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املقدمة
تتعامل الدرا�سة احلالية مع مو�ضوع بالغ الإت�ساع واحل�سا�سية يف عاملنا الراهن الذي
تُزوى فيه الهويات الفرعية مل�صلحة هويات كوزموبوليتية الطابع .فبعد عقود على مناداة
العراق ،مملكة ذات �سيادة ،مل ي�ستطع املجتمع العراقي� ،أو ف�شل� ،أو مل يحقق النجاح الكايف
يف بناء دولة ٍ كان يطمح �أن تكون ذات �سطوة ونفوذ وجناح يف املنطقة والعامل .كما ومل
ينجح يف بناء �أمة تقطع دابر الإمتدادات اخلارجية ملكوناته ،وت�ؤ ّمن الت�ضامن لها يف منطقة
�شديدة البط�ش والتق ّلب.
وبعد تلك العقود جاء الإنهيار املد ّوي للنظام ال�سيا�سي يف العراق عام  ،2003ل ُيك�شف
الغطاء عن ما تبقى من ج�سد ٍ متف�سخ من تلك الدولة/الأمة� ،أ�صابت املت�أملني فيه بالدوار.
فالعنف الرببري الذي مل يفارق التاريخ ال�سيا�سي العراقي احلديث اتخذ طابعا اثني ًا ،يف
حني الذ َمن متكن من ترك موطنه �إىل �أقا�صي الدنيا و�شتاتها مبا تبقى من �أحالم وطن.
يقف اليوم عراق ما بعد الدكتاتورية �أمام �إمتحان �صعب وع�سري ،تتحدد فيه �آخر
ِ
فر�ص ِه يف البقاء موحد ًا ..فتحدي بناء دولة امل�ؤ�س�سات ،ومكافحة تراث الفردية والدكتاتورية
والعنف ،وابدالها بقيم الت�سامح والتعددية واحلرية ،ف�ضال عن حتدي بناء الأمة مبا يحقق
ثقافة من امل�شرتكات بني �أبناء العراق من املكونات املتعددة والأعراق والأديان واملذاهب
املتنوعة ،كل ذلك يقع على عاتق َمن يريد للعراق خري ًا بعد ما �شهدت �أر�ضه ظالمات
منقطعة النظري يف ت�أريخ العامل.
�ش ّكل انهيار النظام ال�سيا�سي يف العراق عام  2003بداية لعودة الأ�سئلة ال�صعبة
التي جتاوزتها� ،أو �أهملتها� ،أو ف�شلت يف الإجابة عنها احلكومات العراقية املتعاقبة .و�إذا
كانت «الهوية الوطنية» تت�أ�س�س على مفهوم الدولة/الأمة ،ي�صبح حينئذ التفكري يف الهوية
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الوطنية العراقية لغز ًا حمري ًا .ويف الوقت الذي ت�شري فيه «الهوية» �إىل العنا�صر املميزة
التي تف�صل اجلماعات عن بع�ضها البع�ض ،ت�شري �أي�ضا �إىل امل�شرتكات التي جتمع �أفراد
تلك اجلماعات .كما �أن «الوطنية» ( )Patroitismاختلطت على ما يبدو يف ثقافات دول
ال�شرق الأو�سط مع «القومية» ( )Nationalismمفهوم ًا ونظري ًة وثقاف ًة .ويف حني يت�شاطر
املفهومان حدود ًا جغرافية و�سيا�سية وثقافية واحدة يف دول�/أمم غربية ،يتباين ذلك يف
دول �شرقية كثرية ومنها العراق ،وحني ذاك �أ�صبحت الدعوة �إىل الوطنية ترادف خيانة
الطموحات والأحالم القومية ،يف حني �ش ّكلت الأيديولوجيا القومية ذريعة لل�سلطة يف
الإجهاز على �أي م�شروع يتناول الإميان بالتعددية وامل�شاركة ،كما �أثبت ذلك عقودا مريرة
ومليئة بالآالم واملظامل من الت�أريخ ال�سيا�سي يف العراق.
�أ�ضف �إىل ذلك �أ�سئلة ب�سيطة لكنها �شديدة العمق ،مثل (هل لدينا دولة عراقية؟)
و(هل هناك �أمة عراقية؟) وهي �أ�سئلة تكون الإجابة عنها معقدة بتعقيد التعريفات التي
تقدمها الثقافة/الثقافات العراقية لهذين املفهومني :الدولة والأمة.
وللإجابة عن �س�ؤال الأمة يف العراق عمدنا يف هذا امل�ؤلف على �صياغة عدد من
الفر�ضيات وبحثناها �ضمن درا�سة يف خم�سة ف�صول:
الأول منها بحث �أبعاد الدرا�سة ومفاهيمها الأ�سا�سية يف خ�ضم تداخل تلك املفاهيم
يف بيئاتها النظرية املتباينة� ،إذ �سعينا �إىل ّ
فك التداخل بني بع�ض �أهم املفاهيم الغربية التي
دخلت �إىل الرتاث العربي بطريقة توحي ب�أنها م�شوهة.
�أما يف الف�صل الثاين فقد تناولنا م�سعى طموح ًا لإيجاد �صيغة نظرية �سو�سيولوجية
تف�سر ما كان يف التجربة العراقية للهوية الوطنية وما �سيكون لها .ومن �أجل ذلك وقفنا عند
�أهم النظريات املعا�صرة يف القومية والوطنية وت�أريخ الأمم ،لننتقل بعد ذلك �إىل �أبرز رواد
علم الإجتماع العراقيني وم�ساهماتهم يف التعريف باملجتمع العراقي وجتربته الإجتماعية
ال�سيا�سية .وبعد ذلك حاولنا اقرتاح منوذج نح�سب �أنه مفيد يف تف�سري التجربة العراقية.
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فمن الناحية النظرية «الغنب� ،أو ال�شعور به� ،أو اخلوف منه» كان وما يزال عام ًال
رئي�س ًا يف الت�ضامن الإثني الذي �أعاق تكوين الأمة العراقية منذ ت�أ�سي�س دولة العراق
املعا�صرة .وي�شري التاريخ العراقي �إىل � ّأن طبيعة الغنب تتمحور حول احلرمان من امل�شاركة
ال�سيا�سية �أو الإبعاد الثقايف �أو الإقت�صادي ،وهو ما �أدى �إىل ت�شوه العالقة بني املكونات
العراقية املختلفة على امل�ستويات العليا وال �سيما �صاحبة القرار منها ،فكلما �أ�صاب الغنب
الإثنيات املختلفة �أو اقرتب منها ،ابتعدت تلك الإثنيات عن الت�ضامن على �أ�سا�س الأمة
العراقية ،وكلما متكنت الإثنيات من ال�شعور باالطمئنان واال�ستقرار زاد بتبع ذلك ت�ضامنها
مر�سخة بذلك الهوية الوطنية العراقية.
مع �سائر املكونات �ضمن الأمةّ ،
وعند الف�صل الثالث �سارت الدرا�سة يف رحاب التاريخ الإجتماعي ال�سيا�سي
احلديث ،بقناعة �أن الدولة والأمة ،لي�ستا �سوى تراكم من الت�أريخ الذي يخزّن التجارب
مل�صلحة الدولة والأمة معا .ويف هذا الف�صل وقفنا عند �أهم املحطات التي تعاملت فيها
ال�سلطات ال�سيا�سية مع املكونات الإجتماعية العراقية ،ف�ضال عن الأفراح والأتراح امل�شرتكة
التي خا�ضها العراقيون طيلة ت�أريخهم املعا�صر.
وا�ستكماال للدرا�سة عمدنا اىل اجراء ا�ستبيان ميداين ال ي�شكل بالطبع حقيقة
توجهات املجتمع العراقي حيال هويته الوطنية بقدر ما يقرتح م�ؤ�شرات دالة على ذلك.
ففي الف�صل الرابع تناولنا منهجية الدرا�سة احلالية و�إطارها ،ف�ضال عن نتائج اال�ستبيان
امليداين وحتليه بالإعتماد على املفاهيم والنظرية املعتمدة يف الف�صلني الأول والثاين من
الدرا�سة.
�أما يف الف�صل اخلام�س والأخري فقد ناق�شنا فر�ضيات الدرا�سة مع مالحظة
النتائج امليدانية ،كما عر�ضنا �أهم اال�ستنتاجات والتو�صيات واملقرتحات التي تو�صلت �إليها
الدرا�سةبو�صفها خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا ملن يريد ان يحمل الهوية العراقية.

***
هذا الكتاب هو جزء من ر�سالتي لنيل �شهادة املاج�ستري يف علم االجتماع ال�سيا�سي
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بكلية الآداب يف جامعة بغداد والتي حملت عنوان "الهوية الوطنية يف منظور االن�سان
العراقي املعا�صر ـ درا�سة ميدانية يف مدينة بغداد".
لقد اجريت تعديالت عديدة على م�ضمون الر�سالة لتخرج يف قالب مقروء للقارئ
العادي واملخت�ص على حد �سواء .ومن اجل ذلك قمت بحذف االجزاء غري ال�ضرورية من
م�ضمون الر�سالة ،ومنها اجلوانب االح�صائية واملعادالت الريا�ضية التي �ش ّكلت حيزا ال ب�أ�س
به من الف�صلني امليدانيني.
بقي ان �أ�شري اىل ان «العراقية» كانت جزء ًا من هويتي التي ناق�شتها يف هذه الدرا�سة،
وبو�صفي وطني ًا ف�إنني مهتم بوحدة �أبناء بالدي وعزة العراق وقوته .ويف الوقت نف�سه بو�صفي
باحث ًا �أجد �أن تلك الوحدة والهوية املميزة مع ّر�ضة لأ�سئلة عميقة وجا ّدة ،يف بقائها و�صريورتها
وحتليلها .وقد تت�شابك تلك احلوافز والدوافع ال�شخ�صية والأكادميية يف �أثناء �سطور الدرا�سة
احلالية .على الرغم مما بذلته من جهد حثيث يف الإبتعاد عن كل ما يقع يف خانة امل�شاعر
والعواطف ،بيد �أن ذلك ت�أ ّثر بكل ت�أكيد مبا �أجده ميزة عراقية يف هويتي.
لقد �أعانني يف �إجناز هذه الدرا�سة �أنا�س كثريون ال �أجد كلمات ال�شكر تنا�سب ما
قدموه يل .فعظيم ال�شكر والإمتنان لكل من �ساعدين على �إجناز ما اجنزته ،ال �سيما الزميل
واخ�ص
احمد قا�سم مفنت الذي لن �أن�سى وقوفه اىل جنبي يف كل �سطر كتبته من هذا امل�ؤلف.
ّ
بالذكر اي�ضا الزميل �سعد �سلوم رئي�س م�ؤ�س�سة م�سارات للتنمية الثقافية واالعالمية الذي
كان لت�شجيعه ومتابعته امل�ستمرة الأثر البالغ الخراج هذا الكتاب ب�صورته احلالية.
ومع كل ذلك ال �أجد منا�صا من الإعرتاف بكل خط�أ �أو هفوة ارتكبتها �ضمن هذا
اجلهد املتوا�ضع الذي �أحتمل م�س�ؤوليته وحدي.

علي طاهر احلمود
بغداد ــ 2012
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الف�صل الأول

�أبعاد الدرا�سة ومفاهيمها

املبحث الأول
أبعاد الدراسة
�أوالً� :إ�شكالية الدرا�سة
تنطوي الهوية الوطنية على م�ؤثرات �إجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية وثقافية كبرية
ت�ش ّكل مبجموعها منطا من �أمناط ال�شعور الفردي واجلماعي باالنتماء �إىل �أر�ض معينة .وعلى
الرغم من �أننا ابتد�أنا القرن احلادي والع�شرين يف ظل اجتاه عاملي حمموم نحو «املواطنة
العاملية» ،ويف تلك القرية الكونية التي ت�ضج باحلركة االقت�صادية املفتوحة واالنتقال احلر
للمعلومات وتداول للثقافات الغالبة التي من املفرو�ض �أن تقل�ص �سلطة الدولة/الأمة ،ـ عن
طريق تفوي�ض �سلطاتها �إىل م�ؤ�س�سات اقت�صادية و�سيا�سية دولية ــ� ،إال �أن النزعة الوطنية
لدى الكثري من ال�شعوب تثري مزيدا من عالمات اال�ستفهام والتحدي �أمام النظريات العلمية
ال�سائدة يف الوطنية/القومية التي ابتد�أت منذ منت�صف القرن الثامن ع�شرَ .ف َت َفتُّت االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق �إىل دول/هويات ا�صغر ،وت ّ
َ�شظي يوغو�سالفيا ال�سابقة ،وا�شتداد النزعات
العرقية والدينية والطائفية يف �أنحاء العامل من اجل �أن تنال الهويات الفرعية ا�ستقالال
�سيا�سيا يرقى بها نحو الهوية الوطنية ،يجعل من �أمنوذج العراق لغزا حمريا بعدما بد�أ
مفارقة البحث عن الهوية الوطنية اجلامعة لهوياته الفرعية ،يف ظل ن�ضوب �سطوة الهويات
الوطنية يف القرن احلادي والع�شرين ،و�أي�ضا يف ظل احتكاكات بلغت ح ّد الت�صادم بني
ٍ
مكونات كان من املمكن �أن تكون �أمة عراقية منذ عقود مبكرة.
كان العراق منذ ن�ش�أته �أك َرث من كيانٍ ذي حدود تع�سفية �أو م�صطنعة ،واق ّل من دولة/
�أمة ذات هوية وا�ضحة املعامل .فاملجتمع العراقي ي�ضم فئات ار�ستقراطية حديثة و�أخرى
اعتمدت احلرف اليدوية يف معي�شتها االقت�صادية .وتنق�سم الفئة االر�ستقراطية املتعلمة
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�إىل قطاعات تعتمد امللكية (ر�أ�س املال/عقار) و�أخرى تعتمد الراتب .وتنق�سم جميع هذه
الفئات �إىل مراتب عليا وو�سطى ودنيا من حيث الدخل واملكانة الإجتماعية .وهكذا �أي�ضا
تن�شطر مكونات هذا املجتمع على �أ�س�س عرقية ودينية وطائفية .كما �أن هذا املجتمع ي�ضم
يف الأ�سا�س تكوينات �إجتماعية ح�ضرية وريفية وبدوية ،وكذلك م�صالح خمتلفة ترتقي �إىل
م�ستوى التقاطع بني كل فئة من الفئات املذكورة �أو طبقة اقت�صادية �أو مكون �إجتماعي.
وكل م�ؤ�س�سة �أرادت �أو تريد �أن تكون ممثلة لهذا املجتمع عليها �أن ت�ضم جميع فئاته
من دون �إق�صاء مما يعني �أن ن�ش�أة هوية وطنية جامعة للعراقيني هي مهمة كانت وما تزال
مهمة �شاقة لت�ضم تلك القيم والتوجهات العامة امل�شرتكة لأفراد املجتمع ،ال �سيما �إذا �أخذنا
باحل�سبان �سيا�سة الأنظمة التي حكمت العراق وطريقتها يف حتقيق الهوية الوطنية� ،إذ
متيز العهد امللكي ( 1921ـ  )1958مبحاولة قيادة املجتمع عرب توزيع الأدوار بني العبني
ري منهم ممن تعلموا يف اخلارج وقد عملوا على حتديث املجتمع وبناء
�إقطاعيني ،كان كث ٌ
هويته الوطنية من خالل بناء م�ؤ�س�سات الدولة مثل امل�ؤ�س�سات التعليمية والع�سكرية
والدوائر البريوقراطية املختلفة� .أما اجلمهورية الأوىل ( 1958ـ  ،)1963فقد كان �أ�سلوبها
يف بناء الهوية� ،إلغاء التعامل مع القيادات الإجتماعية التقليدية ـ �شيوخ الع�شائر ،رجال
الدين ـ يف حماولة لتوزيع الرثوات وحتقيق العدالة الإجتماعية ـ (�أي �إلغاء الفوارق الطبقية
الإجتماعية واالقت�صادية) ـ من دون النظر �إىل احل�سا�سيات �أو التقاطعات �أو الآثار املرتتبة
على تهدمي البنى الإجتماعية املتوارثة على مر التاريخ .وقد �شهد النظام ال�سيا�سي الذي
حكم العراق منذ  1963حتى عام  2003ـ التي �شهدت �صعود طبقة بدوية �سيا�سية جديدة ـ
�أ�ساليب متنوعة لل�صهر الإجتماعي وخلق الهوية املوحدة .لكن كل ذلك مل مينع من حفاظ
الهويات الثقافية والإجتماعية الفرعية على متا�سكها وحتى تداخلها ،على الرغم من �أنها
�شهدت ت�صادما حقيقيا مع الن�سق ال�سيا�سي امل�سيطر على الدولة .وتراوح نوع الت�صادم
ما بني التحكم غري العادل بالريع النفطي وو�سائل الإعالم ،و�أ�ساليب الإبادة اجلماعية
( )genocideوالرتحيل اجلماعي لل�سكان واحتكار املنا�صب البريوقراطية والأهم من
ذلك احتكار القرار ال�سيا�سي.
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ويبدو �أن ت�أريخ ًا من ال�سلوك ال�سيا�سي/الإجتماعي ت�سبب مب�شكالت خطرية تراكمت
منذ ت�أ�سي�س الدولة العراقية احلديثة ،قد خرجت من قمقمها بعد انهيار النظام ال�سيا�سي
يف التا�سع من ني�سان عام  .2003فالنزوع �إىل االحتماء بالدول الإقليمية ،وعدم التورع عن
الت�صادم امل�سلح بني الثقافات الفرعية ،ورغبة الطبقات املتعلمة وغريها يف الهجرة �إىل
خارج الوطن ،وبقاء الدولة يف املخيال ال�شعبي كيان ًا معادي ًا ونوع ًا من الآخر الذي ينبغي
الث�أر منه ،كل ذلك يدفع �إىل الوقوف عند الت�شوهات املحتملة التي �أ�صابت الهوية الوطنية
العراقية يف منظور الإن�سان العراقي املعا�صر .فما هي العنا�صر املُ�ش ِّكلة للهوية العراقية
الوطنية؟ وكيف َع َّرفت الأنظمة ال�سيا�سية املتعاقبة على العراق ،هوية البالد الوطنية؟ كيف
تتفاعل الهويات الفرعية يف املجتمع العراقي؟ وما �آفاق الت�ضامن/االنفراط لديها؟ هل
العراق �أمة واحدة �أو �أمم ع ّدة؟ ما الذي مييز العراقيني عن غريهم من ال�شعوب؟ هل
العراقيون �أمة فريدة؟ �أو جزء من �أمة �أو �أمم �أخرى؟ هل ميكن التحدث عن ثقافة عراقية
واحدة؟ �أو �أن العراق ثنائي الثقافة؟ �أو موزائيك ثقافات؟ هل ميتلك العراقيون �أ�صال هوية
ذات معنى تتجاوز الهويات الفرعية؟ ما دور العن�صر اخلارجي/الأجنبي يف تعريف الهوية
الوطنية؟...
ثانياً� :أهمية الدرا�سة
ري من الدرا�سات املتعلقة
على الرغم من الطابع التجريدي الذي تتميز به كث ٌ
بالهوية� ،إال �أن خطورة املو�ضوعات التي تتناولها هذه الدرا�سات وم�سا�سها املبا�شر بالأمن
اجلماعي للأفراد ي�ضفي �أهمية خا�صة على درا�سة الهوية الوطنية .كما �أن هناك �أ�سبابا
�أخرى ت�ضيف لهذه الدرا�سة �أهمية متزايدة نذكرها على وفق الآتي:
 1ـ الدرا�سة احلالية ت�أتي مبوازاة امل�ساعي امل�شهودة يف العراق من اجل تعريف هوية
وطنية جديدة متثل ثقافة م�شرتكة بني املكونات العراقية .و�أهمية هذه الدرا�سة يف هذا
امل�ضمار تكمن يف �سياقها العلمي والأكادميي مما قد ت�شكل م�ساهمة جادة ومفيدة.
 2ـ ج�سامة الأحداث التي �شهدها العراق عقب انهيار النظام ال�سيا�سي عام 2003
وحتى كتابة هذه ال�سطور ،ت�ستدعي �إ�سهام ًا نظري ًا جديد ًا تعطي تف�سريات نح�سب �أنها جادة
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لتحليل وتو�ضيح العديد من امل�شكالت الإجتماعية ذات الطابع ال�سيا�سي التي يعاين منها
املجتمع العراقي.
 3ـ انتقل مفهوم الـ  Nationalismمن الأو�ساط العلمية وال�سيا�سية والإجتماعية
الغربية �إىل العراق عندما كان الأخري جز ًء من الدولة العثمانية� .إال �أن هذا املفهوم الذي
ترجم �إىل العربية بـ»القومية» مل يجد على ما يبدو تطبيقاته املنا�سبة عند املفكرين واملثقفني
ورجال ال�سيا�سة يف العراق� ،إذ �إن النظريات الإجتماعية وال�سيا�سية الغربية كانت تعني بالـ
« Nationalismالوطنية» لي�س �إال .وتت�أتى �أهمية هذه الدرا�سة يف حماولتها املتوا�ضعة
ت�صحيح م�سار الأبحاث املتعلقة ب�إ�شكاليتي القومية والوطنية.
َ
 4ـ غالب ًا ما ي�صنف الباحثون مو�ضوع الهوية الوطنية �ضمن املوا�ضيع التي يكتنفها
بناء �سايكولوجي �أكرث من �أي �شيء �آخر� .أهمية هذه الدرا�سة تكمن هنا يف م�سعاها �إىل
تل ّم�س جذور الهوية الوطنية يف حقل علم الإجتماع ال�سيا�سي مبتعدة بذلك عن الدرا�سات
التي تناولت املو�ضوع �ضمن علم النف�س وعلم النف�س الإجتماعي.
ثالثاً� :أهداف الدرا�سة
تتوخى الدرا�سة احلالية التعرف على التطور التاريخي للهوية الوطنية العراقية
َ
التفاعل املتوا�صل للفئات الإجتماعية مع بع�ضها ،ومع الأنظمة ال�سيا�سية
من خالل حتليلها
املتعاقبة التي حكمت البالد منذ ت�أ�سي�س الدولة ،و�صوال �إىل قراءة الإن�سان العراقي لهويته
الوطنية التي هي نتاج تراكمي لتجارب الأفراد على مر ال�سنوات .ومن اجل حتقيق هذا
الهدف تعمل الدرا�سة على الآتي:
 1ـ التعرف على بع�ض االبعاد الإجتماعية/ال�سيا�سية للهوية الوطنية العراقية
و�سماتها.
 2ـ الك�شف عن بع�ض العوامل امل�ساهمة يف تعزيز/تقوي�ض الهوية الوطنية العراقية.
 3ـ التعرف على طريقة تفاعل الفئات الإجتماعية مع بع�ضها يف �إطار الدولة
العراقية �أوال ،و�أ�سلوب تعاطيها مع «الآخر» خارج �إطار الدولة العراقية ثانيا.
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املبحث الثاين
املفاهيم
متهيد:
ٍ
إ�سهامات متنوعة من خمتلف العلوم الإن�سانية،
درا�سة الهوية حتمل يف طياتها �
�إذ تناولها علماء النف�س بو�صفها نوعا من ال�سلوك الذي يق�سم العامل �إىل ذات�/آخر.
والهوية بهذا املعنى هي تقدي�س للذات ،و�أن �أ�شكالها املتطرفة قد ت�ؤدي �إىل ما ُيدعى
� ethnocenterismأو «املركزية العرقية».
�أما علماء االنرثوبولوجيا فقد تناولوا الهوية بو�صفها التجلي العملي ملا يعرف
عندهم بالثقافة[[[ .ومبا �أن الثقافة مل جتد مر�سى لتعريفها وحدودها و�أبعادها ،ف�إن الهوية
هي الأخرى ما تزال تخو�ض معاركها النظرية .فالعائلة والقبيلة والطائفة والدين والقومية
والدولة مبنتجاتها املادية واملعنوية هي التي ت�ضفي على حياة الفرد معنى� ،أي ت�ضفي عليه
الهوية املميزة.
والنقطة املقابلة للهوية هي الالهوية �أو الال�إنتماء �أو االغرتاب �أو الآنومي �أو انعدام
ال�شعور بالذات وانعدام مماثل للعنا�صر املميزة عن الآخر .حتى �أن الآخر قد يتحول يف
بع�ض الأحيان �إىل «النموذج املثايل» الذي ت�سعى �إليه الذات لتقليدها والو�صول �إليها[[[.
[[[ د .نا�صر فكوهى" ،الهوية احل�ضرية يف �إيران " ،جملة الأنرثوبولوجيا ،العدد ( ،31طهران ،ن�شر
دان�شكاه� ،)7002 ،ص( .75بالفار�سية).
[[[ د .عمارة نا�صر" ،بول ريكور وم�سارات الت�أويل" ،درا�سة من�شورة يف موقع جملة علوم �إن�سانية،
ال�سنة ال�ساد�سة ،العدد  ،41ربيع  ،2009على الرابط االلكرتوين:
www.ulum.nl
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ِ
امل�ستعمر مثل هذه املعادلة .ونرى ال�سلوك نف�سه
وغالبا ما يحمل �سلوك الفرد امل�ستع َمر �أمام
يف العالقة بني جمتمعات العامل الثالث مع الدول الغربية ،واملجتمعات الريفية مع احل�ضر،
والطبقات الإجتماعية الدنيا مع الطبقات الأعلى.
توجه �سلوك الإن�سان (فردا �أو جماعة) ،وهي بتعبري
وتكمن �أهمية الهوية يف �أنها ّ
�آخر �صو ٌر يحملها الإن�سان ليع ّرف نف�سه بها ويتم ّيز بها عن غريه ،ويع ّدلها مع مرور الوقت
عرب عالقاته مع الآخرين.
فالهوية �إذن لي�ست حقيقة مطلقة بل �إنها نتاج تفاعل �إن�ساين م�ستمر وملا كان الإن�سان
فرد ًا �أو جماع ًة يف م�سرية ال تنتهي من التجارب املرتاكمة وخما�ضات التغيري والتغري ،ف�إن
الهوية تكاد تخو�ض ذات ال�ش ّد واجلذب يف تعريفها وحدود ت�أثريها وتداعياتها� ،آخذين
باحل�سبان �أن ُج ّل الر�ؤى التي تناولت الهوية مل تتمكن من التخل�ص من �إرثها املتعلق بعلم
النف�س ،وهو ما ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل تفاديه.
«الهوية»� ،إ�شكالية املفهوم ت�أريخي ًا
�ش ّكل مفهوم الهوية ومعرفة حدودها و�أبعادها وخ�صائ�صها ه ّم ًا جلميع الفروع
العلمية الإن�سانية منذ �أن عرف الإن�سان املنطق العلمي وا�ستعماالته� ،إذ كان ملفهوم الذات/
ري من االهتمام لدى الفال�سفة اليونانيني الذين �سبقوا �سقراط حني
الآخر
ٌ
ن�صيب كب ٌ
تناولوا �إ�شكالية الهوية ،والتغري الذي قد تخ�ضع �إليه .وقد اختلف الفال�سفة �آنذاك يف
تف�سري التحوالت التي تطر�أ على فكر الإن�سان هل هي من ِ�صنف التغيرّ اجلوهري� ،إذ �إن
الذات تتحول �إىل ذات �أخرى� ،أو ي�ؤخذ ذلك على منط الن�سبية يف الأمور فيقال مثال �إن كل
ذات حتمل يف طياتها ،الآخر ،وهذا الآخر يزيد ت�أثريا حين ًا وينكم�ش �أحيانا �أخرى .و�سعى
هراقليط�س  535-475( Heraclitusق.م)[[[ �إىل �إنهاء ال�سجال يف هذا املو�ضوع بعدما
[[[ ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة� ،صفحة هراقليط�س على الرابط الإلكرتوين:
www.en/wikipedia.org/wiki/Heraclitus.
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تو�صل �إىل �أن الإن�سان بكل �أبعاده (�أي هويته) يف حركة دائمة ومطلقة ومتغرية ،وذلك يف
مقولته ال�شهرية( :ال يغط�س املرء مرتني يف النهر نف�سه).
وقد جاء �أر�سطو  322-384( Aristotelesق.م) مببادئه املنطقية املعروفة ،منها
ما ُعرف فيما بعد مببد�أ (هو هو) والذي نعرفه اليوم بالهوية .وقال �أر�سطو انه «ال ميكن
لل�شيء ذاته �أن ينتمي وال ينتمي يف الوقت ذاته ومن الوجه ذاته...ولذا ف�إن هذا املبد�أ هو
�أ�صح املبادئ جميعا .»..وميكن عر�ض ما ذكره �أر�سطو ب�ش�أن الهوية �ضمن املعادالت الآتية
املعروفة يف ِعل َمي الريا�ضيات واملنطق:
�أ = �أ �أي �إن ال�شيء هو ال�شيء نف�سه (مبد�أ الهوية).
�أ ≠ ب �أي �إن ال�شيء ال ميكن �أن يكون �شيئا �آخر يف الوقت نف�سه ومن الوجه نف�سه
(مبد�أ عدم التناق�ض).
�أ ≠ �أ  +ب وقد عرف هذا املبد�أ مببد�أ (الثالث املرفوع)[[[.
�أما الفال�سفة االمربيقيون من �أمثال ديفيد هيوم وجون لوك و�آخرين ،و�ضمن
�إ�سهاماتهم يف ع�صر التنوير فقد تناولوا الهوية من منظار �آخر ظهر يف ال�س�ؤال الآتي :كيف
ميكن التفكري يف وحدة الأنا من خالل الزمان؟ وقد اقرتح لوك «الإدراك والوعي» الب�شريني
الذين ب�إمكانهما �أن ُي�شعرا الإن�سان بذاته مع م ّر ال�سنني .وبهذا �أم�سى الوعي والإدراك
والأنا والت�أريخ عند خمتلف الفال�سفة واملفكرين منذ ع�صر النه�ضة �إىل مو�ضوعات �صارت
فيما بعد من �صلب الطروحات املت�صلة مبفهوم الهوية[[[.
لكن البداية اجلادة يف ا�ستعمال «الهوية» م�صطلح ًا كانت على يد عامل النف�س
الأمريكي ـ الهولندي «اريك �إريك�سون» ( .)1994-1902واقرتح �إريك�سون عام 1933
[[[ ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة� ،صفحة ار�سطو على الرابط الإلكرتوين:
http://ar.wikipedia.org/
wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82.

[[[  كاترين هالبرين ،مفهوم الهوية :ت�أريخه�..إ�شكاالته ،ترجمة اليا�س بلكا ،جملة اجتاهات ،العدد
الأول( ،بغداد� ،)2008 ،ص.30
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�أمنوذجا مط ّورا للأنا الفرويدية م�سميا �إياها بـ (هوية الأنا) ،م�ؤكد ًا �أن الهوية على نوعني:
الأوىل هوية �شخ�صية والأخرى �إجتماعية .و�أطلق �إريك�سون �أي�ضا م�صطلح «�أزمة الهوية»
عند درا�سته الهنود احلمر الذين تعر�ضوا ملوجات من احلداثة وما قال انه «اجتثاث ثقايف»
تع ّر�ض له ه�ؤالء على يد الأمريكيني البي�ض[[[.
وانتقل مفهوم الهوية من �إطاره النف�سي �إىل جماله يف علم الإجتماع حينما عر�ض
«نيل�سون فوت» يف بداية اخلم�سينيات نظريته يف «اجلماعات املرجعية»[[[ قا�صدا بذلك
حدد الفرد ِع َربها ويف �إطارها هويته ،في�ستعري قيمها ومعايريها وثقافتها.
اجلماعة التي ُي ِّ
وقد احتل مفهوم الهوية مكانته احلا�سمة يف �أعمال املدر�سة التفاعلية الرمزية.
ففي ال�ستينيات من القرن املن�صرم حت ّدث «ت�شارلز كويل» و»جورج هربرت ميد» و�آخرون
عن «الذات» � selfإال �أنهم ا�ستبدلوا هذا املفهوم بالهوية منذ عام  1963حني ن�شر «ارفينغ
غوفمان» بحثه املو�سوم «الرموز والهوية الإجتماعية»[[[.
ويالحظ �أن الدرا�سات املتعلقة بالهوية كانت متيل بو�ضوح منذ انطالقها �إىل جماالت
علم النف�س .وتعليل ذلك يعود �إىل منو الفردية ( )Indevidualismوحترر الإن�سان الغربي
من الأنظمة الإجتماعية التقليدية و�ضوابطها مثل الدين والعائلة و ..وظهور م�شكالت هذه
الفردية بعد عقود طويلة من عمليات التحديث� ،إذ برزت �أزمة الهوية بو�صفها منط ًا من
�أمناط امل�شاكل الفردية[[[ .فالإن�سان على ما يبدو كتلة من الغرائز والرغبات والطاقات
الالمتناهية ،تعمل الأنظمة الإجتماعية على �ضبطها وتقييدها .ولعل «برغر» وزمالءه كانوا
ي�شريون �إىل هذا املعنى يف ن�صهم الذي يقول« :لن يتمكن املرء من حتديد هويته احلقيقية
�سوى عن طريق حترير ذاته من الأدوار الإجتماعية املفرو�ضة (عليه بالقوة) �إذ لي�ست هذه
الأدوار �سوى �أقنعة تُغرق الفرد يف وهم النفاق واالغرتاب عن الذات»[[[ .فالهوية احلقيقية
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص .13
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.33
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.23
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.36
[[[ د .تقى �آزاد ارمكى ،الثقافة والهوية الإيرانية والعوملة( ،طهران� ،إنت�شارات متدن،)2007 ،
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بر�أي برغر ال تظهر �إال يف جمتمع تكون �أدواره الإجتماعية يف �أدنى حدودها املمكنة ،مما
يف�سح املجال وا�سعا �أمام ٍ
منط جديد من العالقات وفقا ملنظور الذات/الآخر.
وعلى الرغم من �أن البحث يف مو�ضوع الهوية كان من تداعيات انهيار النظم
الإجتماعية التقليدية القائمة على �أ�سا�س العرق والدين والقبيلة وحتى العائلة يف الغرب،
على خلفية منو الفردية املطلقة على ح�ساب النظام الإجتماعي التقليدي القائم� ،إال �أن
الدرا�سات املتعلقة بهذا املفهوم �أ�ضحت يف �صلب اهتمامات علماء الإجتماع عقب �إنت�شار
مفاهيم مثل العوملة والقرية الكونية و�أزمة الهويات يف ظل انت�شار �سريع ودون رادع لثقافة
�أحادية اللون هي غربية و�أمريكية بامتياز[[[ .ففي عامل ما بعد احلداثة ت�شعر الثقافات
الفرعية التي ال ح ّـظ لها يف مناف�سة �أو جمابهة الثقافة الغالبة ،باالرتياب واخلوف مما
يدفعها �إىل اتخاذ مواقف دفاعية من اجل احلفـاظ على كينونتها ،ـ �أي هويـتها ـ[[[.
بقي �أن ن�شري �إىل �أن االعرتاف بدينامية الهوية وكونها عملية م�ستمرة ومتغرية
ومتفاعلة �شجعت علماء الإجتماع املحدثني على ا�ستعمال م�صطلح ( Identitifyوتعني
بالعربية :تع ّرف على هوية �شخ�ص ما) بدال من امل�صطلح الرائج ( Identityالهوية)[[[.
وقد ا�ستهدف الباحثون من وراء هذا التطوير يف امل�صطلح الإ�شارة �إىل �صريورة الهوية التي
هي عملية ال تعرف الثبات �أو ال�سكون.
�أوالً :الهوية
تُع َّرف الهوية يف معاجم اللغة بالت�شخّ �ص والتمايز ,وقد ا�ستعملها الفال�سفة
�ص( .138بالفار�سية).
[[[ �أنتوين غيدنز ،عامل جامح :كيف تعيد العوملة ت�شكيل حياتنا ،ترجمة عبا�س كاظم وح�سن ناظم،
ط( ،1بريوت ،املركز الثقايف العربي� ،)2003 ،ص.20
[[[ �صموئيل هنغتينغتون� ،صدام احل�ضارات و�إعادة بناء النظام العاملي ،ترجمة مالك عبيد وحممود
حممد ،ط(،1بنغازي ،الدار اجلماهريية� ،)1999،ص.195
[[[ جون جوزيف ،اللغة والهوية ،ترجمة :عبد النور خراقي( ،الكويت� ،سل�سلة عامل املعرفة،العدد
� ،)2007 ،342ص .29
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وال�صوفيون واملتكلمون الذين ع ّرفوا الهوية باملاهية ،وهي احلقيقة اجلزئية يف منظومتهم
الفكرية ،والهوية هي اجلواب عن ال�س�ؤال ما هو؟ ما هي؟ �أي متام احلقيقة عن ال�شيء.
وبهذا ال�صدد يعتقد الفيل�سوف م�صطفى ملكيان �أن الهوية هي احلياة الأ�صيلة مقابل
نقي�ضها[[[� ،أي �إن الإن�سان �إذا ما افتقد العن�صر املميز حلياته فهو يفتقد الهوية .ويع ّرف
ملكيان الأ�صالة من منظاره العرفاين والفل�سفي للدين.
ويذكر معجم املنجد �أن الهوية �أ�صلها (هو) وتعني حقيقة ال�شيء �أو حقيقة ال�شخ�ص
املطلقة ،امل�شتملة على �صفاته اجلوهرية ،ـ ولي�ست �أي �صفات ،-والتي متيزه عن غريه[[[.
وي�شري معجم (روبري)[[[ الفرن�سي �إىل الهوية بو�صفها العن�صر املميز للذات .والهوية يف
معجم (معني) الفار�سي هي احلقيقة املطلقة[[[.
�أما الهوية  Identityيف معجم  oxfordفهي من الأ�صل الالتيني  identitasالتي
هي بدورها من �إ�شتقاقات كلمة � idemأي ال�شبه والنظري[[[ .مبعنى �آخر ف�إن الهوية يف
االجنليزية حتمل جانبني الأول مظهر الت�شابه مع الآخر فنقول مث ًال �إن هذا ال�شيء ي�شبه
ذاك ،والثاين مظه ٌر للتمايز واالختالف.
والهوية كما يقول «�إريك�سون» هي متا�شي �أو ات�ساق التغريات الفردية مع احلاجات
[[[ م�صطفى ملكيان" ،الهوية الثابتة ،الهوية املتحركة" ،جملة "مدارا" ،كاليفورنيا ،2009 ،ال�سنة
الأوىل ،العدد (،2بالفار�سية) ،على الرابط الإلكرتوين:
http://www.modara.org/02/12.html.

[[[ نقال عن :د .علي وتوتونخبة من الباحثني ،املواطنة والهوية الوطنية " :يف �س�ؤال الهوية :عراق
واحد ..عن �أي جنون نتحدث؟"( ،بغداد ،معهد الأبحاث والتنمية احل�ضارية� ،)2008 ،ص .15
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.71
[[[ ري�سمون ،حمرك البحث عن املعاجم الفار�سية ،على الرابط الإلكرتوين:
http://www.rismoon.com/moeenworddetail-34914-fa.html.

[[[  
 Compact Oxford English Dictionary of Current English, 3ed, (London, oxford press,
2008).

ــ  26ــ

الإجتماعية امل�ستقبلية .فالهوية بهذا املعنى هي نوع من الإح�سا�س وال�شعور بوحدة ال�شخ�صية
بني الفرد واجلماعة[[[.
وقد ع ّرف الباحث «حمرمي» الهوية بذلك املر ّكب من الرموز والرتاث املادي
والثقايف والنف�سي الذي مييز فردا عن فرد ،واجلماعة عن الأخرى[[[.
وعلى الرغم من كل هذه التعاريف �إال �أن مفهوم الهوية ُع َّد من املفاهيم التي
ا�ستقطبت كثري ًا من الإ�سهامات من دون الو�صول �إىل تعريف جامع ومانع .وت�شري «ايفانيت�ش»
�إىل هذا املعنى حني تقول« :على الرغم من �أن الهوية هي الكلمة العادية التي ترمز �إىل
معنى ماهية النا�س� ،إال �أن م�شكلتها �أنها ال حتمل معها ت�ضمينات ب�شكل �أوتوماتيكي ٍ
لبناء
ٍ
وتقييد �إجتماعيني»[[[.
وقد �سعى الباحثون يف خمتلف احلقول العلمية الإن�سانية �إىل و�ضع تلك التي �أ�سمتها
ايفانيت�ش «احلدود» و«البناء» الالزمني مل�صطلح الهوية يف تو�صيفها املذكور �آنف ًا .فقد عمل
علماء االنرثوبولوجيا على الهوية من خالل التمييز بني الذات  selfوال�شخ�ص ،person
�إذ �إن الأول ميثل �شعور الفرد العاطفي واالنفعايل يف حني �أن الثاين ي�شري �إىل الهوية التي
يعك�سها الفرد يف تعامله مع الآخرين على وفق الأدوار الإجتماعية املحددة �سلفا[[[.
�أما املدر�سة التفاعلية الرمزية يف علم الإجتماع فقد نظرت �إىل الهوية من خالل
م�صطلح ال�شخ�صية  personalityوهي يف �أ�صلها الالتيني  personaوتعني القناع .وكان
لأعمال «ارفينغ غوفمان» ـ كما �أ�سلفنا ـ ت�أثري كبري على مفهوم الهوية التي تعني يف ر�أيه تلك
ال�صورة التي يظهرها املرء �أو يظهر خ�صائ�صها يف تفاعالته اليومية[[[ .والهوية يف منظومة
[[[ ح�سني كودرزى ،املبادئ الأ�سا�سية يف الدرا�سات القومية( ،طهران� ،إنت�شارات متدن،)2005،
�ص( .19بالفار�سية).
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.19
[[[ جون جوزيف ،م�صدر �سابق� ،ص.29
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.27

[[[ ايان كريب ،النظرية الإجتماعية من بار�سونز �إىل هابرما�س ،ترجمة حممد ح�سني غلوم،
(الكويت� ،سل�سلة عامل املعرفة ،العدد� ،)1999 ،244ص.135
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غوفمان النظرية هي ال�سياق الذي ي�ضعه الفرد لنف�سه من اجل التفاعل مع الآخرين.
�أما «بارك» ف ُيع ّرف الهوية ب�أنها جمموعة من املعاين (�سيناريو) التي تُلقّن الفرد
كيفية متثيل دوره على م�سرح احلياة[[[.
وبنظرة عجلى �إىل التعاريف املذكورة �آنف ًا ميكن ت�شخي�ص ثالثة اجتاهات رئي�سة يف
الر�ؤية حيال مو�ضوعة الهوية ـ ب�أنواعها املختلفة والتي �سنعر�ضها �ضمن هذه الدرا�سة.-
 1ـ االجتاه الذي ينظر �إىل الهوية من خالل اجلوهر والعمق امل�شرتك بني الأفراد
واجلماعات .وهذا االجتاه ينظر �إىل الهوية بو�صفها مالزمة للإن�سان منذ الأزل و�إنها ثابتة
وغري قابلة للتغيري ب�شكل عام.
 2ـ االجتاه البنائي الذي يعتقد ب�أن الهوية هي عبارة عن بناء �إجتماعي ،وهي مل ت�أت
من مكان حمدد �أو زمان بعينه ،بل �أنها وليدة الظروف الإجتماعية للإن�سان .مبعنى �آخر
�إن الهوية هي تلك الظروف التي يجد من خاللها الإن�سان طبقته وت�أثريه ودوره الإجتماعي
�ضمن �إطار اجلماعة.
 3ـ و�أخريا االجتاه الذي ميكن �أن ن�صطلح عليه بالتفاعلي �أو التوا�صلي الذي
يعتقد بان الهويات ب�أنواعها هي ح�صيلة التفاعل� ،إذ �إن احلقائق الإجتماعية هي نتاج
احلوار والتفاعل امل�ستمر بني الأفراد ولي�س لها وجود خارج هذا الإطار .وملا كان التفاعل
عملية متوا�صلة ومتحركة وال تر�سو على حقيقة بعينها ف�إن الهويات �أي�ضا دائمة التغيري
والتغري[[[(!) .ولعل هابرما�س يف نظريته التوا�صلية كان ي�شري �إىل هذا املعنى حينما قال:
«�إن احلقيقة خ�صي�صة لغوية» ،والعقالنية بر�أيه فعل توا�صلي من اجل طمر العقل يف
اللغة ،وهذا الفعل التوا�صلي هو و�سيلة اجناز الفعل/الأفعال يف جمتمع نقدي ّ
خطاء بغية
حتقيق الوعي واملعرفة والفهم املتبادل ،ومن ّثم حتقيق الهوية .فاملا�ضي النهائي وعقيم..
[[[  ح�سني كودرزى ،م�صدر �سابق� ،ص.20
التغي ي�شمل ذلك التحول الال�إرادي
[[[ التغيري يحمل �صفة الإرادة والإ�صرار امل�سبق يف حني �أن رّ
وغري املخطط.
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واحلا�ضر هو هو�س الإن�سان املعا�صر ..وكل م�سعاه هو التخطيط للم�ستقبل .وهذا على ما
يبدو هو الإطار امل�ش ّكل لهوية الإن�سان يف منظومة هابرما�س الفكرية املعقدة[[[.
وبالنظر �إىل هذه االجتاهات الثالثة فقد اختار الباحث التعريف الآتي ملفهوم
الهوية« :الهوية هي تلك العنا�صر املادية وغري املادية التي يتميز بها فرد ما �أو جماعة ما
ويع ّدلها مع مرور الوقت عرب عالقاته/ها مع الآخرين».
�أنواع الهوية:
�إن البحث يف الهوية يتطلب حتليل هذا املفهوم عند م�ستويات وطبقات ومراتب
خمتلفة لدرا�ستها ك ًال على انفراد .فمن الطبيعي �أن تتنوع هويات الإن�سان التي ترتبط
بالعمر واجلن�س واالنتماء للأ�سرة والع�شرية والدين وجماعات ال�صداقة والدرا�سة والعمل
و...
ومن اجل حتديد �أنواع الهوية اقرتح «جون جوزيف» ومن قبله «اريك �إريك�سون»
نوعني لها[[[:
1 .1الهوية الفردية
2 .2الهوية الإجتماعية
وميكن �إ�ضافة نوع ثالث للهوية وهي «الهوية الوطنية» ملا لهذه الأخرية من �أوجه
وخ�صائ�ص تكاد تكون فريدة جتعلها متميزة عن النوعني ال�سابقني ال �سيما النوع الثاين
للهوية ب�شكل خا�ص .و�سنبحث ذلك بالتف�صيل عند احلديث عن خ�صائ�ص الهوية
الوطنية.

[[[ ح�سن اوزال" ،الفل�سفة و�س�ؤال التنوير" ،جملة الطوا�سني ،العدد �صفر( ،بغداد،
�،)2008ص.16
[[[ د .ر�ضا املو�سوي" ،الأنا :نظرة ايجابية للذات �أم �أزمة بحث وجود عن الهوية؟" ،جملة امل�أمون،
العدد الثاين( ،بغداد ،دار امل�أمون� ،)2008 ،ص .88
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 1ـ الهوية الفردية:
الهوية الفردية هي ال�سرية الذاتية لكل �إن�سان .فالفرد منذ والدته يحمل جن�س ًا
(ذكر�/أنثى) وا�سم ًا و�أ�سرة وجماعة ت�شكل �أقرباءه .قدرة الإن�سان على احلفاظ على هذه
االنتماءات �أو تعزيزها �أو حتى تغيريها هي التي ت�شكل هويته الفردية .وهذا اجلانب من
الهوية هي مادة علم النف�س الذي يبحث فيه عن الذات/الأنا .ومن الوا�ضح �أن هناك تداخ ًال
معقّد ًا بني ما هو ذاتي خال�ص ( )Pure selfوما هو متداخل يف الإجتماع الإن�ساين .وقد
�سعى «فرويد» �إىل التفريق بني الأنا ( )egoوالأنا العليا (�)super egoإذ �أن الأوىل متيل
�إىل مزيد من التف ّرد وو�ضع احلدود املميزة يف حني �إن الثانية تنزع �إىل التفاعل القيمي مع
الآخرين ،ومن ّثم ف�إن الهوية تبدو وك�أنها ح�صيلة االثنني« ،لأن الإن�سان الذي ال يعرف �إال
�أناه غالبا ما يعرف على انه خطر على اجلماعة»[[[.
�إذَ ن فمن ال�صعوبة التفريق بني الهويتني «الفردية» و«الإجتماعية» .ويف الوقت
الذي تبني الهوية الفردية تكوين الإن�سان وانتماءاته املختلفة ،يبدو �أن الهوية الإجتماعية
�أكرث جتريدا( .فالإ�سالم والعراقية وال�ش ّمرية والأنوثة) ال توجد مبعزل عن (امل�سلمني
والعراقيني و�أفراد ع�شرية �ش ّمر �أو الفرد الأنثى)� ،إال كت�صو ٍر جمرد .فاملجموعة الأوىل ال
ت�شري �إىل فرد بعينه بقدر ما ت�شري �إىل ات�صالهم بها ،يف حني �أن املجموعة الثانية ت�شري �إىل
خ�صائ�ص يحملها �أفراد معينون .ومع ذلك ف�إن مركبا من التجريدات املذكورة �آنف ًا ت�شكل
هوية الإن�سان الفردية .وعلى الرغم من �أن الفرق بني الهويتني غري وا�ضح متاما �إال انه من
ال�ضروري فهم الظاهرة ب�شكل عام.
الهوية الفردية �إذن تتداخل يف جوانب متعددة مع الهوية الإجتماعية ،فالأخرية
تغذي �إح�سا�س الفرد بوجوده وماهيته ،وت�سحبه �أي�ضا من خماطر االنغما�س يف الأنا والوقوع
يف م�ستنقع الإنف�صام عن الواقع .وميكن بالطبع �أن تتجلى الهوية الفردية ب�صورتها املثالية
�ضمن نظام مثايل �أي�ضا يحدد بعدالة مطلقة «مرتبة» الأفراد �ضمن بناء الهوية الإجتماعية
التي ي�شرتك فيها اجلميع.
[[[  جون جوزيف ،م�صدر �سابق� ،ص .64
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و�إجماال ف�إن الإن�سان املعا�صر مطالب بتحديد �أو �صنع �أو اختيار �أدواره الإجتماعية
بعدما كان مرغما على ادوار حمددة �سلفا �ضمن املجتمعات التقليدية القدمية .وتزداد
الهوية الفردية �أهمية مع تقدم املجتمعات يف م�سريتها التحديثية� ،إذ يكون الفرد حما�صرا
ب�أ�سئلة حول قراراته التي اتخذها يف ملب�سه وم�أكله وقراءاته و�أعماله ون�شاطاته املختلفة.
وبينّ «غيدنز» يف هذا امل�ضمار �أن و�سائل الإعالم يف عامل اليوم لي�ست هي حم�ض
مر�آة ملا يحدث يف الكون ،و�إمنا تتمتع بدور حموري يف حتديد خيارات الإن�سان و�أ�سلوب
حياته و�إدراكه ووعيه لنف�سه وللآخرين[[[.
 2ـ الهوية الإجتماعية:
عند احلديث عن الهوية الإجتماعية ي�صبح «للآخر» دور �أ�سا�س يف �صناعة الهوية.
والهوية الإجتماعية هي وعي اجلماعة لذاتها و�إدراكها للآخر واحلدود الفا�صلة بينهما.
والهوية الإجتماعية �أي�ضا هي البناء الرئي�سي الذي يتحدد مبوجبه موقع الهويات
الفردية� ،إذ �إن هذه الهويات ترتبط ب�شبكة من عالقات امل�صلحة �أو امل�شاعر ت�ش ّكل
مبوجبها الهوية الإجتماعية .وهنا تبدو تلك املقولة �صادقة �إىل حد بعيد ب�أن من دون الهوية
الإجتماعية ال معنى لوجود املجتمع .يقول «جنكينز» بهذا ال�صدد �إن الهوية الإجتماعية هي
«الأ�ساليب التي مبوجبها يتميز الأفراد واجلماعات ،عن الأفراد واجلماعات الأخرى يف
عالقاتهم الإجتماعية»[[[ .وطبقا لهذا املنظور ت�صبح الهوية الإجتماعية عملية ربط لأوجه
ال�شبه واالختالف وتنظيمها بني الأفراد �أو اجلماعات ،ومن دون هذه العملية ال ميكن
وجدوا.
للجماعات والأفراد �أن ُي َ
وعند البحث يف الهوية الإجتماعية ال ينبغي �إغفال ر�ؤية املدر�سة التفاعلية الرمزية
يف هذا املو�ضوع .فـ»جورج هربرت ميد» كان يعتقد على الدوام �إن الإن�سان من �صناعة الفعل
[[[
Anthony Giddens, Global Futures, (Tehran, tarh no, 2005), p62.

[[[ ح�سني كودرزى ،م�صدر �سابق� ،ص.23
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ورد الفعل والوعي واالختيار وتف�سري الأفعال والرموز .وكل هذه العنا�صر متيز عالقات
الإن�سان يف املجتمع[[[ ،وعليه ي�شكل ما يدعى بالهوية الإجتماعية .وقد �أورد ميد مفهومني
�أ�سا�سيني للـ ( Iالأنا ناظر ًا) والـ( Meالأنا منظور ًا �إليها)[[[ و�ش ّيد عليهما نظريته يف كيفية
ت�شكيل التكوين املعريف للإن�سان وتف�سري عالقاته بالآخرين والنظام الإجتماعي للجماعات
ب�صورة عامة .وعلى الرغم من كل ذلك ميكن تتبع الآثار التي تركها علم النف�س على ما
جاءت به املدر�سة التفاعلية الرمزية من ُبعد �إجتماعي ال�سيما تلك املتعلقة باملفهومني �آنفي
الذكر.
ويف منظور «هرني تاجفل» ف�إن مفهوم الهوية الإجتماعية ـ الذي ا�ست ّل ُه من مفهوم
الهوية الذي جاء به �إريك�سون يف الثالثينيات ـ احتفظ �إىل حد كبري بجانبه النف�سي حينما
عرفه تاجفل بذلك « اجلزء من مفهوم الذات ( )self conseptالنابع من وعيه بكونه
ع�ضوا يف جماعة� ،أو جماعات ،م�ضافة �إليه االعتبارات القيمية واالنفعالية التي حتال �إىل
تلك الع�ضوية»[[[.
ومل يختلف زميله «ترنر» كثريا يف توجهه النف�س ـ اجتماعي للهوية الإجتماعية حني
ر�أى �أنها « نتاج معرفة الفرد وم�شاعره �إزاء ع�ضويته يف اجلماعة التي ينتمي �إليها .وهذا
[[[ د .تقى �آزاد �آرمكى ،نظريات علم الإجتماع ،ط( ،3طهران� ،سرو�ش� ،)2003 ،ص.237
(بالفار�سية).
[[[ اعتاد بع�ض الباحثني على ترجمة م�صطلحي الـ  Iوالـ � Meإىل الأنا الفاعلية واالنا املفعولية بالرتتيب
(ينظر� :إيان كريب ،م�صدر �سابق� ،ص  .)134فيما ترجم �آخرون هذين املفهومني �إىل (�أنا) و(�إياي)
بالرتتيب (ينظر :د .علي الوردي� ،شخ�صية الفرد العراقي( ،لندن وبريوت ،دار الوراق،)2007 ،
�ص .)43واقرتح �آخرون ترجمة هذين امل�صطلحني اىل الـ (�أنا) والـ (نحن) بالرتتيب (ينظر  :د� .صبيح
عبد املنعم ،ال�ضبط الإجتماعي ،ط( ،1بغداد ،مركز العراق للبحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية،
� ،2009ص  .)28ويقرتح الباحث ترجمة مفهوم الـ�  Iإىل "الأنا ناظراً" ومفهوم الـ � Meإىل "الأنا
منظوراً �إليها".
[[[ ل�ؤي خزعل جرب ،الهوية الوطنية العراقية( ،بغداد ،املركز العراقي للمعلومات والدرا�سات،
� ،)2005ص.33
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االنتماء للجماعة ال ي�شرتط �أن تكون عالقة �شخ�صية مبا�شرة �أو تفاعل وجها لوجه بني
�أفراد اجلماعة كافة بل �إن العامل الأ�سا�سي هنا هو ال�شعور النف�سي لدى كل فرد باالنتماء
وامل�صري امل�شرتك الذي يربط �أع�ضاء اجلماعة بع�ضهم ببع�ض»[[[.
ولعل «هايز» خفّفت من ح ّدة الت�أثري النف�سي يف مفهوم الهوية الإجتماعية عندما
اقرتحت �أن هذه الأخرية هي « انتماء الفرد �إىل اجلماعة الإجتماعية وقبول هذه اجلماعة
له ومدى �إميانه بقيمها و�أهدافها»[[[.
ويتخ ّل�ص «ماكيلي» �إىل حد كبري من الإرث النف�سي يف درا�سة الهوية الإجتماعية
ليخل�ص �إىل تعريف الفت للهوية الإجتماعية �إذ يقول� « :إن الهوية الإجتماعية هي جمموع
املعايري التي ت�سمح بالتعريف الإجتماعي للأفراد واجلماعات� ،أي التي ي�سمح الفرد (�أو
اجلماعة) بتحديده داخل جمتمعه ،وبهذا فالهوية الإجتماعية هي هوية ممنوحة من قبل
الآخر� ،إنها الهوية التوافقية التي متنحها الأغلبية ،ويقبلها الأفراد وي�شاركون فيها من
خالل انخراطهم يف هذا التعريف»[[[.
ثانياً :الهوية الوطنية
يبدو �أن الهوية الإجتماعية تتجلى ب�أو�سع جتلياتها �ضمن مفهوم «الهوية الوطنية».
وتعتمد الهوية الوطنية على بناء �سيا�سي يدعى «الدولة» حني يفر�ض على مواطني تلك
الدولة حمل هويتها الوطنية .و�إذا كان علماء النف�س واالنرثوبولوجيا والفل�سفة والإجتماع
قد وجدوا �صعوبة يف تقدمي تعريف �شامل للهوية ف�إن تعريفا وا�ضحا للهوية الوطنية يبدو
�أكرث �صعوبة.
وقد ر�صد الباحث مفهوم الهوية الوطنية ( )National Identityيف الدرا�سات
[[[ كفاح الدبعي ،الهوية الإجتماعية واال�ستقرار النف�سي� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة( ،كلية
الآداب ،ق�سم علم النف�س ،جامعة بغداد� ،)2003 ،ص.29
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص .478
[[[ طيبي غماري" ،الآخر والهوية الإ�سالمية :منوذج فاي وهنغتينغتون" ،جملة كتابات معا�صرة،
العدد ( ،64بريوت� )2007 ،ص .128
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العلمية الغربية الذي ارتبط مبفهوم «الأمة» ( )Nationارتباط ًا وثيق ًا .ففي �أدبيات
العلوم الإجتماعية تدر�س مفاهيم (� Nationalityأي الوطنية �أو القوميةNationalism ،
�أي قومي �أو وطني� Nation ،أي �أمة) جنب ًا �إىل جنب� ،إذ ميكن بو�ضوح �أن ن�ستك�شف
اجلذر الالتيني امل�شرتك لهذه املفاهيم .وميكن �أن نتلم�س الأهمية الق�صوى للإن�سان/
اجلماعة/الأمة يف �صياغة مفهوم ( )National Identityعند تناولها يف الدرا�سات
النظرية الغربية ،يف حني جند �أهمية ق�صوى ـ (�أهمية لغوية على الأقل) ـ للـ»الوطن/
الأر�ض» يف الذهنية ال�شرقية ـ (العربية حتديدا) ـ �ضمن مفهوم (الهويةالوطنية).
وع ّرف «�أنتوين دي �سميث» الهوية الوطنية ب�أنها « �إعادة �إنتاج و�إعادة تف�سري دائم
للرموز والقيم والذكريات والأ�ساطري والرتاث الذي مييز الأمم ويعرف به الأفراد»[[[ .وركز
�سميث من خالل تعريفه هذا على جانبني مه ّمني يف الهوية الوطنية� ،أولهما اجلهة امل�ستفيدة ـ
�إن جاز التعبري ـ من الهوية الوطنية وهي الأمة والأفراد ،والثاين اجلانب التفاعلي واحلركي
واملتغري للهوية الوطنية م�شري ًا �إىل �أن الأمم والأفراد قد يغيرّ ون قناعاتهم ب�ش�أن ما ينبغي
�أن تكون �أهدافهم وثوابتهم وم�شرتكاتهم عليها.
�أما «هرميدا�س باوند» فقد ع ّد الهوية الوطنية ب�أنها «تلك الإجابة الواعية للأمة
عن الأ�سئلة املحيطة بها واملتعلقة بت�أريخها وتع ّلقاتها وم�صدر انبعاثها ونفوذها احل�ضاري
ومكانتها ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية وقيمها التاريخية»[[[.
ويخل�ص الباحث الفرن�سي «روالن برتون» �إىل �أن الهوية الوطنية ترتبط ب�شكل �أ�سا�س
بالأحا�سي�س وامل�شاعر التي يكنها النا�س �إىل بع�ضهم البع�ض من خالل عي�شهم امل�شرتك على
�أر�ض جغرافية حمددة ورغبتهم يف �إن�شاء نظام �سيا�سي واحد .وقد تكون للأيديولوجيات
الدينية �أو العرقية امل�شرتكة ـ بح�سب برتون ـ ت�أثري مك ِّمل للهوية الوطنية على اعتبار �إن هذه
الأيديولوجيات �أو التوجهات تُع ِّمق امل�شاعر وتعزز امل�شرتكات التي مت ّيز الأمم[[[.
[[[  �أنتوين دي �سميث ،الوطنية ،النظرية والأيديولوجيا والتاريخ ،املرتجم :من�صور ان�صاري،
(طهران ،م�ؤ�س�سه مطالعات ملى� ،)2005 ،ص(.33بالفار�سية).
[[[ ح�سني كودرزى ،م�صدر �سابق� ،ص.25
[[[ للمزيد ينظر :روالن برتون ،الأثنولوجيا ال�سيا�سية ،املرتجم :نا�صر فكوهي ،ط( ،2طهران ،ن�شر
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واقرتح «روبرت دون�شور» �أربعة عوامل �أ�سا�سية[[[ يف تكوين الهوية الوطنية:
 1ــ عوامل �أولية :مثل اللغة والدين والأدب والأ�ساطري .ومثال ذلك اللغة والعرق
التي كانت عوامل �أ�سا�سية يف �صنع الهوية الوطنية الأملانية.
 2ــ عوامل تكوينية :مثل بناء الدولة واجلي�ش واالتفاق على د�ستور دائم .ومثال
ذلك الواليات املتحدة الأمريكية التي ُبن َيت هويتها على �أ�سا�س د�ستور َك َت َب ُه الآباء امل�ؤ�س�سون،
وكانت تلك الوثيقة وما تزال العن�صر الأ�سا�س يف تعريف الهوية الوطنية الأمريكية.
 3ــ عوامل تلقينية :مثل التعليم .ولي�س �أَ َدلّ على ذلك مثل ت�أثري مناهج
التعليم يف اليابان التي �أ ّرقت م�ضاجع اجلريان منذ عقود جلرعاتها العالية يف حب الوطن
والت�ضحية من اجله .كما �إن جميع دول العامل تقريب ًا ت�ستعمل املناهج التعليمية يف تربية
�أجيال �ضمن توجهات حمددة يف هوياتها الوطنية.

 4ــ عوامل خارجية :مثل تهديدات الأعداء .وتعد �إ�سرائيل خري مثال على دولة/
�أمة َبنَت هويتها الوطنية على �أ�سا�س اخلوف من التهديد اخلارجي.
فالهوية الوطنية �إدراك تتمتع به اجلماعة/الأمة .وميكن �أن يكون لهذا الإدراك
والوعي �أبعاد متنوعة تك�شف عن وجوه خمتلفة ملفهوم واحد هو «الهوية الوطنية» .وعند
احلديث عن هذا املفهوم ال بد من ذكر التعريف املط َّول واملهم الذي جاء به «ديفيد ميلر»
يف نظريته بهذا اخل�صو�ص .ول�شرح ر�ؤيته عن الهوية الوطنية اقرتح ميلر خم�سة �أبعاد لهذا
َعر�ضها بعد التلخي�ص والت�صرف بال�صورة الآتية:
املفهوم[[[ ،ن ُ
 1ــ االعتقاد امل�شرتك وااللتزام املتبادل:
وتو�ضيح ُه �أن الهوية الوطنية ال تنبثق �إال من رحم «الأمة» ،وهذه الأخرية ال تكون وال
ُ
نى� ،)2004 ،ص 46-21و�ص(.207-185بالفار�سية).
[[[ ح�سني كودرزى ،م�صدر �سابق� ،ص.26
[[[ للمزيد ينظر :ديفيد ميلر ،الوطنية ،املرتجم :داود عزاياق زندى( ،طهران ،م�ؤ�س�سه مطالعات
ملى� ،)2004 ،ص(.38-25بالفار�سية).
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توجد �إال عند وجود �إميان م�شرتك بني �أع�ضائها على �أنهم �أمة بالفعل ،ولهم وطن ،ويرتتب
عليهم التزامات جتاه بع�ضهم البع�ض �أوال وجتاه وطنهم مب�ؤ�س�ساته املختلفة ثانيا.
وبح�سب هذا التو�ضيح ف�إن ا�شرتاك الأفراد يف النطق بلغة واحدة مثال �أو دين واحد
�أو �أ�صل ( )Raceم�شرتك ال يكفي لإنتاج «�أمة» �أو ال�شعور بالهوية الوطنية ،و�إمنا وجود
االلتزام املتبادل واالعتقاد امل�شرتك هو العامل الأ�سا�س الذي ي�ؤدي �إىل بناء كل ذلك[[[.
وهنا نذكر قوال لـ»رينان» حينما �أ�شار �إىل �أن الهوية الوطنية هي يف احلقيقة ا�ستفتاء يومي
ومتوا�صل للأمة عما �إذا كانت ترغب يف �أن تبقى �أمة �أ�صال وان يكون لها وطن م�شرتك �أم
ال[[[.
البعد التاريخي للهوية الوطنية( :التوا�صل التاريخي)
 2ــ ُ
للت�أريخ �أهمية حا�سمة يف ت�أ�سي�س الهوية الوطنية .فالتاريخ بذكرياته و�أحداثه
وانت�صاراته وهزائمه وحربه و�سلمه ،يرتبط ب�شكل وثيق بخلق تلك الأحا�سي�س وامل�شاعر
والوعي امل�شرتك لدى «�أمة» ما ،مما يعني �أن تلك اجلماعة من النا�س مهي�أة المتالك
هويتها الوطنية.
والبعد التاريخي للهوية الوطنية هو ذلك ال�شعور بال َّدين للأجيال املا�ضية وامل�س�ؤولية
جتاه الأجيال املقبلة� ،أي ا�شرتاك الأجيال يف حت ّمل �أعباء امل�س�ؤولية ،والتي نعني بها م�س�ؤولية
الأر�ض والنظام والرموز وكل ما هو م�شرتك .كما �أن الذاكرة التاريخية تبدو حا�سمة يف
حتديد هذا ال ُبعد التاريخي �إذ �إن الذاكرة التاريخية هي اخلربات املرتاكمة للأمة التي
ُوجه �سلوكها يف امل�ستقبل[[[.
حتدد م�ساراتها يف احلا�ضر وت ِّ
ويعتقد «رينان» بهذا ال�صدد �أن امل�صائب والنكبات واملرارات التي تمُ ِّيز تاريخ الأمم
تفوق يف �أهميتها على حلظات الفخر واالنت�صار والكربياء .فالهزائم تحُ ِّمل الأمم واجبات
مم ّيزة لأن تفادي تكرار هذه الأزمات ي�ستدعي جهدا م�شرتكا لأبناء الأمة[[[.
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.34
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.29
[[[ ديفيد ميلر ،م�صدر �سابق� ،ص .30
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.31
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 3ــ البعد اجلغرايف للهوية الوطنية:
ويبني هذا الوجه من الهوية الوطنية مدى تع ّلق الفرد/اجلماعة بالأر�ض وحدودها
اجلغرافية املعينة .وهذا التع ّلق ي�شمل الر�ؤية االيجابية التي يحملها الفرد �أو اجلماعة
جتاه العي�ش يف البقعة اجلغرافية التي تُ�ش ّكل «الوطن» بقابلياتها البيئية الفقرية �أو الغنية.
وال�شعور بالتع ّلق واتّقاد امل�شاعر جتاه �أر�ض الآباء والأجداد غالبا ما كانت وما تزال من
التم�سك بالهوية الوطنية .فغالب ًا ما تكون هذه الأر�ض (الوطن) من �أج َمل بقاع
�أو�ضح �صور ّ
الأر�ض ،و�أكرثها َ�سكينة وب ّث ًا لال�ستقرار والطم�أنينة ،يف خميلة الأفراد[[[.
 4ــ الثقافة العامة:
الإرث الثقايف جلماعة ما ميكن �أن يعزز �أو ُي�ضعف ال�شعور بالهوية الوطنية .فالعادات
والتقاليد والرموز والفنون والأ�ساليب املعمارية و ..كلها تقع �ضمن دائرة الثقافة التي تُ�ش ّكل
ُبعد ًا مهم ًا للهوية الوطنية .وللغة والدين �أهمية كربى يف فهم مدى ما ميكن للم�شرتكات
الثقافية �أن ت�ؤثر يف تعزيز الهوية الوطنية �أو �إ�ضعافها .فاللغة يف بع�ض املجتمعات هي
العامل احلا�سم يف توحيدها �ضمن هوية وطنية واحدة ـ �أملانيا وفرن�سا �أمنوذج ًا ـ يف حني
�أ ّدت اللغة (�أو تنوعها) �إىل �ضعف تلك الهوية الوطنية يف عدد �آخر من املجتمعات ـ كندا
وبلجيكا �أمنوذج ًا ــ .كما �أن الدين كان العامل الأبرز يف بع�ض املجتمعات لتوحيدها �ضمن
هوية وطنية واحدة ـ �إ�سرائيل وباك�ستان �أمنوذج ًا ــَ ،ب َيد �إن ذات العامل �س َّب َب كثري ًا من
القالقل يف جمتمعات �أخرى ومن ّثم �ضعف هويتها الوطنية ـ الهند �أمنوذج ًا ـ[[[.
لكن ميلر يعتقد مب�ستويات �أو�سع من ت�أثري الثقافة يف تعزيز �أو انفراط عقد الأمم،
�إذ يقول �إن وجود ثقافة عامة يك�شف عن قابلية اجلماعة يف امتالك الهوية الوطنية .والهوية
الوطنية ت�شمل طيفا وا�سعا من العنا�صر منها مثال العادات والتقاليد وحتى �صدق الأفراد
يف ملئ ا�ستمارة ال�ضرائب واحرتام القانون والقبول بالآخر املختلف والخ...
[[[  امل�صدر نف�سه ،املكان نف�سه.
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص  32ــ .35

