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 المبحث األوؿ 

  2003أزمة الهوية في العراؽ بعد 

 المطلب األوؿ :ػ مفهـو الهوية 

ىو  نفسوالوقت قبل اليستغني عنو ، وفي من بداية البد من تحديد المفاىيم الورادة في البحث ، الهوية كما 
ب ، وصف الباحث المهتم بموضوع الهوية في القرف العشرين عح ، إنو متعدد األوجو ، تعريفو صغير واض مفهـو 

 (1)) أريك أريكسوف ( ىذا المفهـو بأنو منتشر في كل مكاف لكنو ) غامض ( و ) اليسبر غروره ( أيضاً  

 أوالً :ػ الهوية لغًة :ػ 

الهوية في اللغة العربية ترد بمعاف عدة ، فهي تعني ) ىوي ( أي سقوط من علو إلى األسفل ، وىوية أف مفردة 
جمعها ىوايا ، وىي تصغير ىوة وقيل الهوية البئر التي المتعلق لها وال موضع نازلها لبعد قصرىا أو بمعنى العقاب 

االىوى أسم تفضيل من  (2)يعني أشرت بو  تهوي ىوياً إذا أنقضت على حيد ، وأىويت بالشيء إذا أومات بو ،
 . (3)اه و هت، وىوي يهوي ىوى ، أي أحبو وأس ىوي ، فنتقوؿ ىذا الشيء أىوى إلى
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( صموئيل ىنتنجتوف ، من نحن ، التحديات التي تواجو الهوية اإلمريكية ، ترجمة حساـ الدين خضور ، دار الحصاد للنشر ، 1)
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،  2005/  9/ 6المتمدف  الحوارـو فهؽ األشكاؿ  وقلق المإشكالية الهوية في العلـو االنسانية ، مأز عزيز مشواط  ، (2)
  http:/ www. Rezgar . com 3-2ص

  . 80-79، ص 1996د ( ، قطر ، 0، ) د 2يوسف محمد  ، مبادىء العلـو السياسية ، ط .( د3)

ربيع  14رشيد عمارة ، ياس الزبدي ، أزمة الهوية العراقية في ظل االحتالؿ ، المجلة العربية للعلـو السياسية ، بيروت ، العدد 
  . 10، ص  2007

 



00 
 

 ثانياً :ػ الهوية أصطالحاً 

بذلك فأف مفهـو الهوية ينطلق في ثقافتنا العربية من األخرى وليس من أالنا ، فكما ىوية مشتقة من ) ىو ( الذي 
( من األنا والفرؽ ىنا واضح ، ولو   ldentityيعني األاخر بعكس معناه في الالتينية ، إذا أشتقت كلمة ىوية ) 

إذ أف االحياس بالذات في ثقافتنا العربية ينطلق من تحديد ىوية األخر سواء كاف في أبعاده الثقافية العميقة ، 
إال اف ىنالك من يرى بأف الهوية أنسجامًا مع محتواىا اللغوي ، تنطلق من الهوى الذي  0الداخل أـ في الخارج 

لشعور باألرادة  الجماعية التي ثبت الحياة في األفراد و المجوعات ذلك نرى وجود طوائف بدوره ينطلق من ا
لغوية ودينية وثقافية ومهنية مختلفة ، لكنها تؤكد اصالتها وتضامنها الداخلي ويبدو وأف ىذا تابع من البعد 

خالؿ بعدىا الفردي يقود إلى المزدوج للهوية ، مابين المكوف الفردي والمكوف الجماعي ، فالنظري الهوية من 
ما في حالة النظر اليها من جهة مع مايعنيو الموقف من مالبسات أ القوؿ بوجود كائن مطلق غير متغير الزماف

حيل أف يكوف أفرلد مجموعة  متماثلين كلياً داللتها االجتماعية فأف األشكاؿ يصبح كل درجة أعقد ، فمن المست
  (1)ويتوفروف على الهوية نفسها 

أما الوطن فهو الرقعة من األرض التي يعيش عليها سكاف الدولة والذين يطلق عليهم نسبة إلى الوطن ) المواطنوف 
( ، ويعني مساحة من االرض التي تبسط الدولة سلطتها عليها ، وما تشتمل عليو ىذه المساحة من سهوؿ 

ليم الدوؿ المجاورة ، وال يشترط في وىضاب ، وجباؿ وودياف ، وىي حدود واضحة المعالم تفصلها كل اقا
االحواؿ ، وقد    األقليم ) الوطن ( أف يكوف قطعة واحدة متصلة األجزاء ، بل قد تكوف منفصلة االجزاء في بعض

يتكوف الوطن من عدد من الجزر كما ىو شأف اليوناف ، او قد يدخل في مساحتو االقليمية بعض الجزر مثلما ىو 
اباف ، كما أنو ال عبرة بأتساع الوطن أو ضيقة ، فقد يكوف أقليم الوطن واسعًا مترامي الحاؿ في برطانيا والي

األطراؼ ، كما قد يكوف محمدود المساحة دوف أف يكوف لذلك أثره في الشخصية القانونية للدولة ، وأف كاف 
السياسية ، والعكس لصغر حجم األقليم وأنكماشو دور في أضعاؼ مكانة الدولة بين دوؿ العالم من الناحية 

فأف كبر حجم المساحة يشكل عنصر القوة وعاماًل من عوامل التقدـ والرقي  واحتالؿ مكانة مرموقة  0صحيح 
 (2) .بين الدوؿ األخرى ، كما ىو المشاىد حالياً في عالمنا المعاصر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 39 – 38صموئيل ىنتنجوف ، المصدر السابق ، ص  (1)

،   in fo @ balagh . comأمل  موسى ، حصن الهوية ليس سببًا لال نغالؽ على األخرى ، ( للمزيد ينظر  : 2)
http//i in f @ balach .com  
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 ثالثاً :ػ تعريف الهوية الوطنية 

لدى الباحثين أجوبة مختلفة من خالؿ  البحوث والدراسات التي تتناوؿ موضوع الهوية والتي قد توقع الباحث 
في نوع من اللبس عند تناوؿ الظاىرة بالبحث ، ولكن مع ذلك نراىا تلتقي على فكرة واحدة مركزية الهوية 

  . يزةبالذات أنها نتيجة وعي الذات بتملك بخصائص ممأحساس فرد أو جماعة 

الموضوع ، فضاًل عن سعة وشموليتو ،إذ تتشارؾ  فنجد أف ىنالك تعدد في المفاىيم لتعدد المدارس التي تناولت
في تكزينو عوامل ومتغيرات عدة السيما المتغيرات االجتماعية التي تطرأ فمي حقب زمنية معينة والتي تشكل 

أف مفهـو الهوية لو ترميز أجتماعي اليشترط األنتماء لرغم  .طبيعة الوعي البشري في ظرفية الزماني والمكاني
البيولوجي ، بل تعبير عقيدي حسي وشعوري وداخلي تختاره الذات االنسانية تجاه الواقع الطبيعي أو الواقع 

( إلى أف يقر بحقيقة ضبابية مفهـو الهوية بقولو ) أنها   Laplatine –وىذا مادفع ) البالتين  .األجتماعي 
 .المفاىيم الفلسفية فقرًا على المستوى االبستيمولوجي ، لكن بالمقابل يتمتع بفاعلية أيديولوجية كبرى من أكثر 

(1) 
  (2)اما ىنتنجتوف فيرى أف ثمة نقاط رئيسية تتعلق بالهوي يجب أف تطرح وىي 

، وكم  لدى االفراد ىويات وكذلك لدى الجماعات ، يجد األفراد ىوياتهم ويعيدوف تعريفها في جماعات -1
مجموعة مركبة بشكل ذاتي  توضح نظرية الهوية األجتماعية ، تقود حاجة الناس للهوية إلى البحث عنها في

فمن ناحية يمكن للفرد أف يكوف عضوًا في مجموعات كثيرة ، وبالتالي يكوف قادرًا على تبديل  .وعشوائي
ميزة تعريفية أساسية وتكوف أقل قدرة على  أما ىوية المجموعة ، من ناحية أخرى ، فعادة تحتوي على .ىوياتو 

  .التبديل 
لفة من الضغط ، واألقناع فالناس يصنعوف ىويتهم ، تحت درجات مخت 0غالبًا ماتكوف الهويات مركبة  -2

