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 عبد الفّتاح إبراهیم

 يّ العراق  ودوره التأسیسّي في علم االجتماع 

 

 
 

 ملّخص ال

الفتّ ل ��براهيم  إاح  عبد  تخّصص  من  أّول  بوصفھ  مهمة،  معرفية  وم�انة  فكرّي  اال  دور  ��   جتماععلم 

 ال�ي �ان سياسية  العراق مطلع ثالثينيات القرن العشر�ن. وهو الذي ُعرف بأ�شطتھ الفكر�ة وال��جمية وال

 هو األول من نوعھ �� دراسة التار�خ االستعماري  لها صداها وأثرها ��  
ً
 مهما

ً
 كتابا

ّ
ا�جتمع العرا�� آنذاك. وألف

� طر�ق الهند). وفيھ قّدم منظورات اجتماعية وسياسية  ع�(هو  ا�حديث وفق مفاهيم علم االجتماع الك��  

ال�ي نحاول ع��ها الوقوف ع�� الّدور التأسي�ىّي الذي   ذات أهمية كب��ة. وهذا الكتاب هو مدار هذه الدراسة

إبراهيم،  الفتاح  الوردي   مارسھ عبد  الدكتور ع��  السيا�ىيّ و�ھ سبق  التار�خ  دراسة  األحداث   ��  وتحليل 

.  التار�خّية اج
ً
 تماعيا

 إبراهيم، االجتما�ّ�، الّتار�خ، الهند، الوردّي.  ال�لمات املفتاحية: 

 

Abstract  

Abdul Fattah Ibrahim had an intellectual role and an important position as the first 

sociologist in Iraq in the early 1930s, who was known for his intellectual, translation 

and political activities that had an impact on Iraqi society at the time. He is the one who 

wrote an important book, the first of its kind, in the study of modern colonial history 

according to the concepts of holistic sociology, and the book is (On the Road to India), 

in which he presented social and political perspectives of great importance. This book 

that we will study in order to identify the founding role that Abdel Fattah Ibrahim played 

in the study of political history and the analysis of historical events socially, to be the 

Previous on Ali Al-Wardi.  

Keywords: Al -wardi, history, Ibrahim, India, social 
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 : تمهید  -1

ال �شبھ البحث االجتما�ّ� أّي بحث إ�سا�ي، من ناحية سعة أمدائھ ال�ي تبدأ من الفرد وتنت�ي بالدولة،  

وأنواع   السلطة   �� والتغ��  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  النظم  إزاء  الذا�ي  التنو�ر  من  وتنطلق 

 ات، بل تمتّد إ�� غ��ها.  ا�حكم، وال تنت�ي عند إدراك الفوارق ب�ن الثقافات وتقييم آثار السياس

و�نطوي علم االجتماع ع�� أقسام وميادين عّدة، وواحد من تلك األقسام يندرج �� إطار دراسة ا�حياة  

 إ�� فرع�ن م��ابط�ن �ّل ال��ابط، يكمل أحدهما اآلخر، األول:  
ً
اليومية وأوضاع التفاعل االجتما��، منشطرا

�. و�� هذا النوع من الدراسة االجتماعية يجري التحليل ع��  علم االجتماع املصغر أو املايكروسوسيولو�

للتفاعل    الضوء ع�� ا�خطوط العر�ضة لألنماط املؤسسة 
ً
أو ا�جماعات الصغ��ة، ملقيا مستوى األفراد 

أو  الك��  االجتماع  علم  هو  اآلخر  والفرع  فيھ.   تجري  الذي  السياق  �خامة  بلغت  مهما  االجتما�� 

�ى بدراسة األ�ساق االجتماعية والسياسية الك��ى من ناحية النظم االقتصادية  املاكروسوسيولو��، وُيع

 . 1وتحليل عمليات التغي�� البعيدة األمد

العالقات   وتار�خ  االجتما��  التنظيم  الك�� مسألة  االجتماع  علُم  دراس��ا  يحفز ع��  ال�ي  املسائل  ومن 

الطبق  الدولية واالنقسامات  با�جتمع  االقتصاد  الداخلية  وعالقة  التوترات  ونمو  السياسية  واألزمات  ية 

ومواجهة ال��ديدات العسكر�ة وفشل سلطة الدولة �� اإلصالح السيا�ىي. وكذلك يمكن للبحث االجتما��  

تقديم املساعدة �� عملية تقييم املبادرات السياسية لألنظمة االقتصادية �الرأسمالية وما ف��ا من صراع  

حرص   �سب��ا  ال�ي  االجتماعية،  الطبقات  باملؤسسات  االقتصادية  املشكالت  ر�ط  ع��  ماركس"  "�ارل 

 �� تطور علم االجتماع.  
ً
 وفاعال

ً
 مهما

ً
 إسهاما

ً
 مساهما

با�جتمع   يتعلق  مما  الك��  االجتماع  علم  أساسات  وضع   �� أخرى  مساهمات  والفالسفة  وللمفكر�ن 

ة خارج البنية الشرعية السياسية للدولة ال�ي املد�ي، وما فيھ من عالقات عائلية واقتصادية وعالقات واقع

أهمية م��ايدة    -شأ��ا شأن الكث�� من أ�عاد ا�حياة  - ينب�� أن ت�ون غ�� منفصلة عن األفراد. وتظل للسياسة  

القوة   واستخدام  الدولة  وسيادة  ا�حكم  قضايا  من  ��ا  يتصل  ما  ب�ل  ا�حديثة،  االجتماعية  العلوم   ��

 
ً
عنصرا تمثل  ال�ي  املستخَدم�ن  والسلطة  ب�ن  العالقات  ف��ا  بما  اإل�سانية،  العالقات  جميع   ��  

ً
أساسيا  

 . 2واملستخِدم�ن

وما اهتمام هذا العلم بدراسة تار�خ الثورات االجتماعية الك��ى سوى داللة ع�� أن ّالسياسة �� وسيلة  

الثورات   تلك  أّن  �ع�ي  كما  مع�ن،  نطاق  ضمن  غايا��ا  تحقيق   �� ا�حاكمة  حر�ات  السلطة  مجّرد  ليست 

لإلطاحة بتلك السلطة؛ بل �� نتيجة للتناقضات �� ميدان السياسة. و�عّد تلك التناقضات أهم العوامل  

أ�ساق   رفض  ع��  �ساعد  مادية  بيئة  داخل  االجتما��  والتنظيم  السيا�ىي  التغي��  إحداث   �� املساهمة 

 سياسية �سلطية.  

 
1-  

ٔ
 . 160ص ،)2005، 1المنظمة العربية للترجمة، ط(بيروت:  نتوني غدنز، علم االجتماع، ترجمة فايز الصباغ،ا

 . 467، صنفسه المرجع -2
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صع  �
ّ

الك� االجتماع  �� علم  الباحثون  ��  و�واجھ  الك��  الن�ج  مقدم��ا   �� طر�قهم،  �ع��ض  كث��ة  و�ات 

التنمية واإلصالحات   برامج   �� العلوم  تلك  النفس، وأثر  �السياسة واالقتصاد وعلم  دراسة علوم مجاورة 

البحث   حاجة  عن  فضال  اإلخفاقات،  و�حصاء  اإلنجاز،  وتقييم  األهداف،  تحقيق  ناحية  من  ا�جتمعية 

  االجتما�� إ�� العمل خارج  
ً
مواضعات السلطة �� النظر إ�� الوضع العام للمجتمع �سلبياتھ و�يجابية، سعيا

 إ�� إشاعة الو��، وتنمية اإلحساس ا�جماه��ي با�حاجة إ�� التغي�� أو التثو�ر.  

واملعقدة   املهمة  املراحل  أعقب��ا، من  وال�ي  الثانية  العاملية  ا�حرب  ال�ي سبقت  التار�خية  املرحلة  و�عّد 

  ��  
ً
املدّرِس(أيضا إبراهيم  الفتاح  عبد  املفكر  وألن   .�

ّ
الك� االجتماع  علم  تلك  2003ـــــــــ1904دراسة  عاصر   (

املرحلة، قام بتوظيف تخّصصھ خارج اإلطار املعتاد، فلم يمارس التدريس �عد عودتھ من الدراسة �� أمر��ا  

 من شعوره بأهمية  مطلع ثالثينيات القرن العشر�ن، بل سلك طر�ق البحث االجتما�� والسيا
ً
�ىي، منطلقا

 خلق الو�� الثوري �� ا�جتمعات الشرقية، وتحف�� دور الشعوب �� مقاومة االستعمار والرأسمالية.  