ــ  37ــ

والثقافة العامة بر�أي ميلر قد تن�ش�أ حتى مع وجود قوميات �أو �أديان متعددة �ضمن
�إطار الأمة الواحدة ،فاالختالط والتفاعل امل�ستمر بني هذه الثقافات املتنوعة ت�شكل ثقافة
عامة جديدة ي�شرتك بها اجلميع .فقد كان الد�ستور الأمريكي مثال نقطة االلتقاء بني
ثقافات متنوعة ومت�صادمة �أحيانا والتي حملها املهاجرون القادمون من �أقا�صي الدنيا �إىل
الواليات املتحدة[[[ مما �ش ّكل ـ (الد�ستور الأمريكي) ـ �أ�سا�سا �صلبا فيما َبعد ،لت�أ�سي�س
ثقافة عامة وم�شرتكة ومن ّثم الهوية الوطنية الأمريكية.
 5ــ منط الوطنية ()National character
وال ُبعد الأخري للهوية الوطنية بر�أي ميلر هو حركية الهوية .فالأمم جماعات يعمل
�أفرادها مع بع�ضهم البع�ض ويتخذون القرارات ال�صائبة �أحيانا �أو اخلاطئة �أحيانا �أخرى.
وهذا الن�شاط والتفاعل يك�شف �إندماج الأفراد يف الأمة والوطن .لأن الوعي بالهوية من
خالل هذا ال ُبعد ي�ستلزم تفاع ًال دائم ًا وحرك ًة د�ؤوبة لكل �أفراد املجتمع[[[.
وميكن �إ�ضافة ُبعد �آخر ملا عر�ضه ميلر ب�ش�أن الهوية الوطنية وهو ال ُبعد ال�سيا�سي
لهذه الهوية .وتف�سري الأمر هو �أن الوجه ال�سيا�سي للهوية الوطنية هو ذلك التعلق وال�شعور
باالنتماء للنظام ال�سيا�سي القائم يف البالد .بتعبري �آخر ف�إن االنتماء الفيزيقي املج ّرد ال
يكفي للتعبري عن الهوية الوطنية ،و�إمنا هذه الهوية تتجلى يف ُبعدها ال�سيا�سي من خالل
«امل�شاركة» ال�سيا�سية وامل�ساهمة يف �صنع القرار والثقة بامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالعرتاف
ب�شرعيتها.
�أما التعريف النظري املختار للهوية الوطنية يف هذه الدرا�سة فهو الآتي« :الهوية
وعي�ش على
الوطنية هي تلك التفاعالت الواعية لأفراد الأمة ـ (التي ت�شرتك بنظام �سيا�سي ٍ
[[[ �صموئيل هنغتينغتون ،من نحن؟ التحديات التي تواجه الهوية الأمريكية ،ترجمة ح�سام الدين
خ�ضور ،ط( 1دم�شق ،دار الر�أي� ،)2005 ،ص.78
[[[ لقد عر�ض ميلر يف م�ؤلفه ،هذا ال ُبعد من الهوية ــ (منط الوطنية) ــ ب�صورة مقت�ضبة وغام�ضة ،ومل
يتمكن الباحث من �إيجاد ن�صو�ص �أخرى للم�ؤلف �أو �آراء موازية ت�شرح ما عر�ضه ميلر ب�ش�أن "منط
الوطنية" ،ما حدا بالباحث عر�ضها كما هي وللأمانة العلمية.
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رقعة جغرافية حمددة) ـ والتي من خاللها تعيد ب�شكل متوا�صل� ،إنتاج الرموز وتف�سريها
والقيم والرتاث وم�صادر نفوذها الذي مييزها عن الأمم الأخرى».
ثالثاً :الأمة
ُعرِ َف عن اللغة العربية �أنها ت�أثرت باملدلوالت التي جاء بها القر�آن الكرمي على
م�ستوى كث ٍري من املفاهيم ومنها مفهوم «الأمة»� ،إذ وردت هذه الكلمة يف القر�آن �أكرث من
خم�سني مرة ومبعانٍ خمتلفة ،نذكر منها ما يهمنا يف هذه الدرا�سة �أي تلك املعاين املتعلقة
باجلانب الإجتماعي� ،إذ وردت كلمة «الأمة» مبعنى (جماعة من النا�س) كما يف قوله
ﱹﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱸ[[[ .و�أي�ضا وردت الكلمة
مبعنى (جماعة من النا�س املتّفقة على دين واحد) وهو املعنى ال�شائع يف اللغة العربية عن
مفهوم الأمة .وورد مثل هذا املعنى يف قوله :ﱹﮠﮡﮢﮣﮤﮥﱸ[[[ .لكن
الرتاث الفكري الإ�سالمي حتديد ًا حاول التو�سع مبفهوم الأمة ،ف�إبن خلدون مثال ا�ستخدم
هذه الكلمة يف مقدمته مرار ًا� ،إذ �أكد �أن الأمة لي�ست ا�شرتاك الأفراد يف �شيء �أو �أ�شياء
فح�سب ،بل �أنها نتاج ت�أريخي وال يتبدل �أحوالها بتبدل الدول .ولي�س بال�ضرورة �أن تكون
اللغة �أو/والدين هي التي ت�شكل الأمم .يقول ابن خلدون�« :إن التمييز للجيل �أو الأمة يكون
بالن�سب يف بع�ضهم كما للعرب وبني �إ�سرائيل والفر�س ،ويكون باجلهة وال�سمة كما للزجن
واحلب�شة وال�صقالبة وال�سودان ،ويكون بالعوائد وال�شعار والن�سب كما للعرب ،ويكون بغري
ذلك من �أحوال الأمم وخوا�صهم ومميزاتهم .[[[»...كما �أن ابن خلدون ربط مفهوم الأمة
بالأر�ض �أي الوطن حني �أ�شار �إىل «�أن كل �أمة البد لهم من وطن ،هو من�ش�ؤهم ،ومنه �أولية
ملكهم.[[[»..
[[[ القر�آن الكرمي� ،سورة الق�ص�ص ،الآية .23
[[[  القر�آن الكرمي� ،سورة املائدة ،الآية .48
[[[ نا�صيف ن�صار ،مفهوم الأمة بني الدين والتاريخ :درا�سة يف مدلول الأمة يف الرتاث العربي
الإ�سالمي ،ط( ،5بريوت ،دار الطليعة� ،)2003،ص.118
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.123
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والأمة عند الفارابي وحدة �سيا�سية و�إجتماعية متميزة تتبلور يف قالب املدينة
(الدولة) ،م�شريا �إىل عنا�صر الأمة التي قال فيها� « :إن االرتباط (�أي الت�ضامن) هو
بت�شابه اخللق ،وال�شيم الطبيعية ،واال�شرتاك يف اللغة والل�سان ،و�أن التباين بتباين هذه،
وهذا هو لكل �أمة ...ف�إن الأمم �إمنا تتباين بهذه الثالث.[[[»..
�أما الرتاث الغربي فيبدو �أكرث تعقيدا عند تناوله مفهوم الأمة� ،إذ �إن التعريفات
التي تناولت هذا املفهوم اجتهت اجتاهني رئي�سني :الأول ركز على عوامل ح�سية ملمو�سة
مثل اللغة والدين والطائفة ولون الب�شرة والأر�ض وامل�ؤ�س�سات و ...يف حني ركز االجتاه
الثاين على الأحا�سي�س وامل�شاعر والتوجهات الذهنية للأفراد املنتمني �إىل «الأمة» .ومن
مناذج االجتاه الأول تعريف «جوزيف �ستالني» حينما �أ�شار �إىل «�أن الأمة �إجتماع ت�أريخي
لعدد من الأفراد ،يكون �أ�سا�س �إجتماعهم اللغة ،والأر�ض ،واحلياة االقت�صادية امل�شرتكة،
واالجتاهات النف�سية النابعة من الثقافة امل�شرتكة للأفراد»[[[ ،يف حني يتج ّلى االجتاه الثاين
من خالل تعريف «بندكت �أندر�سون» للأمة الذي عرفها ب�أنها «جماعة �سيا�سية متخيلة»[[[.
لكن احلقيقة �أن الأمة هي �أكرث من م�شاعر وتوجهات ذهنية ،كما �إنها �أكرث من كونها
عنا�صر ح�سية للأفراد .فالتجربة التاريخية تثبت وجود �أمم بال دولة/وطن ـ (حالة اليهود
قبل ت�أ�سي�س دولة �إ�سرائيل ،وحالة الكرد حاليا) ــ ،كما �أن هناك �أمم تتميز بتعددها الثقايف
واللغوي والقومي.
وقد حاول «نيكوال�س بوالنتزا�س» �أن يتجاوز الإ�شكاليات املتعلقة مبفهوم الأمة حني
ع ّرفها ب�أنها نتاج العي�ش امل�شرتك للأفراد يف قالبي الزمان واملكان امل�شرتكني ،مكونني
بذلك ثقافة م�شرتكة[[[.
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص .41
[[[ �آنتوين دي �سميث ،م�صدر �سابق� ،ص.23
[[[ بندكت �أندر�سون ،اجلماعات املتخيلة :ت�أمالت يف �أ�صل القومية وانت�شارها ،ترجمة :ثائر ديب،
(بريوت� ،شركة قدم�س� ،)2009 ،ص.52
[[[ نيكوال�س بوالنتزا�س ،نظرية الدولة ،ترجمة مي�شيل كيلو( ،بريوت ،دار التنوير� ،)2007 ،ص 97
ــ �ص.116
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والأمة عند «�سميث» هي «�إجتماع �إن�ساين معروف ،يعي�ش على �أر�ض م�شرتكة ،وي�ؤمن
ب�أ�ساطري وتاريخ وثقافة واقت�صاد وحقوق وواجبات م�شرتكة ،يتمتع بها جميع الأفراد»[[[.
ور�آها «تزفيتان تودوروف» ب�أنها �إجتماع �سيا�سي وثقايف يف �آن واحد[[[.
�أما «ارن�ست رينان» فقد �أكد �ضمن تعريفه املهم �أن الأمة �إرادة حم�ضة م�شري ًا �إىل
�أن «الأمة توجد من خالل واقع ح�سي بالر�ضا والرغبة املعرب عنها بو�ضوح يف متابعة احلياة
امل�شرتكة .وجود �أمة هو ا�ستفتاء �شعبي يجري كل يوم»[[[.
ولعل تعريف رينان للأمة كان ي�شري ب�صورة �أو �أخرى �إىل تعريف م�شابه لـ«�إميل
دوركامي» الذي �أكد �أن الأمة جماعة من النا�س يريدون لأ�سباب �إن�سانية �أو تاريخية �أن
يكونوا خا�ضعني لقوانني واحدة ودولة واحدة[[[ .وبهذا تكون الأمة بر�أي دوركامي �إرادة
م�شرتكة للعي�ش.
وي�شري «كار�سنت فيالند» �إىل �أن الأمة مفهوم �سيا�سي� ،أي انه تعبري ح�ضاري عن
م�صالح للأفراد من خالل امل�ؤ�س�سات ،كما �إن الأمة ترتبط ب�أر�ض حمددة ولها ت�صور ذاتي
معقول لأفرادها بكونهم �أمة[[[.
�أما االنرثوبولوجي «ارن�ست غيلرن» فيعرف الأمة ب�أنها «ا�شرتاك جمموعة من النا�س
بعنا�صر ثقافية تت�ضمن نظاما من الأفكار والرموز وطرائق ال�سلوك واالت�صال ،كما انه
[[[  �آنتوين دي �سميث ،م�صدر �سابق� ،ص.24
[[[ تزفيتان تودوروف ،نحن والآخرون ،ترجمة ربى حمود( ،دم�شق ،دار املدى� ،)1998 ،ص.199
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.252
[[[ ارنولد فان جينيب ورينيه جوهانييه ،هذه هي القومية ،ترجمة حممد عيتاين( ،بريوت،دار
بريوت� ،)1953،ص.28
[[[ كار�سنت فيالند ،الدولة القومية خالفا لإرادتها :ت�سي�س االثنيات واثننة ال�سيا�سة (البو�سنة ،الهند،
باك�ستان) ،ترجمة حممد جديد( ،دم�شق ،دار املدى� ،)2007 ،ص  50ــ .56
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اعرتاف الأفراد لبع�ضهم البع�ض ب�أنهم جزء من الأمة»[[[ .وهذا التعريف ال ي�شرتط وجود
ال�سيادة �أو احلكم الذاتي �أو الأر�ض بو�صفها عنا�صر م�شرتكة بني الأفراد ،لوجود الأمة.
و�أخريا يعرف ال�سو�سيولوجي «�آنتوين غيدنز» الأمة ب�أنها « �إجتماع رمزي لعدد من
الأفراد �ضمن �إطار دولة واحدة»[[[.
ومن خالل الر�ؤى �آنفة الذكر نقرتح التعريف الإجرائي الآتي للأمة« :الأمة هي جتمع
لأفراد يعي�شيون على �أر�ض م�شرتكة و�ضمن نظام اقت�صادي واحد ،ورمو ٌز ثقافي ٌة م�شرتكة،
ويف ظل نظام �سيا�سي ي�شعر الأفراد من خالله ب�أنهم ممُ َ َّثلون».
رابعاً :القومية
ا�شرنا يف مو�ضع �سابق �إن مفهوم القومية هي ترجمة للكلمة الالتينية Nationalism
التي كانت هي الأخرى ح�صيلة حوارات فكرية �صاخبة جرت عقب الثورة الفرن�سية يف
منت�صف القرن الثامن ع�شر .لكن مدلوالت هذه الكلمة باللغة الالتينية تختلف عن ترجمتها
بالعربية ،فاحلدود الوطنية يف الغرب غالبا ما ت�شري �إىل حدود القوميات ـ (هنا مبعنى
امل�شرتك اللغوي �أو الديني بني الأفراد) ـ ب�شكل وا�ضح ،مبعنى �أن احلروب الأهلية والثورات
العنيفة التي �شهدتها �أوروبا �أدت يف نهاية املطاف �إىل ن�شوء قوميات/دول م�ستقلة وذات
�سيادة .لكن الأمر كان خمتلفا بو�ضوح يف الدول ال�شرقية التي وجدت نف�سها دوال ذات حدود
�سيا�سية معرتف بها دولي ًا ،ال من خالل الن�ضال القومي واحلروب الأهلية ،بل من خالل
أم�ست القوميات (مبعنى
تق�سيمات غالبا ما تدخّ لت الدول الكولونيالية يف ر�سم معاملها ،ف� َ
ا�شرتاك الأفراد يف لغة واحدة �أو دين واحد) يف ال�شرق عابرة للحدود ال�سيا�سية للدول يف
حني �إن احلدود ال�سيا�سية يف الدول الغربية تنطبق مع حدودها القومية .لذلك جند �أن
[[[ ارن�ست غيلرن ،الأمم والقومية ،ترجمة جميد الرا�ضي( ،دم�شق ،دار املدى� ،)1999 ،ص .24ينظر �أي�ضا:
جون �سكوت (حترير) ،علم الإجتماع :املفاهيم الأ�سا�سية ،ترجمة :حممد عثمان( ،بريوت ،ال�شبكة العربية
للأبحاث والن�شر� ،)2009 ،ص 54ــ .58

[[[

Anthony Giddens, Global Futures, (Tehran, tarh no, 2005), p80.
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الرتجمة الأقرب �إىل كلمة  ،Nationalismهي الوطنية ،ال �سيما �إذا �أخذنا باحل�سبان �أن
الدول الغربية مل ت�شهد يف معظمها م�شكلة االنتماء العابر للحدود الوطنية.
�أ�ضف �إىل الإ�شكالية ال�سابقة �أن مفهوم الـ  Nationalismارتبط يف الرتاث
الغربي ب�شكل وثيق مبدلوالت كلمة الأمة ( ،)Nationمما جعل من التفريق بني مفهومي
الأمة والقوم/القومية �أمرا بالغ ال�صعوبة .ف�أنتوين دي �سميث يع ّرف القومية ب�أنها حركة
�أيديولوجية لنيل وحفظ اال�ستقالل والوحدة والهوية ملجموعة من الأفراد الذين ي�ؤمن
البع�ض منهم ب�أنهم �أمة[[[ .لكن على ما يبدو ف�إن القومية هي �أكرث «ال عقالنية» مما ي�صوره
�سميث ،فـ«كارل دويت�ش» مثال يعتقد ب�أن القومية هو ارتباط ي�شعر النا�س به من خالل
م�شاعرهم ،و«�إن احل�س القومي املتطرف قد ي�ؤدي �إىل كارثة اب�ستمولوجية (معرفية)
وتكون نتائجها ا�ستنفاد حيوية املقدرة على املعرفة ،و�إ�صابتها بال�شلل .[[[»..وي�شرح
«كار�سنت فيالند» تعريف دويت�ش للقومية وي�ضيف «�إن القادة القوميني ال ي�ستطيعون �أن
ين�شئوا حركة �إجتماعية �إال عندما ي�ضعون �أيديهم على م�شاعر الهوية ذات اجلذور الأكرث
عمق ًا ..في�ستدرجون الأفراد نحو م�شاعر التفاين والت�ضحية حيال قيم متخيلة غالبا والتي
مت ّثل �أ�سا�سا للتنظيم احلركي»[[[.
فالقومية هي �أيديولوجيا ،وظاهرة �سيا�سية تقوم على �أ�سا�س لغوي غالبا� ،أو ديني
�أو طائفي �أحيانا �أخرى� ،إذ ي�شدد «ارن�ست غيلرن» على � ّأن القومية مبد�أ �سيا�سي وحركة
عاطفية قبل كل �شيء[[[ ...ومل يعار�ض «�أنتوين غيدنز» ر�ؤية غيلرن يف القومية �إذ يعتقد �أن
القومية ظاهرة نف�سية بامتياز[[[.
[[[ �آنتوين دي �سميث ،م�صدر �سابق� ،ص.20
[[[ كار�سنت فيالند ،م�صدر �سابق� ،ص.71
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.71
[[[  ارن�ست غيلرن ،م�صدر �سابق� ،ص.15
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Anthony Giddens, Global Futures,p80.
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وملزيد من التو�ضيح بالإمكان التفريق بني مفهومي «الأمة» و»القوم/القومية» على
وفق اجلدول (:)1
اجلدول ( )1يو�ضح الفرق بني مفهومي الأمة والقومية

القوم/القومية

الأمة

ـ هاج�سها النقاء
ـ تعرتف بالتنوع
ـ �أ�ساطري م�شرتكة
ـ ذكريات وت�أريخ م�شرتك
ـ ا�شرتاك ثقايف
ـ اختالف و�/أو ا�شرتاك ثقايف
ـ تنظيم ال عقالين
ـ تنظيم عقالين
ـ �شكل الت�ضامن :اقت�صاد م�شرتك ،م�ؤ�س�سات ـ �شكل الت�ضامن :تفاعل طبقة النخبة
م�شرتكة
* جرى تكييف اجلدول من قبل الباحث.

ومن كل ما �سبق نقرتح التعريف النظري الآتي للقومية« :القومية توجه عاطفي،
للحفاظ �أو احل�صول على وحدة الأفراد �ضمن رابطة لغوية يف �أغلب الأحيان ،وعرقية �أو
دينية �أو طائفية �أحيان ًا �أخرى».
خام�سا :الدولة ،احلكومة ،ال�سلطة
جرت العادة يف الدرا�سات الأكادميية تناول التعريفات املت�صلة باملفاهيم ،ك ٌّل على
حده .لكن التعقيد والتداخل الذي اكتنف مفاهيم الدولة واحلكومة وال�سلطة ،جعل من
عر�ضها معا �أمر ًا ال مف ّر منه �إذ تباينت التعريفات التي تناولت هذه املفاهيم تبعا الختالف
اخللفيات الفكرية للمنظرين .وجند الأمر �أكرث تعقيدا يف اللغة العربية �إذا ما �أدركنا �أن
الباحثني طاملا ا�ستخدموا مفهوم (الدولة )State ،مثال ،مرادفا ملفاهيم �أخرى تختلف
جذريا عنه ،مثل (احلكومة )Goverment ،و(ال�سلطة.)Authority ،
والدولة عند «هيغل» وحدة ميتافيزيقية[[[� ،إذ ي�أتي هذا التعريف يف �سياق نظرة هذا
[[[ د .علي وتوت ،الدولة واملجتمع يف العراق املعا�صر� :سو�سيولوجيا امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية يف العراق،
� ,2003-1921أطروحة دكتوراه من�شورة (مقدمة �إىل ق�سم علم الإجتماع ــ كلية الآداب/جامعة
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الفيل�سوف املثايل �إىل العامل ،فرب�أيه الدولة كيان معنوي مقد�س.
لكن الدولة عند «كارل مارك�س» هي على العك�س متاما� ،إذ �إنها تنظيم مادي ت�ؤ�س�سه
الطبقة الربجوازية ال�ستغالل الربوليتاريا العمالية[[[ .يف حني اعترب «ماك�س فيرب» الدولة
ب�أنها جهاز يحتكر العنف �ضمن منطقة جغرافية حمددة[[[ .ويالحظ على التعاريف املقدمة
ملارك�س وفيرب �أنهما اعتربا الدولة ،مبوازاة احلكومة وال�سلطة يف التعريف وال�صفات.
والدولة عند الفرن�سيني «مونيك جاندرو» و«كلود كورفوازييه» هي بب�ساطة تنظيم
لل�سلطة يف �إطار الدول املعا�صرة املعروفة ،يف حني يع ّرف ه�ؤالء ال�سلطة بتلك العالقة التي
�سيطر باملُ َ
تربط املُ ِ
�سيطر[[[ ،مبعنى �أن ال�سلطة موجودة يف كل اجلماعات ،التقليدية منها
(الأ�سرة ،القبيلة و )..واحلديثة (نقابة ،دولة و .)..وهذا التعريف �أي�ضا ي�ساوي بني الدولة
واحلكومة ،لكنه يعطي خ�صو�صية ملفهوم ال�سلطة بو�صفها قوة معرتف بها حتى �ضمن
جماعات ت�صنف على �أنها ما قبل الدولة.
لكن «نيكوال�س بوالنتزا�س» يبدو �أكرث تف�صيال يف تعريفه للدولة �إذ ي�ؤكد �أن الدولة
هي ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية ،ولها جانبان خمتلفان ،الأول �إداري م�ؤ�س�سي بحت ،و�أما
الآخر فهو تلك القوى �أو الطبقات التي تدير اجلانب الإداري .وي�شري بوالنتزا�س �إىل �أن
الدولة لي�ست نتاج احلاجة �إىل عزل العنف عن ال�ساحة الإجتماعية فح�سب ـ كما ي�ؤكد ذلك
فيرب ــ ،بل �إنها متار�س ال�سلطة من اجل �إدارة عملية الإنتاج االقت�صادي مبختلف �أنواعه[[[.
وعلى الرغم من �أن بوالنتزا�س �سعى �إىل التفكيك بني اجلانب الإداري واجلانب املعنوي
بغداد)( ،بريوت ،مركز درا�سات امل�شرق العربي� ،)2008،ص .46
[[[ كلود دوبار� ،أزمة الهويات :تف�سري حتول ،ترجمة رندة بعث( ،بريوت ،املكتبة ال�شرقية،)2008 ،
�ص .83ينظر �أي�ضا :جون �سكوت ،م�صدر �سابق� ،ص.199
[[[ �أنتوين غيدنز ،ال�سيا�سة ،علم الإجتماع والنظرية الإجتماعية ،املرتجم :منوجهر �صبورى ،ط،4
(طهران ،ن�شر نى� ،)2008 ،ص(.34بالفار�سية).
[[[  مونيك جاندرو وكلود كورفوازييه،مدخل �إىل علم الإجتماع ال�سيا�سي ،ترجمة د� .إ�سماعيل
الغزال( ،بريوت ،جمد للدرا�سات� ،)2005 ،ص.25
[[[  نيكوال�س بوالنتزا�س ،م�صدر �سابق� ،ص 7ــ �ص.32
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للدولة �إال انه مل يتمكن من �إعطاء تعريف وا�ضح للحكومة� ،أو تفكيكها عن مفهومي الدولة
وال�سلطة.
�أما «فران�سي�س فوكوياما» فقد ع ّد الدولة م�ساوية للحكومة ،فالدولة بر�أيه هي
احلكومة القادرة على ب�سط ال�سلطة على املواطنني .وعلى الرغم من ذلك ف�إن فوكوياما
ال يهتم مبدى قوة ال�سلطة �أو �ش ّدتها ،بقدر اهتمامه بقوة امل�ؤ�س�سات العاملة يف احلكومة
ومقدرتها على القيام بوظائفها ،وهي وظائف يحددها طموح تلك احلكومة[[[ .وكما هو
وا�ضح ف�إن تعريف فوكوياما مل يلحظ اخل�صو�صية املعنوية للدولة �أو حمددات ال�سلطة.
�أما «موري�س دوفرجيه» فيقدم تعريفا �أكرث �إثارة للإحباط من الآخرين حني ي�شري
�إىل �أن الدولة كيان يدل على املجتمع القومي[[[ ،يف حني �أن احلكومة تدل على قادة املجتمع
القومي .ويع ّرف دوفرجيه ال�سلطة ب�أنها خ�ضوع املرتبة الأدنى للمرتبة الأعلى ،وال�سلطة
حتدد َمن له احلق يف االمتثال للتوجيهات بو�صفها توجيهات �شرعية
�أي�ضا هي و�ضع معياري ِّ
ومقبولة من اجلماعة[[[ .وما يرد على هذا التعريف انه ي�شرتط وجود جمتمع قومي مل نعرف
طبيعته بعد ،ف�ضال عن طبيعة قادته ونوع �سلطة ه�ؤالء القادة الذين يتمتعون بال�شرعية يف
املجتمع.
ومن الباحثني من ع ّرف احلكومة ب�أنها م�ؤ�س�سات ت�ضم الإدارة املركزية واملحلية
ال�شرعية والقانونية التي ت�ضم قوى اجلي�ش وال�شرطة ،وتت�صرف على �أنها ن�سق م�ؤ�س�سي
معد الحتكار ال�سلطة ال�سيا�سية ،كما �أنهامعدة ال�ستخدام القانون �ضد العنف[[[ .لكن هذا
التعريف �أي�ضا ال يعطي مدلوالت وا�ضحة لل�سلطة� ،أو حتى مدى ال�شرعية التي تعتمد عليها
احلكومة.
[[[ فران�سي�س فوكوياما ،بناء الدولة :النظام العاملي وم�شكلة احلكم والإدارة يف القرن الـ ،21ترجمة
جماب الإمام( ،الريا�ض ،العبيكان� ،)2007 ،ص 41ــ �ص.97
[[[ موري�س دوفرجيه ،علم �إجتماع ال�سيا�سة ،ترجمة د� .سليم حداد( ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية
للدرا�سات� ،)2001 ،ص.19
[[[ موري�س دوفرجيه،م�صدر �سابق� ،ص 130ــ 132
[[[ د .علي وتوت ،الدولة واملجتمع يف العراق املعا�صر ،م�صدر �سابق� ،ص.51
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والدولة بح�سب «�أنتوين غيدنز» هي جهاز �سيا�سي للحكم ،ويكون م�س�ؤوال عن �إدارة
�ش�ؤون الأمة ،التي يكون لدى �أفرادها �إح�سا�س م�شرتك ب�أنهم جزء من كيان �سيا�سي يوحد
فيما بينهم .يف حيني�شريغيدنز �إىل �أن احلكومة هي تطبيق القادة للقرارات والق�ضايا
املت�صلة بالدولة �ضمن نظام �سيا�سي معني .وال�سلطة �أي�ضا بر�أيه مقدرة الأفراد واجلماعات
على �إبراز امل�صالح والهموم حتى يف حالة املعار�ضة[[[ .ويبدو �أن تعاريف غيدنز للدولة
واحلكومة وال�سلطة هي ا�شمل التعاريف الواردة يف هذا ال�صدد.
ومن الوا�ضح �أن مفاهيم الدولة واحلكومة وال�سلطة ،غالبا ما ا�ستخدمها الباحثون
يف الإ�شارة �إىل معنى واحد ،يتلخ�ص يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية احلاكمة ،مما يك�شف مدى
التداخل يف مدلوالت هذه املفاهيم .وبالإجمال ميكن القول �إن مفهوم الدولة يتحدد يف
دائرة �أو�سع من احلكومة ،يف حني يكون تعريف احلكومة �أو�سع �شموال من مفهوم ال�سلطة.
والدولة يف التعريف الإجرائي املعتمد يف هذه الدرا�سة هي:
«كيان �سيا�سي ـ قانوين �ضمن بقعة جغرافية حمددة ،ي�شعر مواطنوه ب�أنهم جزء
منه ،وان م�ؤ�س�ساته احلاكمة تعمل على التوحيد بينهم».
�أما احلكومة ففي التعريف املعتمد هي« :امل�ؤ�س�سات البريوقراطية املختلفة (�إدارية،
�أمنية� ،سيا�سية و )..التي يعتمدها القادة يف ت�سيري �ش�ؤون الأمة وقراراتها» .وهذا التعريف
ي�شري بالطبع �إىل «امل�ؤ�س�سة» باملعنى العلمي للكلمة والذي ي�ستلزم اعتماد معايري الكفاءة
والال�شخ�صية والدقة و ...يف ت�سيري الأمور.
و�أما ال�سلطة ف�ضمن التعريف املعتمد هي« :مقدرة الأفراد �أو اجلماعات على �إبراز
امل�صالح �أو فر�ضها» .وهذا التعريف لل�سلطة يت�ضمن �أي�ضا احتمالية ا�ستخدام القوة �ضمن
�شرعية معينة.
�ساد�سا :املواطنة
على الرغم من �أن مفهوم املواطنة لي�س من املفاهيم الأ�سا�سية �ضمن هذه الدرا�سة،
[[[ �أنتوين غيدنز ،علم الإجتماع ،ترجمة :فايز ال�صياغ ،ط( ،4بريوت ،املنظمة العربية للرتجمة
وم�ؤ�س�سة ترجمان� ،)2005 ،ص .497
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�إال �أن عر�ضه ب�إيجاز قد ي�ساعد على ّ
فك تداخلٍ حمتمل مع �سياق هذه الدرا�سة التي تبحث
يف الهوية الوطنية.
واملواطنة مفهوم ن�ش�أ وتطور مبوازاة مفاهيم �أخرى ا�شرنا �إليها �سابقا مثل (الأمة،
و�سبب ذلك �أن هذا املفهوم تطور ت�أريخي ًا مع
القومية ،الدولة ،الهوية الوطنية ...وغريها)ُ ،
ن�ش�أة الدول الوطنية يف �أوربا عقب الثورة ال�صناعية� ،إذ كان هذا املفهوم يعرب عن التطلعات
ال�سيا�سية لهذه الأنظمة .وملا كانت هذه الأنظمة قد ركزت على «العلمانية» و»الفردية» ف�إن
مفهوم املواطنة ُطبع بذات الطابع �أي�ض ًا[[[ .فـ»جان جاك رو�سو» مثال عرف املواطنة �ضمن
نظريته يف العقد االجتماعي م�شريا �إىل �أن « املواطنة هي تخلي الفرد عن بع�ض حرياته
ل�صالح اجلميع (�أي املجتمع) ،وك�سب ما يوازي كل �شيء يفقده ،وزيادة يف القوة حلفظ
ما لديه»[[[.
وقد تطور مفهوم املواطنة فيما بعد لي�شري �إىل « تلك العالقة بني الفرد والدولة كما
يحددها قانون تلك الدولة ،ومبا تت�ضمنه �أي�ضا من واجبات وحقوق يف تلك الدولة» ،وذلك
وفقا للتعريف الذي �أوردته دائرة املعارف الربيطانية[[[.
وعلى الرغم من ذلك ظ ّل بع�ض الباحثني وفي ًا للجوانب العاطفية واالنفعالية التي
تربط الفرد بالأر�ض� ،إذ ي�شري احد املخت�صني �إىل �أن الوطنية هي االنتماء الوجداين للوطن،
[[[ د .هبة ر�ؤوف عزت" ،املواطنة :درا�سة لتطور املفهوم يف الفكر الليربايل" ،درا�سة من�شورة
على موقع ا�سالم اونالين وهي جزء من اطروحة دكتوراه بذات العنوان( ،مقدمة اىل كلية العلوم
ال�سيا�سية/جامعة القاهرة .)2008 ،من�شورة على الرابط الإلكرتوين:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=ZoneArabic-ArtCulture%2FACALayout&cid=1180421302150.

[[[ جان جاك رو�سو و�آخرون ،الدميقراطية" :العقد االجتماعي" ،ترجمة د .حممد دروي�ش ،حترير:
فليب غرين( ،بغداد ،دار امل�أمون� ،)2007 ،ص .58
[[[ د .باقر �سلمان النجار� ،صراع التعليم واملجتمع يف اخلليج العربي( ،بريوت ،دار ال�ساقي،)2003 ،
�ص.71
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واملواطنة هي التج�سيد العملي للوطنية ،وتعك�س التزام الفرد باملبادئ والقيم والقانون يف
الوطن/املجتم[[[.
لكن التطور االجتماعي والثقايف الذي رافق املجتمعات يف زمن العوملة ،جعل من
�ضرورة تطوير مفهوم املواطنة �أمرا ال منا�ص منه �إذ دعا عدد من الباحثني �إىل �أن يت�ضمن
مفهوم املواطنة جوانب ليربالية جديدة[[[ .وي�شري «ديريك هيرت» �إىل �أن املواطنة يف مغزاها
الأ�سا�سي حقوق وواجبات ،لكنها �أي�ضا تنطوي على العي�ش �ضمن دولة/وطن ،وااللتزام
ب�أق�صى احلاالت املمكنة من التماثل مع الثقافة العامة والتوا�صل بلغة ذلك البلد ،وان يكون
املواطن مت�ساحما مع الآخر املختلف[[[.
وهذه النظرة للمواطنة تع ّد بالفعل نظرة ليربالية ،ت�ستبطن يف داخلها تنظيم
العالقة �أفقيا مع املواطن الآخر ،ف�ضال عن العالقة العمودية التي تربط املواطن بالدولة.
وهذا التعريف الأخري ب�إمكانه �أن يحدد م�سار الدرا�سة احلالية وعالقة كل من
الهوية الوطنية باملواطنة بو�صفهما مفهومني م�ستقلني �ضمن حقل الدرا�سات الإن�سانية.
ومن الوا�ضح �أن درا�سة الهوية الوطنية تت�ضمن جوانب �سو�سيولوجية ـ �سيا�سية ـ ثقافية يف
حني يطغى على الدرا�سات املتعلقة باملواطنة اجلانب القانوين.

[[[ د .را�شد احمد بن �شبيب" ،الوطنية واملواطنة بني النظرية والتطبيق" ،دورية القانون ال�صادرة عن
كلية القانون بجامعة ال�شارقة ،بالعدد� ،2007 ،ص .127
[[[ �سعيد عبد احلافظ" ،املواطنة" ،درا�سة من�شورة على موقع مركز ماعت للدرا�سات احلقوقية
والد�ستورية ،على الرابط االلكرتوين:
http://www.maktoobblog.com/redirectLink.
php?link=http%3A%2F%2Fwww.maat-law.org%2F

[[[ ديريك هيرت ،ت�أريخ موجز للمواطنية ،ترجمة �آ�صف نا�صر ومكرم خليل( ،بريوت ،دار
ال�ساقي� ،)2007،ص.15
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الف�صل الثاين

الإطار املرجعي للدرا�سة

املبحث الأول
اهلوية الوطنية يف منظور العلوم اإلجتماعية
ومناذج من الدراسات السابقة
�أوالً :مناذج من الدرا�سات ال�سابقة
[[[

 1ـ الهوية الوطنية العراقية/درا�سة ميدانية

ا�ستهدف الباحث «ل�ؤي خزعل جرب» حتليل الهوية الوطنية لدى العراقيني من خالل
درا�سة تنتمي �إىل حقل علم النف�س الإجتماعي .ويجزم الباحث ب�أن الهوية الوطنية بناء
نف�سي و�سو�سيولوجي يحدد انتماء الفرد ووالءه للوطن ،واختار على هذا الأ�سا�س نظرية
وع ّرف «ل�ؤي خزعل» الهوية الوطنية
«تاجفل» ( )Tajfelبنيان ًا نظري ًا ومفاهيمي ًا لدرا�ستهَ .
العراقية ب�أنها « ذلك اجلزء من مفهوم ذات الفرد املُع َّرف ر�سمي ًا على انه عراقي ،النابع
من وعيه بكونه ع�ضو ًا يف جماعة وطنية عراقية ،م�ضاف ًة �إليه االعتبارات القيمية واالنفعالية
التي تحُ ال �إىل تلك الع�ضوية»[[[.
وا�ستعمل الباحث املنهج الو�صفي يف درا�سة املجتمع العراقي مبتعد ًا عن اخلو�ض
يف التحليالت التاريخية ،فالهوية الوطنية كما يعتقد هي «متغري نف�سي�/إجتماعي» معا�صر
لي�س �إال .كما ا�ستعمل الباحث �أدوات ع ّدة لبحثه امليداين منها :مقيا�س الهوية الوطنية،
[[[ ل�ؤي خزعل جرب ،الهوية الوطنية العراقية :درا�سة ميدانية ،ط(،1بغداد ،املركز العراقي للمعلومات
والدرا�سات� ،)2008،ص 25ــ .30
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.29
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ومقيا�س تراتبية الهويات ومقيا�س الثقة الإجتماعية املتبادلة بعدما اختار عينة من خالل
توزيع ( )1000ا�ستمارة ب�شكل ع�شوائي يف مناطق ر�آى �أنها متنوعة من �شمال العراق
وجنوبه و�شرقه وغربه ،يف حني ا�ستبعد ( )570ا�ستمارة منها ب�سبب وجود معلومات
مغلوطة �أو مت�ضاربة �أو ناق�صة .و�أجرى الباحث درا�سته على ( )430ا�ستمارة متبقية يف
املدة املح�صورة بني عامي  2007و.2008
وجاءت نتائج الدرا�سة امليدانية للباحث م�شري ًة �إىل �أن العراقيني مهتمون بانتماءاتهم
وفقا للرتتيب الآتي 1 :ـ االنتماء الوطني  2ـ االنتماء الديني  3ـ االنتماء الطائفي  4ـ االنتماء
القومي  5ـ االنتماء الع�شائري.
كما �أن الباحث وجد وفقا لدرا�سته �أن االنتماءات الدينية والطائفية والقومية ال
تتعار�ض مع االنتماء الوطني ،يف حني �إن االنتماء الع�شائري يتقاطع مع االنتماء الوطني
بعالقة عك�سية ،فكلما زاد ال�شعور بالهوية الوطنية ،ق ّل ال�شعور باالنتماء �إىل الع�شرية.
ومن الوا�ضح �أن درا�سة الهوية الوطنية ال يقت�صر على حقل علم النف�س الإجتماعي
كما �أو�ضح الباحث� ،إذ �إن حقلي علم الإجتماع العام وعلم الإجتماع ال�سيا�سي يزخران بر�ؤى
�أ�سا�سية جتاه مو�ضوع الهوية الوطنية ـ (كما ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل ذلك) ــ.
ثم �إن االقت�صار على حتليل «الهوية الوطنية العراقية» بو�صفها متغري ًا نف�سي ًا �آني ًا ال
يبدو انه �أ�سلوب مثايل يف مثل هذه الدرا�سات ،ف�إن ال�شعور بالوالء واالنتماء هو �شعور ينمو �أو
يرتاجع وفقا لرتاكمات ت�أريخية وت�أثريات �سيا�سية واقت�صادية تتجاوز اللحظة الآنية لتنفيذ
الدرا�سة ،ما ُيحتِّم على �أي باحث النظر �إىل التاريخ بو�صفه منهج ًا �أ�سا�سي ًا يف حتليل الهوية
الوطنية العراقية.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن عينة الباحث ( 430ا�ستمارة) قد ال تكون ممثال حقيقيا لطريقة
تفكري وتوجهات املجتمع العراقي الذي يبلغ �سكانه نحو ( )30مليونا ،كما �أن �أ�سلوب توزيع
اال�ستمارات ـ (�شمال ،جنوب� ،شرق ،غرب) ـ ال ت�شري �إىل �إتباع �أ�سلوب علمي ومنهجي
�إح�صائي دقيق يف اختيار العينة ،فلم تتوزع العينة على وفق الن�سب ال�سكانية للمحافظات
مثال� ،أو ن�سب املكونات املجتمعية.
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 2ـ العراق والبحث عن الهوية الوطنية

[[[

�سعت الباحثة الأمريكية «ليورا لوكيتز» يف �أطروحتها �إىل حتليل اجلذور الإجتماعية
حلراك ال�سيا�سي يف العراق منذ عام  1921حتى عام .1958
و�أق ّرت الباحثة �أن جمتمع الدرا�سة ي�شتهر بانق�ساماته وتنوعه الكبريين مما
ُي�ص ِّعب على �أي باحث حتليل طبيعة هذه املكونات وعالقاتها بالنظام ال�سيا�سي الر�سمي،
وال �سيما �إذا �أخذنا باحل�سبان املتغريات الكبرية الطارئة على ال�ساحة العراقية مثل التدخل
الربيطاين ،واكت�شاف النفط ،واالنقالبات الع�سكرية وغريها.
واعتمدت الباحثة على تعريف املفاهيم التي قدمها «�أنتوين دي �سميث»
( )Anthony.D.Smithيف جمال الدولة والأمة والهوية الوطنية[[[ .وتعني الدولة يف
منظومة �سميث النظرية ب�أنها «جتمع ملجموعة من امل�ؤ�س�سات العامة حتتكر ال�سلطة وتفر�ض
نفوذها على منطقة جغرافية معينة» ،يف حني �إن مفهوم الأمة ُيعبرِّ عن «�إطار �إجتماعي
حم ّدد ميار�س من خالله الأفراد حياتهم العملية ويدلّ �أي�ضا على ا�ستمرارية ت�أريخية
وجغرافية وكذلك على امل�صري امل�شرتك» .كما �أن الهوية الوطنية تعني « تلك ال�صورة
اجلماعية املُتك ِّونة �أو االنطباع املتو ِّلد لدى �أفراد الأمة عن �أنف�سهم وثقافتهم التي هي طابع
الأغلبية من الأفراد»[[[.
وقد ركزت الباحثة �أي�ضا على مفهوم الثقافة� ،ساعية �إىل تفكيك مكوناتها وحتليلها
عند درا�سة املنعطفات التي مر بها املجتمع العراقي .ورف�ضت ا�ستخدام ُب ٍعد واحد من �أبعاد
الثقافة يف درا�ستها م�شرية �إىل �أن الدين والطائفة والقومية ف�ض ًال عن �سلوك احلكومات
املتعاقبة على العراق وطبيعة م�ؤ�س�ساتها الع�سكرية والرتبوية واالقت�صادية� ،أ ّثرت على
تكوين بناء الهوية الوطنية للمجموعات الدينية والعرقية والطائفية يف العراق .وهذا الأمر
[[[ ليورا لوكيتز ،العراق والبحث عن الهوية الوطنية�( ،أطروحة دكتوراه يف جامعة هارفارد
الأمريكية) ،ترجمة دل�شاد مريان ،ط�( ،1أربيل ،دار �آرا�س� ،)2004،ص  20ــ .213
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.20
[[[ امل�صدر نف�سه ،املكان نف�سه.
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بالتحديد دعا الباحثة ليورا لوكيتز �إىل الت�صريح بعجزها عن �إيجاد �صيغة نظرية �إجتماعية
متكاملة ب�إمكانها تف�سري طبيعة الهوية الوطنية العراقية[[[ ،ال �سيما بعدما وجدت الهويات
الدينية والطائفية والعرقية يف العراق تتداخل وتتقاطع يف �آنٍ واحد .وت�شري الباحثة �إىل �أن
طبيعة العالقة التي حكمت ال�شيعة وال�سنة والكرد بو�صفهم �أبرز املكونات العراقية ،ات ََّ�س َمت
ب�صراع تقليدي بني ال�شيعة وال�سنة من جهة ،والعرب والكرد من جهة �أخرى ،ف�ضال عن
�صراع �إجتماعي �آخر حكمته طبيعة اجلماعات الع�شائرية ونظريتها يف املدينة .وكل هذه
ال�صراعات �ش ّكلت طبيعة �سلوك هذه املكونات جتاه النظام ال�سيا�سي ومن ّثم ك�شفت مدى
�شعورهم باالنتماء والهوية الوطنية.
وت�شري الباحثة �إىل حقيقة �أن احلكومات العراقية املتعاقبة منذ عام  1921حتى
 1958غالب ًا ما نظرت �إىل خارج احلدود ،على �أنه ح ٌّل للتهرب من مواجهة امل�شاكل
الإجتماعية واالقت�صادية الداخلية� ،أي �إن النخب احلاكمة عمدت �إىل دفع الأفراد لعدو
خارجي من اجل املحافظة على وحدة امل�شاعر واالنتماء.
وتت�ساءل الباحثة يف نهاية درا�ستها عن �إمكانية التعاي�ش ال�سلمي بني الهويات الدينية
والقومية والطائفية ،وا�صفة هذا ال�س�ؤال ب�أنه بال جوابُ ،مع ِل َن ًة �أن الطريق ما يزال طوي ًال
�أمام العراقيني لتكوين «�أمة عراقية» وهوية وطنية متكاملة.
وتدعو الباحثة �أي�ض ًا �إىل بناء دولة عراقية تعرتف بتنوع مكوناتها ،وت�سعى �إىل �إيجاد
اقت�صاد مندمج و�شبكة موا�صالت تربط مراكز الإنتاج بالأ�سواق وقوة عاملة لها قابلية
التنقل ،وع�صرنة الأ�ساليب البريوقراطية وترويج ثقافة م�شرتكة عن طريق التعليم العام
من اجل حتقيق هوية وطنية عراقية موحدة[[[.
وعلى الرغم من �أن درا�سة الباحثة تُع ّد من �أهم الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع
الهوية الوطنية العراقية� ،إال �أنها عجزت ـ وكما �أقرت بذلك الباحثة ـ عن �إيجاد �صيغة
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص .205
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص .213
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نظرية مقنعة لتف�سري �سري حتوالت هذه الهوية� .أ�ضف �إىل ذلك �أن الأ�سا�س املفاهيمي الذي
اعتمدته الباحثة يف درا�ستها والذي ا�س َتقَت ُه من البحوث املع َّمقة التي ق َّدمها «�أنتوين دي
�سميث» ،ال ي�شري �إىل اختيار دقيق ،ال�سيما �أن الباحثة مل تقم ب�أي تعديل يف هذه الأ�س�س
املفاهيمية .على �سبيل املثال يع ّرف �سميث الهوية الوطنية ب�أنها «تلك ال�صورة اجلماعية
املتكونة ...لدى �أفراد الأمة عن �أنف�سهم وثقافتهم التي هي طابع الأغلبية من الأفراد»،
لكن بالن�سبة للعراق َمن هم �أفراد الأمة التي ق�صدتها الباحثة ليورا لوكيتز؟ وهل كان يف
التاريخ العراقي �شعور بالنف�س (كما يف تعريف �سميث) من دون النظر �إىل االمتداد القومي
�أو الديني/الطائفي؟ ومن هم الأغلبية من الأفراد؟ وهل متكن العراقيون �أ�صال من تعريف
هويتهم الوطنية؟ �أ�سئلة حائرة بقيت يف جهد الباحثة لوكيتز بال جواب.
[[[

 3ـ من نحن؟ التحديات التي تواجه الهوية الأمريكية�/صموئيل هنغتينغتون

ينطلق هنغتينغتون من ا�ستنفار الهوية الوطنية الأمريكية عقب �أحداث � 11أيلول/
�سبتمرب � 2001آخذ ًا مناذج من ال�سلوك الرمزي للمواطن الأمريكي (مثل عدد الأعالم
املوجودة يف ال�شوارع �أو الأ�شعار واملقاالت الوطنية املن�شورة يف ال�صحف واملجالت)
و�إعتمادها م� ٍ
ؤ�شرات على تفاعل املواطنني الأمريكيني بو�صفهم �أمة .وعلى الرغم من ذلك
ي�ؤكد هنغتينغتون �إن م�شكلة البحث يف الهوية الوطنية الأمريكية هي �أعمق من تلك الرموز
بكثري ،ف�إن الهوية الأمريكية تواجه حت ّديات من القوميات الوافدة التي باتت ت�شكل خطر ًا
حقيقي ًا على الهوية الأمريكية التي ُعرِ فَت ب�أنها م�سيحية ،بروت�ستانتية� ،أنغلو�ساك�سونية،
بي�ضاء والتي تُع َر ُف اخت�صار ًا بـ( .)SWAPثم �إن حتدي العوملة الذي �أنتج من ال�شركات
ٍ
�شركات متعددة اجلن�سيات وعابرة للقارات ،ووفود اجلاليات الناطقة باال�سبانية
الأمريكية
(خا�صة املك�سيكية) ف�ض ًال عن �صعود جنم الأفارقة الأمريكيني ،يجعل من �س�ؤال الهوية
الأمريكية �س�ؤاال حقيقيا.
[[[  �صموئيل ب .هنغتينغتون ،من نحن؟ التحديات التي تواجه الهوية الأمريكية ،ترجمة ح�سام الدين
خ�ضور ،ط( ،1دم�شق ،دار الر�أي� ،)2005 ،ص 33ــ .366
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ثم يذكر هنغتينغتون �أن �س�ؤال الهوية هو �س�ؤال يواجه جميع ال�شعوب يف القرن
احلادي والع�شرين ،مت�سائال عما ميكن �أن ت�ؤول �إليه الهوية الأمريكية يف الع�صر اجلديد.
ويذكر الباحث �إن الهوية الوطنية الأمريكية �أُ�ض ِعفَت بفعل عوامل متعددة منها[[[:
 1ـ تفكك االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق الذي �ألغى عد ّو ًا للأمريكيني ،وهذا العدو كان
حافز ًا للوحدة الوطنية وال�شعور العميق بالهوية الأمريكية.
 2ـ التعددية الثقافية ت�سببت بت�آكل �شرعية العنا�صر الأ�سا�سية امل�ش ِّكلة للهوية
الوطنية الأمريكية (.)SWAP
 3ـ موجة الهجرة الثالثة التي �شهدتها الواليات املتحدة منذ ال�ستينياتَ ،ج َل َبت �أُنا�س ًا
من �أمريكا الالتينية وا�سيا �أكرث مما جلبت من �أوروبا كما فعلت املوجات ال�سابقة ،ف� ّإن
ه�ؤالء املهاجرين اجلدد باتوا �أكرث مت�سك ًا بثقافتهم الأ�صلية بدال من الإندماج يف املجتمع
ٍ
وتدريب مك َّثفَني،
لتعليم
الأمريكي .وكان املهاجرون من املوجتني الأوىل والثانية يخ�ضعون ٍ
لت�سهيل عملية �إندماجهم الثقايف يف املجتمع الأمريكي ،وهذا ما مل يح�صل مع مهاجري
املوجة الثالثة.
 4ـ �إنت�شار غري م�سبوق للغة اال�سبانية تدري�س ًا وتكلم ًا يف ال�شارع الأمريكي.
وقد ا�ستعمل الباحث منهج ًا حتليلي ًا يف درا�سته للهوية الأمريكية �ضمن �إطار علم
النف�س الإجتماعي ،م�ست�شهد ًا �أي�ضا بر�ؤى تنطبق على علم الإجتماع ال�سيا�سي حتديد ًا.
واعتمد هنغتينغتون على النظرية البنائية الوظيفية يف حتليله للهوية.
ويفرت�ض الباحث �ضرورة ا�ستمرار نواة الهوية الأمريكية ( )SWAPكما انه ُير ِّكز
على �أهمية امليثاق الأمريكي (الد�ستور) يف �صياغة الهوية الوطنية الأمريكية التي � َآمنَت
ٍ
بحقوقٍ
وواجبات غَ َدت فيما بعد من ثوابت الثقافة الأمريكية.
قرتح هنغتينغتنون «الإ�سالم ال�سيا�سي» املتم ِّثل باملجاميع الإرهابية (خا�صة
و َي ُ
تنظيمات ال�سلفية اجلهادية مثل القاعدة) والدول «املارقة» الداعمة لها ،عدو ًا للواليات
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص  33ــ .34

ــ  58ــ

املتحدة بد ًال من االحتاد ال�سوفيتي ،يف حني ي�ؤكد �إن ق�ضية العرق الأبي�ض التي اعتادت
�أمريكا تعريف نف�سها بها يف طورها �إىل التال�شي ،داعيا �إىل وعي البي�ض ِب ِعر ِقهِ م
الأبي�ض كما كان ال�سود يف العقود املا�ضية .وكذلك الأمر بالن�سبة للغة االجنليزية �إذ يرى
هنغتينغتون �أن اللغة اال�سبانية �ستغدو لغة ثانية للواليات املتحدة� .أما فيما يخ�ص امل�سيحية
فريى الباحث �أن الأمريكيني باتوا �أكرث تدين ًا مما م�ضى ،وهو ي�ؤ�شر �إىل �أن الدين وامليثاق
الأمريكي �سيبقيان عن�صرين مهمني يف تعريف الهوية الوطنية الأمريكية[[[.
ثانياً :الهوية الوطنية يف منظور العلوم الإجتماعية
متهيد:
ر�أينا يف الف�صل الأول املتعلق باملفاهيم� ،أن مو�ضوع الهوية بتفرعاتها (الفردية،
الإجتماعية ،الوطنية/القومية و..الخ) حظي ب�إهتمام خمتلف العلوم الإجتماعية .وبالإمكان
تتبع جذور هذا االهتمام يف رغبة املجتمعات الإن�سانية الأوىل يف تعزيز حلمتها عن طريق
التزاوج الداخلي واالنت�ساب �إىل �أ�صل واحد ومن ّثم االهتمام بالن�سب والوحدة القبلية �أو
املحلية بو�صفها معايري لتحديد الهوية (الذات/الآخر).
وقد ا�ستدعى العقل الإن�ساين تلك املعايري يف ع�صر النه�ضة وما تالها لتتمظهر
ب�صورة مط َّورة ،مك ِّونة بذلك �أمناط ًا جديدة من الهوية و�أ�سبابا �أخرى للوحدة والتالحم �أو
التفكك واالنفراط.
ونعر�ض هنا ب�إيجاز �أهم التوجهات لبع�ض العلوم الإجتماعية ـ (العلوم ال�سيا�سية،
علم النف�س الإجتماعي ،االنرثوبولوجيا) ـ يف تناولها ملو�ضوعة الهوية الوطنية.
 1ـ الهوية الوطنية يف النظريات ال�سيا�سية:
كثرية هي املفردات التي تتناولها العلوم ال�سيا�سية والتي ترتبط ب�شكل وثيق �أو بعيد
مبفهوم الهوية الوطنية .فالدرا�سات ال�سيا�سية املتعلقة مبفاهيم مثل الأمن القومي ،التعددية
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص .366
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ال�سيا�سية ،الدولة/الأمة ،ال�شرعية ال�سيا�سية ،توزيع ال�سلطات ،االنقالب ،احلرب ،الثورة،
املواطنة و ...كلها تدخل �ضمن مفهوم �أو�سع هو الهوية الوطنية.
والنظريات ال�سيا�سية التي تتناول مفهوم الدميقراطية على �سبيل املثال ،ت�ؤكد �أنها
ـ �أي الدميقراطية ـ توفر فر�صة عدم ا�ستئثار فرد ما �أو جماعة ما باحلكم ،وهو ما يعني
ت�ساوي الأفراد واجلماعات يف حقوق املواطنة .ومن هذا املنطلق تعتمد م�شاركة املواطنني
يف �صنع القرار ال�سيا�سي على جمموعة وا�سعة من امل�شرتكات ال َعقدية[[[ التي ت�ؤدي بالنتيجة
�إىل مزيد من الت�ضامن بني الأفراد وتعزيز ر�أ�سمالهم الإجتماعي ومن ّثم تعزيز الهوية
الوطنية[[[ .لكن هناك اجتاه �آخر يعتقد �أن الوجود املجرد للنظام الدميقراطي ال يكفي
لفهم �سريورة الهوية الوطنية ،ف�إن ظروف �إجراء العملية الدميقراطية و�شروطها ،قد ال
تعمل مل�صلحة بناء هوية م�شرتكة بقدر ما قد تت�سبب يف بع�ض املجتمعات بزيادة االنق�سام
الإجتماعي بني املواطنني[[[.
وكذا احلال يف النظريات ال�سيا�سية التي تناولت مو�ضوع الفدرالية ومناطق احلكم
الذاتي �إذ انق�سم املُه َت ّمون بهذه النظريات �إىل فريقني :الأول ي�شجع تطبيق هذا النمط
من الإدارة من اجل مزيد من العدالة بني املواطنني يف جماالت التنمية والإعمار ف�ض ًال
عن تفوي�ض مزيد من �صالحيات احلكم املحلي للمواطنني ،وال�سيما الأقليات منهم ،مما
يعزز ثقتهم بالنظام ال�سيا�سي ومن ّثم بهويتهم الوطنية� .أما الفريق الثاين فيحذر من
خماطر هذا النوع من الإدارة لأنه نّ
يقن املطالبات الفئوية (القومية ،الدينية ،الطائفية
و )..على املدى البعيد .وي�شت ّد ت�شا�ؤم ه�ؤالء الباحثني حني يرتافق هذا النوع من احلكم
[[[ ن�سبة �إىل العقد الإجتماعي.
[[[  فران�سي�س فوكوياما،الت�صدع العظيم :الفطرة الإن�سانية و�إعادة ت�شكيل النظام الإجتماعي ،ترجمة
عزة ح�سني كبة( ،بغداد ،بيت احلكمة� ،)2004 ،ص  235ــ .266
[[[  هذا الأمر دعا امل�ؤ�س�سة الأمريكية للدميقراطية �إىل �إبتكار �سل�سلة طويلة من املعايري حتدد مبوجبها
ت�سل�سل دول العامل وفقاً لقوة دميقراطيتها .للمزيدينظر :فالح عبد اجلبار ،الدميقراطية :مقاربة
�سو�سيولوجية تاريخية( ،بغداد وبريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية� ،)2006 ،ص.21
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(الفدرالية/احلكم الذاتي) مع اال�ستحواذ على م�صادر الرثوة ،م�شريين �إىل �أن هذا الأمر
يعزز املطالبات بالإنف�صال بد ًال عن االنخراط يف بناء الهوية الوطنية[[[.
قومي من طراز «�ساطع احل�صري» فقد �أكد �أن اللغة امل�شرتكة والتاريخ
�أما مفك ٌر ٌ
امل�شرتك يكفيان لت�شعر جماعة ما ب�أنها �أمة مميزة ،وقد ع ّدها ال�شرط الأ�سا�س لبناء هوية
وطنية .ويقول احل�صري �إن عامل الدين قد ي�ضعف الدعوات الوطنية لأن الديانة ـ مثل
الإ�سالم وامل�سيحية ـ �أممية يف طابعها وال تتقيد بحدود جغرافية �أو جماعة حمددة .لكن
ذلك مل مينع احل�صري من ا�ستدعاء م�صطلح «ال�شعوبية»[[[ من الرتاث الإ�سالمي ،ليطلقه
[[[  ديريك هيرت ،تاريخ موجز للمواطنية ،ترجمة ا�صف نا�صر ومكرم خليل( ،بريوت ،دار ال�ساقي،
� ،)2007ص.145
[[[ "ال�شعوبية" هي كل انت�ساب ل�شعوب غري عربية ،وهي م�شتقة من كلمة (�شعوب) يف �إ�شارة �إىل
الآية القر�آنية" :وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا" (القر�آن الكرمي ،احلجرات� ،آية .)13:واملق�صود بهم
َمن �سوى العرب (املوايل) الذين عا�شوا يف ظهراين العرب امل�سلمني بعد الفتح الإ�سالمي ،وكانوا
ي�س ّمون �أي�ضا ب�أهل الت�سوية� ،أي �أنهم كانوا يدعون يف بادئ الأمر �إىل الت�سوية بينهم وبني امل�سلمني
العرب ر ّداً على �سيا�سة التمييز التي مار�ستها الدولة الأموية �ضدهم ،ال �سيما و�أن الإ�سالم �أو�صى
باملوايل يف ن�صو�ص كثرية منها تكملة الآية ال�سابقة "�إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم" والن�صو�ص النبوية
املعروفة مثل "�إن امل�سلمني ك�أ�سنان امل�شط" و"ال ف�ضل لعربي على �أعجمي اال بالتقوى" و ،..ثم حتولت
ال�شعوبية �إىل �إجتاه ينتق�ص من العرب ويعاديهم بعد �أن ات�سعت م�شاركة املوايل يف احلياة العامة وزاد
ت�أثريهم يف املجاالت كافة �إبان الع�صر العبا�سي .وبذا �أ�صبح م�صطلح ال�شعوبية منح�صراً يف الداللة على
النزعة املعادية للعرب من قبل غري العرب الذين كانوا يعي�شون �ضمن ما �أطلق عليه ت�أريخياً دولة اخلالفة
الإ�سالمية .ورغم الق�سوة و�سيا�سة التحقري واحلطّ من �ش�أن غري العرب التي مار�سها الأمويون ــ يف
�سياق الهوية العربية ال�شاعرة بالتهديد ،-من قبيل حرمان غري العربي من املنا�صب ال�سيا�سية والق�ضائية
)ينظر :ابو العبا�س حممد بن يزيد املربد ،الكامل يف اللغة والأدب ،ج ،1حتقيق :حممد الدايل،
ط( ،3بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة� ،)1997 ،ص ،(297و�إمامة ال�صالة )ينظر :ابن عبد ربه الأندل�سي،
العقد الفريد( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،بال تاريخ)� ،ص ،(75وجعل دية غري العربي اقلّ من
العربي )ينظر :ابو فرج الإ�صفهاين ،الأغاين ،ج( ،20بريوت ،دار الفكر للطباعة والن�شر ،بال تاريخ)
� ،ص ،167واحتقارهم ب�شتى الو�سائل ك�إطالق عبارات مثل "الهجني" �أو "العلوج" �أو "الهمج" �أو
"الأعاجم" عليهم ينظر :حممد بن جرير الطربي ،تاريخ الطربي،ج( ،7بريوت ،دار الكتب العلمية،
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�ضد الآخر القومي والطائفي ،بو�صفه �سياق ًا مم ِّيز ًا[[[ للهوية التي عمل على ترويجها[[[ .ويف
ع�صر العوملة التي �شهدت تغريات �أ�سا�سية يف املفاهيم والنظريات املتعلقة بالهوية فقد برز
«�أنتوين غيدنز» الذي اختلطت توجهاته ال�سيا�سية بنظريته يف علم الإجتماع .ونورد هنا
نظريته ال�سيا�سية التي ُعرِ فت يف �أوروبا بـ»الطريق الثالث» ،والتي اخت ََّطت طريق ًا و�سط ًا بني
نظريات الي�سار اال�شرتاكي والأخرى اليمينية .وي�شرتط غيدنز يف جناح وا�ستمرار الهويات
الوطنية يف القرن احلادي والع�شرين ،قابليتها على حت ّمل الآخر وا�ستيعاب التعددية يف
� ،)1982ص)(148ينظر �أي�ضا :اجلاحظ ،البيان والتبيني ،ج(،1القاهرة ،املطبعة التجارية،)1947 ،
�ص ،(70و�إجبارهم على الترَ َ ُّجل عند احلروب ،واجللو�س يف �أحط الأماكن و�أ�سوئها� ،إال �أنهم (�أي
غري العرب) �أظهروا نزعة �أكيدة يف الإندماج باملجتمع الإ�سالمي و�أبدوا ن�شاطاً مم ّيزاً يف حت�صيل
العلوم واملعارف والإ�سهام الفاعل يف احل�ضارة الإ�سالمية فكان منهم �أئمة يف الفقه واحلديث مثل
البخاري و�أبو حنيفة النعمان ،ويف الفل�سفة الغزايل والفارابي وابن �سينا ،ويف النحو وال�شعر �سيبويه
و�أبي ن�ؤا�س و�آخرين ُكثرُ � .أما يف ع�صرنا الراهن فبع�ض رموز االجتاهات العروبية ــ (من �أمثال �ساطع
احل�صري ،ومي�شيل عفلق واالجتاهات التي ميثلها ه�ؤالء) ــ ا�ستد َعت مفهوم "ال�شعوبية" ل ُتط ِلقَه على �أي
اجتاهٍ مناوئ للعروبة �أو يُخ�شى �أن يكون كذلكُّ .
فكل ُقطري (�أي الذي يدعو �إىل الهوية الوطنية دون
النظر �إىل القومية العربية) �شعوبي ،وكل منت�سب �أو متعاون مع القوميات غري العربية (مثل القومية
الفار�سية �أو الرتكية �أو الكردية)�شعوبي �أي�ضا .وكل من ال ينت�سب �إىل دين ومذهب العروبيني يعا َمل
معاملة ال�شعوبي �أي�ضا (مثل التعامل مع الأقليات الدينية واملذهبية يف بع�ض البلدان ذات االجتاهات
العروبية).للمزيد ينظر� :أطروحة الدكتوراه املن�شورة للباحثة "�شافية حداد ال�سالمي" حتت عنوان:
نظرة العرب �إىل ال�شعوب املغلوبة ،من الفتح �إىل القرن الثالث هـ/التا�سع م( ،بريوت ،م�ؤ�س�سة
االنت�شار العربي� ،)2009،ص 23ــ .531ينظر �أي�ضا :د .ر�شيد اخليون ،العراق� :إحياء تهمة ال�شعوبية
والتخوين بالتعجيم ،جريدة ال�شرق الأو�سط ،العدد �/14 ،9787أيلول.2005/ينظر�أي�ضا :د.
الطيب �آيت حموده ،عرابو الفكر ال�شعوبي ،على املوقع االلكرتوين:
http://aithamoudatayeb.maktoobblog.com

[[[ ا�شرنا يف الف�صل ال�سابق �ضمن مفهوم الهوية الوطنية �أن الأمم بحاجة �إىل عنا�صر ورموز وقيم تتميز
بها عن غريها من الأمم ِّ
لت�شكل بذلك وعياً خا�صاً بها ملفهو َمي الذات والآخر.
[[[ �ساطع احل�صري�،آراء و�أحاديث يف الوطنية والقومية( ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
� ،)1985ص.64
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املجاالت الثقافية والإجتماعية وال�سيا�سية كافة .وي�شري غيدنز �إىل �أن م�سار التاريخ يتجه
نحو ت�أ�سي�س «الأمة الكونية» م�ضيفا �أن االنعزال والإنغالق الذي يمُ ِّيز املجتمعات املحلية
(الأمم ال�صغرية) �سي�ؤدي �إىل انقرا�ضها من �ساحة الوجود ،لأن تيار العوملة �أقوى من �إرادة
الأمم .وال�سبيل الوحيد للحفاظ على الهوية الوطنية ـ والكالم لغيدنز ـ هو القبول بالتعددية
( ،)pluralismبعدما كان �أ�سا�س ن�ش�أة الهويات الوطنية هو خلق املزيد من احلواجز و�أوجه
اخلالف واالختالف والعنا�صر املم ِّيزة عن الآخر[[[.
 2ـ الهوية الوطنية يف نظريات علم النف�س الإجتماعي:
�أ ــ نظرية الإندماج الإجتماعي Social conformity theory

يعتقد �أن�صار هذه النظرية �أن الأفراد دائما ما يقعون حتت �ضغط املعايري التي
ويوجه ويع ّدل معتقداته و�أحكامه وفقا لتقييمات
تفر�ضها اجلماعة ،فغالب ًا ما يقي�س الفرد ّ
اجلماعة .ويف الوقت نف�سه ال تمُ ار�س اجلماع ُة هذه الطريقة عند االحتكاك باجلماعة
الأخرى ،بل �إن معايري �أخرى مثل الت�شابه بني الأفراد والتجاور و ..حتظى بالأهمية
الق�صوى .مبعنى �آخر ف�إن الأفراد مييلون �إىل الت�شبه بالقوى والأفراد الذين يحظون باملكانة
واالمتيازات وال�سلطة داخل اجلماعة نف�سها ،كما هو احلال عند بع�ض املواطنني الذين
مييلون �إىل ا�ستعمال لهجة �أبناء العا�صمة بو�صفها اللهجة الأرقى يف العرف الإجتماعي .ويف
الوقت نف�سه مييل �أفراد املجتمع �إىل الع�صبة والتالحم بوجه الأخطار ما ُيعزّز �شعور الأفراد
بالقوة وال�سطوة .وهكذا ف�إن الأفراد ي�سعون �إىل عدم االنحراف عن معايري اجلماعة لأربعة
�أ�سباب رئي�سية بح�سب عامل النف�س الإجتماعي «غوديكان�ست» 1 :ـ االقتناع بر�أي اجلماعة
 2ـ اخل�شية من الو�صم الإجتماعي  3ـ احلرمان الن�سبي  4ـ الرغبة يف املكاف�أة الإجتماعية.
وبذلك ميكن لهذه النظرية �أن تف�سر جانب ًا من كيفية مت�سك الأفراد بهويتهم الوطنية[[[.
[[[ �أنتوين غدنز،الطريق الثالث� :إعادة بناء الدميقراطية اال�شرتاكية ،املرتجم :منو�شهر �صبوري
كا�شاين( ،طهران�،شريازة� ،)2006،ص  144ــ (.156بالفار�سية).

[[[
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ب ــ نظرية الإحباط ــ العدوانTheory of aggression frustration :

وفق ًا لهذه النظرية ف�إن الأفراد �ضمن جماعة ما يتعر�ضون لتجارب ممُ اثلة يف احلياة
قد ت�سبب لهم �شعور ًا بالإحباط والي�أ�س ،وهذا الأمر حتديدا يدفعهم �إىل الت�ضامن من اجل
العدوان واالنتقام .ويف هذا ال�سياق قد تَ�شعر ثقاف ٌة ما �أو ح�ضارة ب�أكملها �أنها ُمع ّر�ضة
للتهديد ،مما يجعلها �أمة ذات هوية قد تتخذ طابع الوطنية من اجل الث�أر للذات[[[.
ج ــ نظرية تاجفل ()Henry Tajfel
ُيع ّد «هرني تاجفل» من �أوائل املنظرين الذين ّ
وظفوا مفهوم الهوية يف حقل علم
النف�س الإجتماعي .وركز تاجفل على كيفية انتماء الفرد �إىل اجلماعة معترب ًا �أن الهوية
�شعور فردي بامتياز .ويرى �أن الأفراد يندفعون نحو الع�ضوية يف اجلماعة بهدف تكوين
�صورة �أكرث ايجابية عن الذات� ،إذ يطلق تاجفل على هذه العملية م�صطلح «التم ّثل» يف
حني يتم تعزيز هذه ال�صورة االيجابية من اجلماعة عرب االحتكاك مع اجلماعات الأخرى
�أي مقارنة الذات مع الآخر[[[ .وت�ؤدي هذه العملية �إىل ميل �أفراد اجلماعة يف البحث عن
�سلبيات الآخر ومن ّثم �إظهار احلدود املم ِّيزة لكل جماعة عن الأخرى .وتفرت�ض نظرية
تاجفل للهوية الإجتماعية رجع ًا م�ستمر ًا وا�ستجابة متوا�صلة من الأفراد للمثريات داخل
املجتمع الواحد .وال�سبب يف ذلك وجود تراتبية �إجتماعية داخل اجلماعة ت�شجع �أفرادها
على احل�صول على �أكرب قدر من االمتيازات واجلاه واملكانة ،مما يدفعهم �إىل مزيد من
التم ّثل والإندماج واحلما�س مل�صلحة الهوية الإجتماعية[[[.
 3ـ الأنرثوبولوجيا والهوية الوطنية:
ارتبطت «الهوية» كما ر�أينا يف الف�صل ال�سابق بالعديد من امل�شرتكات التي جتمع
 William.B. Gudykunst,  Bridging Differences Effective Intergroup Communication,

[[[ ح�سني كودرزي ،م�صدر �سابق� ،ص 215ـ .221
[[[ كفاح �سعيد الدبعي،م�صدر �سابق� ،ص 29ــ .32
[[[ جون جوزيف،م�صدر �سابق� ،ص .113
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(Tehran, tamaddon,2005), p86-88.

الأفراد .وقد ركزت االنرثوبولوجيا على امل�شرتكات الثقافية بني �أفراد الأمة الواحدة
والتي هي ـ �أي الثقافة ـ جمموعة معقّدة من املفردات املادية واملعنوية التي مت ِّيز جماعة
ما عن مثيالتها .ومفهوم «الثقافة» مفهوم ي�ستبطن يف داخله العديد من مم ّيزات الذات
واالختالف مع الآخر .وي�شري الأنرثوبولوجي االجنليزي ادوارد تايلر ()E.B. Tylor
يف كتابه «الثقافة البدائية» عند تعريفه ذائع ال�صيت عن الثقافة� ،إىل �أن هذه الأخرية
« ك ّل مر ّكب ي�شمل املعارف واملعتقدات والفن والقانون والأخالق والتقاليد وكل القابليات
والعادات الأخرى التي يكت�سبها الإن�سان بكونه ع�ضو ًا يف املجتمع .[[[»..وبنظرة �سريعة �إىل
هذا التعريف االثنوغرايف االنرثوبولوجي لتايلر ـ الذي ا�ستقاه من معاي�شته الطويلة للقبائل
واملجتمعات البدائية يف �أمريكا الالتينية ـ ميكن مالحظة �أن الإن�سان بو�صفه �إن�سانا ،يكت�سب
من جمتمعه ـ بطريقة �شعورية و�/أو ال �شعورية ـ ك ّم ًا معقّد ًا من العنا�صر واخل�صائ�ص التي
جتعل من ذلك املجتمع ،جمتمعا واحدا ومتما�سكا .والثقافة بهذا املعنى ت�ضفي على حياة
الفرد ميزة ال�شعور بالتماهي مع باقي الأفراد ،و�أي�ضا ميزة ال�شعور بالتمايز عن �أفراد
املجتمعات الأخرى ،وهذا ما ندعوه بالهوية.
�أما الأر�ض ـ التي لها مكانة مهمة يف درا�سة الهوية الوطنية ـ مبعناها االيكولوجي
فهي جزء مهم من املنظومة الثقافية للمجتمعات .وقد ر�صد الدكتور «متعب مناف»
ت�أثريات الأر�ض على النظامني االقت�صادي والقرابي م�شري ًا �إىل �أن عالقة الإن�سان بالأر�ض
قد تتجاوز امل�صلحة املادية (كما يف حالة الزراعة مثال) لتتخذ طابعا قدا�سيا ،فبع�ض
املجتمعات تربط بني الأر�ض وبني «�شرفها» و»كرامتها» لأن الأر�ض من�ش�أ الإن�سان وم�أواه
لتع�صب بع�ض املجتمعات
الأخري ،و�إن تقاليد دفن املوتى يف باطن الأر�ض ت�ضيف �سببا �آخر ّ
التي تع ّد االعتداء على الأر�ض �أو غزوها من الغرباء ،انتهاك ًا حلرمة املوتى[[[.
لكن ما يهمنا من النظريات االنرثوبولوجية حتديد ًا ،تلك املتعلقة بدرا�سة الأمم
والقوميات وكيفية ن�ش�أتها وتف�سري بقائها وا�ستمراريتها� ،إذ ي�شري بندكت �أندر�سون
[[[ د .عبد الغني عماد�،سو�سيولوجيا الثقافة ،املفاهيم والإ�شكاليات من احلداثة �إىل العوملة( ،بريوت،
مركز درا�سات الوحدة العربية� ،)2008 ،ص.31
[[[ د .متعب مناف ،الأر�ض وال�سوق والت�سليع واالنرثوبولوجيا االقت�صادية ،حما�ضرة دكتوراه
انرثبولوجيا (غري من�شورة) �ألقيت يف ق�سم علم الإجتماع بكلية الآداب يف جامعة بغداد عام .2008
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( )B.Andersonيف �سياق �أطروحته االنرثوبولوجية املعروفة با�سم «اجلماعات املتخيلة»،
ٍ
م�شرتكات فيما بينهم.
�إن الأمم لي�س لها وجود حقيقي بقدر ما هي قدرة الأفراد على تخ ّيل
وي�شري �أندر�سون �إىل �أن الطباعة والن�شر (الإعالم) والنظام البريوقراطي الإداري ب�إمكانها
�إ�شاعة لغة مكتوبة يفهمها وي�شرتك بها جماعة من النا�س الذين قد ال ي�شرتكون يف لغتهم
املحكية اليومية (اللهجات) .وي�ؤكد �أندر�سون �أن اللغة املكتوبة توقظ لدى �أفراد املجتمع رغبة
يف املزيد من الوحدة يطلق عليها ا�سم «الوعي القومي/الوطني»[[[ ،وهذا الوعي ي�ستدعي
جملة من الأمور التي قد تكون خيالية �أ�صال لكنها ت�ساعد يف مزيد من ال�شعور بالهوية
امل�شرتكة والإن�سجام والإندماج .فمثال الأ�سطورة الت�أ�سي�سية لبع�ض الثقافات القومية/
الوطنية قد متتد �إىل �أزمان �سحيقة قبل التاريخ املكتوب يف حني �إن الثقافة القومية/
الوطنية مل مي�ض على وجودها �سوى ب�ضعة قرون[[[ .وال يرتدد الباك�ستانيون على �سبيل
املثال يف �إرجاع �أ�صولهم ـ بو�صفهم �أمة ذات ثقافة مم ّيزة ـ �إىل ما قبل ( )1500عام،
يف حني �إن الواقع ُي َ�ص ّعب على الباحث ت�صور �أمة ا�سمها الباك�ستان قبل �أكرث من �سبعني
عاما.
ومن الأمور التي �شجعت �أي�ض ًا �أندر�سون على �إطالق م�صطلح «اجلماعة املتخيلة»
هي �أن فكرة الهوية القومية ت� ّأ�س�ست رمزيا على وجود �شعب �أو جماعة �أ�صلية و�أ�صيلة
ونقية[[[� ،إال �أن وقائع التاريخ تثبت انه نادرا ما تبقى اجلماعات نقية مع وجود االت�صال
الثقايف واحلروب والهجرة والتزاوج  ...وغريها.
�أما «�إرن�ست غيلرن» ( )E. Gellnerفي�شري �إىل �أن ع�صر القومية هو ع�ص ٌر تال
َع�ص َري الزراعة وال�صناعةُ ،مل ِّمح ًا بذلك �إىل حتمي ٍة ت�أريخي ٍة تطوري ٍة مرت بها املجتمعات
[[[ بندكت �أندر�سون،الثقافة ومنابع الوعي القومي ،بال �إ�سم مرتجم( ،بريوت ،معهد الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية ،بال تاريخ)� ،ص .31-13ينظر �أي�ضا :بندكت �أندر�سون ،اجلماعات املتخيلة :ت�أمالت يف
�أ�صل القومية وانت�شارها ،م�صدر �سابق� ،ص.92-73
[[[ �ستيوارت هول،حول الهوية الثقافية ،جملة �إ�ضافات ،العدد الثاين( ،بريوت� ،)2008 ،ص .156
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.156
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الب�شرية .يقول غيلرن �إن تف ّوق الإن�سان يف جماالت االقت�صاد والتكنولوجيا واملعرفة ،ه ّي�أ
لتنظيمات �إجتماعية م�ؤاتية ،الفر�صة لإيقاظ امل�شاعر الإثنية والقومية/الوطنية التي مل
جتد لنف�سها مت َنفَّ�سا يف الع�صر الزراعي .ويتابع غيلرن �أن اللغة لي�ست عن�صرا الزما �أو
�أ�سا�سيا للدعوة القومية/الوطنية م�شري ًا �إىل �أن �شرط الإندماج والإن�سجام يف املجتمع
الواحد ال يتع ّلق بالوحدة اللغوية بقدر تع ّلقها بتلك الثقافة التي حتافظ على ِ
ال�سلم وتعرتف
بالتنوع الفكري واللغوي واالثني[[[.
وينتقد غيلرن بح ّدة الثقافات القومية ال�سلطوية التي ال ت�ستطيع فر�ض ال�سلم الأهلي
�إال بفر�ض معادلة (املنطقة الواحدة ـ اللغة الواحدة) ،ويقول « :القومية/الوطنية لي�ست
�إيقاظ وتوكيد هذه الوحدات اخلرافية (لغة و�أر�ض) املفرت�ض �إنها طبيعية وممنوحة� .إنها
على العك�س تبلور الوحدات اجلديدة املالئمة للظروف ..وهذه القوة )القومية/الوطنية
املتنوعة( قوية جدا يف الواقع ،ويف معظم احلاالت تقرر القاعدة ال�شرعية للوحدات
ال�سيا�سية يف العامل احلديث.[[[»...
ويف معر�ض حتليله االنرثوبولوجي املُط َّول للمجتمعات امل�سلمة ي�ؤكد غيلرن �أن
الدعوات القومية/الوطنية يف هذه املجتمعات تعمل يف الغالب وفق الأمنوذج اخللدوين
لل�صراع بني البداوة واملدينة� ،إال �أن �شرعيتها ال تبقى مرهونة بالقبول ال�سيا�سي لها ،بل
مبوقف امل�ؤ�س�سة الدينية التي تتخذ هي الأخرى �أمناطا متفاوتة بني توجه َق َبلي موجه نحو
ٍ
وموجه نحو
وتوجه ح�ضري
ال�شخ�صية والكاريزما والطقو�س وال�شعائر،
ِّ
فيربي البناءّ ،
الن�ص والقانون ب�شكل خا�ص[[[ .مبعنى �آخر ف�إن لعن�صر الدين ف�ض ًال عن القبيلة ،مكانة
[[[ ارن�ست غيلرن :الأمم والقومية ،ترجمة جميد الرا�ضي( ،دم�شق ،دار املدى� ،)1999 ،ص  29ــ
.98
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.99
[[[ ارن�ست غيلرن،جمتمع م�سلم ،ترجمة �أبوبكر احمد باقدار( ،بريوت ،املدار الإ�سالمي،)2005 ،
�ص .174-18
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مميزة يف املجتمعات الإ�سالمية ف�إن هذين العن�صرين يحددان مدى قوة الهوية الوطنية
وان�سجامها لدى �أفراد املجتمع.
وعلى الرغم من الإنتقادات الأ�سا�سية التي �أوردها العديد من الباحثني على نظرية
غيلرن ،وال�سيما ما يتعلق منها ب�ضعف �أو �إخفاق هذه النظرية يف تف�سري العالقات ال�سيا�سية
والثقافة وميكانيزمات احلراك الإجتماعي يف املجتمع العثماين زمن اخلالفة �أو املجتمعات
ال�شيعية يف �إيران �أو العراق[[[� ،إال �أن نظرية غيلرن االنرثوبولوجية تبقى �إ�سهام ًا مهم ًا لفهم
الدين والقبيلة ودورهما يف �إن�ضاج مفهوم الهوية الوطنية يف املجتمعات امل�سلمة.
انرثبولوجي ًا �أي�ض ًا يتّفق الباحث الفرن�سي «روالن برتون» مع غيلرن يف كثري من ر�ؤاه
النظرية ،ويقول برتون �إن وحدة العرق �أو اللغة لي�س �ضروري ًا لإندماج الأفراد يف جمتمع
واحد� ،إذ �إن الت�ضامن والوحدة ميكن �أن ُيو ّلدها الدين �أو التاريخ امل�شرتك �أو احلاجة �إىل
الدفاع امل�شرتك بوجه الأخطار �أو امل�صالح االقت�صادية امل�شرتكة[[[.