فاألفراد يمكنهم أف يرثوا  .مانظن أننا نحن وما نريد أف نكوففالهويات ذوات متخلية ، ىي  .والحرية
ـو مثل ) العرؽ ( ية ولكن يمكن أف يعاد تعريفهما  أو رفضهما ، فمعنى وإمكانية مفهخصائصهم األثنية والعرق

 .يتبدؿ مع الزمن
يملك األفراد ، والى مدى أقل ، الجماعات ىويات متعددة ، ويمكن أف تكوف ىذه الهويات وراثية ، محلية  -3

وقد تتبدؿ األىمية النسبية المميزة لهذه الهويات لدى الفرد  0وأقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية ووطنية 
ذه الهويات أف تتكامل أو تتناقص فيما أو الجماعة من وقت إلى أخر ومن حاؿ إلى حاؿ ، كما أنو يمكن له

 .بينها عند ىذا الحد أو ذاؾ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 41صموئيل ىنتنجتوف ، المصدر السابق ، ص  (1)
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  .نقالً عن عزيز مشواط ، المصدر السابق  (2)
تعرؼ الهويات بذات المرء لكنها إنتاج التفاعل بين الذات و اآلخرين ، حيث تؤثر طرقة فهم األخرين لفرد أو  -4

أذا دخل شخص مافي وضع أجتماعي جديد وفهم أنو  0مجموعة على تعريف ذلك الفرد أو المجموعة لذاتها 
ريقة ، وأذا فكرت غالبية كبيرة من دخيل الينتمي إلى ىذا الوضع ، فاالرجح أف يفكر الشخص بنفسو بتلك الط

بلد ما أف أعضاء مجموعة االقلية ىذا التصور الذي يصبح في نقطة معينة جزء من ىويتهم ، أو قد الشعب في 
يستطيع الناس أف يطمعوا ألى ىوية وما ولكن ال يمكنهم تحقيقها إال أذا رحب بهم ىوالء الذين يملكونها 

  .باألصل 
وفي بعض األوضاع يؤكد الناس  0عامة البديلة النسبية آلي فرد أو جماعة بالوضع القائم ترتبط سمة الهويات ال -5

وفي أحياف أخرى يؤكد الناس على ذلك  0على أف مظهر ىويتهم الذي يربطهم بالناس الذين يتفاعلوف معهم 
لي عن الطبقية و المظهر من ىويتهم الذي يميزىم عن األخرين ، أف الهوية التي نحن بحاجة اليها ىي التعا

لكن ذلك ال يمنعنا من القوؿ أف حاجة  (1)واستبعاد االخر األخذ باالنفتاح والحركة لكي التقع في األنغالؽ 
ويقوي  0األفراد ال حتراـ الذات تعودىم إلى االعتقاد بأف مجموعتهم أفضل من المجموعات األخرى 

والشعور بالتفوؽ إالثني ، كما أوضح  0اليها  االحساس بالذات ويضيق مع مصائر المجموعات التي ينتموف
ميرسيو ىو ) النتيجة الطبيعية المنطقية للشعور بالتفوؽ األخرى على مسائل الذات أساس ديني مثل اصوؿ 
الدين واالعتقاد ، فالمسلموف والسنة والشيعة يعبدوف إلهًا واحدًا ويعتقدوف بنبي واحد ، كتابهم واحد ) القرآف 

  .(2) يختلفوف إال في أمور فقهية غير رئيسية مثلما تختلف المذاىب النسية أو الشيعية فيما بيها الكريم ( ، وال
أف العراؽ اليـو يشهد مرحلة أختبار صعبة وحرجة ، ويواجو تحديات متنوعة قد تعرضت النسيج األجتماعي 

ة الوطنية لخطر التمزؽ الهويلمخاطر شديدة إف لم يحسن العراقيوف التعامل معها ، بل ربما يعرض عمـو 
 .واالنقساـ
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لكتاب ية من تاريخ العراؽ الحديث ، دار اعلي الوردي ، لمحات أجتماع 0، د 4آماؿ موسى ، المصدر السابق ، ص  (1)

وميض جماؿ عمر نظمي ، الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة  0د 0وكذلك 15، ص 2005للنشر ، دمشق ، 
  0 59، ص  1984القومية العربية ) األستقاللية ( في العراؽ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

، مؤسسة  12حنا بطاطو ، العراؽ ، الطبقات األجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قياـ الجمهورية ،  (2)
  0 31، ص 1990األبحاث العربية ، بيروت ، 
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 المطلب الثاني 
 أىمية الهوية والتزاماتها 

 كيفية تكوين روح المواطنة 
بداية البد من القوؿ ، أف الفالسفة االغريق ، قد طوروا مفهـو المواطنة بشكل بات يعتقدىا أنساف العصر 
الحديث ، أذا كانت صفة ) المواطن ( أمتياز يخلع على صاحبو عضوية المدنية وتؤىلو للمشاركة في النشاط 

ائف المحلفين ىي أحسن معيار لصفة وقد ذىب أرسطو إلى أف الصالحية لتولي وظ 0السياسي والشؤوف العامة 
المواطن ، لذا يجب األنتباه إلى أف صفة المواطنة يالنسبة لألغريق لم تكن غير المشاركة واألسهاـ بقدر معين في 

العامة للدولة ، في حين أف المواطنة في العصر الحديث ليست كذلك أذ أف للدولة الحديثة تجعل  الحياة 
( حدد روح المواطنة بأعتبارىا سلوكاً     prelot، أف برلو )  (1)لقانوف حقوؽ معينة المواطن شخصاً  يرتب لو ا

ومن ممكن أف نستخلص من ىذا  .واعياً وفعاالً خاصاً  بالشخص بأعتباره كائناً يملك العقل ومساىماً  في الدولة 
 (2) التحديد العديد من الخصائص المميزة لروح المواطنة 

مواطنة ىو أنها عقالنية ، بل وضفت الوطنية بأنها شكل من أشكاؿ الصوفية بينما روح أف الذي يميز روح ال -1
  .لذا فهي ترتبط بجهد قائم على تأمل ةاألرادة ، أنها بال شك تعبر عن حب )الوطن ( 0المواطنة ىي حكمة 

بالشكل السلبي         أف الذي يميز روح المواطنة ىو أنها تنتهي إلى المساىمة ، فاالنتماء إلى الدولة اليتم -2
كما اليتم على أساس من الطلب إلى الشخص   باالنتماء   .كما ىو الحاؿ بالنسبة لألنتماء عن طريق األكراه 

فأف من يسهم يصبح جزء من كل وماثأل في الكل  .أف روح المواطنة تتضمن المساىمة االرادية المقصودة  0
 . ، بينما شخصة بالذات يبقى خارج الكل 

 
وال يستطيع أف  0يؤكد برلو أف المساىمة تقضي بأف الشخص بقدر ماىو جزء من الكل ويعمل داخل الكل 

أف المساىمة من شأنها أف تستبعد تجزأ الدولة فهناؾ ليس عدـ أنقساـ فقط وانما أكثر  0يطالب بمكانة متميزة 
  (3). من ذلك عدـ أمكانية األنقساـ 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  0 11-10، ص  1947مجيد قدوري ، العراؽ الجمهوري ، الدار المتحدة للنشر ، بيروت ،  (1)
  . 35وميض جماؿ عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص  .د (2)
  . 2006جواد كاظم البيضاوي ، بناء الهوية الوطنية ، مركز سومر للدراسات والبحوث ، بغداد ، أيار  (3)
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أف روح المواطنة قابلة آلف تحضع للتوجيو ، ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة مضمونها ، فطالما أف روح المواطنة تقـو 
وىكذا  0ومضمونها وبذلك يتم تحديد نمط المساىمة  0على أساس من العقل فمن الممكن التأثير على العقل 

ألف توثر على العقل األنساني وتوجيو بأتجاه معين فأف الثقافة السياسية التي يقـو علم السياسة بتحضيرىا قابلة 
حتى يتم ضماف نمط معين من روح المواطنة ، بل أف ذلك حين أعتبر علم السياسة كما ىو فرعًا علميًا يتناسب 
مع تكوين روح المواطنة ، وأف كاف البعض المختصين بعلم السياسة ال يشعروف باالرتياح من ىذا الرأي ، أذ 