و(ع��   واملاركسية)  و(االجتماع  االجتماع)  علم   �� و(دراسات  االجتماع)  علم   �� (مقدمة  كتبھ:  و�نشره 

ألساس لنشأة علم االجتماع �� العراق. وقد أفاده تخّصصھ  طر�ق الهند) ي�ون عبد الفتاح إبراهيم قد أر�ىى ا

�� علم االجتماع وكذلك تأثره بالعالم األمر��ي ها�س �� �عز�ز عملھ السيا�ىي، فأّسس جماعة األها�� مع  

محمد حديد وحس�ن جميل ومحمد جعفر أبو التمن، و�شر العديد من املقاالت ال�ي عّ�� ف��ا عن فكره  

شرت �� مجلة (العصر ا�حديث) و(جر�دة األها��).   إ�� جانب  ةالتقدميّ  وميولھاالش��ا�ي، 
ُ
 ترجمات �

  1963و�سبب أف�اره التحّرر�ة ال�ي حو��ا مقاالتھ وكتبھ، عارض ا�ح�ومات الفاشية ال�ي تلت انقالب  

عت كتبھ  والذي �ان إيذانا بتواري �ّل فكر تقدمي، فابتعد عبد الفتاح إبراهيم عن الواجهة الفكر�ة، وُمن

طال   والتكميم  واملالحقة  التضييق  من  عام  لوضع  �ا�ع�اس  والسيا�ىي  االجتما��  الفكري  عطاؤه  وغاب 

 دراسة فكره وال إعادة  
ً
العراقي�ن، و�خاصة فئة املثقف�ن واملناضل�ن واملفكر�ن الثور��ن. ولم �عد مسموحا

، فقام األستاذ  2003كتاتوري �� العام  طباعة كتبھ أو �شر أّي أثر من آثاره، إ�� أن سقط نظام ا�حكم الد

ودراساتھ،   إبراهيم  الفتاح  عبد  مقاالت  من  وا�جالت  ال�حف   �� تناثر  ما  بجمع  ا�حميد  أحمد  شهاب 

حقيقة الفاشية وقصة النفط وا�جذور الفكر�ة  (  اص كما أعاد طبع �عض كتبھ، م��ا وأصدرها �� كتاب خ

والت وا�حرب  غاندي  واملهاتما  الشعبية  االجتما��  ل�حركة  ثورة    1941طور  ع��  وأضواء  الثورة    14ومع�ى 

 تموز). 

بيد أّن هذا ا�جهود الفردي �� ا�جمع و�عادة الطبع لم يكن ل��فع التعتيم عن عبد الفتاح إبراهيم الذي  

ما زال دوره إ�� اليوم غ�� معروف، ولم يحظ بما يناسب م�انتھ �� املشهد الثقا�� والفكري، وخاصة �� علم  

 جتماع؛ ميدان تخصصھ العل�ي واأل�ادي�ي.  اال 
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 : عبد الفتاح إبراهیم ومحّصالته االجتماعیة  -2

إذا �ان كتاباه: (مقدمة �� علم االجتماع) و(دراسات �� علم االجتماع) كتاب�ن �عر�في�ن بمفاهيم االجتماع  

ع نوعھ  من  األول  هو  الهند)  طر�ق  سبقهما(ع��  الذي  كتابھ  فإّن  الغر�ية،  تار�خ  ونظر�اتھ  دراسة   ��  
ً
ر�يا

ا�حكم  أنواع  املؤلف  تناول  وفيھ   ،
ً
ضمنا العراق  وتار�خ  واألد�ى  األوسط  الشرق�ن   �� وتأث��ه  االستعمار 

 كيفيات إحداث التغي�� االجتما�� بصفحات جاوزت  
ً
السيا�ىي، �امللكية والديمقراطية والتسلطية، مبينا

 ع�� مصادر أجنبية، ب�ى  
ً
عل��ا تحليالتھ ومحّصالتھ ال�ي حوت_ �� جزء مهم  الثالث مئة صفحة ومعتمدا

وتقهقر   الرأسمالية  بتمادي  يتعلق  ما  السيما  �ح��ا،  الالحقة  األحداث  ستثبت  بتغي��ات  تنبؤات  م��ا_ 

  
ً
االستعمار. وهو ما سي�ون لھ أثره �� التغي�� االجتما��، وسيدفع بالشعوب املستعَمرة نحو الثورة، مشعال

 التحرر الوط�ي.  فتيل املقاومة وحركة

وقد ال نجانب الصواب إذا قلنا إن عبد الفتاح إبراهيم حاول �� هذا الكتاب استكمال ناحية لم يتطرق  

ح �ش�ل عابر إل��ا، و�� أهمية  
ّ
إل��ا لونكر�ك صاحب كتاب (أر�عة قرون من تار�خ العراق ا�حديث) الذي �

الهند واألط  الناجمة عن هذا املوقع، يقول  العراق االقتصادية �سبب موقعھ ع�� طر�ق  ماع االستعمار�ة 

لونكر�ك:"(و�ذا نظرنا إ�� العراق من حيث السياسة العاملية نجد أنھ �ان ذا نصيب من االلتفات الذي �ان  

يوليھ سياسيو أور�ة وتركية بوجھ عام، فقد �ان واقعا ع�� الطر�ق املق��ح إ�� الهند، كما �ان فيھ وكيل  

هم. ومن العوامل ا�خارجية ال�ي تدفع بالعراق إ�� حظ��ة العالم ا�حديث ال�جان الدولية  دبلوما�ىي بر�طا�ي م 

فت �حسم قضايا ا�حدود العراقية اإليرانية)"
ّ
 . 1ال�ي أل

الر  االستعمار�ة  بالقوة  يرتبط  ا�حديثة  الدول  تار�خ  الثامن  وألّن  القرن  منذ  ، �عده  نوم   عشرأسمالية 

الفتاح   عبد  الشرق  خصص   �� االستعماري  املد  لتتبع  الهند)  طر�ق  (ع��  كتابھ  من   
ً
مهّما  

ً
جزءا إبراهيم 

أّي نظام   الرأسما�� الذي نما وتم�� بخصائص عديدة لم �عرفها  النظام  األوسط واألد�ى، وتحليل طبيعة 

اإلطالق. الثالث      اقتصادي سابق ع��  العالم   �� االجتماعية وقو��ا  ا�حر�ات  تصاعد   �� ر 
ّ
�عد وأث السيما 

اندالع ا�حرب العاملية الثانية ال�ي تصاعدت خاللها وت��ة التنافس ب�ن الدول االستعمار�ة نفسها. وتزايدت  

مطامعها �� التوسع العسكرّي والهيمنة االقتصادية. و�انت الشعوب �حي��ا، ومسرح الن�اع ملطامح الدول  

 تلك الشعوب.  االستعمار�ة. مّما أّدى إ�� تنامي الو�� الثوري لدى 

، ُيفَسر  
ً
 مستمرا

ً
 ومسارا

ً
 محّددا

ً
ھ درس التار�خ املعاصر بوصفھ شكال

ّ
وما فعلھ عبد الفتاح إبراهيم هو أن

فيھ، من خالل منطلقات ماركسية مهمة �� مجال العلوم االجتماعية، م��ا أن الرأسمالية    2أدوار الرأسمالية

 ال حدود لنمّوه وا�ساعھ 
ً
 ديناميا

ً
 . 3�� جميع أنحاء العالمتمثل نظاما

 
ربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، نقله إلى العربية جعفر خياط،  ستيفن هيمسلي -1

ٔ
مطبعة التفيض : (بغدادلونكريك، ا

هلية
ٔ
لف لونكريك هذا الكـتاب عام 299ص ،)1941اال

ٔ
نذاك في مناصب حكومية متعددة وكان يعمل 1925. وقد ا

ٓ
،  داخل العراق  ا

غوارها واطلع على ما خفي منها كما يقول المترجم
ٔ
مور وسبر ا

ٔ
 . 1900إلى  ـ1500المظلمة من حقب لل مؤرخا فخبر اال

سمالية كما يرى عبد الفتاح إبراهيم. -2
ٔ
دوار الرا

ٔ
خير من ا

ٔ
 االستعمار هو الدور اال

3-  
ٔ
 . 709صجع سابق، مر  نتوني غدنز، علم االجتماع،ا
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أّن     و�بدو 
ّ
املتأث إبراهيم من  الفتاح  الروما�ي وطبيعة العالقة  “بـ  ر�ن  عبد  للتار�خ  ماكس في��" ودراستھ 

 باملشروع الرأسما�� وا�خصائص  
ً
املعقدة ب�ن الب�ى االقتصادية وجوانب النظم االجتماعية األخرى، مهتما

 . 1النوعية للرأسمالية األور�ية الغر�ية

من هنا ابتدأ عبد الفتاح إبراهيم كتابھ بالباب األول املعنون بـ: (ع�� طر�ق الهند) لي�ون ا�خليج هو أول  

تتعلق   جغرافية  ومسائل  الط��ي  تار�خ  إ��  و�العودة  الرأسمالية.  تتبع   �� م��ا  ينطلق  جغرافية  نقطة 

ن عبد ا
ّ

لفتاح إبراهيم من وضع يده ع�� ما  باملساحات وعدد الس�ان وحدود املدن وتوار�خ إ�شا��ا، تمك