[[[ د� .سامي زبيدة،انرثوبولوجيات الإ�سالم ،مناق�شة ونقد لأفكار ارن�ست غيلرن( ،بريوت ،دار
ال�ساقي� ،)1997 ،ص 51ــ .65
[[[ روالن برتون،م�صدر �سابق� ،ص .89
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املبحث الثاين
السوسيولوجيا واهلوية الوطنية
متهيد:
�سوف نتناول يف هذا املبحث مو�ضوعات نظرية متنوعة لبيان بع�ض الإ�سهامات
النظرية لعدد من علماء الإجتماع يف جمال الهوية الوطنية� .سوف نتطرق يف النظريات
الكال�سيكية لعلم الإجتماع �إىل ر ّواد هذا العلم وهم ك ّل من «كارل مارك�س» و«ماك�س فيرب»
و«�أميل دوركامي» ،لنَ�س َري يف رحابهم الفكريُ ،م ِ
�ستنطقني نظرياتهم يف جمال الهوية .و�إذا
ما �أردنا تناول مو�ضوع الهوية الوطنية فالب ّد من التط ّرق �إىل �أهم النظريات ال�سو�سيولوجية
املعا�صرة من خالل �آراء كل من «كارل دويت�ش» و«اريك هوبزباوم» و«�أنتوين دي �سميث»،
لننتقل بعد ذلك �إىل بع�ض الر�ؤى النظرية لعدد من رواد علم االجتماع يف العراق وهم ك ّل
من «عبد الفتاح �إبراهيم» و«علي الوردي» و«فالح عبد اجلبار» ،لنكت�شف ما �أنت ََج ُه املعنيون
بالهوية الوطنية العراقية حتى الآن .ويف ختام هذا املبحث �سوف ن�سعى �إىل تلخي�ص وحتليل
الر�ؤى النظرية والإ�سهامات الفكرية �آنفة الذكر ،ع�سى �أن نوفَّق يف اقرتاح تف�سري للهوية
الوطنية العراقية.
�أوالً :الهوية الوطنية يف التنظريات املعا�صرة لعلم الإجتماع
�أ ـ نظرية كارل دويت�ش Karl Deutch

والتح�ضر وزيادة �شبكات النقل واملوا�صالت
اعترب «دويت�ش» �أن عملية الت�صنيع
ّ
والإعالم التي ت�شكل مفردات «احلداثة» ،ت�ؤدي �إىل �إلغاء الرموز وخ�صائ�ص احلياة الرتاثية
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للنا�س .مبعنى �آخر �إن التقنيات احلديثة ومنو العقالنية والعلمنة وا�ستحقاقات احلياة
احل�ضرية ت�شجع على تذويب الفوارق الثقافية القائمة على الدين والطائفة والع�شرية ...
وغريها[[[.
وي�شري «دويت�ش» �إىل �أن عملية التحديث والتنمية ت�ضعف بال�ضرورة االنتماءات
الثانوية مل�صلحة االنتماء �إىل النظام ال�سيا�سي القائم (هوية وطنية) ،كما �إن انتماء
الأفراد يف اجلماعات التقليدية �ستخلي مكانها �إىل الع�ضوية يف اجلماعات االختيارية ذات
الأهداف املحددة مثل الأحزاب والنقابات  ...وغريها[[[.
ويتحدث «دويت�ش» عن ما �أ�سماه بـ»التعبئة الإجتماعية» قا�صدا بذلك تلك العملية
التي مبوجبها ي�ستبدل �أع�ضاء اجلماعة التزاماتهم الإجتماعية واالقت�صادية والنف�سية
التقليدية مبعايري �سلوكية و�إجتماعية عقالنية حديثة .والتعبئة الإجتماعية هي حتطيم �أو
�إلغاء �أو حتجيم الأ�شكال التقليدية يف الت�ضامن الإجتماعي مل�صلحة جمتمع �أكرب يقوم على
�أ�س�س العقالنية والكفاءة[[[ .فالأفراد يف مثل هذه املجتمعات �سيعطون قيمة �أكرب للنجاحات
الإرادية املكت�سبة من خالل اجلهد الفردي ،يف حني �ستتك ّل�س �أ�شكال االنتماءات االنت�سابية
لأنها غري قادرة على مناف�سة النجاحات التي قد تتحقق من خالل التنظيمات العقالنية.
ويتابع «ميلتون اي�سمن»  Milton Esmanنظرية «دويت�ش» لكنه ي�ضيف عن�صر
احلكومة �إليها ،م�ؤكد ًا �أن للنظام ال�سيا�سي ت�أثري ًا مبا�شر ًا على تذويب الفوارق التقليدية
�أو ت�شجيع بقائها .وي�شري «اي�سمن» �إىل �أن �سلوك احلكومات يف تعاملها مع املواطنني ي�شكل
الأ�سا�س القيمي يف البالد وذلك من خالل ت�شريعها للقوانني التي مبوجبها يح�صل الأفراد على
االمتيازات والتعيينات والعمل يف �أجهزة الق�ضاء وال�شرطة و..غريها .واحلكومة �أي�ضا حتدد
�شرائح الأفراد الذين ب�إمكانهم الت�أثري على القرار ال�سيا�سي (امل�شاركة ال�سيا�سية) ،وحتدد
لغة الدولة الر�سمية ،وطريقة توزيع الرثوات ،كما �إنها تقوم ب�إدارة ال�صراعات بني اجلماعات
[[[  ح�سني كودرزي ،م�صدر �سابق� ،ص .184
[[[  امل�صدر نف�سه ،املكان نف�سه.
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص .185
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والأفراد[[[ .وي�ؤكد «اي�سمن» يف النهاية �أن ح�صة الفرد من احلكومة/الدولة ،حتدد خياراته يف
االنتماء �إليها ـ (الهوية الوطنية) ـ �أو �إىل غريها من االنتماءات الأ�ضيق والأقوى[[[.
و�ضمن النظريات التي تناولت �أفكار «دويت�ش» ب�إ�سهاب هي نظرية «مايكل هجرت»
 Mikle Hechterالذي �أكد �إن القوميات (الأقليات) تتجه نحو خيارين ال ثالث لهما� :أ
ـ الإندماج (مبعناه ال�سيا�سي) ب ـ الإنف�صال .ويف �سياق يذ ّكر بالتحليل املارك�سي ،ي�شري
«هجرت» �إىل �أن الأقليات املطالبة بالإنف�صال غالب ًا ما ت�شعر بالتهمي�ش والإق�صاء اقت�صادي ًا
وثقافي ًا ،داعي ًا �إىل عمل احلكومات من اجل اال�ستثمار يف «التعليم» و«البناء والإعمار»
اللذين �سينت�شالن الأقليات املهم�شة �إىل م�صاف �سائر املواطنني كما �إنها ت�شعرهم بهوية
م�شرتكة مع الآخرين .ويحتل �أمنوذج التنمية الوطنية مكانة خا�صة يف ر�ؤية «هجرت» نحو
�سبل �إندماج الأقليات �أو اجلماعات التقليدية ال�صغرية �ضمن هوية وطنية واحدة[[[.
لكن ما يرد على النظريات الثالث �آنفة الذكر على الرغم من �أهميتها و�صحتها
يف كثري من مناذج الدول التي اندجمت فيها الأقليات التقليدية �ضمن هوية وطنية واحدة
من خالل الت�شارك االقت�صادي وال�سيا�سي� ،إال �أنها تبقى عاجزة عن �إعطاء تف�سري ل�سبب
�إعتزاز كثري من الأقليات العرقية والدينية ،بانتماءاتها التقليدية يف البلدان الأكرث حتديث ًا
يف العامل[[[ ،فبموجب هذه النظريات كان ينبغي �أن ن�شهد ا�ضمحالل هذه اجلماعات �إذا ما
حر�صت احلكومات على التنمية املتوازنة والت�شارك االقت�صادي وال�سيا�سي من دون متييز.
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص .188
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص .189
[[[ اوموت اوزكرميلى ،النظريات القومية ،املرتجم :حممد علي قا�سمى( ،طهران ،م�ؤ�س�سه مطالعات
ملى� ،)2004،ص 122ــ (.130بالفار�سية).
[[[  على �سبيل املثال ما زال املواطنون يف �إقليم كِ بِك الكندي (ناطقون باللغة الفرن�سية) يحر�صون
على املطالبة بحقوقهم املم ّيزة من دون الآخرين .كما �إن البا�سكيون يف ا�سبانيا مازالوا يخو�ضون �أعمال
عنف للح�صول على امتيازات تعرتف بحقوقهم ك�أقلية .والو�ضع يف بلجيكا لي�س �أف�ضل حا ًال �إذ �أن
البالد عملياً تن�شطر �إىل ق�سمني (الناطقني بالفرن�سية والناطقني بالهولندية) يف ت�صارع دائم للح�صول
على حقوق طابعها ثقايف تقليدي.
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ب ـ نظرية اريك هوبزباوم Eric Hobsbawm

ي�ؤكد «هوبزباوم» يف نظريته الإجتماعية/التاريخية عن الوطنية ،التي عرفت بنظرية
«اخرتاع التقاليد» (� [[[)the invention of traditionأن الأمم والدول هي ح�صيلة ما
�أ�سماه بـ«الهند�سة الإجتماعية» التي اخرتعت هذه املفاهيم (الأمة ،الوطن) .والتقاليد
املخترَ َعة هي تلك العادات والتقاليد والرموز[[[ التي ابتدعت بطريقة متعمدة من اجل ت�أمني
احتياجات املجتمع ما بعد ال�صناعي للت�ضامن والوحدة .بتعبري �آخر التقاليد املخرتعة هي
�أدوات ابتدعتها الفئات احلاكمة من اجل ت�أمني ال�ضبط الإجتماعي يف جمتمعات مل تعد
ت�صغي لأ�ساليب ال�ضبط التقليدية[[[.
ويبدو �إن مفهوم التقاليد املخرتعة ـ بح�سب «هوبزباوم» ـ هي التي توجِ د الأمم
بهوياتها املعروفة ،كما �إن هذا املفهوم يت�ضمن الدافع الرئي�سي نحو الت�ضامن والإن�سجام
اجلمعي ،و�أي�ضا الدافع الرئي�سي نحو الإنف�صال والإنفراط ،و�إن فئات كبرية من النا�س
تكون �ضحية ا�ستدراج فئات �أخرى تتحكم باالمتيازات االقت�صادية وال�سيا�سية .وي�ضيف
«هوبزباوم» �إن الفئات احلاكمة غالب ًا ما تنب�ش يف بطون التاريخ لتحيي رموزا قدمية ت�ستمد
منها �شرعيتها يف حكم الآخرين ،فمث ًال �أحيا هتلر �أ�سطورة الرايخ ،يف حني �أحيت ايطاليا
فنون ًا تعود �إىل قرون �سحيقة من اجل �إعادة توحيد الأفراد �ضمن نظام �سيا�سي يدعى
الدولة/الأمة.
و«هوبزباوم» ي�شري ب�شكل �أ�سا�س �إىل ثالثة مناذج من التقاليد املخرتعة وهي:
�أ ـ منو التعليم االبتدائي.
ب ـ اخرتاع الأعياد الوطنية.
ج ـ الأبنية والتماثيل التذكارية.
[[[ هو عنوان كتاب هوبزباوم باال�شرتاك مع رينجر .T.Ranger

[[[ مثل الأ�ساطري والعلم الوطني والن�شيد الوطني واملهرجانات والأعياد الوطنية  ...وغريها.

[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.144
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وعن طريق هذه التقاليد املخرتعة �أ�ضيفت قيم جديدة من اجل مزيد من ال�ضبط
الإجتماعي/ال�سيا�سي على م�ستوى الأفراد[[[ .وينفي «هوبزباوم» وجود «الأمم» قبل ن�ش�أة
«الدول» �أ�ص ًال ،وي�شري �إىل �أن الأمم ال تخلق الدول بل �إن العك�س هو ال�صحيح[[[ .وميكن
تلخي�ص نظرية «هوبزباوم» حول الهوية الوطنية مبا ي�أتي:
ـ ال يتعدى ت�أريخ الأمم والهويات الوطنية بدايات القرن التا�سع ع�شر.
ـ الأمم والهويات الوطنية ح�صيلة عملية الت�صنيع يف الغرب.
ـ لقد انتهى ع�صر الأمم والقوميات يف وقتنا الراهن ،و�إن ع�صر العوملة �سي�شهد
انقرا�ض مثل هذه اجلماعات[[[.
وقد تعر�ضت نظرية «هوبزباوم» �إىل ٍ
نقد كبري ،منها �إن هذه النظرية اعتربت �أفراد
املجتمع جمرد ذوات بال ت�أثري تتحكم فيها نخبة من احلكام ،يف حني �إن التقاليد املخرتعة
التي حتدث عنها «هوبزباوم» مث ًال ،ال ميكن �أن تكون معايري �أو و�سائل �ضبط م�ؤثرة ما مل
تكن مقبولة من قبل ه�ؤالء الأفراد .مبعنى �آخر �إن التقاليد املخرتعة لي�ست خمرتعة يف
واقع الأمر ،فهي ذات معنى ب�شكل �أو �آخر لدى �أفراد املجتمع قبل �أن ت�صبح تقاليد تتبناها
الفئات احلاكمة[[[.
وميكن �أن ن�ضيف �إىل الإنتقادات الواردة بحق نظرية «هوبزباوم» �إن هذه النظرية
�إذا ما جنحت يف تف�سري ن�ش�أة الهويات الوطنية يف الدول احلديثة ـ التي تفتقر �إىل ثقافة
�أو ت�أريخ عميقني ـ ف�إنها �ستعجز يف الغالب عن تف�سري الهويات الوطنية لدى الأمم ذات
[[[  اريك هوبزباوم ،الأمم والنزعة القومية ،ترجمة عدنان ح�سن ،ط( ،1بريوت ودم�شق ،دار املدى،
� ،)1999ص.135-105
[[[ اوموت اوزكرميلي ،م�صدر �سابق� ،ص  146ــ .147
[[[ ي�شرح هوبزباوم هذه النقطة بالتحديد يف بحث مف�صل �ضمن كتابه العوملة والدميقراطية
والإرهاب .ينظر :اريك هوبزباوم ،العوملة والدميقراطية والإرهاب ،ترجمة� :أكرم حمدان ونزهت
طيب( ،بريوت ،الدار العربية للعلوم ومركز اجلزيرة للدرا�سات� ،)2009 ،ص 73ــ .83
[[[ اوموت اوزكرميلي ،م�صدر �سابق� ،ص .153
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الت�أريخ العريق .لأن يف هذه احلالة على الأغلب تكون املجتمعات �أغنى ثقافة وعمقا من
الأن�ساق التي ت�شكل النظام ال�سيا�سي �ضمن الدول احلديثة التي مل مي�ض على �أقدمها �أكرث
من ثالثة قرون.
ج ـ نظرية �أنتوين دي �سميث Anthony. D. Smith

ابتعد «�أنتوين دي �سميث» يف نظريته عن �أ�سباب وكيفية ن�ش�أة «الوطنية» ،عن
حماوالت ال�سابقني من ال�سو�سيولوجيني يف نفي اجلذور التاريخية للأمم .ونفى «�سميث»
�إمكانية �إجراء درا�سة �سو�سيولوجية حقيقية للأمم احلديثة ،من دون العودة �إىل عنا�صرها
التاريخية ـ الثقافية ،م�شريا �إىل �أن عدم وجود مثل هذه العنا�صر امل�شرتكة ت�شكل عائق ًا
حقيقي ًا �أمام عملية «بناء الأمة» ( .)nation buildingوي�ؤكد «�سميث» على �ضرورة �أن
ي�شرتك �أبناء الوطن الواحد ب�أحا�سي�س وم�شاعر وذكريات وحقوق وم�س�ؤوليات واقت�صاد
م�شرتك ،كي يت�سنى لهم بناء هوية وطنية[[[.
لكن مع ذلك َي َت َعقَّد مفهوم الأمة وجذورها لدى «�سميث» ال �سيما و�أن ال�شروط التي
يذكرها للأمة الواحدة ،قد ي�شمل كل �إثنية �أو قومية �أو طائفة �أو ديانة �أو حتى فئة حمددة
من الأفراد .ويقول «�سميث» �إن للأمة �ستة �شروط :ا�سم خا�ص� ،أ�سطورة للأجداد ،ذكريات
ت�أريخية ،عن�صر �أو عنا�صر ثقافية مميزة ،العي�ش على �أر�ض م�شرتكة ،وال�شعور بالت�ضامن
بني �أغلب الأفراد[[[ .وال ميكن �إنهاء هذه امل�شاعر امل�شرتكة و�إن كان ب�أق�سى التغيريات و�أب�شع
ال�ضغوط.
ويذكر «�سميث» عددا من الأ�ساليب التي تتبعها الأمم لإعادة بناء نف�سها ب�إ�ستمرار
للحيلولة من دون الإندماج مع الآخرين ومنها:
�أ ـ الإ�صالح الديني.
ب ـ اال�ستعارة املربجمة للعنا�صر الثقافية من الآخرين.
[[[ �أنتوين دى �سميث ،م�صدر �سابق� ،ص 24ــ .25
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص 25ــ .27
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ج ـ امل�شاركة ال�شعبية يف النظام ال�سيا�سي[[[ .وهذه الأ�ساليب ت�ضمن للأمم بقاء
حدود مميزة لها مع الآخرين على الرغم من احلراك الثقايف والتغريات التي قد حت�صل يف
تركيبة ال�سكان �أو من خالل االت�صال احل�ضاري مع الأمم الأخرى .لذلك يعتمد «�سميث»
على اجلذور الثقافية للجماعات يف تف�سري �إن�شائها لأمة واحدة ،راف�ضا بذلك الدعوات
القائلة ب�أن الأمم وهوياتها الوطنية لي�ست �سوى �إنتاج م�شوه لع�صر الت�صنيع[[[.
وعلى الرغم من ا�شرتاطه للعنا�صر ال�ستة املذكورة �آنف ًا لن�ش�أة الأمم ،يقول «�سميث»
�إن الأمة هي «حركة �أيديولوجية» حتتاج �إىل نظام ديواين (بريوقراطي) �سيا�سي لتكون �أمة
بالفعل ال بالقوة .ويق�صد «�سميث» باحلركة الأيديولوجية وجود عنا�صر ثالث :الوحدة بني
الأفراد ،اال�ستقالل الن�سبي ،والهوية امل�شرتكة .وبالطبع �إذا ما ا�شرتكت هذه العنا�صر مع
نظام �سيا�سي مم�أ�س�س ميكننا التحدث عن وجود �أمة ،و�إن كان غري معرتف بها �سيا�سيا
يف العامل.
ويختتم «�سميث» بحثه بهذا املجال بالتنب�ؤ ببقاء الدول/الأمم �أي الهويات الوطنية،
على الرغم من تيار العوملة اجلارف ،م�شريا �إىل �أن بقاء الأ�س�س التاريخية وامل�شاعر
والأ�ساطري املقد�سة للجماعات �ستحتم ا�ستمرار الأمم بهوياتها امل�ستقلة مادامت املادية
الفكرية والفردية العلمانية مل مت�س هذه الأ�س�س لدى الأفراد حتى الآن .وي�ضيف «�سميث»
�إن الوطنية �ستبقى حية ك�أيديولوجيا �سيا�سية �أو ثقافة عامة ،يف حني �ستبقى الهوية الوطنية
احلجر الرئي�س للنظام العاملي يف امل�ستقبل[[[.
ونقد ًا لنظرية «�سميث» ميكن �أن ن�شري �إىل �أن هذه النظرية ا�ستخدمت مفهوم القوم/
القومية مرادفا ملفهوم الأمة .و�إذا ما كان ذلك �صحيحا يف الغرب ،على اعتبار �إن القوميات
متكنت من ت�شكيل �أمم م�ستقلة� ،إال �أن ال�شرق (�سيما يف مو�ضوع البحث لهذه الدرا�سة)
[[[ اوموت اوزكرميلى ،م�صدر �سابق� ،ص .212
[[[ اريك هوبزباوم ،درا�سات يف التاريخ ،ترجمة عبد الإله النعيمي( ،دم�شق ،دار املدى،)2002 ،
�ص .148
[[[ �أنتوين دى �سميث ،امل�صدر نف�سه� ،ص .189
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عجز عن �إيجاد مثل هذه ال�صيغة ،ال �سيما �إذا ما �أخذنا باحل�سبان �أن حدود القوميات ال
تنطبق مع احلدود ال�سيا�سية للبلدان .وهذا اخللط املفاهيمي ي�ؤدي بنا �إىل �إحدى نتيجتني:
�أما �أن ندعو �إىل �أمة لكل قومية ومن ّثم تغيري اخلارطة ال�سيا�سية يف العامل ،و�أما �أن ندعو
�إىل هوية وطنية تتجاوز مفهوم القومية على �ألوانها ومن ّثم يف هذه احلالة �ستكون نظرية
«�سميث» عاجزة عن تف�سري ن�ش�أة مثل هذا النمط من الأمم.
ثانياً :الهوية الوطنية يف منظور رواد علم الإجتماع العراقيني
متهيد:
كثرية هي الكتابات التي تناولت مو�ضوع الهوية الوطنية العراقية ال �سيما تلك التي
�أعقبت فرتات التغيري يف الأنظمة ال�سيا�سية املتنوعة التي حكمت البالد .وهذا الأمر مل
ينح�سر بعد انهيار النظام ال�سيا�سي عام � ،2003إذ �ش ّكل قلق الهوية وتوجهها هاج�سا ي�ؤ ّرق
النخبة ال�سيا�سية ف�ضال عن املثقفني والباحثني العراقيني �إىل جانب نظرائهم من الأجانب.
فقد كتب «حنا بطاطو» عن الطبقات الإجتماعية/االقت�صادية املمثلة يف النظام ال�سيا�سي
العراقي[[[ ،يف حني حتدثت «ليورا لوكيتز» عن «جمتمعات عراقية»[[[ من دون �أن تتطرق
�إىل احتماليات ن�ش�أة هوية وطنية �شاملة .وقد عبرّ «علي وتوت» عن ت�شا�ؤمه يف والدة هذه
موحد بالقوة ،وهو يحت�ضن
الهوية من خالل ر�أي مفاده �أن العراق لي�س واحد ًا بالإرادة و�إمنا ّ
يف جغرافيته فئات متباينة ح ّد التنافر[[[ .ويح ّمل «�سعد �سلوم» النخب ال�سيا�سية م�س�ؤولية
الف�شل يف وجود هوية وطنية عراقية[[[ ،يف حني َي ِع ُد «ح�سني دروي�ش العاديل» مب�شروع املواطنة
و�إعادة اكت�شاف و�سرب الهوية متهيدا لهوية وطنية عراقية جتمع ال�شتات وتداوي جراح
[[[ ينظر :حنا بطاطو ،العراق :الطبقات الإجتماعية واحلركات الثورية ،ترجمة :عفيف الرزاز،
(بريوت ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية.)1995 ،
[[[ ينظر :ليورا لوكيتز ،العراق والبحث عن الهوية الوطنية�( ،أطروحة دكتوراه يف جامعة هارفارد
الأمريكية) ،ترجمة دل�شاد مريان ،ط�( ،1أربيل ،دار �آرا�س.)2004،
[[[ د .علي وتوت و�آخرون،مفهوم الدولة :بناء الدولة �أم بناء املجتمع؟ جدل الأولويات" ،حاجة
الدولة ملجتمع موحد"( ،بغداد ،م�ؤ�س�سة مدارك� ،)2008 ،ص 65ــ .76
[[[ �سعد �سلوم ،جملة م�سارات ،العدد الأول ،ال�سنة الثالثة( ،بغداد� ،)2007،ص 22ــ .33
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املا�ضي[[[ .ويتبنى «ميثم اجلنابي» م�شروعا م�شابها ولكن من منظور تاريخي خمتلف ،يبحث
فيه عن «حكمة اال�ستعراق» واملعنى من �أن يكون الإن�سان العراقي ،عراقي ًا يف هويته[[[� .أما
«�سليم مطر» فيفتح ملفات طاملا بقيت مو�صدة �أمام البحث ،يف م�شروع يهدف منه �إىل بناء
«�أمة عراقية» جديدة .وي�ؤكد �سليم مطر على مميزات الهوية العراقية ،والذاكرة التاريخية
للعراقيني التي ت�صلح �أن تك ّون هوية وطنية[[[ .وكتب «عبد الفتاح �إبراهيم» عن �سبل الف�صل
بني القومية والوطنية ،واخليارات املتاحة لتعزيز الهوية الوطنية� .أما «علي الوردي» فقد
حتدث عن طبيعة املجتمع العراقي الذي طاملا �أكد �إنها متميزة بطبعها وت�أريخها ونتاجها.
كما �أن «فالح عبد اجلبار» ر�صد �صراع�/إندماج الهويات وفق منظور ي�ساري ،متحدثا عن
�إمكانية والدة هوية وطنية ال تتعار�ض بال�ضرورة مع الهويات الفرعية.
و�أمام هذا الكم الكبري من الدرا�سات كان لزاما على الباحث �أن يختار ما ينا�سبه
�ضمن هذه الدرا�سة وفقا لإمكانياته وتوجهاته .ومن اجل هذا الغر�ض و�ضعنا عدة معايري
الختيار الباحثني يف جمال الهوية الوطنية العراقية ،منها �أن يكون خمت�صا يف علم
الإجتماع .وال�سبب هو مالحظة �أخطاء علمية وقع فيها الباحثون من غري املخت�صني يف علم
الإجتماع �ضمن درا�ستهم ملو�ضوع الهوية الوطنية و�أما ال�سبب الثاين فهو انحياز الباحث
للحقل العلمي الذي تنتمي �إليها هذه الدرا�سة (علم الإجتماع) .واملعيار الثاين كان توفر
امل�صادر الكافية عن كل باحث ،كي ي�صلح لنا �أن نتحدث عن وجود نظرية بخ�صو�ص الهوية
الوطنية العراقية .على وفق كل ذلك وقع االختيار على كل من عبد الفتاح �إبراهيم ،والدكتور
علي الوردي ،والدكتور فالح عبد اجلبار لتقدمي قراءات عراقية نظرية بخ�صو�ص الهوية
الوطنية العراقية.
[[[ ح�سني دروي�ش العاديل" ،الثقافة العراقية بني خيارات" ،جملة النب�أ ،العدد ( ،74بغداد،)2005،
�ص  14ــ  .22وكذلك ينظر :جملة املواطنة والتعاي�ش بجميع �أعدادها وهي برئا�سة حترير ح�سني دروي�ش 
العاديل.
[[[ ينظر :ميثم اجلنابي ،العراق ورهان امل�ستقبل( ،دم�شق ،دار املدى.)2006 ،
[[[ ينظر� :سليم مطر ،الذات اجلريحة ،ط( ،2بريوت،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر.)2000،
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�أ ــ عبد الفتاح �إبراهيم[[[:
عا�ص َر َّ
واط َلع على �أعمال كبار املنظرين
على الرغم من �أن عبد الفتاح �إبراهيم َ
يف علم الإجتماع مثل ماك�س فيرب و�أميل دوركامي� ،إال انه بقي وفيا لنهج املدر�سة التطورية
بر ّوادها املعروفني كل من �أوك�ست كومت وهربرت �سبن�سر و�آخرين .ومتكن عبد الفتاح
�إبراهيم من اخلروج بتوليفة نظرية لفكره العلمي الإجتماعي ،بقي متم�سك ًا بها حتى �آخر
[[[ ولد االجتماعي العراقي عبد الفتاح �إبراهيم عام  1907يف مدينة النا�صرية .عا�ش حياته العلمية
وال�سيا�سية يف خ�ضم �أحداث ج�سيمة ق�ضتها البالد ،فقد �شهد عبد الفتاح �إبراهيم دخول القوات
الربيطانية �إىل العراق ،وثورة الع�شرين ،واحلراك ال�سيا�سي املحموم ،ف�ض ًال عن الإنت�شار الوا�سع
للأفكار املارك�سية والفا�شية والنازية والقومية التي وجدت �صداها عاليا يف عراق ما بعد اال�ستقالل.
وتوجه عبد الفتاح �إبراهيم �إىل بريوت عام  1924ليكمل درا�سته يف التاريخ والعلوم الإجتماعية
ّ
يف اجلامعة الأمريكية هناك ،حيث تعرف على �آخر النظريات املتعلقة بعلمي التاريخ والإجتماع .ثم
انتقل �إىل الواليات املتحدة الأمريكية لإكمال درا�ساته العليا �إال انه عاد �إىل العراق قبل �إكمال درا�سته
لأ�سباب عائلية� .أ�س�س عام  1932جماعة الأهايل يف بغداد و�أ�صدر جريدة بنف�س اال�سم بهدف ن�شر
الوعي وروح الوطنية واملطالبة بحقوق املواطنني املدنية والد�ستورية .وتعزيزا لهذه الأهداف �أ�س�س
العديد من التجمعات واملجالت منها "جمعية ال�سعي ملكافحة الأمية" و"نادي بغداد" و"نادي الرابطة"
و"رابطة الدفاع عن حقوق املر�أة" و"جملة الرابطة" وجمالت وجتمعات �أخرى .كما �أ ّلف العديد من
الكتب والكراري�س واملقاالت ت�ؤ�شر �إىل توجهاته الفكرية والوطنية منها" :على طريق الهند" ،1932
"مقدمة يف الإجتماع" " ،1939كلمة يف وجهة املجتمع ما بعد احلرب" " ،1940حقيقة الفا�شية"
" ،1942كلمة يف املنهج القومي" " ،1942درا�سات يف الإجتماع"" ،1950الإجتماع واملارك�سية"
 1980والعديد من امل�ؤلفات والدرا�سات املهمة الأخرى .رف�ض  عبد الفتاح �إبراهيم مبد�أ العنف
والثورة الذي كان ال�سمة البارزة للأحزاب واحلركات ال�سيا�سية يف الأربعينيات واخلم�سينيات من
القرن املن�صرم ،كما رف�ض احتكار فئة معينة مراكز القرار يف ال�سلطة ،داعيا �إىل �سيادة ال�شعب بطريقة
دميقراطية ود�ستورية وت�أ�سي�س دولة م�ؤ�س�سات حديثة وحتقيق الرفاهية لعامة النا�س وحتقيق العدالة
الإجتماعية عن طريق تقليل الفوارق الطبقية .ندد عبد الفتاح �إبراهيم بالكثري من الأطروحات الفا�شية
والقومية واال�ستبدادية التي تنب�أ ب�أنها �ست�ؤدي �إىل دكتاتورية الفرد الواحد .لكنه تنب�أ �أي�ضا �أن زوال
الدكتاتورية وعودة احلرية والدميقراطية �إىل البالد كفيلة ب�إعادة الأمور �إىل ن�صابها ال�صحيح .تويف
عبد الفتاح �إبراهيم يف �آب  2003بعد �أ�شهر قليلة من �سقوط النظام الدكتاتوري وبعد عمر طويل كان
خالله رائداً للحركة املدنية يف العراق واملنطقة ،ومناراً للعلم وحب الوطن .للمزيد ينظر� :شهاب
�أحمد احلميد ،املفكر العراقي عبد الفتاح �إبراهيم (ال�سرية ال�شخ�صية) ،ط( ،1بغداد ،مركز الرابطة
للدرا�سات والبحوث الوثائقية.)2005 ،
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�أيام حياته ،والتي ا�ستقاها من مزج النظرية التطورية بعنا�صر من النظرية املارك�سية من
دون �أن ين�سى ما ر�آه ايجابيا من الفكر الليربايل الدميقراطي.
اكت�شف عبد الفتاح �إبراهيم «فو�ضى املفاهيم العلمية» يف اللغة العربية ،خا�صة
ٍ
حتديد علمي ودقيق للمفاهيم وامل�صطلحات
عند ترجمتها من اللغات الأجنبية ،داعيا �إىل
الأكادميية ،فالأمة واجلماعة واملجتمع والقومية والوطنية و ...كلها مفاهيم لها مدلوالت
ت�شكلت عرب �سريورة ت�أريخية عميقة يف الغرب ،وال ميكن ا�ستخدامها ب�شكل كيفي �أو
اعتباطي[[[.
وعند تناوله تطبيقات النظرية التطورية �أكد �إن الأ�سباب الأ�سا�سية للتطور
الإجتماعي ثالثة عوامل[[[:
 1ـ االخرتاعات 2 ،ـ الإنت�شار الثقايف 3 ،ـ التبدالت يف �أ�ساليب الإنتاج ،ومن خالل
العن�صر الثالث حتديد ًا ،حر�ص عبد الفتاح �إبراهيم على �إدخال الر�ؤية املارك�سية يف
االقت�صاد والإنتاج والعمل اجلماعي ،لي�ؤكد �إن العامل االقت�صادي هو العامل الأبرز يف تبدل
امل�ستويات القيمية لأفراد املجتمع ومن ّثم تطور املجتمع من �أمناط بدائية قبلية �إىل �أمناط
�أخرى تعتمد العقالنية يف التنظيم الإجتماعي .هذه الر�ؤية على ما يظهر جعلت من عبد
الفتاح �إبراهيم م�صلحا �إجتماعيا يكر�س حياته من اجل انت�شال �أفراد املجتمع من الطبقات
االقت�صادية امل�سحوقة ليجدوا لهم مكانا يف الطبقة الو�سطى ،فقد �شكلت هذه الطبقة ه ّمه
الأكرب ،التي ر�أى فيها (الطبقة الو�سطى) املحرك الرئي�س لتطور املجتمعات وتقدمها.
واخذ عبد الفتاح �إبراهيم من النظرية التطورية عن�صري التغري التدريجي والتغري
الكيفي (ال الكمي) الذي يحرر الفرد ويو�سع له املجال من اجل حتقيق الذات ،يف حني رف�ض
[[[ يالحظ هذا االهتمام يف حر�ص عبد الفتاح �إبراهيم عند ترجمة املفاهيم العلمية يف كتابه املهم  
"مقدمة يف الإجتماع" ( )1939الذي يعدّ �أول م�ؤ َّلف منهجي يف علم الإجتماع باللغة العربية .وقد
احلق عبد الفتاح �إبراهيم بهذا الكتاب �إ�ضافات طفيفة و�أعاد طبعه عام  1950حتت عنوان "درا�سات
يف الإجتماع".
[[[ عبد الفتاح �إبراهيم ،درا�سات يف الإجتماع ،ط(،1بغداد ،بال جهة طبع� ،)1950،ص .246
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الدعوة �إىل التغيري الثوري ودكتاتورية الطبقة العمالية والت�ضحية باحلريات ال�شخ�صية
التي دعت �إليها املدر�سة الفكرية املارك�سية.
�إن الهوية «الوطنية» يف منظومة عبد الفتاح �إبراهيم الفكرية هي وعي الأفراد
و�شعورهم باحلرية ،وامل�ساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ،يف ظل نظام �سيا�سي
دميقراطي يعمل على حتريرهم من وط�أة الفقر[[[ .وامل�شاركة ال�سيا�سية التي �أ�شار �إليها
عبد الفتاح �إبراهيم �سبقت الفكرة التي جاء بها فيما بعد «�أنتوين دي �سميث» يف �أهمية
�شعور املواطنني ب�أنهم �أ�صحاب �ش�أن وقرار يف �إدارة نظامهم ال�سيا�سي و�أهمية هذا الأمر يف
تعزيز الهوية الوطنية لدى الأفراد[[[.
والوطنية كما اعتقد عبد الفتاح �إبراهيم تتحقق من خالل ما �أ�سماه بـ»مبد�أ ال�شعبية»
وهو مفهوم يقرتب من مفهوم اال�شرتاكية الذي نفهمه اليوم �إال انه حتا�شاه خ�شية ت�صنيف
نه�ضته الإ�صالحية يف خانة ال�شيوعية .وال�شعبية كما يقول عبد الفتاح �إبراهيم هي «الإميان
بقدرة الدميقراطية على حت�سني الأحوال العامة لل�سكان ،وهي تبغي �أي�ضا حتقيق �شكل
من �أ�شكال ال�سيادة الوطنية ال�ستقالل العراق �سيا�سيا واقت�صاديا»[[[ .وال�شعبية هي �أي�ضا
حترك وطني يهدف �إىل حتقيق �سيادة ال�شعب على نف�سه كما يهدف �إىل حتقيق العدالة
الإجتماعية وت�أ�سي�س دولة ع�صرية .وال�شعبية �أي�ضا تهدف �إىل حتقيق اخلري العام ومن
ّثم ال�سعادة لأفراد املجتمع على حد تعبري عبد الفتاح �إبراهيم .ومن اجل حتقيق مبد�أ
ال�شعبية �أو الهوية الوطنية دعا �إىل مقاطعة الب�ضائع الأجنبية مل�صلحة املنتج املحلي،
والتثقيف ال�سيا�سي من خالل الندوات والإعالم ،كما دعا �إىل التعليم العام[[[ ومكافحة
[[[ عبد الفتاح �إبراهيم ،منابع الفكر الدميقراطي بني النظرية والتطبيق يف التجربة العراقية� ،إعداد
�شهاب احلميد ،ط( ،1بغداد ،مركز الرابطة للدرا�سات والبحوث والتوثيق� ،)2004 ،ص.106
[[[ للمزيد يراجع نظرية �أنتوين دي �سميث من الدرا�سة احلالية.
[[[ مظفر عبداهلل الأمني ،جماعة الأهايل :من�ش�ؤها ،عقيدتها ،ودورها يف ال�سيا�سة العراقية،ط،1
(بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر� ،)2001 ،ص.82
[[[ حر�ص عبد الفتاح �إبراهيم عند ت�أ�سي�سه جلمعية ال�سعي ملكافحة الأمية �أو عند مطالبته احلكومة بتوفري
التعليم العام للمواطنني ،على املطالبة بتعديل املناهج الدرا�سية لتت�ضمن ما �أ�سماه بـ"العنا�صر العراقية
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الأمية ،م�شريا �إىل �أن الهوية الوطنية هي يف حقيقتها �سلوك يقوم به الأفراد عن وعي وعلى
�أ�سا�س عقالين ،وهذا ال ميكن �أن يتوافر لدى املجتمع �إال من خالل التعليم .وهذه الر�ؤية
لعبد الفتاح �إبراهيم �سبقت نظرية «مايكل هجرت» بعقود يف الك�شف عن �أهمية التعليم يف
غر�س العنا�صر التي ميكن �أن تخلق هوية وطنية م�شرتكة بني الأفراد[[[.
وكان عبد الفتاح �إبراهيم من �أوائل الذين ف ّرقوا بني مفهوم «الوطنية»
( )Nationalismوالقومية ( ،)Pan-nationalismوالتي اختلطت مفرداتهما عند
النخبة العراقية �آنذاك ،ف�أ�ضحت الدعوات الوطنية خيانة للأمة واتهاما بال�شعوبية
والقطرية ،يف حني كانت الدعوات القومية ت�ضحية باملواطنة[[[ .وقد الحظ عبد الفتاح
�شجعه على تكري�س نتاجاته العلمية لدرا�سة
�إبراهيم هذا اخللط بني الدعوتني وهو ما ّ
القومية التي اكت�سحت دول ال�شرق ـ ومنها العراق ـ ت�أثرا بالن�ضال القومي الذي بد�أ يف
الدول الغربية منذ الثورة الفرن�سية .وعلى الرغم من �أن عبد الفتاح �إبراهيم وبعد درا�سة
مع ّمقة قدمها يف م�ؤلفاته املتعددة �أكد �إن القومية دعوة م�شروعة ،فهي ظاهرة �شاملة
ت�ستهدف املحافظة على كيان املجتمع وحتقيق «اخلري العام»� ،إال انه �أكد �أن دعاة القومية
تن�صلوا عن معاجلة امل�شاكل الإجتماعية واالقت�صادية مل�صلحة حتقيق
العربية يف العراق ّ
الدولة العربية الواحدة .والقومية يف ر�ؤية عبد الفتاح �إبراهيم رابطة �إجتماعية ال رابطة
دم ،ومن ّثم هي �إطار عقالين �أوجده الإن�سان لتنظيم اجلهود يف �سبيل امل�صلحة العامة� ،إال
�أنها يف الوقت نف�سه دعوة فات �أوانها يف الدول ال�شرقية لأن دعاتها يركزون على العواطف
من دون العقول[[[ .وكان عبد الفتاح �إبراهيم ي�ؤكد �إن �أمام الدعوة القومية ـ العربية حتديد ًا
اخلال�صة" ،بعيدا عن املناهج التي غالبا ما كانت تت�ضمن التاريخ والثقافة امل�صرية �أو االجنليزية �آنذاك.
للمزيد ينظر� :شهاب احمد احلميد ،معلم ال�شعب :بحث وثائقي ،ال�سرية امل�ؤ�س�ساتية للأ�ستاذ عبد
الفتاح �إبراهيم ،ط( ،1بغداد ،مركز الرابطة للدرا�سات والبحوث الوثائقية� ،)2006 ،ص .30
[[[ للمزيد يراجع نظرية مايكل هجرت من الدرا�سة احلالية.
[[[ د .متعب مناف ال�سامرائي ،عبد الفتاح �إبراهيم رائدا وريادة� ،صحيفة املدى ،ملحق عراقيون من
زمن التوهج ،العدد  ،1525ال�سنة ال�ساد�سة/4 ،حزيران.2009/
[[[ عبد الفتاح �إبراهيم ،كلمة يف املنهج القومي( ،بغداد ،مركز الرابطة للدرا�سات والبحوث
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ـ م�ستحيالت كثرية منها �إن القومية وعي �إجتماعي �شامل من اجل ح ّل م�شاكل متماثلة،
وهذا الوعي غري حا�صل ب�سبب االختالف يف و�سائل الإنتاج �أي طرق املعي�شة ،واالختالف
االقت�صادي بني اجلماعات خلق اختالفا يف امل�صالح ،وهذا الأخري خلق بدوره م�شكالت
متفاوتة ت�ستدعي حلوال متنوعة.
وانتقد عبد الفتاح �إبراهيم ب�شدة مت�سك القوميني بالتاريخ ونزعتهم نحو التعايل
على �سائر الأمم ،داعي ًا �إىل الإنفتاح على الأمم الأخرى ونبذ ما يف «ثقافتنا» من ع�صبيات.
وا�ستلهم عبد الفتاح �إبراهيم ر�ؤيته جتاه القومية من قراءاته لتجارب ال�شعوب الغربية
(خا�صة ايطاليا و�أملانيا) �إذ ر�أى يف القومية انحيازا غري عقالين ،ويف بع�ض التجارب
تع�صب ًا مذهبي ًا ،ال ين�سجم مع �أهداف القومية املعلنة .و�أكد عبد الفتاح �إبراهيم �إن هذه
التجارب ت�ؤكد �أن ال فكرة قومية من دون عداء جتاه القوميات الأخرى[[[.
ويف ر�أي �أثار الكثري من النقا�شات احلادة يف الأربعينيات ي�ؤكد عبد الفتاح �إبراهيم
�إن تاريخ القومية ملطخ بالدماء ،ومملوء بالف�ضائح واملظامل كما �إن القومية العربية مفهوم
َق َبلي وذو طابع فا�شي بامتياز[[[.
ب ــ د .علي الوردي:
ُعرف الدكتور علي الوردي بنظرياته الأ�سا�سية الثالث عن ما ا�سماه بـ«طبيعة
املجتمع العراقي» ،م�ستفيدا بذلك من فهم عميق للنظريات الغربية يف علم الإجتماع ،قبل
تكييفها وتطبيقها على املجتمع العراقي .وكانت الر�ؤى التي حملها الوردي دعوة للإقرار
بوجود جمتمع عراقي مميز نطلق عليه يف هذه الدرا�سة ا�سم «الأمة العراقية» .ود�أب
الوردي على الت�أكيد على هذه الهوية املميزة للعراقيني عرب ت�صريحاته املتكررة بوجود
الوثائقية� ،)2006 ،ص .6
[[[ عبد الفتاح �إبراهيم ،حقيقة الفا�شية ،ط(،2بغداد ،بال جهة طبع� ،)2004 ،ص .70
[[[ ت�سبب هذا الر�أي �إىل جانب عوامل �أخرى بخالفات داخلية عميقة يف جماعة الأهايل ،انتهت يف
نهاية املطاف بخروج عبد الفتاح �إبراهيم من هذه اجلماعة .للمزيد ينظر� :شهاب احمد احلميد ،ال�سرية
ال�شخ�صية للمفكر العراقي عبد الفتاح �إبراهيم ،م�صدر �سابق� ،ص .13
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عنا�صر ينفرد بها العراقيون دون �سواهم من البلدان املجاورة ،وا�صفا تلك جمموعة من
العنا�صر ب�شخ�صية الفرد العراقي[[[ تارة ،وطبيعة املجتمع العراقي[[[ تارة �أخرى .فقد ولد
الوردي قبيل والدة الدولة العراقية احلديثة ورحل قبل نهاية جمهوريتها اخلام�سة .وقد
ّ
خط الوردي لنف�سه منهجا فكريا �صارما ا�ستمده من كارل مانهامي ـ (ر�ؤيته بخ�صو�ص
ن�سبية املعرفة) ـ ليهرب من ع�صبية ال�سلطة ال�سيا�سية املتمثلة باحلكومات ال�شمولية التي
حكمت العراق ،ومن ع�صبية ال�سلطة الفكرية املتمثلة بامل�ؤ�س�سة الدينية �أو الأيديولوجيا
الي�سارية التي انت�شرت �آنذاك[[[ .وقد تناول الوردي معامل الثقافة والنظام الإجتماعي يف
العراق من خالل منهج �سو�سيولوجي خا�ص مزج فيه ال�سرب التاريخي باملالحظة املبا�شرة،
م�ستفيدا من كتب التاريخ والرتاث (قر�آن ،حديث ،عقائد ...وغريها) والأمثال ِ
واحل َكم� ،إذ
تخطى بهذه الطريقة املنهجية املبتكرة عيوب الكثري من املناهج الإجتماعية احلديثة التي
كان ي�ؤكد دوم ًا�إنها غري ذات جدوى يف العراق ،خل�صو�صية جمتمعه� .أما نظريات الوردي
الأ�سا�سية الثالث التي اعتمدها يف حتليله الظواهر الإجتماعية يف العراق فهي كالآتي:
 1ـ �صراع البداوة واحل�ضارة :ا�ستلهم الوردي هذه النظرية من خالل قراءاته البن
[[[ د .علي الوردي� ،شخ�صية الفرد العراقي( ،لندن وبريوت ،دار الوراق� ،)2007 ،ص 44ــ .74
[[[ ينظر :د .علي الوردي ،درا�سة يف طبيعة املجتمع العراقي ،ط(،2لندن وبريوت ،دار الوراق،
.)2009
[[[ ولعل ذلك ــ الأيديولوجيات القومية والأممية والإ�سالمية ــ كانت من الأ�سباب الرئي�سية التي دفعت
الدكتور الوردي �إىل عدم اخلو�ض يف طريقة التالحم ــ (اقر�أ :ت�ضامن/وحدة) ــ الوطني للمجتمع
العراقي مكتفيا ب�أمناط التالحم ماقبل الدولة التيم ّيزت املجتمع العراقي .والتالحم بني الأفراد عند
الوردي على ق�سمني رئي�سني 1 :ــ َق َبلي �أ�سا�سه الن�سب 2 ،ــ ح�ضري ،وهذا الأخري يتجلى يف ع�صبية
املحلة (مثل ال�شقاوات) ،وع�صبية املدينة ،والع�صبية الطائفية .وعزا الوردي �سبب التالحم احل�ضري
�إىل اخلطر اخلارجي �أي وجود العدو ،وهو ر�أي �سبق بنحو �أربعة عقود النظرية التي جاء بها املفكر
الأمريكي �صموئيل هنغتينغتون ــ (يراجع �ص 31من الدرا�سة احلالية) ــ بهذا اخل�صو�ص .للمزيد حول
�سو�سيولوجيا املجتمع العراقي يف فكر الوردي ينظر:د .فالح عبد اجلبار ،يف الأحوال والأهوال،
املنابع الإجتماعية والثقافية للعنف ،ط(1بريوت ،الفرات� ،)2008 ،ص  95ــ .116
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خلدون .وت�أثر الوردي بالر�ؤية اخللدونية ل�صراع البداوة والدولة/املدينة/احل�ضارة ،وهو
ما �أ ّثر على ر�ؤيته يف الإجتماع ال�سيا�سي ما حدا ببع�ض الباحثني �إىل و�صف نظرية الوردي
بالديالكتيكية املت�شائمة[[[ .وتتلخ�ص هذه النظرية يف وجود العراق �ضمن جغرافيا عرفت
ب�أنها املهد الأول للح�ضارات .لكن وجود هذه املنطقة �إىل اجلوار من ال�صحراء جعلها عر�ضة
ملوجات كثرية من غزو البدو ،وهو ما جعل �أهل هذه املنطقة عر�ضة لنمطني من القيم
الثقافية املتناق�ضة ،البداوة واحل�ضارة .وعمل الوردي على حتليل الثقافة البدوية حتليال
معمقا وفق ما �أطلق عليه الوردي بنزعة «التغالب» ،التي كان يق�صد بها مركبات الثقافة
البدوية املتمحورة حول الع�صبية واملروءة والغزو[[[ .وتتجلى الع�صبية لدى البدو يف االهتمام
بالن�سب ومن ّثم �شرف املر�أة بو�صفها وعا ًء لهذا الن�سب وفق املنظور القبلي ،كما �إنها تتجلى
يف املعادلة التي حتكم العالقة بني الأفراد والقبيلة البدوية التي تتبادل الوالء مقابل �ضمان
الأمن ال�شخ�صي يف ال�صحارى القاحلة� .أما املروءة فتتجلى يف الكرم وال�شهامة والنخوة
وتلك احل�سا�سية املفرطة لدى البدوي من �أي �شيء قد ي�شعره باملهانة �أو النيل من كرامته.
وتتجلى عادة الغزو يف متجيد الإن�سان البدوي لالعتداء ونهب الآخرين ،كما ويتج�سد رمزيا
يف كره البدوي للأعمال واحلرف اليدوية بو�صفها (مهنة) ،ـ ومنها م�صدر املهانة واالهانة
يف اللغة العربية ــ ،ت�ؤدي بالفرد �إىل �أن يك�سب معي�شته بالتذلل للآخرين ،ال من خالل �أعمال
قوته وفقا للمنظور املعريف البدوي[[[ .ووفقا للوردي ف�إن املجتمع العراقي يحمل الكثري من
عادات البدو وتقاليدهم الثقافية والإجتماعية ،مما ي�شكل عائق ًا حقيقي ًا �أمام قيم املدينة/
الدولة/احل�ضارة التي هي بال�ضد من هذه التقاليد.
 2ـ التنا�شز الإجتماعي :ا�ستلهم الوردي هذه النظرية من وليام اوكربن الذي
الحظ بطء التغري الالمادي قيا�سا بالتغري املادي يف املجتمعات الب�شرية ما يخلف فجوة
[[[ د .متعب مناف" ،ق�ضايا متحدية يف مواجهة فر�ضيات الوردي ،بحث يف �سو�سيولوجيا جتديد
الفكر الإجتماعي" ،جملة م�سارات ،العدد الثاين( ،بغداد� ،صيف � ،)2006ص.40
[[[ د .علي الوردي ،درا�سة يف طبيعة املجتمع العراقي ،م�صدر �سابق� ،ص.55
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.80
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�أطلق عليها الوردي م�صطلح التنا�شز الإجتماعي .ور�صد الوردي هذا التنا�شز من خالل
مقاومة الفرد العراقي للقيم احل�ضارية احلديثة القادمة من خارج البالد[[[ ،وفق ًا لنموذج
اال�ستمرارية الثقافية والنواة ال�صلبة .ويتجلى هذا التنا�شز م�ؤ�س�سي ًا يف التمايز ال�صارخ يف
العالقة التي حتكم احلاكم واملحكوم �إىل درجة وجود طبقية ثقافية واقت�صادية وا�ضحة
(يف زمن احلكم العثماين حتديد ًا) يعمد املحكوم �إىل متلقها على الرغم من كرهه ال�شديد
لذلك� .أما �إجتماعي ًا فيظهر التنا�شز يف �أبرز �أمثلته من خالل العالقة املرتبكة واملتناق�ضة
التي تربط الرجل باملر�أة ،فالرجل العراقي يرغب بر�ؤية املر�أة الع�صرية املتعلمة واملنفتحة
يف ال�شارع يف حني ال يتوانى عن نهي زوجته �أو بناته عن التعلم والإنفتاح[[[.
 3ـ �إزدواج ال�شخ�صية :ا�ستلهم الوردي هذه النظرية من روبرت مكايفر الذي جاء
مبفهوم الثنائية الثقافية .وطبقا للوردي ف�إن هذه النظرية تنطبق على الفرد العراقي ال�ضائع
بني قيمتني متعار�ضتني حد الت�صادم .وبهذا ي�سرب الوردي �أغوار الال�شعور يف ال�شخ�صية
م�ستفيدا من منهج التحليل النف�سي ليك�شف عن ت�أثري التن�شئة الإجتماعية املتنا�شزة يف
دواخل الإن�سان العراقي .فهذه التن�شئة تركز يف كثري من الأحيان على النزعة املثالية يف
التعامل مع الأمور يف حني �أن الواقع ال يحمل مثل هذه الطوباوية يف التفكري .وي�ضرب الوردي
مثاال على ذلك يف النزعة اجلدلية التي عرفت بها ال�شخ�صية العراقية والتي تدعوه �إىل
و�ضع معايري عالية و�صارمة يف التقييم .وتزيد من وط�أة ازدواج ال�شخ�صية كرثة اخلطب
واملواعظ ون�شاط امل�ؤ�س�سة الدينية بالإ�ضافة �إىل الهوة الوا�سعة بني اللغة العامية الدارجة
واللغة الف�صحى ،بو�صفها احلا�ضن الرئي�س لالزدواجية يف ال�شخ�صية العراقية[[[ ،ف�ضال
عن تربية «الكتاتيب» التي تفر�ض بالقوة على الطفل الوقار واالحرتام[[[� ،إذ يك�شف كل ذلك
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص 367ــ .370
[[[ د .علي الوردي ،يف الطبيعة الب�شرية :حماولة يف فهم ما جرى ،تقدمي �سعد البزاز( ،عمان،
الأهلية للن�شر والتوزيع� ،)1996 ،ص.51

[[[  د .علي الوردي� ،شخ�صية الفرد العراقي ،م�صدر �سابق� ،ص 69ــ .72

[[[ د .علي الوردي ،درا�سة يف طبيعة املجتمع العراقي ،م�صدر �سابق� ،ص 311ــ .334

ــ  85ــ

عن مدى هيام الإن�سان العراقي باملثل العليا من جهة ،واجنرافه لتحقيق متطلبات الواقع
من جهة �أخرى و�إن كان ذلك على ح�ساب خمالفة القيم واملثل العليا.
«لقد كانت التوجهات النظرية للدكتور علي الوردي خما�ض ًا طبيعي ًا لطبقة
الإنتليجن�سيا التي واجهت ا�ستحقاقات التغري امل�صحوب بالعنف والذي مل يفارق التاريخ
العراقي املعا�صر .فقد كان لزام ًا على املنظرين الإجتماعيني الت�أ�سي�س ملجتمع ما بعد
الثورة (ثورة  )1958والتي واجه �أ�صحابها خيارين ال ثالث لهما ،الأول التوجه نحو حكم
دميقراطي مدين ت�سريه امل�ؤ�س�سات ،والثاين ع�سكرة املجتمع مل�صلحة منفذي الثورة الذين
كان معظمهم من �ضباط اجلي�ش»[[[.
كما �إن ر�ؤى الوردي النظرية ظهرت يف فرتة �شهدت نهو�ضا فكريا حقيقيا مل ي�ألفه
ما �سمي بالعقل العربي والإ�سالمي ،فقد كانت نتاجات هذه املرحلة يف العراق حتديدا،
الكاتب والرقيب الوحيد على
مت�صفة بالر�ؤية النقدية للتاريخ �أوال بعدما كانت ال�سلط ُة
َ
التاريخ ،كما �إن رواد هذه املرحلة ات�صفوا بالر�ؤية اال�ست�شرافية العميقة نحو امل�ستقبل ثانيا،
بعدما ات�سم املنطق الفكري ال�سائد ،بال�سلفية واملا�ضوية[[[.
لقد �شدد الوردي على اخل�صو�صيات املميزة للمجتمع العراقي م�شريا �إىل منطني
ح�ضاريني توجهان ثقافته (�أي هويته) ،الأول هو �أ�صيل نابع من العمق التاريخي لبالد
ما بني النهرين بو�صفها مهد احل�ضارات الإن�سانية ،والثاين هي احل�ضارة الوافدة من
اخلارج والتي مل تنفك ت�ضيف عنا�صر جديدة �إىل الثقافة العراقية .وقد ر�صد الوردي
�أي�ضا منطني من التخلف املتمثل بروح البداوة� ،أولهما الغزوات امل�ستمرة لقبائل ال�صحراء
للمدن والأرياف ،والثاين هو �صعود الثقافة البدوية على �أكتاف الثقافة احل�ضرية داخل
املدن نف�سها على خلفية �ضعف الدولة حينا ،والتحرك ال�سكاين الطبيعي نحو املدن �أحيانا
[[[ د .متعب مناف"،ق�ضايا متحدية يف مواجهة فر�ضيات الوردي ،بحث يف �سو�سيولوجيا جتديد
الفكر الإجتماعي"،م�صدر �سابق� ،ص .39
[[[ �صائب عبد احلميد و�آخرون ،علي الوردي :قراءة نقدية يف �آرائه املنهجية( ،بغداد ،معهد الأبحاث
والتنمية احل�ضارية� ،)2008 ،ص.9
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�أخرى .وبالإمكان �أن ن�ضيف �إىل ما ذكره الوردي منط ًا ثالث ًا هو �إن الدولة نف�سها بو�صفها
املوجه الرئي�س للهوية ـ وبغ�ض النظر عن قوتها ـ ميكن �أن تكون عام ًال م�شجع ًا لنمو البداوة
ّ
احل�ضرية �إن جاز التعبري� ،إذ �شهد العراق ذلك بالفعل خالل الفرتة املمتدة بني 1968
و.2003
ومناق�ش ًة لنظرية الوردي ،ميكن �أن ن�شري �إىل �أن هذا الأخري مل يهتم بالت�أريخ
العراقي قبل الإ�سالم ،حيث احل�ضارات ال�سومرية والبابلية والأ�شورية والأكدية وغريها،
والتي ما زال العراق يحتفل ببقاياها ب�شرا ورموزا ثقافية .كما �إن الوردي مل ي�شمل يف
درا�ساته الكرد ،والرتكمان والأقليات الدينية مثل اليهود وال�صابئة واليزيديني وامل�سيحيني
الذين كانوا وما زالوا عنا�صر �أ�سا�سية يف ت�أ�سي�س «املجتمع العراقي» الذي بحث عنه الوردي
يف كتاباته ،و�صياغة «الهوية الوطنية العراقية» التي نبحث عنها يف هذه الدرا�سة .نقول
ذلك على الرغم من علمنا بت�أكيد الوردي انه مل يتمكن من درا�سة املجتمع الكردي لعدم
معرفته باللغة الكردية .كما انه اقر بوجود خ�صائ�ص ثقافية و�إجتماعية مميزة للمجتمع
الكردي خل�صو�صية البيئة اجلغرافية والإرث التاريخي والقومي الذي يتمتع به هذا املجتمع
وهي مالحظة �سنعتمد عليها �ضمن هذه الدرا�سة.
لكن يبدو �أن اتهام الوردي بالت�شا�ؤم[[[ ح ّد القدرية ،على طريقة ابن خلدون ونظريته
الديالكتيكية الدائرية للبداوة واحل�ضرية ،فيه الكثري من الت�ساهل يف احلكم� ،إذ اختلف
قطب يف مقابل املدينة ،وعند
الوردي مع ابن خلدون يف �إن البداوة عند هذا الأخريٌ ،
انتقالها �إىل املدينة تذوب يف ح�ضريتها ،يف حني �إن الوردي كان يرى �إن البداوة يف العراق
تنتقل �إىل املدينة من دون �أن تذوب فيها ،وك�أنه كان ي�ؤمن ب�أن ح�ضارة العراق عني بداوته!.
ف�ضال عن ذلك ي�صرح الوردي يف نهاية بحثه «�شخ�صية الفرد العراقي» انه يرى ثالثة
حلول للخروج من الأزمات الإجتماعية يف العراق ،الأول حترير املر�أة من احلجاب الديني
والقيود الإجتماعية ،الثاين تقليل الفوارق بني اللغتني العامية الدارجة والف�صحى ،والثالث
[[[ ينظر :د.متعب مناف"،ق�ضايا متحدية يف مواجهة فر�ضيات الوردي ،بحث يف �سو�سيولوجيا
جتديد الفكر الإجتماعي"،م�صدر �سابق.
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حت�سني التعليم بالن�سبة للأطفال وتهيئة متطلبات ترفيههم[[[ .و�أي�ضا ر�صد بع�ض الباحثني
بني ثنايا �أفكار الوردي ،نظرية له يف الإجتماع ال�سيا�سي[[[ ،متثل حلوال اقرتحها هذا الأخري
(وتعك�س تفا�ؤله) للخروج من التوترات الإجتماعية والإن�شقاقات الطائفية التي عمد �إىل
فتح ملفها يف جر�أة يندر وجودها يف ال�ساحة الفكرية العراقية .وقد م ّثلت ر�ؤيته بخ�صو�ص
الليربالية ال�سيا�سية مواجهة غري مبا�شرة للتيارات الفكرية وال�سيا�سية املختلفة التي ن�شطت
يف العراق �آنذاك ،ومنها التيارات القومية الداعية �إىل الإنغالق على اخل�صو�صية اللغوية
من دون حلاظ الآخر القومي يف العراق ،ومنها التيارات الإ�سالمية ،والبداوة ال�سيا�سية
ال�صاعدة ،ومنها الأيديولوجيات الي�سارية ال�صاعدة �أي�ضا.
كل ذلك ي�شكل نظرية الوردي عن طبيعة املجتمع العراقي وخ�صائ�صه التي ت�شكل
�أي�ضا هوية العراقيني .لقد اقر الوردي �إن املجتمع العراقي منق�سم �إىل قوميتني رئي�سيتني
متمايزتني ،العربية والكردية ،ومذهبني مت�صارعني ومندجمني يف �آن واحد� ،شيعي و�سني،
وع�شائر وقبائل وحمالت كلها تت�صارع يف ما بينها ومع الدولة التي مل يفت الوردي �إيالء
الكثري من االهتمام بها وطريقة ت�شكيلها الذي ينبغي �أن يكون متنا�سب ًا مع مكونات املجتمع
العراقي� ،إذ ي�شكل ذلك عن�صرا مه ّم ًا من عنا�صر الهوية الوطنية للعراقيني .واقر الوردي
كذلك بان العراقيني منق�سمون على �أنف�سهم ،وارجع ذلك لعوامل داخلية �شرحناها �ضمن
نظرياته الثالث ،وخارجية متثلت بال�صراع العثماين الإيراين على �أر�ض العراق الذي دام
لقرون عدة .ومل ينته هذه ال�صراع �إال بتدخل خارجي �آخر متثل بربيطانيا� ،إذ �أحدث كل
منط من �أمناط التدخل اخلارجي وتفاعله مع العنا�صر العراقية الداخلية ،عوامل �أخرى
للوفاق �أو االختالف ومن ّثم مزيدا من التعقيد يف الهوية العراقية الوطنية .ونختم درا�ستنا
عن الوردي بفقرة مهمة تتعلق بتكوين املجتمع العراقي الذي يقر ب�أنه جمتمع مفكك ال يجمعه
ت�أريخ م�شرتك �أو هدف م�شرتك� ،إال انه ـ �أي الوردي ـ يدعو �إىل تعاي�ش ايجابي بني مكونات
هذا املجتمع ،من خالل نظام دميقراطي ليربايل يعتمد التمثيل الن�سبي لفئاته .وميكن �أن
[[[  د .علي الوردي� ،شخ�صية الفرد العراقي ،م�صدر �سابق� ،ص.73
[[[ دة .الهاي عبد احل�سني" ،منهجية علي الوردي يف جمال علم الإجتماع" ،جملة العلوم
الإجتماعية ،العدد( ،1بغداد� ،)2008 ،ص.82
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ي�شكل هذا الر�أي املعادلة املحتملة لبناء هوية وطنية عراقية جديدة �إذ يقول الوردي يف كالم
�أورده يف ختام كتابه (درا�سة يف طبيعة املجتمع العراقي)� « :إن ال�شعب العراقي من�شق على
نف�سه ،وفيه من ال�صراع القبلي والطائفي والقومي �أكرث مما يف �أي �شعب عربي �آخر با�ستثناء
لبنان ،ولي�س هناك من طريقة لعالج هذا الإن�شقاق �أجدى من تطبيق النظام الدميقراطي
فيه ،حيث يتاح لكل فئة منه �أن ت�شارك يف احلكم ح�سب ن�سبتها العددية.[[[»..
ج ــ د .فالح عبد اجلبار
ر ّكز الدكتور فالح عبد اجلبار درا�ساته يف حقل علم الإجتماع ال�سيا�سي على
الإ�شكاليات التي تكتنف القومية وبناء الأمة وعالقة هذه الأخرية بالدولة بو�صفها احلامل
الرئي�س للدولة الوطنية/القومية .ومييل الدكتور فالح �إىل تبني منوذج «بنديكت �أندر�سون»
النظري وما �أطلق عليه بـ»اجلماعة املتخيلة» الذي ذكرناه �سابقا م�شريا �إىل �أن اخليال
القومي غالبا ما ي�سعى �إىل �أن ي�سبغ على اجلماعة القومية �أعماقا تاريخية �سحيقة،
وان تفرت�ض وجودها منذ الأزل .وي�شري �إىل �أن هذا النوع من اخليال ي�ساعده يف ذلك
ِق َدم العنا�صر الأ�سا�سية التي تبتني عليها الفكرة القومية وهي الدين واللغة والتنظيمات
الإجتماعية[[[ .والأمر الأول الذي يهم الأمة منذ بداية الوعي بت�شكيلها هي متييز حدودها
املحدد مع الآخر �أي املم ِّيز مع الأمم
مع الأمم الأخرى ،وهذا ما تتواله الثقافة التي ت�ؤدي دور ِّ
الأخرى .لكن ما هي الثقافة وكيف ت�ؤدي هذا الدور ،هذا ما يقر فالح عبد اجلبار بعجزه
عن فهمه وهو ما اخفق فيه �أي�ضا علماء �آخرون ب�سبب �سعة الدائرة التي ت�ضمها «الثقافة»،
وتعدد مفاهيمها وتعاريفها التي بلغت ( )164تعريف ًا وفق ًا لإح�صائية لأحد الباحثني حتى
عام  .[[[ 1954وي�ؤكد الدكتور فالح عبد اجلبار �إن الدين والعرق واللغة هي من املحددات
[[[ د .علي الوردي ،درا�سة يف طبيعة املجتمع العراقي ،م�صدر �سابق� ،ص.415
[[[ د .فالح عبد اجلبار و�آخرون ،القومية :مر�ض الع�صر �أم خال�صه(النزعة القومية العربية والإ�سالم)،
ط( ،1بريوت ،دار ال�ساقي� ،)1995 ،ص.94
[[[ د .فالح عبد اجلبار� ،إ�شكالية الوطني واالثني/املذهبي يف العراق ،جملة �إ�ضافات ،العدد الأول،
(بريوت� ،شتاء � ،)2008ص .64
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الثقافية املهمة لكنها لي�ست كافية لبناء الأمة ،فقد توجد �أمم بال هذه امل�شرتكات �أ�صال مثل
الهند التي ال يق ّل مواطنوها نزعة قومية عن �أعتى الدول القومية ،وقد تكون �أمة ما جتمع
هذه العنا�صر الثالثة مع ًا ،مثل اليابان .وي�ضيف �إن الكثري من الأمم يف العامل هي �أمم
متنوعة يف تكوينها ،فيكفي مث ًال �أن نعرف �إن هناك �أكرث من  8000لغة يف العامل ،حم�شورة
يف اق ّل من  200دولة ،وان  %40من الطليان فقط كانوا يتكلمون االيطالية عند ن�ش�أة الأمة
االيطالية ،واقل من هذه الن�سبة كانت يف فرن�سا و�أملانيا عند ن�ش�أة هاتني الأمتني[[[ وهو ما
ي�شري �إىل �أن الأمة ال حتتاج بال�ضرورة �إىل ا�شرتاك لغوي �أو عرقي �أو ديني/مذهبي خا�ص.
ويذهب الدكتور فالح عبد اجلبار �إىل �أن الظاهرة القومية والأمم ب�شكل عام ،هي ظاهرة
حديثة ولدت بعد الثورة ال�صناعية يف �أوربا .وقد �إتبعت الأمم يف تاريخ تطورها �إحدى
الطريقتني ،منها من اتّبع ت�سل�سل الدولة ← الأمة ← النزعة القومية ← النظريات
(النظرية القومية ،نظريات بناء الأمة و ،)..ومناذج ذلك االجنليز والفرن�سيون ،يف
حني �إن هناك �أمما اتبعت عك�س هذا النموذج بالكامل ،كما هو احلال مع �أملانيا وايطاليا
و�أمريكا .وبهذا ال�صدد يقول عبد اجلبار �إن العرب والأكراد اتبعوا النموذج الثاين لكنهم
�أخفقوا يف بناء دولة�/أمة خا�صة بهم يف حني جنحت النماذج املحلية/القطرية/الوطنية
يف تر�سيخ ح�ضورها على ح�ساب النموذج القومي[[[ .وي�شري �إىل �أن القومية العربية اتخذت
لنف�سها م�سارين خمتلفني :الأول تبناه املنظرون القوميون الذين اتخذوا من العامل اللغوي
وح ّد ًا ثقافي ًا مع الآخر .ويقول �إن ه�ؤالء املنظرين ازدروا التاريخ وو�ضعوا
عن�صر ًا مميز ًا َ
ظاهرة الأمة والدولة القومية فوق التاريخ نف�سه ،متقدمني �إىل امل�ستقبل بحثا عن ما�ض مل
يكن ،على طريقة ال�شعار املعروف� :أمة عربية واحدة ،ذات ر�سالة خالدة[[[ .وباملقابل تبنى
[[[ حوار مف�صل �أجراه الباحث مع الدكتور فالح عبد اجلبار بتاريخ  2009/1/9يف بريوت ،وقد
�أورد هذا املثال يف الربهنة على �إن العراق لي�س ا�ستثنا ًء من هذه القاعدة يف تعدده العرقي واملذهبي
والديني� ،إذ �أن بناء الأمة ال يحتاج �إىل نقاء من �أي نوع.
[[[ د .فالح عبد اجلبار� ،إ�شكالية الوطني واالثني/املذهبي يف العراق ،م�صدر �سابق� ،ص.70
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.71
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�أ�صحاب امل�سار الثاين الإ�سالم �أي الدين كمم ِّيز ثقايف مع الآخر ،منكرين وجود مفاهيم
�أو نظم �إجتماعية �أ�سا�سها اللغة �أو العرق/الإثنية ،مب�شرين بانبعاث الأمة الإ�سالمية من
جديد[[[ .التيار الأول يتهم الغرب الكولونيايل ب�إعاقة وحدة الأمة العربية يف حني �إن الثاين
يتهم العدو ذاته بزرع بذور «الفتنة/البدعة القومية» لتدمري وحدة �أمة الإ�سالم .ويبدو �أن
امل�سار التطوري للنظرية القومية العربية حكمتها العالقة املتوترة بني املميز الديني واملميز
اللغوي .وي�ؤكد الدكتور فالح عبد اجلبار �إن الأمة العربية املتخيلة[[[ ف�شلت يف حتقيق دولتها
اخلا�صة لأنها مل تالحظ الالجتان�س الثقايف يف داخلها[[[ .فمحنة القوميني كما ي�ؤكد� ،أنهم
مل ينظروا �إىل عنا�صر اال�شرتاك والتماثل بقدر نظرهم �إىل التمايز مع الآخر ..فن�سوا
املختلف القومي (الأكراد على �سبيل املثال) واملختلف الديني (الأقباط وامل�سيحيني ب�شكل
عام ،واليزيديني واليهود ..وغريهم) واملختلف املذهبي (ال�شيعة على �سبيل املثال)،
ليدخلوا يف دوامة التنظري من اجل التمثيل[[[ الق�سري[[[ .ويتع ّمق الدكتور فالح عبد اجلبار
يف �أ�سباب نزوع ظاهرة القومية العربية �إىل ت�شكيل �أنظمة «توتاليتارية» (�شمولية) ،م�شريا
بهذا ال�صدد �إىل �أن التوتاليتارية خطاب يتميز بتلك الرغبة يف هدم احلدود الفا�صلة بني
[[[ ي�شري الدكتور فالح عبد اجلبار �إىل �أن والدة النظرية القومية وبناء الأمم يف الغرب جاء مع �أفول
جنم الكني�سة الكاثوليكية يف حني �أن الدين �أدى وي�ؤدي دورا حا�سما يف النظرية القومية وبناء الأمم عند
امل�سلمني ،بو�صفه (�أي الدين) عام ًال للتماثل الداخلي وعن�صراً للتمايز اخلارجي .للمزيد ينظر:فالح
عبد اجلبار ،امل�صدر نف�سه.73 ،
[[[ ن�سبة �إىل نظرية بنديكت �أندر�سون" ،اجلماعات املتخيلة".
[[[  الدكتور فالح عبد اجلبار و�آخرون ،الإثنية والدولة :الأكراد يف العراق و�إيران وتركيا(القومية
العربية ب�إزاء القومية الكردية ،ت�أمالت يف التماثالت والتباينات البنيوية)( ،بريوت ،معهد الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية� ،)2006 ،ص .460
[[[ من التماثل ،وهي �إحدى العمليات الإجتماعية الأربعة وهي :التعاون وال�صراع ،والتناف�س
والتماثل.
[[[  ينقل الدكتور فالح عبد اجلبار عن م�ؤ َّلف للمنظر القومي العروبي �ساطع احل�صري �إذ ي�صرح
هذا الأخري انه يطالب بالنموذج "الفا�شي" لبناء الأمة وهو النموذج الذي حارب كل ما هو حملي
واثني وديني مل�صلحة التماثل مع ال�سائد القومي يف ايطاليا حتديداً .ينظر :د .فالح عبد اجلبار ،الإثنية
والدولة ،امل�صدر نف�سه� ،ص.496
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املجتمع ال�سيا�سي وتنظيماته وبني املجتمع املدين العام .وهذا يعني �أي�ضا رغبة يف التحكم
ال بامليول ال�سيا�سية للأمة فح�سب ،بل ب�إرادتها وتفكريها و�شعورها �أي�ض ًا[[[.
ويبدو �إن هذا النزوع التوتاليتاري للقومية العربية ت�شبه �آلية (الهروب �إىل الأمام)
من اجل �إنكار حالة التنوع التي تتميز بها املجتمعات العربية �أ�سا�سا .وت�أ�سي�سا على ذلك
ي�ؤكد فالح عبد اجلبار �إن التوتاليتارية هي حركة �إجتماعية لتعبئة اجلماهري ،ذات خطاب
نخبوي ،وتتميز بعبادة ثقافة من نوع خا�ص ،وهي �شكل من �أ�شكال احلكم التي تبغي ال�سيطرة
و�إعادة ت�شكيل املجتمع من جديد[[[.
ومن التمهيد املطول �سالف الذكر ننتقل �إىل ر�ؤية الدكتور فالح عبد اجلبار ب�ش�أن
الهوية الوطنية العراقية ،وما ّدتها الدولة والأمة� ،إذ يرف�ض مقولة «العراق امل�صطنع» مبعنى
(امل�ضطر على البقاء موحدا بالقوة ب�سبب تنوعه) .ويقول �إن التنوع العراقي لي�س بدعة
يف �أمم الأر�ض كما �إن العراق فعل ما فعلته الأمم الأخرى حني عينت حدودها مع الأمم
املجاورة عند ن�شوئه .فقد با�شر العراق ب�إن�شاء نظام ثقايف حديث (التعليم ،اجلرائد،
الراديو  ..وغريها) ،كما قام ب�إن�شاء نظام ات�صال مادي حديث (طرق برية� ،سكك حديد،
تبادل �سلعي) ،بالإ�ضافة �إىل تو�سيع نظام الإدارة املركزية .وي�شري �إىل م�ستويني من البناء
الذي �شهده العراق يف طريق �إنتاج هويته الوطنية اجلديدة :الأول م�ستوى بناء الدولة
التي ت�شمل بناء �أجهزة عنف م�شروعة (�شرطة ،جي�ش) ،وبناء جهاز ق�ضائي ،وبناء نظام
بريوقراطي ،وكل ذلك على رقعة جغرافية حمدودة معرتف بها دولي ًا� .أما امل�ستوى الثاين
فهو بناء الأمة التي ت�شمل:
[[[ د .فالح عبد اجلبار ،التوتاليتارية ،ترجمة :ح�سني زينه( ،بغداد و�أربيل وبريوت ،معهد الدرا�سات
العراقية� ،)2008 ،ص.10
[[[ يورد فالح عبد اجلبار هذا التعريف للتوتاليتارية بعد مناق�شة طويلة لتعريف �أورده كارل فردري�ش 
الذي �أكد �إن النظم التوتاليتارية تتميز بنقاط �ست� :أو ًال �أيديولوجيا ر�سمية تر�سم مالمح عن مزاعم ت�شري
�إىل طريقة الو�صول �إىل املجتمع الإن�ساين املثايل الكامل ،ثانياً حزب جماهريي واحد يحتكر ال�ساحة
ال�سيا�سية ،ثالثاً احتكار كامل لو�سائل العنف امل�سلح ،رابعاً احتكار كامل لو�سائل الإعالم ،خام�ساً نظام
خمابراتي/بولي�سي يتوجه �إىل فئات �أو طبقات معينة من �أفراد ال�شعب نف�سه� ،ساد�ساً الإدارة املركزية
وال�سيطرة الكاملة على االقت�صاد .للمزيد ينظر :امل�صدر نف�سه� ،ص.59
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ـ �إر�ساء �آليات امل�شاركة ال�سيا�سية يف اتخاذ القرار على م�ستوى الدولة.
ـ �إر�ساء �آليات امل�شاركة االقت�صادية (توزيع املوارد مثال).
ـ �إر�ساء �آليات امل�شاركة الثقافية (االعرتاف باللغات املحكية ،احرتام املعتقدات ..
وغريها).
ـ �إر�ساء �آليات امل�شاركة الإدارية (تعيينات ،خم�ص�صات� ،إدارة المركزية).
وعلى الرغم من �إن العراق جنح يف امل�ستوى الأول من البناء (بناء الدولة)� ،إال انه ف�شل
يف امل�ستوى الثاين (بناء الأمة) حتى الآن ليكون العراق دولة بال �أمة[[[ .فقد كانت «امل�شاركة»
هي العملية الفا�صلة املفقودة يف بناء الأمة ،والعاملة �أي�ضا على افرتاقها عن الدولة ،فقد
ورث العراق النظام الإجتماعي والبريوقراطي الذي �ساد الإمرباطورية العثمانية التي كان
العراق جز ًء منها .وعرف هذا النظام بـ»امللل والنحل» الذي اعتمد الرتاتبية العمودية يف
و�ضعه ،والذي «كان امل�سلمون ال�سنة يف قمته ،يليه امل�سلمون ال�شيعة ،فامل�سيحيون ،فاليهود
ثم بقية الأديان»[[[ .وقد ورث العراق منذ حلظة والدته بريوقراطية �إدارية وع�سكرية مل
ت�ضم �سوى لون واحد من هذا ال�صنف �أي امل�سلمني ال�سنة[[[ ،هذا ف�ضال عن وجود ثقافة
من الإنغالق على الذات ،والو�صم الغريي ،واملفا�ضلة والتفريق داخل املجتمع/املجتمعات
العراقية[[[ .وقد جاءت النظرية القومية لتزيد من هذا االنق�سام ،بعدما وقع العراق يف
�شَ َرك القومي ـ الوطني من دون �أن ينجح يف حتقيق �أي منهما .ومبا �أن العراق ورث نظام ًا
غري مم ِّثل من الدولة العثمانية ومبا انه عا�ش جتاذبات القومي والوطني ،ف�إنه ا�ستمر يف
[[[  د .فالح عبد اجلبار ،العراق حيال م�س�ألة الف�صام بني الأمة والدولة� ،صفحة الدكتور فالح عبد
اجلبار على املوقع االلكرتوينwww.ahewar.org :
[[[ د .فالح عبد اجلبار� ،إ�شكاليات الوطني واالثني/املذهبي يف العراق ،م�صدر �سابق� ،ص.76
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.77
[[[ معروف �إن �أول رئي�س وزراء يف العراق عبد الرحمن النقيب كان يحتقر ال�ضباط العراقيني من
اجلي�ش العثماين ،لأنهم "بال �أ�صل"� ،أي �أبناء فقراء املدن .ومن املعروف �أي�ضا �إن �شيوخ الع�شائر رف�ضوا
امل�ساواة مع فالحيهم حتت يافطة "املواطنون مت�ساوون يف احلقوق والواجبات" .كل ذلك �شكل عوائق
حقيقية �أمام بناء الأمة التي تقوم على م�ساواة املواطنني ال التم�سك بهرمية �إجتماعية جامدة.
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توزيعه االحتكاري غري العادل المتيازات الدولة/احلكومة ،بل وتفاقم ذلك بعدما حتول
االقت�صاد العراقي من زراعي/رعوي �إىل ريعي نفطي لتتحول الفوارق الطبقية الإقت�صادية
�إىل فوارق بني املناطق اجلغرافية ف�ض ًال عن الطبقات الإجتماعية بعدما كانت حم�صورة
بالطبقات الإجتماعية فقط .ويعتقد الدكتور فالح عبد اجلبار �أن االقت�صاد الريعي النفطي
وفّر بيئة خ�صبة لوالدة الدولة امل�ستغنية عن الأمة ،ف�إن الدولة يف هذه احلالة ال حتتاج �إىل
الأمة يف متويل نف�سها ـ (عك�س الأمر يف االقت�صاد الزراعي/الرعوي) ــ ،فتكتفي الدولة
باملال الوفري من النفط ملراكمة القوة وال�سلطة .ومل يتوقف الأمر عند هذا احلد بعدما
كان جناح التيار القومي العروبي يف العراق متزامنا مع فقدان امل�ؤ�س�سات البريوقراطية
طابعها العقالين الال�شخ�صي بفعل طبيعة ال�سلطة امل�ستقوية ذات الطابع ال َق َبلي واحلزبي.
ويعزو الدكتور فالح عبد اجلبار هذا الت�شوه يف امل�ؤ�س�سات وابتعاد الدولة عن املجتمع وقوتها
منقطعة النظري �إىل الريع النفطي[[[.
كل ذلك كان �سبب ًا يف والدة النموذج العراقي للدولة التوتاليتارية التي متيزت
برتكيب فريد من احلزب الواحد/اجلماعة القرابية� ،إذ كان جانب احلزب الواحد ميثل
النموذج الكالين (ال�شمويل) الأملاين الذي ي�شمل احلزب الواحد والأيديولوجيا الواحدة
واالقت�صاد الأوامري ووحدة الأمة يف القائد� .أما جانب اجلماعة القرابية فيماثل النموذج
الإرثي �أو احلكم الأ�سري .واجلانب الأول يحدده ت�ضامن من النوع احلديث ،البريوقراطي،
فيربي البناء ،دوركاميي التوجه� .أما اجلانب الثاين فالتالحم فيه تقليدي ،بدوي ويتبع
نظرية ابن خلدون[[[.
اقرتان هذين ال�شكلني �أعطيا قوة ا�ستثنائية للدولة� ،إال �إنها �أخ ّلت بعملية بناء الأمة،
فاالنتماء الع�صبي للجماعة القرابية يتناق�ض كليا مع االنتماء ال�شامل للأمة .هذا ف�ض ًال عن
الت�صادم القيمي بني القبيلة كجماعة قرابية م�سيطرة على الدولة وبني قيم احلداثة التي
[[[ د .فالح عبد اجلبار ،عراق ما بعد احلرب� :سباق من �أجل اال�ستقرار و�إعادة البناء وال�شرعية،
جريدة الآن الأ�سبوعية ،العدد ( ،28بغداد.)2005/5/3 ،
[[[ د .فالح عبد اجلبار ،الدميقراطية امل�ستحيلة :الدميقراطية املمكنة :منوذج العراق( ،بريوت ودم�شق،
دار املدى� ،)1998 ،ص.14
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تتطلبها الدولة والأمة معا .لكن ملاذا ن�ش�أ هذا النمط من النظام التوتاليتاري يف العراق؟
يجيب الدكتور فالح عبد اجلبار �ضمن منهجيته النظرية الي�سارية بنقاط �ست[[[:
•�إندماج ال�سلطة ال�سيا�سية وال�سلطة االقت�صادية بيد الدولة (بفعل الريع
النفطي).
•التغريات املجتمعية التي �أدت �إىل �إ�ضعاف الطبقات العليا وا�ضمحالل الطبقات
الو�سطى يف الدولة.
•منو الدولة ك�أكرب رب عمل ومنوها الفائق كجهاز �ضبط و�سيطرة.
•تال�شي منظمات املجتمع املدين بالتدريج.
•�صعود الثقافة ال�شعبوية.
•البيئة الدولية امل�ؤاتية �أو الداعمة للنموذج التوتاليتاري يف العراق.
وباالنتقال �إىل و�ضع العراق الراهن (بعد �سقوط النظام التوتاليتاري) ،يدعو
الدكتور فالح عبد اجلبار �إىل �إعادة حتريك عجلة بناء الأمة يف العراق وجتفيف منابع
التوتر الإجتماعي وال�سيا�سي فيه .ومن اجل ذلك يقرتح ما ي�أتي:
 1ـ الت�أميم االقت�صادي� ،أي �إنهاء احتكار الرثوات االقت�صادية.
 2ـ بناء عملية �سيا�سية ال ت�ستثني �أي �شريحة .ويتبنى الدكتور فالح عبد اجلبار
م�شروع «الدميقراطية التوافقية» بح�سب منوذج «�آرنت ليبهارت» لبناء الدولة/الأمة [[[.
ويهدف هذا النموذج �إىل امت�صا�ص احتماالت الت�سيد/التوتاليتارية/الدكتاتورية ،با�سم
احلزب �أو الفرد �أو الطائفة �أو القومية .وي�ؤكد الدكتور فالح عبد اجلبار بهذا ال�صدد �أن
قيود الدميقراطية التوافقية هي حماية للجميع من اجلميع[[[ ،م�شددا على �ضرورة علمنة
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.22
[[[ �آرنت ليبهارت،الدميقراطية التوافقية يف جمتمع متعدد ،ترجمة :ح�سني زينه،ط( ،1بغداد
وبريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية� ،)2006 ،ص  47ــ .86
[[[ د .فالح عبد اجلبار و�آخرون ،م�أزق الد�ستور :نقد وحتليل(مت�ضادات الد�ستور الدائم)( ،بغداد
وبريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية� ،)2006 ،ص .84وللمزيد �أي�ضاينظر :الئحة التعديل
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النظام ال�سيا�سي يف العراق ،ود�ستوره وقوانينه .وي�ؤكد عبد اجلبار �إن النظام العلماين
كفيل ب�إنهاء الطائفية يف العراق ،م�شريا �إىل �أن هذا البلد مل يعرف يف تاريخه «الطائفية
الإجتماعية» ،و�أن ما ح�صل قبل وبعد �سقوط النظام ال�شمويل يف العراق عام  2003هو
«طائفية �سيا�سية» وهي نتاج عاملني رئي�سيني :التوزيع غري العادل للرثوات ،والإ�سالم
ال�سيا�سي (ال�شيعي وال�سني) ال�صاعد يف العراق[[[.
تفعيل دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وعلى �أربعة م�ستويات[[[:
ـ اقت�صاد ال�سوق (�شركات جتارية ،مقاوالت).
ـ امل�ؤ�س�سات الو�سيطة (�أحزاب ،م�ؤ�س�سات دينية ،احتادات قبلية).
ـ الإعالم احلر.
ـ املنظمات غري احلكومية املخت�صة (رعاية املر�أة ،طفولة ،مكفوفني ..وغريها).

