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 أزمة اهلوية والثورات الوطنية

 منظور سوسيولوجي يف التهميش واإلقصاء

 هديل تومان حممد  م.                             

26/11/2019 تأريخ القبول:       22/10/2019 تأريخ التقديم:     
         

 :المستلخص 
يمكن ان نوعز يشهد الوضع العربي تقلبات وعصف في األوضاع السياسية و          

ذلك الى عوامل كثيرة أهمها سياسات التهميش للشعب من قبل السياسيين في الطبقة 
الحاكمة الذي بدوره خلق فجوة بين المواطن والحكومة مما ولد ازمة في االنتماء والهوية ، 
هدف البحث الى الكشف عن ابعاد ازمة الهوية في الثورات الشعبية والوطنية في العالم 

مع اإلشارة الى العراق . اعتمدت الدراسة منهجا تحليليا نظريا ، وتوصلت الى اهم  العربي
 النتائج:

 ان الفرد العربي و)العراقي( يعاني سياسية التهميش واالقصاء . .1
 ان من دوافع الثورات الوطنية هو فقدان الثقة في االنتماء الوطني وأزمة الهوية . .2
الشخوص السياسية من اجل اخماد الثورات  البد من تغيير في نمط السياسة او في .3

 الوطنية .
 المقدمة 

 الثورة وزخم االقتصادية األنظمة عولمة الُمتسارعة، السياسية التحوالت ظل في
 مثل فقط الكالسيكية العوامل تلك في الهوية بناء نحصر أن نستطيع نعد لم المعلوماتية،

 رقعة توسع في وتساهم تطالنا التي اتالتغير  إنكار يمكننا ال كما …المدرسة و األبوين
 ذلك لكل إدراكنا ومدى تأزماتها مع تعاطينا وكيفية الهوية مفهوم تمس التي االضطرابات

 .معا  

                                                 

  الكاظم / واسطجامعة االمام . 
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ترتبط مع ازمة الهوية الوطنية مشاعر واحاسيس كثيرة مثل )االقصاء ، والتهميش ، 
فرد فقد الهوية والظلم ...وغيرها( هذه المشاعر واالحاسيس يمكن ان يشعر به كل 

الوطنية بسبب التشرذم السياسي في بلده ، مما يخلق فجوة بين الفرد والنظام السياسي أي 
بدا تدريجيا ظهور  2003) الشعب والسلطة( ولألسف بعد االحتالل األمريكي للعراق عام 

هذه الظاهرة التي بدى يعاني منها غالبية الشعب العراقي وبدأت الوطنية تختفي وسادت 
لطائفية والعشائرية على حساب الوطنية، ان الفجوة بين الشعب والسلطة خلق جوا ا

مشحونا متشنجا نتيجة اإلحساس بالغبن وعجز الدولة عن توفير ابسط الحقوق والفساد 
مما أدى الى انطالق شرارة الثورة ضد الوضع المزري وبدأ الربيع العراقي يظهر بين حين 

 واخر ومن منطقة الى أخرى .
 

 المبحث األول: االطار المنهجي للبحث :
  مشكلة البحث : ان إشكالية الهوية في العراق تعود الى تعدد وتنوع واختالف المكونات

االجتماعية التي تبدأ بالقومية والدين واللغة وتنتهي بالقبلية والطائفة ، وعلى الرغم من 
فقد بقيت الحدود الجغرافية ال التداخل والتفاعل والتعايش بين هذه المكونات االجتماعية 

تتطابق مع حدود المشاعر القومية والدينية والطائفية وذلك لتعدد الوالءات واالنتماءات 
التي تستقطب كل واحدة منها مشاعر الوالء االجتماعي حولها، وعليه فان عملية بناء 

او العرقية او  الدولة العراقية يجب ان تستند الى أسس وطنية مجردة من النزعات الطائفية
 الدينية او العنصرية لتكون الهوية العراقية الموحدة.

 وتكمن مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤالت التالية :
عمدت على توطيد  2003ماالمقصود بأزمة الهوية ، وهل ان الحكومات العراقية بعد  . أ

 الهوية الوطنية .
 .هل ان ازمة الهوية تؤدي الى الحركات االجتماعية  . ب
 : أهداف البحث : يهدف البحث الى 
 الكشف المنظور التاريخي الزمة الهوية في العراق . .1
 ماهي المسببات الحقيقية الزمة الهوية في العراق . .2
 التحديات التي تواجه العراق في بناء الهوية . .3
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  أهمية البحث : يكمن أهمية البحث في دراسة الحركات االجتماعية التي تنشأ نتيجة فقدان
 هوية الوطنية للشعوب .ال

 : مفاهيم ومصطلحات البحث : ضمن البحث المصطلحات التالية 
إنها تعبر عن موقف وحالة يواجهها متخذ القرار في أحد الكيانات اإلدارية  االزمة : .1