وح المواطنة حالها حاؿ الشرؼ والقيم األخالقية األخرى ، اليمكن أف تكوف موضع تعليم بالمعنى يعتقدوف أف ر 
وأنما األفراد يحصلوف عليها الوسط الذي يعيشوف فيو ، كأف يتعلمونها من آبائم أو من  0الدقيق لهذه الكلمة 

  (1).أصدقائهم أومن أية جهة أخرى  

 

 بناء الهوية الوطنية العراقية
 

،  2003الحقيقة التي ظهرت بما اليدع مجااًل للشك ، أف قرارات مابعد االحتالؿ االمريكي للعراؽ عاـ 
أظهرت حالة تبدو من مظهرىا الخارجي أف ىنالك عدـ أندماج بين مكونات الشعب العراقي عمل على تكريسها 

راؽ التي تتسم بالتعدد الثقافي فأريد لكثير من مناطق الع .األحتالؿ قسرًا وأف كانت الحقيقة خالؼ ذلك 
والديني والقومي أف تبدو ذات أنتماءات وىويات فرعية لتتكرس فيها الجزئية والتفرقة تحقيقاً  لطموحات وأطماع 

أزاء ذلك كيف يستطيع المواطنوف التخلص من ىذه الحالة  0الدولة األحتالؿ وبعض المطامع الخارجية األخرى
 .يتنوع فيها الطيف القومي والعرقي والديني والمذىبي الشاذه في دولة مثل العراؽ 

نستطيع القوؿ أنو يجب العمل بجد وأخالص على تنمية الشعور الوطني لدى األفراد المجتمع وأشعار أبناء 
المجتمع بأنهم جزء ال يتجزء من النسيج الوطني الذي يضم أبناء العراؽ بمختلف أطيافهم وأنتمائتهم وأنهم جزء 

عل في بناء الوطن ، وأف يكوف والئهم وأرتباطهم بالعراؽ ، وأف يكوف التصرؼ وفق دوافع الوحدة حيوي وفا
الوطنية ووحدة البالد، وأف يتحسس الجميع بأف أالمن والسالـ األجتماعي مع الرفاه المادي والثقافي األجتماعي 

خذ بنظر األعتبار أف تقـو الدولة بأنهاء أف يتحقق فأنو آلبناء الشعب بمختلف طوائفو ومذاىبو وقومياتو ، مع اال
أف التعددية التي  0تواجد قوات االحتالؿ األجنبية ، وأف تحد من التدخالت االقليمية مع حماية حدود الوطن 

 ،  يتمتع بتا المجتمع العراقي ليست حالة سلبية او حالة فريدة  بين الدوؿ العالم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -29، ص 7002، ربيع 41المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد ،  أزمة الهوية العراقية في ظل االحتاللرشيد عمارة الزيدي ،  (1)
30 . 

http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=975
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الدوؿ تخطت ىذه المرحلة وكونت ىويتها الوطنية بفضل بيد أف بعض ىذه  فمعظم الدوؿ لديها ىذا التنوع

أقتصادي وتماسك اجتماعي وثقافة وطنية عبر اليات تجعل  من المجتمع يشعر بأنو ذو ماتحقق لديها من تقدـ 
  .ىوية وطنية مشتركة 

ولقد ظل الشعور باألنتماء إلى الكل في ظل الهوية العراقية  يخيم على طبيعة أنتماء الجماعة الوطنية في العراؽ ، 
في مطلع القرف العشرين ، وىذا اليعني األشارة فقط  0بالرغم من أف العراقيين لم يكونوا جماعة سياسية واحدة 

إلى وجود العديد من األقليات العرقية والدنية في العراؽ ، بل أف العرب أنفسهم الذين يؤلفوف أكثرية سكاف 
العراؽ كانوا يشكلوف ، إلى حد بعيد ، جملة من المجتمعات المتمايزة والمختلفة فيما بينها والمنغلقة على 

، وما يعقد األمر أف أكثرية من سكاف العراؽ كانوا ينظروف إلى  (1)الرغم من تمتعهم بسمات مشتركة الذات ب
األاف فئات  ،ألنها ولدت في كنف  االحتالؿ البريطاني الدولة العراقية في بداية تأسيسها بنوع من الريبة والقلق ، 

صرة بمعناىا الحديث ىي الدولة التي تعطي فيها الشعب وزعمائهم كانوا متفقين في الرأي على أف الدولة المعا
  . (2)المواطنوف والء واحداً للوطن وتجمع بينهم مصالح مشتركة 

وعلى الرغم من تعدد والءات العراقيوف للقرية والعشيرة والقبيلة ، االأف ىذا يعني اف الوعي الوطني لم يكن 
موجود بل يعني أنو كاف في حالة أنحسار ، االاف تلك النظم شكلت عاماًل موجودًا للجماعة الوطنية ضد 

  (3) االحتالؿ 
 

 

 

 
 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، أزمة الهوية في ظل االحتالؿ ، مركز الدراسات القانونية والسياسية، جامعة النهرين ، بغداد ، ص  الزيديرشيد عمارة   (1)
22. 

 .2005المتدف ، ( عزيز مشواط ، أشكالية الهوية في العلـو أالنسانية : مأزؽ األشكاؿ وقلق المفهـو ، الحوار 2)
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   0 24( رشيد عمارة ، مصدر سابق ، ص 3)
 التزامات الهوية العراقية 

 
فهنالك من  0أف الهوية  العراقية مثل كل الهويات الوطنية في العالمعرضة لسوء التفسير والتطرؼ والتعصب 

يعتقد بأف الهوية الوطنية اليمكنها أف تقـو األ من خالؿ تغذذية العداء والتعصب  ضد الشعوب والجماعات 
  .المختلفة 

 
صرية وال عدوانية ، اليمكنها أبدًا أف تقـو على أساس ) العداء الهوية العراقية أنسانية ومسالمة : أي أنها غير عن -1

جيج العداء العنصري ضد فمن الخطأ االعتزاز بالعراؽ من أجل تبرير الحقد وتأ .والتحريض ( ضد الشعب اخر 
يمكن تبرير العداء للشعوب والجماعات الدينية  .الشعب األخر كاف ) األيراني أو السعودي أو االمريكي ( 

  .لقومية مهما أختلفت مع حكوماتها أو قيادتاتها وا
الهوية العراقية تنوعية : أي أنها غير متعصبة ألف قوتها وحياتها تكمن في تقبلها وأستيعابها للهويات المحلية  -2

انها العراقية مثل البحيرة التي تصب فيها مختلف األأف الهوية  0الداخلية ، الدينية والمذىبية والقومية والمناطقية 
يمكن للعراقي أف يكوف عربيًا أو كرديًا أو مسيحسيًا أو تركمانيًا أو شبكيًا أو شيعيًا أو سنيًا أو يزيديًا ، ويعتز  

بأف خصوصيتو بقوميتو ومذىبو ودينو ولغتو وثقافتو ومحافظنو وعشيرتو ولكن يتوجب عليو بنفس الوقت أف يشعر 
  .ىذه ال تتنافى مع أنتمائو األكبر للعراؽ 

ى الهويات االقليمية المحيطة الهوية العراقية منفتحة على الخارج :ػ أي أنها غير منغلقة على ذاتها بل منفتحة عل -3
  .بأننا قد تعودنا على الشعوب بالتناقض بين االنتماء للهوية العراقية والهوية العربية  .بها

 

العربية ، أف العراؽ مثل بأعتبار أف األنتماء إلى األمة أف ىذه األشكالية تعود إلى الفكرة السيئة التي أشاعها العدو 
اي دولة في العالم يمكنو أف ينتمي لهويتو الوطنية وبنفس الوقت إلى الهويات كبرى مكملة : العربية والشرؽ 

  .األوسطية واالسالمية والبحر المتوسطية واالنسانية 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عية تعني ستار الجميل ، يقضة الهوية العراقية ، القسم األوؿ أىمية الهوية الوطنية العراقية ، بالد النهرين ، دورية موسو  .( د1) 
 (   www. Mesopot .comبأحياء الهوية الوطنية تصدر عن مركز الدراسات األمة العراقية ) االنترنيت ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 2005أزمة الهوية في ظل دستور العراؽ 
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 المطلب االوؿ

 الهوية الوطنية العراقية  إشكالية

المحدد القانوني للهوية الوطنية ، و بعد مخاض عسير، خرج الدستور العراقي الى الوجود وتم  يعد الدستور
ليعلن والدة حالة من الضبابية وعدـ الوضوح في تحديد  2005 أكتوبر/األوؿتشرين  15اء عليو في فتاالست