الد�ستورية املن�شورة علىموقع معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية:
واملن�شور ن�سخة منه على الرابط االلكرتوين:

www.iraqstudies.org

www.nahrain.com/d/news/05/11/11/nhr1111i.html.

ويقرتح الدكتور فالح عبد اجلبار يف تعديالته املقرتحة على ن�ص الد�ستور العراقي الدائم �إعطاء حق
النق�ض (الفيتو) للمكونات العراقية الأ�سا�سية ف�ض ًال عن مترير القوانني بالثلثني ل�ضمان التوافق.
[[[ حوار �أجراه الباحث مع الدكتور فالح عبد اجلبار.
[[[ د .فالح عبد اجلبار ،املجتمع املدين يف عراق ما بعد احلرب( ،بغداد وبريوت ،معهد الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية� ،)2006 ،ص  35ــ .57
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حنو رؤية نظرية جديدة
للهوية الوطنية العراقية
 1ــ عجلة التاريخ
اخ َت َلف علماء الإجتماع يف تف�سرياتهم للنظم الإجتماعية وال ُبنى التي ت�ضفي «املعنى»
على حياة الإن�سان ،وتُز ّوده بهويته .ولهذه النظم الإجتماعية عوامل حم ّركة ت�سهم يف دوران
عجلة التاريخ� ،أي �أنها ت�سري باملجتمعات نحو التغيري والتغري.
كانت البداية احلقيقية مع مارك�س ،الذي �آمن ب�أن الربوليتاريا هي التي حترك
التاريخ ،وبيدها مقاليد ال�سلطة احلقيقية ،فهم املالكون ال�شرعيون لل�سلعة ،وهم الأكرثية
�صاحبة احلق يف الرثوة وال�سلطة �أي�ضا .ومرارة الواقع ال تتغري عند مارك�س �إال بال�صراع
الذي البد �أن ينتهي �إىل الثورة� ..صراع يكون قطباه يف �أق�صى درجات الوعي الطبقي،
�أي «الهوية» ب�أنقى �صورها .و�سيكون الغلبة بح�سب هذه النظرية ،لعالمَ ٍ جديد خال من
الطبقات ،عامل بال دول �أو حكومات ،عامل يديره العمال والأنظمة الإنتاجية ال�صناعية،
عامل مثايل �أحادي الهوية.
على النقي�ض من مارك�س متاما كان ثور�شتاين فبلن ،والذي كانت الطبقة العليا لديه،
هي حمرك التاريخ ،فالطبقة العليا �أو الأوىل �أو تلك التي تتبو�أ اجلاه واملكانتني الإجتماعية
واالقت�صادية ،هي م�صدر القيم والنظام[[[ ،يق ّلدها الآخرون� ،أي ي�ستقون هويتهم منها ،يف
الذات ذاتَها من الآخر!
حماول ٍة تلتم�س ُ
�أما الآخرون من ال�سو�سيولوجيني فقد ّ
اختطوا طريق ًا و�سطا ،معتربين الطبقة
الو�سطى من البريوقراطيني و�أ�صحاب الياقات البي�ض هم املحركني للتاريخ� ،أي بيدهم زمام
التغيري يف املجتمع ،و�إن كان ه�ؤالء العلماء قد اختلفوا يف تف�سري كيفية التغيري .فمنهم َمن
[[[ ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة ،الرابط االلكرتوين:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Theory_of_the_Leisure_Class
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ابتد�أ ِمن الفعل الإجتماعي �أي املمار�سة اليومية للفعل باعتباره الوحدة امليكرو�سو�سيولوجية
يف علم الإجتماع ،لي�صعد به �إىل تف�سري النظام .ومنهم من ابتد�أ من النظام نف�سه بو�صفه
البنية الأ�سا�سية احلا�ضنة ل�سلوك الأفراد لينزل به �إىل تف�سري الفعل الإجتماعي.
وعند هذا امل�ستوى ُيطرح ال�س�ؤال التايل يف �صريورة الهوية الوطنية العراقيةَ :من يقود
َمن على �س ّكة التاريخ؟ وهل من وجود لطبقات اقت�صادية يف هذا املجتمع؟ وهل هناك من
ويوجه
لنظام ما؟ �أم �أن هناك نظام ًا من البنى الإجتماعية يقود ّ
فعل �إجتماعي �أ�س�س/ي�ؤ�س�س ٍ
وي�صحح الفعل الإجتماعي اليومي �أي �سلوك الأفراد؟ وهل من وجود ملثل هذا النظام
ويرعى
ّ
�أ�صال؟ ما دور الدولة فيه؟ وما مكانة الثقافة/الثقافات يف �صريورة الهوية الوطنية؟
من خالل حتليل التجربة الإجتماعية-التاريخية العراقية ميكن القول �إن حمرك
التاريخ ال ينح�صر يف النخبة �أو الطبقة العليا كما قال فبلن ،كما �أن ذلك ال ينح�صر يف
الطبقة الأدنى �أو امله ّم�شة �أو «حطام و�شظايا الطبقات» كما عربت عن ذلك «حنه ارنت»� ،أو
كما ا�سماها مارك�س بالربوليتاريا العمالية .كما �إن حتريك عجلة التاريخ ال ي�ستغني �أي�ضا
عن الطبقة الو�سطى ب�أن�ساقها وم�ؤ�س�ساتها كما يف التعبري البار�سوين� ،أو ببريوقراطيتها
كما ي�ؤكد ذلك فيرب .فالنظرية ال�سو�سيولوجية ينبغي �أن حتمل �أجوبة كافية ،تف�سر (ما
كان) من الهوية الوطنية العراقية ،وتعطي التنب�ؤ ِلـ(ما �سيكون) بالن�سبة لها .ومن خالل كل
ذلك نقرتح �أن تكون «اجلماعات العراقية التقليدية» حمرك ًا للتاريخ .فاجلماعات العراقية
املختلفة ،بانتماءاتها التقليدية املتنوعة �ش َّكلت وتُ�ش ّكل الفعل الإجتماعي على امل�ستوى
الفردي لل�سلوك ،كما �أنها �أ�سهمت يف بناء النظام الإجتماعي/ال�سيا�سي يف العراق.
و«اجلماعات التقليدية» هي تلك اجلماعات التي ي�ستلهم الأفراد منها القيم
والعادات واملواقف جتاه اجلماعات الأخرى ،ودائما ما يكون االنتماء �إليها �سابق ًا الختيار
الفرد وتفكريه املنطقي.
وبهذا املعنى يكون املتدينون بدين ما وطائفة ما وقومية ما وحتى الع�شرية ،جماعات
تقليدية.
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 2ــ الت�ضامن والدولة
اتفق علماء الإجتماع على �أن �أفراد الب�شر مييلون �إىل الت�ضامن� ،إدراك ًا منهم ب�ضعف
الإن�سان وحاجته �إىل ال�شعور بالقوة .و»الت�ضامن» هو التفاعل من اجل التماثل� ،أي �إيجاد
امل�شرتكات يف الأهداف والو�سائل ،فال جمتمع من دون ت�ضامن ،و�أن بقاء املجتمع بدرجة
متاثل �أفراده.
وقد تباين العلماء يف طريقة التف�سري ملفهوم الت�ضامن ،فمارك�س ر�صدها وفق ًا
لنمطاالقت�صاد (الإنتاج وامللكية) منذ ال�شيوعية الأوىل وحتى مرحلة الر�أ�سمالية� ،آم ًال يف
�أن جتد املجتمعات الب�شرية �ضالَّتها �ضمن جمتمع �شيوعي مت�ضامن على �أ�سا�س الطبقة
العمالية الواحدة.
كما ر�صد ماك�س فيرب الت�ضامن يف جذوره الثقافية لدى املجتمعات البدائية التي
ت َُ�سيرّ ها امل�شاعر �أو التقاليد� ،أو القيم (�سحر� ،أ�ساطري ،طقو�س ،دين )..,م�شريا �إىل
�أن �أرقى �أنواع الت�ضامن و�أ�ش ّدها قوة هي تلك التي يعتمد �أفراد جمتمعها على العقالنية
الغائية .ويف مثل هذه املجتمعات تكون «امل�صلحة» �أ�سا�س العالقة التي تربط الأفراد ،وفيها
متيل النظم والقيم �إىل التحول من منطها الأخالقي/ال�سحري/الطقو�سي �إىل النمط
القائم على �أ�سا�س التنظيم والتن�سيق والتكامل بني م�صالح الأفراد.
�أما دوركامي فقد اعترب �أن الت�ضامن بناء �إجتماعي بامتيازُ ،مف ّرق ًا ذلك عن
الت�ضامن الذي يكون �أ�سا�سه االقت�صاد كما �أورده مارك�س .فالوعي الطبقي لدى مارك�س
ي�شري �إىل منط الت�ضامن الذي ي�شعر به كل من الطبقتني الربجوازية �صاحبة ر�أ�س املال،
والربوليتارية �صاحبة العمل .يف حني �أن الت�ضامن يف املنظومة النظرية لدوركامي ،ب�صنفيه
(امليكانيكي ،الع�ضوي) ،ي�شري لي�س �إىل تق�سيم العمل االقت�صادي فح�سب ،بل والتنظيم
الإجتماعي وامل�شاعر والعالقات التي تربط الأفراد يف املجتمع/الأمة.
ولكن هل يكفي لنظريات الت�ضامن �أن ت�ستوعب وتف�سر الهوية الوطنية؟ يف الواقع
�أن مفهوم الهوية الوطنية ،ي�ستبطن يف داخله �أطراف ًا فاعلة ،ميكن تلخي�صها بالتاريخ
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واجلغرافيا والأمة والدولة[[[ (وكما مو�ضح يف املخطط  .)2و�إذا كانت نظريات الت�ضامن
تعالج كيفية ال�شعور بالتما�سك لدى املجتمع/الأمة ،ف�إنها حتتاج �إىل مزيد من التعديل
لت�شمل الأطراف الفاعلة الأخرى يف الهوية الوطنية.
فاجلانب التاريخي ب�إمكانه تزويد اجلماعات برتاث زاخر من الر�أ�س املال الرمزي
الذي من �ش�أنه �أن يعزز/يقو�ض الهوية لدى املجتمع/الأمة ،يف حني �أن ال ُبعد اجلغرايف
بقدر ت�أثريه على اجلانب الثقايف (عادات ،تقاليد و )..ف�إنه ي�شكل عن�صرا مه ّم ًا يف و�ضع
احلدود مع الهويات الأخرى� .أما عالقة الدولة بامل�ستويات الت�ضامنية عند املجتمع/الأمة
فقد ر�صدها مارك�س حني �أ�شار �إىل �أن الدولة لي�ست �سوى �أداة من �أدوات ال�سيطرة التي
ت�ستخدمها الطبقة الربجوازية على ح�ساب الربوليتاريا العمالية .يف حني اعترب فيرب الدولة
ب�أنها جمرد جهاز بريوقراطي تنظيمي يحتكر العنف مل�صلحة املجتمع .كما �أن دوركامي ر�أى
يف الدولة م�س�ؤولية ذات طابع �أخالقي/قيمي تعزز من ت�ضامن �أفراد املجتمع عن طريق
تق�سيم العمل العادل فيه ،وتوفر �أق�صى درجات احلرية والإنعتاق لأفراد الأمة.
املخطط ( :)1يو�ضح العالقات الفاعلة بني �أطراف الهوية الوطنية.

الأمة

↔

التاريخ

اجلغرافيا ↔
الدولة

املقدم ملفهوم الهوية
* جرى تكييف املخطط من قبل الباحث ،وفق ًا للتعريف الإجرائي ّ
الوطنية.
[[[ التعريف املعتمد يف هذه الدرا�سة ملفهوم الهوية الوطنية" :الهوية الوطنية هي تلك التفاعالت
وعي�ش على رقعة جغرافية حمددة) ــ والتي من
الواعية لأفراد الأمة ــ (التي ت�شرتك بنظام �سيا�سي
ٍ
خاللها تعيد ب�شكل متوا�صل� ،إنتاج الرموز وتف�سريها والقيم والرتاث وم�صادر نفوذها الذي مييزها
عن الأمم الأخرى".
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لكن نظريات الت�ضامن/الدولة �آنفة الذكر �إذا ما متكنت من تف�سري بع�ض اجلوانب
املتعلقة بالهوية الوطنية يف املجتمعات املتجان�سة اثنيا ،ف�إنها قد تعجز عن ذلك يف املجتمعات
املتنوعة� ،سيما �إذا كان العن�صر الأبرز يف حتريك وتفعيل وتوجيه كل من الأمة والدولة هو
اجلماعات التقليدية كما هو احلال يف مو�ضوع هذه الدرا�سة .فالت�ضامن يف هذه املجتمعات
قد يكون ابعد مدى من العن�صر االقت�صادي الذي اقرتحه مارك�س ،و�أكرث �سعة مما ت�صوره
كل من فيرب ودوركامي يف ت�أثر الت�ضامن ب�أبعاد ثقافية �أو �إجتماعية .فمو�ضوع الت�ضامن على
ما يبدو يتحدد مبو�ضوع �سلبي هو الغُنب �أو ال�شعور به �أو اخلوف منه .وطبقا لهذا املو�ضوع
ف�إن الغنب يف النظرية املارك�سية يبدو وا�ضحا عند الطبقة الربوليتارية والذي هو ال�سبب
وراء الوعي الطبقي لديها ،كما �أن اخلوف من الغنب يكون الدافع للربجوازيني ملحاولة �إحكام
ال�سيطرة على العمال .ويف نظرية فيرب يبدو �أن اخلوف من الغنب كان الدافع وراء التحول
الربوت�ستانتي الكالفيني عند طبقة التجار الذين دخلوا �إىل الديانة امل�سيحية التي كانت
ت�شجع الرهبنة ،وبالنتيجة ف�إن الربوت�ستانتية الكالفينية هي تعبري عن اخلوف من الغنب
الذي قد ي�سلب التجار مكانتهم الإجتماعية يف الديانة اجلديدة .بعبارة �أخرى ف�إن حتول
املجتمعات من منط الفعل الإجتماعي القيمي �إىل منط الفعل العقالين الغائي ي�ستبطن يف
داخله �شعورا بالغنب �أو اخلوف من الغنب الذي ج َّربه املجتمع عند تعطيل طاقاته العقالنية
مل�صلحة اجلانب الالعقالين امليتافيزيقي حتديد ًا.
كذلك عند دوركامي ف�إن تق�سيم العمل يف املجتمعني امليكانيكي والع�ضوي هو تعبري
عن نزوع املجتمعات نحو العدالة وبالنتيجة خوفها امل�ستبطن من الغنب.
فالغنب �أو ال�شعور به �أو اخلوف منه قد يكون ذا دوافع اقت�صادية كما عند مارك�س �أو
ثقافية كما عند فيرب �أو ذا �أ�س�س �إجتماعية كما عند دوركامي.
ويكون هذا املو�ضوع ـ (الغُنب) ـ هو �أ�سا�س عالقة الت�ضامن بني الأفراد على م�ستوى
اجلماعة التقليدية ،وهذه العالقة تكون عالقة ت�ضامنية عك�سية مع املجتمع الأكرب �أي
الأمة ،فكلما زاد ال�شعور بالغنب على م�ستوى اجلماعة ،زاد الت�ضامن بني �أفرادها ،وق ّل
�شعور الت�ضامن على م�ستوى الأمة ،والعك�س ي�صح �أي�ض ًا.
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�أما الدولة يف املجتمعات املتنوعة اثنيا �أي ذات جماعات تقليدية فاعلة ،ف�إنها تمُ ّثل
درجة ت�ضامن بني اجلماعات .مبعنى �آخر قد تكون احلكومة مب�ؤ�س�ساتها طرفا يف النزاع بني
اجلماعات لنيل االمتيازات وال�سلطة مل�صلحة جماعة دون �أخرى ،وبالنتيجة تعطي �صورة
لدولة متنازِعة مع ذاتها ،وقد تكون احلكومة نظاما يعمل على تذويب الفوارق التقليدية
للجماعات وبالنتيجة الت�أ�سي�س لدولة يكون الت�ضامن بني �أفرادها على �أ�سا�س املواطنة[[[،
ال االنتماء �إىل جماعات ما قبل الدولة .فالت�ضامن على م�ستوى اجلماعات التقليدية هو
ت�ضامن ال ُيق ُّر بالذوبان يف الهوية الأكرب مثل الهوية الوطنية ،بل هو ت�ضامن يدعو �إىل
العودة �إىل «الأ�صل» باحث ًا عن نقاء لغوي �أو ديني �أو طائفي �أو ...غريها[[[.
وب�إمكان احلكومة العمل على �إعادة �إنتاج الرموز وبناء الأمة ـ (بدل تعميق احل�س
اجلماعاتي) ـ من خالل التنمية االقت�صادية املتوازنة والتعليم[[[ والرتويج للرموز امل�شرتكة
�أو «ال�سنن املخرتعة» كما �أكد على ذلك هوبزباوم يف نظريته[[[ .فاحلكومة يف املجتمعات
املتعددة اثنيا لها دور حا�سم يف بناء الأمة وهويتها الوطنية .وبالن�سبة للعراق ف�إنه ـ وخالفا
ملا عر�ضه الدكتور فالح عبد اجلبار[[[ ـ مل ينجح يف بناء الدولة ،كما انه مل ينجح يف ت�أ�سي�س
احلكومة .لأن الدولة[[[ كثري ًا ما كانت �صورة م�شو�شة لنزاعات قومية �أو طائفية �أو قبلية،
ومل تعك�س وحدة �أبنائها �إال �ضمن ر�ؤية ت�ستلهم توجهاتها من اجلماعات ما قبل الدولة.
[[[ للمزيد يراجع :نظرية كارل دويت�ش ،من الدرا�سة احلالية.
[[[ يبدو �إن حتذير الفيل�سوف الأملاين فردريك نيت�شة من العودة �إىل الأ�صول كان يق�صد بالتحديد مثل
هذه الأنواع من الت�ضامن البدائي .فقد قال نيت�شة ما ن�صه�" :إن الطريق الذي ينحدر �إىل الأ�صول ،ي�ؤدي
يف كل مكان �إىل الرببرية" .للمزيد ينظر :فتحي امل�سكيني ،الهوية والزمان :ت�أويالت فينومينولوجية
مل�س�ألة الـنحن( ،بريوت ،دار الطليعة� ،)2001 ،ص.73
[[[ للمزيد يراجع :عبد الفتاح �إبراهيم ،من الدرا�سة احلالية.
[[[ للمزيد يراجع :اريك هوبزباوم ،من الدرا�سة احلالية.
[[[  للمزيد يراجع :د .فالح عبد اجلبار ،من الدرا�سة احلالية.
[[[ التعريف الإجرائي املعتمد يف هذه الدرا�سة ملفهوم الدولة" :كيان �سيا�سي ــ قانوين �ضمن بقعة
جغرافية حمددة ،ي�شعر مواطنوه ب�أنهم جزء منه ،وان م�ؤ�س�ساته احلاكمة تعمل على التوحيد بينهم".

ــ  102ــ

�أ�ضف �إىل ذلك ف�إن احلكومة[[[ والتي يف مفهومها قائمة على �أ�سا�س امل�شاركة
املت�ساوية للمواطنني �أوال[[[ ،والكفاءة ثانيا ،ف�إنها مل تت�ش ّكل هي الأخرى منذ ت�أ�سي�س العراق
الذي مل ُيج ّرب �إال نادر ًا ،الت�ساوي يف احلقوق واملهنية يف العمل امل�ؤ�س�سي ،والتي كانت ـ
ورمبا حلد الآن ـ االعتبارات القومية والطائفية والقبلية هي ال�سائدة يف بناء امل�ؤ�س�سات،
خا�صة فيما يتعلق باملراتب �صاحبة القرار .وبهذا بقيت الدولة/احلكومة مغرتبةعن ج�سم
املجتمع ،لأن املفارقة العراقية �أن الدولة كانت لأمة مل تت�ش ّكل بعد ،خالفا للدول يف الغرب
التي كانت �شكال من �أمم مت�ش ّكلة �أ�صال .وقد زاد العامل االقت�صادي من تعقيد دور الدولة
يف الهوية الوطنية� ،إذ كان الريع النفطي حتديدا �سببا من �أ�سباب هذا االغرتاب للدولة عن
الأمة[[[.
وقد ت�ضافرت العوامل الثقافية واالقت�صادية والإجتماعية على ن�ش�أة معادلة خا�صة
حتكم �صريورة الهوية الوطنية يف العراق ب�أطرافها الأ�سا�سية( :الأمة ↔ اجلماعة
التقليدية ↔ الدولة) ،فكلما زادت م�شاركة اجلماعات يف خمتلف القطاعات الإجتماعية،
زاد مبقت�ضاها �أي�ضا عملية الإندماج يف الهوية الوطنية الواحدة ،وزادت بتبعها امل�شرتكات
النف�سية والإجتماعية .يف حني �أن الت�شوه الذي اعرتى االقت�صاد العراقي جراء الريع
النفطي بالإ�ضافة �إىل عوامل �إجتماعية وثقافية كما �أ�سلفنا ،ت�سبب وقد يت�سبب ب�إ�ستقواء
جماعة من اجلماعات التقليدية ،يف �إطار ال�سلطة الر�سمية ـ (احلكومة) ــ ،على اجلماعات
الأخرى ،ما جعل/يجعل البالد متر مبرحلة �إدماج ق�سرية .وتاريخ العراق املعا�صر وكما
�سوف نرى ،زاخر مبثل هذه املحاوالت الق�سرية لإدماج اجلماعات �ضمن �إطار رمزي واحد
يجمع �شتات العراقيني على الرغم من اختالفاتهم الطبيعية.
[[[ التعريف املعتمد يف هذه الدرا�سة ملفهوم احلكومة" :امل�ؤ�س�سات البريوقراطية املختلفة (�إدارية،
�أمنية� ،سيا�سية و )..التي يعتمدها القادة يف ت�سيري �ش�ؤون الأمة وقراراتها".
[[[ حول �أهمية امل�شاركة يف �إدارة البالد يراجع :د .علي الوردي من الدرا�سة احلالية.
[[[ للمزيد يراجع :د .فالح عبد اجلبار ،من الدرا�سة احلالية.
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الف�صل الثالث

الهوية الوطنية يف العراق
بـيـن �إدمـاج ال�سلطة و�إنـدمـاج املجـتـمع

متهيد
مييل الباحثون �إىل �إرجاع ت�أريخ العراق �إىل �أعماقٍ متت ُد �إىل الألف اخلام�س قبل
امليالد .وقد ُعرفت املناطق اجلنوبية الفا�صلة بني بغداد احلالية �إىل احللة ،ببالد �أكد يف
وتوحدت هذه البالد يف عهد امللك
حني �شَ ّكلت املناطق اجلنوبية الأخرى بالد �سومر[[[ّ .
�سرجون الأكدي ( 2371ـ  2316ق م) حتت عنوان «بالد �سومر وبالد �أكد»� ،إذ بقيت هذه
الت�سمية �سارية حتى عهود ت�أريخية متقدمة جدا .ويف الوقت ذاته ت�شري الوثائق التاريخية
�إىل �أن م�ؤرخي بالد الإغريق من اليونان والرومان كانوا مييلون �إىل �إطالق ا�سم «بالد
مابني النهرين» �أو (ميزوبوتاميا  )Mesopotamiaعلى العراق .لكن احلقيقة �أن ت�سمية
«العراق» مل ي�شع ا�ستعمالها �إال يف العهد ال�سا�ساين ( 227ـ  636م)� ،إذ �شملت هذه الت�سمية
املناطق الكائنة بني جنوبي بغداد ومياه اخلليج ،يف حني �أن املناطق ال�شمالية من بغداد
املالحظ �أن الت�سمية الت�أريخية
امتداد ًا �إىل املو�صل احلالية كانت ت�سمى بـ«اجلزيرة» .ومن َ
للعراق القدمي مل تت�ضمن املناطق اجلبلية التي �سكنتها �أقوام �آرية� ،أُطلق عليهم ت�سمية
واملوحدة للعراق ـ ( من دون ذكر
«الكرد» فيما بعد .وعلى الأرجح ف�إن الهوية املميزة
َّ
املناطق اجلبلية الكردية) ـ مل تتبلور �إال يف فرتات متقطعة ،كان �أبرزها حكم ال�سومريني
ثم الأكديني ثم الآ�شوريني،على الرغم من �أن كل هذه الفرتات كانت عبارة عن اتفاقيات
ٍ
واحتادات ه�شة ملدن/دول �صغرية َح َكمتَها �أقوام خمتلفة عرقي ًا وثقافي ًا .وما عدا ذلك ف�إن
�أر�ض العراق ومنذ ال ِق َدم م ّيزتها القدرة على االنق�سامات وا�ستقطاب ال�صراعات واحلروب
والغزوات بني الإمرباطوريات ،ومل تنته قدرة هذه البالد على جلب ال�صراع �إال عند القرن
وحد البالد من جهة ,وكان �سبب ًا لظهور
ال�سابع بعد امليالد� ،إذ كان الفتح الإ�سالمي الذي ّ
[[[ ف�.آ .بيالف�سكي� ،أ�سرار بابل ،ترجمة :ر�ؤوف مو�سى الكاظمي( ،بغداد ،دار امل�أمون للرتجمة
والن�شر� ،)2008 ،ص .9
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العديد من احلركات االحتجاجية ،واملتمردة ،والع�صية على احلكم من جهة �أخرى ،خا�صة
�إذا ما قورن ذلك باال�ستقرار الن�سبي لبالد ال�شام حتت احلكم الإ�سالمي الأموي .وا�ستمر
احلال يف العراق حتت احلكم العربي الإ�سالمي حلني �سقوطه على يد املغول عام (1258م)
�إذ كان ذلك �إيذان ًا بحكم جديد حتت �سلطة �أقوام فار�سية خمتلفة وملا يقرب من ثالثة
قرون .وانتهت هذه احلقبة �أي�ضا بعد دخول العثمانيني �إىل بغداد عام (1534م) والذين
حكموا البالد نحو �أربعة قرون .لكن هذه الفرتة انتهت هي الأخرى بغز ٍو جديد كان بريطاين
النكهة هذه ا َمل ّرة ،جنم عنه ت�أ�سي�س العراق احلديث وبحدوده اجليو�سيا�سية احلالية عام
(1921م) وفقا لإتفاقيات جمعت القوى الكولونيالية الكربى �آنذاك[[[.

[[[  اعتمدنا املعلومات التاريخية الواردة يف هذا الن�ص من �صفحات عديدة ومتفرقة من كتاب
"مقدمة يف ت�أريخ احل�ضارات القدمية" مل�ؤلفه الدكتور طه باقر ،و"املجتمع والدولة يف امل�شرق العربي"
للدكتور غ�سان �سالمة .للمزيد ينظر :د .طه باقر ،مقدمة يف ت�أريخ احل�ضارات القدمية ،ج(،1بريوت،
دار الو ّراق .)2009 ،و�أي�ضا ينظر :د .غ�سان �سالمة ،املجتمع والدولة يف امل�شرق العربي ،ط،3
(بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية� ،)2008 ،ص.39-25

ــ  108ــ

املبحث الأول
احلكم العثماني ،اإلنتداب ،العراق امللكي
�أوالً :احلكم العثماين ( 1534ــ 1917م)
عند البحث عن م�صادر الهوية الوطنية العراقية واملرجعيات �أو الفئات املنتجة لها،
البد من الرجوع �إىل التاريخ الذي يج�سد مدى ان�صهار/افرتاق الأفراد واجلماعات عن
بع�ضهم البع�ض .و�إن كان التاريخ يف العراق موغ ًال يف ال ِق َدم ،وم�صادر الهوية الثقافية
العراقية هي الأخرى بالغة التنوع والتعقيد ،ي�صبح من الأجدى درا�سة الفرتات التاريخية
الأقرب والأبرز والتي ما تزال ت�ؤثر يف �صياغة الهوية الوطنية لدى العراقيني.
ميكن َع ّد القرنني اخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر بداية لت�شكل عنا�صر الهوية
العراقية كونهما حافلني بالأحداث ،والذي حتول فيهما العراق �إىل �ساحة لل�صراع بني
�إمرباطوريتني كبريتني يف املنطقة� ،إذ بد�أ الغزو العثماين للعراق منذ عام 1516م واقتطعت
الإمرباطورية العثمانية املناطق اجلبلية الكردية ف�ضال عن املو�صل من احلكم ال�صفوي
الذي كان يحكم العراق �آنذاك ،فيما ا�ستمر تقدم العثمانيني حتى عام 1555م �إذ خ�ضعت
بغداد والب�صرة ل�سلطتهم .لكن مع ذلك كان حكم العثمانيني ّ
متقطعا وه�ش ًا و�ضعيف ًا،
فال�صفويون كانوا يتقدمون ويرتاجعون يف مناطق خمتلفة ف�ضال عن حكم املماليك الذين
�سيطروا على بغداد لربهة من الزمن[[[ .ومتيزت هذه الفرتة ب�أمناط خمتلفة من ال�صراع
بني العثمانيني وال�صفويني ،لي�س اق ّلها ال�صراع الطائفي واالقت�صادي ف�ض ًال عن ال�صراع
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،من الثورة �إىل الدكتاتورية :العراق منذ  ،1958ترجمة:
مالك النربا�سي( ،بريوت ،دار اجلمل� ،)2003 ،ص .21
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الع�سكري وال�سيا�سي بني النظامني ،وكل ذلك كان ي�شكل احلدود الفا�صلة بني هويتني
مميزتني :فار�سية�/شيعية ،وعثمانية�/سنية.
لكن احلكم العثماين على ار�ض العراق ،وحتى بعد ا�ستقراره ن�سبي ًا ،كان ظاهري ًا ويف
املدن فقط ،فلم ي�س َع �إىل تغيري الأنظمة االجتماعية ال�سائدة �أو العمل على �إدماج اجلماعات
التي كانت متباينة ديني ًا ومذهبي ًا وقومي ًا با�ستخدام العنف والق�سر �أو حتى ت�شجيع �إندماجها
طوعي ًا[[[ ،وكانت هذه ال�سيا�سة من �أ�سباب �ضعف الإمرباطورية العثمانية التي بد�أت يف
الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر بتوجيه �أنظارها نحو الواليات� ،ساعي ًة �إىل �إعادة
هيبة الإمرباطورية بعدما �أم�ست الواليات تتمتع بحكم �شبه ذاتي عن الباب العايل .لذلك
�شرعت ال�سلطات العثمانية بحزمة من الإ�صالحات من اجل الدمج االجتماعي والإداري �أو ًال
ِ
إ�صالحات ت�أثر ًا بالتطورات
والتحديث ثاني ًا ،فكان �أن قاد طبقة من املتعلمني الأتراك هذه ال
االجتماعية والإقت�صادية يف الغرب.
وع ِم َل الوايل العثماين يف بغداد «مدحت با�شا» وبتوجيه من الباب العايل على تنفيذ
َ
عدد من القوانني ذات الطابع التحديثي ،منها قانون ع�صري للواليات� ،شَ ِم َل تو�ضيح ًا
دقيق ًا للبنية الإدارية من م�ستوى الإقليم نزو ًال �إىل م�ستوى القرية ،بهدف �إ�شراك ال�شعب
يف �إدارة الدولة عرب جمال�س �إدارية ،وكل ذلك من اجل دمج الواليات الثالث ،الب�صرة
وبغداد واملو�صل[[[ .ويبدو �أن العثمانيني كانوا يرغبون ببناء هوي ٍة تكون الدولة َق ِّي َمة عليها،
و ُت�ؤ ّمن ت�ضامنا معقوال تقوده الدولة عن طريق التق�سيم �شبه العادل للرثوات[[[ .كان ذلك
�شعور ًا عميق ًا عند الإدارة العثمانية التي كانت تدرك ب�أن احل�س بالتماثل واالندماج مل
يكن مييز هذه املناطق ،فعلى ال�صعيد ال�سيا�سي مث ًال كان لكل والية من الواليات الثالث
[[[ ت�شارلز تريب�،صفحات من تاريخ العراق ،ترجمة :زينة جابر �إدري�س( ،بريوت ،الدار العربية
للعلوم� ،)2008 ،ص.41
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.41
[[[ من الوا�ضح �إن هذا النمط من الت�ضامن يخلق هوية دوركاميية الطابع� ،أي حقيقة اجتماعية تتجلى
يف ال�سلوك وامل�شاعر وطريقة تفكري الأفراد.
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نظامها الإداري والع�سكري وال�سيا�سي اخلا�ص� ،أما اقت�صادي ًا فقد انفتحت الب�صرة على
الهند واخلليج ،يف حني كانت بغداد الطريق الوا�صل بني جتارة �إيران وبالد ال�شام ،فيما
اكتفت املو�صل بتعزيز روابطها االقت�صادية مع حلب وا�سطنبول[[[.
وعلى الرغم من �أن �إ�صالحات مدحت با�شا بقيت عند م�ستواها النظري يف �أغلب
الأحيان� ،إال �أنها �أ ّثرت بعمق على امل�ستويات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية كافة ،ومل
تظهر نتائجها �إال بعد زوال احلكم العثماين نف�سه .كما �أن تلك الإ�صالحات �أ ّثرت ب�شكل ال
يقبل ال�شك على التطور الفكري للنخب العراقية نحو ال�شعور بالذات والهوية ،ورغبتهم يف
اال�ستقالل عن الإمرباطورية العثمانية فيما بعد.
ومن الإ�صالحات املهمة التي قادها مدحت با�شا كان تطبيق قانون امللكية وهو
القانون الذي منحت ال�سلطات مبوجبه (�سندات الطابو) ل�شاغلي الأرا�ضي الزراعية .وكان
الهدف من هذا الإجراء فر�ض نوع من اال�ستقرار ،للحد من جتاوز البدو والقبائل على
�أرا�ضي الآخرين بالإ�ضافة �إىل زيادة الإنتاج الزراعي ،ف�ض ًال عن ت�شجيع امللكية اخلا�صة.
والهدف الرئي�سي من ذلك هو التعامل مع �أ�صحاب الأمالك ك�أفراد ال كجماعات ،وبالنتيجة
ت�سهيل عملية ا�ستيفاء ال�ضرائب ،بعدما �ش ّكلت امللكية اجلماعية الع�شائرية �أ َرق ًا لل�سلطات
ُ�سجل
يف جمع ال�ضرائب .لكن امل�شكلة �أن الأرا�ضي ال�شا�سعة التابعة للقبيلة غالبا ما كانت ت ّ
ب�إ�سم �شيخ القبيلة بد ًال من ت�سجيلها ب�إ�سم الأفراد (بعد توزيعها بالت�ساوي عليهم) ،وهو ما
كانت تق�صده الإ�صالحات احلكومية .و�سبب ظهور هذه امل�شكلة يعود جلهل �أفراد القبيلة
تارة ولثقتهم العمياء بال�شيوخ تارة �أخرى ،والنتيجة �أن الأرا�ضي الزراعية حتولت قانوني ًا
وجه على ما يبدو �ضربة قا�سية للن�سيج
واقت�صادي ًا �إىل ال�شيوخ .وهذا التحول االقت�صادي ّ
االجتماعي القبلي� ،إذ حتول �أفراد الع�شرية املزارعون مبرور الوقت �إىل عمال عند ال�شيوخ
ـ الإقطاعيني فيما بعد ــ .وزاد من هذه الفجوة االجتماعية عام ٌل �آخر حدث يف م�صر وهو
افتتاح قناة ال�سوي�س عام 1869م �إذ �أ�صبحت الواليات الثالث (الب�صرة ،بغداد ،املو�صل)
ُم�ص ّدرة للمواد الزراعية �إىل العامل بعدما كانت تتميز باقت�صاد الكفاف .فقد زاد حجم
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت،م�صدر �سابق� ،ص .23
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الت�صدير الزراعي نحو ع�شرين �ضعف ًا خالل املدة الفا�صلة بني عام 1871م حتى عام
1913م ،وينقل الدكتور علي الوردي عن الأب «ان�ستان�س ماري الكرملي» الأديب وامل�ؤرخ
العراقي �أن عدد النخيل وحدها زاد مئة �ضعف بعد ع�شر �سنوات فقط من افتتاح قناة
ال�سوي�س[[[.
ورافق زيادة الرثوات الناجمة عن الت�صدير ،زيادة يف �أهمية امل�ساحات املزروعة� ،إذ
�أن حدود الأرا�ضي والقوانني املرتبطة بها �أ�صبحت حتدد العالقات االجتماعية وال�سيا�سية
ف�ض ًال عن االقت�صادية للأفراد واجلماعات .فملكية الأرا�ضي الزراعية كانت عائدة
بالدرجة الأوىل جلميع �أفراد القبيلة ،وهو النظام االجتماعي الذي اعتاد عليه العراقيون
منذ القدم .وهذا العامل ف�ض ًال عن احلاجة �إىل الت�ضامن من اجل الدفاع اجلمعي عن
الأر�ض بوجه الغزاة ح ّد ب�شكل كبري من ات�ساع امللكية اخلا�صة للأر�ض[[[.
وبالعودة �إىل مرحلة ما قبل افتتاح قناة ال�سوي�س ،ميكن القول �أن ال�شيوخ كانوا
�أكرث اندماج ًا مع �أفراد قبيلتهم عندما كان اقت�صاد القبيلة اقت�صاد ٍ
كفاف .لكن زيادة
الرثوات عقب افتتاح قناة ال�سوي�س �أ�صبح هدف ًا لل�شيوخ ال�سيما بعدما �أ�صبحوا قانوني ًا
مالكني للأرا�ضي ،وهذا يعني �أن نفوذهم االقت�صادي وال�سيا�سي ازداد بعدما كان حم�صور ًا
بالنفوذ االجتماعي .لكن زيادة الرثوة نقلت �أي�ضا �شرعية ال�شيوخ من �أفراد القبيلة (الن ََ�سب
ورابطة الدم) �إىل املال والأر�ض/امللكية (امل�صلحة اخلا�صة) ،وهكذا ق ّلت عوامل االرتباط
بني ال�شيوخ و�أفراد القبيلة .وتبع ًا لذلك زادت عوامل امل�صلحة التي تربط ال�شيوخ بال�سلطة
العثمانية (والربيطانية فيما بعد) �إذ التزم ال�شيوخ بدفع ال�ضرائب فيما التزمت ال�سلطة
بحمايتهم[[[ .و�أدى ذلك يف كثري من الأحيان �إىل �إ�ضعاف قوة القبيلة ،بل �إن هناك قبائل
[[[  د .علي الوردي ،ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ،ج ،3ط( ،2بريوت ،دار الرا�شد،
� ،)2005ص.6
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص .25
[[[ الربتني جويدة ،مدحت با�شا ونظام الأرا�ضي يف جنوب العراق ،ترجمة :اجمد ح�سني( ،بريوت،
معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية� ،)2008 ،ص .23ومن الوا�ضح �إن العالقة بني الأمة والدولة هي العالقة
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عريقة وجدت طريقها �إىل االنهيار بفعل تف ّرد �شيوخها ومترد �أفرادها عليهم[[[ (ينظر
املخطط .)3
ويبدو �أن هذا �ساهم بدوره يف ن�شوء طبقة �سيا�سية جديدة يقودها ال�شيوخ بالإ�ضافة
�إىل طبقة التجار واملوظفني/الع�سكريني العثمانيني[[[ .نقول طبقة التجار لأن دافعي
ال�ضرائب من �أ�صحاب الأرا�ضي اخلا�صة رغم ق ّلتهم ب�شكل عام ،كانوا يتمتعون بنفوذ
وت�أثري كبريين على احلكم يف املركز ،مما دعا جتار املدن �إىل ا�ستغالل ذلك من اجل
امتالك �أو �إدعاء امتالك ع�شرات الآالف من الهكتارات من الأرا�ضي مقابل احل�صول على
�سندات الأر�ض (الطابو) ،التي كانت متنحهم النفوذ وال�سلطة ال�سيا�سية[[[.
ومنذ تطبيق نظام الإ�صالحات �أ�صبحت القبائل البدوية �أكرث مي ًال لال�ستيطان
واال�ستقرار ب�سبب ال�ضمانات الأمنية التي كانت توفرها ال�سلطات العثمانية ،كما �أنها
�شرعت برتك العديد من عاداتها ،كالغزو ،واالنغالق الكامل بوجه املدينة  ،خا�صة بعدما
�أ�صبح ال�شيوخ مثا ًال يف حمل قيم املدينة ومظاهرها[[[ .وت�شري الإح�صاءات �إىل �أن البدو كانوا
ي�شكلون يف 1876م �أكرث من  %35من �سكان الواليات الثالث (بغداد ،الب�صرة ،املو�صل) ،يف
حني انخف�ضت ن�سبتهم �إىل  %17عام 1905م بفعل تطبيق الإ�صالحات العثمانية ،كما �أن
الفرتة الفا�صلة بني عامي 1861م �إىل 1897م �شهدت مت�صري �أكرث من  19مدينة جديدة
الرئي�سية التي حتدد الهوية الوطنية� ،إذ كان عالقة ال�شيوخ بال�سلطة العثمانية هي من �أوىل العالقات
احلقيقية ذات الطابع القانوين التي �شكلت بدايات امل�شاعر الوطنية يف العراق.
[[[ ومن مناذج ذلك انهيار قبيلة كبرية مثل (املنتفك) التي �أتخذت من جنوبي العراق م�سكناً لها وتعدّ 
من القبائل الرئي�سية التي تقف بوجه الدولة وطموحاتها ،بعدما �أم�سى �شيوخ املنتفك وهم من �أ�سرة
�آل ال�سعدون ،ملاّ كاً كباراً عاملوا �أفراد قبيلتهم معاملة �سيئة .للمزيد ينظر� :ستيفن هم�سلي لونغريك،
�أربعة قرون من ت�أريخ العراق احلديث ،ترجمة :جعفر اخلياط ،ط( ،4قم ،دار ال�شريف الر�ضي،
� ،)1990ص.370
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص 46ــ .53
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص .26
[[[ �ستيفن هم�سلي لونغريك ،م�صدر �سابق� ،ص.371
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ال�ستيعاب الأعداد املتزايدة من املتح�ضرين اجلدد وكان من ابرز تلك املدن ،العمارة
والرمادي والكوت والنا�صرية وغريها[[[.
املخطط ( ،)2ويو�ضح م�سار تفكك الن�سيج الق ََبلي واندماج م�صلحتي �شيوخ الع�شائر

والدولة.

* املخطط من تكييف الباحث.

وهكذا كانت الدولة العثمانية ومن خالل �إ�صالحاتها �سبب ًا يف ت�ضامن اجتماعي من
نوع جديد[[[ ازداد يف ال�سنوات الأخرية من احلكم العثماين الذي �شهد �إجراء �إ�صالحات
[[[ د .علي الوردي،ملحات اجتماعية من ت�أريخ العراق احلديث،م�صدر �سابق �ص.8
[[[ بالإمكان تتبع ت�أثري احلداثة على �صناعة الهوية من خالل نظرية كارل دويت�ش الذي اعترب �أن عملية
الت�صنيع والتح�ضّ ر وزيادة �شبكات النقل واملوا�صالت والإعالم التي ت�شكل مفردات "احلداثة"،
ت�ؤدي �إىل �إلغاء الرموز وخ�صائ�ص احلياة الرتاثية للنا�س .مبعنى �آخر �إن التقنيات احلديثة ومنو العقالنية
والعلمنة وا�ستحقاقات احلياة احل�ضرية ت�شجع على تذويب الفوارق الثقافية القائمة على الدين والطائفة
والع�شرية و...للمزيد ينظر :نظرية كارل دويت�ش من الدرا�سة احلالية.
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�أخرى ُمط َّع َمة بقيم حديثة ،مثل �صيغة الربملانات املمثلة لل�شعب وت�ساوي جميع �أبناء
الإمرباطورية �أمام القانون بغ�ض النظر عن كونهم م�سلمني �أو م�سيحيني ،عرب ًا �أو �أتراك ًا
�أو من ِم َللٍ �أو ِن َحلٍ �أخرى .لكن مدة خالفة ال�سلطان العثماين عبد احلميد الثاين ( 1876ـ
1909م) �شهدت نكو�ص ًا يف �إمتام هذه الإ�صالحات مما �أدى �إىل ن�شوء تيارات احتجاجية
عك�سية تمَ َ َّثل �أبرزها بالتيارات العروبية التي اتخذت هي الأخرى زخما قويا بفعل �صعود
التيارات القومية الرتكية الراديكالية (تيار تركيا الفتاة) ،ما �شجع العروبيني على الدعوة
�إىل انف�صال املقاطعات العربية عن الإمرباطورية العثمانية .ويف الواليات الثالث (بغداد،
الب�صرة ،املو�صل) حتديد ًا كان ال�ضباط املتعلمون يف طليعة القادة الداعني �إىل اال�ستقالل،
ومن �ضمنهم نوري ال�سعيد ،جعفر الع�سكري ،يا�سني الها�شمي ،جميل املدفعي ،ناجي
�شوكت ،مولود خمل�ص و�آخرون[[[.
هكذا �إذن �شرع �أبناء الواليات الثالث بالتع ّرف على �سياقات جديدة ي�شرتكون
من خاللها ب�أمور مادية وغري مادية تُ�ش ّكل مبوجبها هويتهم اجلديدة .فال�شعور بالغنب
لدى �أبناء القبائل من الفالحني يف الواليات الثالث ،واخلوف من التعر�ض للغنب لدى
ال�شيوخ الإقطاعيني اجلدد (�أي�ضا يف الواليات الثالث) ،وكذلك الغنب الذي كان ال�ضباط
واملوظفون العرب ي�شعرون به عند مقارنتهم ب�أقرانهم من الأتراك ،كل ذلك بالإ�ضافة �إىل
توحيد النظامني ال�سيا�سي والإداري لواليات بغداد والب�صرة واملو�صل ،كانت عوامل مهمة
يف بناء الهوية امل�شرتكة للعراقيني.وعلى الرغم من �أهمية هذه العوامل �إال �أنها مل تكن يوم ًا
كافية لبناء هوية وطنية ت�شمل كل العراقيني وت�شعرهم ب�أنهم �أمة[[[� ،إذ وكما ا�شرنا �سابق ًا
ف�إن الدولة العثمانية اعتمدت �أ�ساليب خمتلفة لتعزيز الهوية املميزة لها عن عد ّوتها اللدود
ـ (الدولة ال�صفوية) ـ كان �أبرزها تعزيز اجلانب الطائفي يف الواليات .وي�شري ال�سيا�سي
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص  28ــ .30

[[[ من املنا�سب �أن نذ ّكر بالتعريف الإجرائي لـ"الأمة" واملعتمد يف هذه الدرا�سة":الأمة هي جتمع
لأفراد يعي�شيون على �أر�ض م�شرتكة و�ضمن نظام اقت�صادي واحد ،ورمو ٌز ثقافي ٌة م�شرتكة ،ويف ظل
نظام �سيا�سي ي�شعر الأفراد من خالله ب�أنهم ممُ َثَّلون".
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العراقي كامل اجلادرجي يف مذكراته« :كانت الطائفة ال�شيعية تعد (يف زمن الإمرباطورية
العثمانية) �أقلية تنظر �إليها الدولة بعني العداء ،فلم تف�سح لها جماالت التقدم يف �أية ناحية
من نواحي احلياة .ومن الأمثلة البارزة لذلك عدم قبول تلميذ يف املدر�سة احلربية من هذه
الطائفة ،وال يقبل منها فرد يف وظائف الدولة املهمة �إال ما ندر وعند ال�ضرورة الق�صوى.
وحتى يف مدار�س الدولة الإعدادية القليلة كانت تو�ضع العراقيل يف طريق دخول �أبناء هذه
الطائفة فيها.[[[»..
ونتيجة لذلك كان �أتباع املذهب ال�سني يف الواليات الثالث املذكورة �سابق ًا ،دوم ًا
متفوقني اجتماعي ًا واقت�صادي ًا ،وكانوا يت�ألفون من التجار ومالكي الأرا�ضي الأغنياء .وحتى
تركيبة اجلي�ش كانت من ال�ضباط ال�سنة يف حني كان اجلنود الذين يقودهم ه�ؤالء من
ال�شيعة .ويبدو �أن هذا الأمر قاد بع�ض ال�سو�سيولوجيني �إىل الإعتقاد ب�أن االنق�سام الفقهي
بني ال�شيعة وال�سنة توا َفقَ مع ان�شقاق اجتماعي واقت�صادي عميق اجلذور[[[.
وعلى الرغم من وجود مثل هذا االعتقاد �إال �أن التاريخ يذكر �أي�ض ًا �أن واليات العراق
خا�صة بغداد والب�صرة كانت عمليا خا�ضعة ل�سيطرة احتادات قبلية من قبائل العرب
الكربى املنتمية يف غالبيتها للمذهب ال�شيعي مثل املنتفك واخلزاعل وبني الم و�شمر والبو
حممد و�آخرين ،ـ (والتي دائما ما كانت تنجح يف الت�صدي للبا�شوات العثمانيني ال�سنّة
احلاكمني يف بغداد والب�صرة) ـ لكن هذه القبائل وعلى الرغم من انتماء �أغلب �أفرادها
للمذهب ال�شيعي �إال �أنها كانت ُت َّعد حليف ًا مه ّم ًا �ضد احلكام الإيرانيني (ال�صفويني حتديد ًا)
عندما كان النزاع بني العثمانيني والإيرانيني[[[.
وعلى الرغم من �شعور ال�شيعة يف العراق بهوي ٍة مميز ٍة �إىل درجة تعاونهم مع
ال�سلطات العثمانية �ضد ال�شيعة الإيرانيني ـ (احلكام ال�صفويني) ـ �إال �أنهم (�أي ال�شيعة)
[[[  الوردي،ملحات اجتماعية من ت�أريخ العراق احلديث،م�صدر �سابق� ،ص.292
[[[ حنا بطاطو،العراق،ترجمة :عفيف الرزاز ،ج،1ط( ،2بريوت ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية،)1995 ،
�ص 65ــ .66
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.40

ــ  116ــ

مل يكونوا مندجمني مع ال�سلطة العثمانية� ،إذ مل تكن هناك رغبة من الطرفني يف �إيجاد تلك
الروابط املتينة بني ال�سلطة/الدولة من جهة واجلماعة/املواطن من جهة ثانية .وي�ؤكد امل�ؤرخ
الربيطاين «ت�شارلز تريب» �أن �أربعة �أ�سباب رئي�سة وراء هذه الفجوة :الأوىل تتمثل يف انعزال
العثمانيني �أنف�سهم يف املدن الرئي�سية فقط وا ُ
حلكم مبعادلة ال�سلطة من اجل ال�سلطة ،وعدم
اندماجهم مع املجتمع ،ثاني ًا �إن املناطق ال�شيعية كانت مكتفية بذاتها اقت�صادي ًا؛ وثقافي ًا من
خالل وجود مراكز التدري�س والوعي يف العتبات املقد�سة ،ثالث ًا مل يجد ال�شيعة لزام ًا يف
التعامل مع ال�سلطة التي تفتقد بح�سب الفقه ال�شيعي �إىل ال�شرعية الكافية [[[ ،ورابع ًا هو
تع ّمد بع�ض حكام الواليات العثمانية يف تعميق اخلالف بني ال�شيعة وال�سنة من خالل �إعادة
رواية احلوادث التاريخية ب�ش�أن الوالية واخلالفة ،واجلدل ب�ش�أنها ،تز ّلف ًا لل�سلطان تارة،
ور ّد ًا على التهديدات الإيرانية امل�ستمرة للحكم العثماين تارة �أخرى[[[ .حتى �أن العثمانيني
منعوا الطقو�س ال�شيعية منذ غزوهم للعراق حتى القرن التا�سع ع�شر� ،إذ كان علي ر�ضا
با�شا �أول والٍ �سمح ب�إقامة مرا�سم عا�شوراء عام 1832م[[[ .لكن ذلك مل يدم لوقت طويل �إذ
�سعى مدحت با�شا �إىل منع هذه الطقو�س لو ال تدخل الباب العايل يف ا�سطنبول الذي � َأم َره
بالقول« :دعهم يفعلون ما ي�شا�ؤون ،ما داموا ال ي�ؤذون �سوى �أنف�سهم.[[[»..
دم املجتمع ال�شيعي مبدى
لكن هذه العزلة ال�شيعية عن ال�سيا�سة انتهت بعدما ُ�ص َ
الت�أثري املمكن مل�ؤ�س�ستهم الدينية يف النجف الأ�شرف ،خا�صة بعد الأحداث ال�سيا�سية يف
�إيران التي �أعقبت �صدور فتوى حترمي التنباك[[[ عام 1891م ومن ّثم امل�ساهمة الفاعلة يف
[[[ عدم االعرتاف ب�شرعية ال�سلطة كان ي�شمل حتى ال�سلطة ال�شيعية� ،إذ امتنع علماء النجف الأ�شرف
مث ًال عن ا�ستقبال امللك القاجاري نا�صر الدين �شاه يف زيارته املعروفة للعتبات املقد�سة عام 1870م.
وهذا االمتناع يو�ضح ذلك التعبري الرمزي لرف�ض علماء �شيعة التعامل مع �أي حكومة دنيوية غري ملتزمة
(بح�سب اعتقادهم) .للمزيد ينظر :د .علي الوردي ،ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث،
م�صدر �سابق� ،ص.98
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.44
[[[  د .علي الوردي ،م�صدر �سابق� ،ص.119
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.120
[[[ خال�صة واقعة التنباك هي �أن امللك الإيراين نا�صر الدين �شاه القاجاري وافق على �إعطاء "�شركة
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ثورة «امل�شروطة» الد�ستورية عام 1904م يف ذلك البلد ،والتي كانت �إيذان ًا بعودة ال�شيعة
وم�ؤ�س�ساتهم �إىل الواجهة ال�سيا�سية ميداني ًا ،وذلك �ضمن نظرية فقهية جديدة ،مل ي�ألفها
ال�شيعة يف ت�أريخهم ال�سيا�سي من قبل[[[ .وكان نتيجة ذلك �أن �سجاالت حامية �شهدتها
ال�ساحة ال�شيعية يف النجف الأ�شرف والعتبات املقد�سة يف �سامراء وكربالء كانت تتمحور
حول الد�ستور واحلياة الدميقراطية واحلريات وامل�شاركة اجلماهريية يف �صنع القرار
ومفاهيم مرتبطة بال�سلطة .هذا يف اجلانب ال�شيعي� ،أما يف اجلانب ال�سني فكما �أ�شرنا
�شهد هو الآخر حوارات ومطالبات م�شابهة بفعل �صعود التيارات العروبية الداعية �إىل
اال�ستقالل ،ما يعني �أن ر�أي ًا عام ًا وا�سع ًا يف الواليات الثالث �شَ َع َر بتلك املفاهيم امل�شرتكة
التي �أ�صبحت نواة لـ»الهوية الوطنية» و»الأمة العراقية» مبرور الأيام[[[.
لكن الأمر يف هذا امل�ضمار مل يكن مبثل هذه ال�سهولة يف املناطق اجلبلية ال�شمالية
وقاطنيها الكرد .كان الكرد يف بدايات القرن ال�ساد�س ع�شر ي�ؤلفون �إمارات من 20
�أمريا يتمتعون ب�شبه ا�ستقاللية يف مناطقهم اجلبلية .وقد خا�ض الكرد حروبا طاحنة مع
ال�صفويني ،على غرار ما كانت تتعر�ض له باقي مناطق واليتي الب�صرة وبغداد� ،إذ كان
ال�صراع الطائفي هو �صلب القتال ،من دون �أن يكون هناك متييز للكرد ك�إثنية م�ستقلة[[[.
الهند ال�شرقية" الربيطانية امتياز ــ (احتكار) ــ جتارة التنت والتنباك مقابل مبالغ من املال كانت احلكومة
الإيرانية بحاجة ما�سة �إليها .وقد �أ�س�ست ال�شركة املذكورة مكاتب لها يف عدد من املدن الإيرانية حتت
يافطة جتارةالتتنوالتنباك�إال �أن تلك املكاتب �أ�صبحت مقراً للحفالت التي اعتربها املجتمع الإيراين
املحافظ �آنذاك ،ماجن ًة وغري �أخالقية .كل ذلك دعا املرجع ال�شيعي الأعلى �آنذاك ال�شيخ حممد ح�سن
ن�صها" :اليوم �أي ا�ستخدام للتنت والتنباك يُعدّ مبثابة
ال�شريازي �إىل �إ�صدار فتوى من العراق وهذا ّ
حماربة لإمام الع�صر �صلوات اهلل و�سالمه عليه" .وقد �أ ّلبت هذه الفتوى الق�صرية املجتمع الإيراين
�ضد ال�سلطات ،ما �أجرب ال�شاه على �إلغاء االمتياز املذكور وطرد ال�شركة الربيطانية .للمزيد ينظر :توفيق
ال�سيف� ،ضد اال�ستبداد :الفقه ال�سيا�سي ال�شيعي يف ع�صر الغيبة( ،الدار البي�ضاء وبريوت ،املركز
الثقايف العربي� )1999 ،ص 41ــ .52
[[[  توفيق ال�سيف ،م�صدر �سابق� ،ص .50
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص .58
[[[  مارتن فان بروين�سن ،الآغا وال�شيخ والدولة :البنى االجتماعية وال�سيا�سية لكرد�ستان ،ترجمة:
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لذلك كان الكرد م ّيالني للخ�ضوع �إىل ال�سلطان العثماين يف مقابل الغزوات ال�صفوية
املتكررة .وكان التنظيم ال�سيا�سي اخلا�ص بالكرد ينق�سم �إىل ثالث واليات :الأوىل دياربكر
وهي متتد �إىل الغرب من بحرية وان الرتكية ،والثانية الرقة وت�ضم حمافظة �أورفلة الرتكية
بالإ�ضافة �إىل حمافظة الرقة يف �سوريا ،والثالثة املو�صل التي كانت ت�ضم املناطق الكردية
حاليا يف �شمايل العراق[[[ .لكن على ما يبدو ف�إن املناطق الكردية اخلا�ضعة �ضمن والية
املو�صل بقيت اق ّل توثيقا من الأخريات يف ال�سجالت العثمانية لأ�سباب منها �صعوبة الو�صول
�إىل املناطق اجلبلية و�ضعف التمثيل احلكومي فيها بل انعدامه يف الكثري من املناطق ،ومنها
�أي�ضا قوة الزعامات القبلية مقابل احلكومة[[[ .ولعل �أهم �إمارة كردية هي �إمارة «بابان»
وعا�صمتها مدينة ال�سليمانية� ،إذ كانت تتمتع برتاتبية حكومية �شبيهه بالبالط العثماين،
منها وظيفة رئي�س الوزراء وهي وظيفة متوارثة ،بالإ�ضافة �إىل معاونه ورئي�س املرا�سم
وحار�س م�ساكن الن�ساء ،وامل�شرف على اخليل ،ورئي�س املنجمني و.[[[...
ويف م�ؤ�شرٍ �آخر على مدى ا�ستقاللية الإمارة البابائية ميكن �أن ن�شري �إىل ما يظهر من
ال�سجالت العثمانية� ،إذ غالبا ما كانت هذه الإمارة تدفع ر�سوم ًا مقطوعة للباب العايل ،على
عك�س ما كانت عليه باقي الإمارات والواليات ،التي كانت تدفع ن�سبة من الرثوات ك�ضريبة
لل�سلطان .ف�ض ًال عن ذلك غالب ًا ما كان ال�سلطان العثماين َيع َمد �إىل حتويل ر�سوم �إمارة
بابان �إىل هبة مينحها �إىل �أمري تلك الإمارة[[[ ،يف م�ؤ�شر يعك�س مدى خ�شية الإمرباطورية
العثمانية من مترد الإمارة و�إعالنها االن�ضمام �إىل مع�سكر الدولة ال�صفوية يف �إيران.
وحتى على امل�ستوى الثقايف كان الوعي الكردي بهويتهم القومية مبكر ًا� ،إذ �شهد
نهاية القرن ال�سابع ع�شر �صياغة ال�شاعر والفيل�سوف الكردي «احمدي خاين» الفكرة
اجمد ح�سني،ج( ،1بريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية� ،)2007 ،ص.303-292
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.339
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.343
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.372
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص 359ــ .363
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القائلة ب�أن الكرد �شعب مم ّيز ،وذلك يف ملحمته ال�شعرية (مام وزين) ـ وهي ملحمة على
غرار (قي�س وليلى) ـ وهي زاخرة بالرموز القومية والروح الوطنية التي جاءت رد ًا على
�صعود النزعة القومية لدى كل من العثمانيني وال�صفويني[[[� .أما عام 1898م فقد �شهد
�صدور �أول �صحيفة كردية� ،إذ كان لأ�سمها (كرد�ستان) داللة �أخرى على الوعي بالثقافة
واللغة الكرديتني ،والتي مل جتد متنف�س ًا حقيقيا لها حتى ذلك احلني[[[.
ي�شكل الدين �أهم مفردة ثقافية يف حياة ال�شعوب ،فقد �شهدت املناطق الكردية التابعة
لوالية املو�صل ومنذ بدايات القرن التا�سع ع�شر ت�أ�سي�س حركتي النق�شبندية والقادرية[[[،
وهاتان احلركتان على ما يبدو حملتا تعبريات رمزية �شملت �أ�ساطري وحكايات وطقو�س
�ضد النظام القيمي ال�سائد ،وهذه احلالة هي تعبري عن ال�شعور بالظلم والغنب والقمع الذي
كانت الثقافة الكردية ترزح حتت وط�أته �آنذاك .ويبدو �أن هاتني احلركتني كانتا َح َر َكتَي
احتجاج يف ٍ
منط �إ�سالمي خَ ال�صي� ،إذ كانت ت�صاغ مفردات االحتجاج مبفردات دينية.
�أما قانون �إ�صالح الأرا�ضي فلم يطبق يف الأرا�ضي الزراعية اجلبلية� ،سوى الأرا�ضي
التي كانت بالأ�سا�س ملك ًا خا�ص ًا للأغوات الذين كانوا يتلقون �إيجار ًا �سنوي ًا عنها من
الفالحني ،فتحولت هذه الأرا�ضي بفعل قانون الإ�صالح الزراعي �إىل ملكية الأغوات ب�شكل
ر�سمي ويف �سجالت الدولة .لكن التغيريات االقت�صادية واالجتماعية الرئي�سية ح�صلت
بالأ�سا�س فيما بعد عندما ا�ستعان الأغوات باملكائن الزراعية وطردوا الفالحني العاملني
يف الأرا�ضي[[[.
يف �أوائل القرن الع�شرين بدت املناطق الكردية يف طور جديد من التفكك االجتماعي
مل ت�شهده مناطق �أخرى� ،إذ �أجربت زيادة الأعداد ال�سكانية وقلة الأرا�ضي ال�صاحلة
[[[ جوي�س بالو و�آخرون ،الإثنية والدولة :الكرد يف العراق و�إيران وتركيا ،ترجمة :عبد الإله
النعيمي" ،اللغة والثقافة يف تكوين الهوية الكردية"( ،بريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية،
� ،)2006ص.166-163
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.164
[[[  مارتن فان بروين�سن ،م�صدر �سابق� ،ص.532
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.399
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للزراعة يف املناطق اجلبلية بع�ض الكرد �إىل احرتاف مهنٍ جديدة ،كان �أهمها تهريب
الب�ضائع وال�سلع .وقد ا�ستغل الكرد تباين الأ�سعار بني الأرا�ضي العثمانية و�إيران و�سوريا
وواليتي بغداد واملو�صل ،لتهريب اللحوم والتبغ وال�سلع اال�ستهالكية الأخرى ،وهذا التهريب
(املمار�س فردي ًا) �أدى �إىل ق ّلة االعتماد على الأغوات ومن ّثم دخول القبائل الكردية يف طور
االنحالل والتفكك[[[.
هذه امل�سارات املتباينة لل�شيعة وال�سنة والكرد ،يف تعريف هويتهم الوطنية
وان�صهارهم �ضمن �أمة عراقية واحدة ،مل يكن لي�ؤدي �إىل ت�أ�سي�س دولة عراقية وا�ضحة
املعامل ،في�شري «ت�شارلز تريب» امل�ؤرخ الربيطاين �إىل انه «من املبالغة يف اخليال االعتقاد
ب�أن التجارب امل�شرتكة لتلك الواليات (بغداد ،الب�صرة ،املو�صل) متخ�ضت عن ت�صور م�سبق
لدولة العراق امل�ستقبلية خالل ال�سنوات امل�ؤدية �إىل االحتالل الربيطاين لوادي الرافدين»[[[.
مبعنى �أن ت�صور ت�شكيل دولة عراقية يف حدودها اجليو�سيا�سية احلالية مل يكن متخي ًال عند
النخبة ال�سيا�سية قبل �أن ُيف َر�ض ذلك واقع ًا من قبل الربيطانيني .لكن ذلك ال يعني �أن
الدولة العراقية املعا�صرة ت�أ�س�ست على فراغ� ،إذ وكما ر�أينا ،خا�ض �أبناء الواليات الثالث
جتارب م�شرتكة من احلوارات والت�أ�سي�س الإداري وال�سيا�سي واالقت�صادي ،ف�ض ًال عن قيم
وعادات ت�أريخية موغلة يف القدم.
�أما بالن�سبة لربيطانيا ف�إن العديد من امل�صالح كانت تدعوها لغزو العراق .ولعل
ابرز تلك امل�صالح �ضمان تدفق ال�صادرات العراقية من املواد الزراعية التي كان اجلي�ش
الربيطاين يعتمد عليها ب�شكل رئي�سي يف الهند وباقي امل�ستعمرات .وال�سبب الآخر يعود �إىل
�أن العراق �أ�صبح بف�ضل ثرواته الآتية من الت�صدير الزراعي ،م�ستورد ًا رئي�سي ًا للمنتجات
الربيطانية� ،إذ كان العراق لوحده ي�ستورد  %75من �إجمايل ما كانت ت�صدره بريطانيا جلميع
مناطق (دول) اخلليج� .أ�ضف �إىل ذلك ف�إن �ضمان امن اخلليج ومنع القرا�صنة من التعر�ض
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص .415ي�شري الكاتب �إىل �أن التهريب �أ�صبح امل�صدر االقت�صادي الرئي�سي الثالث،
بعد الزراعة والرعي بالن�سبة للكرد.
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.64
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لل�سفن الربيطانية ،ف�ض ًال عن �ضمان ال�سيطرة على �آبار النفط املكت�شفة حديث ًا ( )1908يف
منطقة عبادان يف �إيران ،كانت كلها من الأ�سباب التي �شجعت بريطانيا على غزو العراق[[[.
�أ�ضف �إىل ذلك كله �سلوك الدولة العثمانية جتاه امل�صالح الربيطانية ،والتي غالب ًا ما كانت
ت�ستفز الإدارة يف لندن .يف عام 1896م مث ًال وقعت الإمرباطورية العثمانية عقد ًا مع �أملانيا
لربط بغداد بديار بكر و�أنقرة عن طريق خط لل�سكك احلديد مما �أثار خماوف بريطانيا
من النفوذ الأملاين يف املنطقة التي كانت ت ّعدها لندن �ساحتَها اخللفية[[[.
كل ذلك برر الغزو الربيطاين للعراق ،لكن ذلك مل يكن بال�ضرورة من اجل التواجد
الع�سكري �أو الإدارة املبا�شرة للعراق ،بقدر ما كانت لندن حري�صة على حفظ امل�صالح
الربيطانية .ومن اجل حتقيق وتثبيت تلك امل�صالح �سعت الإدارة الربيطانية �إىل حتقيق ذلك
ٍ
�شروط ثالث� :أو ًال �إن�شاء دولة ع�صرية ذات حدود و�سلطة لفر�ض الأمن
من خالل �ضمان
وجباية ال�ضرائب وقادرة على حماية امل�صالح الربيطانية .ثاني ًا �سيطرة نخبة حملية تابعة
لها (�أو حليفة على �أقل تقدير) جلهاز الدولة الوليدة .ثالث ًا اعرتاف املناف�سني الآخرين من
الدول العظمى ب�شرعية اخلطوات �آنفة الذكر .ويبدو �أن بريطانيا قد حققت ال�شرط الأخري
من خالل اتفاقيات «�سايك�س ـ بيكو» و«كليمن�صو ـ لويد جورج» واجتماعات «�سن رميو»
و»ع�صبة الأمم» والتي ح�ضرتها القوى العظمى وق�ضت بتقا�سم النفوذ فيما بينها يف منطقة
ال�شرق الأو�سط وذلك على �أنقا�ض الإمرباطورية العثمانية املنهارة[[[.