سماه (فذلكة) ناجمة من أّن لإلن�ل�� �� �ل زاو�ة من زوايا هذا ا�خليج مركَز نفوٍذ، ح�ى �انت اليد املستعمرة  

إراد��ا الشيوخ واألمراء فيھ، وتجعلهم طوع  �� دراسة هذه  2تقبض ع�� رقاب معظم  املؤلف  �عمق  .  وقد 

السي التار�خ   
ً
رابطا إ��  الفذلكة  التار�خية  تحليل كث�� من األحداث   �� الك��، متوّصال  �علم االجتماع  ا�ىي 

 محّصالت اجتماعية وسياسية، نذكر م��ا: 

 : االنحالل في العالقات طریق إلی التفرق السیاسيّ  -3

عل��ا،   والسيطرة  اإلمارة  شؤون   �� التدخل  اإلن�ل��  ع��  ُعمان   �� ا�حاكمة  العائلة  ا�شقاق  أمر  سّهل 

يؤ�دون من يأ�سون منھ ا�خضوع ملشيئ��م من أفراد العائلة، ويساعدونھ �� توليھ ا�حكم و�قيمون  ف�انوا  

مآر��م لتحقيق  باملعاهدات  توسلوا  وقد  ��م.  �ع��فون  ال  أو  العراقيل  اآلخر�ن  وجھ  سياسة  3��  و�سبب   .

� نظر االن�ل�� بالنظر  ذا أهمية خاصة �   التطورات �� ممالك الشرق األوسطالتفر�ق أصبح العراق �عد هذه  

إبراهيم   الفتاح  الهند. وعدَّ عبد  إ��  ال��ية وا�جو�ة  املواصالت  املمالك ومرور وسائل  ب�ن هذه  إ�� توسطھ 

،    ىالتعّصب العنصري أم�ى
ً
أس�حة االستعمار، ألنھ �شغل الناس عن الواقع باألوهام و�ز�د الشرق ضعفا

 إ�� أن االستعمار االن�ل��ي �� العراق راَهَن ع�� القضية الكردية كسالح ركن إليھ إلثارة روح العداء  
ً
مش��ا

يتبع سياسة (فّرِق    . وما زال االستعمار4والتفرقة. وصار اآلشور�ون واألرمن واألكراد �حية التعصب األهوج

وقت   من  الطائفية  النعرات   
ً
مث��ا عوب  لهاء إل  آلخر �سد) 

ّ
ع��    الش �عمل  أن  من  بدال  بي��ا،  فيما  بالتنازع 

 مقاومتھ والتخلص منھ بوصفھ هو سبب �ل الشرور.  

وانت�ى الباحث إ�� حقيقة، استشرف من خاللها مستقبل االستعمار ال��يطا�ي �� العراق، وأنھ سيجعل 

 (حري بأهل  من ا
ً
 ملعارك دامية �� ا�حرب املقبلة �ع�ي ا�حرب العاملية الثانية، وأضاف نا�حا

ً
لعراق ميدانا

 
1-  

ٔ
ديب يوسف ا

ٔ
سمالية والنظرية االجتماعية الحديثة، ترجمة ا

ٔ
الهيئة العامة السورية للكـتاب، د.   :شيش، (سوريةنطوني جيدنز، الرا

 .  286، ص)ت
هالي(بغداد: عبد الفتاح إبراهيم، على طريق الهند،  -2

ٔ
 . 5ص)، 1935، 2ط ،مطبعة اال

 . 9، صنفسهالمصدر  -3
 .  399-332صص ، نفسهالمصدر  -4
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ٔ
 ا
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العراق أن يفكروا �� املستقبل القر�ب وأن ينت��وا... وأن �ستفيدوا... وأن يتذكروا دائما وأبدا أن خالصهم  

 . 1من االستعمار منوط بتعاون شعوب الشرق �افة)"

 : ح من أسلحة الرجعیة اإلقطاعیة سال  -4

العصر اإلقطا�� كسالح   بقايا  ببعض  ا�حرص ع�� االحتفاظ  حر�صة �ل  االن�ل��ية  الرأسمالية  �انت 

 
ً
. وهو ما  2تقاوم بھ الطبقة الوسطى الناشئة. ولهذا �لما تقدم نظام اإلنتاج الرأسما��، ازداد العمال فقرا

د لإلدارة ال��يطانية، أل��م �عرفون حق املعرفة أ��م مدينون  يت�ح �� الهند ال�ي ف��ا السادة األمراء مجرد عبي

 . 3لها بمركزهم، و�ما يتنعمون بھ، وما يب��ونھ من الشعب الهندي من األموال

  �� ان�ل��ا   �� ال�ي �شأت  الصناعية  للرأسمالية  الهندي غذاًء  الشعب  املب��ة من  الطائلة  و�انت األموال 

ھ لم ي
ّ
كن ع�� الرأسمالي�ن رقيب، فقد ارتكبوا مظالم تفوق حّد التصور، ف�انوا  القرن الثامن عشر. وألن

 من األجور  
ً
 كب��ا

ً
يتبعون طر�قة العقود �� االستخدام، و�رهقون الفالح والعامل الهندي، ويس��جعون قسما

 الزهيدة كغرامات، و�انوا يفرضو��ا ألقّل زلة.  

 ـ االقتصاد هو القوة ا�حّركة للتغ�� االجتما��3

 مختلفة اتبعت  
ً
ن أجل تدعيم النظام الرأسما�� ف��ا، وم��ا تنمية (أسواق  م   ا�جتمعات ا�حديثة طرقا

ما بي��ا لبيع منتجا��ا ول�حصول ع�� املواد ا�خام الرخيصة  عل الشر�ات الرأسمالية تتنافس فيجديدة) تج

جل بيع منتجا��م  أيما بي��م من  سماليون يتنافسون فواستخدام األيدي العاملة القليلة ال�لفة. و�ان الرأ 

للمس��لك�ن. وألن العراق فيما م�ىى �ان ملتقى الطرق التجار�ة ب�ن الشرق والغرب و�انت البصرة من أهم  

ع�� بقا��م ف�انت حمل��م العسكر�ة ع��    ��ا  يحافظون   االنجل�� ع�� تحو�لھ إ�� سوق   مرا�� العالم، عمل

 لسالمة طر�ق الهند. 
ً
 العراق ضمانا

والبالد   العراق  استعمار   �� مهمة   
ً
طر�قا بوصفھ  باالقتصاد   

ً
اهتماما األك��  األملان  الرأسماليون  و�ان 

 عند أسالي��م االقتصادية �� التنافس مع الفر�سي�ن والروس  
ً
العثمانية. ووقف عبد الفتاح إبراهيم مطوال

 . 4واالن�ل��

غداد ـــ ال�ي أمر الزعيم الوط�ي شعالن أبو جون  ومن املدهش تأكيد عبد الفتاح إبراهيم أّن سكة حديد � 

بتخر���ا وحرمان ا�حتل االن�ل��ي م��ا ـــــ �انت من أشد مشا�ل االستعمار وأقوى العوامل ال�ي ساقت الدول  

العراق   �ستعمر  بر�طانيا  جعلت  ال�ي  الدوافع  أهم  من  �انت  كما  األو��  العاملية  ا�حرب  غمار  خوض  إ�� 

 . 5طرق املواصالت إ�� الهند  لضمان سالمة أقصر

 
 .340 ، صنفسهالمصدر  -1
2-  

ٔ
سمالية والنظرية االجتماعية الحديثة، ا

ٔ
 . 47-34صمرجع سابق، ص نطوني جيدنز، الرا

 . 33ــــ 20صمصدر سابق، ص عبد الفتاح إبراهيم، على طريق الهند،  -3
 .97-83صص ، نفسهالمصدر  -4
 .106- 98صص ، نفسهالمصدر  -5
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بل فر�سا أيضا    -ع�� حد وصف عبد الفتاح إبراهيم  -انيا أعظم خطر  أملولم تكن بر�طانيا وحدها ترى ��  

 يطلق ع�� �ل غر�ي أو لھ عالقة بالغرب. ولذلك عزَّ عل��ا أْن ترى النفوذ  
ً
 إفرنجّيا

ً
ال�ي �انت تفخر أن اسما

الدولة العثمانية، فتحّل الروح واآلداب والثقافة ا�جرمانية �� امل�ان الذي �ان ملدين��م ا�جرما�ي يتعّزز ��  

نابليون   عهد   �� األد�ى  الشرق  بالد   �� الفر�سية  ل�جمهور�ة  ت�ونت  قد  �انت  وآمال  ونفوذ  صالت  وآدا��م 

ي رجال جمعية االتحاد  أ،  فيدين أيضا من م��ء االتحادي�ن. هكذا تقرَّب االنجل�� من الفر�سي�ن، م1األول 

ا�حكم �عد خلع السلطان عبد ا�حميد. و�انوا مشّبع�ن بالثورة الفر�سية، وشديدي النفرة من    وال���� إ��

 كما يذكر عبد الفتاح إبراهيم.   2القيصر وليم الثا�ي

 : الدعایة طریقة ناجعة في التمهید لالستعمار  -5

ار��ن مهدوا السبيل �حمال��م االستعمار�ة من خالل  وجد عبد الفتاح إبراهيم أّن الرأسمالي�ن االستعم

بث الدعاية الواسعة للبالد ال�ي أرادوا استعمارها، (ولهذا رأيناهم �سبقون حمل��م ع�� بلدان الشرق األد�ى  

من   ف��ا  قام  وما  ا�جيد،  ماض��ا  ذكر  األذهان  إ��  فيعيدون  لها،  النطاق  واسعة  بدعاية  العراق  السيما 

الكتب  إم��اطور�ات،    �� البالد  هذه  عن  ورد  وما  الرشيد  وهارون  وليلة  ليلة  ألف  أخبار  الناس   �� و�بثون 

 . 3املقدسة و�� تار�خ ه��ودكس)

 : رفع التقاریر عن المشاریع االستعماریة قبل القیام بها  -6

 �� إرسال �عثات تتق�ىى شؤون العراق، ومن ذلك �عثة جس�ي ال�ي عدها عبد  
ً
لم يأُل االستعمار جهدا

العراق   شؤون  دراسة  إ��  سعت  وال�ي  العراق  إ��  االن�ل��  أوفدها  ال�ي  البعثات  أو��  من  إبراهيم  الفتاح 

التجار�ة واالقتصادية، باإلضافة إ�� األمور السياسية األخرى ال�ي جاءت من أجلها. فتكّهنت بمستقبل باهر  

 لس�� السفن، و��ون هو طر�ق ال
ً
تجارة ب�ن البحر األبيض وا�خليج.  للتجارة �عد أن يصبح الفرات صا�حا

والعراق   إيران  أسواق   �� االن�ل��ية  التجارة  ��دد  �انت  الروسية  التجارة  أّن  البعثة  هذه  الحظتھ  ومما 

 . 4وكردستان، ألن أسعار بضائعها �انت أقل بكث�� من أسعار البضائع االن�ل��ية

 التقر�ر الذي رفعھ الس��  ووقف عبد الفتاح إبراهيم ملّيا عند مشروع سكة حديد الفرا
ً
ت، مستعرضا

عام   إليوت  والفوسفور    1903جون  األمالح  و�سبة  واألتر�ة  والقطن  ا�حبوب  وزراعة  العراق  طقس  عن 

 . 5والبوتاس ال�ي يحتاجها النبات
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 : الصلة القدیمة والوثیقة بین رجال الدین واالستعمار  -7

االست  التنافس   �� السبل  ش�ى  االم��يالية  الدول  العسكري  اتبعت  البعد  يكن  ولم  الشرق.  ع��  عماري 

املتنامي والتدخل االقتصادي وحدهما املعتمدين �� الهيمنة، بل �ان للدين دور مهم أيضا. وهذا ما وّ�حھ  

مقدم أفواج املبشر�ن ورجال الدين املسيحي�ن إ�� بلدان الشرق األد�ى �ان    عبد الفتاح إبراهيم، وهو أّن 

ف  .
ً
استعمار�ا منھ  الرأسماليون  القصد  استخدمهم  ولقد  الشعوب.  استعباد  ميدان   �� دافعة  أداة  �انوا 

لتحقيق مقاصدهم االستغاللية �� إفر�قيا و�� أقا�ىي الشرق وأطراف البحار. ومن ذلك مثال رعاية زوجة  

الدين واملدارس واملستشفيات �� القدس، و�مداد مساعدا��ا لرجال  التبش��   من مراكز 
ً
، 1القيصر عددا

��ا أيضا �شر اللغة واألدب األملا�ي، فلقد (تو�� الدكتور هو�و كروثھ �� الي��ك إدارة جمعية �شرت الكث��  وم

تلقى   �انت  حيث  أيضا  األد�ى  الشرق  معهد  إدارة  وتو��  املوضوع  �� هذا  وا�خرائط  والكراريس  الكتب  من 

 . 2ا�حاضرات عن شؤون الدولة العثمانية)

إبراهي الفتاح  إ�� بيت املقدس وتحّدث عبد  م باستفاضة عن ز�ارة القيصر زعيم االستعمار ا�جرما�ي 

أغراضها �انت اقتصادية، وأّن هذه الرحلة    ال�ي جعلت السلطان عبد ا�حميد يقوي صلتھ بروسيا، مؤكدا أّن 

 �انت فاتحة ل�حملة الرأسمالية اآلتية ع�� الدولة العثمانية.

 : دائماً أن االستعمار في حالة دفاع  في   -8

�ان لليقظة �� تركيا و�يران وافغا�ستان ومصر أثرها �� ا�جتمع الدو��، فأخذت تظهر حر�ات تحرر�ة  

��دد االستعمار، وتجعلھ �� حالة دفاع، فالشعب ال���ي الذي (�جره رجال ا�حكم مثل أنور وطلعت وجمال  

ل. و�انت البقية الباقية من شبان  �عد أن أوصلوه إ�� هذا الدرك ال�حيق �� أشّد حاالت اليأس واالنحال

األتراك ورجالهم �� ح��ة من أمرهم وقد استسلم أغل��م إ�� القنوط إال نفر قليل فضل املوت ع�� ا�حياة ��  

 . 3ظل العبودية)

وكذلك ا�حال �� الهند ال�ي شهدت حركة تمرد قادها أبناء الطبقة الوسطى الذين تضامنوا مع األحرار  

اومة اإلقطاع وشركة الهند الشرقية. و�� مصر ظهرت حركة وطنية تجلت �� حركة عرا�ي �� من االن�ل�� ملق 

السبب  �رجع  لك��ا تخاذلت. و   1924و،  1918القرن التاسع عشر. وكذلك �� ما ب�ن األعوام    مناألخ��  الر�ع  

 من ورا��ا أّي نفع.   د الفتاح إبراهيم إ�� جمود الوفد وتمسكھ بأساليب فات أوا��ا، ولم �عد ُيرت��برأي عب

الشيوعية ال�ي �انت �س��دف القضاء ع�� الرأسمالية، ف�ان    ول االستعمار �� حالة دفاع أيضا هوما جع

االستعمار قلقا من هذا التعاون ب�ن ح�ومة السوفييت والشعوب الشرقية القائم ع�� اعتقاد الشيوعي�ن  

لنظام أنحاء املعمورة �افة. والحظ عبد الفتاح أّن  أّن تحقيق النظام الشيو�� ودوامھ �ستلزم شمول هذا ا 
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ما اعتقدتھ الشيوعية من أ��ا ستحّقق أغراضها �� املستعمرات أسهل من تحقيقها �� املمالك الصناعية  

ال�ي بلغت ف��ا الرأسمالية أوج قو��ا، إنما يخالف ما جاء بھ ماركس وهو (أن النظام الرأسما�� سيتقوض ��  

. و�ان م��ء ا�حرب العاملية الثانية  1مل ف��ا النظام الصنا�� قبل البلدان الزراعية املتأخرة)املمالك ال�ي ت�ا 

   سببا مهّما �� جعل االستعمار �� حالة دفاع وهو يرى الرأسمالية �ستن�ف
ً
  ، خ��ات مستعمراتھ، ف��يدها فقرا

���عكست  او  النقمة  ما  النتيجة  املستعمرات من روح  تلك  أبناء  لدى  د 
َّ
ال�ي وجد   تول األوضاع  والت��م من 

 صا�حة لزرع املبادئ الثور�ة �� صفوفها.  
ً
 الشيوعيون ف��ا أرضا

 : شیوخ القبائل سبب التغلغل االستعماري  -9

    اعتقد شيوخ القبائل �� العراق أّن 
ً
  مساعد��م بالكتابة إ�� األستانةبھ  �ستطيع  للمقيم االن�ل��ي نفوذا

 م��م أّن   (تقر�وا  فـ
ً
سيختلف عن موقفها �� القرن    �� القرن العشر�ن  ا موقف بر�طاني   إليھ وخطبوا وده ظنا

التاسع عشر، أي أ��ا ستمثل �� القرن العشر�ن دورا سياسيا خط��ا �ستلزم توطيد صالت رجال القبائل  

نفسهم أم أنھ �ان من  . و�ساءل عبد الفتاح: "وال �عرف أ�ان هذا الشعور منبعثا من أهل العراق أ2معها)

 و�� الوكالء ال��يطاني�ن �� هذه البالد؟  

لن �ستطيعوا أن يضبطوا الطر�ق    �م أما شيوخ ا�خليج ف�انوا موضع اهتمام االن�ل�� الذين اعتقدوا أ�ّ 

حلفاء    �إ� عن  يبحثون  فراحوا  العر�ية.  ا�خليج  وسواحل  وا�حمرة  ال�و�ت   �� نفوذهم  بتوطيد  إال  الهند 