)دولة، مؤسسة، مشروع، أسرة( تتالحق فيها األحداث وتتشابك معها األسباب بالنتائج، 
 (.1درته على السيطرة عليها، أو على اتجاهاتها المستقبلية" )ويفقد معها متخذ القرار ق

بأّنها مجموعة من المكّونات االجتماعية واإلنسانية، التي تدل على األفراد داخل  الهوية : .2
مجتمعهم، وتمنحهم صفة  قانونية للتصّرف بُحرية مطلقة تحفظها لهم األحكام الدستورية، 

ّل مفهوم الهوية أيضا  على العمومية؛ فليست بالضرورِة أن والتشريعية المحلية، والدولية. يد
 . (2)ترتبط بكل فرد على وجه الخصوص

أزمة الهوية : هي ازمة معيارية تزداد في مرحلة الصراع وتمتاز بتقلب الظاهر في قوة  .3
 (3االنا واحتمالية النمو العالية )

" منذ Social Movements"الحركات االجتماعية  نشأ مفهوم الحركات االجتماعية : .4
بين فئات  سادتالبداية ليعبر عن حالة من االغتراب السياسي والثقافي واالجتماعي، 

الخمسينيات من القرن العشرين، ثم زادت  فترةمحددة من العمال والشباب والطالب منذ 
مع تفجر ثورة الشباب، والتي  1968حدتها خالل فتره الستينيات، حتى بلغت ذروتها عام 

احت معظم الدول الغربية الرأسمالية، وانتقلت منها لتمتد إلي بعض الدول النامية اجت
 ،(4)والعربية. ولقد أثبتت التجربة الغربية في مجال الحركات االجتماعية

 

                                                 

 .53، ص1990( عبد اهلل احمد الخضيري، ادراة االزمات االجتماعية ، دار الكتب الدولية ، االردن، (1
( امال محمد المجدي، الهوية الوطنية مقتربات سياسية، مجلة درتاسات سياسية ، جامعة الزرقاء، (2

 . 46، ص2010االردن، 
_دراسة في سيكولوجية الشباب ، دار هال للنشر والتوزيع،  ( هاني الجزار ، ازمة الهوية والتعصب(3

 43، ص2010الجزائر، 
. ترجمة: محمد الجوهري 2مجلد  -جوردون مارشال ، وجون سكوت . موسوعة علم االجتماع ((4

 .31 -30( ص ص 2011المشروع القومي للترجمة،  -وآخرون. )القاهرة: المجلس األعلى للثقافة
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 المبحث الثاني: ازمة الهوية األسباب واالبعاد.
 فرد فهو.  فيها هل خيار ال التي اإلنتماء روابط والدته منذ يرث اإلنسان ان المعروف من
 انه كم، معينة وبيئة مدينة او قرية سكان من وواحد،  وقبيلة عشيرة في وعضو، اسرة في

 مجتمع في مواطنا كونه ومن، ذلك وبعد.  معين أومذهب ما دين الى اإلنتماء يرث عادة
لى مهنته نقابة الى ينتسب فانه،  وقد كما المدني المجتمع وهيئات منظمات من أي اوا 

 "فأين.  وطنه لخدمة تطلعاته مع افكاره تنسجم سياسي حزب الى انتسابه بأهمية عيقتن
 هي هل ؟ الروابط من النوعين لهذين بالنسبة الوطنية الهوية رابطة نصنف ان يمكن
 ؟ مطلق والتزام اكيدة قناعة على مؤسس حر انتساب رابطة هي ام مفروض انتماء رابطة
 اإلجتماع علم في المسلمات من اضحتا وقد الصدد هذا في حقيقتين هناك ان الواقع

 نفسه الوقت في انتساب ورابطة انتماء رابطة هي الوطنية الهوية ان اوالهما:  السياسي
 يأخذ الذي بالوطن كله المجتمع ارتباط ولحمة، الفرد المواطن ارتباط جوهر تمثل فهي،

 الرابطة وهذه.  وجغرافيا شعبو  كدولة ماديا واقعا كونه من اكثر روحيا رمزيا معنى هنا
 هيتها ما في الروابط تلك وتستوعب الوطنية قبل ما األخرى الروابط كل تتجاوز التي،

 اذا انه بدليل،  حياته طوال األساسية هويته الفرد المواطن يعتبرها التي هي، اإليجابية
 لسلطاتا اضطهاد اوخشية اقتصادي بدافع أخر وطن الى النزوح او الهجرة الى اضطر
 يبرر ما وغالبا األم بوطنه وثيقة روحية صلة على الدوام على يظل فانه بلده في الحاكمة
 افضل بصورة واجباته يؤدي كي يساعده قد ذلك بان ثان وطن وفي المنفى في وجوده
،  الوطنية الرابطة وبالتالي، الوطنية الهوية ان فهي الثانية الحقيقة أما.  األم" وطنه تجاه
 متطورة ماهية انها بل ونهائيا ثابتا شيئا ليست الجامعة تكوينها عناصر حيث من