[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص 30ــ .31
[[[  �ستيفن هم�سلي لونغريك ،م�صدر �سابق� ،ص.384
[[[  د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص .32

ــ  122ــ

ثانياً :الإنتداب ،والعراق امللكي ( 1917ــ )1958
املرحلة الأوىل 1933-1917« :بداية ونهاية االنتداب الربيطاين ووفاة امللك
في�صل الأول»
بد�أ الغزو الربيطاين للعراق منذ عام  ،1914ومل تدخل القوات الربيطانية بغداد �إال
عام  .1917ومنذ �أوىل اللحظات كانت امل�شاعر يف الواليات العثمانية الثالث ،خمتلطة جتاه
الربيطانيني ،ف�سكان الب�صرة كانوا ي�صرحون علن ًا برتحيبهم بالربيطانيني �إذ �سيتمكنون
من ممار�سة حرياتهم وجتارتهم ب�أمان[[[ ،يف حني حر�صت بع�ض الع�شائر وبقيادة دينية
مقاومة الوجود الربيطاين يف مناطقها .كانت بريطانيا ومبوجب اتفاقها مع فرن�سا
املعروف با�سم (�سايك�س ـ بيكو) قد تعهدت مبنح �شعوب املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرتها حق
تقرير امل�صري وم�ساعدتها على بناء دولة قابلة للحياة من خالل تنظيم �أمورها الإدارية
والع�سكرية والد�ستورية .ومن الوا�ضح �أن بنود املادة ( )22من الف�صل الأول مليثاق ع�صبة
الأمم[[[ والتي خ�ضع العراق مبوجبها حتت االنتداب الربيطاين (ومبوافقة فرن�سية مبوجب
اتفاق �سايك�س ـ بيكو �آنفة الذكر) كان يفرت�ض وجود �أمم يف ال�شرق بحاجة �إىل م�ساعدة
الدول املتقدمة لبناء دولها وفق ًا لأمنوذج دولة ـ �أمة ( .)Nation-Stateلكن الدول
غ�ضت َّ
الطرف عن حقيقة �أن احلدود املر�سومة لهذه الدول املفرت�ضة ال تنطبق
العظمى ّ
على �أمم بعينها ،ف�صار لزام ًا عليها وعلى ال�شعوب املن�ضوية �ضمن هذه احلدود� ،أن تنطلق
يف عمليتني مزدوجتني لبناء الدولة وبناء الأمة مع ًا .ومبا �أن العراق �أحد بلدان املنطقة التي
�شملها ذلك الو�صف �صار لزام ًا على بريطانيا �إعادة النظر باحلدود املر�سومة واملرجوة
لهذا البلد .تو�ضح اخلريطة ( )1الواليات العثمانية الثالث (بغداد ،الب�صرة ،املو�صل) ملا
كانت عليه خالل مدة دخول القوات الربيطانية وحتى عام .1917
[[[ غريترود بيل،ف�صول من ت�أريخ العراق القريب ،ترجمة :جعفر اخلياط( ،بريوت ،دار الكتب ،بال
تاريخ)� ،ص.381
[[[  عبد الرزاق احل�سني ،ت�أريخ العراق ال�سيا�سي احلديث ،ج( ،1بريوت ،الرافدين للطباعة والن�شر،
� ،)2008ص.105-101
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اخلريطة ( :)1تو�ضح خارطة الواليات العثمانية الثالث من عام � 1899إىل .1917

 يو�ضح والية الب�صرة  .يو�ضح والية بغداد  .يو�ضح والية املو�صل.
* اخلارطة من ر�سم وتكييف الباحث وفق ًا للخرائط التاريخية الر�سمية املن�شورة على

موقع.www.globalsecurity.org :

وانطالق ًا من تعهدات لندن جتاه املجتمع الدويل قام نائب احلاكم امللكي الربيطاين
يف العراق (اي.تي .ويل�سون) بتنظيم ا�ستفتاء يف �ألوية البالد الثالثة املختلفة متحور حول
رغبة العراقيني يف حكم �أنف�سهم َومن ير�شحون لقيادة بالدهم .لكن الوثائق تظهر �أن
ويل�سن وباجتهاد �شخ�صي منه ،حر�ص على حتريف نتائج هذا اال�ستفتاء ليبلغ لندن ب�أن
العراقيني يرغبون با�ستمرار احلكم الربيطاين ،و�أنهم يطالبون حكم مندوب �سام بريطاين
ي�ساعده وزراء عراقيون[[[ .وقد دفع العراق ثمن هذا التحريف غالي ًا ال �سيما بعد �إزدياد
حدة اال�ضطرابات املطالبة باال�ستقالل وتداعياتها االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
على املواطنني.

[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.137-127
 2ــ �شبكة االنرتنت الدولية ،على املوقع االلكرتوين:
http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/maps-hist.htm
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ويف الوقت الذي كان املوظفون الربيطانيون يف بغداد يعملون على ترتيب اخلارطة
ال�سيا�سية يف الداخل ،كان �أمام وزير امل�ستعمرات الربيطاين (وين�ستون ت�شرت�شل) يف لندن
عام  1918العديد من الأفكار بخ�صو�ص اخلارطة اجليو�سيا�سية للعراق ،كان �أبرزها تلك
التي قدمها م�ست�شاره (اللفتانت كولونيل توما�س لورن�س) املعروف ب�إ�سم (لورن�س العرب)،
بيد �أن تلك اخلريطة املر�سومة على �أ�سا�س الوحدة الإثنية ونوع االقت�صاد والنظام القبلي
والطرق واملوا�صالت[[[ ـ (كما مو�ضح يف اخلريطة  )2ــ ،مل تنل اهتمام ت�شرت�شل ،فيما
اكتملت خارطة العراق ب�شكلها النهائي عام  1925بان�ضمام والية املو�صل �إىل واليتي بغداد
والب�صرة.
اخلارطة ( :)2تو�ضح الأفكار التي قدمها لورن�س العرب �إىل ت�شرت�شل ب�ش�أن خارطة العراق
واملنطقة.

* يو�ضح لورن�س العرب املناطق امللونة بـ( )ب�أنها مناطق عراقية ،مقرتح ًا تر�ؤ�سها
من قبل الأمري عبد اهلل بن ال�شريف ح�سني ،يف حني ي�شري �إىل املناطق امللونة بـ(� )إىل �إنها مناطق
عربية ،مقرتح ًا تويل الأمري زيد بن ال�شريف ح�سني عر�شها .وترك لورن�س املناطق الكردية حتت
عالمة (؟) .امل�صدرwww.globalsecurity.org :

[[[  الربتني جويدة ،م�صدر �سابق� ،ص.45
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وعلى الرغم من ذلك كان النظام الربيطاين براغماتي ًا يف تعامله مع الو�ضع يف
العراق� ،إذ كانت امل�صالح االقت�صادية �أ�سا�س عملهم يف البالد .كما �أن الثقافة الربيطانية
كانت حترتم «التنوع الطبيعي» للثقافات وعاداتها وتقاليدها املرت�سخة عرب التاريخ ،فلم
ي�س َع الربيطانيون �إىل �إحداث تغيري جوهري على امل�ستوى القبلي مث ًال .لذلك �أق ّرت بريطانيا
الواقع الإقطاعي املوجود ،بل وقفت �إىل جانب ال�شيوخ الأمر الذي و ّلد ترابط ًا ع�ضوي ًا بني
النظام ال�سيا�سي وم�صالح ال�شيوخ املتعلقة بالأرا�ضي ،فيما تراكمت يف اجلانب الآخر حالة
الي�أ�س والغ�ضب لدى الفالحني .وقد عمد الربيطانيون �إىل قلب معادلة العثمانيني بعدما
قاموا برتكيز القوة بيد ر�ؤ�ساء القبائل ،لغر�ض ال�سيطرة على املناطق ،ال�سيما �إذا ما �أخذنا
باحل�سبان �أن ال�شيوخ �صاروا مرتهنني للربيطانيني يف �شرعية وجودهم ف�ض ًال عن حاجتهم
للحماية[[[ .ومن اجل ذلك كان البد من �إقرار نظام ق�ضائي خا�ص بالريف الع�شائري ليكون
فيما بعد قانونا للدعاوى الع�شائرية[[[.
ف�ض ًال عن �شيوخ الع�شائر الإقطاعيني اعتمدت بريطانيا على طبقة �أخرى من
اجل �إطالق عملية �سيا�سية يكون هدفها بناء الدولة وبناء الأمة مع ًا وفق ًا لإيديولوجيتها
وتوجهاتها .لقد كان نخبة الأ�شراف وموظفي الإدارة العثمانية ال�سابقة عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا
يف املخططات الربيطانية فالدولة اجلديدة �ش ّكلت �ضمان ًا للإبقاء على نفوذهم[[[ .وقد
�شكل العرب ال�سنة الغالبية ال�ساحقة للطبقتني �آنفتي الذكر فيما كان ا�ستبعاد ال�شيعة
من احلكم �أمر ًا واقع ًا يف بداية احلكم االنكليزي للعراق ب�سبب قلة اخلربات ال�شيعية يف
املجاالت ال�سيا�سية والإدارية .هذا ف�ض ًال عن �أن خ�سائر االنكليز جراء غزوهم لواليتي
بغداد والب�صرة كان اغلبها ب�سبب مقاومة بع�ض الع�شائر ال�شيعية وبتحري�ض من بع�ض
علماء الدين ما ر�سم �صورة كئيبة لل�شيعة يف �أذهان الربيطانيني ،ح�سبما كان متداو ًال بني
املوظفني االنكليز .فيكتب احدهم مث ًال�« :إن الرجل امل�سلم وخا�صة الرجل ال�شيعي ال بد �أن
[[[ د .عبد الوهاب حميد ر�شيد،العراق املعا�صر( ،دم�شق ،دار املدى� ،)2002 ،ص.76
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.68
[[[ د .علي الوردي ،ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ،ج ،1م�صدر �سابق� ،ص.20
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يبقى ل�سنوات عديدة غري الئق متام ًا للحكم الذاتي ،وهو �إمنا يطلب ذلك لأنه يجد فيه
فر�صة للتخل�ص من النظام والقانون»[[[ .فيما تكتب امل�س (غريترود بيل) �سكرترية املندوب
الربيطاين ال�سامي يف العراق �أن ال�شيعة بحاجة ل�سنوات عديدة كي يتخل�صوا من هيمنة
رجال الدين الذين كانت تعتربهم عائق ًا �أمام منوهم ال�سيا�سي[[[ .وعلى الرغم من ذلك مل
يكن الربيطانيون على �إدراك مبدى قدرة ال�شيعة على �إف�ساد خمططاتهم ،رغم �أن امل�س بيل
كانت مقتنعة ب�أن على الربيطانيني �إنهاء احلكم املبا�شر للعراق وت�سليمه للتيار املمثل للمد
القومي العروبي �إذ كان عمق هذا التيار عربي ًا �سني ًا ح�ضري ًا ،كما �أن لديهم ح�س ًا حتديثي ًا
الحتكاكهم بالغرب ،يف حني ينبغي الوقوف بوجه رجال الدين ال�شيعة و�أتباعهم الذين كان
غالبيتهم من الريفيني[[[.
كان ال�شيعة عند دخول الربيطانيني �إىل العراق عام  1914حذرين يف تلبية دعوة
العثمانيني للجهاد �ضد «الكفار» ،ب�سبب ما عانوه خالل فرتة حكمهم للبالد .حتى �أن املرجع
ال�شيعي الأعلى (كاظم اليزدي) رف�ض يف حينها �إعطاء فتوى باجلهاد ،فيما فر اغلب ال�شيعة
من اجلي�ش العثماين .لكن الأمر اختلف بحلول عام � ،1920إذ تراكم الي�أ�س ال�سيا�سي عند
ال�شيعة ب�سبب اخليبة من وعود الربيطانيني ببناء دولة عراقية م�ستقلة يقودها عراقيون،
بالإ�ضافة �إىل الي�أ�س االقت�صادي �إذ �أرهقت �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية كاهل املواطنني الب�سطاء
خا�صة عقب انتهاء احلرب العاملية الأوىل ،والي�أ�س االجتماعي ب�سبب ال�ضغوط الهائلة
لل�شيوخ الذين وثقوا بحماية االنكليز عندما زادوا من تع�سفهم �ضد الفالحني[[[ .كان الكثري
من �أبناء الع�شائر يف الفرات الأو�سط واجلنوب ينظرون �إىل فتاوى اجلهاد ال�صادرة �ضد
االنكليز يف ثورة الع�شرين على �أنها فتاوى جتيز الثورة �ضد ال�شيوخ[[[ .وهكذا ان�ضم العلماء
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.320-319
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.78
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.71
[[[ د .علي الوردي ،ملحات اجتماعية من ت�أريخ العراق احلديث ،ج ،4م�صدر �سابق� ،ص.167
[[[  امل�صدر نف�سه ،ج� ،5ص .6وينظر اي�ضاً :غريترودبيل ،م�صدر �سابق� ،ص.425
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بقوة �إىل �أبناء الع�شائر لتثور اغلب مناطق العراق يف  1920/6/30بوجه االنكليز ،جمربين
�إياهم تعديل اخلارطة ال�سيا�سية وت�سليم احلكم لأهل البالد.
كانت ثورة الع�شرين وما �سبقها وما تالها من �أحداث ،املحور الرئي�س الذي �ساهم
يف انطالق عملية بناء الهوية الوطنية العراقية �إذ بد�أ تقارب املكونات وابتعادها عن بع�ضها
البع�ض ،منذ تلك اللحظة ،ف�شكلت الثورة بوجه النظام القائم الأ�سا�س امل�شرتك الذي مل
يختلف عليه �أحد .كان التقارب بني ال�شيعة وال�سنة يف �أمرٍ �سيا�سي كالثورة �أمر ًا مثري ًا
لال�ستغراب[[[ ،وكان موقف ال�شيخ �ضاري يف مواجهة ال�ضابط االنكليزي لينجمن م�شهود ًا
يف دفاعه عن الأخوة ال�شيعية ـ ال�سنية ،عندما �أراد هذا الأخري العزف على الوتر الطائفي
لتفريق الثوار[[[ .كان التح�ضري للثورة يحمل كثري ًا من ب�صمات التعاون بني ال�شيعة وال�سنة
وكانت االجتماعات تعقد يف اجلوامع واحل�سينيات بالتناوب لتداول م�ستقبل البالد[[[.
كان ال�شيعة راغبني با�ستقالل البالد فع ًال ،فيما كان ال�سنة ي�شعرون باملهانة لال�ستخفاف
بتجربتهم الإدارية وال�سيا�سية من قبل االنكليز بعد �إقرار «االنتداب» على العراق[[[ ،ما
جعلهم يف �صف واحد مع ال�شيعة يف �إ�شعال الثورة� .إال �أن احلقيقة هي �أن الثورة كانت ثورة
مناطق الفرات الأو�سط على وجه اخل�صو�ص ،والتي جمعت �ضمن م�شاكلها ال�شعور بالعزلة
الطائفية وانعدام الأمن االجتماعي واالقت�صادي .لكن نتيجة الثورة مل تكن كما ي�شتهي �أهل
هذه املناطق �إذ توجب عليهم «�أن ي�شاهدوا الآخرين وهم ي�ستفيدون من الفر�ص ال�سيا�سية
التي كانت ثمرة ت�ضحياتهم ،...،والتي كانت لها عواقب عكرت �صفو �سيا�سة الدولة اجلديدة
يف العقود الأوىل من حياتها.[[[»..
�أما الهدف من الثورة فيبدوا �أكرث غمو�ض ًا مما ت�صوره البع�ض ،فتقول امل�س بيل
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.86
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.79
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.80
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.84
[[[  غريترود بيل ،م�صدر �سابق� ،ص.439
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مث ًال �أن ال�شيعة كانوا ينظرون للثورة على �أنها طريقهم من اجل ت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية،
يف حني نظر ال�سنة �إليها كو�سيلة لت�أ�سي�س دولة عربية م�ستقلة� ،أما القبائل فر�أوا يف الثورة
هدفهم حلذف �أي (نظام �أو دولة) بامل ّرة[[[� .أما نائب احلاكم الربيطاين ويل�سن ويف برقية
�إىل لندن يف �آب عام  1920ع ّدد �أ�سباب الثورة مبا يلي :تق�صري الإدارة الربيطانية يف
االعتماد املفرط على ال�شيوخ الذين مل يكن لديهم �سيطرة على رجالهم خا�صة بعدما �أثقلوا
كاهل الفالحني يف الزراعة والري ،وعداء املجتهدين ال�شيعة الذين قاوموا كل احلكومات
من بعد اخللفاء الرا�شدين[[[ .ويف معر�ض حتليله لأ�سباب ثورة الع�شرين يقول الدكتور
علي الوردي� ،أن �صعوبة تق ّبل النا�س للحكم اجلديد القائم على النظام والقانون وحماربة
الف�ساد والر�شوة ،مقابل احلكم ال�سائب يف زمن العثمانيني ،بالإ�ضافة �إىل الت�ضخم النقدي
بعد احلرب العاملية الأوىل والذي ت�صوره النا�س نتيجة االنكليز كان من �أ�سباب الثورة .كما
�أن تقرب �شيوخ الع�شائر الإقطاعيني للحكومة ،بعدما كانوا ن ّد ًا لها� ،شكل حافزا للنا�س� ،إذ
كانت الثورة �أم ًال برفع كابو�س ال�شيوخ واحلكومة مع ًا .وي�ضيف الوردي �أن �سلوك ال�سا�سة
والع�سكريني الربيطانيني والعراقيني املُنايف لقيم ال�شعب وعادته كان هو الآخر مدعاة
لنقمة النا�س[[[.
انتهت الثورة بتال�شي قيادتها التي مل تكن موجودة يف الواقع .هذا ف�ض ًال عن �أن
ع�شائر كبرية يف النا�صرية والكوت مل تقم مع الثوار ،لعالقة �شيوخها القائمة على م�صالح
متينة مع االنكليز الذين اعتادوا على مكاف�أة ال�شيوخ املوالني لها وهي �سيا�سة ا�ستمروا عليها
حتى نهاية االنتداب الربيطاين على العراق عام  .[[[ 1932ولهذا يبدو �أن غاية ما فعلته
ثورة الع�شرين وعلى الرغم من الت�ضحيات الكبرية �أنها نقلت البالد من احلكم الربيطاين
املبا�شر �إىل حكمهم غري املبا�شر .والثورة رغم �أنها رفعت �شعارات وطنية �إال �أنها مل تكن
[[[  عبد الرزاق احل�سني ،ج ،1م�صدر �سابق� ،ص.177-175
[[[  د .علي الوردي ،ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ،ج ،1م�صدر �سابق�،ص.35-19
[[[  امل�صدر نف�سه ،ج� ،5ص.227-223
[[[  د .عبد الوهاب حميد ر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص.75
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جادة يف الدفاع عنها بح�سب بع�ض امل�ؤرخني .فالكثري من ر�ؤ�ساء الع�شائر املتعاونني مع
الربيطانيني �شاركوا يف الثورة كي ال ي�صار �إىل اتهامهم مبعاونة «الكفار» ،فيما تخ ّلى ه�ؤالء
عن الثورة �أنّى �سمحت الأو�ضاع لهم بذلك .ثم �إن البع�ض من الع�شائر خالل �أيام الثورة
توجهت لأعمال ال�سلب والنهب �أكرث من توجهها نحو اال�ستقالل �أو احلرية[[[.
جاء املندوب ال�سامي الربيطاين (بر�سي كوك�س) �إىل بغداد عقب ثورة الع�شرين يف
خريف عام  1920معلن ًا عزم بالده على تفوي�ض ال�سلطة للعراقيني حلكم �أنف�سهم ،لكنه
�أ�شار �إىل �أن ا�ستمرار الثورة ال�شعبية لن يكون يف �صالح هذا الهدف[[[ .وزيادة على ذلك قام
كوك�س باختيار نقيب الأ�شراف يف بغداد (عبد الرحمن النقيب) رئي�س ًا للوزراء يف عراقٍ
مل ينل ا�ستقالله ومل يعرف حدوده بعد ،لتبد�أ بهذه ال�صورة عملية بناء الدولة يف العراق.
وقد كان ا�شرتاط الربيطانيني وقف العنف مقابل تفوي�ض ال�سلطة ،اختبارا �صعب ًا للمجتمع
العراقي ،فمن جهة كانت النخبة ال�سيا�سية ت�شعر بعمق حاجتها للربيطانيني للدفاع عن
البالد بوجه جريان تو�سعيني ـ (مثل �إيران والذاكرة امل�شحونة بت�صرفات ال�صفويني ،وتركيا
والتجربة املريرة يف زمن العثمانيني ،ف�ض ًال عن احلجاز حيث كانت هجمات البدو الوهابيني
تق�ض م�ضجع الأهايل يف املدن ال�شيعية املقد�سة) ـ �إال �أن الرغبة
املعروفني ب�إ�سم «الإخوان» ّ
املُ ّلحة واملبهمة باال�ستقالل كانت تدفع العراقيني �إىل مقاومة املطالب الربيطانية.
اختارت النخب ال�سنية من ال�ضباط والتجار والوجهاء االنخراط يف امل�شروع
الربيطاين لإدراكها ا�ستحالة التخلي عن الربيطانيني يف عملية بناء الدولة وحمايتها ،وهو
�أمر مل تدركه النخب ال�شيعية �إال عندما �أم�ست �أحداث الع�شرينيات جز ًء من التاريخ .وهكذا
بدا �أن قطاع ًا مهم ًا من ال�شيعة وعلى ر�أ�سهم املرجع الديني ال�شيخ مهدي اخلال�صي وقفوا
بوجه الكيان العراقي اجلديد ،ف�أ�صدر هذا املرجع فتوى بحرمة امل�شاركة يف االنتخابات
[[[ د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص.32
[[[ وتقول ن�ص الفتوى�" :إن هذا االنتخاب مييت الأمة الإ�سالمية ،فمن انتخب بعدما علم بحرمة
االنتخاب ،حرمت عليه زوجته وزيارته وال يجوز رد ال�سالم عليه وال يدخل حمام امل�سلمني".
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التي كانت الأ�سا�س يف كتابة الد�ستور العراقي الوليد[[[ .وقد كانت هذه الفتوى دعوة �إىل
انعزال ال�شيعة عن احلياة ال�سيا�سية يف وقت كانوا فيه غائبني بالفعل ب�سبب عدم وجود
كفاءات �إدارية فيما بينهم ،بالإ�ضافة �إىل موقف عبد الرحمن النقيب �أول رئي�س للوزراء يف
العراق من هذا املذهب[[[ ـ وهو �سلوك الأعيان واملوظفني ال�سابقني ،-هذه املواقف مبجملها
�أنتجت احلكومة الأوىل التي �سارت على دربها احلكومات الالحقة يف ا�ستبعاد ال�شيعة[[[.
لكن على ما يبدو ف�إن املوقف الربيطاين �أ�صبح �أكرث لين ًا جتاه ال�شيعة عقب ثورة
الع�شرين ،فقد حر�ص املندوب ال�سامي بر�سي كوك�س على �إدخال ال�شيعة يف جهاز الدولة
وتوظيفهم خا�صة يف م�ؤ�س�سات الدولة التابعة يف مناطق الفرات الأو�سط والعتبات التي
كانت احلوا�ضن الرئي�س للثورات واال�ضطرابات[[[ .لكن فتوى ال�شيخ مهدي اخلال�صي
بحرمة التوظيف كان لها الأثر البالغ يف �ضعف حما�س ال�شارع ال�شيعي و�إف�شال اخلطط
االنكليزية.
�أما يف اجلانب الآخر فقد كانت اخلطوة الالحقة هي �إجراء ا�ستفتاء حول ال�شخ�صية
التي �أرادها العراقيون لرئا�سة البالد .كان بداية ت�أ�سي�س الدولة العراقية م�شحون ًا مبطالبات
كان على ر�أ�سها �شعار «العراق للعراقيني»[[[ ،وات�ضح ذلك من خالل مطالبة �شخ�صيات
عراقية بعر�ش العراق بدال من الإتيان ب�شخ�صية من اخلارج[[[ وهو ما ُيع ّد �شعور ًا مبكر ًا
بالهوية الوطنية العراقية و�إن كانت م�شوبة بامل�صالح ال�شخ�صية .لكن �أغلبية مناطق البالد
[[[ غريترود بيل ،م�صدر �سابق� ،ص.478
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.85من الوا�ضح �أن وعي ال�شيعة بتهمي�شهم ،و�إح�سا�سهم ب�إحتكار
فئات معينة لل�سلطة واجلاه والنفوذ والرثوة� ،ساهم �ضمن فرتات طويلة من ت�أريخ العراق املعا�صر مبا
�أ�سماه مارك�س بالوعي الطبقي ،وهو ما �أنتج �شعوراُ باالغرتاب عن الدولة لدى املهم�شني .واالغرتاب
بدوره مثّل زعزعة يف ثقة املهم�شني بكيان الدولة مبا ميثّله هذا الكيان من رمزية �ضمن الهوية الوطنية.
للمزيد يراجع :نظرية مارك�س �ص 49ــ  52من الدرا�سة احلالية.
[[[ د .علي الوردي ،ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ،ج ،6م�صدر �سابق� ،ص.45
[[[  د .عبد الوهاب حميد ر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص.79
[[[  د .علي الوردي،ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث،ج ،6م�صدر �سابق� ،ص.58
[[[  عبد الرزاق احل�سني ،ج ،1م�صدر �سابق� ،ص.232
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كانت تطالب بتن�صيب احد �أبناء ال�شريف ح�سني ملك ًا على العراق� .أما نتائج اال�ستفتاء
على تويل في�صل عر�ش العراق يف بع�ض الألوية فكانت كالآتي :لواء كركوك عار�ض تن�صيب
في�صل ملكا يف اال�ستفتاء ،ولواءي �أربيل واملو�صل ا�شرتطتا حفظ حقوق الأقليات ،يف حني
مل ت�شارك ال�سليمانية يف اال�ستفتاء �أ�ص ًال� ،أما الب�صرة فكما تقول امل�س بيل� ،أر�سلت وفدا
تطالب ب�أن يكون في�صل ملك ًا على العراق على �أن يكون للب�صرة جمل�سها الت�شريعي اخلا�ص
وجي�شها وجبايتها اخلا�صة لل�ضرائب� ،أي �أن تكون فدرالية �شبه م�ستقلة ،فوعدتهم بيل
خري ًا دون �أن تلبي �أي ًا من مطالب �أهل الب�صرة[[[� ،أما باقي �ألوية البالد فقد �صوتت ل�صالح
في�صل .وكان اختيار في�صل (�أي امللك العربي) هدف ًا �شعر من خالله ثوار ثورة الع�شرين
باالرتياح ملا ظنوه ا�ستقال ًال للحكم العراقي عن حكم الأجانب .لكن هذا االختيار كان بداية
الطريق نحو بناء الدولة واخلطوة التالية كانت �إجراء االنتخابات وكتابة الد�ستور والت�صديق
على املعاهدة مع الربيطانيني[[[.
كان لت�صديق املعاهدة مع الربيطانيني �أثر ًا �سلبي ًا بالغ ًا يف معنويات الثوار والعلماء
الداعمني لهم ،ودخل العراق بذلك يف طو ٍر ٍ
جديد من اال�ستعمار .وهكذا �سحبت بع�ض
املرجعيات ال�شيعية دعمها الباهت �أ�ص ًال للنظام لتنتهي مدة رئي�سية من تاريخ العراق،
تدخّ ل فيها علماء ال�شيعة يف ال�سيا�سة ب�شكل مبا�شر .وكانت �صدمة الف�شل الذريع لتدخل
العلماء يف ال�ش�أن ال�سيا�سي العراقي يوازي الإنبهار بتدخلهم الناجح يف ال�ش�أن ال�سيا�سي
الإيراين الداخلي مطلع القرن الع�شرين[[[ .وكان لف�شل ثورة الع�شرين يف حتقيق �أهدافها
ب�شكل كامل ف�ض ًال عن وجود تراث �شيعي عميق ي�ؤمن باالنعزال وي�شعر باال�ضطهاد ،اجرب
امل�ؤ�س�سة الدينية على االن�سحاب من ال�ساحة ال�سيا�سية تدريجي ًا ،ليحل حملها علماء اقل
�ش�أن ًا و�أكرث حما�س ًا مثل حممد ال�صدر الذي توىل رئا�سة الوزراء لفرتة وجيزة فيما بعد.
وهكذا بقيت الأو�ساط الدينية ال�شيعية التقليدية يف مرحلة رد الفعل كما اعتادت على ذلك
[[[ د .علي الوردي،ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث،ج ،6م�صدر �سابق�،ص.202
[[[ يف �إ�شارة لفتوى التنباك ،وثورة امل�شروطة يف �إيران.
[[[  عبد الرزاقاحل�سني ،ج ،2م�صدر �سابق� ،ص.299-288
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دوم ًا� ،إال يف حاالت نادرة يف التاريخ ،ال تكاد تكون كافية لرفع احلاجز النف�سي بعدم قدرة
ال�شيعي على قيادة املجتمع �أو حاجز عدم �شرعية ال�سلطة يف زمن غيبة �إمام الع�صر كما يف
بع�ض امل�صادر ال�شيعية.
وعلى �أية حال تعاملت �أوىل احلكومات العراقية مع م�شاكل حقيقية كان �أبرزها
التجنيد الإلزامي وال�سخط ال�شيعي والكردي املت�صاعد .فلقد كانت العقلية ال�سائدة بني
ال�سا�سة هي �أن التجنيد هو ال�سبيل لبناء دولة مركزية قوية ت�ستقل عن بريطانيا ،كما �أن
التجنيد هو �أ�سلوب للدمج االجتماعي بني الطوائف والقوميات من اجل �إيجاد م�شرتكات
وقيم ح�سية جديدة للدفاع عن الوطن ونظامه ورموزه� .إال �أن التجنيد كان ي�شكل كابو�س ًا
لل�شيعة والكرد� ،إذ كان يذ ّكرهم ب�أ�سو�أ ما يف النظام العثماين ال�سابق.
بد�أ امللك في�صل الأول �سيا�سته من اجل بناء الدولة اجلديدة .وكانت �سيا�سته تلك
تت�ضمن اال�ستقالل التدريجي من بريطانيا ،ودمج املجتمعات التقليدية الطائفية والقبلية
والقومية �ضمن كيان الدولة و�أجهزتها الر�سمية .وقد جنح في�صل يف الأوىل �إذ �أُعلن عن
نهاية االنتداب الربيطاين للعراق وا�ستقالله الر�سمي بدخوله ع�صبة الأمم بنهاية عام
 ،[[[ 1932فيما �أخفق يف الثانية ،لأن ذهنية امللك كانت تعتمد على منح االمتيازات للأعيان
والوجوه البارزة ،وهذه كانت يف الغالب �سنية املذهب .ولعل التقرير الربيطاين ال�سنوي
لع�صبة الأمم لعام  1927كان يتحدث عن هذه احلقيقة عندما �أ�شار �إىل ما «�أظهره ال�شيعة
من عدم االرتياح �إىل النفوذ ال�سني الغالب يف حكومة البالد»[[[.
[[[  د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص.88
[[[ كان امل�ؤرخ املعروف عبد الرزاق احل�سني �أول من �أورد ن�ص  مذكرة امللك في�صل يف اجلزء
الثالث مل�ؤلفه "ت�أريخ الوزارات العراقية" .و�أثار ن�شر املذكرة ردود �أفعال خمتلفة ف�ض ًال عن الت�شكيك
ب�صحتها ،وهو ما دعا احل�سني �إىل �إعادة ن�شر املذكرة ،كمقدمة لكتابه "ت�أريخ العراق ال�سيا�سي
احلديث" .ومل ينته اللغط ب�ش�أن املذكرة خا�صة بعدما ن�شر حنا بطاطو �أجزاء منها يف اجلزء الأول
لكتابه "العراق" ،يف حني عمد �أحد كبار موظفي الديوان امللكي وهو عبد الكرمي الأزري �إىل �إعادة
ن�شر كامل املذكرة ــ التي كان يحتفظ بن�سخة منها ــ يف كتابه "م�شكلة احلكم يف العراق" .ومن �أجل
الت�أكد من �صحة املذكرة توجه الباحث �إىل دار الكتب والوثائق العراقية� ،إذ ثبت وجود املذكرة �ضمن
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وقبيل وفاته يف �أيلول �سبتمرب عام  1933كان امللك في�صل قد حت ّول �إىل املحور
الرئي�س الذي تدور حوله رهانات الهوية الوطنية .وكتب في�صل من اجل ذلك مذكرة �سرية
وجهها لكبار ال�سا�سة تعك�س ر�ؤيته احلقيقية جتاه الأو�ضاع يف البالد[[[ ،والتي غالب ًا ما
كان يغ ّلفها بدهاء وواقعية ،خالل حياته العملية ،فقد كان يعتقد �أن اجلي�ش هو العمود
الفقري للدولة وال�شرط الرئي�س لبنائها وبناء الأمة .وعلى الرغم من �أن في�صل مل يتطرق
يف مذكرته �إىل �ضرورة �أن يكون اجلي�ش ممث ًال حقيقي ًا ملكونات املجتمع ومناطقه �إال �أن
�سلوكه ال�سيا�سي كان يظهر حر�صه على حتقيق ذلك[[[ .وقد حر�ص امللك على ت�أ�سي�س
«مدر�سة �إعداد املوظفني» لتجاوز الأ�سلوب العثماين يف التوظيف والقائم على املح�سوبيات
العرقية والطائفية� ،إذ �شدد يف مذكرة له عام � 1928ضرورة ت�أ�سي�س هذه املدر�سة وفق ًا
لن�سب ال�سكان يف الألوية وهو ما برره يف ن�ص املذكرة بقوله �إن املدر�سة تهدف �إىل «جعل
�سكان العراق كافة م�شرتكني بن�سبة واحدة يف حتمل امل�س�ؤوليات واقتطاف الثمرات و�إزالة
كل التما�س وت�صاحب يف التوظيف»[[[.
مل تلقَ مذكرة امللك في�صل �آذان ًا �صاغية بني امل�س�ؤولني يف احلكم �آنذاك .وي�شري
�أر�شيف الإمرباطورية الربيطانية عن العراق واملوجود حالياً يف لندن.ولأهمية املذكرة نوردها ن�صاً
�ضمن مالحق هذه الر�سالة .ينظر امللحق (.)1
[[[ من جملة الإجراءات التي اتخذها امللك في�صل هي توجيه وزارة الدفاع ب�ضرورة فتح ق�سم متهيدي
يف الكلية الع�سكرية يتكفل بتدري�س وتدريب �أبناء الع�شائر .وكان في�صل يهدف من وراء ذلك زج
ال�شيعة يف اجلي�ش �إذ تقرر بناء على توجيهاته قبول ( )15تلميذاً عام  1932وفقاً للن�سب ال�سكانية ومن
جميع املحافظات .لكن �شيوخ الع�شائر كانوا يخربون امللك ب�أن الكلية الع�سكرية تتلك�أ يف قبول �أبنائهم،
ما دعا امللك �إىل فتح حتقيق تبني من خالله �أن وزارة الدفاع قبلت خالل تلك ال�سنة ( )26تلميذاً مل
يكن من بينهم �سوى تلميذاً واحداً فقط من لواء املنتفك (النا�صرية حالياً) .وقد وجه امللك في�صل بناء
على التحقيق كتاباً �شديد اللهجة ــ (الكتاب املرقم  3265وامل�ؤرخ يف  )1932ــ يحذر فيه وزارة الدفاع
من التهاون يف تنفيذ توجيهات الديوان امللكي .للمزيد ينظر :عبد الكرمي الأزري ،م�شكلة احلكم يف
العراق من في�صل الأول �إىل �صدام( ،لندن ،بال مكان طبع� ،)1991 ،ص.12-11
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.17
[[[  د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص.89
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الدكتور غ�سان �سالمة �إىل �أن �سا�سة البالد رمبا اعتربوا املذكرة نتاج نق�ص يف �شجاعة
امللك على امل�ضي يف م�شروع ع�صرنة البالد �أو حماولة منه خللق قطب �سيا�سي يوازن امللك
به نفوذهم املتعاظم[[[.
وبطبيعة احلال فقد واجهت �إجراءات امللك من اجل اندماج املكونات االجتماعية
فوج َه
فيما بينها ،و�أي�ض ًا �إدماجها يف ج�سد الدولة ،نقمة من التيار العربي ال�سني احلاكمَّ .
توفيق ال�سويدي وزير املعارف �آنذاك بكتب ر�سمية ير ّد فيها على طلبات امللك في�صل
راف�ض ًا مبد�أ توزيع مقاعد الطلبة يف الكليات واملعاهد بح�سب ن�سب ال�سكان يف الألوية،
م�شري ًا (بازدراء) �إىل �أن امللك يريد �أن «ي�أتي ب�شباب من ال�شيعة من املقاهي واحلوانيت...
لإدخالهم يف خدمة الدولة»[[[.
لكن يف املقابل يعرتف �شخ�صية مثل ناجي ال�سويدي يف رده على مذكرة امللك في�صل
ما ن�صه�« :أنا �أي�ض ًا �أرى �أن البالد املرتامية الأطراف التي كانت منق�سمة فيما م�ضى �إىل
ثالث واليات متباعدة والتي جمعت �أخري ًا حتت عنوان العراق لتكون وحدة �سيا�سة م�ستقلة،
ينق�صها العامل الرئي�سي الأكرب من اجل ال�سري باطمئنان �إىل تثبيت دعائم احلكم فيها
املوحدة.[[[»..
وهو العن�صر الغالب ذو الإح�سا�س والثقافة والفكرة ّ
هكذا �إذن كانت احلوارات يف الع�شرينيات والثالثينيات من القرن املن�صرم ،حتوم
حول مدى م�شاركة املكونات لبناء الأمة العراقية املن�شودة ،ومدى �شعور الأديان واملذاهب
والقوميات املختلفة بالغنب �ضمن اللعبة ال�سيا�سية واالمتيازات االقت�صادية والإدارية التي
كانت متوافرة �آنذاك .كما �أن نقد ال�سيا�سة الربيطانية جتاه العراق كان �أي�ض ًا جز ًء من
النقا�شات التي خلقت من بريطانيا« ،الآخر» ،الذي َت َع ّرف العراقي من خاللها على «ذاته».
وكانت العملية ال�سيا�سية �أي�ض ًا والقائمة ولو ظاهري ًا على الأ�سا�س الد�ستوري والتداول
[[[  عبد الكرمي االزري ،م�صدر �سابق� ،ص.41-40
[[[  مذكرة ناجي ال�سويدي امل�ؤرخة يف �آذار  .1932ينظر �أي�ضاً :عبد الكرمي الأزري ،م�صدر �سابق،
�ص.369
[[[  د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص.79

ــ135ــ

ال�سلمي لل�سلطة ،تُوجِ د املزيد من امل�شرتكات القائمة على امل�صالح بني الطوائف والقوميات
والأديان كما �أنها كانت �سبب ًا يف املزيد من ال�صراعات بني الفئات العراقية املختلفة.
الكرد وقلق الإنتماء
على ال�صعيد الكردي كان الكرد منق�سمني حيال �سيا�سة التعامل مع الو�ضع عقب
انهيار الإمرباطورية العثمانية ،فمنهم من كان مييل �إىل تركيا احلديثة ،ومنهم من كان
ف�ضل البقاء �ضمن حكم املو�صل ومن ّثم العراق،
يرغب باالن�ضمام �إىل �إيران ،ومنهم من ّ
ف�ض ًال عن رغبات �أخرى باالنف�صال[[[� .أوىل النزعات االنف�صالية كانت تلك التي قادها
ال�شيخ حممود يف ال�سليمانية .وال�شيخ حممود ينتمي �إىل �أ�سرة الربزجني وهي ع�شرية
عريقة كان �شيوخها ومنهم ال�شيخ حممود ،من �شيوخ الطريقتني القادرية والنق�شبندية[[[.
وقاد ال�شيخ حممود خالل الأعوام  1919و 1924و 1927و 1930انتفا�ضات �ضد الربيطانيني
ومن ثم احلكومة العراقية مطالب ًا بحقوق اغلبها ذات طابع حملي ،كاالعرتاف باللغة
الكردية واملزيد من ال�سلطات للزعماء القبليني يف �شمال العراق.
ويف حماولة ال�ستمالة و ّد ال�شيخ حممود� ،صدر �إعالن عراقي بريطاين م�شرتك
عام  1922يقر بحقِّ الكرد يف احلكم الذاتي �ضمن احلدود العراقية[[[ ،وهو ما كان على
ما يبدو تناز ًال من اجلانبني العراقي والربيطاين لتحقيق �أمرين :الأول تهدئة املناطق
ال�شمالية يف الوقت الذي كانت لندن وبغداد تتعامالن مع ثورات وا�ضطرابات ال تنتهي يف
الو�سط واجلنوب� ،أما الثاين فكان الإعالن يف �سياق رغبات دولية �ضاغطة� ،إذ �أق ّرت جلنة
تابعة لع�صبة الأمم يف وقتها ب�أنه« :لو اخذ اجلانب العرقي يف احل�سبان من دون غريه من
العنا�صر ،فالنتيجة ال�ضرورية �أن دولة كردية يجب �أن تن�ش�أ حيث ي�ؤلف الكرد �أربعة �أخما�س
ال�سكان»[[[.
بحلول عام  1923بدا للربيطانيني �أن ال�شيخ حممود يعتزم ت�أ�سي�س دولة م�ستقلة
[[[  مارتن فان بروين�سن ،الآغا وال�شيخ والدولة ،ج ،2م�صدر �سابق� ،ص.680
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.95
[[[  د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص .79
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.96
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متام ًا بعدما �أعلن نف�سه ملك ًا على كرد�ستان ،وهو ما دعاهم �إىل احتالل ال�سليمانية من
جديد ،هرب على �إثرها ال�شيخ حممود .وحلني اعتقاله عام � 1931أرهق ال�سلطات العراقية
والربيطانية بقيادته حرب ع�صابات ا�ستهدفت رجال احلكومة ومقرات الدولة[[[.
لكن اغلب الظن �أن ال�سبب الرئي�س الذي منع الربيطانيني من االعرتاف �أو ال�سعي
من اجل ا�ستقالل املناطق الكردية يعود بالأ�سا�س �إىل الفقر االقت�صادي لهذه املناطق،
[[[
فربيطانيا كانت تخ�شى �أن تكون تبعات ت�أ�سي�س دولة كردية على ح�ساب اخلزانة يف لندن
وهو �أم ٌر مل تكن لتتحمله بريطانيا خا�صة بعد الأزمة االقت�صادية العاملية عقب احلرب
العاملية الأوىل .وف�ض ًال عن ذلك ف�إن املناطق الكردية كانت تتبع والية املو�صل �آنذاك ،وهي
الوالية التي كانت خا�ضعة لنظام �إداري و�سيا�سي م�شرتك تتوالها بريطانيا وفرن�سا مبوجب
اتفاقية �سايك�س ـ بيكو .وبقي و�ضع املو�صل قلق ًا بني مطالبات ال�سا�سة العراقيني ب�ضمها
لبالدهم امل�ؤ�س�سة حديث ًا ،وبني مطالبات �أخرى تركية لهذه املنطقة .لكن التدخل االنكليزي
[[[  د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص .80
[[[   د .عبد الوهاب حميد ر�شيد،م�صدر �سابق� ،ص.83ي�صرّ  باحثون عراقيون على �أن العراق
التاريخي هو ذاته العراق املعا�صر ،بهويته وحدوده ال�سيا�سية .ــ (للمزيد ينظر� :أ .د �س ّيار اجلميل،
"العراق لي�س خارطة بريطانية" ،مقال من�شور على موقع املو�صل احل�ضاري بتاريخ ،2010/4/13
على الرابط االلكرتوين:
(www.almosul.org/Articles/606_iraq_not_british_map_SJamil.htm،

و�أي�ضا ينظر :مقالة �أ.م.در�شيد اخليون يف جريدة الإحتاد الإماراتية بتاريخ  ،2009/8/18على الرابط
الإلكرتوين:

ـ www.alittihad.ae/wajhatprint.php?id=47419.

ـ كما �أجرى الباحث مرا�سالت مو ّثقة مع د .ر�شيد اخليون ب�ش�أن هذا املو�ضوع .-)-لكن الواقع ي�شري
�إىل �أن العراق التاريخي هو غري عراق الواليات الثالث وهذا الأخري يختلف يف حدوده وهويته عن
ت�شكيلة العراق املعا�صر الذي ر�سم خارطته الربيطانيون ،الذين �أ�ضافوا والية املو�صل �إىل العراق،
ال ملطالبات �أهلها بل لئال تقع ثرواتها النفطية املحتملة بيد العثمانيني .كما �أن الربيطانيني حر�صوا على
�إ�ضافة ال�صحارى القاحلة املمتدة من �شمايل غرب البالد �إىل اجلنوب ،وهي كانت بالأ�سا�س �ضمن
�أرا�ضي مملكة احلجاز.
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كان العامل احلا�سم الن�ضمام هذه الوالية �إىل العراق وب�شكل نهائي عام  .[[[ 1925ـ (تو�ضح
اخلارطة املرقمة  3حدود العراق قبل وبعد �إن�ضمام والية املو�صل) ــ.
اخلريطة ( :)3تو�ضح حدود العراق منذ عام  ،1920وحتى ان�ضمام والية املو�صل
عام .[[[ 1925

•    امل�صدرwww.globalsecurity.org :