 .(1)من الديباجة وانتهاء بالمواد القانونية  ابتدأالهوية الوطنية العراقية ، 

ة مباشرة او مباشرة بقضية الهوية الوطنية ، اف قراءة بسيطة في ور من قراءة في مواد الدستور العراقي المرتبطة بص
ركزت على  إنهاءصيغة ومضموناً ، اذ  وإفالسهااقي توضح من دوف عناء ضياع الهوية الوطنية ديباجة الدستور العر 

المكونات الفرعية للهوية العراقية على حساب المكونات الوطنية الرئيسية التي كثيرًا ما تشير اليها الدساتير في 
تجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية اس))الدوؿ العالم جميعًا لتحقيق الوحدة الوطنية ، فقد جاء في ديباجة 

مرة في تاريخنا  ألوؿومحبينا زحفنا  أصدقائناعظاـ وزعمائنا وسياسينا ،ووسط مؤازرة عالمية من مراجعنا ال وإسرار
 .(2)((لصناديق االقتراع بالماليين 

 (3) ((الشعب جميعا زمن المكوناتمستلهمين فجائع شهداء العراؽ ،عرباً وكرداً وتركماناً،))تم تضيف الديباجة 

الى  إشارتهمتغليب الجانب الديني على الجانب الوطني في  أرادوامن خالؿ التعين السالفين اف المشرعين 
الى ذىاب المواطن  أشارالقيادات الدينية على القيادات الوطنية ، وبلغة تبعث على ريح الطائفية عندما  أسبقية

على تكريس المكونات الفرعية للمجتمع العراقي في  الواضحالعراقي الى صناديق االقتراع ، فضاًل عن تركيزه 
  ديباجة

_______________________________ 

 .11(, ص 2005( غسان العطية , ))من اجل التسامح والتعاون الوطين ,(( اوراق العراقية )ايلول /سبتمر 1)

 .2005( انظر نص الديباجة يف مسودة دستور مجهورية العراق , اب /اغسطس 2)
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جتدر االشارة اىل ان كل الدساتري العادلية والعربية تؤكد وحدة شعوهبا يف الديباجة كما جاء يف دستور الواليات ادلتحدة ,وكذلك حال  (3)
: العهد الدويل لقانون حقوق االنسان ,  ]شيكاغو [قوق الدستورية الدولية )دستور جزر القمر , الدساتري العربية :دراسة مقارنة مبعايري احل

 . (2005جامعة دي بول , 

والتركماف . وىذا ما ال نجده في كل دساتير العالم وحتى دستور جزر القمر  واألكرادالى العرب  باإلشارةالدستور 
التركيز على مفردات  األجدروكاف ( 1) ((يعلن شعب جزر القمر )) ((يؤكد شعب جزر القمر  ))الى  أشاراذ 

الوحدة العراقية والهوية الموحدة بعيدًا عن االنتماءات الفرعية ، كما عبر عن ذلك قانوف ادارة الدولة العراقية 
 .(2)((ىذا الشعب الرافض للعنف ))و ((اف الشعب العراقي ...))في ديباجة الى  أشارعندما 2004الصادر عاـ 

اف مواد الدستور العراقي لم تحدد ىوية العراقي على وجو الدقة وتركتو في حالة من الضبابية وعدـ الوضوح ، فلم 
المادة )الثانية  أشارت، اذ  اإلسالميةالى ىوية محددة باستثناء اشارة بسيطة الى الهوية  إشارةنجد في نصوصو 

، وىذا النص (3)((لغالبية الشعب العراقي ... اإلسالميةيضمن الحفاظ على الهوية  ))/ثانيا( الى اف ىذا الدستور 
( إسالميةوالسيما في ظل غياب رؤية دينية ) يصدـ بطبيعة الحاؿ بالتطبيقات العملية والممارسات التشريعية ،

 وإنماذىب وحسب ، الم أساسليس على الذي يؤدي تعميق حالة االنقساـ الطائفي ،  األمرواحدة في البالد ، 
الى  أشار( عندما أوالتعقيدًا في المادة ذاتها ) األمراالجتهاد داخل المذىب الواحد . وازداد  أساسحتى على 

يجوز سن قانوف  ال))المشرع )أ،ب(  أردفو، ثم ((للتشريع أساسدين الدولة الرسمي وىو مصدر  اإلسالـ ))اف
 .(4) ((، او سن قانوف يتعارض مع مبادئ الديمقراطية  اإلسالـ إحكاـيتعارض مع قوانين 

في تحديد ىوية العراؽ والسيما رفي موضوعية  وإرباكواف قراءة في نص ىذه المادة تشير الى تناقض المشرع 
 والديمقراطية .  اإلسالـالعالقة بين 

عندما اورد في نص المادة في الدستور ذاتو  اإلسالـاف المشرع العراقي قد اغفل مراعاة الثابت في حكاـ 
  الشخصية حسب دياناتهم ومذاىبهم او معتقداتهم او اختياراتهم ، أحوالهم التزاـفي  أحرارالعراقيوف  ))(39)

______________________________ 

 . 12يف : ادلصدر نفسو , ص 2003( نص ديباجة جزر القمر االصادر عام 1)

 على الرغم من ان كتابة ىذه الديباجة مل تتم بأيدي عراقية . 2004( ديباجة قانون ادارة الدولة العراقية الصادر عام 2)

 /ثانياً .2( انظر الدستور العراقي , ادلادة 3)



10 
 

 . ( ادلصدر نفسو4)

الشخصية التي تشكل حيزاً كبيراً  األحواؿ، ترؾ بذلك فسحة لالختالؼ حوؿ الثابت في (1)((وينظم ذلك بقانوف 
 في حياة المجتمع .

العراؽ بلد متعدد  ))الى اف  أشاروفي سياؽ تحديد ىوية العراؽ قدـ المشرع العراقي مفهومًا ضبابيًا عندما 
وعضو مؤسس وفعاؿ في جامعة الدوؿ العربية وملتـز  اإلسالميوالمذاىب وىو جزء من العالم  واألديافالقوميات 

 .(2)((ا ميثاقه

كما يشمل   وإيرافليس قضاء محددًا ،فهو يشمل تركيا وماليزية  واألخير،  (3)اإلسالمياف العراؽ جزء من العالم 
 أيال تمتلك  إقليميةجامعة الدوؿ العربية ، فهي منظمة  أمايشكل ىوية محددة ،  الدوؿ العربية ، وبالتالي ال

 أمثلةيؤكدىا وىناؾ ثمة  او االنسحاب منها ال يلغي عروبة الدولة كما ال إليها واالنضماـسلطات سياسية فعلية، 
على محاولة بعض الدوؿ العربية االنسحاب من الجامعة من دوف اف يلغي ذلك ىويتها العربية ، مثل محاولة 

لم يلغي  1979 من الجامعة العربية ، او تعليق عضوية مصر في الجامعية العربية عاـ االنسجاـالجماىيرية الليبية 
 ىويتها العربية ، وبذلك فاف ىذه الصياغة تعبر عن فقداف ىوية شعب.

 % من عمـو الشعب العراقي .80من  أكثرتقدر نسبة العرب فيو بنحو 

ركز المشرع العراقي على تكريس مفردات الطائفية والعشائرية في مضامين الدستور بداًل عن مفردات الوحدة 
كل دين او مذىب احرارًا في )أ( ممارسة الشعائر الدينية   إتباع))( الى اف أوال/ 41مادة )ال أشارتالوطنية ، اذ 

 األمرالطائفية وىذا  اإلشاراتحرية ممارسة الدينية بعيداً عن  باإلشارةاف يكتفي المشرع  األجدر. وكاف من (4) ((
 على المادة )الثانية /ثانياً(. أيضاينطبق 

 

___________________________________ 

 ( ادلصدر نفسو .1)

 .39( ادلصدر نفسو , ادلادة 2)

 .3( ادلصدر نفسو , ادلادة 3)
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 /اوالً.41( ادلصدر نفسو , ادلادة 4)

الدولة تحرص على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم  ))الى اف  أشارت/ثانياً( اذ 43بالنسبة الى المادة )
 . (1)((بشؤونها ...