 جديدة مقومات تكتسب انها اي، الحضاري والتطور االنساني التاريخ مجرى في ومتجدده
 الرابطة جوهر كان هكذا.  (1)الزمن عليها عفا قد يكون اخرى وعناصر مقومات وتتجاوز
 او الدينية او القبلية العصبية هو األساس قوامها ان خلدون ابن راى ان منذ مثال الوطنية
 والقومي الديني طابعه في لألمة التراثي األيديولوجي التصور منطلق كان وهذا، المذهبية

                                                 

الزمة األيديولوجية وفاعليتها في مأزق مسارات االنتقال الديمقراطي وماالتها، سهيل الحبيب ، ا( (1
 .16، ص2016المركز العربي لألبحاث والدراسات السياسية ، قطر، 
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 القومية المنظمات وبعض السياسي اإلسالم فصائل اليوم حتى منه تتحرر لم الذي
 وماكس دوركهايم الى الجتماعيا العقد هي قاعدتها ان راى الذي روسو الى،  الشوفينية

 مننطاق ونقلها األمة كيان صوغ في الدولة دور مركزية على اكدوا الذين وآخرون فيبر
 استقر حيث االن نعيشه الذي العولمة عصر الى.  والفعل الواقع حيز الى االمكانية
 اوينمتس احرار لمواطنين المشترك المصير توحد التي الرابطة انها على الوطنية مفهوم
 . (1)حديثة ديمقراطية دولة ظل في يعيشون والواجبات الحقوق في

نتيجة للتركيبات الديمغرافية للمجتمع العراقي وتفكيك مؤسسات الهيمنة السياسية 
والقمعية الى سلسلة من المتغيرات الجوهرية في بنية الدولة العراقية والعقد االجتماعي 

ة وسياسية ودينية جديدة على مسرح التاريخية للجماعات السياسية وظهور قوى اجتماعي
اول منعطف  2005العراقية وتوزيعات في النسق االقتصادي. في حين شكلت انتخابات 

في تاريخ العراق السياسي رافقها ظهور سيرورات من التمركز حول الهويات الفرعية 
لسياسي على الرغم الطوائفية والقومية واالثنية ودخول هذا التمزق المجتمعي الى الحيز ا

ان هذا االنبعاث الهوياتي له مبرراته التاريخية والسوسيولوجية اال انه لم يؤدي الى فتح 
النقاش بين النخب السياسية والثقافية والفكرية العراقية بشأن ماهية الهوية العراقية وجدل 

السياسية  الهويات الفرعية وذلك بسبب العجز المعرفي لهذه الجماعات والضجيج والفوضى
اذا لم تقدم النخب العراقية اجابات واضحة بشأن نظام العقد  "التي تلت سنوات االنهيار،

االجتماعي وتتحايل على سؤال الهوية عبر سلسلة من عمليات )االقصاء( )التبرير( 
)التجاهل( وتغيب واضح لكل خالف فكري وثقافي ومرجعي والذي سيشكل مقدمة لصدام 

داخل الجسم السياسي للدولة العراقية حيث ان التغيرات لم تمس النواة الهويات الطائفية 
الصلبة والمتماسكة للبنى المؤسساتية )االجتماعية، االقتصادية، السياسية( ولم تخرج )بنية 
الدولة( عن النسق القبلي، العشائري والجماعات القرابية والنخب التقليدية والجماعات 

. ان هذه التوزيعات تمت تحت ضغط ديناميكيات "الطائفية في توزيعات السلطة
التشكيالت القومية والدينية للمجتمع العراقي ما ادى الى نمو العنف الجماعي الذي تشكل 
كنزاعات طائفية نتيجة تكريس هذه المركبات بوصفها مرجعيات مطلقة لدى الجماعات 

                                                 

(1(http://www.alraafed.com/2017/08/21/11832/ 
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/ وهما صياغتين للنسق السياسية العراقية وظهور مكونين/ الدين الشيعي/ الدين السني
السياسي. شكال ازمة بنيوية مستديمة في حقل السلطة وتجد هذه المكونات اشباعاتها في 
االرضية التقليدية للبنى االقتصادية واالجتماعية وااليديولوجية والسياسية وضعف الحراك 

له الفكري وعدم تكوين الدولة الحديثة وتخطيطات الهوية الغامضة )ان هذا التصميم 
عالقات واضحة بالجماعات البشرية التي من خاللها تتم عملية تحديد الهويات بالمعنى 
التاريخي( حيث تحولت الطائفية السياسية الى نواة مطلقة للعنف والعنف الجماعي واداة 

 (.1)ستراتيجية للسيطرة السياسية بين الجماعات العراقية الدينية االصولية
 الواقع في. الهوية بمسألة تنحصر العربي العالم في السياسية المشاكل جميع كاد

 جذور تمتد التي مصر عدا ما، المستعمر من بقرار العربية الدول ُأنشئت الراهن السياسي
 سعود آل العزيز عبد فتوحات على قامت التي والسعودية، التاريخ في عميقا فيها الدولة
 تتجلى رسمية وطنية هوية الدول دتأوج الشكل في. وتوحيدها العرب جزيرة أجزاء لمعظم