بعد دمج والية املو�صل بالعراق ،ا�ضطرت احلكومات املتعاقبة يف بغداد �إىل التعامل
مع منو الهوية الكردية ،االنف�صالية حين ًا واملتمردة �أحيان ًا �أخرى .وقد �شكلت املعاهدة
الربيطانية العراقية عام � 1930ضربة حقيقية للكرد الذين كانوا يتطلعون ال للمزيد من
[[[ من املالحظ �أن خارطة العراق خالل هذه املدّ ة مل ت�ضم �سوى واليتي بغداد والب�صرة �إال �أن
احلدود التاريخية لهاتني الواليتني تنتهيان عند تخوم نهر الفرات .لكن م�ساحات �شا�سعة من ال�صحراء
الغربية واجلنوبية قد �أ�ضيفت �إىل هاتني الواليتني عام  ،1922بعدما �أجرب بر�سي كوك�س املندوب
الربيطاين ال�سامي يف العراق� ،أمري احلجاز عبد العزيز بن �سعود على التنازل عن �أجزاء �شا�سعة من
مملكته عقاباً و�ضماناً لعدم تكرار هجوم البدو الوهابيني ــ (الإخوان) ــ على املدن والعتبات املقد�سة
يف العراق .للمقارنة ينظر اخلريطة (� )1ص  93من الدرا�سة احلالية .للمزيد ينظر :د .علي الوردي،
ملحات اجتماعية من ت�أريخ العراق احلديث ،ج ،6م�صدر �سابق� ،ص.160-156
[[[ د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص.80
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احلقوق فح�سب بل �إىل حماية بريطانية حلكم ذاتي ي�ؤدي �إىل اال�ستقالل عن العراق كما
كان اخلطاب الر�سمي الربيطاين ي�شري �إىل ذلك .فاملعاهدة �أقرت دعم لندن ال�ستقالل
العراق الكامل وفق ًا حلدوده احلالية ومن دون مطالبة بغداد بالتزامات جتاه الكرد[[[.
بحلول عام  1932قام الكرد ب�أوىل مطالباتهم اجلماعية بعدما كانت املطالبات
ذات طابع �شخ�صي للزعماء القبليني يف �شمال العراق .وقد طالب الكرد بت�شكيل والية ت�ضم
جميع االق�ضية الكردية ف�ض ًال عن انخراط اكرب للكرد يف العملية ال�سيا�سية يف بغداد من
خالل ممثلني لهم يف جمل�س الأمة[[[.
�أما تعامل احلكومة املركزية مع الكرد فلم يت�ضمن �أبد ًا ح ًال جذري ًا للم�شكالت
واعرتاف ًا بالتنوع واحلق الثقايف بقدر ما كان �شعور ًا بالثقة ب�إمكانية �سحق �أي حماولة كردية
انف�صالية بالقوة .وقد ظهر ذلك ب�شكل وا�ضح من خالل تعامل (نوري ال�سعيد) مع التمرد
املتكرر لل�شيخ حممود ومن بعده ال�شيخ �أحمد عام .[[[ 1931
الأو�ضاع االجتماعية والثقافية واالقت�صادية
لقد كان من�صب معاون وزير املعارف �أعلى من�صب ت�سنمه �ساطع احل�صري[[[ �ضمن
خدمته العامة التي مل تتجاوز (� )6سنوات .وعلى الرغم من خدمته الق�صرية �إال انه ترك
�آثار ًا ال متحى يف النظام التعليمي والثقايف يف العراق .لقد حر�ص احل�صري والنخبة املثقفة
ب�شكل عام خالل فرتة الع�شرينيات والثالثينيات على خلق وعي بالهوية التاريخية للعراقيني
على �أنهم �أحفاد البابليني وال�سومريني[[[ ،وهي حماولة خللق املزيد من امل�شرتكات بني
املكونات العراقية عن طريق مناهج الدرا�سة والإعالم املقروء.
لكن م�ساعي احل�صري ل�صناعة الهوية العراقية اجلديدة ،مل تقف عند هذا احلد،
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.108
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.112
[[[  للمزيد عن ر�ؤية �ساطع احل�صري النظرية يراجع�ص  43من الدرا�سة احلالية.
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت،م�صدر �سابق� ،ص.43
[[[  عبد الكرمي الأزري ،م�صدر �سابق� ،ص.230-215
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�إذ �سعى �إىل تغليب الأمنوذج «العربي/ال�سني» للهوية .ومن مناذج الأعمال التي تبناها
احل�صري تثبيت منهج درا�سي جديد �ألفه ال�سوري �أني�س ن�صويل وهو حتت عنوان «الدولة
فجر ن�ش ُر ُه �أزم ًة طائفية مل ي�شهد لها مثيل عامي  1926و،1927
الأموية يف ال�شام» ،والذي ّ
بعدما كان هذا امل�ؤلَّف يتمحور حول متجيد فرتة حكم يزيد بن معاوية الأموي وتو ُّعد من
خرج عليه بنار اجلحيم .[[[..وكانت تنظريات احل�صري للهوية تتزامن مع �أجواء تت�صاعد
فيها هتافات القومية ،كما تتزايد فيها الرغبة بفر�ض مناذج ثقافية واقت�صادية و�سيا�سية
على ال�شعوب ،على غرار ما كان �سائد ًا يف دول خمتلفة ومنها �أملانيا وايطاليا.
وقد �أوىل احل�صري �أي�ض ًا اهتمام ًا بالغ ًا يف الرتكيز على من كان ي�سميهم
بـ«اجلعفريني الإيرانيني»� ،إذ مل تفارق هذه الكلمة كتبه الر�سمية التي كان يوجهها للوزراء
وال�شخ�صيات احلكومية املختلفة[[[ .وقد كان لهذه الثقافة �أن تُترَ جم فيما بعد �إىل قوانني
�سحب اجلن�سية والتي حرمت مئات الآالف من املواطنني من حقوقهم املدنية.
�أما يف مقابل احل�صري والتيار الثقايف الذي م َّث َله ،و�سيا�سة احلكومات املتعاقبة ،فقد
كان �سلوك ال�شيعة ال�سيا�سي �سلوك ًا مبتدئ ًا يعتمد على الفورات ال�شعبية والعمل اجلماهريي
غري ّ
املنظم ،وال�ضجيج الإعالمي واملطالب املبهمة واملُغ َّلفة باملطالب الوطنية العامة يف �أكرث
الأحيان .ومل يتمكن ال�شيعة من فرز قيادة �سيا�سية مهنية وا�ضحة �إذ كانوا يعتمدون بالدرجة
الرئي�سة على القيادات الدينية يف �إي�صال مطالبهم للحكومة� .إال �أن ن�شاطات رجال الدين
مل ت�صل حد التدخل التف�صيلي يف الأمور ،كما �أنها مل تكن ناجحة يف كل الأحيان ،ما جعل
ال�شيعة يلج�أون �إىل حلول بديلة علمانية الطابع ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر حادثة
�أني�س ن�صويل التي �أثارت �سجاالت ذات طابع ديني طائفي حمموم يف العتبات املقد�سة
وعلى م�ستويات عالية يف الدولة ف�ض ًال عن ال�شارع� ،إال انه يف الوقت ذاته نرى �أن نهاية
[[[
عام  1927وبدايات عام � 1928شهدت العا�صمة بغداد العديد من املظاهرات الكبرية
[[[  ينظر مناذج من تلك الكتب الر�سمية ،عبد الكرمي الأزري ،امل�صدر نف�سه� ،ص.205-195
[[[  حنا بطاطو ،ج،2م�صدر �سابق� ،ص.48
[[[ امل�صدر نف�سه�،ص.58
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التي �شارك فيها املئات من الطلبة املتعلمني احتجاج ًا على ما ر�أوه قمع ًا حلرية التعبري التي
�أرادت امل�ؤ�س�سة الدينية ا�ستخدامه �ضد ن�صويل.
�أما الب�صرة والنا�صرية فقد �شهدتا عام  1929ت�أ�سي�س حزب ي�شري �إىل واقعه هو
«حزب الالدينيني»[[[� ،إذ كان الهدف الأول لأن�صار هذا احلزب العمل على ف�صل الدين عن
احلياة االجتماعية وحترير املر�أة .وكانت هذه الأفكار بدايات الفكر ال�شيوعي الذي رفع
فيما بعد �شعارات تتعلق بتحقيق العدالة وامل�ساواة بني املواطنني ،وهي ذات الأفكار التي
ف�شلت الثورات الدينية يف حتقيقها منذ ت�أ�سي�س الدولة العراقية.
وهذا احلل (�أي التوجه العلماين لل�شيعة) ُي َّعد توجه ًا �شاذ ًا� ،إذ غالب ًا ما تكون
الأغلبيات الدميغرافية �أكرث ثقة وجر�أة يف تعريف وا�ستعرا�ض هويتها الثقافية ،يف حني
متيل الأقليات �إىل االحتماء وراء الهويات الأكرب (قومية ،وطنية ،علمانية) ،بدافع الهرب
من الهوية التي جتعلهم �أقلية و�ضعفاء يف جمتمعاتهم[[[ .وبذلك يكون احلل العلماين لل�شيعة،
وهروبهم من هويتهم ـ وكما �سي�صبح ذلك جلي ًا يف ال�ستينيات وال�سبعينيات ـ �سلوك ًا يعك�س
�شعورهم ب�أنهم �أقلية ،ال من حيث العدد الدميغرايف ،بل من حيث الت�أثري يف �صنع القرار.
وبهذا كانت العملية ال�سيا�سية والتفاعل االجتماعي معها تتميز يف الفرتة امللكية
بطابع علماين متزايد .وعلى الرغم من �إن الهوية الطائفية كانت لها �أهميتها يف �صياغة
ا�ستجابة ال�شعب لتلك العملية� ،إال �أنها بقيت يف خانة ردود الأفعال ومل تظهر �إال يف وقت
الأزمات لتطفو ثم تخبو �سريع ًا.
�أما على ال�صعيد االقت�صادي فكما ا�شرن ًا كانت �سيا�سة الربيطانيني ومن بعدهم
امللك في�صل واحلكومات املتعاقبة تق�ضي بدعم ال�شيوخ بو�صفهم اخليوط الرئي�سية لقيادة
املجتمع وتنفيذ توجهات الدولة� .إن �سيا�سة دعم ال�شيوخ هذه �أ ّدت �إىل �إن�شاء اكرب امللكيات
العقارية يف ال�شرق الأو�سط على الإطالق خالل الأعوام الع�شرة الفا�صلة بني  1915حتى
[[[  للمزيد عن �سلوك االكرثيات والأقليات يف املجتمعات املختلفة ينظر :فران�سوا بويال ،ال�شيعة يف
العامل� :صحوة امل�ستبعدين و�إ�سرتاتيجيتهم ،ترجمة :ن�سيب عون( ،بريوت ،دار الفارابي.)2007 ،
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت،م�صدر �سابق� ،ص.61
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 .[[[ 1925ثم جاءت القوانني التي �أ�ضفت لهذا الدعم مزيد ًا من ال�صالبة حيث �أ�صدر
جمل�س الأمة وب�إ�صرار من احلكومة قانون ت�سوية الأرا�ضي عام  1933الذي كان من القوانني
التي عززت موقع ال�شيوخ يف العراق[[[.
املح�صلة النهائية �أ�صبح الفالحون ال�صغار يتجهون �إىل املدن يف هجرة ق ّل
ويف
ّ
نظريها ،وقد بلغت تلك الهجرات ح ّد ًا تر ّيفت ب�سببها مناطق يف مدن عريقة مثل بغداد .كل
تع�سف ال�شيوخ الإقطاعيني
ذلك كان �شعور ًا عميق ًا بالظلم والغنب �شَ َعر به الفالحون ج ّراء ّ
من جهة وقوانني احلكومة الداعمة له�ؤالء من جهة �أخرى.
�أما مطلع الثالثينيات فقد واجهت احلكومة �أزمة اقت�صادية خانقة ب�سبب التو�سع
يف حجم الدولة وزيادة ن�سب الفقر يف البالد ،ما دعاها �إىل �إجراء مراجعة �شاملة خل�صت
يف بداية الأمر �إىل �أن امل�شكلة الرئي�سية تعود �إىل امتالك عدد حمدود من الأفراد م�ساحات
�شا�سعة من الأرا�ضي الزراعية ،ما جعلهم يتمتعون بنفوذ غري مربر على م�ؤ�س�سات الدولة.
لكن التعاطي مع هذا التقرير كانت له تبعات �سيا�سية ج�سيمة مل يكن ال�سا�سة على ا�ستعداد
للتعامل معه �آنذاك[[[ .لذلك عمدت احلكومة �إىل جتنب املواجهة مع ملاّ ك الأرا�ضي عن
طريق فر�ض �ضريبة جديدة هي (�ضريبة اال�ستهالك) والتي �أثقلت كاهل الفالحني ال�صغار
مي�س ذلك كبار الإقطاعيني .وهكذا َت َع َّمق
واملواطنني املثقلني بالهموم �أ�ص ًال ،من دون �أن ّ
ال�شرخ على امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية كافة ،بني ال�شيوخ واحلكومة
من جهة ،وطبقة الفقراء من جهة �أخرى .وقد حتول هذا ال�شرخ �إىل ف�صل �شبه نهائي بني
االثنني فيما بعد ،خا�صة بعد تدفق الريع النفطي على خزينة الدولة ،واالنقالبات العديدة
التي �سلبت من النا�س قدرتهم على حتديد امل�صري.
املرحلة الثانية 1945-1933 :تعاظم املد القومي والطائفي وتنامي
طبقة الع�سكر
[[[  د .عبد الوهاب حميد ر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص.76
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.116-112
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.48
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خالل احلقبة امللكية الثانية تبلور ب�شكل وا�ضح توجهان �أ�سا�سيان ،ا�ستمرا بعد ذلك
�إىل وقتنا الراهن :توجه يطالب بالتنمية ال�سريعة ،ومن اجل ذلك يدعو �إىل تعريف وحدوي
ال يعرتف بتعدد العنا�صر يف العراق� ،إذ يع ّرف هذا التيار العراق ب�أنه بلد عربي وجزء
من حميطه القومي .ومن �أن�صار هذا االجتاه يف الفرتة امللكية� ،ساطع احل�صري ،ويا�سني
الها�شمي ور�شيد عايل الكيالين و�آخرون.
�أما التيار الثاين فهم من النخبة الإ�صالحية التي دعت �إىل �إعادة توزيع ال�سلطة
والرثوة والعمل على التنمية امل�ستدامة القائمة على م�شاركة الفئات العراقية املختلفة.
ويع ّرف هذا التيار ،العراق ب�أنه بلد متنوع قوميا ومذهبيا وانه ذو هوية مميزة عن جواره
الإقليمي .وكان من �أن�صار هذا التيار يف الفرتة امللكية عبد الفتاح �إبراهيم وجماعة الأهايل
و�آخرون.
و�صادف بداية الثالثينيات �صعود التيارات النازية والفا�شية يف كل من �أملانيا
وايطاليا� ،إذ دخلت �إىل العراق ـ (املت�شظي داخلي ًا) ـ فكرة �أن اجلي�ش ميكن �أن يفر�ض
هوية وطنية واحدة وناجحة يف الوقت نف�سه[[[ .وكان ذلك من الأ�سباب التي �ألهبت حما�س
اجلماهري الت ّواقة خللق رموز وطنية بعد ما قام اجلي�ش ب�سحق مترد الآ�شوريني عام 1933
بقيادة بكر �صدقي[[[ .وكان ذلك �إيذان ًا ب�صعود طبقة الع�سكر �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية قبل
�أن ي�شعر ال�سيا�سيون يف وقت مت�أخر �أن اجلي�ش �أ�صبح منذ تلك اللحظة وبا ًال على احلراك
ال�سيا�سي يف البالد.
كانت الفرتة التي �أعقبت وفاة امللك في�صل الأول حافلة بالأحداث التي ات�ضح
فيها بوادر الت�صدع الطائفي احلاد يف البالد .وكان ابرز تلك الأحداث ،ثورات القبائل يف
منطقة الفرات الأو�سط التي قادها كبري املراجع الدينية �آنذاك ال�شيخ حممد ح�سني كا�شف
الغطاء[[[ .ومن املفارقة �أن �أغلب هذه الإنتفا�ضات املعروفة ب�إ�سم ثورة الرميثة االوىل وثورة
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.41
[[[  د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص.89
[[[  عبد الكرمي الأزري ،م�صدر �سابق� ،ص.65-63
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�سوق ال�شيوخ عام  1935ف�ض ًال عن ثورة ع�شائر بني ركاب وثورة الرميثة الثانية وثورة
ع�شائر الأقرع عام  ،1936كانت تنطلق من ذات املناطق التي �ش ّكلت ال�شرارات الأوىل لثورة
الع�شرين� ،إال �أنها هذه املرة كانت �أو�ضح يف مطالبها.
وقد وقع �شيوخ ع�شائر الفرات الأو�سط بيان ًا عرف ب�إ�سم «ميثاق النجف اال�شرف»
عام  1935بعدما فو�ضوا ال�شيخ حممد ح�سني كا�شف الغطاء رفعها �إىل امللك غازي.
وت�ضمن امليثاق �شعورا عميقا مبرارة الغنب� ،إذ جاء يف �إحدى فقراته ما ن�صه« :لقد مت�شت
احلكومة العراقية منذ ت�أ�سي�سها حتى اليوم على �سيا�سة خرقاء ال تتفق وم�صالح ال�شعب،
واتخذت �سيا�سة التفرقة الطائفية �أ�سا�سا للحكم ،فمثلت �أكرثية ال�شعب (ويعني ال�شيعة)
بوزير واحد �أو وزيرين ممن ي�سايرون ال�سلطة» .ودعا امليثاق �إىل حتقيق امل�ساواة بني �أبناء
«الأمة العراقية»وان ي�ساهم اجلميع يف جمل�س الوزراء وجمل�س الأمة و�سائر الوظائف ،كما
ي�ساهمون يف اجلندية وال�ضرائب .كما دعا امليثاق �إىل جعل كل لواء دائرة انتخابية واحدة
ليكون جمل�س الأمة ممثال حقيقي ًا لل�شعب .وطالب املوقّعون بتدري�س الفقه اجلعفري يف
كلية احلقوق العراقية �أ�سوة بالفقه ال�سني بالإ�ضافة �إىل تعيني ممثل من املذهب ال�شيعي يف
حمكمة التمييز العراقية �أ�سوة مبمثلي الطائفة اليهودية والطائفة امل�سيحية .كما دعا امليثاق
�إىل توزيع م�ؤ�س�سات الدولة العمرانية وال�صحية والتعليمية بح�سب التوزيع العددي لل�سكان
خا�صة يف مناطق اجلنوب املحرومة[[[ .وعلى الرغم من ذلك حر�ص ال�شيخ كا�شف الغطاء
الذي �أدار هذا الع�صيان ،ف�ضال عن بقية املراجع ال�شيعية ،على احلفاظ على «كيان العراق
املقد�س» كما جاء يف ن�ص �إحدى الفتاوى ،واحلر�ص على الإ�صالح من اجل «الأمة العراقية
بجميع عنا�صرها وكافة مذاهبها على ال�سواء»[[[.
�أما تعامل ال�سلطة مع مطالب املنتف�ضني فلم يختلف عن �سابقه .فقد د ّون وزير
الدفاع جعفر الع�سكري يف كتابه الر�سمي املرقم �س 286/وامل�ؤرخ  1936/7/21لرئي�س
الوزراء يا�سني الها�شمي ويف معر�ض حتليله �أ�سباب ثورات منطقة الفرات الأو�سط� ،أن
�سبب الثورات يعود �إىل �أمرين :الأول �إ�شاعات مغر�ضة يف ال�شارع ب�أن احلكومة تعتزم تعميم
[[[  د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص.89
[[[  عبد الكرمي الأزري ،م�صدر �سابق� ،ص .85
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ال�سفور ولب�س القبعة ومنع مرا�سم عا�شوراء ،والثاين طمع بع�ض الزعامات الع�شائرية
وتهييجهم للنا�س الب�سطاء لتحقيق مكا�سب �آنية[[[.
�أما طه الها�شمي رئي�س �أركان اجلي�ش فرفع مذكرة �سرية حتت رقم  339بتاريخ
 1936/6/3يخت�صر فيها �أ�سباب الثورة ب�أمور ثالث ،الأول �أ�سباب �إدارية ،منها �إهمال
املوظفني الكبار خا�صة الع�سكريني لأعمالهم .ثانيا الدعايات ال�ضارة ،وثالثا �أ�سباب
�شخ�صية .ويف النهاية يو�صي الها�شمي با�ستخدام ال�شدة والقوة بدال عن اللني يف التعامل
مع �أي مترد الحق[[[.
وينقل كبري موظفي الديوان امللكي يف زمن امللك في�صل الأول« ،عبد الكرمي الأزري»
عن مذكرات م�ست�شا ٍر بريطاين عينه امللك لوزارة الداخلية ويدعى «م�سرت ادموندز» الذي
�أ�شار تعليقا على حوادث م�شابهة �أن «�شعور ال�شيعة املذهبي ي�ستحق العناية وااللتفات.
�إين �أعتقد �أن عداء ال�شيعة الكامن ملا ال يزال يعترب حكومة �سنية قد ازداد ب�شكل كبري يف
الآونة الأخرية .[[[»..وكان هذا االعتقاد يف حقيقة الأمر ،هو ما ينق�ص احلكومة امل�ستقوية
باجلي�ش ،والنفط ,وامل�ستغنية عن �أهل البالد.
بحلول عام  1936باغت اجلي�ش بقيادة بكر �صدقي ومن معه من ال�سيا�سيني،
ال�سلطات الد�ستورية ،ليقود انقالبا ع�سكريا كان الأول يف الدول العربية .وك�شف الإنقالب
ه�شا�شة النظام امللكي ومدى نخبويته وطبقيته وابتعاده عن ال�شارع العراقي .كما ك�شف
لنظام مل يعد حا�ضنا للحياة الد�ستورية التي بد�أت منذ ت�أ�سي�س الدولة،
عن الوجه امل�ستور
ٍ
وف�ضح �أ�ساليب التهمي�ش املم�أ�س�سة بد ًء من �إ�سقاط اجلن�سية عن ال�سيا�سيني (كما ح�صل
مع عبد القادر �إ�سماعيل القيادي يف جماعة الأهايل)� ،إىل النفي (كما ح�صل مع كامل
اجلادرجي) واالغتياالت والت�صفيات اجل�سدية (كما ح�صل مع جعفر الع�سكري ور�ستم
حيدر) ،ومنع الأحزاب (كما ح�صل مع جمعية الإ�صالح ال�شعبي) و�إغالق ال�صحف (كما
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.87-86
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.89
[[[  د .عبد الوهاب حميد ر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص.92-90
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ح�صل مع جريدة الأهايل) وممار�سات ت�ستبطن يف داخلها عنفا فعلي ًا �أو رمزي ًا من اجل
ت�أكيد �سيطرة فئات حمدودة على الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي يف البالد[[[.
كان انقالب بكر �صدقي/حكمت �سليمان قائما على �شعار «العراق �أوال» وقد عملت
حكومة االنقالب على االهتمام بالإ�صالحات الداخلية ب�شكل عام بدال من الرتكيز على
ق�ضايا العامل العربي[[[ .ولعل ذلك يعود بالدرجة الأ�سا�س للأ�صول الكردية التي كان ينحدر
منها بكر �صدقي ،بالإ�ضافة �إىل اختيار قادة ليرباليني من جماعة الأهايل يف الت�شكيلة
الأوىل حلكومة حكمت �سليمان.
وكان من نتيجة �صعود قادة غري عروبيني يف حكومة االنقالب� ،أن حتلحلت امل�شاكل
احلدودية وال�سيا�سية مع اجلارتني �إيران وتركيا فكانت اتفاقيتا عام  1936و�سعد �آباد مع
طهران و�أنقرة[[[.
وقد ت�صاعد دور اجلي�ش بعد االنقالب ليقود �أربعة انقالبات �أخرى يف وقت الحق[[[.
وبنظرة فاح�صة لتكوين اجلي�ش ع�شية انقالب بكر �صدقي/حكمت �سليمان ،ميكن �أن
نر�صد �أن  %95من ال�ضباط من �أ�صل � 65ضابطا يف اجلي�ش كانوا من ال�سنة ،و %67منهم
من مواليد بغداد التي مل ت�شكل �آنذاك �أكرث من  %8من �سكان العراق[[[ .ولي�س من امل�ستغرب
�أن اجلي�ش الذي ال يكون ممثال للقطاعات االجتماعية املختلفة� ،سيتجه نحو مهام داخلية
لقمع التمرد بدال من الذود عن حدود الوطن.
ومن الطبيعي �أن تكون �أوىل نتائج الدخول الفج للع�سكر وتدخله يف ال�ش�أن ال�سيا�سي،
مزيدا من ابتعاد احلكومة/ال�سلطة عن ال�شارع� ،إذ بد�أت مظاهر فر�ض الأحكام العرفية
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.89
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.90
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.101-92
[[[  د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص.148
[[[ بعد انقالب بكر �صدقي ،قاد اجلي�ش �أربعة انقالبات �أخرى من وراء ال�ستار ،هي �إ�سقاط وزارة
جميل املدفعي الرابعة ،وتثبيت وزارة نوري ال�سعيد اخلام�سة ،و�إ�سقاط وزارة طه الها�شمي ،و�أخريا
عزل الو�صي عبد الإله وت�شكيل حكومة الدفاع الوطني عام  .1941للمزيد ينظر :د .عبد الوهاب
حميد ر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص.101-92
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وحظر التجوال و�إغالق مقرات الأحزاب واالعتقاالت واملظاهرات واملواجهات ،فيما كان
�سقوط احلكومات املتتالية ،ال�سمة البارزة للنظام منذ انقالب عام  .1936مع حلول عام
 1939بد�أت احلرب العاملية الثانية ،فيما بقي �ضباط اجلي�ش عقب انقالب بكر �صدقي
الرا�سمني احلقيقيني لهوية الدولة و�سيا�سة احلكومة ،بل حتى تعيني �شخو�صها[[[.
كانت حكومة االنقالب عام  1936حتمل �سمة تبدو �شاذة جعلها تعتمد على جي�ش
قومي/عروبي يقوده �شخ�ص غري عروبي مثل بكر �صدقي .لكن الغلبة �أ�صبحت حليفا للتيار
القومي العروبي داخل اجلي�ش عقب اغتيال بكر �صدقي على يد �ضباط معار�ضني .وقد
كانت الق�ضية الرئي�سية التي يحملها ه�ؤالء ال�ضباط (وجميعهم من العرب ال�سنة) هي
عروبة الدولة[[[ ،فتبلورت منذ تلك اللحظة وب�شكل ممنهج ،ر�ؤية ازدواجية لتلك الطبقة
جتاه الدولة العراقية .فمن جهة هم بناة الدولة العراقية احلديثة التي يدينون لها بالوالء،
ومن جهة يعتربون العراق ّ
حمطة بل �صرح ًا م�ؤقتا قابل للزوال مبجرد والدة كيان «الوطن
العربي» العتيد .وهاتان الر�ؤيتان متناق�ضتان ب�شكل وا�ضح مبا يتطلبان من ت�ضحية وفداء
لتحقيق كل منهما.
وكانت التيارات القومية مت�أثرة ب�شدة ،باالنت�صارات التي حققتها النازية والفا�شية
يف كل من �أملانيا وايطاليا .ومع تقدم دول املحور يف احلرب العاملية الثانية� ،أ�صبح التيار
ال�سيا�سي الذي يقوده حلفاء بريطانيا يف العراق ا�ضعف مما م�ضى ،ليجتاح العراق موجة
من النازية والفا�شية ،التي كانت تركز على فكرة النقاء القومي والعرقي يف بلدانها .وقد
جاءت هذه الأفكار لتكون على ح�ساب التنوع الإثني يف العراق وثقافة الت�سامح والتنوع،
التي كان على احلكومة �إ�شاعتها من اجل خلق امة عراقية .كان ذلك بالتحديد هو ال�سبب
الرئي�س الذي من ج ّرائه �شهدت منت�صف الأربعينيات بداية لنهاية وجود الديانة اليهودية
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.144
[[[  يو�سف غنيمة ،نزهة امل�شتاق يف تاريخ يهود العراق ،ط( ،3لندن ،دار الوراق� ،)2006 ،ص 
 .262وللمزيد ينظر �أي�ضاً :د .ر�شيد اخليون،الأديان واملذاهب بالعراق ،ط( ،2كولونيا ،دار اجلمل،
� ،)2007ص .161
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بعدما كانوا ي�شكلون � 117ألفا �أي ما ن�سبته  %2,7من ال�شعب و %25من �سكان العا�صمة
بغداد .ومل مير من عقد اخلم�سينيات �سوى ب�ضعة �أعوام حتى اختفى اليهود من خارطة
املكونات العراقية[[[.
كان انقالب ني�سان عام  1941ذروة نفوذ اجلي�ش على ال�ساحة ال�سيا�سية يف
الأربعينيات حني �سعى �إىل قلب النظام ككل با�ستهداف الو�صي عبد الإله نف�سه .و�إثر
االنقالب ت�سلمت �إدارة مقربة للجي�ش مقاليد احلكم ،ما جعل بريطانيا ـ (التي كانت تتابع
التطورات ال�سيا�سية العراقية عن كثب) ـ تتيقن �أن النظام العراقي وبفعل تقاربه مع دول
املحور �أ�صبح نظاما متطرفا ،و�أ�صبحت البالد تدار بطريقة غري د�ستورية[[[ .لكن احلقيقة
�أن التقارب الفكري مع �أملانيا بالتحديد ،مل يرتجم �إىل حتالف مع برلني على ار�ض الواقع،
وكانت هذه �إحدى احل�سابات اخلاطئة التي �أدخلت اجلي�ش يف �صراع مع بريطانيا� ،أدت �إىل
غزوها الثاين للعراق عام .[[[ 1941
لقد جعل ال�شعور باالكتفاء التام عن ال�شعب واحل�سابات املتطرفة واخلاطئة التي
ميزت الع�سكر ،جعلتهم يقفون بوجه بريطانيا التي �أعادت غزو العراق عام  .1941ومل تكن
�أغلبية ال�شارع يومذاك مع احلكومة ،بل �إن البع�ض من القبائل ال�شيعية يف الو�سط واجلنوب
والكردية يف ال�شمال قامت بتقدمي امل�ساعدة للربيطانيني[[[ الذين انهوا دورة االنقالبات
الع�سكرية ،ولكن �إىل حني.
وعلى الرغم من عودة احلياة الد�ستورية �إىل البالد بعد الغزو الربيطاين الثاين� ،إال
�أن احلكومة مل تتعامل �أي�ض ًا بايجابية مع الق�ضايا ال�شائكة وامل�صريية مثل التمثيل القومي
واملذهبي �إال عن طريق العنف �أو املحاباة �أو منح االمتيازات و�شراء الذمم .وقد ر�صد
الباحث ت�شارلز تريب �صعود ًا كبري ًا يف �إيرادات احلكومة النفطية خالل هذه امل ّدة ،م�شري ًا
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.156-154
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.49
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.157
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.195
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�إىل �أن العوامل ال�سيا�سية امل�ؤدية للقمع ومنع الأحزاب و�إ�سكات اخل�صوم ،كانت تزيد كلما
زاد �إنتاج البالد من النفط[[[.
يف غ�ضون ذلك �أ�صبحت ق�ضية ارتفاع الأ�سعار �أثناء وبعد احلرب العاملية الثانية
وق�ضية امل�ساواة بني املواطنني ،والعدالة ،والنقمة من ال�شيوخ واملالك ،ال�شغل ال�شاغل
لل�شارع العراقي ،وكان ذلك مبثابة �أر�ضية خ�صبة ل�صعود احلزب ال�شيوعي يف الأربعينيات.
وما م ّيز هذا احلزب خالل هذه الفرتة انه انت�شر يف �صفوف الكرد ،ليكون �أول حزب وطني
ان�ضم �إليه عراقيون من خمتلف اخللفيات الدينية واملذهبية والقومية[[[.
ويف الأربعينيات �أي�ضا ظهر املال م�صطفى البارزاين كزعيم للثورة الكردية امل�سلحة،
وكانت مطالبه حملية الطابع تتعلق ب�إ�صدار عفو عام ورفع احل�صار االقت�صادي عن املناطق
الكردية و�إن�شاء حاكمية خا�صة لإدارة املناطق الكردية .وعلى الرغم من الوعود الكثرية �إال
�أن الكرد مل يح�صلوا على �شيء ما دعاهم �إىل ع�صيان م�سلح جديد عام .[[[ 1945
املرحلة الثالثة� 1958-1946 :صعود احلركة القومية العربية وت�صاعد
اعتماد امللك على القوات الأمنية يف مواجهة ال�شارع
بحلول عام  1947كان من الالفت �أن يعينّ �شيعي وهو «�صالح جرب» رئي�سا للوزراء
يف تلك الفرتة ،بعدما و�صلت فيها املظاهرات والثورات والإعت�صامات حد ًا ال يطاق .وقد
جيء ب�صالح جرب من اجل حتقيق غر�ضني �أ�سا�سيني :الأول تهدئة ال�شارع ،وثانيا تعديل
اتفاقية  1930مع بريطانيا� ،إذ كان الو�صي عبد الإله يعتقد �أن ب�إمكانه �إعادة الهيبة للعر�ش
بهذه الطريقة .وقد جنح �صالح جرب بالفعل يف توقيع معاهدة جديدة مع لندن عرفت ب�إ�سم
معاهدة بورت�سموث� ،إال �أن ال�شارع ال�شعبي مل يكن على ما يبدو ير�ضى ب�أقل من �إلغاء �أي
تعهد عراقي جتاه بريطانيا .ف�شهدت ال�شوارع �أ�ضخم املظاهرات يف العهد امللكي واملعروفة
ب�إ�سم «الوثبة» ،التي ت�صدت لها احلكومة بالر�صا�ص[[[.
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.56
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.165-162
[[[  د .عبد الوهاب حميد ر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص.105
[[[  عبد الكرمي الأزري ،م�صدر �سابق� ،ص.104
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خطوة تعيني �صالح جرب و�إن فُهِم منها �صيغة للرت�ضية امل�ؤقتة والتنفي�س لل�شارع ال�شيعي
الغا�ضب� ،إال �أنها مل تَ�س َلم من �إثارة حفيظة �شخ�صيات �سيا�سية مهمة منهم كامل اجلادرجي
الذي كان ممن يو�صفون مب�ؤ�س�سي احلركة الليربالية يف العراق� ،إذ كتب اجلادرجي يقول
«�إن اختيار رئي�س الوزراء يف تلك ال�سنة كان اختيارا طائفيا وان هذه اخلطوة ال�شاذة وهي
تر�ضيات م�صطنعة من �ش�أنها �أن حتدث رد فعل لدى الطوائف الأخرى مما يزيد ال�شعب
ا�ستياء والو�ضع ارتباكا»[[[ .ومعلوم �أن �صالح جرب كان �أول رئي�س وزراء �شيعي �سبقه 15
رئي�سا للوزارة كلهم من ال�سنة العرب[[[ .واحلقيقة �أن كامل اجلادرجي والآخرين من �سا�سة
العراق �آنذاك كانوا مدركني للبعد الطائفي والقومي للم�شاكل ال�سيا�سية واالجتماعية يف
البالد .وكان �إ�صرار امللك في�صل الأول واعرتاف البع�ض من ه�ؤالء ال�سا�سة بالإ�ضافة �إىل
التحول يف الر�ؤية االجتماعية لدى ال�شيعة والكرد �سبب ًا يف ت�صاعد م�شاركتهم يف بناء الدولة
وب�شكل تدريجي منذ عام  1921حتى عام � .1930إال �أن �صعود ال�شيعة على وجه التحديد
يف الفرتة الالحقة �أ�صبح ميثل م�شكلة حقيقية ال لعدم م�شاركتهم ،بل مل�شاركتهم الوا�سعة،
حتى باتت املنا�صب اقل من عدد املتعلمني ال�شيعة .ف�أ�صبح ال�صراع ال�شيعي ال�سني �أكرث
و�ضوحا يف عقد الثالثينيات والأربعينيات عندما بد�أ ال�شيعة ي�شعرون ب�ضرورة رفع الغنب
عنهم ،فيما كان ال�سنة يخ�شون الغنب ج ّراء فقد امتيازات ال�سلطة.
بالو�صول �إىل عام � 1948شهدت املنطقة ت�أ�سي�س دولة �إ�سرائيل ،ما �ص ّعد من موجة
احلركة القومية العربية يف العراق .ويبدو �أن ذلك كان على ح�ساب «الأقليات» القومية
والدينية ،ومنها الكردية ،ف�ض ًال عن الأديان واملذاهب التي ال تتوافق مع التوجه العروبي
القومي ،الذي �أ�ضحى يتلقى هزائم مهينة يف �صراعه مع الدولة الإ�سرائيلية .وكان التوجه
[[[ �شهدت الفرتة امللكية انتها ًء بتويل �صالح جرب رئا�سة الوزراء ،ت�شكيل  33حكومة ،تر�أ�سها  15رئي�ساً
للوزراء ،كلهم من املذهب ال�سني .ينظر:عبد الرزاق احل�سني ،ج .1م�صدر �سابق .و�أي�ضاً :ت�شارلز
تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.181-159
[[[   ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد،عراق امل�ستقبل ،ترجمة :رمزي .ق .بدر( ،لندن ،دار
الوراق� ،)2005 ،ص.63
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العروبي بطابعه العنيف �ضد الأقليات ،يعبرّ عن الرغبة يف ا�ستعادة الهيبة �أمام الإخفاقات
يف حتقيق �شعارات الوحدة العربية من جانب ،والف�شل يف مواجهة تل �أبيب من جانب �آخر.
�أما الن�سخة الأيديولوجية للتيارات القومية والتي تبناها معظم ال�سا�سة احلاكمني
�آنذاك ،فقد كانت ت�شدد على الأجماد التاريخية للحكم العربي الإ�سالمي ،وكانت تنظر �إىل
الأقليات بعني العداء .فال�شيعة على �سبيل املثال هم «تهديد هرطقي من �إيحاء فار�سي لوحدة
للتوحد مع العامل العربي
العامل العربي»[[[ .ومن املعلوم �أن ال�شيعة من جانبهم مل يكونوا ت ّواقني ّ
يف كيان واحد� ،إذ �ستنقلب ن�سبتهم العددية املتف ّوقة داخل العراق �إىل �أقل من � 1/9ضمن دولة
عربية واحدة .وكان ذلك (�أي الطائفية ال�سيا�سية) يح ّرك جوهر النقا�ش الداخلي الدائر
ب�ش�أن الهوية الوطنية للعراقيني وعمق البالد اال�سرتاتيجي و�سيا�سته اخلارجية[[[.
وعلى الرغم من كل ذلك ال ينبغي �إغفال �أن ال�شيعة بد�أوا ينخرطون يف م�ؤ�س�سات
الدولة التعليمية والإدارية والع�سكرية �إال �أن ذلك مل يتحول يوما �إىل ما ينا�سب الثقل
الدميوغرايف لأتباع هذا املذهب يف البالد .فعلى �سبيل املثال بد�أ ال�شيعة ب�إ�شغال ما ن�سبته
 %7,7من املنا�صب الوزارية �أيام االنتداب لينتهوا بـ %34,7منها نهاية احلكم امللكي[[[ .مبعنى
�آخر �إن �إق�صاء ال�شيعة عن احلكم ،مل يتخذ طابعا �شبه مطلق كما كان يف الفرتة العثمانية.
عموم ًا ميكن القول �أن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني كان ال�سمة البارزة يف �أواخر
الفرتة امللكية� ،إال �أن احلياة الربملانية كانت ت�ضم اجلميع ،فاحلراك ال�سيا�سي كان دائما
ما يحمل م�ؤيدين ومعار�ضني للحكومة ،ال بل جنحت املعار�ضة (�أحزاب� ،سيا�سيون� ،شيوخ
ع�شائر ،مالك �أرا�ضي) يف مترير الكثري من مطاليبها بالطرق الدميقراطية املختلفة.
يف اجلانب االقت�صادي كان التغيري الرئي�سي مع زيادة الريع النفطي بارتفاع ت�صدير
البرتول من نحو  4,6مليون طن عام � 1926إىل نحو  35مليون طن عام [[[ .1958كان ذلك
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.63
[[[  د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص.87
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.184
[[[  د .عبد الوهاب حميد ر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص .125-124
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يعني ا�ستقاللية كبرية لل�سلطة يف مواجهة املجتمع الذي كان املمول الوحيد لها .وهكذا
حتولت معادلة (�أين ذهبت �ضريبتي) �إىل معادلة (�أين ح�صتي من النفط) مبرور الأيام،
وليكون هذا التحول �شاهدا على ت�شوهات بنيوية عميقة عانت منها امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية فيما بعد .ومع زيادة الريع النفطي بد�أت مرحلة اختفاء ت�أثري
طبقة التجار/املالك التقليدية على املجتمع والنظام ال�سيا�سي مع ًا .وعلى الرغم من
الرثوات الكبرية التي بد�أت احلكومة جنيها من النفط منذ الثالثينيات� ،إال �أن الو�ضع
االقت�صادي املزري كان العالمة الفارقة لنهاية الفرتة امللكية ،فقد ك�شف �إح�صاء ال�سكن
عام � 1956أن  %80من م�ساكن املواطنني بنيت من الطني والق�صب ،وان معدل ال�سكن
يف الغرفة الواحدة هي � 5-4أ�شخا�ص .ومتيز الو�ضع �أي�ضا بامتالك  %1,7من الأ�شخا�ص
�أكرث من  %63من الأرا�ضي الزراعية يف البالد .كما بني ا�ستبيان جزئي اجري للنازحني
من الريف �إىل بغداد عام � 1957أن ترتيب �أولوية �أ�سباب النزوح تتلخ�ص يف الآتي :اجلوع،
تع�سف ال�شيوخ الإقطاعيني ،اخلالف مع ال�شيوخ ب�سبب ح�ص�ص الإنتاج ،عدم وجود ماء
و .[[[....وكان هناك � 49أ�سرة متتلك �أكرث من  5،5مليون دومن من الأرا�ضي غالبيتهم من
قبائل �شمر وربيعة واملياح .وتزداد �أهمية تلك الأرا�ضي �إذا ما علمنا �أن  %60من ال�شعب
العراقي كانوا يعملون يف الزراعة �أو يعي�شون منها[[[.
التع�سف
لقد انتهت الفرتة امللكية يف الوقت الذي كان الفالحون مدينني �أكرث ب�سبب ّ
املر ّكب املمار�س �ضدهم من الربيطانيني ـ و�إن كان ب�شكل غري مبا�شر ـ واحلكومة وال�شيوخ
والع�سكريني وغريهم .وحدا الو�ضع املزري للمواطنني �إىل �أن ي�صف طبيب بريطاين الفالح
العراقي ب�أنه «عينة َم َر�ضية على قيد احلياة» ،مق ّدرا متو�سط عمره بني  35و 39عاما فقط[[[.

[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.181
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.64
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.88
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املبحث الثاين
العراق اجلمهوري
�أوالً :اجلمهورية الأوىل 1958 :ــ 1963
بحلول عام  1958كانت م�شاعر العراقيني متفجرة جتاه النظام امللكي والربيطانيني
ب�شكل خا�ص ،فقد زادت الفجوة بني الأغنياء والفقراء ب�سبب العائدات النفطية الكبرية
خالل اخلم�سينيات[[[ ،ف�ض ًال عن الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية املرتدية،
م ّثلت مبجملها العوامل التي �ساعدت على جناح ثورة .1958
وكان للعامل اخلارجي �أي�ض ًا دوره امل�ؤثر يف هذا ال�صدد� ،إذ �أن ثورة  23يوليو يف
م�صر بالإ�ضافة �إىل االنقالبات الع�سكرية املتعددة التي عا�شتها �سوريا منذ عام ،1949
�ساهمت ب�شكل �أو �آخر يف خلق وعي متزايد ب�إمكانية �أن تتوىل اجليو�ش ،قيادة بلدانها نحو
التخل�ص مما كانت تدعيه بـ»احلكم امللكي الرجعي» .كما �أن العدوان الثالثي على م�صر
وت�أ�سي�س اجلمهورية العربية املتحدة بني م�صر و�سوريا يف �شباط عام  ،1958جعل النظام
امللكي يف موقف ال يح�سد عليه ،فقد كان عليه تربير بقائه يف حلف بغداد ،ف�ض ًال عن �أن
احلكومة الأخرية يف العهد امللكي برئا�سة نوري ال�سعيد كان عليها التعامل مع موجات قومية
�صاخبة ملأت �شوارع بغداد ،وهي التي اعتمدت عليها الأحزاب القومية و»ال�ضباط الأحرار»
الذين نفذوا انقالب  14متوز عام .[[[ 1958
[[[ ليث عبد احل�سن الزبيدي ،ثورة  14متوز  1958يف العراق ،ط�( ،2أطروحة دكتوراه من�شورة)،
(بغداد ،من�شورات اليقظة العربية� ،)1981 ،ص.55-37
[[[ ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.76و�أع�ضاء جمل�س ال�سيادة هم :حممد
مهدي كبة (�شيعي/حزب اال�ستقالل) ،خالد النق�شبندي (كردي) ،جنيب الربيعي (�سني/لواء
متقاعد) .للمزيد ينظر �أي�ضا :د .عبد الوهاب حميد ر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص.138
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لقد �ش ّكلت حكومة  1958جمل�س ًا لل�سيادة ،توىل مهام رئا�سة اجلمهورية من ثالثة
�أ�شخا�ص ،خ�ص�ص فيها مقاعد مت�ساوية لل�شيعة وال�سنة والكرد ،فيما كانت احلكومة ممثلة
جلميع الأطياف العراقية[[[ .وقد �أوكل عبد الكرمي قا�سم مهام الع�سكر والوزارات الأمنية
�إىل عدد من ال�ضباط امل�شاركني بالثورة ،فيما عني على ر�أ�س الوزارات املدنية الباقية
عدد ًا من ال�شخ�صيات ذوي خلفيات �سيا�سية متنوعة ،وهذا ما �شكل بدايات اخلالف مع
ال�ضباط الذين توقعوا �أدوارا �أكرث ريادية على ر�أ�س الدولة[[[ .وعلى الرغم من �أن الهدف
الرئي�س من االنقالب كان �إعادة توزيع موارد ال�سلطة املالية والإدارية بهدف خلق حياة �أكرث
ليربالية ودميقراطية� ،إال �أن �سهولة ال�سيطرة على ال�سلطة ال�سيا�سية بالإ�ضافة �إىل النفوذ
واالمتيازات الهائلة التي متتع بها بع�ض االنقالبيني� ،سرعان ما جعلتهم متم�سكني بال�سلطة
بل متورطني بها[[[.
وعلى الرغم من �إن عبد الكرمي قا�سم كان يف �أوائل حكمه «يروي ق�ص�صا خمتلفة
عن �أ�صوله ،فكان يقول لل�سنة انه �سني ،ولل�شيعة انه �شيعي ،وللكرد �أنه ( ُل ّري) �أي كردي
فيلي من جنوب العراق»[[[ ،بهدف �أن يكون قريب ًا من اجلميع ويطمئن اجلميع� ،إال �أن
النظام اجلمهوري اجلديد كان منذ اللحظة الأوىل على قناعة ب�أن الدولة هي وحدها
من متثل امل�صلحة العامة ،وهي التي عليها �أن تنفذ تلك امل�صلحة ،ومن ّثم �شهدت مدة
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.210
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.207
[[[  احلقيقة �أن امل�صادر التاريخية املختلفة تتفق على �أن عبد الكرمي قا�سم كان لأب �سني و�أم �شيعية
كردية فيلية .وقد يكون هذا التنوع يف امل�صادر الثقافية التي تلقاها عبد الكرمي قا�سم منذ �صباه ،الأثر
الأبرز على �سيا�سته املت�ساحمة جتاه الطوائف والقوميات املختلفة ،وهي التي �أو�صلته �إىل ال�صدام مع
دعاة الهوية الواحدة فيما بعد .للمزيد ينظر :حنا بطاطو ،ج ،3م�صدر �سابق� ،ص.147
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.210يبدو �أن قناعات عبد الكرمي قا�سم و�سيا�سته يف �إدارة الدولة
و�صناعة هويتها ،ت�شبه �إىل حد ما التوجهات التنظريية لعبد الفتاح �إبراهيم الذي �شدد على �ضرورة
�أن تتوىل الدولة حتقيق اخلري العام ،والعدالة االجتماعية �إىل جانب بناء دولة ع�صرية .للمزيد يراجع
نظرية عبد الفتاح ابراهيم من الدرا�سة احلالية.
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حكم عبد الكرمي قا�سم تط ّف ًال متزايد ًا من قبل ال�سلطة يف �ش�ؤون النقابات واملنظمات
واجلمعيات املختلفة[[[ .وكان هذا املوقف ،بالإ�ضافة �إىل �شعارات رجاالت الثورة املتعلقة
بالإ�صالح االقت�صادي والزراعي هو ما �شجع ال�شيوعيني على �أن يكونوا �إىل جانب عبد
الكرمي قا�سم .وكان هذا احلزب هو الأكرث تنظيم ًا وانت�شار ًا بني النا�س يف خمتلف مناطق
البالد .كان نتيجة التقاء امل�صالح بني قا�سم واحلزب ال�شيوعي[[[ �أن �أ�صبح احلزب �أكرث
حرية يف دعواته حلرية املر�أة وم�ساواتها مع الرجل ،ال بل حتدي الكثري من القيم الدينية
واالجتماعية �آنذاك[[[ .ويف هذا ال�سياق� ،أقرت ال�سلطة قانون ًا جريئ ًا للأحوال املدنية ت�ضمن
قيود ًا م�شددة على تعدد الزوجات ،وحتديد ال�سن القانوين للزواج بـ 18عام ًا ،وحماية املر�أة
من الطالق التع�سفي ف�ض ًال عن م�ساواتها يف املرياث مع الرجل[[[.
�إن الإ�صالحات الرئي�سية التي قام بها النظام اجلديد ركزت على قانون الإ�صالح
الزراعي املعروف ،وهو قانون ا�ستهدف م�صادرة �أرا�ضي كبار املالك الذين يقل عددهم عن
� 3000شخ�ص ومع ذلك ميلكون �أكرث من ن�صف �أرا�ضي البالد .لكن من املبالغة الذهاب
بعيدا يف االجناز املتحقق من هذا القانون� ،إذ �أن الإجراءات التي اتخذتها احلكومة ومنها
تعوي�ض املالك ،وتخيريهم بني الأرا�ضي التي يريدونها ،وال�سقف الأعلى لل�سماح بامتالك
الأرا�ضي الذي بدا مرتفعا ن�سبيا ،كل ذلك جعل من القانون ال�صادر عام � 1958أن ال ُينفّذ
�إال على نحو  %25من الأمالك الكربى ،يف حني مت توزيع اقل من ذلك بكثري على �صغار
الفالحني بحلول عام .[[[ 1963
لكن ميكن القول �إجما ًال �إن اجلمهورية الأوىل �شهدت (يف عهد عبد الكرمي قا�سم)
�إعادة توجيه العائدات النفطية لت�شمل قطاعا وا�سعا من فقراء ال�ضواحي والأرياف .وقد
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.89
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.214
[[[ د .عبدالوهاب حميد ر�شيد ،م�صدر �سابق� ،ص.151
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.215
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.230
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ارتفع �أعداد الطلبة خالل عهده �أكرث من ثالثة �أ�ضعاف ،فيما ارتفعت ب�شكل كبري �أي�ضا بناء
امل�ست�شفيات وم�شاريع الإ�سكان وغريها[[[.
لكن �سيا�سة «العراق �أوال» التي اتبعها عبد الكرمي قا�سم واجهت �صعوبات حقيقية
على ال�صعيد اخلارجي .فبعد ان�سحاب العراق من حلف بغداد عام  ،1959تدهورت العالقة
مع اجلارة �إيران التي طالبت بتق�سيم �شط العرب عند �أعمق نقطة فيه بني البلدين .ومع
رف�ض العراق هذا املطلب ت�صاعدت ح ّدة اخلالفات لت�صل حد التبادل لإطالق النار يف
املناطق اجلنوبية ف�ضال عن ت�سليح اجلانب الإيراين للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين يف
قتاله مع احلكومة العراقية .وعند �إعالن ا�ستقالل الكويت عام � 1961أي�ضا قام قا�سم
ب�سحب �سفراء العراق من اجلامعة العربية والدول التي دعمت ا�ستقالل الكويت .كل ذلك
�ش َكل �أرباك ًا ل�سيا�سة قا�سم اخلارجية ا�ستغلها القوميون من �أمثال حزب البعث و�آخرين �ضد
�سلطة عبد الكرمي قا�سم[[[.
�أما ت�أ�سي�س «اجلمهورية العربية املتحدة» فكان اختبارا حقيقيا ك�شف عن نوايا
ال�سلطة احلاكمة جتاه هوية البالد[[[ .فكان عبد ال�سالم عارف نائب عبد الكرمي قا�سم
متحم�سا لالن�ضمام �إىل هذه اجلمهورية ،يف حني كان عبد الكرمي قا�سم وال�شيوعيون
وال�شيعة والكرد وبع�ض الأحزاب مييلون �إىل هوية عراقية �أكرث خ�صو�صية تهتم بالإ�صالح
الداخلي بدال من ال�سيا�سة اخلارجية[[[.
يف �آذار/مار�س عام  1959كان ال�شقاق بني عبد الكرمي قا�سم وال�ضباط العروبيني
على �أ�ش ّده بعدما قامت احلكومة بقمع حماولة انقالبية انطلقت من املو�صل كان يقودها
احد ال�ضباط املتحم�سني لعروبة الدولة وان�ضمام العراق للجمهورية العربية املتحدة .لكن
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.229-226
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.86
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.212ينظر �أي�ضا :ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت،
م�صدر �سابق� ،ص.95
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.217

ــ  156ــ

قمع تلك املحاولة �أدت �إىل �أحداث عنف دامت خلم�سة �أيام يف املو�صل ،وك�شفت عن مدى
انق�سام املجتمع العراقي حيال هوية الدولة[[[ ،فقد حارب الكرد واليزيديون �أربعة �أيام
�ضارية �ضد العرب ،والآ�شوريون والأرمن �ضد امل�سلمني ،وقبيلة «البومطيات» �ضد قبيلة
«�شمر» ،وفالحو الريف �ضد املالكني ،وجنود الفرقة اخلام�سة �ضد �ضباطهم ،و�ضواحي
املو�صل �ضد مركزها ،وعامة النا�س يف حي مكاوي �ضد االر�ستقراطيني من حي الدوا�سة،
ويف حي باب البي�ض وقفت عائلة رجبو �ضد مناف�سيها التقليديني[[[ .ولقد عك�ست هذه
ال�صور الرهيبة بوادر االنق�سامات يف املجتمع العراقي ،واملدى الذي ميكن �أن ت�صل �إليه
هذه االنق�سامات من عنف ودمار.
ومل تنته اال�ضطرابات ال�سيا�سية والأمنية عند هذا احلد فقد ظهرت مواجهات
بني احلزب ال�شيوعي من جهة والقوميني العروبيني من جهة �أخرى .ويف الذكرى الأوىل
ل�سقوط النظام امللكي قام ال�شيوعيون (بتكوينهم من القوميات واملذاهب كافة) بتظاهرة
يف كركوك ،قابلتها مظاهرات م�ضادة من خ�صومهم القوميني العرب يف هذه املدينة ،وهو
ما �أدى �إىل قتال عنيف بني الطرفني[[[.
بعد �أحداث كركوك واملو�صل التي �أتُهم بافتعالها ال�شيوعيونّ ،
عطل عبد الكرمي
قا�سم احلياة احلزبية يف البالد ،ليعود يف ال�سنة الالحقة عام  1960ب�إعادة �إعطاء
تراخي�ص للعمل احلزبي .ومن الالفت �أن يكون احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين بزعامة
مال م�صطفى بارزاين من بني الأحزاب املرخ�صة ،فيما مل ي�سمح للحزب ال�شيوعي يف
العمل .ومن الأحزاب التي ح�صلت على ترخي�ص للعمل هو احلزب الإ�سالمي ،وعلى الرغم
من طابعه ال�سني �إال �أن راعيه كان املرجع ال�شيعي الأعلى ال�سيد حم�سن احلكيم[[[.
[[[ ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.96
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.219
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.222
[[[ ا�ستقى الباحث هذه املعلومة من �سل�سلة حوارات م�سجلة �أجراها خالل عامي  2002و 2003مع
الرئي�س الراحل ملجل�س احلكم االنتقايل "عزالدين �سليم" وهو من قياديي حزب الدعوة الإ�سالمية
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يف اجلانب ال�شيعي �أ�س�س املرجع الديني ال�سيد حممد باقر ال�صدر حزب الدعوة
الإ�سالمية .وهذا احلزب مل يكن ت ّواقا للن�شاط ال�سيا�سي من اجل التمثيل الطائفي �أو
التفاو�ض مع ال�سلطة (مثل احلزب الإ�سالمي) بقدر ما ا�ستهدف مقاومة الوجود ال�شيوعي
الذي كان يعده حزب ًا «�إحلادي ًا»[[[ .وهكذا �شهدت مدة اخلم�سينيات بداية احلركة الإ�سالمية
يف العراق ،وهو تعريف بديل للهوية ،بعدما انق�سمت البالد �إىل دعاة للأممية الي�سارية
(ال�شيوعيني) ،ودعاة �آخرين «للأمة العربية» ،فيما بقي دعاة الهوية العراقية ،غري مبالني
بالت�أ�سي�س النظري لهذه الهوية ،التي �ضاعت مبرور الأيام يف �صخب بدائلها الأخرى.
وعلى الرغم من حر�ص عبد الكرمي قا�سم على الهوية العراقية� ،إال انه �أبقى تلك
الهوية يف غمو�ض م�ؤ�س�ساتي من اجل �إحكام ال�سيطرة على مفا�صل الدولة املختلفة .فمثال
اق ّر د�ستور عام  1958بالطابع الثنائي القومية للدولة ،مانحا الكرد امتيازا د�ستوريا مل
ي�سبق له مثيل� .إال �أن قا�سم مل يرتجم هذا الن�ص الد�ستوري �إىل واقع م�ؤ�س�ساتي ي�شارك
فيه الكرد بالفعل[[[ .ومل ُيعرف فيما �إذا كان عبد الكرمي قا�سم قد امتنع �أو مل يتمكن من
�إعطاء املزيد من االمتيازات للكرد .لكن اجلمهورية الأوىل اتخذت على �أية حال خطوات
مهمة باجتاه �إعطاء الكرد حقهم يف املواطنة ،ويف عام  1959دعا قا�سم املال م�صطفى
البارزاين �إىل العودة من منفاه االختياري ،فيما عاد �أي�ضا يف تلك ال�سنة �أكرث من 850
كردي ًا من املنفى[[[ .بيد �أن ذلك مل يتحول كما ا�شرنا� ،إىل �سيا�سة وا�ضحة على الأر�ض،
ويف عام  1961وبعد ب�سط نفوذه يف املناطق الكردية قام املال م�صطفى البارزاين بتقدمي
مذكرة �إىل حكومة قا�سم تطالب باال�ستقالل الذاتي لتلك املناطق .وعند رف�ض املطالب
الذين عا�صروا الن�شاطات الأوىل للحزب.
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.213
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.119-118
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.225
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اندلع قتال �شاركت فيه القبائل املناوئة للبارزاين بالإ�ضافة �إىل احلكومة[[[ ،لتبد�أ حينئذ
حروب متقطعة ا�ستمرت حتى عام .[[[ 1975
وقد انتهت حقبة حكم عبد الكرمي قا�سم على يد التيار القومي العروبي ،بفعل
انقالب ع�سكري عام  ،1963ليدفع قا�سم ثمن تهاونه� ،إذ مل يتمكن من بناء م�ؤ�س�سات
متثيلية �صحيحة حتاكي نب�ض ال�شارع ،وتعرب عن �آرائه ،وتكون حا�ضنة للنظام.
ثانياً :اجلمهورية الثانية 1968-1963
يف الثامن من �شباط عام  1963جنح انقالب قاده حزب البعث ،ومب�ساعدة ال�ضباط
العروبيني من املت�ضررين من حكم عبد الكرمي قا�سم[[[ .وانح�صرت املقاومة يف املناطق
ال�شيعية والكردية يف بغداد ،فالقتال ا�ستمر حتى اليوم الالحق يف الكرادة والكاظمية
و»عكد الأكراد»[[[ ،وهي مناطق تقليدية لل�شيوعيني الراف�ضني ملنفذي انقالب .1963
ولقد قتل حزب البعث خالل الأ�شهر املعدودة التي حكمها يف  1963وقبل انقالب
عبد ال�سالم عارف على هذا احلزب� ،آالف الأ�شخا�ص من م�ؤيدي النظام ال�سابق� ،إذ يقدر
احلزب ال�شيوعي عدد قتاله على يد حزب البعث خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل للنظام
اجلديد بـ� 5آالف �شخ�ص[[[ .ويقول الكاتبان « ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت» �أن
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.120
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.232
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.124
[[[ ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص .93-92ينظر �أي�ضاً :ت�شارلز تريب ،م�صدر
�سابق� ،ص.235
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص .126وقد �أدىل ال�سعدي بهذه
املعلومة عام  1976ملرتجم الكتاب املذكور .وقد �أكد املعلومة �أي�ضا امللك الأردين ح�سني يف حديث
�شخ�صي لل�صحفي امل�صري حممد ح�سنني هيكل� ،إذ قال امللك �أن لديه معلومات م�ؤكدة عن لقاءات
بني قيادات بعثية بعنا�صر اال�ستخبارات الأمريكية ،كان �أهمها تلك التي جرت يف الكويت ،وت�ضمنت
ت�سلم حزب البعث قوائم ب�أ�سماء ال�شيوعيني ،متهيدا لإبادتهم بعد االنقالب .للمزيد ينظر :حنا بطاطو،
ج ،3م�صدر �سابق� ،ص.300
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هناك حد�س ًا �شبه م�ؤكد �أن اال�ستخبارات الأمريكية كان لها دور كبري يف دعم انقالب
 ،1963ملا كانت تراه وا�شنطن نفوذا متزايد ًا لل�شيوعيني يف العراق ،ونفوذا متزايدا �أي�ضا
للإحتاد ال�سوفيتي الذي كان قا�سم يثق به كثريا .و�أيد «علي �صالح ال�سعدي» �أمني �سر
القيادة القطرية حلزب البعث �آنذاك هذه املعلومة �أي�ضا[[[.
�أما �أ�سباب تنامي قوة حزب البعث فيعزوها الباحثون �إىل ثالثة عوامل :الأوىل
�أن هذه القوة �أ�صبحت املمثل املنظم �شبه الوحيد للتطلعات القومية العروبية يف ال�ساحة
العراقية ،الثانية هو الت�صرفات املتطرفة التي كان يقوم بها احلزب ال�شيوعي خا�صة ما
جرى يف كركوك واملو�صل ،ما دعا مناوئي احلزب ال�شيوعي �إىل دعم حزب البعث ،والثالثة
هي خطوة احلزب يف حماولة اغتيال قا�سم يف �أكتوبر عام � ،[[[ 1958إذ مع �أنها انتهت �إىل
ف�شل ذريع ،بيد �أنها رفعت �أ�سهم البعث يف �أعني كثريين مل يعجبهم النظام[[[.
لكن منذ البداية وقع حزب البعث يف تناق�ضات ال�سلطة ،فداخل احلزب كان هناك
موالون و�آخرون �أعداء �شخ�صيون لل�ضباط الأحرار ومنهم عبد ال�سالم عارف .ومنهم من
�أيد ومنهم من عار�ض عبد النا�صر .كما اختلف البعثيون فيما بينهم ب�ش�أن ال�سرعة التي
ينبغي �أن يتم فيها �إعالن الوحدة مع م�صر و�سوريا �ضمن اجلمهورية العربية املتحدة .كل
ذلك �أدى �إىل انقالب داخل حزب البعث ،ا�ستغله عبد ال�سالم لينقلب على كل البعثيني ،يف
دراما �سيا�سية تعك�س مدى الت�صارع على ال�سلطة التي ميزت �ضباط اجلي�ش القوميني[[[.
يقول «ت�شارلز تريب»� :إن ما جرى من انقالب على انقالب عك�س حقيقة �أن حزب
البعث مل يكن حزبا بقدر ما كان «احتادا من الزمر» .فبع�ض �أفراد احلزب ان�ضم �إليه
بدافع �أيديولوجي ،و�آخرون لأ�سباب مهنية ،فيما ان�ضم البع�ض الآخر بدافع الأ�صول
املناطقية �أو الع�شائرية امل�شرتكة مع �أقرانه .وهذه الأ�سباب هي التي و ّلدت ت�ضامنا بني زمر
[[[ ليث عبد احل�سن الزبيدي ،م�صدر �سابق� ،ص.418
[[[ ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.80
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.239-238
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.239
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متباينة (�أيديولوجية ومهنية ومناطقية وع�شائرية و )..التي انقلبت على بع�ضها يف اللحظة
احلرجة[[[.
ومن املثري معرفة �أن ال�شيعة كانوا ميثلون  %53,8من قيادة حزب البعث يف الفرتة
� 1952إىل  ،1963يف حني تغريت املعادلة ب�صعود املجموعات القبلية/املناطقية داخل
احلزب بعد انتهاء عهد «مدنية/احلزب» ليكون  %5,7فقط من قيادة احلزب من ال�شيعة
بني عامي  1963و.[[[ 1970
وبالعودة �إىل �سيا�سات النظام اجلديد ،فيبدو �أن نظام عبد ال�سالم عارف بد�أ
�إجراءاته يف فر�ض الهوية من خالل د�ستور االنقالب امل�ؤقت عام  ،1964الذي �أكد على
الطابع العربي لل�شعب العراقي والذي دعا �أي�ضا �إىل الوحدة العربية[[[ �إال �أن املفارقة كانت
يف �أن ال�ضباط على ما يبدو وجدوا امل�ساهمة يف �صنع الدولة العربية املتحدة ،م�شروعا
اق ّل �إغرا ًء بالقيا�س اىل امتيازات احلكم يف بلد غني كالعراق[[[ ،فرتكوا مفاو�ضاتهم مع
اجلمهورية العربية املتحدة بحدودها الإعالمية ،حلني ن�سيانها مبرور الأيام .لكن تعرث
امل�شروع الوحدوي مع م�صر دعا النا�صريني �إىل تنفيذ انقالب فا�شل عام  ،1965وهو العامل
الذي �أدى �إىل انتقال عبد ال�سالم عارف �إىل �سيا�سات �أكرث وطنية وحملية .ويبدو �أن هذا
الأمر �أثار حفيظة العرب ال�سنة الذين ر�أوا يف م�شروع الوحدة العربية �ضمانا لنفوذهم،
وخيارهم الوحيد[[[.
ومن اجل احلفاظ على نظامه اعتمد عبد ال�سالم عارف على نخبة من اجلي�ش،
�شديدة الوالء ل�شخ�صه يف بناء م�ؤ�س�سة احلر�س اجلمهوري[[[ .وكان اعتماد عبد ال�سالم
[[[ حنا بطاطو ،ج ,3م�صدر �سابق� ،ص.394
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.242
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.239
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.248
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.240
[[[ ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.85
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علنا على املح�سوبيات والعالقات القبلية واملناطقية يف خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة ،فيما كان
لقبيلة ا ُ
جلميالت ومنطقة عانة مبحافظة الأنبار (التي كان ينحدر منهما) احلظ الأوفر يف
التقرب �إىل ر�أ�س النظام .وهكذا اعتمد الوالء على �أ�س�س تقليدية ما قبل الدولة( ،الع�شرية
واملنطقة) لي�ضمن هذا النوع من الت�ضامن ،التعامل الناجع بوجه الأعداء[[[.
ومن املفارقة �أن حت�ضر ال�سكان يف العراق ترافق مع تر ّيف ال�سلطة .فبحلول عام
 1957كان جمموع �سكان احل�ضر ي�شكلون  %38,9من �سكان العراق ،فيما كان الريف يحت�ضن
 %61,1من جمموع ال�سكان .وتغريت املعادلة يف عام � ،1965إذ كان احل�ضر ي�شكلون %51,1
من ال�سكان فيما �شكل الباقي �أي  %48,9من املواطنني من القرويني[[[� .أما يف املقابل فقد
�شهدت جمموع احلكومات خالل العهد امللكي  %74,5من الوزراء املولودين يف املدن� .أما
يف عهد عبد الكرمي قا�سم فكان ن�سبة الوزراء املولودين يف املدن نحو  ،%64كان ن�صفهم
تقريبا من �أ�صول غري ح�ضرية� .أما يف اجلمهورية الثانية فكان  %63من الوزراء من الريف،
وارتفعت الن�سبة �إىل  %75يف ال�سنوات ال�سبع الأوىل بعد انقالب عام  .[[[ 1968وهكذا على
ما يبدو ترافق هزمية �أعيان املدن وانت�صار الع�سكر الريفي ،مع تراجع الليربالية ال�سيا�سية،
�إذ �أن «املدن» هي احلا�ضن الرئي�س للحياة الدميقراطية.
�شيعي ًا الحظ قياديون بارزون يف حزب البعث يف بدايات عام � 1963أن طلبات ال�شيعة
مل تكن لتتعدى طلبات �أقلية �صغرية يف البالد� ،إذ كانت تتمحور حول املناهج الدرا�سية
وال�سماح بتدري�س الفقه اجلعفري وم�ساعدة امل�ؤ�س�سات الثقافية ورعاية الأوقاف[[[ .وعلى
الرغم من ب�ساطتها مل َ
حتظ تلك املطالبات باهتمام ال�سلطات.
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص  .299والإح�صائيات منقولة عن
جملة "�أوراق حول العامل العربي" (بالفرن�سية) ،رقم  ،924يف .1978/4/5
[[[ د .غ�سان �سالمة ،م�صدر �سابق� ،ص.226-222
[[[  هاين الفكيكي� ،أوكار الهزمية :جتربتي يف حزب البعث العراقي( ،لندن ،م�ؤ�س�سة املنار،)1993 ،
�ص.274
[[[  ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.83
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على ال�صعيد الكردي ،فقد دخل الكرد احلقبة اجلديدة بعدما قاتلوا نظام عبد
الكرمي قا�سم حتى النهاية .حتى �إنهم كانوا من الداعمني النقالب  ،1963ووقفوا �إىل جانب
حزب البعث وقوميني عروبيني �آخرين من �ضباط اجلي�ش[[[.
بعد جناح االنقالب قام الكرد كما يف ال�سابق بتقدمي طلبات �شملت االعرتاف
بحقهم يف احلكم الذاتي ملناطقهم وت�أ�سي�س قوات ع�سكرية كردية ،بالإ�ضافة �إىل نظام
�ضرائب خا�ص مبناطق احلكم الذاتي وح�صة ثابتة من عائدات النفط ،ف�ضال عن م�شاركة
فعلية يف �صنع القرار ال�سيا�سي يف بغداد[[[ .وقد ن�سي الكرد �أن الثقافة الفكرية حلزب
البعث مل تتطرق يوما �إىل �ضرورة االعرتاف بالقوميات �أو الأقليات الدينية واملذهبية ،حتى
�أن ّ
منظر حزب البعث «مي�شيل عفلق» �أنكر �أ�صال وجود مثل هذه الأقليات ،م�شريا �إىل �أن كل
املوجودين يف العراق هم من ال�شعب العربي ال غري[[[.
وكان رد احلكومة اجلديدة قا�سيا هذه املرة فال�ضباط املحبطون الذين ف�شلوا يف
قمع التمرد الكردي يف زمن عبد الكرمي قا�سم ،كانوا م�صممني على �إنهاء الو�ضع يف �شمايل
البالد[[[ .فقد ا�ست�أنف نظام عبد ال�سالم عارف حربه وا�سعة النطاق �ضد الكرد عام
 .1964ورغم ال�سيطرة على املراكز الرئي�سية �إال �أن اجلي�ش مل يتمكن من فر�ض �سيطرته
على اجلبال والوديان ،لأن احلرب كانت قد حتولت �إىل حرب ع�صابات[[[.
بعد قتال عنيف �أدرك عبد ال�سالم عارف �أن امل�شكلة الكردية غري قابلة للحل عن
طريق العنف ،فدعا �إىل مفاو�ضات �سرية� ،أ�سفرت عن وقف لإطالق النار يف �شباط عام 1964
[[[ .لكن امل�ضي يف م�شروع الوحدة العربية بني عبد ال�سالم عارف وجمال عبد النا�صر ـ (و�إن
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.235
[[[  هاين الفكيكي ،م�صدر �سابق�،ص.295
[[[ ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق�،ص.83
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.85
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.243
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.247
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كان قد بقي يف حدوده الإعالمية واال�ستعرا�ضية) ـ �أثار تخوف الكرد من دجمهم يف م�شروع
الهوية اجلديدة ق�سريا ،وهو الأمر الذي �أدى �إىل اندالع قتال جديد يف �شتاء عام .[[[ 1965
بحلول عام  1966قتل عبد ال�سالم عارف يف �سقوط طائرته ،فيما مني اجلي�ش
ب�سل�سلة هزائم جديدة يف املناطق الكردية ،بيد �أن رئي�س الوزراء عبد الرحمن البزاز،
ـ وحتت رئا�سة عبد الرحمن عارف الذي مل يكن معبئا بالتوج�س جتاه الكرد ك�شقيقه،-
متكن من الو�صول �إىل تفاهمات مع الكرد يعرتف فيها بالطابع الثنائي للهوية العراقية،
وباخل�صو�صية الثقافية الكردية .كما وعد مبنح الكرد حكما ذاتيا ومتثيال كامال يف �إطار
الدولة العراقية .وكان ذلك �أكرث مما قدمته �أي حكومة �سابقة للكرد[[[ .لكن الأمر مل يكن
بهذه الب�ساطة� ،إذ بقي االجتاه العروبي املتطرف يف اجلي�ش هو املم�سك بزمام الأمور ،فعمد
هذا التيار �إىل �إجبار رئي�س الوزراء البزاز على اال�ستقالة �أو ًال ،ثم تال ذلك ف�سخ االتفاق
مع الكرد والتخلي عن الوعود التي �أعطيت لهم .وبهذا بقيت املناطق الكردية ع�صية على
االخرتاق من جانب ال�سلطات ،فيما عزز مال م�صطفى البارزاين حكمه يف تلك املناطق
مب�ساعدة من �إيران كما تذكر الأحداث[[[.
ثالثاً :اجلمهورية الثالثة 1979-1968
كان انقالب متوز  1968تتويجا للتناق�ضات التي كان نظام عبد الرحمن عارف
يواجهها بني املدنيني والع�سكريني .وف�ضح االنقالب �ضعف قيادة عبد الرحمن الذي حكم
على �أنقا�ض ال�شخ�صية ال�صارمة واملراوغة التي كان عليها �أخوه عبد ال�سالم[[[.
لقد واجه نظام البعث خالل اجلمهورية الثالثة العديد من التحديات ،لعل �أهمها
كيفية بناء �سلطة مقاومة لالنقالبات التي �أم�ست ال�سمة الرئي�س يف احلياة ال�سيا�سية
العراقية .والثانية كيفية تعريف الهوية العراقية مبا ي�ؤ ّمن �أو يفر�ض الوحدة يف البالد
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.253
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.146
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت،م�صدر �سابق� ،ص.157-149
[[[ ليام اندر�سن وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.101
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خا�صة يف احلالة الكردية� .أما الأمر الثالث فكيفية منع الآخر(الأجنبي) من زعزعة
ا�ستقرار النظام[[[ .وكانت احلياة ال�شمولية ( )Totalitarianوالعروبية القومية ب�شكلها
الراديكايل �أ�سلوبا ملواجهة هذه التحديات .فغداة الإنقالب اع ُت ِقل مئات ال�ضباط ونحو
�أربعني من رجال الأعمال ،وموظفون كبار منهم رئي�س الوزراء ال�سابق عبد الرحمن البزاز،
عم الت�شوي�ش والإرباك والتوتر �أرجاء البالد� ،إذ مل تزل الذكريات ح ّية جتاه حكم
فيما ّ
البعث الق�صري مطلع عام  1963والذي �أ�سفر عن مقتل الآالف واعتقال ع�شرات الآالف من
املواطنني املنتمني لأحزاب املعار�ضة وغري املنتمني �إليها[[[.
وع ِّلق الع�شرات يف ال�ساحات العامة يف م�شهد يبدو انه
بحلول عام  1969اعدم املئات ُ
تذكري مبدى خ�شية النظام البعثي وعدم ثقته ب�أي �شيء[[[ ،وقد �أنهى النظام اجلديد �إ�صدار
�أكرث من  3000قرار من جمل�س قيادة الثورة بحلول عام  ،1970كانت مبجملها موجهة لإحكام
ال�سيطرة على الأجهزة الأمنية ،وتبعيثها ق�سر ًا ،وتكري�س �سلطة البعث بخيوط ال مي�سك
ب�أطرافها �سوى اجلناح الذي كان يقوده الرئي�س احمد ح�سن البكر ونائبه �صدام ح�سني[[[.
مع كل ذلك كانت �سلطة البعث برئا�سة احمد ح�سن البكر ما تزال مهي�أة ـ ولو �شكليا
ـ للتعاون مع الآخرين وم�شاركتهم ال�سلطة� ،إذ كان �ضمن الوزارة الأوىل بعد تنفيذ االنقالب
زعيم الإخوان امل�سلمني يف العراق عبد الكرمي زيدان ،و�أربعة كرد منهم من ميثل مال
م�صطفى البارزاين بالإ�ضافة �إىل عدد من القوميني»[[[.
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.163-161
[[[ حنا بطاطو ،ج ,3م�صدر �سابق� ،ص.405ينظر �أي�ضاً :ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت،
م�صدر �سابق� ،ص.168
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.165
[[[ على الرغم من �أن الوزارة الأوىل حلزب البعث بعد االنقالب كانت ت�ضم عددا من ال�شخ�صيات غري
البعثية �إال �أن جمل�س الوزراء كان حتت �إ�شراف جمل�س قيادة الثورة املكون من �سبعة �أ�شخا�ص وجميعهم
كانوا من الع�سكريني البعثيني ح�صراً .للمزيد ينظر :امل�صدر نف�سه� ،ص.158-157
[[[  جواد ها�شم ،مذكرات وزير عراقي مع البكر و�صدام :ذكريات يف ال�سيا�سة العراقية -1967
( ،2000بريوت ،دار ال�ساقي� ،)2003 ،ص.180
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�إيران والكرد
خالل عام � 1969ألغت �إيران االتفاقية احلدودية لعام  1937مع العراق من جانب
واحد ،فيما ت�صاعد التوتر احلدودي بني البلدين يف منطقة خانقني� .أما الرد العراقي فكان
طرد �أعداد كبرية من العوائل ال�شيعية من �أ�صول �إيرانية ،رغم �أنها امتلكت اجلن�سية العراقية
وان�صهرت يف املجتمع العراقي طوال �أجيال[[[� .أما الكرد الذين خرجوا من الت�شكيلة الوزارية
ب�سبب ما ر�أوه خمططات ت�آمرية �ضدهم ،فا�ستغلوا الو�ضع الأمني وال�سيا�سي املتوتر مع �إيران
لي�ستهدفوا من�ش�آت النفط يف كركوك[[[ .يف الوقت نف�سه حر�صت حكومة البكر على فتح
قنوات حوار �سري مع مال م�صطفى البارزاين� ،أف�ضت بالنهاية �إىل بيان �آذار عام ،1970
متت من خالله االعرتاف بالهوية القومية املميزة للكرد ولغتهم ،ووعدوا بامل�شاركة ال�سيا�سية
ويف الوظائف املحلية .وا�ستنادا �إىل البيان تقرر تطبيق بنوده التف�صيلية يف م ّدة متتد حتى
عام  1974وبالتن�سيق من خالل جلنة فنية م�شرتكة .وتنفيذا للبيان قطع البارزاين عالقاته
مع �إيران ،يف حني و�ضعت اللجنة امل�شرتكة خططا من اجل ت�شريع قانون يهتم باللغة الكردية
ويو�صي بو�ضع مناهج بها ،وبع�ض الأمور املتعلقة باحلكم الذاتي .لكن يف عام  1970ومع تويل
�صدام ح�سني رئا�سة اللجنة بدا وا�ضحا �أن الق�ضايا الرئي�سية املتعلقة بالدفاع (البي�شمركة)،
واملوارد املالية ،والنفط كانت خارج حدود املفاو�ضات[[[ .وبحلول عام  1971دبرت ال�سلطات
حماولة اغتيال للزعيم الكردي مال م�صطفى البارزاين ،تال ذلك انهيار العالقات مع الكرد
والتي �أدت �إىل حرب جديدة ا�ستغلتها �إيران هذه املرة �أي�ضا لزيادة �ضغطها على العراق من
خالل دعم احلركة الكردية[[[� .أما الرد العراقي فلم يكن جديدا �أي�ض ًا ،ف�شهد عام 1971
لوحده طرد �أكرث من � 40ألفا من املواطنني الكرد ال�شيعة (الفيليني) �إىل �إيران ،يف �سياق
ال�صراع بني ال�سلطة والكرد من جهة ،وبغداد وطهران من جهة �أخرى[[[.
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.268
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.270
[[[  جواد ها�شم ،م�صدر �سابق� ،ص.194
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.282
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.227-223
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بالو�صول �إىل عام � 1974شهدت البالد معركة ال�سابق لها ،وهي اندالع قتال عنيف
�شارك فيه نحو � 90ألفا من املقاتلني يف اجلي�ش العراقي مدججني بال�سالح املتطور منها
 1200دبابة ومدرعة و 200طائرة حربية ليجتاح نظام البعث املناطق الكردية يف ال�شمال
التي ح�شد فيها البارزاين � 65ألفا من قوات البي�شمركة ونحو � 50ألفا من املتطوعني� .أباد
اجلي�ش خالل هذه احلملة قرى ب�أكملها فيما �شهدت املناطق الكردية نزوحا لل�سكان ُق ّدر
مبئات الآالف .واعرتف النظام يف حينها مبقتل � 1640شخ�ص ًا من اجلي�ش وحده ،وبهذا
انهارت املقاومة الكردية �ضد احلكومة دون �أن يتم �سحقها كلي ًا[[[ .وخالل هذه املعركة
وقف علماء الدين ال�شيعة �إىل جانب الكرد[[[ يف �سياق �شعور م�شرتك بالغنب ال�سيا�سي من
النظام القائم على ما يبدو .وي�شري الباحثان «ليام اندر�سن» و»غاريث �ستان�سفيلد» �إىل �أن
احلرب مع الكرد خالل عامي  1974و�« 1975أو�شكت �أن تطيح بالبعث ،خا�صة �أن الكرد
كانوا مدعومني من االحتاد ال�سوفييتي و�سوريا و�إيران و ...كانت كلفة احلرب قد قدرت
مبليارات الدوالرات ،وو�صفت ب�أنها مدمرة لالقت�صاد العراقي ،بينما و�صل عدد ال�ضحايا
يف تلك الفرتة �إىل � 60ألفا»[[[.
ويف الوقت الذي كانت نار احلرب مع الكرد م�ستعرة ،وكان النظام يف و�ضع ال يح�سد
عليه ،كانت املناو�شات قد ا�ست�ؤنفت مع �إيران ،ما �أجرب العراق على فتح قنوات �سرية مع
طهران لتح�سني العالقات .و ُت ِّوج ذلك بقرار نائب الرئي�س العراقي �صدام ح�سني ـ ال�شخ�صية
ال�صاعدة يف النظام ـ الذي ارت�أى �أن يقابل �شاه �إيران وجها لوجه ،وهو ما ح�صل بالفعل
يف مفاو�ضات اجلزائر عام  ،1975والتي مل ي�شارك فيها من اجلانب العراقي �سوى �صدام
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.283
[[[ ليام اندر�سن وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.115-114
[[[ لقد �ضم الوفد العراقي العديد من الوزراء وال�شخ�صيات والفنيني� ،إال �أن املفاو�ضات الطويلة
التي جرت يف اجلزائر بو�ساطة من الرئي�س هواري بومدين ،مل ي�سمح فيها �صدام ب�إ�شراك �أي من
�أع�ضاء الوفد� ،إذ تولىّ هو وحده التفاو�ض يف هذا امللف .للمزيد ينظر :جواد ها�شم ،م�صدر �سابق،
�ص.198-197
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ح�سني نف�سه .وقد انتهت املفاو�ضات بِتنازل العراق عن جزء من �شط العرب ل�صالح �إيران،
مقابل وقف الدعم الإيراين للكرد[[[.
واعتقد نظام البعث �أن تفتت احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين وف�شل الثورة الكردية
هو املك�سب احلقيقي التفاقية عام  ،1975وا�ستغل ذلك من اجل تهجري مزيد من الكرد بلغ
تعدادهم نحو ن�صف مليون كردي ،من مناطقهم الأ�صلية� ،إىل جتمعات يف �ضواحي املدن
الكربى ،ومناطق اجلنوب[[[ .وكان ذلك �ضمن �سيا�سة ال�صهر الثقايف املنظم للمواطنني
غري العرب ،من اجل تعريبهم بالقوة.
البعث وترتيب البيت الداخلي
مع �أن املوقف من الكرد كان يرتاوح بني البط�ش والتهدئة ،بيد �أن النظام كان يدرك
منذ البداية �ضرورة ردم الهوة بينه وبني خمتلف �أطياف ال�شعب.ومن اجل ذلك قامت
ال�سلطات ب�إ�صالح قانون الإ�صالح الزراعي وحترير الفالحني ال�صغار من ديونهم للحكومة
ف�ضال عن �إدخال الت�أمني ال�صحي والأجهزة الزراعية للأرياف بالإ�ضافة �إىل دعم العاملني
يف امل�صانع .وبهذا �أ�صبح النا�س يرون يف النظام اجلديد جز ًء من تطلعاتهم[[[.
�أما عام  1972فقد �شهد اتخاذ �سلطة البعث �أهم خطواتها وهي ت�أميم النفط� ،إذ
مل يلق �أي عمل لأية حكومة عراقية منذ  1958الرتحيب واحلما�س الذي القاه هذا العمل.
وحققت خطوة الت�أميم �شرعية كبرية لنظام البعث الذي ا�ستغل ذلك للت�أكيد على دور البعث
القيادي والتقدمي يف البالد .وبالفعل فقد قفز الدخل ال�سنوي للفرد من  120دوالرا عام
� 1971إىل ثالثة �أ�ضعافه بعد �ست �سنوات فقط[[[ .و�أرتفعت �إيرادات النفط من  575مليون
دوالر عام � 1972إىل �أكرث من  5700مليون دوالر عام  ،1974وهو ما مكن النظام من متويل
م�شاريع �ضخمة يف قطاعات ال�صحة والتعليم والإ�سكان ف�ضال عن توزيع املنح واملقاوالت
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.285
[[[ حنا بطاطو ,ج ،3م�صدر �سابق� ،ص.411-410
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.209-196
[[[  ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.231
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على رجال الأعمال وامل�ضاربني والتجار الذين �شكلوا بدورهم القاعدة االجتماعية الوا�سعة
للنظام[[[.
وميكن القول �إن ت�أميم النفط ،واجناز امل�شاريع االقت�صادية واالجتماعية ال�ضخمة
يف البالد وبالنتيجة النمو الكبري للطبقة الو�سطى زاد من ال�شعور بالهوية العراقية املميزة[[[،
�سيما وان العراق كان من الدول العربية النادرة التي حتقق مثل هذا التقدم .ف�ضال عن
ذلك ف�إن ثروات العراق ج ّراء االرتفاع الكبري يف �إيراداته النفطية جعل من املغري �أن يبدو
العراق يف و�ضع املهيمن واملت�صدي بنظر الآخرين ،وهو ما عزز التوجه الوطني لدى البعث
على ح�ساب �شعاراته املبنية على اخلطاب القومي العروبي[[[ .وميكن تتبع �شعور النظام
بهذا التوجه من خالل عدد من الأحداث ومنها موقفه الراف�ض حلظر �أو خف�ض الإنتاج
النفطي عقب حرب ت�شرين الأول عام  1973وهو ما �س ّبب �أزمة مع الدول العربية[[[ .وكانت
هذه ال�سيا�سة حلكومة البعث ا�ستمرار ًا لل�سيا�سة التي اتبعها نظام الأخوين عارف جتاه
التطلعات العروبية .ويف الوقت الذي كان البعث يرفع �شعار الوحدة العربية ويثري الكثري
من ال�ضجيج الإعالمي ل�صالح الق�ضايا العربية مثل ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي� ،إال
انه كان حري�صا على �أن ال يتخذ خطوات عملية جتاه ذلك[[[ .وكان من �أمثلة ذلك موقف
القيادة العراقية الذي بدا حياديا جتاه �أحداث «�أيلول الأ�سود» التي انتهت مبقتل املئات من
الفل�سطينيني يف الأردن على يد القوات الأردنية ،على الرغم من �أن العراق كان ب�إمكانه منع
تلك الأحداث[[[.
[[[ يو�ضح "كارل دويت�ش" يف نظريته �أهمية الإعمار والتنمية ال�شاملة مبا يت�ضمن التعليم واملوا�صالت
على احل�س بالت�ضامن الوطني وال�شعور بالهوية املميزة .للمزيد يراجع نظرية دويت�ش من الدرا�سة
احلالية.
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.261
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.210
[[[ حنا بطاطو ،ج ،3م�صدر �سابق� ،ص.411
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.181-179
[[[ ليام اندر�سن وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.136
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وعلى الرغم من التقدم الكبري الذي �شهدته البالد منذ بداية ال�سبعينيات وعلى
ال�ص ُعد ،لكن نظام البعث َب ِق َي من منط الأنظمة ال�شمولية التي تدخلت يف تفا�صيل
�أغلب ُ
احلياة اليومية للمواطنني .فبعد �أن كان �أكرثية املواطنني بعيدين عن �سيا�سات املركز
يف احلكومات ال�سابقة� ،أ�صبحوا يف �صلب برامج حزب البعث .فقد ان�ش�أ احلزب العديد
من الأجهزة الأمنية التي تراقب املواطنني حتى يف حتركاتهم اليومية يف حمالتهم .وقد
نفذ احلزب �إىل مدار�س الأطفال ـ (تنظيم الأ�شبال للأطفال بني � 10-6أعوام ،تنظيم
الطالئع للأطفال بني  15-10عاما ،وتنظيم الفت ّوة للأعمار  20-15عاما) ـ [[[ واجلامعات
والوزارات ،لينفّذ برناجما هائال لتلقني العقائد القومية والبعثية .و�أجرب النظام املواطنني
على االنتماء �إىل �أجهزته الأمنية ومنها ميلي�شيا البعث املعروفة ب�إ�سم «اجلي�ش ال�شعبي» ـ
بع�ض من مراحله ــ� ،ضمن توجه البعث لع�سكرة
والذي بلغ تعداده �أكرث من مليون مقاتل يف ٍ
املجتمع وال�سيطرة على تفا�صيل حياة املواطنني[[[ .ومن الوا�ضح �أن بناء قوات م�سلحة قوية،
كان تعبري ًا عن ال�ضعف البنيوي يف املجتمع العراقي �إذ كان البعث ال يخ�شى ا�ستعجال بناء
الأمة عن طريق ا�ستخدام الق�سر والو�سائل العنيفة ـ كما �ستثبت الأحداث ـ بد ًال من ترك
الأمر لي�أخذ جمراه الطبيعي[[[.
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.131

[[[

Ofra Bengio andGabriel Ben-Dor,Minorities andthe State in the Arab World,(Colorado
and London, Lynne Rienner Publishers,1999),p107.

[[[ ينقل جواد ها�شم وزير التخطيط والقيادي يف حزب البعث خالل فرتة حكم احمد ح�سن البكر،
�أن القول بـ"عجمية" املواطنني ال�ساكنني يف املناطق املمتدة مابني املحمودية يف جنوب بغداد �إىل
احلدود مع دول اخلليج كان من الأفكار ال�سائدة بني قياديني بارزين يف حزب البعث .وقد اعتاد
البع�ض داخل حزب البعث �أي�ضا ت�سمية �شركة النفط الوطنية بـ"ح�سينية" النفط الوطنية ،ال ل�شيء �إال 
ب�سبب وجود �سعدون حمادي على ر�أ�سها .وقد �صادف �أن حمادي كان من قياديي البعث وهو �شيعي
الأ�صل .ويذكر جواد ها�شم العديد من الأحداث التي تك�شف عن اجتاه طائفي عام داخل البعث.
وهذا الإجتاه مل يهد�أ �إال بعد تر�سيخ �أقدامه �أيام حكم �صدام ح�سني .للمزيد ينظر :جواد ها�شم ،م�صدر
�سابق� ،ص.102-90
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وعلى ال�صعيد الداخلي حلزب البعث ،فقد كانت �أوىل مبادئ احلزب تتلخ�ص يف
حماربة الع�شائرية والطائفية ،بو�صفها �أ�ساليب رجعية للحياة ،بيد �أن ذلك مل يرتجم �إىل
واقع� ،إذ كانت الع�شائرية واالنتماءات الن ََ�سب ّية واملناطقية هي حمرك احلزب ،فيما مل تكن
احل�سا�سيات الطائفية لتختفي عن �أعني الناظرين[[[(!) .فقد الحظ «حنا بطاطو» �أن
حزب البعث اجته اجتاها طائفيا يف تن�صيب قياداته منذ عام  1963حتى عام � ،1970إذ
انخف�ضت �أعداد القياديني من ال�شيعة العرب خالل هذه الفرتة من � %53إىل نحو %5,7
فقط ،يف حني ازداد عدد القياديني ال�سنة العرب من � %38,5إىل  .[[[%84,9ويف نف�س الوقت
�شكل نحو  %64من عدد القياديني يف حزب البعث خالل هذه املدة من �أ�صحاب الدخل
املنخف�ض� ،أو من �أ�صحاب الدخل املتو�سط الأدنى ،يف حني �شكل نحو  %34فقط من �أ�صحاب
الدخل املتو�سط الأعلى وذوي الدخل العايل[[[� .أ�ضف �إىل ذلك �أن النفوذ املناطقي ال�سيما
للتكارتة (املنحدرين من مدينة تكريت) ازداد هو الآخر خالل هذه املدة� ،إذ كان منهم
�أهم ال�شخ�صيات يف احلزب مثل احمد ح�سن البكر ،و�صدام ح�سني ،فيما احتل التكارتة
ثالثة من ا�صل خم�سة مقاعد قيادية يف حزب البعث عام  .1968وهذه التحوالت كانت تعني
جتان�سا �أكرث داخل احلزب ،وهي ردة فعل جتاه الف�شل واله�شا�شة التي كان احلزب يعاين
منها منذ ت�أ�سي�سه ،والذي ت�سبب بت�شظيه عقب ا�ستالم ال�سلطة عام  .1963لكن التجان�س
الداخلي حلزب البعث كان على ح�ساب تدين التمثيل قيا�سا باملجتمع العراقي الذي يتميز
بالتنوع القومي والطائفي.
�أما على ال�صعيد العقائدي فقد توجه نظام البعث منذ منت�صف ال�سبعينيات �إىل
�إعادة �صياغة توجهه الأيديولوجي كي يعيد �صياغة الهوية الوطنية العراقية مبا يتالءم
مع مزيد من الوحدة الداخلية ،ال �سيما وانه كان يدرك �أهمية ان�ضمام الكرد وال�شيعة ملثل
[[[ حنا بطاطو ،ج،3م�صدر �سابق� ،ص.394
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.395
[[[ الهند�سة الإجتماعية تعني عملية اخرتاع ال�سنن وهي �أدوات من �صنع الفئة احلاكمة لت�أمني ال�ضبط
االجتماعي وخلق هوية موحدة .للمزيد يراجع نظرية �إريك هوبزباوم من الدرا�سة احلالية.
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هذه العقيدة اجلديدة ،دون �أن يعني ذلك اعرتاف ًا بحقهم يف التعبري الثقايف �أو التمثيل
ال�سيا�سي .ولأجل خلق الهوية اجلديدة قام نظام البعث بعملية «هند�سة اجتماعية»[[[ وا�سعة
النطاقُ ،م�س َت ِغ َّل ًة بذلك التاريخ العريق لبالد ما بني النهرين التي كانت مادة وفرية تبعث
على ال�شعور باملجد والفخر واالعتزاز الوطني ،وهو جم ٌد عابر للحدود القومية �أو املذهبية
يف العراق .ويف هذه الفرتة خ�ص�صت احلكومة مبالغ �ضخمة لإعادة التنقيب يف مدينة بابل
القدمية ،فيما بد�أت العمالت الورقية حتمل �أ�شكاال ومتاثيل تاريخية مثل م�س ّلة حمورابي،
كما �شرع احلر�س اجلمهوري بت�سمية وحداته ب�أ�سماء عريقة مثل حمورابي ونبوخذ ن�صر
و ...حتى �أن ال�سجائر العراقية املعروفة اتخذت ا�سماء ت�أريخية من قبيل «�سومر» فيما طبع
عليها جملة (�صنع يف بالد ما بني النهرين.[[[)Made in Mesopotamia ،
ومل يكتف النظام بذلك ،بل ان�ش�أ متاحف للفنون ال�شعبية ,ومديرية لها �ضمن
هيكلية وزارة الثقافة ،بالإ�ضافة �إىل مديرية الأزياء العراقية التي اهتمت بالفلكلور العراقي
ال�شعبي التاريخي .كانت كل تلك اخلطوات الذكية هي يف اجتاه تعريف هوية وطنية جديدة
ي�شرتك فيها جميع املكونات املتنوعة يف البالد .كما �أنها كانت �إدراكا متوا�صال من النخبة
ال�سنية احلاكمة منذ ال�سلطة االنقالبية لعبد ال�سالم عارف وانتها ًء ب�صدام ح�سني ،بالهوية
املميزة للعراق عن حميطه العربي ف�ضال عن غريه .لكن هذه اخلطوات التي اتخذها
النظام منذ ال�سبعينيات مل تكن يف حقيقتها �سوى ا�ستعرا�ض للنوايا ،ظهرت يف مبادرات
ثقافية واقت�صادية الطابع ،دون اخلو�ض يف اجلوانب ال�سيا�سية� ،أو �أي �شيء يك�شف مدى
الغنب ال�سيا�سي الذي كانت �أهم املكونات العراقية ت�شعر به .وكان الغنب ال�سيا�سي حتديدا
هو العائق احلقيقي الذي منع النظام من حتقيق �أهدافه �أو �إجناح براجمه �آنفة الذكر� ،إال
�ضمن حقبة زمنية حمدودة ،بد�أت بالتال�شي منذ نهاية الثمانينيات.