وفي الوقت الذي تسعى فيو الدساتير الحديثة الى بناء دولة القانوف بعيدًا عن االنتماءات العشائرية الضيقة جاء 
العشائرية التي ال تنسجم مع بناء دولة القانوف مهما حسنت  واألعراؼالدستور العراقي ينظم و يراعي  القيم 

النيات والتوجهات . اف مواد الدستور العراقي لم تحدد اطراً واضحة لقضية من ىو العراقي ، وىي قضية في غاية 
 أـعراقي او  ألبالعراقي ىو كل من ولد  ))/اواًل( الى اف 18)المادة  أشارتوتتعلق بالمواطنة ، اذ  األىمية
 ال يمتوف للعراؽ بصلة اف يصبحوا عراقيين .  ألناسمشرعة  األبواب، وقد ترؾ بذلك  ((عراقية 

يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصبًا سياديًا او منيًا ))/ رابعاً( ، الى انو 18المادة ) أشارتفقد 
 .(2)((مكتسبة ، وينظم ذلك بقانوف  أخرىرفيعاً التخلي عن اي جنسية 

 البالدفاف اغلب اف لم تقل جل القيادات السياسية العراقية التي تتولى حاليًا المناصب السيادية والحساسة في 
، ولم يبادر احد منهم الى التنازؿ عن جنسيتو المكتسبة ، بل عندما يتعرض الى اي  أخرىيمتلكوف جنسيات 

، فاف يلوذ طالبًا حماية جنسيتو  واإلداريالفساد المالي  او الخاطئة اإلداريةمساءلة قانونية من جراء ممارساتو 
 . األجنبية

 /اواًل،ثانياً،ثالثاً(41المادة ) أشارتالقضية المهمة االخيرة التي تتعلق بالهوية ىي قضية اللغة الرسمية للبالد اذ 
النقدية وجوازات  األوراؽ وإصدارالى شراكة اللغة العربية واللغة الكردية بوصفهما لغتين في المخاطبة والتعليم  ))

ال  أقليةدولة من دولة من دوؿ العالم ، اذ ال توجد  أيةاف ىذه الشراكة في على قدـ المساواة .(( السفر...
كهذا   أمر% عن الشعب على قدـ المساواة .  85 أغلبيةفي المئة من الشعب ، تشارؾ  17-15تشكل سوى 

 البد من اف يضعف الهوية الوطنية. 

____________________________ 

 /ثانياً .43( ادلصدر نفسو , ادلادة 1)
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/رابعاً. وجتدر االشارة اىل ان جهات عديدة يف العراق ابدت اعرتاضها على ىذه الفقرة , مثل ىيئة علماء 18( ادلصدر نفسو ,ادلادة 2)
 احلزب الفضيلة االسالمي . ادلسلمني , احلزب االسالمي العراقي , اية اهلل اليعقويب , ادلرشد االعلى

يتضح مما شماؿ العراؽ  إقليموبحقهم في ممارسة لغتهم وثقافتهم داخل  لألكراداالعتراؼ  أىميةمع ضرورة 
تقدـ اف الدستور العراقي لم ينجح في رسم معالم ىوية عراقية محدده ، بل انو ساىم في ارباؾ ىذه الهوية من 

بالعمومية والضبابية وعدـ الوضوح ولم يتمكن من التمسك  أسهمت خالؿ النصوص الدستورية السالفة التي
وعمل على التفريط بالهوية العربية على الرغم من استحالة تمليص العراقيين منهما ، وبالتالي  اإلسالميةبالهوية 

لثقافي ، فاف الصياغات السالفة لم تتمكن من صياغة مفاىيم لهوية عراقية جديدة بعيدة عن موروثها الحضاري وا
 وبالتالي فقد كرس الدستور العراقي بصورة قانونية ضياع الهوية الوطنية العراقية .
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 المطلب الثاني

  في استقرار الدوؿ القومية وأثرىا األقليات

الشك في اف مجتمع من المجتمعات وبغض النظر عن تطوره يتكوف من مجموعة من الرموز الفرعية والثانوية التي 
 الفرعية : ، ومن ابرز مكوناتو اإلطارالراسخ ، والمجتمع العراقي ال يخرج عن ىذا  وأساسوترسم مالمح المجتمع 

 والعشيرة (: األسرةالقرابة ) -أ

والعادات  واألعراؼفي المجتمع العراقي دورًا مهمًا في صياغة رموز الهوية الوطنية من خالؿ القيم  األسرةتمارس 
 ، وتطبع الفرد بطباع من ىو في رعايتهم ، وغالبًا ما األحاسيس، وىي التي تنمي  أخروالتقاليد من جيل الى جيل 

 .(1)منذ صغر  أبنائهمى ال أىلهمالى نقل الثقافة التي يتلقونها عن  األسرة إفراديسعى 

وال ريب في اف العائلة العراقية شأنها شاف العائلة العربية التقليدية تشدد في تربيتها على العقاب الجسدي 
 وتأكيدو  واألنانيةالذي تنشأ منو نزعة نحو الفردية  األمر،  اإلقناعمما تشدد على  أكثروالترىيب والترغيب 

 .(2) ((نحت)) تأكيدمن  أكثردائما  ((األنا))

وىذا الشعور ينتقل من العائلة الى مستوى العشيرة ، والساحة العراقية تحفل بالمد العشائري واف كاف ىذا المد 
الصحراء التي تتاخم  ))د. علي الوردي الى  إليو أشار. ويعود السبب في ذلك كما  أخرىمتباينًا من فترة الى 

، فليس ىناؾ حاجز طبيعي  اإلطالؽعلى  أعظمهامنابع البداوة في العالم واف لم تكن  أعظمالعراؽ والتي من 
 .(3) ((يحجز بينها وبينو 

فرض الحصار  إبافويبدو اف المد البدوي )العشائري( قد ارتفع منسوبو في العراؽ في عقد التسعينات 
 والحماية ، األمنائر لمساعدتو في توفير االقتصادي عليو ، عندما اضطر النظاـ السياسي الى اللجوء الى العش

______________________________ 

 .93, ص 1998( ابراىيم ابراش , علم االجتماع السياسي , دار الشروق للنشر والتوزيع , عمان , 1)

 . 220, ص  1986( حليم بركات , اجملتمع العريب ادلعاصر : حبث اسطالعي اجتماعي , مركز الدراسات الوحدة العربية , بريوت ,2)
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 . 19( الوردي , حملات اجتماعي من تاريخ العراق احلديث , ص 3)

اطارًا مؤسسيًا لو   بصورة كبيرة لتصبح العشائريةالى تكريس  أدىالذي  األمرفضاًل عن ضبط حركة المجتمع ، 
السلوؾ االجتماعي والسياسي يعتمد على ذوي القربي بداًل من على  أضحىكلمة الفصل في بعض المسائل حتى 

ذوي الخبرة والمقدرة . فاف القبيلة في المجتمعات العربية حاضرة في كل سلوؾ سياسي وتحتل مركزًا رئيسًا، 
 .(1)العصبية ابن خلدوف لمفهـو أعطاهالمضموف ىو الذي  ، وىذا األمورليس على ىامش الشعور بل في قلب 

 . (2) ات العقل السياسي العربيدوالذي اعتبره الكاتب العربي محمد عابد الجابري محدداً من محد

من  أساسياعلى الرغم من ذلك فاف العشائرية مازالت تحضى باحتراـ كبير في المجتمع العراقي ، وتشكل رافدًا 
بغض النظر عن سلبياتها التي تعانيها الى الدرجة التي ال يمكن تجاوزىا عند دراسة  األصيلةروافد القيم والتقاليد 

 . األساسالهوية الوطنية بوصفها احد مكوناتها الفرعية 

 والطائفية : اإلقليمية -ب

كل من ىذه التفريعات خصائصها المميزة ، يتميز المجتمع العراقي بميزة التعديدة القومية والدينية والمذىبية ، ول
 وغالياً مايجد المره التعديدة ايضاً في الواحدة من ىذه المكونات ولكل منها خصائصها المميزة .