 تعبر التي الحقيقية الوطنية الهوية لكن.. سفر جواز، هوية بطاقة، الشخصية الوثائق في
 حكم ظهور عند وتنخفض االزمات وقت تعلو وضياع تخبط أزمة تعيش الفرد انتماء عن
 مع اجعوتتر  تتقدم فرعية هويات متفاوت بشكل ظهرت، الوطنية الهوية جانب إلى .قوي
 العرب جزيرة في حتى وطنية هوية لها تجد لم العروبة وحدها. وتراجعه الفرع تقدم

 إلى وصلت التي العربية القومية الحركات كانت.Arabia  بالعربية عالميا   والمعروفة
 العربي القومي للفكر حاضنة والعراق سوريا في البعث حزب وأبرزها طويلة لفترات الحكم
 إنما... و يمنيا   واليمني سوريا   والسوري عراقيا   العراقي فبقي عربية ويةبه تثبيته دون من
 معظم الهوية موضوع "وشغل .(2وااليديولوجي ) النظري االطار في وحدوية تطلعات مع

 المجتمع في االنسجام يفضل وآخر الدين، هوية او الوطن بهوية متمسك بين.. االقليات
 التعصب ويظهر. الغرب لبلدان الهجرة استفحال بعد االسيم..واالمان الحرية منحه الذي
 ، .الهوية اضمحالل من الخوف أو مهدد، كيانها ان للشعور الصغيرة االقليات بين للهوية

                                                 

(1) https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/16929 
وية فيالمنطقة العربية ، مقال منشور في مجلة  تحوالت نحو المجتمع ، تصدر اليسا فرحات، ازمة اله ((2

 .2، ص2015، 95عن المركز االستراتيجي اللبناني، العدد 
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 وعاء فهو غيره، عن وتميزه ذاته في تحققه حيث من الشيء إلى الهوية مفهوم ويشير
رادتها اعةالجم وعي تشكل وعادات قيم من يشمله بما الجمعي، الضمير  الثقافية الهوية. وا 

 غيرها عن حضارته تميز التي العامة السمات من والجوهري الثابت القدر هي شعب ألي
 داريوس) يزعمه بما نقتنع أو هوية، بدون شعبا نتصور أن العسير ومن. الحضارات من

 جماعة لكل أن تؤكد السوسيولوجية فالدراسات". للذات مغلوطة صورة" الهوية أن( شايغان
 ينصهر كيان عن تعّبر متماثلة، وتاريخية والمعيشية ونفسية اجتماعية ومميزات خصائص

 الهويات تلغي تكاد اليوم والعولمة. تجمعهم التي الخصائص هذه بتأثير منسجمون قوم فيه
 يجمع الذي الفيسبوك مجتمع مثل قرية، العالم من جعلت التي المعلوماتية الثورة في كما
 !.هوياتهم" اختالف على االفراد مختلف بين

: للهوية عديدة انواع وهناك. والمقارنة والتفريق التصنيف على تقوم الهوية وان
.. تغييرها يمكن ال وهذه طائفة، او لمجتمع انتماء او الوطنية الهوية مثل وجماعية فردية
 او ماركسيةال مثل الفكرية، والهوية المهنية الهوية مثل الفرد لها يسعى هويات وهناك
 .(1) الهوية وهذه القومية

 المبحث الثالث: فقدان الثقة وانطالقه الشرارة الشعبية.
مع تطور األحداث في العراق وتعاقب الحكومات وفشلها تكرارا في االهتمام 
بالشعب أدى الى فقدان الثقة وتوسع الفجوة بين الحكومة والشعب وبدأ الغضب يسري من 

ت الحياة لغالبية الشعب وانتشار الفوضى والفساد والتهريب جراء فقدان ابسط مقوما
والعبث بممتلكات الشعب اصبح الشعب يحس انه في ضياع بدون هوية وطنية ترد له 

الذي حصل في عالقة الدولة والمجتمع سببه، إن الدولة دائما ان االعتبار أمام حكومته 
أو يتقاطع مع الخلفية الثقافية لديها مشروع سياسي بعيد عن تطلعات وثقافة المجتمع، 

لبعض المكونات، مما يفضي بالدولة إلى أن تمارس القسر واإلكراه لفرض مشروعها 
ان تجربة سنوات ما بعد االحتالل األمريكي وحتى اليوم تبرهن على أن  .السياسي

 المشاريع األجنبية تبقى غريبة مهما كانت نواياها وغاياتها. كما أن القوى الجزئية من

                                                 

 ( حميد الهاشمي ، مصطلح الهوية الوطنية، مؤسسة الحوار االنساني في لندن.(1
http://www.hdf-iq.org/ar/2010 
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أقليات قومية أو طائفية أو هامشية اجتماعية وسياسية، ال تصنع غير التجزئة والعيش 
سريع الزوال ألنه يتعارض مع ” ازدهار“الوحيد. لكنه ” ازدهارها“بمعاييرها. فهو أسلوب 