[[[ ليام اندر�سن وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.148-146
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.110-109
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ال�شيعة وال�صحوة الإ�سالمية
ا�ستعمل نظام البعث �سيا�سة الت�شجيع والرتهيب (الع�صا واجلزرة) يف تعامله مع
ال�شيعة ،فكان الإرهاب مبالحقة و�/أو احلكم بالإعدام على �أي ن�شاط غري بعثي ،فيما كان
الت�شجيع عرب برامج ثورية لإعادة توزيع الرثوة االقت�صادية ،كان من �ضمنها �إطالق م�شاريع
�صناعية و�إ�سرتاتيجية طموحة[[[ .وكان ذلك بالطبع �سيا�سة مدرو�سة بهدف تدجني مكونات
ال�شعب ،ور�ص �صفوفها خلف النظام .ولي�س من امل�صادفة �أن �أوىل القرى التي و�صلتها
الكهرباء كانت يف اجلنوب ال�شيعي فيما حر�صت احلكومة على ح�صول اجلميع ومن دون
ا�ستثناء على الرعاية ال�صحية والتعليم ،مع �أن ذلك مل ُي ِ
خف التناق�ضات ال�صارخة وبذور
ال�صراعات احلادة التي كانت متيز عالقة البعث بال�شيعة .فمثال �أثناء التوتر بني �إيران
والعراق عام  1969قاد املرجع الأعلى ال�سيد حم�سن احلكيم م�سرية احتجاجية من النجف
الأ�شرف �إىل الكاظمية يف بغداد ،للتنديد بطرد املواطنني بذريعة «�إيرانيتهم» ،وللمطالبة
بو�ضع حد لالعتقاالت والإعدامات الع�شوائية وم�صادرة �أمالك َمن كان النظام يعتربهم
خ�صوما له[[[.
من جانب �آخر كان من بني خ�صوم النظام كل من احلزبني «ال�شيوعي» و«الدعوة
الإ�سالمية» .وقد ت�أ�س�س هذا الأخري ـ وهو حزب �شيعي ـ على يد املرجع الديني ال�سيد
حممد باقر ال�صدر يف نهاية اخلم�سينيات� ،إذ ُو ِ�صف ب�أنه حزب نخبوي ت�شكل بالدرجة
الرئي�س من العلماء املتنورين والتجار واملهنيني من الطبقة الو�سطى .ومتكن هذا احلزب
من ا�ستغالل ال�شرعية والقوة املالية للمرجعية ل�صالح العمل احلزبي ،يف الوقت الذي كان
الدور االجتماعي للمرجعية ينح�سر ويت�ضاءل يوما بعد �آخر ،وذلك �ضمن موجة من احلداثة
والعلمنة التي ت�سببت منذ الأربعينيات بتهر�ؤ كل الأ�شكال االجتماعية القدمية القائمة على
القدا�سة و�/أو املعرفة الدينية[[[.
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.272
[[[ فالح عبد اجلبار ،العمامةوالأفندي� :سو�سيولوجيا خطاب وحركات االحتجاج الديني ،ترجمة:
اجمد ح�سني( ،بريوت وبغداد ،دار اجلمل� ،)2010 ،ص.175-169
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.262
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وعلى الرغم من �أن حزب الدعوة الإ�سالمية مل يكن حري�ص ًا على ما يبدو ـ يف
مراحله الفكرية الأوىل على �أقل تقدير ـ على ت�سنم ال�سلطة يف البالد �إال �أن ن�شوء هذه
احلركة واحلركات الإ�سالمية املماثلة ينبغي �أن ينظر �إليها من خالل معاداتها للنمط
العلماين املتف�شي يف املجتمع ،واملُ َت َبنى من قبل ال�سلطة ،وذلك ما تنبه له حزب البعث مبكر ًا
�إذ �شكل �شعبة م�ستقلة يف �أجهزته املخابراتية للتعامل مع هذا اخلطر املحدق[[[.
ومن املفارقات �أن وجود رجل الدين الإيراين روح اهلل اخلميني يف منفاه مبدينة
النجف اال�شرف عام  1970مل يكن ذا ت�أثري وا�سع �إال يف �أو�ساط طالب العلوم الدينية
الإيرانيني� ،إذ كان اغلب ال�شيعة يف العراق من �أتباع املرجع الأعلى ال�سيد ابوالقا�سم اخلوئي
الذي ت�سلم مهمته عقب وفاة ال�سيد حم�سن احلكيم .كما �أن ن�سبة ال ب�أ�س بها من ال�شيعة
ـ واغلبهم من النخب الثقافية والأكادميية التي اعتمد عليها حزب الدعوة الإ�سالمية ـ
كانوا من �أتباع املرجع ال�سيد حممد باقر ال�صدر .ومع �أن ال�سيد اخلميني �ألقى يف النجف
ٍ
حما�ضرات �شَ َّك َلت الأ�سا�س الفكري لنظريته يف والية الفقيه والتي كانت طرحا
اال�شرف
جريئا ي�سمح لعلماء الدين بالتدخل يف ال�ش�أن ال�سيا�سي� ،إال �أن علماء ال�شيعة العراقيني
بقوا ب�شكل عام يف �إطار رف�ضهم التقليدي للتدخل يف الأمور العامة .لكن كل هذا مل ي�شفع
لل�سيد حممد باقر ال�صدر من الإعتقال لفرتة وجيزة عام  ،[[[ 1972وكان ذلك على ما يبدو
اختبارا ل�صرب ال�شيعة ومدى ت�ضامنهم �ضمن حمور طائفي �أو �سيا�سي ،ثبت انه غري موجود
كما عند ال�شيعة الإيرانيني.
ومن مظاهر التوتر بني نظام البعث وال�شيعة كانت التظاهرات ال�ضخمة التي
�شهدتها املدن املقد�سة يف �شباط عام  ،1977والتي عرفت فيما بعد بِـ»�إنتفا�ضة �صفر»
التي راح �ضحيتها املئات ،فيما اعتقل الآالف من املواطنني .وكانت املظاهرات يف �سياق
زيارة الأربعني التي ا�ستغلها حزب الدعوة الإ�سالمية� ،إال �أنها بدت كم�سريات احتجاج
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.274
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.264ينظر �أي�ضا :فالح عبد اجلبار،
العمامة والأفندي� :سو�سيولوجيا خطاب وحركات االحتجاج الديني ،م�صدر �سابق� ،ص.360-353
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�ضخمة �أ�صابت النظام بالذهول[[[ .ولعل تراكم االحتجاجات التي �أثارها ال�شيعة ،ورف�ضهم
االن�صياع للبعث ،دعا النظام �إىل �إ�صدار قرارات حا�سمة منت�صف ال�سبعينيات ،وهي التي
عاقبت ب�إعدام كل الع�سكريني الذين ينتمون لتنظيمات �سيا�سية �سوى حزب البعث ،و�إثر ذلك
�أعدم عدد من ال�شيوعيني وغريهم[[[ ،فيما �أ�صدر جمل�س قيادة الثورة قراره املرقم  156يف
�آذار عام  ،1980والذي ين�ص على �إعدام جميع منت�سبي حزب الدعوة �أو منا�صريهم ،وهو
من القرارات القانونية الغريبة� ،إذ كان ن�صه يدعو �إىل تنفيذه ب�أثر رجعي[[[ .وكان القرار
الأخري ال�سبب الرئي�س وراء اعتقال قيادات حزب الدعوة وت�صفية احلزب ب�شكل �شبه كامل
يف عام .1981
ومع نهاية ال�سبعينيات �شهد النظام وحزب البعث تنامي �سلطة نائب الرئي�س �صدام
ح�سني على مقدراتهما ،وكان ذلك متزامنا مع تفرغ �صدام للخطر ال�شيعي .حتى �إنه بد�أ
بت�صفية ال�شيعة يف حزب البعث من الذين كان يعتربهم �أعداء� ،أو ال يريد تواجدهم يف
مواقع حمددة[[[ متهيدا ال�ستالمه رئا�سة اجلمهورية ،خلفا لأحمد ح�سن البكر ،يف  17متوز
عام .1979
رابعاً :اجلمهورية الرابعة 1979 :ــ 2003
توىل �صدام ح�سني من�صب رئا�سة اجلمهورية يف العراق يف خ�ضم �أحداث ج�سيمة
كان ي�شهدها العراق واملنطقة ،ويف حني كانت �إيران ت�شهد انت�صار ثورتها الإ�سالمية على
نظام ال�شاه ،كان الداخل العراقي ال�شيعي غا�ضبا ب�سبب فر�ض الإقامة اجلربية على املرجع
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص .248ينظر �أي�ضاً :جواد ها�شم،
م�صدر �سابق� ،ص.284-275
[[[ فالح عبد اجلبار ،العمامة والأفندي� :سو�سيولوجيا خطاب وحركات االحتجاج الديني ،م�صدر
�سابق�،ص.399
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.288
[[[  كان �إعدام ال�صدر احلادثة الأوىل يف التاريخ ال�شيعي العراقي لإعدام مرجع ديني على يد
ال�سلطة .للمزيد ينظر :ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.296-292
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الديني ال�سيد حممد باقر ال�صدر ومن ثم �إعدامه ودفنه بطريقة مل ي�سبق لها مثيل[[[ .كما
تزامن ذلك مع ت�صفية �صدام خل�صومه يف حزب البعث ،من الذين �ص ّدقوا �شعارات احلزب
الداعية �إىل الوحدة القومية مع �سوريا� ،أو الذين اعتربهم �صدام خ�صوما �أو مناف�سني له.
وزع نظام �صدام ال�سلطة ب�شكل دقيق و�ضمن دوائر حم�سوبة .ويف حني كانت ت�شكل
الدائرة الأ�ضيق املقربة من �صدام عائلية ثم قبلية ثم حزبية بح�سب الرتتيب ،كانت
الأجهزة الأمنية خا�صة الرئي�سية منها ميدانا للهيمنة ال�سنية .وكان هذا الأ�سلوب يف توزيع
ال�سلطة هو ال�ضامن الأهم لبقاء ال�سلطة وا�ستمراريتها بالنظر حلجم االنق�سامات الطائفية
والقومية والأيديولوجية يف املجتمع العراقي.
ومن اجل امل�سك بزمام الأمور احتاج �صدام �إىل ر�سم �شخ�صية فريدة لنف�سه ،كما
انه كان بحاجة �أي�ضا �إىل اال�ستمرار ب�سيا�سة حزب البعث يف جتاوز االنق�سامات التي كانت
تطبع املجتمع العراقي .حر�ص �صدام على �صناعة �أ�سطورة مميزة للهوية العراقية ،قائمة
على ال�شجاعة والفرو�سية وال�شهامة واجلذر التاريخي العميق يف ار�ض الرافدين .حتى �إن
الآلة الدعائية للنظام كانت مهتمة بر�سم ت�سل�سل للقيادات العراقية ،تبد�أ من نبوخذ ن�صر
البابلي �إىل اخللفاء العبا�سيني و�صدام ح�سني نف�سه[[[ .وهكذا حتول حزب البعث والأجهزة
الإعالمية وحتى الأمنية �إىل �أجهزة �صانعة للهوية العراقية اجلديدة ،القائمة على التاريخ،
والقائد ال�ضرورة.
�أما على �صعيد املعار�ضة ال�شيعية ،فلم مت�ض �سنوات قليلة من حكم �صدام حتى
انتهت كل �أ�شكال وبدائل املعار�ضة ال�شيعية املنظمة ،بطابعها العلماين (احلزب ال�شيوعي)
والإ�سالمي (حزب الدعوة الإ�سالمية) ،خا�صة بعد �إعدام ال�سيد حممد باقر ال�صدر .لقد
كانت ق�سوة النظام ودمويته �ضد احلركات ال�شيعية و�أبرزها حزب الدعوة وقياداته مبقدار
من الفعالية بحيث مل يجر�ؤ احد على اخلروج مبظاهرات احتجاجية ،فيما كانت بدايات
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.298
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.267
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حرب النظام مع �إيران ر�صا�صة الرحمة على �أية حركة �سيا�سية �شيعية �إ�سالمية الطابع
والتي كانت تو�صم بال �شك باخليانة ،وب�أنها امتداد و�/أو عميلة لإيران[[[.
وبهذا �شهد مطلع الثمانينيات هجرة مئات الآالف من العراقيني الذين رف�ضوا
�سيا�سة القمع املفرط ،للحريات املدنية التي كان ميار�سها النظام[[[ .وكان اغلب ه�ؤالء من
املفكرين واملهنيني والطبقة الو�سطى ف�ضال عن املنت�سبني لأحزاب املعار�ضة.
�أما نظام �صدام ح�سني فقد ا�ستغل الهزة العنيفة التي �شهدها النظام الإيراين
عقب الثورة الإ�سالمية عام  ،1979ليطالب ب�إعادة النظر باتفاقية اجلزائر ،وتخلي �إيران
عن اجلزر الثالث (طنب ال�صغرى وطنب الكربى وابو مو�سى) ل�صالح الإمارات العربية
املتحدة ،و�إقرار احلكم الذاتي لأقلياتها العربية والكردية والبلو�شية[[[.
كانت تلك املطالبات بالإ�ضافة �إىل القلق من �أن تكون الثورة الإيرانية مثاال يحتذي به
ال�شيعة يف الداخل ،والثقة التي ح�صل عليها نظام البعث من جراء وفرة الرثوات النفطية،
جعلته يدخل يف حرب طاحنة مع �إيران ،ا�ستمرت لثماين �سنوات.
مع بدء احلرب ر�سميا عام  1980كان خطاب ال�سلطة يتجه نحو �إ�شاعة الهوية
العربية للعراق والتفوق العربي[[[ ،وهي لغة و�إن كانت قدمية� ،إال �أنها ا�ستهدفت هذه امل ّرة
ف�صل ال�شيعة العرب العراقيني عن ال�شيعة الإيرانيني .ويف الوقت الذي �أطلق النظام
حملة دعائية مكثفة ي�ؤكد فيها عروبة ال�شيعة (رغم الأو�صاف التي اعتاد النظام �إطالقه
عليهم ،كالعمالء ،والفُر�س ،العجم) ،قام النظام بتعيني �ضباط يف اجلي�ش من ال�شيعة.
لكن القيادات العليا للجي�ش (عميد ،لواء ،فريق) بقيت حم�صورة بال�سنة تقريبا� ،إال �أن
�إجراءات ال�سلطة كانت كفيلة مب�شاركة �أو�سع لل�شيعة يف املجهود احلربي �ضد �إيران على
[[[  ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.299
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.334
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.308
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.324-322
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الرغم من �أن وحدات اجلي�ش كانت ت�شهد هروبا للجنود الكرد بن�سب كبرية ،وال�شيعة
بن�سب اقل[[[ .لكن يف احلقيقة ومع �أن احلرب �شكلت اختبارا للوالء ال�شيعي لبالدهم ،فمن
غري الوا�ضح �سبب وقوف ال�شيعة �إىل جانب النظام يف حربه الطاحنة مع �إيران .حتى انه
خالل املعارك ال�ضارية التي جرت على احلدود املتاخمة ملحافظتي الب�صرة والعمارة ،كانت
الع�شائر ال�شيعية تقاوم القوات الإيرانية يف مناطق القرنة والأهوار ب�شكل تلقائي ،خا�صة
خالل ال�سنوات  .[[[ 1985-1982وقد يكون التخوف ال�شيعي من ق�سوة احلكومة يف التعامل
مع حاالت التمرد �أو عدم امل�شاركة يف احلرب �إحدى عوامل م�شاركتهم يف احلرب ،فيما
قد يكون عامل االعتزاز بالهوية العربية العراقية لل�شيعة مقابل الهوية الفار�سية ال�شيعية
للإيرانيني دافعا �آخر لذلك املوقف .ويبدو �أي�ضا �أن ال�سلطة البعثية جنحت يف قلع كل
�أ�شكال التنظيم الفعلي �أو املحتمل يف املجتمع ال�شيعي وهو ما جعل من ال�شيعة «كتلة من
الأفراد» غري املت�ضامنني على �أ�سا�س الغنب امل�شرتك ،وهو ما ح ّد من خيارات ال�شيعة يف
اال�شرتاك �أو عدم اال�شرتاك يف احلرب.
وبالطبع ف�إن �سيا�سة املداراة من قبل النظام لل�شيعة �أثناء احلرب مل ي�شمل من كان
هجر النظام 40
يتهمهم النظام ب�أنهم �إيرانيون .فخالل الأ�شهر الأوىل من احلرب وحدهاّ ،
�ألفا من املواطنني لي�ضاف �إىل �أعداد الالجئني العراقيني من ال�شيعة والذين بلغ تعدادهم
مهجر[[[.
بنهاية احلرب �أكرث من � 400ألف ّ
كما �شهد ني�سان عام  1987وبالتزامن مع ا�ستمرار الهجمات على �إيران ،حملة
قادها نظام �صدام لإبادة الكرد يف ال�شمال .وا�ستخدمت خالل احلملة التي �سميت
[[[ فالح عبد اجلبار� ،شيوخ و�أيديولوجيون :تفكك القبائل و�إعادة تركيبها يف ظل ال�شمولية الأ�سرية
يف العراق ،ترجمة ح�سني زينه( ،بريوت وبغداد ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية� ،)2008 ،ص.43
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص .338وت�شمل هذه الإح�صائية العراقيني
امل�سفرين فقط ،ولي�س الذين هاجروا من البالد ب�إرادتهم �إثر احلرب و�/أو املالحقات الأمنية.
[[[ ليام اندر�سن وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.142
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بـ«الأنفال» ،الأ�سلحة الكيميائية ،وقد راح �ضحية «الأنفال» �أكرث من � 180ألفا من املواطنني
وه ّجر مئات الآالف[[[.
الكرد ،ودمرت �أكرث من  4000قرية ُ
ومهما يكن من �أمر فقد حققت احلرب مع �إيران جملة من الأهداف لنظام �صدام
ح�سني ،الأوىل الهيمنة على دول اخلليج والظهور مبنظر املدافع عنها بوجه النظام الإيراين،
ثانيا الت�أكيد على زعامة العراق و�صدام ب�شكل خا�ص بني الدول العربية[[[ ،وثالثا كانت
احلرب ذريعة لقمع و�إخماد �أي احتجاج داخلي خا�صة من ال�شيعة الذين بدا �أنهم ت�أثروا
بالثورة الإيرانية اجلديدة� ،إذ �أن بع�ض املحللني �أ�شاروا �إىل �أن احلرب بني العراق و�إيران
كانت تعبريا جديا للخالف (�إن مل يكن ال�صراع) ال�سني ال�شيعي داخل العراق[[[.
يف النهاية َقبِل العراق و�إيران معا قرار الأمم املتحدة املرقم  598ال�صادر من
جمل�س الأمن عام  ،1987والذي �أنهى احلرب بني البلدين[[[ .مع �إعالن وقف �إطالق النار
يف �آب عام  1988انتهت �إحدى �أطول احلروب يف القرن الع�شرين ،تكبد العراق خاللها
�أكرث من ربع مليون قتيل ،و�أ�ضعاف هذا الرقم بني جريح و�أ�سري ،فيما خَ َدم يف القوات
امل�سلحة خالل احلرب �أكرث من مليون جندي[[[ �شكلوا جيال كامال توقف عن العطاء �سوى يف
جبهات القتال� .أما اقت�صاديا فلم يكن الو�ضع ب�أف�ضل حال� ،إذ هبطت احتياطيات العراق
من العملة ال�صعبة من  30مليار دوالر قبل بدء احلرب[[[� ،إىل مديونية مهولة ال �سابق لها،
بلغت  140مليار دوالر.
�أما يف �آب عام  1990فقد»عر�ض �صدام على �إيران �إعادة �إحياء اتفاقية اجلزائر،
والتي �سبق وان مزقها ب�شكل احتفايل على �شا�شات التلفاز قبل اقل من ع�شر �سنوات»[[[.
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.304
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.254
[[[ ت�شارلز تريب ،م�صدر �سابق� ،ص.314
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.325
[[[ ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.347
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.357
[[[  فيبي مار ،نظام �صدام ح�سني ،2003-1979 :ترجمة :م�صطفى نعمان احمد( ،بغداد والقاهرة،
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كان ذلك عمليا يعني �أن احلرب مع �إيران بتكلفتها الباهظة �إن�ساني ًا واقت�صاديا واجتماعيا،
مل تكن �سوى مزحة �سمجة!!.
احتالل الكويت:
خ�شي �صدام من تقوي�ض �سلطته بعد اخلروج من احلرب مع �إيران بديون �أثقلت
كاهل النظام ،وخ�سائر فادحة يف النظام االجتماعي واالقت�صادي والتي كانت احلرب
غطا ًء عليها .لكن الأزمة االقت�صادية العراقية ف�ض ًال عن دور الكويت يف تخفي�ض �أ�سعار
النفط عقب احلرب وم�شكلة العراق القدمية معها ب�ش�أن احلدود[[[ ،والإغراء الذي �ش ّكله
اال�ستيالء على هذه املنطقة الغنية ،جعل �صدام مياال لت�سوية م�شاكل بالده عرب احتالل
الكويت .وبالفعل يف �آب عام  1990اجته العراق �إىل �ضم الكويت �إىل �أرا�ضيه ،بدعوى
حتقيق الوحدة القومية[[[.
لكن الأمر مل مير يف املجتمع الدويل مرور الكرام ،فبعد �أ�شهر من تعنت احلكومة
العراقية قامت قوات التحالف الدويل ب�شن هجوم ع�سكري كا�سح على خمتلف بقاع العراق
والكويت ،من اجل �إنقاذ الأخرية وحتريرها من نري االحتالل[[[ .وبعد تلك ال�ضربة القا�صمة �أمر
�صدام القوات العراقية باالن�سحاب من الكويت «بعدما �أثبتت قواتنا امل�سلحة قدرتها على القتال
وال�صمود» كما جاء ذلك عرب �إذاعة بغداد يف اخلام�س والع�شرين من �شباط عام .[[[ 1991
�أما تكلفة ما عرف الحقا بحرب اخلليج الثانية فقد متثلت ب�إنهاء ال�سيادة العراقية
والتي مل يتم ا�ستعادتها حتى بعد �إ�سقاط نظام �صدام وحلني كتابة هذه ال�سطور .فقد خ�ضع
العراق مبوجب الف�صل ال�سابع مليثاق الأمم املتحدة �إىل جمموعة من القرارات كان �أبرزها
قرار  687والذي مبوجبه كان على العراق القبول بتفتي�ش دويل على من�ش�آته الع�سكرية
دار املرت�ضى ومكتبة م�صر� ،)2009 ،ص.84-78
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.101
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.106
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.111
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.116-112
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واملدنية ،بغية �إنهاء براجمه النووية والكيميائية والبيولوجية ذات اال�ستخدام الع�سكري
�أو املزدوج ،بالإ�ضافة �إىل تدمري �صواريخه متو�سطة وبعيدة املدى ،والقبول بلجنة لرت�سيم
احلدود مع الكويت ،والتعوي�ض عن كل ما حلق بهذا البلد جراء احتالل العراق له مطلع
الت�سعينيات[[[ .وك�ضمان لتنفيذ املطالبات الدولية ،فر�ض جمل�س الأمن الدويل ح�صارا منع
مبوجبه العراق من ت�صدير نفطه �إىل اخلارج .وكان ذلك بداية لت�ص ّدع البنيان الإجتماعي
والقيمي يف العراق وفقدان ن�سيجه االن�سجام ال�سابق ،كما �ستثبت الأحداث الحقا.
ويبدو �أن اخل�سارة التي ُمني بها اجلي�ش وجت ّرع مرارتها معظم العراقيني بعد حرب
الكويت �أ�شعلت فتيل انتفا�ضة �شارك فيها ال�شيعة والكرد� ،أ�سفرت عن �سقوط  14حمافظة
من ا�صل حمافظات العراق الـ ( .)18وعلى الرغم من �أن االنتفا�ضة مل تنجح يف �إ�سقاط
النظام �إال �أنها ك�شفت عن حلظة ال لب�س فيها عن مواقف املكونات العراقية جتاه النظام[[[.
وهكذا بدت االنتفا�ضة تعبري ًا عن امل�شاعر الطائفية والقومية ،وحلظة احتاد �شيعي ـ كردي
جمتمع ِ
ف�شلت فيه
�ضد �سيا�سة النظام البعثي ،كما �أنها ك�شفت عن االعتالل العميق يف
ٍ
حماوالت بناء الأمة[[[.
�شيعي ًا كان يبدو الهدف من االنتفا�ضة االنتقام من البعث دون �أن يكون هناك �أي
ر�ؤية �إ�سرتاتيجية مل�ستقبل البالد� ،أم ًة ودولة ،يف حني امتازت االنتفا�ضة يف ال�شمال بر�ؤية
كردية وا�ضحة تطالب باحلكم الذاتي كخيار لل�شعب الكردي .كما �أن املطالبات املذهبية
ِ
ال�صرفة واملظهر الإ�سالمي الذي اتخذته االنتفا�ضة يف اجلنوب� ،أ�ض ّر بق�ضية ال�شيعة
داخلي ًا وخارجيا[[[� ،إذ كان و�صم «الطائفية» و»العمالة لإيران» جاهزة من قبل النظام
والإقليم العربي ،ليعمال �ضدها قبل فوات الأوان.
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.116

[[[

Ofra Bengio and Gabriel Ben-Dor, p104.

[[[
Ibip,pp120-121

[[[ ي�شري بع�ض املحللني اىل �أن تخلي القوى الغربية عن املنتف�ضني كان يعود باال�سا�س �إىل رف�ض دول
�إقليمية ومنها ال�سعودية وتركيا ،لأي دعم قد ي�ؤدي �إىل �صعود ال�شيعة يف معادلة احلكم يف العراق.
للمزيد ينظر :ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.380
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وتعود �أ�سباب اندالع تلك االنتفا�ضة املج َه�ضة ،بالإ�ضافة �إىل تراكم عوامل الي�أ�س
ال�ص ُعد االجتماعية واالقت�صادية� ،إىل التطمينات التي بثتها و�سائل الإعالم
والإحباط على ُ
الدولية من �أن الهدف النهائي من �إخراج العراق من الكويت هو �إ�سقاط نظام �صدام
ح�سني ،ما و ّلد انطباعا خاطئا بدعم دويل لل�شيعة والكرد خالل انتفا�ضتهم �ضد نظام
�صدام ح�سني[[[ ،فيما قد يكون عدم وقوف اجلي�ش �إىل جانب املنتف�ضني عامال �آخر يف
ف�شل االنتفا�ضة[[[ .لكن ف�شل االنتفا�ضة يعود �أي�ضا �إىل الأداء الرديء للمعار�ضة العراقية
املنق�سمة على ذاتها يف قيادة اجلماهري املنتف�ضة ،بالإ�ضافة �إىل جناح النظام يف ت�صوير
االنتفا�ضة على �أنها نه�ضة �شيعية �ضد ال�سنة يف العراق[[[.
�أ�سفرت االنتفا�ضة عن ما يقرب من �ضعف عدد ال�ضحايا يف حرب اخلليج الثانية،
�إذ قتل ع�شرات الآالف ،فيما نزح �أكرث من ذلك بكثري طلبا للجوء �إىل دول العامل[[[� .أما
جتربة �سكان اجلنوب مع احلكومة �إبان اندالع االنتفا�ضة فكانت على قدر من الوح�شية
والق�سوة� ،صار معه ن�سيان تلك التجربة �أمر ًا بالغ ال�صعوبة[[[ .كان ا�ستخدام العنف لقمع
االنتفا�ضة يف اجلنوب على م�ستوى غري معقول من الالان�سانية ،لي�س �أكرثها �إقامة مقابر
جماعية لأعداد تزيد عن مليون �إن�سان ،واختفاء �أكرث من �ألف من تابعي املرجعية العليا يف
النجف الأ�شرف ،والقطع االحتفايل للر�ؤو�س ،وبرت الأع�ضاء ،وو�شم اجلباه ،وغريها من
�أ�صناف العنف الع�شوائي والوح�شي �ضد املدنيني[[[ .حتى �إن الدبابات التي �شاركت يف هدم
[[[  فيبي مار،م�صدر �سابق� ،ص.125-116
[[[  ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.255
[[[  فيبي مار،م�صدر �سابق� ،ص.131
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.132
[[[  ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.200-198
[[[ حازم �صاغية ،بعث العراق� :سلطة �صدام قياما وحطاما( ،بريوت ،دار ال�ساقي،)2004 ،
�ص .105ينظر �أي�ضاً :اريك دافي�س ،مذكرات دولة :ال�سيا�سة والتاريخ والهوية اجلماعية يف العراق
احلديث ،ترجمة حامت عبدالهادي( ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر� ،)2008 ،ص.358
ينظر �أي�ضاً :ماريون فاروق �سلوغلت وبيرت �سلوغلت ،م�صدر �سابق� ،ص.379من الوا�ضح �أن �سلوك
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الأ�ضرحة املقد�سة يف النجف وكربالء ،حملت �شعارات من قبيل (ال �شيعة بعد اليوم) ،وهي
من ال�شعارات التي قد ي�صعب حموها من الذاكرة[[[.
بعد قمع انتفا�ضة ال�شيعة يف اجلنوب بنهاية �آذار توجهت ال�سلطات لقمع مثيلتها
الكردية يف ال�شمال .وخالل �أيام قالئل متكن النظام من �إعادة �سيطرته على املدن
الرئي�سية هناك ،بالطريقة ذاتها التي �أعاد هيمنته على املناطق اجلنوبية[[[ ،فقد وجد
�أكرث من مليون كردي �أنف�سهم مع نهاية ني�سان عام  1991على احلدود الرتكية ،يت�ضورون
اجلوع والربد[[[ .كما �أ�سفرت العمليات الع�سكرية يف ال�شمال عن هجرة ع�شرات الآالف
من الكرد �إىل �إيران وتركيا ،وهو ما �شكل �ضغطا كبريا على املجتمع الدويل التخاذ �إجراء
يح ّمل من خالله النظام العراقي م�س�ؤولية �أبنائه الفارين من بالدهم .وكان احلل يف �إعالن
املناطق الواقعة فوق خط ال�شمال  ،36منطقة حظر طريان جوي ،وفيما بعد �أي�ضا �أُعلنت
تلك املنطقة خالية من �أي وجود ع�سكري للقوات الربية العراقية[[[ .وا�ستمر هذا الو�ضع
لأكرث من عقد من الزمان ،متكن الكرد خاللها من حكم �أنف�سهم حتت رعاية دولية ،وللمرة
الأوىل يف التاريخ.
خالل ال�سنوات التي �أعقبت انتفا�ضة عام  1991حتى �سقوط نظام �صدام عام
الفج جتاه ال�شيعة بهذه الطريقة يثبت �صحة ما ذهب �إليه ارن�ست رينان يف قوله "�إن الآالم
ال�سلطة َ
يوحد ال�سرور" .ويف ذات الوقت ينبغي الت�أكيد على �أن "تالعباً عنيفاً
توحد �أكرث مما ّ
واملعاناة امل�شرتكة ّ
بالذاكرة� ،أو ارتكاب �أعمال متهورة كالتي قد ت�ستهدف تدمري الأماكن املقد�سة� ،أو ذات احلرمة ،قد
ي�ؤدي �إىل مفعول معكو�س" .وهنا تتناف�س ذاكرتان ،الأوىل تريد املحافظة على منط الت�ضامن القدمي
العابر للطوائف ،و�أخرى تريد اخلال�ص ولو على ح�ساب التخلي عن ذلك النمط من الت�ضامن .للمزيد
ينظر :جويل كاندو ،الذاكرة والهوية ،ترجمة :وجيه ا�سعد( ،دم�شق ،الهي�أة العامة ال�سورية للكتاب،
� ،)2009ص  199-198و�ص .221-218
[[[  فيبي مار،م�صدر �سابق� ،ص.133
[[[  ليام اندر�سون وغاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.170
[[[  فيبي مار،م�صدر �سابق� ،ص.136
[[[  غاريث �ستان�سفيلد ،م�صدر �سابق� ،ص.172
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 2003متكن الكرد من تر�سيخ دعائم حكمهم الذاتي يف ال�شمال ،ال بل تطويره حد املطالبة
بالفدرالية وهي �صيغة �أكرث انف�صالية للحكم .ومن الوا�ضح �أن مدى التطور االقت�صادي
والثقايف وال�سيا�سي يف تلك املناطق جعل من �إعادة اندماج الكرد يف م�شروعي «الدولة»
و«الأمة» العراقيتني �أمرا بالغ ال�صعوبة� .أما يف اجلنوب فقد ازداد ال�شيعة نقمة وازدراء
لنظام احلكم ،لكن ال�شيعة بقوا عاجزين عن �إيجاد قيادة تقودهم ملعار�ضة ال�سلطة.
اال�ستثناء الوحيد يف هذا امل�ضمار كانت القيادة الدينية للمرجع الديني ال�سيد حممد حممد
�صادق ال�صدر الذي كان م�شروعه يحمل بذور املعار�ضة لل�سلطة ،رغم �أن ال�سيد ال�صدر مل
ي�صرح بذلك �أبدا .بيد �أن ال�سلطة و�أَ َدت هذا امل�شروع �أي�ضا يف َم ِ
هده ب�إغتيالٍ دبرته لل�سيد
ال�صدر وولديه عام .1999
بعد فر�ض احل�صار الدويل على العراق ،وحرمان النظام من ثروة النفط التي
كانت ت�شكل �إحدى �أهم ركائزه يف توطيد ال�سلطة ،حر�ص �صدام على �إعادة تعريف �شرعية
�سلطته يف املجتمع من خالل ت�شجيع النزعتني الع�شائرية والدينية .كان ذلك على الرغم
ن�ص
من �أن البيان املرقم واحد ( )1حلكومة البعث االنقالبية ال�صادر يف متوز عام ّ ،1968
على «�إننا �ضد الطائفية الدينية والعرقية والع�شائرية» لكون كل هذه الظواهر «من خملفات
اال�ستعمار»[[[ .حتى �إن احلكومة �آنذاك منعت تداول كتاب «ع�شائر العراق» مل�ؤلفه عبا�س
العزاوي[[[� .إال �أن النظام عمد بحلول الت�سعينيات �إىل ت�شجيع الع�شائرية والعرقية القومية،
واملظاهر الدينية.
ع�شائري ًا �أعاد النظام �إحياء القوانني القائمة على العرف الع�شائري ومنها �إباحة
القتل بدافع غ�سل العار ،وت�شجيع الألقاب الع�شائرية التي كانت حمظورة منذ عام .[[[ 1976
ح�سن من �سمعة النظام من االتهام
ومن الطريف �أن الهوية الع�شائرية وتر�سيخها يف البالدّ ،
بالطائفية� ،إذ من النادر �أن تكون ع�شرية يف العراق دون �أن ت�ضم ال�شيعة وال�سنة معا.
�أما على ال�صعيد الديني فقد حر�ص �صدام على الظهور مبظهر املتدين امللتزم،
[[[  اريك دافي�س ،م�صدر �سابق� ،ص.377
[[[  فيبي مار،م�صدر �سابق�،ص.145
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.160-157
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فيما �أولت احلكومة اهتماما ببناء امل�ساجد الفخمة ،و�إعادة ت�أهيل املراقد املقد�سة يف عموم
مناطق العراق �ضمن ما ُ�س ّمي بِـ»احلملة الإميانية» التي نظمها �صدام ح�سني والتي مبوجبها
عمد النظام �إىل تعديل خطابه العلماين ال�سابق ،ليت�ضمن عبارات دينية مثل (اهلل اكرب)
و(اجلهاد) وعبارات ذات وقع ديني وحما�سي.
و�إذا كان العنف والق�سر طريقة ال�سلطة يف فر�ض �إرادتها على ال�شيعة والكرد ،ف�إن
ال�سنة العرب ،و�إن كانوا متمتعني �ضمن تراتبية معينة بفر�ص كبرية داخل احلكم� ،إال �أن
اال�ستبداد والهزائم املنكرة للنظام منذ احلرب مع �إيران �أثرت على �أوا�صر العالقة داخل
املكون ال�سني �أي�ضا� ،إذ اكت�شفت الأجهزة الأمنية عام  1990حماولة الغتيال �صدام ح�سني
خطط له �أفراد من ع�شرية اجلبور ،فيما حاول جبوريون �آخرون تنفيذ حماوالت انقالبية
م�شابهة عامي  1991و .1992ويف عام � 1993أي�ضا جرى الك�شف عن حماولة انقالبية �أخرى
قادته هذه املرة عوائل تكريتية معروفة .ويف عام  1994واجه النظام حماولة جديدة خطط
لها �أفراد من ع�شرية الدليم مبحافظة الأنبار .هذه املحاوالت ترافقت �أي�ضا مع انهيار
للبيت الداخلي لل�سلطة� ،إذ هرب رئي�س جهاز املخابرات الع�سكرية وفيق ال�سامرائي عام
� 1994إىل ال�شمال ،من�ض ّم ًا بذلك �إىل قوى املعار�ضة .فيما هرب ح�سني كامل �صهر �صدام
ح�سني عام � 1995إىل الأردن ،م�سببا بذلك �أزمة حقيقية ل�صدام متثلت بتهريبه وثائق
مهمة عن �أ�سلحة الدمار ال�شامل التي كان يبحث عنها املجتمع الدويل[[[.
كل ذلك �أدى �إىل ت�ساقط تدريجي لقدرات ال�سلطة التي �أخذت ت�ستمد قوتها من
ت�أريخها يف قمع وقهر الآخرين بدال من �أن تكون بالفعل متتلك القدرات التي كانت متتلكها
قبل حرب اخلليج الثانية .وبقيت ال�صورة القامتة لعدم التوازن القومي والطائفي بارزة،
لينهي النظام حياته عام  2003يف وقت كان العرب ال�سنة ي�شكلون  %61من جمل�سي
قيادة الثورة والقيادة القطرية حلزب البعث العربي اال�شرتاكي ،يف حني مل ي�ضم هذان
املجل�سان �سوى  %28من العرب ال�شيعة ،و %6لكل من الكرد وامل�سيحيني .وكان العرب ال�سنة
املنحدرون من حمافظتي �صالح الدين ونينوى ي�شكلون �أكرث من  ، %60ربعهم تقريبا من
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.194-191
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تكريت وحدها ،فيما �شكل املنحدرون من بغداد  %6فقط .وبحلول عام  2003فقد حزب
البعث نحو  %70من �أع�ضائه مما افقد النظام دعامة رئي�سية يف ال�سيطرة على املجتمع،
فيما كان �أكرث من ثلثي املتبقني من �أع�ضاء احلزب ممن زاد بقا�ؤهم فيه لأكرث من 16
عاما ،وهو ما يعني فقدان احلزب جلاذبيته لدى جيل ال�شباب[[[.
وبحلول عام  2003ت�آكلت �أي�ض ًا الر�ؤية العروبية وطموحات نظام �صدام لإعادة
�صياغة دور العراق وزعامته للعامل العربي ،لتحل مكانها دعوات �إىل «ال�صمود» بوجه
لنظام مل َي ُعد ي�ستهوي
«العدوان» و»امل�ؤامرات» ،وهو تعبري عن ن�ضوب اخلزين الأيديولوجي ٍ
العراقيني بخطابه[[[ .وبعد مماطلة دامت لأكرث من عقد من الزمان مع املجتمع الدويل،
ومع تخوف الواليات املتحدة الأمريكية من حتول العراق� ،إىل تهديد �إرهابي لأمنها� ،شنت
وا�شنطن ولندن وائتالف من الدول الراغبة بالإطاحة بنظام �صدام حملة ع�سكرية يف
الع�شرين من �آذار عام  ،2003وهو هجوم خاطف مل ميتد �سوى لـ� 3أ�سابيع� ،أنهت خالله
�إحدى �أكرث الف�صول قتامة من ت�أريخ العراق احلديث ،و»فتحت خزّانا من الت�سا�ؤالت امل� ّؤجلة
�أو التي مت قمعها �أو القفز عليها ..من دون �أن تنب�ش يف جذور امل�شكالت واملظلوميات»[[[.
لكن فتح �صفحة جديدة من رواية العراقيني لت�أريخهم ا�ستلزمت و�سوف ت�ستلزم التعامل مع
ٍ
حتد دقيق ،لإعادة �صياغة الهوية الوطنية؛ لإكمال �أو �إ�صالح ما تبقى من م�شروع الدولة-
الأمة العراقيتني .م�شرو ٌع يحمل يف طياته ت�أريخا مرتاكما من الآالم ،والدماء ،والق�سوة،
و�شعورا عميقا بالغنب ،ف�ضال عن تطلعات متفائلة بالأمل .ذلك الأمل الذي ُيط ّل على
العراقيني من ما�ضيهم الأليم ...لينذرهم بِـ»�أن الذين ال ي�ستطيعون تذ ّكر التاريخ ،هم
الذين �سيكررونه»[[[.
[[[  امل�صدر نف�سه� ،ص.199
[[[  د .متعب مناف" ،كيف نفهم املجتمع العراقي بعد 2003؟ :بحث يف �سو�سيولوجيا �إعادة هيكلة
املجتمع" ،بحث غري من�شور ُقدم لطلبة الدكتوراه يف ق�سم علم الإجتماع بجامعة بغداد عام .2008
[[[  اجلملة لل�شاعر والفيل�سوف الإ�سباين-الأمريكي جورج �سانتيانا (.)1952-1863
[[[  غراهام فولر ،العراق :هل �سيقوى على البقاء موحداً؟( ،ابوظبي ،مركز الإمارات للدرا�سات
والبحوث الإ�سرتاتيجية� ،)1998 ،ص.45-27
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اخلال�صة:
•ت�شكلت ال�سلطة يف العراق من جمموعة من الرتاتبيات القائمة على �أ�س�س
قومية وطائفية ودينية واقت�صادية.
•حر�صت احلكومات املتعاقبة على �أن تكون لبع�ض الأو�ساط االجتماعية حظوظ
اكرب من الآخرين� ،إال �أن ذلك غالبا ما تعدى ليكون حماولة ال�ستبعاد الآخرين
وفقا للرتاتبيات التي كانت تُع ّرفها ال�سلطة.
•الدوائر املقربة لل�سلطة مل يكن اختيارها وفقا ملدى التوافق القومي �أو الطائفي
فح�سب بل كان ذلك �أي�ضا وفقا ملدى النفوذ الذي ميكنهم �أن يجنوه ل�صالح
ال�سلطة ،وبناء على ذلك كان للجي�ش وفيما بعد لالنت�ساب القبلي دور قوي يف
�أغلب احلكومات التي قادت البالد.
•الرثوات النفطية حررت الدوائر املقربة لل�سلطة ،و�/أو اجلي�ش من �أي التزام
جتاه املجتمع ،مما جعلها غري مبالية مبديات الق�سوة والعنف واال�ستبداد الذي
ميكن �أن متار�سه �ضد املواطنني.
•غالبا ما كانت الدكتاتورية يف العراق �سد ًا منيع ًا �ضد ال�صراعات الإقليمية على
ار�ض العراق ،وهي �صراعات غالبا ما �شارك فيها العراقيون ،لأنهم بب�ساطة
يرون يف دول اجلوار ظهريا ا�سرتاتيجيا يحمي هويتهم املغبونة .و�ستبقى رواية
التاريخ العراقي يف امل�ستقبل مرهونا يف مدى �إمكانية �إيجاد ذلك البديل الذي
�سيمنع من القبول بالتناحر الإقليمي على ار�ض العراق.
•من املبالغة الإعتقاد ب�أن املجتمع العراقي يتكون من ثالث جمموعات متجان�سة،
هم ال�شيعة وال�سنة والكرد� ،إذ �أن التاريخ العراقي يثبت �أن امل�صالح االقت�صادية
تق�سم كل هذه املكونات.
والأيديولوجية والقبلية وال�سيا�سية ،كانت ّ
•تداخل امل�صالح االقت�صادية والأيديولوجية وال�سيا�سية والروابط القبلية ،جعلت
من التعاطي االجتماعي بني الكرد وال�سنة وال�شيعة على امل�ستوى املجتمعي �أمر ًا

ــ187ــ

يبلغ حد الإندماج ،بيد �أن ت�ضارب امل�صالح ذاتها على امل�ستويات العليا �صاحبة
ٍ
مكونات دون
القرار ال�سيا�سي و ّلدت الغنب ،وال�شعور به �أو اخلوف منه ،لدى
الأخرى .وبهذا تعاي�ش العراقيون بني ت�سامح اجتماعي يوحي باندماج كامل،
وبني �صراع اثني �سيا�سي مرير ،منذ ت�أ�سي�س الدولة العراقية املعا�صرة.
•ال يبدو �أن الطائفية يف العراق متلك ح�ضورا وجوديا م�ستق ًال �إال �ضمن �أطر
�ضيقة متاما .فالطائفية لي�ست «حقيقة اجتماعية» باملعنى الدوركاميي
للمفهوم ،بيد �أنها عالقة �سيا�سية الطابع ،تطلب ال�سلطة والنفوذ.
•اختلفت اخللفيات االجتماعية للطبقة ال�سنية احلاكمة طيلة التاريخ العراقي،
ويف حني هيمنت الطبقات العليا على امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية زمن امللكية ،كان
ن�صيب اجلمهورية الأوىل للطبقة الو�سطى ،يف حني �شهدت حقبة اجلمهورية
الثانية والثالثة والرابعة �صعودا متناميا للطبقات الدنيا من املجتمع ال�سني
وحتديدا من ذوي الأ�صول البدوية/الريفية.
•للكرد حقوق كافحوا وحاربوا من اجلها منذ الفرتة التي �سبقت ت�أ�سي�س
الدولة العراقية احلديثة ،حتى �أتيح لهم فعليا �أن يفر�ضوا هويتهم الثقافية
املميزة ،بعدما ح�صلوا على حكمهم الذاتي حتت احلماية الدولية �إبان فرتة
الت�سعينيات� .إال �أنه من غري الوا�ضح فيما �إذا �سمح الرتاكم التاريخي ال�ضخم
من الغنب ،والدماء التي ارتكبت با�سم الدفاع عن العروبة والوطن ،يف ّمل �شمل
البيت العراقي مب�شاركة الكرد من جديد .ويف الوقت ذاته قد «تبدو ال جدوائية
فكرة (كرد�ستان الكربى) ـ )الدولة الكردية( ،-عامال م�شجعا لعالقة من
منط جديد بني املناطق الكردية ال�شمالية ،مع باقي �أجزاء العراق»[[[.
•التمثيل ال�سيا�سي ،والتجاوز على املمتلكات ،والت�ضييق االقت�صادي ،وقانون
[[[ عبد اهلل �إبراهيم ،علم االجتماع( :ال�سو�سيولوجيا) ،ط( ،2الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف العربي،
� ،)2006ص.118-117
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اجلن�سية املتغري ،واالمتهان الطائفي ،ومنع التعبري الديني والثقايف ،والعلمنة
املفرطة يف بع�ض توجهات ال�سلطة ،كلها تع ّد من وجوه الغنب الذي مور�س جتاه
ال�شيعة ،ف�ض ًال عن �أقليات قومية �أو دينية �أخرى كالكرد واليهود.
•غالب ًا ما �أثبت القادة من العرب ال�سنة ب�أنهم �أبعد عن التم�سك بالقومية العروبية
مما يبدون ،كما �أن العرب ال�شيعة غالبا ما بدوا �أكرث ُبعد ًا عن الوالء لإيران
مما مت ت�صويره .وهذا االعتداد العراقي بالنف�س عند ال�شيعة وال�سنة ،بالإمكان
ان ي�شكل دافعا قويا للإعتقاد بوجود رغبة حقيقية يف بناء �أم ٍة عراقية.
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الف�صل الرابع

منهجية الدرا�سة ونتائجها امليدانية

املبحث الأول
اإلطار املنهجي للدراسة
متهيد:
من ال�صعوبة مبكان تقدمي تعريف مقنع «للمنهج العلمي» Scientific Method
الذي ي�صعب ف�صله هو الآخر عن مو�ضوع العلم� ،أو عمل العلماء .ويقول عامل الإجتماع
الأملاين �أدورنو �إن «مدر�سة فرانكفورت تبذل جهد ًا متزايد ًا من �أجل عدم الف�صل �آلي ًا بني
منهج علم الإجتماع وبني مو�ضوع هذا العلم ...يف احلقيقة �إن املنهج يف علم الإجتماع ال
ميكن �أخذه �إال من خالل املو�ضوع قيد البحث ..فمن ال�ضروري تغيري املنهج مع كل تغيري
يف مو�ضوع الدرا�سة»[[[ .لكن مع كل ذلك على املنهج �أن يع ِّرف ماهية ال�شيء الذي يدر�سه
الباحث ،وهو من ث ّمكما يقرتح الدكتور عبد اهلل �إبراهيم «منحى �أو منطق يف ر�ؤية الأمور� ،أو
نظام من املواقف والعادات الذهنية التي مت ّكن الباحث من حتديد ال�سلوك العلمي املالئم
لكل و�ضعية ملمو�سة»[[[ .وهكذا يتقدم العلم بخطى ثابتة لأن «وظيفة العلم �إمناهي �إن�شاء
قوانني عامة تغطي �سلوك الأحداث التجريبية �أو املوا�ضيع التي تقع �ضمن الت�سا�ؤل العلمي»
على حد تعبري «ديفيد هيوم»[[[.
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.124
[[[ �شافا فرانكفورت نا�شيماز ودافيد نا�شيماز ،طرائق البحث يف العلوم االجتماعية ،ترجمة ليلى
الطويل( ،دم�شق ،دار برتا� ،)2004 ،ص.20
[[[ ي�شري الدكتور عبد البا�سط حممد ح�سن �أن العديد من الك ّتاب يخلطون ب�صورة غام�ضة بني
�صيغة �أو منط البحث وبني املنهج ،وبينهما وبني �أدوات جمع البيانات) ،ينظر د .عبد البا�سط حممد
ح�سن� ،أ�صول البحث الإجتماعي( ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية� ،)1971 ،ص ،(183ويرى بع�ض 
املخت�صني �أن الو�صف هو منهج من املناهج يف حني هناك من ر�أى الو�صف نوع من �أنواع البحوث.
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نوع الدرا�سة ومنهجها
تنتمي هذه الدرا�سة �إىل منط الدرا�سات الو�صفية[[[ التي تهدف �إىل الك�شف
عن احلقائق االجتماعية وتو�صيفها ب�أق�صى �شمولية ممكنة .وعلى الرغم من �أن بع�ض
الباحثني يعتقدون �أن الو�صف منهج يوازي الدرا�سة املختربية يف احلقل االجتماعي� ،إال انه
ال ينبغي الت�ساهل يف التعميم ،ال �سيما يف املوا�ضيع التي تتناول ال�ش�أن الإن�ساين[[[ .مع ذلك
ف�إن الدرا�سة الو�صفية ت�سعى �إىل درا�سة الأجزاء درا�سة ا�ستقرائية للو�صول �إىل قاعدة
اجتماعية كلية ،كما �أن هذا املنهج يعرتف بو�ضوح باختالف وحدات الدرا�سة عن بع�ضها
البع�ض رغم انتمائها �إىل جمتمع واحد ،وهذا ما تختلف به الدرا�سات الو�صفية عن «درا�سة
احلالة» التي تعترب وحدات املجتمع فئات مت�شابهة ومتماثلة يف االنتماء[[[.
 1ـ املنهج التاريخي
من املناهج املتبعة �ضمن هذه الدرا�سة هو املنهج التاريخي Historical Method

الذي يع ّرف ب�أنه «الطريقة التي ت�ساعد على تف�سري الظواهر الإجتماعية بالرجوع �إىل
خلفياتها الت�أريخية لتتبع ن�ش�أتها وتطورها التاريخي»[[[ .والدرا�سة احلالية ت�ضم ف�ص ًال
كام ًال تناول الأ�س�س التاريخية التي اتبعتها الهوية الوطنية العراقية يف الف�صل الثالث
حتديد ًا.
[[[ د .عبد الغني عماد ،منهجية البحث يف علم االجتماع :الإ�شكاليات ،التقنيات ،املقاربات ،ط،1
(بريوت ،دار الطليعة� ،)2007 ،ص .90
[[[ عبد اهلل �إبراهيم ،علم الإجتماع( :ال�سو�سيولوجيا) ،م�صدر �سابق� ،ص .143

[[[

 Mitchell .D.A,  Dictionary of sociology, (London,  Rouledge and kegan paul,  1973),
p34.

[[[ �أحمد زكي بدوي ،معجم م�صطلحات العلوم الإجتماعية( ،بريوت ،مكتبة لبنان،)1977 ،
�ص.75
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 2ـ املنهج املقارن
ا�ستعمل الباحث بالتوازي مع منهج امل�سح الإجتماعي يف الدرا�سة امليدانية،
منهج ًا �آخر هو املنهج املقارن  Comparative Methodالذي يهدف �إىل احل�صول على
ا�ستنتاجات قائمة على املقارنة بني جماعات متباينة داخل املجتمع الواحد� ،أو بني جمتمع
و�آخر� ،أو للمجتمع مع نف�سه �ضمن زمنني خمتلفني[[[ .وقد جرى ا�ستخدام هذا املنهج �ضمن
الدرا�سة يف جانبيها النظري وامليداين �إذ جرى مقارنة �سلوك وتوجهات املبحوثني �ضمن
املكونات العراقية الرئي�سية الثالث.
 3ـ منهج امل�سح الإجتماعي
لقد ا�ستعملت هذه الدرا�سة منهج امل�سح االجتماعي  Social Survey Methodيف
جمع البيانات عن اكرب عدد ممكن من �أفراد املجتمع ،ذلك �أن مو�ضوع الدرا�سة ي�ستدعي
فهم خربات الأفراد ك ًال على حدة �ضمن الظاهرة امل�ستهدفة[[[ .وامل�سح االجتماعي على
نوعني �أ�سا�سيني :الأول امل�سح ال�شامل وهو الذي ي�ستهدف درا�سة كل مفردات املجتمع دومنا
ا�ستثناء .والثاين هو امل�سح بالعينة ـ وهو املختار �ضمن هذه الدرا�سة مع مالحظة �إمكانيات
الباحث ـ الذي يحدد مبوجبه حجم جمتمع معني وفق اختيارات منهجية لأنواع العينات
بهدف الو�صول �إىل �أعلى متثيل ممكن للمجتمع الكلي[[[ .ومن الوا�ضح �أن طريقة امل�سح
بالعينة تتمتع مبيزات عديدة منها :ال�سرعة يف �إجراء الدرا�سة وتوفري اجلهود الب�شرية
والإمكانيات املادية والوقت �إذ �أن الباحث عمد �إىل ا�ستخدام هذا املنهج �ضمن درا�سته
امليدانية.

[[[ �شافا فرانكفورت نا�شيماز ودافيد نا�شيماز ،م�صدر �سابق� ،ص .229
[[[ د .عبد الغني عماد ،م�صدر �سابق� ،ص .54
[[[  �شافا فرانكفورت نا�شيماز وديفيد نا�شيماز ،م�صدر �سابق� ،ص .75
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حدود الدرا�سة
تقت�صر الدرا�سة يف جمالها الب�شري على �أفراد املجتمع الرا�شدين من الذكور
والإناث لدرا�سة تكوين الهوية الوطنية العراقية .وقد اختري الأفراد من �ضمن عينات �شملت
املكونات العراقية الرئي�سية الثالث (العرب ال�شيعة ،العرب ال�سنة ،الكرد) بهدف تغطية
�أهداف الدرا�سة وفر�ضياتها.
و�ضمن احلدود املكانية ف�إن الدرا�سة ت�شمل بغداد بحدودها الإدارية املعروفة
واملعتمدة ر�سمي ًا من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي .و�إذ ي�صعب جد ًا على الباحث
وب�إمكانياته املتوا�ضعة �إجراء م�سح �شامل للأفراد �ضمن كامل الرقعة اجلغرافية للعا�صمة
بغداد ،ف�إنه عمد �إىل �إختيار ( )12منطقة �أ�سا�سية يف جانبي بغداد (الكرخ والر�صافة)
�ضمن مربرات �سي�أتي �شرحها الحق ًا.
�أ ّما زمني ًا ف�إن حدود الدرا�سة ت�شمل امل ّدة املح�صورة بني � 2009/11/14إىل
 2010/2/5وهي م ّدة توزيع ا�ستمارات اال�ستبيان و�إجراء امل�سح على العينة الإح�صائية
�ضمن جمتمع الدرا�سة.
ت�سا�ؤالت الدرا�سة وفر�ضياتها
تع ّرف الفر�ضية  Hypothesesب�أنها تخمني �أو �إ�ستنتاج م�ؤقت يتبناه الباحث
حلني التحقق منه نظري ًا وميداني ًا .وي�شتق الباحثون الفرو�ض �إما �إ�ستنباطي ًا من النظريات،
�أو ا�ستقرائي ًا على �أ�سا�س املالحظة املبا�شرة� ،أو با�ستخدام احلد�س� ،أو با�ستخدام جميع
هذه الأمور مع ًا[[[ .وبنا ًء عليه ،وا�ستناد ًا �إىل التعاريف الإجرائية ف�ضال عن الر�ؤية النظرية
املعتمدة ،تنطلق الدرا�سة احلالية من ت�سا�ؤل رئي�سي هو« :هل لدينا �أمة عراقية؟» �إذ يفرت�ض
هذا ال�س�ؤال وجود قدر معقول من امل�شرتكات ت�شتمل على التوجهات والآمال والأمنيات
والآالم التي متيز �أبناء الأمة العراقية عن غريها من الأمم املجاورة .وبالإمكان ا�شتقاق
العديد من الت�سا�ؤالت الفرعية من الت�سا�ؤل الرئي�سي للدرا�سة مثل «هل تتجه املكونات
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.190
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الإجتماعية العراقية نحو الإندماج �ضمن هوية/هويات جامعة �أم متيل �إىل الإنفراط
والتفكك عن بع�ضها البع�ض؟» و«كيف تنظر املكونات الإجتماعية العراقية �إىل م�صادر
هويتها؟» و«هل تتباين مواقف املكونات الإجتماعية العراقية جتاه دول العامل َت َبع ًا لإختالف
املذاهب والقوميات؟» .وبنا ًء على كل ذلك جرى ت�صميم عدد من الفر�ضيات املبنية على
الت�سا�ؤل الرئي�سي للدرا�سة:
الفر�ضية الأوىل :هناك عالقة معنوية �إيجابية مل�صلحة املبحوثني «الراغبني يف
العي�ش يف العراق» ،قيا�سا بـ»الذين يرغبون يف العي�ش يف �إحدى دول اجلوار التي تتماثل مع
�إنتماءاتهم القومية واملذهبية».
الفر�ضية الثانية :هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين يثقون «بالنظام
الدميقراطي و�آلياته» وبني الذين ال يثقون بذلك.
الفر�ضية الثالثة :هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين يعتقدون �أن
«العراق يتجه نحو الإندماج والتوحد» وبني الذين يعتقدون خالف ذلك.
الفر�ضية الرابعة :هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين يعتقدون �أن
«العالقة بني املواطنني ال�شيعة وال�سنة» جيدة/جيدة جد ًا ،وبني الذين يعتقدون بخالف
ذلك.
الفر�ضية اخلام�سة :هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين يعتقدون �أن
«العالقة بني املواطنني العرب والكرد» جيدة/جيدة جدا ،وبني الذين يعتقدون بخالف
ذلك.
الفر�ضية ال�ساد�سة :هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين ال يعتقدون �أن
«الو�ضع يف العراق �أ�سو�أ مما كان عليه قبل عام  ،»2003وبني الذين يعتقدون بذلك.
الفر�ضية ال�سابعة :هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين يعتقدون �أن «�إقليم
كرد�ستان يتجه نحو الإندماج مع باقي �أجزاء العراق» ،وبني الذين ال يعتقدون بذلك.
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ت�صميم العينة الإح�صائية
تبحث الدرا�سات العلمية عن �أعلى م�ستوى ممكن من التمثيل ملجتمع الدرا�سة� .إال
�أن العوائق املختلفة التي يواجهها الباحثون عاد ًة جعلت من اختيار طريقة امل�سح ال�شامل
ملجتمع الدرا�سة �أمرا بالغ ال�صعوبة ،ال�سيما و�أن امل�سح بطريقة العينة املمثلة هي الطريق
الأ�سهل للو�صول �إىل م�ستويات عالية من الثقة بنتائج الدرا�سة .والعينة املمثلة هي العينة
التي ي�صح من خاللها وعن طريقها تعميم النتائج على جمتمع الدرا�سة� ،إذ �أن العينة
تو�صف ب�أنها مم ّثلة عندما حتقق حتليل وحدات املعاينة نتائج مماثلة لتلك التي �سيجري
احل�صول عليها عند درا�سة املجتمع الإح�صائي الكلي[[[.
وبنظرة �سريعة على جمتمع الدرا�سة (�أي مدينة بغداد) ميكن القول �أن احل�صول
على عينة ممثلة تنا�سب مو�ضوع الدرا�سة و�أهميتها يعد �أمر ًا بالغ ال�صعوبة .وال يخفى �أن
اختيار نوع العينة يختلف تبع ًا لتنوع خ�صائ�ص املجتمع املراد درا�سته ،كما �أن اختيار نوع
العينة يتوقف على الوقت واجلهد واملال املتوافر لدى اجلهة القائمة بالبحث ،ف�ض ًال عن
البيانات املتاحة عن املجتمع املدرو�س[[[ .وبالن�سبة للدرا�سة احلالية التي ت�ستهدف تغطية
جمتمع بغداد ،ف�إنها �أمام ٍ
حتد خا�ص ل�ضخامة هذا املجتمع �أو ًال �إذ يبلغ عدد ال�سكان نحو
( )7341257ن�سمة[[[ ،وتنوعه ديني ًا ،ومذهبي ًا ،وقومي ًا ،واقت�صادي ًا ،واجتماعي ًا ثاني ًا ،وقلة
البيانات املتاحة ثالث ًا� .إن نظرة �سريعة للجداول ( )2و( )3و( )4ميكن �أن تخت�صر ال�شرح
بخ�صو�ص التنوع واحلجم الكلي ملجتمع الدرا�سة يف العا�صمة بغداد.

[[[ طلعت عي�سى ،البحث الإجتماعي :مبادئه ومناهجه( ،القاهرة ،مكتبة القاهرة،)1961 ،
�ص.155
[[[ وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،تقديرات �سكان العراق لعام
.2009
[[[ وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،امل�سح الإجتماعي والإقت�صادي
للأ�سرة يف العراق ل�سنة .2007
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اجلدول ( )2يو�ضح امل�ستوى التعليمي ل�سكان حمافظة بغداد لعام 2007

امل�ستوى التعليمي لل�سكان
�أمي/يقر�أ ويكتب
ابتدائية
متو�سطة�/إعدادية
دبلوم/بكالوريو�س ف�أعلى
املجموع

%

%35,9
%37,5
%26
%11,6
%100

* اجلدول من تكييف الباحث بح�سب بيانات امل�سح الإجتماعي والإقت�صادي للأ�سرة يف

العراق[[[.
اجلدول ( )3يو�ضح امل�ستوى الإقت�صادي ل�سكان حمافظة بغداد لعام 2007

امل�ستوى الإقت�صادي لل�سكان
الأ�سر ذات الدخل العايل
الأ�سر ذات الدخل املتو�سط
الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض
املجموع
جمموع �سكان بغداد

%

%19,1
%37,5
%36,2
%100
5468804

* اجلدول من تكييف الباحث بح�سب بيانات امل�سح الإجتماعي والإقت�صادي للأ�سرة يف

العراق[[[.
[[[  ق�سّ م "امل�سح الإجتماعي والإقت�صادي للأ�سرة" الأ�سر البغدادية �إىل ( )11م�ستوى للدخل ،تبد�أ
بالفئة الأوىل وهي التي حت�صل على �أقل من � 400ألف دينار �شهرياً ،ثم الفئة الثانية التي حت�صل على
دخل يرتاوح بني ( 400و� )500ألف دينار �شهرياً و ...احلادية ع�شرة الفئة التي حت�صل على ( )2مليون
دينار �شهرياً ف�أكرث .وقد اختار الباحث لتو�صيف اجلدول �أعاله الفئات الأربعة الأدنى كفئات منخف�ضة
الدخل وهي الأ�سر التي حت�صل على �أقل من (� )700ألف دينار �شهرياً ،يف حني عدّ الفئات الأربعة
الو�سطى كفئات متو�سطة الدخل وهي الأ�سر التي حت�صل على (� 700ألف �إىل مليون و� 200ألف) دينار
�شهرياً ،والفئات الثالث الأعلى كفئات عالية الدخل وهي الأ�سر التي حت�صل على �أكرث من (مليون
و� 200ألف) دينار �شهرياً.
[[[ وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،تقديرات �سكان العراق لعام .1997
واجلدير بالذكر �أن الإح�صائية �أعاله تخلو من ن�سب املنتمني للمذاهب الإ�سالمية ،وهذا النق�ص هو
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اجلدول ( )4يو�ضح التنوع الديني والقومي يف بغداد

املعلومات ال�سكانية

العرب يف بغداد
الكرد يف بغداد
القوميات الأخرى يف بغداد
امل�سلمون يف بغداد
الديانات الأخرى يف بغداد
جمموع �سكان بغداد

�إح�صاء عام  1997الن�سبة �إىل جمموع
ال�سكان
بالن�سمة
5194288
143230
131286
5202426
266378
5468804

%94,98
%2,61
%2,41
%95,12
%4,87
%100

* اجلدول من تكييف الباحث على وفق الإح�صاء الر�سمي لل�سكان لعام [[[.1997
بنا ًء على كل ما تقدم وبعد تعذر احل�صول على بيانات �أ�سا�سية تتيح �إختيار عينة
منا�سبة ممثلة ملجتمع بغداد وهي العينة الإحتمالية الطبقية التي ب�إمكانها تقدمي الإجابات
املنا�سبة للدرا�سة احلالية� ،أرغم الباحث على اختيار عينة «غري �إحتمالية (ق�صدية)
هادفة»( .)Nonprobability Purposive Sampleوالعينة غري الإحتمالية �أو الق�صدية
ت�ستخدم يف الظروف التي ال ميكن احل�صول على عينة �إحتمالية ،والتي تكون نتائج هذه
الأخرية قابلة للتعميم .والعينات غري الإحتمالية تتنا�سب مع الدرا�سات التي تهدف �إىل
�إكت�شاف تلك الأفكار التي مل تتبلور يف املجتمعات بعد� ،أو هي منا�سبة للتعرف على �إجتاهات
التفكري لدى املبحوثني ،لتكون الأ�سا�س للدرا�سات الأو�سع التي قد جترى يف امل�ستقبل بعينات
كبرية و�إحتمالية[[[� .أما العينة الهادفة والتي ت�سمى �أحيان ًا بالإجتهادية هي منط من �أمناط
العينات غري الإحتمالية التي يختار الباحثون فيها وحدات املعاينة ذاتي ًا ،ملحاولة احل�صول
على عينة تبدو ممثلة للمجتمع الإح�صائي .وبعبارة �أخرى تتوقف الفر�صة التمثيلية للعينة
على �إجتهاد الباحث وحكمه الذاتي ح�صر ًا[[[.
جزء من �صعوبات التي واجهتها الدرا�سة احلالية.

[[[

  Theres L. Baker, Doing Social Research, (Chicago, McGraw-Hill,1988), p188.

[[[  �شافا فرانكفورت نا�شيماز ودافيد نا�شيماز ،م�صدر �سابق� ،ص.191
[[[ امل�صدر نف�سه� ،ص.251
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وتطبيق ًا لنوع العينة املختارة عمد الباحث �إىل اختيار ثالث جمموعات مت�ساوية
للمكونات الإجتماعية العراقية الرئي�س (ال�شيعة العرب وال�سنة العرب والكرد) من �سكنة
بغداد .وت�شمل كل جمموعة ( )60مبحوث ًا� ،إذ وزّع الباحث �إ�ستمارات الإ�ستبيان على
املجموعات الثالث .ثم قام الباحث بتوزيع الإ�ستمارات على وفق اجلدول ( )5املت�ضمن
�أدناه بيانات تو�ضح املناطق ال�سكنية للمبحوثني ال�شيعة العرب وال�سنة العرب وبح�سب
امل�ستويات الإقت�صادية للمناطق املختارة يف بغداد.
اجلدول ( )5يو�ضح مناطق املبحوثني (ال�سنة العرب وال�شيعة العرب) وبح�سب امل�ستوى
الإقت�صادي

املكون

ال�سنة العرب

توزيع
املناطق

جانب الكرخ جانب الر�صافة
ال�صليخ/
منطقة مرفهة
ال�ستمئة
العامرية
اقت�صاديا
منطقة
القاهرة/
متو�سطة
ال�ضباط
الدورة
اقت�صاديا
منطقة فقرية
الف�ضل
اقت�صاديا ال�شيخ علي

ال�شيعة العرب
جانب الكرخ
الكاظمية/
املحيط

جانب الر�صافة
الكرادة/
اجلادرية

البياع/حي
املوا�صالت

الطالبية

ال�شعلة

مدينة ال�صدر

* اجلدول من تكييف الباحث.

وزع الباحث ( )12ا�ستمارة ا�ستبيان لكل منطقة من املناطق الإثني ع�شر التي
تبدو مناطق خال�صة ن�سبي ًا لل�شيعة �أو لل�سنة ،ثم جرى ا�ستبعاد الإ�ستمارات الناق�صة �أو
املغلوطة لتنح�صر يف ( )10ا�ستمارات لكل مكون/منطقة� ،أي ما جمموعه ( )60ا�ستمارة
لكل مكون.
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�أما بالن�سبة للكرد فقد واجه الباحث �إ�ستحالة البحث عنهم وفق املناطق ال�سكنية
كما جرى ذلك مع ال�شيعة العرب وال�سنة العرب .لذلك فقد جرى توزيع الإ�ستمارات على
الكرد ال�ساكنني يف بغداد �أينما �سنحت الفر�صة للقائهم يف �أماكن تواجدهم كدوائر الدولة،
واجلامعات ،وبع�ض املناطق ال�سكنية عن طريق املعلومات التي وردت للباحث من خالل
املعارف والأ�صدقاء.
�أدوات جمع البيانات
 1ـ �إ�ستمارة الإ�ستبيان:
تعد �إ�ستمارة الإ�ستبيان �أداة رئي�سة يف �أبحاث امل�سح امليداين� ،إذ تركز الأ�سئلة يف
امل�سوح الإجتماعية على احلقائق والآراء واملواقف وحوافز امل�ستجيبني ودرجة معرفتهم
مبو�ضوع معني[[[ .لذلك ف�إن الدرا�سة احلالية عمدت �إىل توفري عدد من الأ�سئلة �ضمن
�إ�ستمارة الإ�ستبيان ،بهدف ترجمة �أهداف الدرا�سة واختبار فر�ضياتها على �أر�ض الواقع.
�ضمت ا�ستمارة الإ�ستبيان (� )19س�ؤا ًال �أ�سا�سي ًا ،وكما جرت العادة فقد �إحتوت هذه
الإ�ستمارة على جانب يتعلق باملعلومات الأ�سا�سية (الدميوغرافية) للمبحوثني ،وجانب
�آخر يتعلق بالآراء الذاتية لهم بالن�سبة للموا�ضيع املختلفة ذات الإهتمام بالهوية الوطنية
العراقية.
و�ضمت الإ�ستمارة �أ�سئلة من النمط املغلق ـ املفتوح ،لف�سح املجال �أمام امل�ستجيبني
للإجابة بحرية على طيف وا�سع من الأجوبة التي رمبا مل تت�ضمنها �إ�ستمارة الإ�ستبيان.
كما �أن الإ�ستمارة احتوت على �أ�سئلة �صمم بع�ضها ب�شكل مقيا�س التقدير  Ratingوبع�ضها
الآخر على �شكل �أ�سئلة م�صفوفية � Matrix Questionأو �أ�سئلة تقدير الأولوية.
وقد �صممت الإ�ستمارة لت�ضم �أ�سئلة متباينة النوع وال�شكل� ،إال �أنها قد تكون يف
[[[  ناهدة عبد الكرمي حافظ ،مقدمة يف ت�صميم البحوث الإجتماعية( ،القاهرة ،عامل الكتب،)1982 ،
�ص.63
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بع�ض الأحيان متقاربة يف امل�ضمون ،وذلك الختبار املبحوث �أكرث من مرة بهدف الت�أكد من
�إجاباته وقناعاته.
 2ـ املقابلة:
تعرف املقابلة  Interviewب�أنها تفاعل لفظي �أو لغوي بني الباحث واملبحوث� ،إذ يثري
الباحث ت�سا�ؤالت معينة بهدف حتقيق �أهداف الدرا�سة[[[ .وقد حر�ص الباحث على �إجراء
مقابالت ق�صرية �أو طويلة مع �أغلب املبحوثني ،بهدف التعرف على ر�ؤاهم وتوجهاتهم
الفكرية يف مو�ضوع الهوية الوطنية العراقية ،بالإ�ضافة �إىل قناعة الباحث ب�أن املقابلة توفر
الإطمئنان للمبحوثني ف�ض ًال عن معلومات قد ال توفرها ا�ستمارة الإ�ستبيان .و�أكرث من ذلك
ف�إن الظواهر االجتماعية لي�ست كالطبيعة ،بل �إنها متتلك ميزات و�صفات �إن�سانية� ،أي ال
ميكن اختزال فهم الظواهر مبجرد التفتي�ش عن م�ؤ�شرات ومتغريات كمية من دون النظر
�إىل الإحاطة بطبيعة املو�ضوع وماهيته وخ�صو�صيته الب�شرية .فماك�س فيرب مث ًال يدعو
علماء االجتماع �إىل دمج عن�صري «الفهم» و«التف�سري» يف تناول الن�شاطات الإن�سانية[[[ ما
يحتّم على الباحث االجتماعي �أن يكون احد �أفراد املجتمع عم ًال مبا يعرف باملنهج الذاتي
 ،))Subjective methodكي يعي ويتفهم كيفية تفكري الأفراد وت�صرفهم و�شعورهم
وتفاعلهم مع الظواهر املختلفة[[[.
 3ـ املالحظة الب�سيطة:
املالحظة الب�سيطة  Simple Observationهي عملية مالحظة الظاهرة من
خالل الباحث املتخ�ص�ص .ويف املالحظة الب�سيطة ميكن جتاوز العديد من املثالب التي
[[[  عبد اهلل �إبراهيم ،علم الإجتماع( :ال�سو�سيولوجيا) ،م�صدر �سابق� ،ص .71
[[[  عبد اهلل �إبراهيم ،الإجتاهات واملدار�س يف علم الإجتماع :درا�سة يف فل�سفة العلم (االب�ستمولوجيا)،
(الدار البي�ضاء وبريوت ،املركز الثقايف العربي� ،)2005 ،ص.26
[[[ �سعد عبد الرزاق ح�سني ،حما�ضرات يف املنهج الإجتماعي ،ج( ،2بغداد و�أربيل وبريوت ،معهد
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية� ،)2007 ،ص.61
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قد ال ميكن مالحظتها من خالل درا�سة ا�ستمارة الإ�ستبيان .فيمكن مث ًال للمتخ�ص�ص
�أن يالحظ �سلوك املبحوثني املتعلق بالإهمال� ،أو الن�سيان� ،أو ال�شعور بالتهديد� ،أو الت�أثري
املكاين �أو الزماين بالن�سبة للأ�سئلة املطروحة على املبحوثني يف ا�ستمارة الإ�ستبيان[[[ .كما
�أن املالحظة الب�سيطة ميكن �أن ت�ساعد الباحث على قيا�س �صراحة امل�ستجيبني �أو ترددهم
يف الإجابة على الأ�سئلة.
اختبار �صدق املقيا�س
ي�شري مفهوم ال�صدق � Validityإىل الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي :هل ما نقي�سه هو
فع ًال ما نريد قيا�سه؟[[[ وال�صدق قد يراد به �أي�ض ًا معرفة الدرجة التي من املمكن لإختبار
ما �أن يحقق �أهداف الدرا�سة .ومن �أجل التعرف على �صالحية �أداة الإختبار امل�ستخدمة
يف الدرا�سة احلالية �أي �إ�ستمارة الإ�ستبيان ،جرى اختيار �أ�سلوب �صدق املح ّكمني� ،إذ قام
الباحث بعر�ض الإ�ستمارة على ( )10خرباء من الأ�ساتذة التدري�سيني ويف �إخت�صا�صات
[[[
Theres L. Baker, ibid, p138.