وغيرىا ليست عنصرًا مولدًا للنزاعات بحد ذاتها ،  اإلقليميةاالقتصادية والثقافية والتعديدة القومية و  التباينات
 فيها تفاوت اقتصادي وتعدد اثني كبير بينما ىذه التجمعات في حالة استقرار .فهناؾ مجتمعات عديدة 

الحديثة للحياة  األطرالتباينات و تسبيبها ىو العنصر المولد للنزاعات ، وذلك من خالؿ تشويو  إدراؾاف 
  . (3)السياسية وتمزيق الهوية الوطنية  

، غير اف تقاربها وتنافرىا لم يصل  أخرىومذاىب  عدة متقاربة تارة ومتناقضة تارة  أديافاف في العراؽ قد تتعايش 
 يسمح بو اسواء كاف بالضم او الهجرة القسرية ، فحافظ الجميع على وجودىم بقدر م اإللغاءالى حد 

_____________________________ 
 .103-101(, ص ]د.ت[: دار الفكر للطباعة , ]عمان[ابن سللدون )( ابو زيد عبداحلمن زلمد بن خلدون , مقدمة 1)

( , 2000(زلمد عابد اجلابري , العقل السياسي العريب :زلدداتو و جتلياتو , الطبعة الرابعة , )بريوت , مركز دراسات الوحدة العربية ,2)
 .98 -79ص



15 
 

شرعنتها عامل توحيد ام انقسام ؟(( , ادلستقبل العريب , ( انطوان مسرة , )) يف مستقبل الوحدة العربية االعرتاف الوالءات التحتية و 3)
 .18(, ص 1986,)اب /اغسطس 90, العدد 9السنة 

عاشوا مئات السنين بين المسلمين من دوف اف يحاوؿ المسلموف  فالصائبة ))واحدة  جغرافيةالتجاور على بقعة 
و المذاىب في مقدمتها بغداد  األدياف،و ماعدا المدف العراقية الكبرى مختلفة ((ضمهم بالقوة او إلغاء وجودىم 

                                                                                        .(1)والموصل والبصرة 

بسبب عدـ نجاعة  حيافاألو مجاورتهم مع العرب ، بيد اف ىذا الموضوع يتمايز بعض  األكرادبالنسبة الى 
الكردية في العراؽ ، وظلت تشويها الشكوؾ السياسية لحل المشكلة  األنظمةالحلوؿ السياسية التي طرحتها 

 الكردية على حساب الهوية الوطنية . اإلقليميةالذي عزز شعور  األمروالنيات غير الحسنة ، 

تنطوي عليو فكرة  قيمة  وقواعده المشتركة ،اي على كل ما إفرادهعلى فهم  أنسانييتوقف تماسك كل المجتمع 
بالوالدة ولكن يحصل عليو خالؿ مراحل حياتو  اإلنساففي الواقع ، وىذا الفهم المشترؾ ال يكتسبو  ((الثقافة))

المصرفو والمهارات ، وقواعد التصرؼ التي  اإلفرادالمختلفة التي تنطوي على الوسائل التي يكتسب بواسطتها 
 الجماعات المتنوعة والمجتمع الشامل . أنشطةفاعلين نوعاً ما في  كأعضاءؤىلهم للمساىمة  ت

مشتركة على الرغم من تميز العراؽ بالتعددية القومية والدينية والقبلية و الدينية والمذىبية ، فاف ىناؾ سمات 
  باحتراـة المختلفة ، فالجميع يشعر الفرعي انتماءاتهمتجمع ابناء الشعب العراقي بوطنهم ، وال يتناقض ذلك مع 

  . أخرىمن جهة الى  إساءاتردود فعل او  أيةكل ىذه االنتماءات بعيداً عن 

بوحدة  واإلحساس واللغةمعينًا رئبسًا لغالبية الشعب العراقي ممثاًل بالدين  اإلسالميوقد شكل التراث العربي 
الهوية التاريخية ، وىي وحدة يمتزج فيها الوجداف الفطري في الوجداف العروبي وبالوجداف الروحي ، وعليو فقد 

بكل مراحلها ، وورثت محتواىا وصمودىا التاريخي كما  اإلسالميةورثت الهوية العراقية الهوية الحضارية العربية 
حين تتعرض المجتمعات الى كوارث وتهديدات )كما يشهد  تاألزمافي زمن  (2)ترث اليـو انكفاءىا وتفككها

الهوية ، ولتهيئة الفكرة الجامعة  أسئلةعن  اإلجابةالعراؽ اليـو ( فاف تفكيرىا العاـ ا والجمعي ينسحب لمحاولة 
،  في الشعب العراقي بخاصة وتأثيرقدماً  وأكثرىاالمختبرية للفكر  األدوات وأوؿفي مواجهة عواصف التغيرات ، 

في المئة ينتموف الى  90من  أكثر، ىو الدين ال سيما  اف غالبية الشعب العراقي وبنسبة الشعب العربي عامة 
_____________________________ 
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 .5( , ص 2003( رشيد اخليون , االديان وادلذاىب بالعراق )كولونيا, ادلانيا : منشورات اجلمل , 1)

 .21-20(( , ص 2000)متوز يلوليو 257, العدد 23, السنة 2000(زلمود امني العامل , )ادلشهد الفكري والثقايف العريب عام 2)

 .(1) اإلسالميةالديانة 

يتحكم في ىذا التنوع والتعدد من تعايش وتوافق  في القيم  والمذىبي و ما أالثنيبالتنوع  يفخروففاف العراقيين 
فيما كانت الطائفة مثل اية ظاىرة تخضع لقوانين ليد الوطنية الراسخة في ضمير الفرد العراقي ، والتقا واألعراؼ

 األخرى األديافخاصة بها ذات بعد سياسي نسبي فلم يحدث اف اختلف المسلموف فيما بينهم او بينهم وبين 
الدين واالعتقاد ، فالمسلموف الهًا واحدًا ويعقدوف بنبي واحد ، وقراف  أصوؿديني مثل  أساسعلى مسائل ذات 
 .(2)فقهية مثلما تختلف المذاىب فيما بينها  أمورفي  إالواحد وال يختلفوف 

فقد تعززت روابط المجتمع العراقي و توطدت صالتهم من خالؿ صالت الرحم والتزاوج والصداقة والمحبة و 
 .(3)المواطنة الصالحة بين القوميات والمذاىب جميعها 

في المئة  80من  أكثراف الكوف العربي يبقى ىو العنصر الجمعي الثاني في العراؽ ، اذ اف نسبة العرب تشكل 
، الف العروبة في ضميرىا  األخرىراقي من دوف اف يعني ذلك اف ىناؾ تمرسًا عربيًا ضد القوميات من الشعب الع

واستطاعت على الرغم من كل التحديات التي مرت اف  األخرىتؤمن بالتسامح والتعايش السلمي مع القوميات 
حضارىا كل مقوماتها ، نجد . اف المكونات الرئيسة وعلى الرغم من استتحافظ على قيمتها وموروثها الجمعي 

تشهد في عراؽ اليـو مرحلة اختبار صعبة ، وتواجو تحديات كبيرة قد تعرض نسيجها لمخاطر جمة اف لم  أنها
 يحسن التعامل معها ، و ربما يعرض عمـو الهوية العراقية الى التمزؽ واالنقساـ .

 

 

 

____________________________ 

 .2003(زلمود حسني , ))االزمات الضيقة يف العراق (( , شبكة ادلعلومات العراقية , 1)
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 http://www.sotaliraq.com( ابراىيم حيدر , ))العراق والفتنة الطائفية ((, 2)

 .25/2/2005( عدنان جواد طعمة , )) انتخابات رئيس او رئيس الوزراء من االكراد (( شبكة نبأ للمعلومات 3)

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 

 مستقبل العراؽ بين بناء الدولة و محاوالت التقسيم 
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 المطلب االوؿ
 بين الماضي والحاضرالهوية العراقية 

اف الهوية الوطنية الجامعة ىي مرحلة تاريخية ووعي متطور على وعي االنتماء الفرعي الضيق ، وىو وعي مقترف 
ىذه  أناس، اف ىذه الهوية ىي الرباط الرئيسي الذي يجمع ويوحد  أخرىبوجود ونشوء الدوؿ ، ومن جهة 

او غير ذلك وتمثل الهوية من المنظور السياسي محورًا مركزيًا في عملية بناء  وأمماً المجموعة ويجعل منهم شعوبًا 
على ىوية مجتمعية موحدة ، واذا كانت الكيانات السياسية في العصر الحديث  تتأسسالسلطة والدولة التي قد 

قد اتخذت طابع الدولة وخصائصها القومية او الوطنية المنسجمة والموحدة على قاعدة المواطنة والهوية الوطنية 
قومية والثقافية التي السياسية العامة او المدنية الخاصة للجماعات الالحقوؽ  إلغاءحاؿ  بأي، فاف ىذا ال يعني 