حقيقة الهوية العراقية بوصفها هوية تاريخية ثقافية وليست قومية أو عرقية أو طائفية أو 
حصيلة التي ينبغي وضعها في صلب الفكرة القائلة، بان نجاح أي مشروع جهوية. وهي ال

كبير هو أوال وقبل كل شيء نتاج لتراكم الرؤية الواقعية عن طبيعة وحجم اإلشكاليات 
في العراق ” العيش المشترك“التي تواجهها األمة والدولة. وفي الحالة المعنية يفترض 

ا مرجعية العيش المشترك، أي تحقيقها العملي من تفعيل الهوية الوطنية العراقية بوصفه
خالل صياغة األوزان الضرورية للهوية العراقية العامة والهويات الجزئية، للدولة الشرعية 

ان بناء دولة عصرية يتطلب كخطوة أولى تجاوز أطر الجماعات .والسلطة الديمقراطية
داري  االثنية والمحلية لصالح بناء مؤسسات وأطر وطنية شاملة. أي إقامة جهاز سياسي وا 

على مستوى الوحدة السياسية للدولة ككل، وهذا ال يعني في كل األحوال القضاء على 
خصوصية الجماعات االثنية الفرعية ضمن إطار الجماعة الوطنية الشاملة التي تضم 

 أخرى بمسائل تتصل وِمفصلية، ُمركبة مسألة نهافا (1) .عموم الجماعات الوطنية
 على ُتحكم التي تلك هي هوية أزمة أن تماما   ُيدرك العراقية، للحالة المتابع إن قة،متعال
 تهشيم سوى لها غاية ال واحد لشعب الهويات تعدد أو المتعددة الهوية إن اليوم، مشهد

ضعاف فراغها والمركزية، الُمؤسسة الهوية وتشويه وا   ونوابضها معانيها، كل من وا 
 التي الحيوية التأثيرات وكل الهوية، بهذه المتصلة ؤثراتالم كل ثم ومن الُموحدة،
إن تعدد الهويات داخل المجتمع الواحد يعني فشَل الهوية الرتقية، في استيعاب .ُتحدثها

نافسة وُمثبطة داخل مجتمع واحد يدعو الهويات األخرى، التي لن تكون إال هويات مُ 
للتوافق واالنسجام، ال االختالف واالنقسام. إن الهوية وتكويناتها في عراق اليوم، ال تَنطلق 
من مرجعيات ونقط ارتكاز واضحة، وال تتمتع بالسيرورة الناتجة من االستحقاقات األصيلة 

كية للتصالح مع التاريخ والعمل والُمضافة، والتي ُتشكل أصال في الهوية وقاعدة دينامي
هويتنا هي هوية ُممتحنة وُمنهكة، هوية تعاني النقص، وعدم  .على العيش المشترك

اكتمال التكوين، لتكون ُمهددة باالنقسام المستمر، لهويات ُمناِفسة تسعى لحروب وجودية 

                                                 

(1) https://annabaa.org/arabic/studies/13911 
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ثنية، ال  تفهم لغة وتمددية، لفرض مفهومها على اآلخر، فنحن أمام كانتونات طائفية وا 
سوى الهيمنة والهيجمونيا السافرة. إن الهويات الفرعية في العراق، قوية بفعل البيئة، التي 
ما َفتئت ُتغذي نعرات الطائفة والعشيرة )بفعل اللوبيات( التي تستفيد من صفوف مفروثة 
مفّككة، لتظهر هويات متنامية، تميل لالنطواء على الذات، وهذه عناصر سلبية ساهمت 

ليكون العراق بلدا  للهويات المظلومة، والقتيلة، إن حكومات متعاقبة  .ترسيخ التمزقفي 
نزال أنواع العذابات عليه، وتبخيس ثقافته ولغته وفنونه  أسهمت في تهميش اآلخر، وا 
نتاجاته، فلم يكن لالحتواء الوطني معنى، عندما كانت الهويات التي ُتسيطر تستنقص  وا 

ننا أمام تاريخ َيستعر بالتذيل والورائية والطرد ساهم بصناعة شيء اآلخر وتهين ثقافته، أ
إن ثقافات كثيرة عاصرت رهان االضطالع بازدواجية  .كثير من واقعنا الذي ُنعاصر

هوياتية، لتجنيب النفس واآلخر، هذا الِصدام لنجدهم، ملكومين عاجزين، ومن ثم فمن 
ن هذه المأساة، والتفتق والتشقق، إن ذرائع شأن هذه االزدواجية، أن ُتشعرنا بمآالتها، م

التعدد آل إلى إبراز نوعية من الثقافات المستلبة والبديلة، في مجتمع واحد، ليعيش كٌل في 
بوتقته. إن جزءا حاسما  من هذا الرهان، هو اعتماد تجربة ال تعتمد هوية جامعة، بل 