البحر   ب�ن  املمتدة  العر�ية  البالد  جعل  والغاية  العر�ية.  ال�حراء  وأطراف  نجد   �� االن�ل��  نفوذ  يؤ�دون 

 تعمار ال��يطا�ي.  األبيض املتوسط والبحر األحمر من الغرب وا�خليج من الشرق تحت سيطرة االس

 : االحتکارات وسیاسة الهیمنة  -10

  األهمية التار�خية لالحت�ارات �� ا�جتمع ا�حديث تدّل داللة قو�ة ع�� أّن   أكد عبد الفتاح إبراهيم أّن 

الصراعات السياسية والقومية لم �عد لها أهمية أمام املصا�ح االقتصادية. ولعل أ�سط �عليل لالحت�ار  

نية ال�ي حفزت ع�� التقدم االقتصادي، و�� نتيجة من نتائج عقلنة املشروع الرأسما��  االستعماري �� األنا

 . 3ا�حديث

الهيمنة االستعمار�ة، لذا ركز عبد    وألّن  إ��  ال�ي تدفع الدول  القطن وا�حبوب والنفط من االحت�ارات 

الفتاح إبراهيم ع�� النفط وتتبع تار�خ اكتشافھ. و�دأ بوقوع املس�� صموئيل ك�� ع�� منبع نفط �� أثناء  

لة ال�ي أصبح ف��ا النفط من أعظم  وانت�ى تتبعھ التار��� عند املرح  ،4حفره آبارا الستخراج امل�ح �� أمر��ا

محرضات االستعمار ومن أقوى عوامل الن�اع الرأسما�� �� السلم وا�حرب. وح�ن اكتِشف النفط �� العراق،  
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ٔ
سمالية والنظرية االجتماعية، جيدنز،نطوني ا

ٔ
 . 453ص، مرجع سابق الرا

 . 168ص مصدر سابق،عبد الفتاح إبراهيم، على طريق الهند،  -4



سيسّي في علم االجتماع  
ٔ
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 أنھ (بالرغم من أّن املأساة لم تنتھ �عد فقد  
ً
لم يجن هذا البلد غ�� املفاسد واألضرار االقتصادية، مضيفا

ومن جمل��ا هذا البلد _يقصد العراق_ الذي أصبحت  ،  � الشعوب والبلدان�ان لها أثر عظيم �� تقر�ر مص�

 . 1خ��اتھ الطبيعية نقمة عليھ، يزداد املستعمر ��ا قوة و�زداد ��ا الشعب شقاء)

 : أسبقیة عبد الفتاح إبراهیم والحقیة علي الوردي  -11

ّن جهود الدكتور ع�� الوردي  إذا �انت جهود عبد الفتاح إبراهيم قد انصبت ع�� علم االجتماع الك��، فإ

  ع�� دراسة قد انصبت    -الذي تال عبد الفتاح إبراهيم بالظهور �� مشهد الدراسات ا�جتمعية �عدة عقود-

 آثارها ع�� الطبقات االجتماعية،  
ً
علم االجتماع املصغر. فتوسع إبراهيم �� دراسة العالقات الدولية متحر�ا

تخّص   ظواهر  دراسة  ع��  الوردي  قبيل  واقتصر  من  وسلوكياتھ،  تقاليده  وتمّس  وحده،  العرا��  ا�جتمع 

ولغو�ة   دينية  مسائل  جانب  إ��  والشذوذ،  بالتناشز  االجتما��  وال��دي  األخالقية،  الطباع   �� االزدواج 

الذي أوقعھ ��    األمراآلخر.  � �عضها ولم يصب �� �عضها  وحضار�ة و�يديولوجية وتر�و�ة وأدبية. فأصاب �

املت مع  لھ  خالف  و�انت  ولي��الي�ن.  دين  ورجال  ومفكر�ن  أدباء  مع  فتخاصم  أخرى،  علوم   �� خّصص�ن 

العسكري   ومرت�ىى  الطاهر  ا�جليل  وعبد  الشوك  وع��  الدين  م��  الرزاق  عبد  مع  وجداالت  مناظرات 

 وغ��هم. 

 : خطوط التمایز واختالف االهتمامات  -12

مر  إ��  الوردي  للدكتور  البح�ي  املشروع  مراحل  تقسيم  واحد،  و�مكن  ن�ج  ع��  ف��ا  سار  األو��  حلت�ن: 

ف�انت نتيجتھ كتبھ حول ال�خصية وا�جتمع واألحالم والعقيدة والالشعور واملنطق، وقد ش�لت ما يقارب  

�� مجلدات،  نتيجتھ كتابا واحدا موزعا  الثانية سار ف��ا ع�� ن�ج مغاير �انت  العقد من الزمن، واملرحلة 

ل ما يقارب الع
ّ
 قد من الزمن أيضا.  و�عمر بح�ي ش�

أّن  ، بيد 
ً
 ومهما

ً
شروعھ �� ذلك   وال خالف �� أّن املشوار البح�ي الذي قطعھ الدكتور الوردي �ان كب��ا

، �ان قد طرأ عليھ �عض التغ�� سواء �� التوجهات أو  1963املشوار، السيما �� السنوات ال�ي تلت انقالب  

اثن�ن باحث�ن عراقي�ن   بجهود 
ً
متأثرا �� تدش�ن جوانب اجتماعية خاصة و�لورة �عض    املن�جيات،  سبقاه 

 االتجاهات �� علم االجتماع.  

وأول هذين الباحث�ن هو مجايل للدكتور الوردي، لكن ظروف ال�جرة والبعد عن الوطن جعلت اسمھ  

  غائبا عن الساحة العراقية، وهو الدكتور محسن مهدي الذي ألف أطروحة باللغة اإلنجل��ية، �� األو�� من 

ردي وألف  . فتأثر ��ا ع�� الو 1957نوعها �� دراسة فلسفة ابن خلدون نال ��ا الدكتوراه وطبعها كتابا عام  

وقد أشار �� املقدمة إشارة عابرة وخاطفة إ�� اسم محسن مهدي من دون أن    ،كتابھ (منطق ابن خلدون)
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 الفلسفة  يو�ح أثره عليھ، واملتمثل �� التحول من علم النفس االجتما�� إ�� دراس 
ً
ة فلسفة التار�خ وتحديدا

 اإلسالمية.  

والباحث اآلخر �ان بمثابة أستاذ للوردي، لكن املالحقة السياسية قيدت فاعليتھ، وحظرت فكره ح�ى 

غيبت حضوره، هو عبد الفتاح إبراهيم الذي ألف مفتتح ثالثينيات القرن العشر�ن كتابھ (ع�� طر�ق الهند)  

النفس    -والذي تقدم وصف تفاصيلھ  - �� انصرافھ عن علم   توّ�ح 
ً
تأث��ا �� الدكتور ع�� الوردي  ر 

ّ
أث قد 

 صوب دراسة التار�خ السيا�ىي وتحليل أحداثھ اجتماعيا، وذلك ��  
ً
االجتما�� وعلم اجتماع املعرفة، مّتجها

ن  كتابھ (�حات اجتماعية من تار�خ العراق ا�حديث) الذي ألفھ خالل سنوات الستينيات والسبعينيات م 

القرن املا�ىي ال�ي مّر ا�جتمع العرا�� ع��ها بظروف تار�خية ان��ت بخلّو الساحة من أية معارضة �عد أن  

 تّمت تصفية أي �شاط يؤدي إل��ا.  

ولقد واصل الدكتور ع�� الوردي مشروعھ البح�ي أستاذا جامعيا ال منتميا، فال ي�اد علم االجتماع أن  

 باسمھ بوصفھ
ً
باحث عرا��، ور�ما عر�ي، يحصل    أول و رائد �� تدش�ن هذا التخّصص،  ال  يذكر إال مقرونا

واستمر ا�حال ح�ى �عد   ،�� علم االجتماع العرا�� والعر�يع�� شهادة عليا فيھ. فصعد نجم الدكتور الوردي  

ع�� الوردي هو واضع لبنات    مماتھ.  وصار املهتمون �علم االجتماع يجزمون، بال أد�ى ارتياب أو �شكيك، أّن 

الدراسة االجتماعية بال منازع. وتنوسيت اإلنجازات والعطاءات االجتماعية ال�ي سبقت الدكتور الوردي �� 

ت ذات فرضيات وتحصيالت تقبل ا�خطأ والصواب إ�� قواعد  مقابل تر�خ طروحاتھ ال�ي تحولت من دراسا

مهما    - ومن ثم ال يحق ألحد  ،  تبجيل ال التصديق واالح��ام فقطثابتة، و�تصميم فكري �ستأثر بالتقد�س وال

 تفنيدها أو االع��اض عل��ا.  -�ان ضليعا �� علم االجتماع  

ومغادرة الوردي إ��    ،ا متخصصا �علم االجتماعو�ذا �انت املدة الزمنية ب�ن عودة عبد الفتاح من أمر��

د أن ي�ون إلبراهيم �عض األثر إن لم   منھ  فإن تقارب العقدين من الزمن،  أمر��ا لدراسة هذا العلم  
ّ

املؤك

نقل �لھ �� دفع �عض ا�جامعي�ن العراقي�ن الطامح�ن إلكمال دراسا��م العليا �� أمر��ا إ�� توجيھ أنظارهم  

 محفزا ف��م الرغبة ع�� التخّصص فيھ. نحو علم االجتماع 

براهيم لم يكن مجرد  إعبد الفتاح    السيما إذا علمنا أّن ولعل ع�� الوردي واحد من أولئك الطامح�ن،  

 صاحب كتب اجتماعية  
ً
أستاذ جام�� و�احث اجتما��، بل �ان أيضا �خصية سياسية مرموقة ومفكرا

ام الثالثينيات إ�� ��اية ا�خمسينيات كما �ان �حز�ھ صدى  وسياسية لها صداها وأثرها �� القراء خالل أعو 

 �� ا�جتمع العرا�� من خالل    ،�سبب أهدافھ الوطنيةب�ن العراقي�ن  
ً
 أيضا

ً
 مهما

ً
ولقد ترك دوره ال�حا�� أثرا

 ما كتبھ من مقاالت ودراسات. 

ن للدكتور عبد الفتاح  وليس التوجھ بالدراسة االجتماعية نحو التار�خ ا�حديث باألمر ا�جديد، فقد �ا

بيد أّن ا�عطافة الوردي لم تكن ع�� غرار ما فعلھ إبراهيم، أع�ي دراسة تار�خ    ،إبراهيم الر�ادة �� هذا التوجھ

 
ّ
و�ن الك��،  االجتماع  علم  وفق  واألد�ى  األوسط  الشرق�ن   �� واملستعمرات  األحداث  االستعمار  دراسة  ما 

 وفق علم االجتماع املصغر.   التار�خية منذ بداية العهد العثما�ي فقط



سيسّي في علم االجتماع  
ٔ
. د. نادية هناوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الفّتاح ٕابراهيم ودوره التا

ٔ
 ا
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و�ناء ع�� املن�جية االجتماعية �� دراسة التار�خ السيا�ىي، ي�ون كتاب عبد الفتاح إبراهيم (ع�� طر�ق  

 إ��  
ً
 �� خانة علم االجتماع الك��، وكتاب (�حات اجتماعية من تار�خ العراق ا�حديث) منتميا

ً
الهند) مندرجا

ھ أشبھ بكتاب تار�خ بيد أنھ يختلف عن كتب التار�خ املعتادة  علم االجتماع املصغر. وقد وصفھ الو 
ّ
ردي بأن

واجتماعية وساي�ولوجية من داللة فكر�ة  األحداث  عليھ  تنطوي  بما  األو��  الدرجة   �� ��تم  . ومن  1ب�ونھ 

 دالئل انضواء كتاب (�حات اجتماعية من تار�خ ا�حديث) �� خانة علم االجتماع املصغر ما يأ�ي: 

املؤلف أو�� عناية بالفرد �� عالقتھ بأسرتھ وتار�خ مجتمعھ، وقد شّبھ هذه العالقة االجتماعية    أوال: أّن 

والتار�خية (��خصية اإل�سان البالغ إذ �� �� حاضرها تتأثر بما حدث لها �� ماض��ا، وهذا التأث�� قد ي�ون  

ا ما تخلق األحداث �� ا�جتمع عقدة  ا�جتمع ال يختلف عن الفرد �� هذا، فكث��   ال شعور�ا. أ�اد اعتقد أّن 

اندفاعا ال شعور�ا. وقد   املوروثة  واألف�ار  العادات  ببعض  يندفعون  الناس  نرى  النفسية، حيث  �العقدة 

�م يحسنون صنعا. وسوف نرى �� هذا الكتاب نماذج واقعية  يؤدي ذلك ��م إ�� املهالك بينما هم يحسبون أ�ّ 

 اجتما��.  -تبعة من تبعات من�جھ النفس  . وهذا التشبيھ هو2من هذا الطراز)

 
ّ
أشد الدراسات عالقة بواقع مجتمعنا الراهن، فنحن  (  دراستھھ ابتدأ من العهد العثما�ي معت��ا  ثانيا: أن

ال نزال �عيش �� تراثھ االجتما��، وال يزال الكث��ون منا يفكرون ع�� نمط ما �انوا يفكرون عليھ �� ذلك  

إل��م)العهد. وقد أدركت �� صبا  . و�ذا عدنا إ��  3ي أناسا يحنون إليھ و���نمون بأمجاده و�تمنون أن �عود 

 
ّ
 ذاك ال��اث االجتما��، فإن

ّ
ما �� واليات ثالث �غداد واملوصل والبصرة  نا لن نجد ذكرا لبلد اسمھ العراق، و�ن

جمهور أصبح متعودا لذلك  و(ليس هناك من األسماء ما هو أك�� التئاما وانطباقا ع�� هذه الواليات �� نظر  

. وليس غر�با أن يطلع الدكتور ع�� الوردي وهو املعروف بحصافتھ البحثية  4اآلن مثل اسم مملكة العراق)

 ع�� كتاب (ع�� طر�ق الهند) فيطّور من ثّم من�جھ البح�ي. 

 : االنعطاف منهجیا... التضامن اجتماعیا  -13

 �� الذات وا�جتمع قد حقق لھ االبتعاد عن  
ً
 واجتماعيا

ً
�ان اهتمام الدكتور ع�� الوردي بالغوص نفسيا

السلطة ا�حاكمة وجّنبھ االحت�اك بالسياسة واالقتصاد. ومعلوم أّن السلطات ع�� اختالفها وتباين قو��ا  

أفر  سلبيات  و�كشف  ا�جتمع،  عيوب  االجتما��  الباحث  �عري  أن  يض��ها  هو  ال  يض��ها  الذي  لكن  اده، 

الكشف عن قدرات األفراد وا�جتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال�امنة والكب��ة، وهذا �ان ديدن  

 عبد الفتاح إبراهيم.   

    ال شّك أّن 
ً
 ومعروفا

ً
عند باحث مثل الدكتور ع��  الطا�ع النو�� لكتاب (ع�� طر�ق الهند) يجعلھ مهّما

 ليس ألّن ا  ،الوردي 
ّ
ما �� �خصية علمية سبقتھ  لكتاب من تأليف �خصية عراقية مرموقة وحسب، و�ن

 
 علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ الحديثالدكـتور  -1

ٔ
 (  ول، الجزء اال

ٔ
 . 4، صهـ)1،1413مير قم، طإيران: ا

 .3، صنفسه المرجع -2
 .4ـ3، صنفسه المرجع -3
ربعة قرون من تاريخ العراق الحديث،  ،لونكريك ستيفن هيمسلي -4

ٔ
 . المقدمة، هـ مرجع سابق، ا



 (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثةالسنة الثا  - العاشر  العدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   -ّولكانون اال
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أية وقفة عند  وتخصصت �علم االجتماع. ومن يتفّحص حيثيات منجز الدكتور الوردي البح�ي، لن يجد فيھ  

��براهيم أو أّي ذكر ألعمالھ، ال �� املتون وال �� الهوامش، بل  إاملفكر عبد الفتاح   أجزاء  أي جزء من    وال 

ق�ىى  أع��ف _و�ن �ش�ل عابر ومبتسر إ��  كتابھ (�حات اجتماعية من تار�خ العراق ا�حديث). وهو الذي ا

 حد_ بأثر محسن مهدي �� تأليف كتابھ (منطق ابن خلدون). وليس هذا بالغر�ب لألسباب اآلتية: 

ا بطرح أف�ار عبد الفتاح  كتور الوردي ما �ان ليتصادم مع السلطة الرجعية، فيث�� حفيظ��الّد   أوال: أّن 

 
ّ
ل مشروعھ �� تأليف هذا الكتاب أوال، والسقف  إبراهيم التقدمية، أو ح�ى اإلحالة ع�� كتبھ خشية أن يتعط

الزم�ي الطو�ل الذي يحتاجھ تنفيذ املشروع ثانيا، ووفق خطط وضعها الوردي �� نفسھ، وقرر القيام ��ا  

 لوحده. 

 
ّ
براهيم ال�ي تتعارض �� جانب كب�� أو قليل  إوحات عبد الفتاح  قش طر ھ لم يكن مستعدا ألن يناثانيا: أن

 
ّ
الط البحثية، السيما تلك  الثورة  م��ا مع توجهاتھ   �� الفرد  ال�ي تراهن ع�� يقظة الو�� و�م�انيات  روحات 

 واست��اض ا�جماه�� ع�� التغي�� والتنظيم االجتماعي�ن.  