تضمها تلك الدوؿ ، بدوف اف تبني ىوياتها كهوية وطنية سياسية عامة لمواطنيها . وال تواجو الهوية الوطنية 
عندما تتكوف الجماعة الوطنية السياسية من جماعات  إالفي عملية بنائها وقبوؿ مجتمعها بها ،  إشكاليةالسياسية 

تلك الجماعات او كل واحدة منها الى تقديم ىويتها الفرعية  إحدىوتسعى فرعية ذات ىوية اجتماعية متنوعة 
يدفع حاملي تلك الهويات الى  بوصفها مشروعًا لهوية وطنية سياسية عامة تحتوي الهويات وتذيبها فيها ،وىو ما

ة تحتـر وجود تمسك بهوياتهم مما يمنع تحقيق االندماج الوطني المشروط باالنتماء الى ىوية وطنية سياسية جامع
ترجع  األزمةىوية ظاىرة واف ىذه  أزمة. ويعاني عراؽ اليـو من (1) إطارىاوحريات الهويات الفرعية المندمجة في 

 1921الدولة العراقية فلم يتفق العراقيوف على ىوية وطنية جامعة .اف الدولة العراقية تشكلت عاـ  تأسيسالى 
العراؽ بلدا مستقاًل وعضوًا في عصبة  أضحى، حين 1932حتى عاـ تحت رعاية االنتداب البريطاني الذي داـ 

. كاف الكياف الجديد مجتمعًا مكونًا من مجموعات اجتماعية عدة تتداخل مكوناتها المتنوعة والتي تتقاطع  األمم
ائف وتتباين مع تعدد الوالءات الطائفية والمذىبية ، ىنا عرب مسلموف من ىذه الطائفة او تلك وايضًا من طو 

مات عشائرية ، وقرت لها بناءات يبينهما قد ارتبطة ىوالء في تنظ أخرىمختلفة ، ىناؾ اكراد وتنوعات  أخرى
بتعدد الوالءات.اف مؤسسي  أيضاً اقتصادية واجتماعية و سياسية مناسبة ، وقد اتسمت ىذه التقسيمات بدورىا 

واطنة والشعور الدولة العراقية فشلوا في بناء ىوية وطنية او بناء روح الم
_____________________________ 
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 1, ص 7/1/2010نية , على موقع االلكرتوين , ( حيدر قاسم احلجامي , اشكالية اذلوية الوط1)

http: //aljadidan.com 

الى ذلك بقولو ) انو في اعتقادي ال يوجد شعب عراقي بعد بل   إشارةبالهوية الواحدة ، وكاف الملك فيصل قد 
 . (1)كتل بشرية خالية من فكرة الوطنية ال تجمع بينهم جامعة ( 

اف المجتمع العراقي وسقوط الدولة العثمانية ونشوء الدولة العراقية وقد حاوؿ الملك فيصل تشكيل الشعب 
العراقي وتوحيده عبر تحقيق شي من العدالة االجتماعية والتوازف بين المؤسسات داخل الدولة وتوسيع مشاركة 

بدالً  من االنتماءات الدينية والطائفية لكن  (2)العراقيين في المؤسسات الوطنية لتقوية شعورىم باالنتماء للدولة 
 ىذه المحاوالت كانت ذات فاعلية محدودة في خلق الهوية الوطنية .

الشمولية ، ومنها القومية العربية ، لم تعمل  اإليديولوجيات وأىمهافي العراؽ  اإليديولوجيةاف الممارسات  األىم
ى بناء دولة تطمح حسب رؤاىا الى دولة اتحادية كبرى تجمع على بناء دولة مستقرة ودائمة بقدر ماعملت عل

االجزاب  إيديولوجياتتدعي  لم تكن سواء مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة حسب ما أنهاالدوؿ العربية اي 
 .(3)القومية

اف الهوية الوطنية لدى الفرد العراقي كانت قد تعرضت لكثير من التشويو من جراء مامارسو المجتمع السياسي  
تفرض قسرًا ، وبهذا فاف الهوية  أخرى( وتخمصها ذات الذات) إلغاءمن خالؿ فهم اف الهوية الوطنية تعني 

ذه العملية من خالؿ ماقامت بو الدولة وتخبطها  بشكل تلقائي بل تمت ى اإلفرادالوطنية العراقية لم تنبع من ذات 
لجميع مكونات الشعب العراقي على  ألقسريالقومية ، والتي مارست عمليات الصهر والدمج  اإليديولوجيةذات 

االثنية والدينية و المذىبية اف الصراع الذي حصل في عالقة الدولة والمجتمع سببو ، اف الدولة  أطيافواختالؼ 
وثقافة المجتمع ، او يتقاطع مع الخلفية الثقافية لبعض المكونات ، ا مشروع سياسي بعيد عن تطلعات دائماً لديه

 .(4)لغرض مشروعها السياسي  واإلكراه رسأفضى بالدولة االى اف تمارس الق مما
_____________________________ 

( جاريث ستانسفيلد , االنتقال اىل االرث التارخيي واذلويات الصاعد وادليول الرجعية , من رلموعة باحثني , حفريات سوسيولوجية يف 1)
 . 348-347,  ص 2006االثنيات والطوائف والطبقات , معهد الدراسات االسرتاجتية , بغداد , بريوت , 

 .85, ص 2011, اب 390( علي عباس مراد , اشكالية اذلوية يف العراق , االصول واحللول , رللة ادلستقبل العريب, العدد 2)
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 .85( علي عباس مراد , مصدر سبق ذكره , ص 3)

 . 2( حيدر قاسم احلجامي , مصدر سبق ذكره , ص 4)

الهوية العراقية ، في تفاقم المشكلة  شكاليةإلقد تسبب فشل الدولة العراقية وحكوماتها المتعاقبة في حل 
للتنمية في العراؽ ،   األخرى اإلشكالياتبعد اف تفاعلت من  2003مطلع بواتساعها  حتى بلغت ذروتها ف

 أزمةوزيادة حدتها ومنها  األخرى األزماتفي تعقيد  أزمةكالشرعية والمشاركة واالندماج والتوزيع ، فتسببت كل 
ىويات ذات طبيعة متناقسة اف لم تكن متناقضة ، ىي  أربعالعراقي في مسالة الهوية  الهوية ، اذ تنازعت المواطن

الهويات القومية والوطنية والدينية و الطائفية ، والتي كاف من شاف اختيار احدىا بشكل صريح او ضمني اف 
ة بمشاعر التكوينات االثنية والقوميات غير العربية اذ اصطدمت الهوية العربي إقليميةداخلية او  إشكاالتيحدث 

والتركماف( وغيرىم  بقدر ما اصطدمت الهوية القومية ايضًا بتوجيهات دوؿ عربية  األكرادداخل الدولة العراقية )
، كانت قد قررت اف تكوف وطنيتها اختيارًا نهائيًا لهويتها . واصطدمت الهوية الوطنية القطرية بمشاعر  أخرى

 .(1) إسالميعربي  او  أوسععراقيين الذين يتطلعوف الى التواصل في تجمع سياسي ال

بعد الحرب الخليج  أصبحفي العراؽ ، وىو مشروع بناء الهوية الوطنية العراقية قد  واألمةاف مشروع بناء الدولة 
التي تعاملت مع  مشروعًا مؤقت ما ومدواًل ، ويرجع ذلك الى صدور مجموعة من القرارات الدولة1991عاـ 

ال يوجد فيها مكوف  أقلياتالعراؽ بعد غزوه للكويت على انو دولة اثنيات وطوائف و مذاىب، بل انو مجموعة 
غالب يطبع الهوية العراقية جرى اختزاؿ الى ىويات طائفية واثنية ، وليست ىوية شعوبية للمواطنة العراقية في 

 األسلوبالهوية الكبرى وقد دفع ىذا  إطاربهويات فرعية في دولة موحدة ، ذات تنوع ثقافي وديني وقومي 
االختزاؿ في التعامل مع الهوية العراقية التي استمرت قوتو مع سقوط النظاـ السابق وصعود الهويات الفرعية 

. وما ساعد في (2)1921العقد االجتماعي الذي قامت عليو الدولة العراقية عاـ  وإبطاؿوسعيو الى مراجعة بل 
 .(3)تقوية حالة ضعف الدولة العراقية ضعف االنتماء الوطني مع العودة الى شرائح ماقبل الدولة 