ا كانت ُتظهر المدح هويات متنافرة تزدري اآلخر، وتحاول قضمه وابتالعه، مهم
 . (1)  والحميمية

مما أدى ذلك الى حدوث الكثير من الحركات االجتماعية في العراق والتي رغم 
أهدافها النبيلة استغلت من الكثير من ضعفاء النفوس مما انعكس تأثيرها سلبيا على 

 الواقع االجتماعي فكانت نتائجها ما ياتي :
 طنية:التأجيج الطائفي واالبتعاد عن الو  .1

 مجموعة على بنيتها تؤسس التي السياسية بالطائفية الدينية االصولية ان اندماج
 العراقي السياسي النسق من جزء تشكل الذوات بين التواصل واشكال والتقاليد االعراف من
 الثنائية التعارضات على النسقية االصولية الطائفية المؤسسة تقوم حيث .2003 عام بعد
 انتاج اعادة على تعتمد وهي الطوائف بين الجذري واالفتراق الفصل ترسخ التي

 التكفير وآليات قواعد من صارم ونظام مغلق ايديولوجيا نسقا   وتقيم باستمرار التعارضات

                                                 

 .16، ص2016محمد امين العراب، الهوية العربية _ العراق انموذجا، دار األمين للنشر ، عمان ،  (1)
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 جعل ما. الطوائف تاريخ واشكاليات وفكرية فقهية وبناءات ومقوالت والمدنس والمقدس
 التكوينات داخل الهوية بناء في االستيهامية اتاالدو  احد تشكل العراقية االصولية الطائفية

 المجال واحتكار الذات وتحديدات سياسية سلطة لتأسيس السياسية الطائفية المجتمعية
 المجتمع بنية داخل الهرمية التصورات غياب وبسبب .(1الداللية ) واالنظمة التيولوجي
 العالقات محور حتواصب الطائفية والتجمعات االصولية المجموعات برزت العراقي
عادة( الدين/ السياسة) ايقونتين بين للدمج والهيمنة  نسخ وتشكيل الثقافية التمايزات انتاج وا 
 الطائفي المتخيل عبر.الدينية والمعتقدات االنتوغرافية والممارسة القوى مجال عبر الحقيقة

 بنيوي نسق أخذتو  الثقافية والتمثيالت الهويات تعيين في رئيسية اداة هو الذي األصولي
 العراق في الطائفي األصولي فالخطاب .العصباني الثقافي االجتماع على يقوم وجماعي

 باالرضية مندمجة ودينية وثقافية تاريخية تصنيفات انتاج على مشروعيته أسس
 الثقافات حقل داخل تبادلي تركيبي بنيوي نموذج مبلور واالقتصادية والسياسية االجتماعية

 البنى ونظام العراقي للمجتمع المادية التحديدات إفرازات إنتاج وهي لشعبويةا التداولية
 .للثقافة األول الحاضن يشكل الذي

 ظهور القبلية والعشائرية : .2
توصف الهوية بأنها معطى تاريخي وليست معطى مقدس او مطلقا  وهي كأي 

سة االجتماعية منظومة تاريخية عرضة للمراجعة النقدية، يكتسبها الفرد عبر الممار 
واالقتصادية والفكرية داخل حقل مجتمعي وتقدم العلوم السياسية اضاءات مهمة نحو 
فعالية الهوية في العالم المعاصر واكتشاف حضورها في قلب مناطق النزاعات العالمية، 
تمتد من البلقان والقوقاز الى قلب افريقيا السوداء ومنطقة الشرق االوسط والعراق 

وصف التنوع الهوياتي للمجتمعات الحديثة بانه جزء من الثراء الثقافي واللغوي بالذات.اذ ي
والسكاني ولكن عندما يستجيب لمحفزات التشظي واالنقسام والصراع والتمركز يصبح احد 
مولدات العنف الهوياتي كما هو حال التجربة العراقية اذ تطرح الحركات السياسية العراقية 

دس خارج الحقل التاريخي المجتمعي، غير قابل للجدل او مفهوم الهوية كمعطى مق

                                                 

، 2013دلير احمد الباججي، ازمة العراق في الهوية الوطنية، منشورات الوطن العربي، لندن،  (1)
 . 51ص
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لذا فان الهوية الجماعية الي مجتمع هي تراكمات وبنى واديان  المراجعة او التحول.
وطوائف وملل وقوميات تتشكل عبر تمرحل تاريخي تنصهر داخل اتونها العناصر والقيم 

عبر االعتراف المتبادل والشراكة، في اللغوية واالجتماعية واالثنية واالقتصادية والثقافية، 
نكتشف عن هشاشة الهوية ". (1) حين اية قراءة متعمقة لتاريخية المجتمع العراقي الحديث

العراقية وعدم طرح ماهية االديان والطوائف والمذاهب والجماعات اللغوية التي تكون منها 
المسألة في حقل المحرمات المجتمع العراقي على طاولة التداوالت النقدية، وتم وضع هذه 