تور الوردي �ع�ي فهم الذات �� عالق��ا با�جتمع، وا�جتمع �� � الدكإ�البحث االجتما�� بالنسبة    ثالثا: أّن 

عالقتھ بالفرد مما يدخل �� باب علم االجتماع املصغر، ما جعلھ يبدو �ا�حلل النف�ىي الذي يتلّفع برداء  

الباحث االجتما��    ،الباحث االجتما�� برداء  يتلّفع  �ان مفكرا سياسيا  الذي  إبراهيم  الفتاح  �عكس عبد 

 �� باب علم االجتماع الك��، وهذا اختالف �� الن�ج واملن�ج.  داخال 

 
ّ
الوردي عما تقدم، معلل�ن األمر بالتأثر الالشعوري    ذار للدكتور عالتماس األ نا لو حاولنا  وال شك �� أن

املسافة الزمنية ب�ن الكتاب�ن ليست قليلة    وغ�� املباشر بكتاب (ع�� طر�ق الهند) أو بالنسيان السيما أّن 

بق الذي حازه عبد الفتاح إبراهيم وهو  من غ�� املمكن أن نتجاهل الّس   ھفإنوت�اد أن تقارب الثالثة عقود؛  

ل مرة عراقيا، ور�ما عر�يا مطّبقا الك�� من فرضياتھ ع�� قضية االستعمار  علم االجتماع ألوّ   يطرق أبواب 

 األور�ي والرأسمالية الغر�ية �� ا�جتمعات الشرقية.  

 وشهرةولكن إذا �انت مؤلفات الدكتور الوردي وما أثارتھ من ردود أفعال قد صنعت لھ صي
ً
�ن صفوف  ب  تا

بتوجهاتھ االجتماعية ا�عطافة كب��ة منتصف ستينيات القرن العشر�ن مغ��ا  القراء، فلماذا إذن ا�عطف  

ف��ا   تداخلي  نفس االجتما�� إ�� الدراسة ال�ياجتماعية أو علم ال-راسة الساي�وبوصلة مشروعھ من الّد 

 التار�خ السيا�ىي بالبحث االجتما��؟

ت لم تحقق للدكتور الوردي بصمة خاصة  تلك املؤلفا  ة لهذا التساؤل تتمثل �� أّن اإلجابة املنطقيّ   لعّل 

ع�� الصعيد البح�ي �� علم االجتماع. ولو �انت قضايا االزدواج والتناشز وما شا�لها قد حققت لھ مراده  

من دراسة ا�جتمع ملا شعر بحاجتھ إ�� هذا اال�عطاف الذي اتجھ بالبحث االجتما�� لديھ نحو محطة ��ائية  

 آخر حياتھ.  توقف عندها ولم يحد ع��ا إ�� 

وقد ع�� الدكتور الوردي عن هذه اال�عطافة البحثية املهمة �� مقدمة ا�جزء األول من كتابھ (�حات  

 
ّ
ي ال أستطيع أن أفهم  اجتماعية من تار�خ العراق ا�حديث) قائال: (عند دراس�ي للمجتمع العرا�� أدركت أ�



سيسّي في علم االجتماع  
ٔ
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ٔ
 ا
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� عهوده املاضية ف�ل حدث من تلك األحداث ال  ا�جتمع �� وضعھ الراهن ما لم أفهم األحداث ال�ي مرت بھ �

 . 1بد أن ي�ون لھ �ىيء من التأث�� قليال أو �� سلوك الناس حاليا و�� تفك��هم)

لي�ون هذا الكتاب هو كتاب العمر الذي كّرس لھ الوردي �ل جهده، فلم يؤلف أي كتاب آخر غ��ه من  

: (إّن 
ً
العمر بالنسبة ��، فقد بذلت فيھ من ا�جهد والوقت    هذا الكتاب قد يجوز أن أعده كتاب  �عده، قائال

أك�� مما بذلت �� أي كتاب آخر سابق لھ. واملأمول أن أتا�ع البحث �� تار�خ العراق ا�حديث ح�ى أصل بھ إ��  

 .2الوقت ا�حاضر الذي �عيش فيھ. وهذا ما استمّد العون عليھ منھ �عا��)

يا ملن �عده ل�ي يواصل ويستمر، �غض النظر عن طبيعة  وال غرو أّن �ل ما هو نو�� يفتح الطر�ق كم

الذي   الك�ي  وأما  الهند)  طر�ق  النو�� فهو كتاب (ع��  فأما  والتوجهات.  والتحوالت  التمثالت والفرضيات 

ب�ن   توزعت  و�عضها  املتعددة،  بأجزائھ  ا�حديث)  العراق  تار�خ   �� اجتماعية  (�حات  فكتاب  النو��  ساير 

 أقسام ومالحق.  

 �� أن يتوسع بدراسة    �ان عبد الفتاح إبراهيم قد درس تار�خ االستعمار، فإّن و�ذا  
ً
د. الوردي �ان راغبا

التار�خ السيا�ىي للعراق، لكنھ شعر باستحالة هذا التوسع. فاقتصر ع�� تار�خ العراق �� ا�حقبة املمتدة 

كنت أود أن أدرس ما قبل  "ردي:  ب�ن آخر العهد العثما�ي و�داية �ش�ل الدولة العراقية، وعن ذلك يقول الو 

وجدت   لكن�ي  ومتشابكة  م��ابطة  الواقع   �� التار�خ  عهود  ألّن  أن  أّن ذلك  �شبھ  من    ذلك  مستحيال  ي�ون 

  ، 3"الناحية العملية إذ هو يضطرنا إ�� استقراء األحداث املاضية خطوة وراء خطوة ح�ى نصل ��ا إ�� أبينا آدم

 رس جهوده لھ من دون أن يصل (إ�� أبينا آدم).  وك ،وهذا ما أدركھ قبلھ عبد الفتاح

(ع�� طر�ق الهند) �أهّم مرجع حملھ ع�� هذا اال�عطاف بمن�جھ    كتاب  ع��الوردي  و�دال من أن يحيلنا  

أحالنا    -النفس ھ 
ّ
فإن اجتما��،  تار���  من�ج  إ��  العرا��)   كتابھ  ع��اجتما��  ا�جتمع  طبيعة   �� (دراسة 

   1965املنشور العام  
ّ
ھ ع�� شا�لة كتبھ السابقة يجمع  بوصفھ املرجع الذي يقف وراء هذا اال�عطاف، مع أن

 نفس باالجتماع أك�� مما يجمع التار�خ السيا�ىي باالجتماع. علم ال

و�مقارنة كتاب (�حات اجتماعية من تار�خ العراق ا�حديث) بكتاب (ع�� طر�ق الهند) ي�ون املن�ج البح�ي 

 �� دراسة التار�خ السيا�ىي اجتماعيا مختلفا بي��ما، ع�� الّنحو اآل�ي:

ن�ج�ن االجتما�� أو التار���، حال دون أن يتمكن من التوفيق  انحياز الدكتور الوردي إ�� واحد من امل •

إّن  بل  األخ��ة    بي��ما،  األجزاء   �� االجتما��  املن�ج  حساب  ع��  تميل  صارت  التار���  املن�ج  من  كفة 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى منعھ االنحياز من اإلفادة من البعد السيا�ىي للتار�خ من    ،الكتاب

العالقات الدولية والتنظيم االجتما�� وقوة السلطة وغ��ها. ومن األمثلة ع�� ذلك    قبيل ال��ك�� ع�� 

عن   مفصول  فردي  �ائن  هو  الذي  با�جتمع  العراق  ع��  العثماني�ن  سيطرة  ألسباب  الوردي  �عليل 

 
ول، الدكـتور  -1

ٔ
 . 3صمرجع سابق، علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء اال

 . 5، صنفسه رجعالم -2
 .3، صنفسه رجعالم -3



 (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثةالسنة الثا  - العاشر  العدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   -ّولكانون اال
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ا�جتمع   صار  و��ذا  العثمانية  الدولة  من  جزءا  ي�ون  أن  للعراق  (القدر شاء  اآل�ي  و�الش�ل  الدولة، 

بينما  العر  ب��كيا تأخذ أوامرها م��ا،  أين يتجھ فح�ومتھ �انت مرتبطة  ا�� منشقا ع�� نفسھ ال يدري 

 . 1�انت أك��ية شعبھ مرتبطة بإيران)

فكرة(استفحال    وم��ا  ،2ويستع��ها  جعلھ يكرر كث��ا من األف�اروقوعھ تحت تأث�� دراستھ للدكتوراه   •

ل بھ من مسائل التشيع والوالية ال�ي �ان قد ذكرها ��  الصراع الطائفي) ومبدأ( الشفاعة)، وما يتص

من   وغ��ه  العرا��  ا�جتمع   �� التدين  مظاهر  من  الكث��  (سر  نفهم  لن  نا 
ّ
أن ف��ا  وأكد  األطروحة، 

فضال عن مسائل   ،3ا�جتمعات املشا��ة لھ ما لم نفهم مبدأ الشفاعة ومبلغ �غلغلھ �� أعماق القلوب)

واملدن وا�حضارة  ��    البداوة  الوردي  تناولها  مسائل  ها 
ّ
و�ل واألو�ئة،  (الشقاوات)  وظاهرة  والعشائر 

 أطروحتھ و�من�جية اجتماعية تتفق مع نظر�ة ابن خلدون. 