وكاف من المتوقع اف تعمد الدولة  2003في عاـ مع سقوط النظاـ  أوجهاالهوية الوطنية قد بلغت  إشكاليةاف 
بعد عقود من الحكم  ألتعدديالنظاـ الديمقراطي نحو  التوجوالجديدة الى بناء ىوية وطنية للبالد ، في ضوء 

_____________________________ 
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رلموعة باحثني اسرتاتيجية ( للمزيد من التفاصيل ينظر نادية فاضل عباس فضلي , ادلواطنة واذلوية ادلشرتكة دورىا يف بناء الدولة العراقية , حترير عالء عكاب , 1)
 . 698, ص 2011االمريكي , من اعمال ادلؤمتر السنوي لقسم الدراسات السياسية بيت احلكمة , مطبعة شفيق ,بناء دولة العراق بعد االنسحاب 

  .90( علي عباس فاضل , مصدر سبق ذكره , ص 2)

 .699( نادية فاضل عباس , مصدر سبق ذكره , ص 3)

 المطلب الثاني

  قبل في العراؽتالهوية المس

الهوية على اف الموجود ىو ذاتو ، او ماىو عليو ، وانطالؽ من ذلك فاف مفهـو الهوية يتم ربطو دائماً  مبدأيقـو 
بمفهـو الوحدة اي بحسب الطرح التقليدي الذي يركن الى سكوف الداللة اللغوية ، الفراغ الذي يدـو في 

يحق لنا التفكير بالهوية انطالقًا من  و الانو ومن جهة اخرى يبدو ان إالانسجاـ تاـ وفاتر بعيدًا عن كل عالقة ، 
معنى الوحدة المنسجمة ال سيما بعد ظهور الفارؽ بين النظريات الكالسيكية والواقع المعاش ، الذي يذىب 

 .(1)تكريس صيغ التعدد داخل ىذه الهويات الموحدة والمنسجمة  باتجاه
عكس على تشكيل ىويتو ، وبما اف الموروثات اف اتصاؼ المجتمع العراقي بالقلوف االجتماعي والقومي ، ان
تكوف من الموروثات الطائفية والموروثات ت أساسهاالموجودة لدى اغلب العراقيين في التفكير والسلوؾ، ىي في 

اثر على عقالنية القيادات السياسية في مجاؿ اللجوء الى الحوار ، بداًل من  األساسالعشائرية فاف وجود ىذا 
عت الصراع و لمصلحة الطائفية او العشيرة بداًل من البحث عن الحلوؿ التي تعود الى تحقيق العنف وسيادة نز 

.فقد تبتعد الهوية عن مجتمع ما وفي ظروؼ زمنية محددة ، ولكنها سرعاف ماتعاود لبناء (2)البناء السياسي للدولة 
الى  التفكك والتشرذـ تحت  األحيافبعض  نفسها ، فالمجتمعات المأزومة تعاني خلاًل تركيباً في بنائها يقودىا في

عناوين وىويات فرعية ال تقوى على الصمود واالستمرار لوحدىا نتيجة التزاحم المفترض فيما بينها او مع 
وعند تعرضو لالحتالؿ والتدمير في بناه التحتية قد دخل مرحلة  9/4/2003والعراؽ بعد   اإلقليميمحيطها.
مهددة بالتشضي وغابت الهوية الوطنية تحت عناوين الهويات الفرعية القومية  وحدتو الوطنية وأصبحتالخطر 

القوى السياسية بمختلف اتجاىاتها على تفتيت الهوية الوطنية ، وفي لقاء مع والدينية والطائفية ولقد ساىمت 
ت ىناؾ شمولية ي العراقي ىو الذي يقود الشمولية الف بعد اف كاناإلسالـ السياسالمفكر ىاني فحص يقوؿ اف 

طائفية واف كانت ترفع شعارات الوحدة والتسامح وتسليم  اإلسالمية األحزابذ اف جميع ىذه الحزب الواحد، ا
 يعني األحزابلهذه 
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 _____________________________ 

 .189, ص 1979مراد وىبة , ادلعجم الفلسفي , دار الثقافة اجلديدة ,الطبعة الثالثة , القاىرة ,  (1)

 .22, ص 2007( انتوين كورد مسان , االحتالل اال مريكي للعراق , ادلسهد االخري , مركز دراسات الوحدة العربية , بريوت ,2)

 .(1) األخراالخصاء واالنقالؽ ورفض  لمبدأالتسليم 

الهوية العراقية تعود الى مجموعة العوامل الداخلية التي ترتبط بطبيعة المجتمع العراقي وخصوصياتو  أزمةاف 
يضاؼ الى ذلك السياسات التي اتبعت من قبل المركز السياسي فعندما يصعب انصهار افراد المجتمع كافة في 

مجتمع العصري بتعقيداتو نتقاؿ الى الاال اآلثاروقتو واحدة تتجاوز انتماءاتهم التقليدية الضيقة وتتغلب على 
المجموعات المكونة للتركيبة  إحدىباالنتماء الى ذلك المجتمع ، فاف شعور  اإلفرادالمختلفة ، بحيث يشعر 

 آخروف أشخاصاي شعورىم بحرمانهم من الحقوؽ التي يتمتع بها  (2) االجتماعية بما يسمى بػ )الحرماف النسبي(
التي توضع للتدعيم البناء الوطني ، سيصيبها الشلل وسيتعرض ىذا البناء الى  اآللياتنفسو فاف كل في المجتمع 

 االنهيار .

 السياسيينالمتقاطعة بين  األطروحاتفقط نجد في  2005تور جمهورية العراؽ عاـ سالهوية العراقية في د أزمة
ة تعني العراؽ . ثمة قلق في العالم حوؿ عروبة ىوية موحد تأسيسصياغة او  إعادةورجاؿ الفكر الذين يحولوف 

شتئ منها ماىو وجيو وما ىو ملتبس ، وفيها ماىو مفرض في المحيط العربي يشعر  إبعادالعراؽ ، ولهذا القلق 
او تقسيم اف يدير العراؽ ظهره الى العالم العربي ،  أىليةبالقلق ومن وجهة العراؽ المستقبلية ، فمخاطر حرب 

 باتجاهفي ضبط التطور على الجهة التي يرغبوف  األمريكافالعراؽ ولما فشل  أمركةانت الضجة حوؿ البدء ك ففي
العراؽ بلد األوؿ)العراؽ لبرالي اندلعت الضجة الكبرى حوؿ عروبة العراؽ لما تضمنتو المادة الثالثة من الباب 

 (3)العربية   األمةوالشعب العربي فيو جزء من ،اإلسالميوىو جزء من العالم والمذاىب، واألديافمتعدد القوميات 
. 

____________________________ 

 .115, ص 2003,بغداد ,5( حبيب صاحل مهدي ,دراسة يف مفهوم اذلوية , رللة مركز الدراسات االقليمية , العدد 1)

الوطن العريب , زلور العرب والعامل , مركز  مشروع استشراق مستقبل ( اسامة الغزايل حرب , متقبل الصراع العريب _االسرائيلي :2)
 .40-34 , ص1987دراسات الوحدة العربية , بريوت , 
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/معهد الدراسات االسرتاتيجية , بريوت 1ية والدين والدولة وىوية العراق , حبث يف كتاب مازق الدستور , طق( فاحل عبداجلبار ,التواف3)
 .107, ص 2006,

يميز المجتمع العراقي ىو صفة تعدد مكوناتو المنتظمة في دولة واحدة ولكن مع وجود مشكلة ملحة اال  اف ما
والمتعلق في موضوع شكل  باإلجماعالذي يقـو عليو  األساسوىي افتقاد ىذه المكونات لمبدا التوافق الذي ىو 

االختالؼ والتحكيم في امر الصراع  ارةإدالدولة والمصالح المشتركة ،فمنذ قياـ النظاـ السياسي وىو عاجز عن 
 ظاىرة التعدد المجتمعي في العراؽ ، دوراً موثراً في حالة عدـ االستقرار  أدتقد و القائم بين الجماعات المختلفة 

السليمة  اإلدارةالسياسي ، الف ىذا التعدد لم يجر وفق مبدا احتراـ الحقوؽ وحق المشاركة للجميع وفق منطق 
لفرض صيغة التوافق القسري لخلق التجانس االجماعي  أداةت الدولة نتيجة الصراع الى لالختالؼ فحول

 .(1)والتوحيد السياسي بين الفرد والدولة  
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