ما ادى الى تحول هذه الجماعات الى طوائف واقوام وملل واثنيات مغلقة تبلور تمثيالت 
وصور نمطية تبادلية بعضها عن البعض وتركيبات اسطورية، احتقارية رسمت عبر 
 التربية والتثقيف والسرديات الدينية الفقهية والمدونات الثقافية، اضافة الى االنقسامات
السياسية والصراع بشأن السلطة السياسية، التي لعبت ادوارا  مهمة في التشهير او الحط 

، ولو تساءلنا عن حجم المعرفة التي تمتلكها " من قيم وعادات الجماعات االخرى
الجماعات الشيعية ازاء الجماعات السنية العراقية او ازاء الجماعات االيزيدية او الصابئية 

ريانية، او االثورية او بعضها لبعض لوجدنا انها معرفة هشة وتتسم او المسيحية الس
تحتوي داخلها على عناصر الصراع السياسي و  بالعدوانية والعنصرية والتشويه الذاتي.

والديني حول الثروات/ السلطة الرمزية/ السلطة المادية ونتيجة للتركيبات الديمغرافية 
تتمركز حول هويات )اثنية، قومية، دينية( وهي  للمجتمع العراقي تبلورت مجموعة مكونات

صياغات لتمثيالت )الحيز السياسي( داخل هشاشة التكوينات العراقية حيث اعتمد )النسق 
 .(2) المقدس( كحقل شائك ومعقد

 االنتماء الحزبي والقومي على حساب االنتماء الوطني   .3
لمحات اجتماعية “وم يقول الدكتور علي الوردي في الجزء األول من كتابه الموس

الشخصية في المجتمع العراقي وخاصة  الزدواجفي تحليله ” من تاريخ العراق الحديث
وقد يستفحل هذا االزدواج عند بعض الذين يعملون في السياسة “السياسيون منهم : 

                                                 

(1) https://kitabat.com 
ة في وطن متعدد الهويات، منشورات الغربي للطباعة، لندن، اسالم بالل المجيد ، ضاع الهوي( (2

 .65، ص2010
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ويتزعمون الجماهير، فهم يخطبون ويهتفون بمبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية التي ال 
بين المواطنين ويدعون الى اعطاء كل ذي حق حقه ، ولكنهم ال يكادون يتولون  تفرق

، وللدخول في جوهر التباين بين ”مناصب الحكم حتى ينسوا ما هتفوا به وخطبوا
اإلنتمائين الوطني والحزبي علينا أوال  تعريفهما إستنادا  الى معاجم اللغة والمصطلحات 

 .(ٍ 1)ردي للكاتب والقارئ على حٍد سواءالسياسية لقطع دابر اإلجتهاد الف
يشير إلى االنتساِب لكياٍن ما يكوُن الفرد متوحدا  معه مندمجا  ” االنتماء“ومفهوم او معنى 

فيه ، باعتباره عضوا  مقبوال  وله شرف االنتساب إليه ، ويشعر باألماِن فيه ، وقد يكون 
لوالء مع االنتماِء والذي يعّبر الفرد هذا الكيان جماعة ، طبقة ، وطن ، وهذا يعني تداخل ا

 . من خالله عن مشاعره تجاه الكيان الذي ينتمي إليه
والحزب نستطيع ان نعّرف  االنتماءومن جملة المعاني أعاله لمفردات الوطن ، السياسة ، 

 : الوطنية والحزبية على النحو التالي االنتماءات
المقيم عليها الفرد وحيُث يكون متوحدا  لبقعة األرض  االنتسابالوطني : هو  االنتماء

لها ولقيمها وثقافتها ، وشعوره باألمان للعيش ضمن  االنتماءومندمجا  فيها ، وله شرف 
 واالندماجحدودها ، والوالء المطلق لها والتضحية واإليثار من أجلها ، والتفاعل اإليجابي 

الوطني صفة  واالنتماءها ، الكّلي في عاداتها وتراث باالنصهاروالشعور  أفرادهامع 
 استبدالهانها بسهولة أو مكتسبة في حالة الوالدة على تلك البقعة ال يمكن التخلي ع

 . آخربانتماء 
الى جماعة أو كيان أو تجّمع  االنتسابالحزبي )السياسي( : فهو  االنتماءأما       

ن لم يلَق بعضهم بعضا   أو يشتركوا معا   متجانس في األفكار والمعتقدات السياسية وا 
  (2)باإلقامة على وطٍن واحدٍ 

وفي الواقع، قد تبتعد الهوية عن مجتمع ما وفي ظروف زمنية محـددة، ولكنهـا سرعان ما 
تعاود لبناء نفسها، فالمجتمعات المأزومة تعاني خلال" تركيبيـا" في بنائها يقودها في بعض 

                                                 

علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، مؤسسة انتشارات الشريف الرضي، طبعة  (1)
 . 92، ص2000جديدة، 

، 2014ت، ( محمد مجيد عبد اهلل، االنتماء بين المفهوم والواقع، دار الفكر العربي للنشر ، بيرو (2
 . 29ص
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ات فرعية )ثانوية( ال تقوى على الصمود األحيان إلى التفكك والتشرذم تحـت عنـاوين وهوي
واالستمرار لوحدها نتيجة للتزاحم المفترض فيما بينها، أو مع محيطها اإلقليمي والدولي. 