ا�شداده إ�� العادات �� فهم عالقة السياسة بالتار�خ حال دون االنتباه إ�� كث�� من املظاهر والصور   •

التار�خ. ومن أمثلة ذلك هذا الفهم املبسط ملسألة مواالة  ال�ي ف��ا يتج�� فهم أك�� لعالقة السياسة ب

العراقي�ن لسياسة األتراك ضد االن�ل�� بمدفع طوب أبو خزامة، (�ان فر�ق م��م ينظر إ�� الدولة ال�ي  

 . 4تنت�ي إ�� مذهبھ �أ��ا حامية الدين ومنقذة الرعية)

ا • �عد  ف��ا من  يتوفر  التار�خية ع�� وفق ما  التب انتقاء األحداث  التار�خ  جتما��، سّبب  �� دراسة   
ً
اسا

 
ً
األمر الذي أشعر الدكتور الوردي بصعو�ة التحّري �� الكث�� من املراجع ل�ي �ع�� ع�� حادثة    ،اجتماعيا

وش�ا كذلك من الغموض الذي يكتنف تار�خ العراق �� العهد العثما�ي    ،تماعية الفكر�ةلها دالل��ا االج

وهو ما �ان د. عبد الفتاح قد تجاوزه بالدراسة االجتماعية ال�لية    ،�جاورةشابكھ مع توار�خ البالد ا و�

 . 5لتار�خ العالقات الدولية لالستعمار والرأسمالية العاملية

•  
ّ
 من الو�� الطبقي ومظهر من مظاهر سيطرة املد البدوي  ترك��ه ع�� الو�� ا�جما��، وأن

ً
ھ أك�� شيوعا

 . 6اجتماعية -العثما�ي. وهذا دليل ع�� �غلب املن�جية النفسع�� العراق �� العهد 

أّن   إطنابھ • أساس  إل��ا ع��  بجزئية  النظر  التار�خية ومحاولة عدم  األحداث  موضوع   �� سرد  التار�خ 

حساس، وهو �الهرم لھ عدة أوجھ، وال يمكن إهمال وجھ مع�ن منھ. وهو ما جعل الكتاب مت�خما  

كميا، وفيھ بذل الوردي جهدا ووقتا أك�� مّما بذل �� أي كتاب آخر سابق لھ متأمال (أن أتا�ع البحث ��  

وهذا ما استمد العون عليھ من    تار�خ العراق ا�حديث ح�ى أصل بھ إ�� الوقت ا�حاضر الذي �عيش فيھ

 
 . 12، صنفسه مرجعال -1
بغداد:  ، ترجمة د. الهاي عبد الحسين، (تحليل سوسيولوجي لنظرية ابن خلدون في علم اجتماع المعرفةالدكـتور علي الوردي،  -2

 . 18و17و 16الفصول  )2018، 1دار المدى، ط
ول، الدكـتور  -3

ٔ
 . 16، صمرجع سابقعلي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء اال

 . 13، صنفسه مرجعال -4
 .  4، صمصدر سابقعبد الفتاح إبراهيم، على طريق الهند،  -5
ول،  -6

ٔ
ة الدول في . وكذلك32 -9صص وهو ما يتوضح على طول مقدمة الجزء اال

ٔ
ة العثمانية فصوله التي تناولت موضوعات (نشا

وفتح العراق وتكوين الجيش االنكشاري والعقائد البكـتاشية والسلطات والشاه وانتقال الخالفة العثمانية والسلطان سليمان القانوني 
ول، الدكـتور ينظر:  .وغيرها)

ٔ
 . 29، صمرجع سابقعلي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء اال



سيسّي في علم االجتماع  
ٔ
. د. نادية هناوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الفّتاح ٕابراهيم ودوره التا

ٔ
 ا
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 .  1هللا)
ّ
السياسية  املنازعات الطائفية و   ھ جعلھ ينشّد أك�� إ�� فكرة أّن هذا من جانب، ومن جانب آخر أن

مؤوال األمر نفسيا بالطبيعة البشر�ة، وأ��ا تختلف شدة وضعفا ��    2تار�خنا  يزخر بھوالقبلية �� ما  

ما  ، ثم فجأة ير�ط هذه الطبيعة بالتنو�م االجتما�� معيدا  األفراد وا�جماعات حسب اختالف الظروف

 �الذاكرة تخونھ، و   ّن ذكره �� كتب سابقة لھ. إما أل 
ّ
ر فطنة قارئھ �� أن ي�حظ محاوالتھ    ھما ألن ال يقّدِ

 تكراَر �عض الفقرات ال�ي يقتطعها من كتبھ السابقة و�ضمها إ�� كتابھ ا�جديد. 

•  
ً
 أن (ا�حماس   إيالؤه ا�حماس ا�جم�� اهتماما

ً
 تحت تأث�� علم النفس وليس التار�خ، واجدا

ً
، واقعا

ً
كب��ا

هو الذي يحرك الشعوب... ومن املمكن القول إن الشعب البارد الذي ال يتحمس لقضاياه العامة قد  

 3ي�ون طعمة ل�ل فاتح طامع أو مستغل ظالم)
ّ
ھ ال �ستعمل هذه  ، وال يقول (مستعمر)، مع العلم أن

رة ال �� هذا الكتاب، ع�� �عدد أجزائھ، وال ح�ى �� كتبھ السابقة. والسؤال األهم هنا هو: هل  ال�لمة بامل 

أ�ّ  أم  بلده  قضايا  ��مھ  ال  بارد  شعب  بوجود   
ً
حقا  

ً
مؤمنا الوردي  ت��ئة  �ان  ��ا  أراد  �عب��ية  فذلكة  �ا 

 املستعمر�ن من أطماعهم التوسعية ع�� إلقاء اللوم ع�� �اهل الشعب (البارد)؟!! 

هذه الرؤ�ة النا�عة من فهم مصغر لعلم االجتماع قد تفيد �� تفس�� سلوك األفراد    ونجيب بالقول إّن 

ها  وا�جماعات، لك��ا ال تنفع �� فهم حركة الشعوب �� تحوالتھ ا�جتمعية الك��ى �الثورات ال�ي ُ�ساء فهم 

فات انفعالية فوضو�ة، بينما ��  ة وتصر �ا حر�ات غوغائيّ فُتفسر ع�� أ�ّ ،  ع�� وفق علم االجتماع املصغر

للتغ مادية  قوة  الك��  االجتماع  علم  وفق  االجتما��ع��  التنظيم  نحو  وطر�ق  الناجح    ،ي��  ا�جتمع  �شّبھ 

بالقيادة و�شبھ األفراد با�جنود، وهو ما ينفع �� حالة الصراعات ا�حدودة، لكنھ ال ينفع �� حالة الصراع  

 مع االستعمار والرأسمالية.  

 : الخاتمة  -14

يتب�ن لنا من مباحث هذه الدراسة أّن عبد الفتاح إبراهيم ر�ط �� كتابھ املوسوم(ع�� طر�ق الهند) دراسة  

التار�خ السيا�ىي املعاصر بالدراسة االجتماعية، متوّصال �� تحليل كث�� من األحداث التار�خية إ�� محّصالت  

عد �� ثالثينيات القرن العش 
ُ
 اجتماعية وسياسية �انت �

ً
   ر�ن فتحا

ً
علھ مؤسس علم االجتماع  مما يج  ،جديدا

  ،و�املقارنة بينھ و��ن كتاب الدكتور ع�� الوردي واملوسوم(�حات اجتماعية من تار�خ ا�حديث)  ،�� العراق

 
ّ
 ع�� الالحق، ال بأن يت

ً
 نجد أّن للسابق فضال

ّ
ما �� أن يجد الالحق �� هذا  بع الالحق سبيل السابق حسب، و�ن

 
ً
.  السبيل سبيال

ً
  آخر أيضا

و�ذا �ان د. عبد الفتاح إبراهيم قد اكتشف الطر�ق نحو دراسة اجتماعية �لية للتار�خ االستعماري وآثاره  

االجتماعية   الدراسة  طر�ق  اختار  الوردي  ع��  د.  فإن  املستعَمرة،  ا�جتمعات   �� املباشرة  وغ��  املباشرة 

 
ً
 تار�خ العراق، متوغال

ً
 �� حقبة زمنية محددة منھ.  املصغرة للتار�خ وتحديدا

 
 . 5، صنفسه رجعالم -1
 . 6، صنفسه رجعالم -2
 . 8، صنفسه رجعالم -3
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