 ومن خالل تعرضه لالحتالل والتدمير في بناه التحتية جميعا، 4/9/ 2003فالعراق بعد 
طـر، وأصبحت وحدته وتعرض مؤسساته القانونية والشرعية للتدمير، قد دخل مرحلة الخ

الوطنية مهددة بالشظية وغابت هويته الوطنيـة، تحـت عناوين الهويات الفرعية القومية 
والدينية والطائفية ودخـل فـي مرحلـة مقدمات الحرب األهلية الطائفية. ولقد ساهمت القوى 

ئفيين هم السياسـية بمختلـف اتجاهاتها على تفتيت الهوية الوطنية، اذ ان السياسيين الطا
سبب هذا التصدع الحاصل في الهوية لذا ال نعول على السياسيين في المعالجة فهم 

وفي الحقيقة، ان الهوية لم تكن ، جميعا مسؤولون عن هذا التصدع في الهوية الوطنية
ضائعة في العراق وان العراقيين ال يختلفون عن اي بلد عربي مثال ولكن الروح الوطنية 

عشيرة وضعف القانون وهبوط المستوى السياسي ادت الى ذلك اضف وتداخل الدين وال
الى ان الطائفية إذا كانت هي واحدة من اسباب غياب الهوية الوطنية فأنها لم تكن وليدة 

وال بد لنا  اليوم والصراع المذهبي الحالي النها موجودة منذ بداية تاسيس الدولة العراقية
الفرد العراقي كانت قد تعرضت للكثير من التشويه  من أن نقول أن الهوية الوطنية لدى

من جراء ما مارسه المجتمع السياسي من خالل فهم أن الهوية الوطنية يعني إلغاء 
)الذات( وتقمص ذات أخرى تفرض قسرا، وبهذا فإن الهوية الوطنية العراقية لم تنبع من 

رسته الدولة ونخبها المؤطرة ذات األفراد بشكل تلقائي بل تمت هذه العملية من خالل ما ما
بأيديولوجيا قومية اقصائية من عمليات الصهر والدمج القسري لجميع مكونات الشعب 

 .(1) .العراقي على اختالف أطيافه األثنية والدينية والمذهبية
 الخاتمة 

لقد تفاقمت ازمة الهوية الوطنية في ظل نظام المحاصصة الطائفية والعرقية وجعلونا 
أة بأننا نعيش بال هوية وطنية في وطن مقسم بدون تقسيم ، تحكمنا الطائفية لنكتشف فج

فاصبحنا بدون مشروع وطني ونختم كل اعمالنا …والمذهبية الدينية والعنصرية القبلية

                                                 

عبير سهام مرعي وعمار ياسين حميد ، إشكالية الهوية في العراق ، المجلة السياسية والدولية ،  (1)
 .40، ص2015جامعة بغداد، 
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حباط وتأزيم ، وبقينا  بخطاب الكراهية والحقد والتعصب، فاوصلتنا هذه الحالة الى يأس وا 
توم بالصراع بين التمذهب والتحّزب ووصلنا مع كل ذلك نتفرج على نهاية مصيرنا المح

المصيبة ))االسالمي والقومي يصرحون بالوطنية والمواطنة والوطن …إلى طريق مسدود 
واديولوجياتهم ال تؤمن بالعراق دولة واتحدى من يقول ان بالعراق حزب او تنظيم يؤمن 

نجد وطني يدعي انه ليس قوميا  بالعراق كوطن بعيدا عن القومية والدينية.. فالمضحك ان
وال اسالميا وبنفس الوقت يقبل بان العراق جزء من مؤسسة قومية عنصرية فاشلة 
كالجامعة العربية.. وان الدين الرسمي للعراق االسالم وان هوية العراق عربية )فنحن 

ائد شعب يسير في األتجاه المعاكس، استبدلنا الوطن بالطوائف والمذاهب، ودين اهلل بعق
  .فاصبحنا ممزقين واصبح الفشل فينا مركب ومعقد…(( الفساد
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Abstract 

 

The Arab situation is witnessing fluctuations and storming in 

the political situation. And patriotism in the Arab world with 

reference to Iraq. The study adopted a theoretical analytical 

approach and reached the most important results: 

1- The Arab individual (and the Iraqi) suffers from a policy of 

marginalization and exclusion. 

2-The motivation of national revolutions is the loss of confidence in 

national belonging and the identity crisis. 

3-  There must be a change in the pattern of politics or personalities 

in order to quell the national revolutions 

 