[[[ اخلرباء ّ
املحكمون هم كلّ من:
�أ .د  .خليل �إبراهيم ر�سول ــ جامعة بغداد ــ كلية الآداب ــ ق�سم علم النف�س.
�أ .دة .ناهدة عبد الكرمي حافظ ــ جامعة بغداد ــ كلية الآداب ــ ق�سم علم الإجتماع.
�أ .م .د� .سالم عبد علي ــ جامعة بغداد ــ كلية الآداب ــ ق�سم علم الإجتماع.
�أ .م .د .كرمي حممد حمزة ــ جامعة بغداد ــ كلية الآداب ــ ق�سم علم الإجتماع.
�أ .م .د .عبد الإمام نون ــ اجلامعة اللبنانية ــ معهد العلوم الإجتماعية ــ ق�سم علم الإجتماع.
�أ .م .د� .سعد عبد الرزاق ح�سني ــ جامعة اجلزائر ــ كلية العلوم الإجتماعية ــ ق�سم علم الإجتماع/.
معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية ــ بريوت.
�أ .م .د� .سهيل جنم عبداهلل ــ جامعة بغداد ــ كلية الإدارة والإقت�صاد ــ ق�سم الإح�صاء/مركز العراق
للبحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية ــ بغداد.
�أ .م .دة .لقاء علي حممد ــ جامعة بغداد ــ كلية الإدارة والإقت�صاد ــ ق�سم الإح�صاء.
�أ .م .دة .خولة ح�سن يون�س ــ اجلامعة امل�ستن�صرية ــ كلية الآداب ــ ق�سم اللغة العربية.
�أ .م .با�سم حليم ك�شا�ش ــ جامعة بابل ــ كلية الآداب ــ ق�سم علم الإجتماع.
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متنوعة[[[ ،للتعرف على �آرائهم ب�ش�أن �صالحية الأ�سئلة املطروحة �ضمن �إ�ستمارة الإ�ستبيان
ومدى مالئمتها مع اجلانب النظري املطروح يف الدرا�سة و�أهدافها وفر�ضياتها.
معاجلة البيانات
بعد جمع البيانات من املبحوثني على �شكل �إ�ستمارات مملوءة جرى معاجلة البيانات
من �أجل حتليلها يف مرحلة الحقة .وعملية معاجلة البيانات ت�شمل ترتيب وت�صنيف البيانات
على �شكل جداول كمية� ،إذ �إ�ستعان الباحث بربنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم الإجتماعية
 Statistical Package for the Social Sciencesواملعروف �إخت�صار ًا ب�إ�سم (.)SPSS

[[[ ت�شري درا�سة �أمريكية �إ�سرتاتيجية �إىل �أن  %41من الأجانب املن�ضوين يف اجلماعات امل�سلحة يف
العراق هم من اجلن�سية ال�سعودية ،خطط �أغلبهم لأن ي�صبحوا انتحاريني� .أما درا�سة �أخرى قدمها
الباحث الإ�سرتاتيجي "روفني باز" ف�أ�شارت �إىل �أن  %61من الذين ن�شر تنظيم القاعدة �أ�سماءهم على
�شبكة الإنرتنت بعد تنفيذهم عمليات انتحارية يف العراق هم من اجلن�سية ال�سعودية .للمزيد ينظر:
مقاتلو القاعدة الأجانب يف العراق :نظرة �أوىل يف �سجالت �سنجار ،م�شروع هارموين –مركز
مكافحة الإرهاب ــ كلية وي�ست بوينت الع�سكرية الأمريكية ،ترجمة ون�شر :املركز الوطني للإعالم/
ق�سم الر�صد (بغداد� ،)2008 ،ص.21-3
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املبحث الثاين
عرض البيانات الدميوغرافية وحتليلها
متهيد:
ي�شتمل هذا املبحث على عر�ض البيانات الدميوغرافية وحتليلها ذات العالقة
بطبيعة وحدات العينة التي �شملتهم الدرا�سة امليدانية .وت�ضم املعلومات الدميوغرافية
العمر واجلن�س واحلالة الإجتماعية والتح�صيل العلمي وامل�ستوى الإقت�صادي والأ�سلوب
الذي يع ّرف كل من �أفراد العينة نف�سه �أمام الآخرين كهوية مف�ضلة.
 1ـ العمر:
اجلدول ( )6يو�ضح الفئات العمرية بال�سنوات لعينة الدرا�سة

العمر

 18ـ 27
 28ـ 37
 38ـ 47
 48ـ 57
 58ـ 67
 68ـ 77
املجموع

التكرار
62
63
23
22
7
3
180

الن�سبة
%34
%35
%13
%12
%4
%2
%100

توزعت الفئات العمرية لعينة الدرا�سة �ضمن اجلدول املبني �أعاله� ،ضمن جمموعات عمرية
من ع�شر �سنوات ،يف حني ابتد�أت الفئات من العمر ( )18عاما ،وهو �سن الر�شد القانوين.

ومن خالل توزيع الفئات العمرية يتبني �أن الفئة العمرية الواقعة بني ()37-28
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عاما ،حظيت باملرتبة الأوىل بـ( )63تكرارا �شكلت ( )%35من العينة املدرو�سة� .أما الفئة
الثانية يف املرتبة هي الفئة العمرية بني ( )27-18عاما والتي جاءت بفارق طفيف عن
�سابقتها بواقع ( )62تكرارا� ،أي ما يعادل ( )%34من جمموع العينة املدرو�سة.
وهكذا بالن�سبة للفئتني العمريتني الالحقتني يف عينة الدرا�سة� ،إذ جاءت الفئة
العمرية ( )47-38عاما والفئة العمرية ( )57-48عاما يف املرتبتني الثالثة والرابعة بح�سب
الرتتيب� ،إذ و�صل تكرارات كل منهما �إىل ( 23و )22تكرارا بح�سب الرتتيب ،وبن�سب بلغت
 %13و %12من جمموع العينة املدرو�سة ،وبح�سب الرتتيب �أي�ضا.
�أما الفئتني العمريتني الأعلى �ضمن العينة املدرو�سة والالتي �ضمتا كل من الفئة
( )67-58عاما و( 68عاما ف�أكرث) فكان ن�صيبهما ( 7و )4تكرارات على التوايل ،بواقع
( %4و )%2ح�سب الرتتيب .وجاءت الفئتان باملرتبة اخلام�سة وال�ساد�سة على التوايل �ضمن
الت�سل�سل املرتبي لفئات العينة العمرية.
ويالحظ �أن الو�سط احل�سابي لأعمار وحدات عينة الدرا�سة ي�ساوي ( ،)34,6يف
حني بلغت قيمة الإنحراف املعياري للأعمار (.)12,3
ومن الوا�ضح �أن �أغلبية العينة املدرو�سة تقع يف �سن ال�شباب ،ومل يكن ذلك �سوى
�صدفة حم�ضة متخ�ضت عنها طريقة توزيع ا�ستمارات الإ�ستبيان.
 2ـ اجلن�س:
اجلدول ( )7يو�ضح التوزيع اجلن�سي للمبحوثني

الن�سبة

اجلن�س

التكرار

ذكـر

110

%61

�أنثى
املجموع

70
180

%39
%100

يبني اجلدول �أعاله التوزيع اجلن�سي لفئات عينة الدرا�سة� ،إذ يت�ضح �أن الذكور �شكلوا
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ثلثي العينة املدرو�سة بواقع ( )110تكرارا مبا ن�سبته ( )%61من عدد املبحوثني ،يف حني ّ
�شكل
الإناث ( )70تكرارا من جمموع تكرارات عينة الدرا�سة مبا يعادل ( )%39من عدد املبحوثني.

وعلى الرغم من �أن الباحث حر�ص على �أن ت�شمل العينة توزيعا جن�سيا مياثل ما
هو موجود يف جمتمع الدرا�سة� ،إال �أن توزيع اال�ستمارات الذي غالبا ما جرى يف الأماكن
العامة� ،أو حتى بطرق �أبواب املنازل� ،شمل عددا �أكرث من الذكور .ويبدو �أن ذكورية املجتمع
العراقي وامل�س�ؤوليات املتعددة امللقاة على عاتق الذكور� ،أعتطتهم حرية �أكرب يف الت�صرف
على امل�ستوى االجتماعي ،يف حني كان الن�ساء �أكرث حتفظا يف التعامل مع الباحث ،كما هو
�ش�أنهن مع �أغلب ما يقع يف خانة العالقات الإجتماعية.
 3ـ احلالة الإجتماعية:
اجلدول ( )8يو�ضح احلالة االجتماعية لعينة الدرا�سة

احلالة االجتماعية
�أعزب ـ عزباء
متزوج ـ متزوجة
�أرمل ـ �أرملة
مطلق ـ مطلقة
املجموع

التكرار
66
105
5
4
180

الن�سبة
%37
%58
%3
%2
%100

�شملت العينة وكما هو مبني من اجلدول �أعاله �أن �أكرث من ن�صفها من املتزوجني ،الذين
�شكلوا ( )%58من فئات عينة الدرا�سة بواقع ( )105تكرارات .وجاءت ن�سبة غري املتزوجني يف
الت�سل�سل الثاين �ضمن الت�سل�سل املرتبي بواقع ( )66تكرارا �أي ما ن�سبته ( )%37من فئات عينة
الدرا�سة .يف حني جاء عدد الأرامل واملطلقني يف املرتبتني الثالثة والرابعة ،بواقع ( 5و )4تكرارات
على التوايل� ،أي نحو ( %3و )%2من فئات عينة الدرا�سة بح�سب الرتتيب.
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وتتنا�سب ن�سبة غري املتزوجني مع الفئة العمرية الأوىل ( )27-18عاما ،يف حني
يبدو �أن ن�سبة املتزوجني تتنا�سب هي الأخرى مع باقي الفئات العمرية وكما هو مبني يف
اجلدول (.)8
 4ـ التح�صيل العلمي:
اجلدول ( )9يو�ضح التح�صيل الدرا�سي لعينة الدرا�سة

احلالة الدرا�سية

�أمي
ابتدائية
متو�سطة ـ �إعدادية
دبلوم ـ بكالوريو�س
ماج�ستري ـ دكتوراه
املجموع

التكرار
8
26
51
86
9
180

الن�سبة
%4
%15
%28
%48
%5
%100

�ضمت فئات العينة املدرو�سة وكما هو مو�ضح �أعاله م�ستويات متباينة يف التح�صيل
الدرا�سي ،ويف حني كان املبحوثون احلا�صلون على �شهادتي الدبلوم �أو البكالوريو�س يف املرتبة
الأوىل بواقع ( )86تكرارا �أي ما ن�سبته ( )%48من فئات العينة املدرو�سة ،جاء �أ�صحاب �شهادتي
املتو�سطة والإعدادية يف املرتبة الثانية بواقع ( )51تكرارا �أي ما يعادل ( )%28من فئات العينة
املدرو�سة� .أما �أ�صحاب �شهادة الإبتدائية فقد �شكلوا ( )26تكرارا �أي ما ن�سبته ( )%15من فئات
العينة املدرو�سة ،لي�أتوا يف املرتبة الثالثة �ضمن اجلدول املذكور �آنف ًا� .أما �أ�صحاب ال�شهادات
العليا من املاج�ستري والدكتوراه فنالوا املرتبة الرابعة �ضمن الت�صنيف الدرا�سي لفئات العينة
املدرو�سة بواقع ( )9تكرارات �أي نحو ( )%5من املبحوثني .يف حني كان الأميون العدد الأقل �ضمن
فئات العينة املدرو�سة بنحو ( )8تكرارات و( )%4من املبحوثني �ضمن فئات العينة املدرو�سة.

ويتبني من خالل مالحظة امل�ستويات التعليمية لوحدات عينة الدرا�سة� ،أن التوزيع
�شمل �شرائح تعليمية متباينة يف املجتمع مما �أتاح متثيال �أكرب ملجتمع الدرا�سة .وبالإجمال
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بالإمكان و�صف العينة املدرو�سة ب�أنها متعلمة �إذ �أن ( )%53من �أفراد العينة كانوا من الذين
ح�صلوا على �شهادة املعهد فما فوق.
 5ـ الو�ضع الإقت�صادي:
اجلدول ( )10يو�ضح الو�ضع املعي�شي لعينة الدرا�سة

احلالة املعا�شية
غالب ًا ما يكون دخلنا ال�شهري غري ٍ
كاف لتوفري احلاجات
الأ�سا�سية.

التكرار

الن�سبة

60

%33

ميكننا تدبري حياتنا بعدم اقتناء الأ�شياء غالية الثمن.

85

%47

%20
35
لدينا ما يكفي لتدبري حياتنا برخاء.
%100
180
املجموع
من اجل حتديد الو�ضع الإقت�صادي لفئات العينة املدرو�سة اقرتح الباحث ُ�س َّلم ًا من
ثالث درجات يبني امل�ستويات الإقت�صادية املتدنية ،واملتو�سطة ،والعليا وذلك بح�سب �إفادة
املبحوثني �أنف�سهم.
ونال �أ�صحاب الدخل والو�ضع املعي�شي املتو�سط املرتبة الأوىل �ضمن اجلدول �أعاله،
�إذ �أفاد ( )85مبحوثا �أي ( )%47من فئات العينة املدرو�سة � ّأن ب�إمكانهم تدبري حياتهم
بعدم اقتناء الأ�شياء غالية الثمن� .أما الذين �أكدوا ب�أن و�ضعهم الإقت�صادي ال يكفي لتوفري
احلاجات الرئي�سية فقد �شكلوا ( )60تكرارا من العينة املدرو�سة �أي ( )%33منها ،ليكون
ه�ؤالء من �ضمن الطبقة الإقت�صادية الأدنى يف العينة املذكورة� .أما املرفهون اقت�صاديا فكانوا
الأقل �ضمن العينة املدرو�سة ،بواقع ( )35تكرارا �أي ( )%20من فئات عينة الدرا�سة.
ولي�س من الغريب �أن ُي َع ّرف حوايل ن�صف �أفراد العينة املدرو�سة �أنف�سهم �ضمن
امل�ستوى الإقت�صادي املتو�سط� ،سيما �إذا ما قورن ذلك باجلدولني ( )6و( )9واللذين ك�شفا
�أن �أكرث من ن�صف �أفراد العينة هم من املتعلمني الذين هم يف �سن ال�شباب �أي عمر العمل،
وهو ما رفع من ن�سبة املنت�سبني للطبقة الو�سطى �ضمن عينة الدرا�سة.
ويف �سياق املالحظة املبا�شرة التي خا�ضها الباحث �أثناء توزيع وجمع ا�ستمارات
اال�ستبيان ،فقد تبني �أن ال�شيعة العرب كانوا �أكرث حتفظا يف الإف�صاح عن حالتهم املعا�شية،
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يف حني كان الكرد وال�سنة العرب �أكرث ا�ستجابة لهذا ال�س�ؤال .وقد ا�ضطر الباحث يف بع�ض
الأحيان �إىل تعديل ما كان يعتقده �إجابات خاطئة �أو حتى كاذبة للمبحوثني يف ما يتعلق
بو�ضعهم الإقت�صادي .ولعل التحفظ �شبه املت�أ�صل لدى ال�شيعة العرب جتاه ال�سلطة ،ا�ضطر
املبحوثني من ال�شيعة العرب �إىل ا�ستدعاء مواقفهم الالواعية جتاه احلكومة� ،أثناء مطالبة
الباحث بالإجابة عن و�ضعهم الإقت�صادي ،وهو ما �أ�سفر عن بع�ض الإجابات اخلاطئة
والكاذبة كما �أ�شرنا.
 6ـ �أ :التعريف بالهوية ـ �أولوية �أوىل
اجلدول ( )11يو�ضح الأولوية الأوىل للهوية التي ُت�شعر املبحوثني بالراحة وبح�سب
املكونات االجتماعية

املكونات

خيارات الهوية
حمافظتي/مدينتي/حملتي
ع�شريتي
ديني

املجموع

عربي

عربي

�سني

�شيعي

كردي

التكرار الن�سبة

6
14
21

21
6
12

13
2
11

40
22
44

%22
%12
%24

2
5
5
7

6
7
8
�صفر

3
7
3
20

11
19
16
27

%6
%11
%9
%15

طائفتي (�شيعي� ،سني)
وظيفتي/مهنتي
�شهادتي الدرا�سية
قوميتي (عربي ،كردي)
انتمائي احلزبي
�صفر
وال�سيا�سي
�صفر
�أخرى تذكر .........
60
املجموع
من �أجل التعرف على توجهات

%1
1
1
�صفر
�صفر
�صفر
�صفر
�صفر
%100
180
60
60
املبحوثني لهويتهم املف�ضلة ،ت�ضمنت �إ�ستمارة
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الإ�ستبيان �س�ؤا ًال بهذا اخل�صو�ص ،يف حني تُرك امل�ستجيبون ليختاروا خيارين من حقولها،
بعد ت�صنيف �إجابتهم لـ(�أولوية �أوىل) و(�أولوية ثانية).
تبني من نتائج �إجابات املبحوثني لأولويتهم الأوىل �أن ( )44مبحوث ًا م ّثلوا ( )%24من
جمموع وحدات العينة يعتربون الدين هويتهم الأوىل التي ي�شعرون من خاللها بالراحة عند
التعريف ب�أنف�سهم للآخرين .و�شكل ال�سنة العرب غالبية الذين اختاروا هذا اخليار بـ()21
تكرارا من جمموع الذين اختاروا الدين كهوية �أوىل .ويبدو �أن هذا اخليار لل�سنة العرب
يعبرّ عن نزوعهم للإحتماء بالهوية اجلامعة الأكرب والتي ميكن �أن ت�شعرهم بالأكرثية ،مع
�أن خيار (الدين) كهوية ،ال يعني بال�ضرورة (التدين) مبعنى الإلتزام بال�شريعة �أو الدعوة
�إىل �إقامة النظام الإ�سالمي مثال .وهذا ما هو وا�ضح عند ال�شيعة العرب الذين اختار ()12
مبحوث ًا منهم الدين كخيار مف�ضل للهوية ،وهو ال يعني بال�ضرورة قناعة ال�شيعة بالتخلي عن
اجلانب الطقو�سي للدين ،والذي ي�شعرهم بكونهم �أكرثية� .أما الكرد فكان ( )11مبحوثا
منهم اختار الدين كخيار مف�ضل للهوية ،وهو الرقم الأقل بني املكونات الثالثة .وقد ي�شري
هذا الرقم بالن�سبة للكرد ـ دون غريهم بال�ضرورة ـ �إىل مدى العلمنة التي يتميز بها هذا
املكون بعدما كان الإ�سالم مرادفا للقومية العربية لدى الكرد الذين ج ّربوا ت�أريخا مريرا
مع دعاة العروبة منذ ت�أ�سي�س الدولة العراقية� .أما اختيار (الدين) ك�أف�ضل خيار �ضمن
الأولوية الأوىل ملجموع املبحوثني فيك�شف عن رغبة �أفراد العينة يف البحث عن الهوية
امل�شرتكة ،وم�شرتكات الهوية مع الآخرين ،مبدين بذلك ح�سا�سية جتاه تلك امل�ؤ�شرات التي
قد تدل على الإنق�سام �أو اخلالف بني املكونات العراقية.
�أما يف املرتبة الثانية فقد �أ�شارت نتائج وحدات عينة الدرا�سة �إىل �أن خيار
(حمافظتي/مدينتي/حملتي) حظي بـ( )40تكرار ًا مبا يعادل ( )%22من جمموع �أفراد
العينة .و�ش ّكل ال�شيعة العرب غالبية الذين اختاروا هذا اخليار كهوية مف�ضلة بـ()21
تكرارا ،ثم الكرد وال�سنة العرب بواقع ( 13و )6تكرارات بح�سب الرتتيب .وقد الحظ
الباحث �أن غالبية ال�شيعة العرب الذين اختاروا (حمافظتي/مدينتي/حملتي) كانوا من
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منطقتي الكاظمية والكرادة وهما من املناطق الرتاثية العريقة يف بغداد� ،إذ يبدو �أن �أهايل
املناطق التاريخية �أكرث مت�سكا بالهوية امللت�صقة مبناطقهم.
ويف املرتبة الثالثة جاء خيار (قوميتي) بواقع ( )27تكرارا �أي ما يقابل ( )%15من
جمموع �أفراد العينة .واال�ستقطاب �ضمن هذا اخليار �شديد الو�ضوح �إذ �شكل الكرد ()20
تكرارا يف مقابل ( )7تكرارات للعرب ال�سنة يف حني جتنب العرب ال�شيعة متاما (القومية)
كخيار �أول لهويتهم املف�ضلة .وقد ر�أينا خالل الف�صل التاريخي �ضمن هذه الدرا�سة �أن
الكرد وقبل قيام الدولة العراقية احلديثة كانوا يطالبون بحقوقهم كقومية م�ستقلة ،يف حني
كان القادة من العرب ال�سنة الذين حكموا العراق منذ ت�أ�سي�سه� ،أ�شد ميال لإ�ضفاء �صفة
العروبة على البالد .ويبدو �أن خيار الكرد وال�سنة العرب �ضمن عينة الدرا�سة مل ي�شذ عن
هذه التوجه ،يف حني كان ال�شيعة العرب الأقل ميال جتاه هذا اخليار ،رمبا لأنهم كانوا
تاريخيا من املت�ضررين من التيارات القومية العروبية كما بينت هذه الدرا�سة.
�أما يف املرتبة الرابعة فقد جاء خيار (ع�شريتي) بواقع ( )22تكرارا �أي نحو ()%12
من جمموع وحدات عينة الدرا�سة ،كخيار مف�ضل لهوية املبحوثني .وقد �شكل ال�سنة العرب
( )14تكرارا يف حني كان ال�شيعة العرب والكرد ( 6و )2تكرارا بح�سب الرتتيب .وعلى
الرغم من �أن الع�شرية تعد من الإنتماءات التقليدية للأفراد يف املجتمع العراقي بكافة
مكوناته� ،إال �أن هناك �أ�سباب ًا متباينة فيما بني املكونات العراقية (العرب ال�شيعة ،العرب
ال�سنة ،الكرد) لإختيار الع�شرية كهوية مف�ضلة .فالنظرة �إىل الع�شرية يف املجتمع العراقي
هو من اجل زيادة اللحمة القبلية والت�ضامن من اجل درء احتماالت التعر�ض للغنب �أو
التعامل معه .وباملح�صلة مييل العرب ال�سنة ـ الذين �شكلوا �أكرثية الذين اختاروا الع�شرية
كهوية مف�ضلة ـ �إىل اخليار الع�شائري كهوية ت�ؤ ّمن الت�ضامن والقوة يف مقابل الآخرين ،يف
حني كان الكرد ـ الذين �شكلوا التكرارات الأقل من الذين اختاروا الع�شرية كهوية مف�ضلة
ـ �أكرث حتررا من التنظيمات التقليدية القبلية ،ب�سبب اخليارات العلمانية �أو القومية التي
مييل �إليها هذا املكون على ما يبدو� .أما ال�شيعة العرب فقد تو�سطوا ال�سنة العرب والكرد يف
هذا اخليار ،وال�سبب على ما يظهر يعود �إىل �أن املبحوثني من ال�شيعة العرب كانوا من فئات
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اجتماعية خمتلفة ،فكان منهم َمن ينتمي �إىل قطاعات تقليدية حمافظة ،ومنهم من كان
ينتمي �إىل قطاعات �أخرى مدينية الأ�صل والأرومة.
�أما خيارا (وظيفتي/مهنتي) و(�شهادتي الدرا�سية) فقد جاءتا يف املرتبتني
اخلام�سة وال�ساد�سة �ضمن اخليارات املف�ضلة للهوية بالن�سبة ملجموع وحدات عينة الدرا�سة.
وقد �شكل خيار (وظيفتي/مهنتي) ( )19تكرارا �أي ( )%11من جمموع املبحوثني يف حني
ح�صل خيار (�شهادتي الدرا�سية) على ( )16تكرارا �أي ( )%9من جمموع امل�ستجيبني.
وعند مقارنة هاتني الإجابتني مع اجلداول ( )6و( )9و( )10املتعلقة ب�أعمار �أفراد عينة
الدرا�سة وحت�صيلهم الدرا�سي وم�ستوياتهم املعا�شية يت�ضح �أن من الطبيعي �أن مييل ال�شباب
املتعلمون من الطبقة الو�سطى �إىل خيارات �أكرث عقالنية وحداثوية للهوية .و�إذا ما الحظنا
جمموع الإجابتني �أي ( )35تكرارا مبا يعادل ( )%20من جمموع الإجابات ،فيمكن �أن يرتفع
ت�سل�سل هذين اخليارين �إىل املرتبة الثالثة من جمموع اخليارات املف�ضلة للهوية بالن�سبة
للمبحوثني .وقد تك�شف هاتان الإجابتان عن رغبة املبحوثني �ضمن �أفراد العينة للبحث عن
م�شرتكات تت�ضمن النظام والقانون والأنظمة العقالنية القائمة على العلم والكفاءة واملهنية
للتعريف بالهوية ،خا�صة �إذا ما �أخذنا باحل�سبان �أن �إجابات ال�سنة العرب والكرد وال�شيعة
العرب ال تختلف عن بع�ضها البع�ض �ضمن هذين اخليارين �إال ال�شيء الي�سري.
وباالنتقال �إىل املرتبة ال�سابعة �ضمن خيارات فئات عينة الدرا�سة لهويتهم املف�ضلة،
فقد كان ( )11تكرار ًا مبا يعادل ( )%6من �أفراد العينة يف�ضلون (الطائفة) كخيار مف�ضل
للهوية .و�شكل ال�شيعة العرب (� )6أ�شخا�ص من جمموع الذين اختاروا هذا اخليار يف حني
كان عدد الكرد وال�سنة العرب ( 3و� )2شخ�صا بح�سب الرتتيب .ومن املالحظ �أن خيار
(الطائفة) ال يعني طائفية ال�سلوك بالن�سبة للأفراد ،بقدر ما يعني هذا اخليار ،اجلر�أة
والرغبة يف الإف�صاح عن املكون الطائفي الذي ينتمي �إليه املبحوثني .فقد كان ال�شيعة
�أكرث جر�أة ورغبة يف التحدث عن «�شيعيتهم» ،يف حني كان ال�سنة العرب الأكرث حتفظا عن
اخلو�ض يف «�سنيتهم» .وهذا ما كان وا�ضحا �ضمن املالحظة املبا�شرة التي خا�ضها الباحث
�أثناء توزيع ا�ستمارات اال�ستبيان .وكما �أ�شرنا يف موقع �سابق ف�إن الأكرثية الدميغرافية
متيل �إىل �إ�شهار توجهاتها الثقافية ،يف حني حتتمي الأقليات ب�إخفاء هويتها الثقافية حين ًا
والإحتماء بالهويات اجلامعة الأكرب �أحيان ًا �أخرى.
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�أما يف املرتبني الأخريتني �ضمن �إجابات املبحوثني وخياراتهم للهوية املف�ضلة فقد
جاء �ضمن خيار (الإنتماء احلزبي وال�سيا�سي) كردي واحد �أجاب �أن انتماءه احلزبي
وال�سيا�سي ي�شكل ميله املف�ضل للهوية يف حني مل يخرت �أي من ال�شيعة وال�سنة العرب هذا
اخليار� .أما فقرة الإجابة املفتوحة (�أخرى تذكر )..فلم تنل اهتمام ًا من �أي من امل�ستجيبني
ال�شيعة العرب وال�سنة العرب والكرد ك�أولوية �أوىل على الأقل.
ب :التعريف بالهوية ـ �أولوية ثانية
اجلدول ( )12يو�ضح الأولوية الثانية للهوية التي ُت�شعر املبحوثني بالراحة وبح�سب
املكونات االجتماعية

املكونات

خيارات الهوية

حمافظتي /مدينتي /
حملتي
ع�شريتي
ديني
طائفتي (�شيعي� ،سني)
وظيفتي/مهنتي
�شهادتي الدرا�سية
قوميتي (عربي ،كردي)
انتمائي احلزبي وال�سيا�سي
�أخرى تذكر .........
املجموع

املجموع

عربي عربي

�سني �شيعي كردي التكرار الن�سبة
6
9
11
8
4
10
7
�صفر
5
60

5
8
7
6
9
11
11
2
1
60

6
3
6
5
11
14
9
5
1
60

17
20
24
19
24
35
27
7
7
180

%9
%11
%13
%11
%13
%20
%15
%4
%4
%100

تظهر البيانات املدرجة يف اجلدول ( )12توجهات الهوية لدى املبحوثني �ضمن �أولويتهم
الثانية �ضمن خيارات ا�ستمارة اال�ستبيان.
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تو�ضح بيانات اجلدول �أن الذين يف�ضلون تعريف هويتهم ب�شهادتهم الدرا�سية
�ش ّكلوا �أغلبية �أفراد العينة بواقع ( )35تكرارا �أي نحو ( )%20من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة .وبلغ عدد الذين اختاروا هذا اخليار من العرب ال�سنة والعرب ال�شيعة والكرد
( 11و 10و )14تكرارا وهي �أرقام تبدو متقاربة وتعك�س انعطافة مهمة يف توجه جمموع
املبحوثني نحو خيارات الهوية املتنوعة .ويف الوقت الذي كانت خيارات كالدين والع�شرية
لدى ال�سنة العرب والدين ومنطقة ال�سكن لدى العرب ال�شيعة والقومية ومنطقة ال�سكن
لدى الكرد هي اخليارات املف�ضلة التي ت�شعر املبحوثني بالراحة كما هو مو�ضح يف اجلدول
( ،)11ي�أتي اختيار (�شهادتي الدرا�سية) كهوية مف�ضلة لدى املبحوثني وهو خيار يبحث عن
�أمناط الإنتماء العقالين القائم على الكفاءة املهنية الفردية ب�صرف النظر عن الإنتماءات
التقليدية املعروفة ،وكما مت تو�ضيح ذلك يف تف�سري بيانات اجلدول ال�سابق.
ويف املرتبة الثانية ي�أتي خيار قوميتي كهوية مف�ضلة لدى �أغلبية �أفراد عينة الدرا�سة.
و�ش ّكل ال�سنة العرب ( )11تكرار ًا من جمموع ( )27تكرارا من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة ،يف حني بلغ عدد ال�شيعة العرب منهم (� )7أ�شخا�ص يف حني اختار ( )9كرد هذا
اخليار كهوية مف�ضلة .ومن املالحظ �أن ال�سنة العرب زاد مت�سكهم بخيار القومية العربية يف
الأولوية الثانية من �ضمن خيارات الإ�ستمارة بالقيا�س مع �أولويتهم الأوىل ،يف حني انخف�ض
مت�سك الكرد بقوميتهم الكردية مل�صلحة �أمناط �أخرى من توجهات الهوية� .أما موقف
ال�شيعة العرب فقد �شهد حتو ًال جذري ًا �ضمن �إجابتهم على الأولوية الثانية �إذ زاد اختيارهم
للقومية كهوية مف�ضلة من �صفر يف �أولويتهم الأوىل �إىل (� )7أ�شخا�ص .وللتعليل ميكن القول
�أن ال�شيعة العرب ورغم الت�أريخ ال�سلبي الذي عا�شوه �ضمن حكومات حكمت البالد على
�أ�سا�س �أيديولوجية عروبية �إال �أن الإنتماء العربي يبقى �أ�سا�سيا من �ضمن م�صادر الهوية
لدى ال�شيعة� .أما مت�سك ال�سنة العرب بخيار القومية فيبدو من جانبه خيارا ا�سرتاتيجيا لهذا
املكون وذلك للأ�سباب املذكورة �سابقا �ضمن �شرح اجلدول ال�سابق .ويت�ضح من انخفا�ض
عدد الكرد الذين ف�ضلوا هويتهم القومية كخيار ي�شعرون من خالله بالراحة �أن القومية
لدى كرد العراق تبدو خيارا للتخل�ص من �ضغط الأنظمة العروبية �أوال و�أخريا ،خا�صة �إذا
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ما قورن ذلك باخليارات الأخرى للم�ستجيبني الكرد والتي تظهر مزيدا من امليل والرغبة
بالبحث عن م�شرتكات �أكرث عقالنية مع املكونات الأخرى للتعريف بالهوية اجلامعة.
وبالإنتقال �إىل املرتبة الثالثة �ضمن �إجابات جمموع وحدات عينة الدرا�سة بالن�سبة
للأولوية الثانية للهوية املف�ضلة ،جاء خيارا (وظيفتي/مهنتي) و(ديني) بتكرارات مت�ساوية
بلغت ( )24تكرارا لكل منهما �أي ( )%13لكل منها من جمموع الإجابات� .أما ال�سنة العرب
والكرد فقد زادت رغبتهم يف التعريف بهويتهم على �أنها وظيفة �أو مهنة� ،إذ زادت �إجابات
ال�سنة العرب قيا�سا بالأولوية الأوىل �إىل ( )9تكرارات يف الأولوية الثانية يف حني زادت
�إجابات الكرد �أي�ضا �إىل ( )11تكرارا يف الأولوية الثانية قيا�سا بالأولوية الأوىل� .أما ال�شيعة
العرب ف�شهدت �إجاباتهم نكو�صا يف الأولوية الثانية �إذ انخف�ض ميلهم �إىل الوظيفة واملهنة
كخيار للتعريف بالهوية �إىل ( )4تكرارات �ضمن الإجابة على الأولوية الثانية .لكن ب�شكل
عام ازدادت اجتاهات جمموع وحدات عينة الدرا�سة ومن خالل �إجابات املبحوثني نحو خيار
(وظيفتي ـ مهنتي) الذي قفز من املرتبة اخلام�سة يف الأولوية الأوىل �إىل املرتبة الثالثة يف
الأولوية الثانية ،وهو كما �أ�شرنا يف موقع �سابق ي�ؤكد اجتاه املبحوثني نحو �أمناط جديدة من
الهوية .لكن املثري �ضمن �إجابات املبحوثني هو االنخفا�ض ال�شديد لن�سبة امل�ؤيدين للدين
كخيار مف�ضل للهوية التي ت�شعر املبحوثني بالراحة .فقد هبط عدد التكرارات امل�ؤيدة لهذا
اخليار من ( )44تكرارا يف الأولوية الأوىل �إىل ( )24تكرارا �ضمن الأولوية الثانية� ،إذ
حافظ ال�شيعة العرب على �إجابات متقاربة يف الأولويتني الأوىل والثانية بواقع  12و 11تكرارا
بح�سب الرتتيب ،يف حني انخف�ض ب�شدة عدد امل�ؤيدين للدين كخيار للهوية املف�ضلة بالن�سبة
لل�سنة العرب من ( )21تكرارا يف الأولوية الأوىل �إىل ( )7تكرارات يف الأولوية الثانية .كما
�شهد عدد الكرد امل�ؤيدين للدين كهوية ت�شعر املبحوثني بالراحة انخفا�ضا من ( )11تكرارا
يف الأولوية الأوىل �إىل ( )6تكرارات يف الأولوية الثانية .ويت�ضح من خالل �إجابات العرب
ال�سنة والكرد �أن خيارهم للدين يف الأولوية الأوىل كان من اجل التم�سك بالهوية اجلامعة
الأكرب قيا�سا باملكونات العراقية الرئي�سية الثالث ،يف حني خيار الدين بالن�سبة لل�شيعة هو
ا�ستعرا�ض على قدرة الإ�شهار باملعتقد والطقو�س �أكرث من الرغبة يف �شيء �آخر.
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ويف املرتبة الرابعة كان خيار (ع�شريتي) كهوية مف�ضلة للمبحوثني والتي حظيت
بـ( )20تكرارا �أي ( )%11من جمموع �إجابات وحدات عينة الدرا�سة .و�شكل العرب ال�سنة
والعرب ال�شيعة والكرد ( 8و 9و )3تكرارات من جمموع الإجابات بح�سب الرتتيب .وبالإجمال
ميكن القول �أن جمموع العينة املدرو�سة مل ت�شهد تغريا كبريا يف اجتاهها الع�شائري كهوية
مف�ضلة عند مقارنة �إجابات املبحوثني يف الأولويتني الأوىل والثانية.
�أما يف املرتبة اخلام�سة فقد جاء خيار (طائفتي) كخيار مف�ضل للهوية والتي ت�شعر
املبحوثني بالراحة .وح�صل هذا اخليار على جمموع ( )19تكرارا من �إجابات املبحوثني
على الأولوية الثانية للهوية� ،أي ما يعادل ( .)%11ويبدو �أن املكونات الثالث �أظهرت مزيدا
من الرغبة يف امليل نحو هذا اخليار �إذ زاد عدد امل�ؤيدين من العرب ال�سنة �إىل (� )6أ�شخا�ص
يف اجلدول احلايل ،يف حني زاد التكرارات املتعلقة بال�شيعة العرب �إىل ( )8تكرارات قيا�سا
بعدد التكرارات يف الأولوية الأوىل� .أما الكرد فقد زاد عدد امل�ؤيدين منهم خليار الطائفة
كهوية مف�ضلة �إىل (� )5أ�شخا�ص بعدما كانوا �أقل من ذلك يف اجلدول ال�سابق .ويبدو �أن
خيار املكونات الثالث هذه املرة هو تعبري عن الرغبة باحلفاظ على اخل�صو�صية املذهبية
لكل منها ،وعدم الرغبة بالتفريط بهذه الهوية رغم امليل نحو الهويات اجلامعة الأخرى يف
الوقت ذاته .وهذه املرة �أي�ضا بالإمكان مالحظة الفوارق ـ و�إن كانت طفيفة– بني �إجابات
العرب ال�سنة والعرب ال�شيعة والكرد� ،إذ �أن ال�شيعة العرب مازالوا �أكرث �إعتداد ًا وثقة بالنف�س
قيا�سا بالآخرين يف �إبراز هويتهم املذهبية يف حني كان الكرد الأقل حما�سا جتاه هذا اخليار
للأ�سباب املذكورة يف مناق�شة اجلدول ال�سابق.
ويت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول �أن خيار (حمافظتي/مدينتي/حملتي)
جاء يف املرتبة ال�ساد�سة �ضمن الإجابات املف�ضلة للمبحوثني من وحدات عينة الدرا�سة .وقد
اختار (� )17شخ�صا هذا اخليار مبا يعادل ( )%9من جمموع امل�ستجيبني .وال يلحظ فوارق
تذكر يف �إجابات ال�سنة العرب �ضمن هذا اخليار �إذ اختار ( )5منهم هذه الإجابة �ضمن
�أولويتهم الثانية� .أما العرب ال�شيعة والكرد فقد هبط م�ستوى ت�أييدهم ملناطق �سكناهم
كهوية مف�ضلة .فقد �أيد ( )6من العرب ال�شيعة فقط منطقة �سكنه كهوية مف�ضلة �ضمن
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الأولوية الثانية بعدما كان الرقم �أعلى بكثري �ضمن الأولوية الأوىل� .أما الكرد فقد انخف�ض
ن�سبة ت�أييدهم لهذا اخليار �أي�ضا �إىل ( )6تكرارات �ضمن الأولوية الثانية .وعلى ما يظهر
ف�إن خيار املنطقة ال�سكنية ال يتالءم ب�شكل كبري مع الهويات املف�ضلة للم�ستجيبني الذين
تخلوا عن هذا اخليار عند �إتاحة الفر�صة لأولوية ثانية.
�أما يف املرتبة ال�سابعة فقد ت�ساوى كل من (االنتماء احلزبي وال�سيا�سي) وفقرة
الإجابة املفتوحة (�أخرى تذكر )..بواقع ( )7تكرارات لكل منهما ومبا يعادل ( )%4من
جمموع �إجابات املبحوثني من وحدات عينة الدرا�سة .ويت�ضح من خالل البيانات �أن الكرد
زاد رغبتهم يف التعريف بهويتهم من خالل الإنتماء احلزبي وال�سيا�سي �إىل ( )5تكرارات
يف الأولوية الثانية ،يف حني زاد ميل العرب ال�سنة نحو اخليار ذاته �إىل تكرارين اثنني� .أما
العرب ال�شيعة فقد حافظوا على ت�شا�ؤمهم على ما يبدو من الأحزاب ال�سيا�سية �إذ مل يختار
�أي من امل�ستجيبني منهم هذا اخليار كما جرى ذلك يف الأولوية الأوىل .ومن الوا�ضح �أن
الإنتماء �إىل حزب �سيا�سي يعد من الإنتماءات العقالنية ـ (�أو �شبه العقالنية على الأقل) ـ
بالن�سبة للمواطنني العراقيني .وكلما زادت م�ؤ�شرات التح�ضر والعلمنة يف جمتمع ما تزيد
رغبة الأفراد يف الإنتماءات املكت�سبة القائمة على امل�صالح على ح�ساب الوالءات التقليدية،
وهو ما يت�ضح من خالل �إجابة الكرد على وجه التحديد الذين عا�شوا م ّدة معقولة من
الإ�ستقرار والتنمية والعلمنة يف مناطقهم �أثناء الفرتة املنتهية ب�سقوط نظام �صدام .لكن
الأمر ذاته ال ينطبق من دون درا�سة الت�أثري النف�سي الذي تخلفه الأحزاب على املواطنني �إذا
ما ترافق ذلك مع غنبٍ عميق كالذي �شعر به ال�شيعة العرب خالل فرتة ت�سلم (حزب البعث
العربي الإ�شرتاكي) مقاليد احلكم يف العراق .ولعل هذا الأمر كان ال�سبب وراء الت�شا�ؤم
املفرط من الأحزاب ال�سيا�سية والإنتماء لها كخيار مف�ضل للهوية بالن�سبة لل�شيعة العرب.
�أما بالن�سبة لفقرة الإجابة املفتوحة فيمكن من خاللها تل ّم�س الإ�ستجابات املتنوعة
الأخرى التي قد تكون من بني اهتمامات املبحوثني كهوية مف�ضلة .وكان الهدف الرئي�س
من هذه الفقرة قيا�س الإ�ستجابات التلقائية املمكنة نحو خيار (عراقيتي) كهوية مف�ضلة،
من دون حتري�ض �أو �إ�شارة �أو �إ�ستفزاز من قبل الباحث �أو من خالل الإ�ستمارة املقدمة

ــ219ــ

للمبحوثني� .أما بالن�سبة للإجابات فقد �أجاب �سني عربي واحد ب�أن (�إن�سانيتي) هي من
خياراته املف�ضلة للهوية التي ي�شعر من خاللها بالراحة عند تعريف نف�سه �أمام الآخرين .يف
حني �أجاب ( )5من ال�شيعة العرب على هذه الفقرة منهم (� )3أ�شخا�ص ف�ضلوا (عراقيتي)
كهوية مييلون �إليها� .أما ال�شخ�صان الآخران من ال�شيعة العرب فقد �أجاب احدهم ب�أن
(مواطنتي) هي هويته املف�ضلة يف حني �أجاب الآخر ب�أن (علمانيته) هي الهوية التي ي�شعر
من خاللها بالراحة� .أما الكردي الواحد الذي اختار فقرة الإجابة املفتوحة فقد �أجاب ب�أن
(عراقيتي) هي هويته املف�ضلة.
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املبحث الثالث
عرض نتائج الدراسة امليدانية وحتليلها
متهيد:
يتناول هذا املبحث عر�ض وحتليل نتائج الإجابات التي �أفاد بها املبحوثون �ضمن
ا�ستمارة الإ�ستبيان .وتت�ضمن اجلداول املدرجة �ضمن هذا املبحث حماور �أ�سا�سية تع ّد من
م�ؤ�شرات العالقة التي تربط �أبناء «الأمة العراقية» ببع�ضهم البع�ض ،ومع جريان العراق،
والعامل ،وكذلك العالقة ال�سيا�سية/الإدارية التي تربط �أجزاء العراق كدولة ببع�ضها
البع�ض.
1ـ خيارات العي�ش يف دول اجلوار
اجلدول ( )13يو�ضح تف�ضيالت العي�ش يف دول اجلوار لوحدات عينة الدرا�سة وبح�سب
املكونات االجتماعية

املكونات
الدول

تركيا
ال�سعودية
�إيران
الكويت
�سوريا
الأردن
ال �أعي�ش يف �أي منها
ال �أعرف
املجموع

عربي
�سني
11
4
�صفر
1
10
10
22
2
60

عربي

�شيعي
16
1
7
5
4
3
22
2
60
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كردي
13
7
3
4
1
7
23
2
60

املجموع
التكرار الن�سبة
%22
40
%7
12
%6
10
%6
10
%8
15
%11
20
%37
67
%3
6
%100
180

من �أجل التعرف على موقف املبحوثني �ضمن عينة الدرا�سة بالن�سبة لتف�ضيالتهم
العي�ش فيما �إذا خُ يرِّ وا بني الدول املختلفة من جريان العراق ،جرى ت�صميم �س�ؤالٍ يف ا�ستمارة
تو�ضح �إجاباته جانبا من املواقف املختلفة واملت�شابهة للمكونات الرئي�سية الثالث
الإ�ستبيان ّ
من العراق �أوال وجريانه ثانيا.
تو�ضح بيانات اجلدول �أعاله �أن ما يزيد عن ثلث وحدات عينة الدرا�سة وبن�سب تكاد
تكون متطابقة ال حتبذ العي�ش يف �أي من الدول املجاورة فيما �إذا خُ يرّ َ ت بينها .وبلغ عدد
املجيبني على هذا اخليار ( )67تكرارا �أي نحو ( )%37من جمموع �أفراد عينة الدرا�سة� ،إذ
�شكل ال�سنة العرب وال�شيعة العرب ( )22تكرارا لكل منهما يف حني كان عدد الكرد ()23
تكرارا من الذين مل يرغبوا يف العي�ش يف �أي دولة جماورة حتى يف حال توافرت الظروف
لذلك .وقد ت�شري هذه النتيجة املتقاربة فيما بني املكونات الثالث �إىل ذلك ال�شعور املم ّيز
بالهوية العراقية التي ال يتوقع �أي من امل�ستجيبني ال�شعور بها حال خروجهم من العراق.
ومن املهم �إدراك �أن هذه النتيجة ت�أتي على الرغم من كل الغنب الذي عا�ش يف كنفه كل
من ال�شيعة العرب والكرد طيلة الت�أريخ العراقي احلديث ،وعلى الرغم من ال�شعور بالغنب
الذي م ّيز موقف العرب ال�سنّة منذ �سقوط النظام ال�سيا�سي عام  2003وحتى كتابة هذه
ال�سطور.
وي�أتي يف الت�سل�سل الثاين ت�أكيد املكونات الثالث على اتخاذ مواقف م�شابهة تعك�س
رغبتهم يف العثور على املزيد من امل�شرتكات .فقد �أجاب (� )40شخ�صا من �أفراد عينة
الدرا�سة مبا يعادل ( )%22من جمموع املبحوثني �أنهم يرغبون يف العي�ش يف تركيا فيما
�إذا توفرت الظروف املالئمة لذلك .وقد ي�شري اختيار تركيا كبلد علماين� ،صناعي ،متقدم
ن�سبي ًا وقريب من الغرب� ،إىل ميل الذين اختاروا هذا البلد يف خيارات توحد �أبناء العراق
على ذات املعايري العلمانية والعقالنية واملتقدمة والقوية .وقد يعك�س اختيار تركيا من قبل
امل�ستجيبني �إىل طموحهم يف �أن يروا العراق على �شاكلة تركيا ،بلدا قويا وم�ستقرا ومزدهرا
وم�ؤثرا يف املنطقة والعامل .وقد ال يكون للفوارق يف الإجابات بني ال�سنة العرب وال�شيعة
العرب والكرد دالالت تذكر بالقيا�س مع ا�صل اختيار تركيا كبلد مف�ضل للعي�ش .فقد �أجاب
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( )11من ال�سنة العرب و( )16من ال�شيعة العرب و(� )13آخرين من الكرد ب�أنهم يف�ضلون
تركيا على بقية جريان العراق بالن�سبة خليارات العي�ش فيما �إذا توفرت الظروف املالئمة
لذلك.
ويف املرتبة الثالثة جاء ت�أكيد وحدات عينة الدرا�سة على �أنهم يف�ضلون الأردن كبلد
للعي�ش فيما �إذا توفرت الظروف املالئمة لذلك .و�أكد ( )20مبحوثا مبا ن�سبته ( )%11من
جمموع �أفراد عينة الدرا�سة �أنهم يختارون الأردن كبلد مالئم� ،إذ �ش ّكل العرب ال�سنة ()10
تكرارات يف حني كان عدد التكرارات للعرب ال�شيعة والكرد ( 3و )7على التوايل.
�أما يف املرتبة الرابعة فقد جاء ت�أكيد املبحوثني �أنهم �سيختارون �سوريا للعي�ش فيما
�إذا توفرت الظروف لذلك .واختار ( )15مبحوثا مبا يعادل ( )%8من جمموع �أفراد عينة
الدرا�سة �سوريا للعي�ش� ،إذ �شكل العرب ال�سنة والعرب ال�شيعة والكرد ( 10و 4و )1تكرارا
بح�سب الرتتيب .ولتحليل هذين اخليارين بالن�سبة للمبحوثني كبلدان مف�ضلة للعي�ش ينبغي
عدم �إغفال الظروف املو�ضوعية التي �إكتنفت �أجواء هذه الدرا�سة ،ف�إن �سوريا والأردن
هما البلدان الوحيدان املفتوحان �أمام العراقيني للهجرة وال�سكن والعمل من دون عوائق
كبرية .وقد ا�ستقبل هذان البلدان مئات الآالف من العراقيني بعد عام  ،2003كان منهم من
املعار�ضني للنظام ال�سيا�سي اجلديد ،يف حني كان الآخرون من املهاجرين �أو املهجرين بفعل
العنف والأحداث الطائفية يف البالد .ولي�س من امل�ستغرب �أن يختار العديد من املبحوثني
�سوريا �أو الأردن كبلدان للعي�ش ،فيما قد يكون املبحوثون ممن اختربوا احلياة يف هذين
البلدين ل�سهولة ا�ستقبالهما العراقيني� .أو قد يكون املبحوثون على توا�صل مع �أقرباء �أو
�أ�صدقاء لهم يف هذين البلدين ،مما �أعطى �صورة ايجابية ب�شكل عام للمبحوثني عن �سوريا
والأردن .كل ذلك ال يعني �أن املكونات العراقية الرئي�سية الثالث لديها مواقف مت�شابهة
حيال الدول املجاورة ومنها �سوريا والأردن� ،إذ يالحظ �أن ال�سنة العرب هم �أكرث قبوال
لهاتني الدولتني من ال�شيعة ،يف حني يالحظ تنوع موقف الكرد من كل بلد .ولعل ذلك يعود
�إىل الإن�شداد القومي العروبي الذي يتميز به ال�سنة العرب ،يف حني يق ّل ذلك بكثري عند
ال�شيعة العرب.
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يف املرتبة اخلام�سة جاء املوقف من اململكة العربية ال�سعودية التي ح�صلت على
ت�صويت ( )12مبحوثا مبا ن�سبته ( )%7من جمموع املبحوثني �ضمن وحدات عينة الدرا�سة.
واختار العرب ال�سنة ال�سعودية بـ( )4تكرارات ،يف حني كان عدد التكرارات العائدة للعرب
ال�شيعة تكرارا واحدا فقط يف حني اختار ( )7من الكرد ال�سعودية كبلد مالئم للعي�ش فيما
�إذا توفرت الظروف لذلك .و�ش ّكل نوعية الإختيار بالن�سبة للعرب ال�سنة من النتائج املفاجئة
على م�ستوى الدرا�سة امليدانية لهذه الر�سالة .فعلى الرغم من �أن ال�سعودية وخالل ال�سنوات
التي �أعقبت �سقوط نظام �صدام حر�صت على الظهور مبظهر املدافع الإ�سرتاتيجي للعرب
ال�سنة الذين �شعروا بالغنب والتهمي�ش عقب تغيري النظام ال�سيا�سي عام � ،2003إال �أن خيارات
ال�سنة العرب جاءت �ضعيفة جتاه ال�سعودية كبلد مف�ضل للعي�ش حتى لو توافرت الظروف
املالئمة لذلك .وقد يعود هذا املوقف من املبحوثني العرب ال�سنة �إىل الطابع العلماين الذي
حر�ص ال�سنة العرب يف العراق احلفاظ عليه طيلة الت�أريخ ال�سيا�سي العراقي احلديث،
وهو طابع يناق�ض متاما التوجهات الدينية املت�شددة يف العربية ال�سعودية .وقد يعود موقف
املبحوثني العرب ال�سنة جتاه ال�سعودية �أي�ضا �إىل �شعور عميق بتفوق الهوية العراقية التي
طاملا كانت يف تناف�س دائم مع الدول الكبرية يف املنطقة ومنها ال�سعودية.
وباالنتقال �إىل املرتبة ال�ساد�سة فقد ت�ساوى املوقف من �إيران والكويت �إذ ح�صل
كل منهما على ( )10تكرارات من جمموع �إجابات الباحثني مبا يعادل ( )%6من جمموع
وحدات عينة الدرا�سة .ويت�ضح من خالل بيانات اجلدول �أن عربي ًا �سني ًا واحدا فقط اختار
الكويت كبلد مف�ضل للعي�ش فيما �إذا توفرت الظروف املالئمة لذلك ،يف حني مل يخرت �أي
منهم �إيران للغر�ض ذاته� .أما ال�شيعة العرب فقد كان ميلهم �إىل �إيران وا�ضحا من خالل
عدد التكرارات التي اختارت هذا البلد للعي�ش كخيار مف�ضل والتي بلغت ( )7تكرارات يف
حني اختار ( )5من ال�شيعة العرب الكويت لذات الهدف� .أما الكرد فقد اختار ( )3منهم
�إيران كبلد مف�ضل للعي�ش و(� )4آخرين الكويت للغر�ض نف�سه .ولعل موقف ال�سنة العرب من
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�إيران والكويت يعود �إىل روا�سب املوقف العدائي الذي متيز به النظام ال�سيا�سي الذي حكم
العراق منذ  .1979وغالبا ما كانت الفوبيا الإيرانية/الفار�سية هاج�سا ي�ؤرق ذلك النظام،
يف حني �شكلت الكويت هي الأخرى بالن�سبة له رمزا للت�آمر �ضد العراق� .أما موقف ال�شيعة
العرب جتاه �إيران يعود على ما يبدو �إىل الإ�شرتاك املذهبي مع الغالبية من الإيرانيني
ف�ضال عن احت�ضان �إيران مرقد �أحد �أئمة ال�شيعة .وبالن�سبة ملوقف املبحوثني الكرد جتاه
�إيران والكويت ميكن القول �إن الثقافة الكردية ت�شرتك يف كثري من مفرداتها مع الثقافة
الإيرانية خا�صة تلك املفردات ذات الطابع اللغوي والأ�سطوري والرموز والق�ص�ص .لذلك
فمن الطبيعي �أن يكون موقف الكرد جتاه �إيران �أكرث ايجابية من العرب ال�سنة .وبالإجمال
عند النظر �إىل مواقف املبحوثني الكرد جتاه الدول املختلفة من جريان العراق يف اجلدول
تو�سطت
املار ذكره واجلداول الالحقة ميكن القول �إن الكرد غالبا ما اتخذوا مواقف ّ
ال�شيعة العرب وال�سنة العرب جتاه الدول املختلفة .وعلى ما يبدو ف�إن الكرد يحر�صون على
التم�سك بهويتهم الطائفية (ال�سنية) عندما يغلب على املوقف جتاه الدولة املعنية الطابع
والت�أثري الطائفي-مثل ال�سعودية ،-يف حني يحر�ص الكرد على اتخاذ مواقف �سيا�سية �أقرب
�إىل مواقف ال�شيعة عندما يغلب على املوقف جتاه الدولة املعنية املواقف ال�سيا�سية ذات
الطابع املبد�أي ـ مثل املوقف من �إيران والكويت ،-ك�أن يكون املوقف مت�أثرا بطبيعة النظام
الدميقراطي اجلديد يف العراق� ،أو متداخال مع م�صالح الكرد وتطلعاتهم القومية.
ويف املرتبة ال�سابعة والأخرية جاء خيار (ال �أعرف) بواقع ( )6تكرارات �أي نحو
( )%3من جمموع �إجابات املبحوثني الذين ترددوا يف اختيار �أي �إجابة تعك�س تف�ضيالتهم
للعي�ش يف الدول املختلفة حتى لو توفرت الظروف لذلك.
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2ـ الوحدة مع َمن؟
اجلدول ( )14يو�ضح خيارات الوحدة بالن�سبة لوحدات عينة الدرا�سة وبح�سب املكونات
االجتماعية

املكونات عربي

عربي

�سني

�شيعي

كردي

خيارات الوحدة
�أن يتوحد العراق مع الدول
الإ�سالمية.
�أن يتوحد العراق مع الدول التي
متاثلني يف القومية.
�أن يتوحد العراق مع الدول التي
تعرتف بقوميتي.
�أن يتوحد العراق مع الدول التي
متاثلني يف الطائفة.
�أن يتوحد العراق مع الدول
الغربية.
ال �أف�ضل �أن يتوحد العراق مع �أي
دولة �أخرى.
ال �أعرف
املجموع

املجموع
التكرار الن�سبة

5

19

12

36

%20

12

5

4

21

%12

4

4

16

24

%13

5

3

2

10

%5,5

1

13

9

23

%13

31
2
60

12
4
60

13
4
60

56
10
180

%31
%5,5
%100

لغر�ض التعمق يف درا�سة �إجتاهات الهوية املحتملة للمبحوثني جرى ت�صميم �س�ؤالٍ
يتناول رغبة املبحوثني املحتملة يف الوحدة مع الدول الأخرى فيما �إذا توافرت الظروف
املالئمة لذلك .ومل يتم تناول الدول ب�أ�سمائها كما جرى ذلك يف اجلدول ( )13على �سبيل
املثال.
�أظهرت نتائج ال�س�ؤال عن رغبة املبحوثني يف وحدة العراق مع دولة �أو دول ذات طابع
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حمدد �أن عددا كبريا من املبحوثني ال يف�ضلون �أ�صال وحدة العراق مع �أي دولة �أخرى .وبلغ
عدد الذين �أ�شّ روا على هذا اخليار (� )56شخ�صا مبا ن�سبته ( )%31من جمموع وحدات
عينة الدرا�سة .وبلغ عدد املجيبني من ال�سنة العرب ( )31تكرارا ،يف حني تقا َر َبت �أعداد
ال�شيعة العرب والكرد بواقع ( 12و )13تكرارا لكل منهما .ويبدو �أن هذه الإجابة من�سجمة
مع الذين �أجابوا ب�أنهم ال يرغبون يف العي�ش يف �أي من الدول املجاورة �ضمن اجلدول (.)13
ومن الوا�ضح �أن هناك �شعور ًا وا�ضحا بالتميز بل بالتفوق العراقي على جميع اخليارات
املتاحة يف اجلدول �أمام املبحوثني مما جعل غالبية كبرية من امل�ستجيبني يختارون عدم
التوحد مع الدول الأخرى �إعتزازا بالهوية العراقية .ويبدو �أن التوجه الكبري لل�سنة العرب
نحو هذا اخليار بالقيا�س مع ال�شيعة العرب والكرد يعود �إىل �شعور املكون ال�سني العربي ب�أن
الدولة العراقية احلديثة بهويتها املميزة �إمنا ُ�ش ّيدت على �أيديهم ليكونوا بالفعل هم البناة
الأ�سا�سيني للدولة العراقية املعا�صرة.
�أما يف املرتبة الثانية فجاءت رغبة املبحوثني يف �أن يتوحد العراق مع الدول
الإ�سالمية وذلك ب�إجابة ( )36تكرارا على هذا اخليار بواقع ( )%20من جمموع وحدات
عينة الدرا�سة .واختار ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد هذا التوجه بواقع ( 5و 19و)12
تكرارا لكل منهم بح�سب الرتتيب .ويظهر من خالل هذه الأرقام �أن هناك توجها حقيقيا
من قبل املبحوثني نحو البحث عن امل�شرتكات الرئي�سية بني املكونات العراقية ومنها الدين
الإ�سالمي ،وهو توجه �أ�شار �إليه امل�ستجيبون من خالل خيار (الدين) ب�إعتباره الهوية التي
ي�شعرون من خاللها بالراحة عند التعريف ب�أنف�سهم �أمام الآخرين ـ (يراجع اجلدول  )11ـ
 .ولعل �إختيار املبحوثني للوحدة مع (الدول الإ�سالمية) يعود �إىل هروبهم من خيارات ذات
طابع �إنق�سامي يف املجتمع العراقي مثل (الدول التي متاثلني يف الطائفة) وكما �سي�أتي بيان
ذلك الحقا .كما �أن اختيار (الدول الإ�سالمية) قد يعود �إىل رغبة امل�ستجيبني للإعرتاف
بهويتهم الدينية التي مل تنل �إهتماما حقيقيا طيلة الت�أريخ العراقي ،ال �سيما بالن�سبة
لل�شيعة العرب الذين واجهوا مواقف �سلبية من احلكومات املتعاقبة جتاه ممار�سة طقو�سهم
اخلا�صة.
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ويف املرتبة الثالثة �أعرب املبحوثون عن رغبتهم يف �أن يتوحد العراق مع الدول التي
تعرتف بقوميتهم ،وذلك من خالل ( )24تكرارا �شكلوا ( )%13من جمموع امل�ستجيبني من
وحدات عينة الدرا�سة .واختار ( )4من ال�سنة العرب ومثلهم من ال�شيعة العرب هذا اخليار
يف حني � ّصوت ( )16كردي ًا على الرغبة يف توحد العراق مع الدول التي تعرتف بالقومية
الكردية .ومن الوا�ضح �أن الكرد متوج�سون جتاه قوميتهم التي مل تنل اهتماما كافيا من قبل
املجتمع الدويل ف�ضال عن دول املنطقة التي حر�صت على حتجيم تطلعات الكرد بل وحتى
م�ساعيهم نحو احلفاظ على الهوية الكردية .وعرب الكرد عن هواج�سهم القومية من خالل
�إجابتهم القوية نحو خيار (قوميتي) يف اجلدولني ( )11و( ،)12والتي اختاروها كهوية
ي�شعرون من خاللها بالراحة عند التعريف ب�أنف�سهم �أمام الآخرين.
وجاء يف املرتبة الرابعة خيار املبحوثني الذي عرب عن رغبتهم يف �أن يتوحد العراق
مع الدول الغربية وذلك بواقع ( )23تكرارا �شكل نحو ( )%13من جمموع امل�ستجيبني �ضمن
وحدات عينة الدرا�سة .وكانت التكرارات لكل مكون هي ( 1و 13و )9لكل من ال�سنة العرب
وال�شيعة العرب والكرد بح�سب الرتتيب .ومن املالحظ �أن موقف ال�شيعة العرب والكرد �أكرث
ايجابية بكثري من موقف ال�سنة العرب .ولعل ذلك يعود �إىل موقف ال�سنة العرب من الدول
التي قامت ب�إ�سقاط النظام ال�سيا�سي يف العراق عام  ،2003كما �أن ذلك رمبا ي�أتي يف �سياق
املوقف التقليدي للقومية العربية من الغرب (الإ�ستعماري/الإمربيايل/املحتل) ،يف حني �أن
ذات املواقف �شكلت على ما يبدو دافعا ايجابيا نحو الغرب من قبل ال�شيعة العرب والكرد.
�أما يف املرتبة اخلام�سة فقد اختار املبحوثون �ضمن وحدات عينة الدرا�سة �أن يتوحد
العراق مع الدول التي متاثلهم يف القومية بواقع ( )21تكرارا �أي ما ن�سبته ( )%12من
جمموع املبحوثني .وكانت عدد التكرارات لكل مكون هي ( 12و 5و )4تكرارات لل�سنة العرب
وال�شيعة العرب والكرد بح�سب الرتتيب .ومن الوا�ضح �أن ال�سنة العرب �شكلوا الغالبية
الكبرية من الذين اختاروا هذا اخليار وهو ما يبدو من�سجما مع ميل هذا املكون نحو القومية
العربية من خالل �إجابات املبحوثني يف اجلدولني ( )11و( )12وحتى ميلهم الوا�ضح نحو
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الدول العربية يف اجلدول ( )13واجلداول التي �ست�أتي تباعا .وكما متت الإ�شارة �سابقا �أن
تعاطف ال�سنة العرب مع الدول العربية ال يعني بال�ضرورة التبعية لهذه الدول� ،إذ غالبا
ما �أثبت هذا املكون طيلة الت�أريخ العراقي �أنه ينظر �إىل الدول العربية بو�صفها احلليف
والظهري الإ�سرتاتيجي لي�س �إال .خا�صة �إذا ما قورن ذلك بالإجابات احلا�سمة التي قدمها
املبحوثون من ال�سنة العرب يف اجلدولني ( )13و( )14والتي د ّلت على مت�سك وا�ضح نحو
الهوية الوطنية العراقية.
ويف املرتبة ال�ساد�سة والأخرية جاء خيارا (�أن يتوحد العراق مع الدول التي متاثلني
يف الطائفة) و(ال �أعرف) بتكرارات مت�ساوية بلغت ( )10لكل منهما �أي ما يعادل ()%5,5
لكل منها .وقد اختار ( )5من العرب ال�سنة و( )3من ال�شيعة العرب و( )2من الكرد خيار
التماثل الطائفي كعاملٍ يدفعهم نحو خيار الوحدة .ولعل زيادة �أعداد ال�سنة العرب �ضمن
هذا اخليار يعود �إىل ال�ضغط الذي ي�شعر به �أبناء هذا املكون منذ التغري ال�سيا�سي احلا�صل
يف العراق منذ عام  ،2003يف حني ي�ؤكد انخفا�ض ن�سبة ال�شيعة العرب املجيبني عن هذا
اخليار �إىل �شعورهم املتزايد بالتفرد والتميز عن ال�شيعة الآخرين.
3ـ و�صف العراق
اجلدول ( )15يو�ضح العبارات الأكرث دقة يف و�صف العراق بالن�سبة لوحدات عينة الدرا�سة
وبح�سب املكونات االجتماعية

املكونات

عربي عربي

و�صف العراق
العراق بلد التعاي�ش بني الأديان والقوميات
15
والطوائف.
العراق مهد احل�ضارات الإن�سانية
9
القدمية.

املجموع

�سني �شيعي كردي التكرار الن�سبة
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15

20

50

%28

6

10

25

%14

العراق بلد الر�ساالت ال�سماوية
ومدفن الأنبياء و�أولياء اهلل
ال�صاحلني.
العراق حمل والدتي و�سكني
وموطن �آبائي �أجدادي.

18

20

15

53

%29

16

15

14

45

%25

العراق بلد عادي ك�سائر البلدان.

1

3

1

5

%3

�أخرى تـذكـر .........
املجموع

1
60

1
60

�صفر
60

2
180

%1
%100

ِ
العبارات دق ًة يف و�صفه بنظر
بهدف التعرف على �آراء املبحوثني جتاه وطنهم ،و�أكرث
امل�ستجيبني ،جرى ت�صميم ال�س�ؤال املتعلق بو�صف العراق .ويت�ضح من خالل بيانات اجلدول
ب�أن نحو ثلث املبحوثني اختاروا عبارة (العراق بلد الر�ساالت ال�سماوية ومدفن الأنبياء
و�أولياء اهلل ال�صاحلني) كو�صف دقيق للعراق ،وذلك بتكرارات بلغت ( )53تكرارا �أي نحو
( )%29من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .و�شكل ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد (18
و 20و )15تكرارا بح�سب الرتتيب من جمموع الذين اختاروا هذا الو�صف للعراق .ويبدو �أن
اختيار هذا الو�صف ي�أتي من�سجما مع توجهات املبحوثني يف اجلداول ( )12و( )13و()15
�إذ كانت توجهات املبحوثني وا�ضحة نحو الدين والدول الإ�سالمية كتوجه جامع للهوية .ويف
هذا اجلدول �أي�ضا يت�ضح �أن ال�شيعة العرب �أكرث رغبة يف �إظهار توجههم الديني بالقيا�س
مع املكونني الآخرين.
ويف املرتبة الثانية وبفارق طفيف عن الأول جاء و�صف املبحوثني للعراق على �أنه
(بلد التعاي�ش بني الأديان والقوميات والطوائف) ،وذلك بتكرارات بلغت ( )50تكرارا
بواقع ( )%28من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .وقد ت�ساوى عدد التكرارات العائدة لل�سنة
العرب وال�شيعة العرب بواقع ( )15تكرارا لكل منهما ،يف حني عرب ( )20كردي ًا عن �أن
العراق بلد التعاي�ش .ولعل بالإمكان اعتبار هذه الإجابة ال�صادرة عن املبحوثني برهانا على
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�أن املكونات الثالث الرئي�سية ال ت�شعر بتلك الفجوة العميقة الناجمة عن ال�صراع والت�صادم
فيما بينها على امل�ستويات املجتمعية ،من دون �أن يعني ذلك بال�ضرورة ان�سجاما �أو اندماجا
على امل�ستويات ال�سيا�سية العليا �صاحبة القرار .كما �أنه بالإمكان اعتبار هذه الإجابة رغبة
املبحوثني يف �أن يكون العراق �ساحة لإندماج املكونات الدينية والطائفية والقومية ،وهو تطلع
عبرّ عنه املبحوثون من خالل �إجاباتهم على �أكرث من �س�ؤال.
�أما يف املرتبة الثالثة فقد و�صف ( )45مبحوثا مبا ن�سبته ( )%25من جمموع
امل�ستجيبني العراق ب�أنه (حمل والدتي و�سكني وموطن �آبائي و�أجدادي) .وكانت �إجابات
ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد متقاربة بواقع ( 16و 15و )14تكرارا لكل منهم .وميكن
تف�سري هذا اخليار على �أنه �إ�ستجابة طبيعية للمبحوثني ومت�سكهم بالأر�ض واعتيادهم عليها
ك�إحدى روافد الهوية للإن�سان.
وباالنتقال �إىل املرتبة الرابعة فقد �إختار ( )25مبحوثا �أي ما يعادل ( )%14من
جمموع وحدات عينة الدرا�سة و�صف العراق ب�أنه (مهد احل�ضارات الإن�سانية القدمية).
وكانت �إجابات ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد قد توزعت بواقع ( 9و 6و )10تكرارات
لكل منهم ح�سب الرتتيب .ورمبا ي�شري هذا الو�صف �إىل بحث املكونات الثالث عن م�صادر
جديدة يعرفون من خاللها وطنهم و�أنف�سهم ،مبا يتالءم مع مزيد من الإن�سجام والوحدة
بني املكونات املختلفة.
ويف املرتبة اخلام�سة جاء اختيار عبارة (العراق بلد عادي ك�سائر البلدان) كو�صف
دقيق للعراق من قبل املبحوثني بواقع ( )5تكرارات �أي نحو ( )%3من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة ،وهي ن�سبة تكاد ال تذكر خا�صة �إذا ما �أخذنا باحل�سبان نتائج اجلداول ال�سابقة
التي �أ�شارت بو�ضوح �إىل ميل املبحوثني �إىل �إ�ضفاء ميزة على العراق دون �سائر البلدان
(ينظر اجلدول  13على �سبيل املثال) .واختار �سني عربي واحد وكردي واحد و( )3من
ال�شيعة العرب هذه العبارة يف و�صف العراق.
و�أخريا كانت فقرة الإجابة املفتوحة (�أخرى تذكر )..وهي فقرة اختارها �سني واحد
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ف�ضل عبارة
�إذ و�صف العراق بعبارة تهكمية على �أنه (بلد بال كهرباء!) ،و�شيعي واحد الذي ّ
مت�شائمة يف و�صف العراق وهي عبارة (بالد العنف وال�سرقة).
4ـ العراق وبع�ض دول املنطقة والعامل ،بني الإن�شداد والإبتعاد
اجلدول ( )16يو�ضح قراءة املبحوثني ملواقف تركيا جتاه العراق وبح�سب املكونات
االجتماعية

املكونات عربي

املوقف من تركيا
تدعم العراق
ت�ضر بالعراق
حمايدة
ال �أعرف
املجموع

�سني
18
12
22
8
60

عربي
�شيعي كردي
9
22
20
17
19
19
12
2
60
60

املجموع
التكرار
49
49
60
22
180

الن�سبة
%27
%27
%34
%12
%100

من �أجل التعرف على قراءة املبحوثني ملواقف بع�ض دول املنطقة والعامل ومنها دول
اجلوار جتاه العراق جرى ت�صميم �س�ؤالٍ بهذا اخل�صو�ص ملعرفة مدى التم ّيز الذي ي�شعر به
العراقي جتاه وطنه بالن�سبة للدول املختلفة.
يتبني من نتائج البيانات للجدول �أعاله �أن ما يزيد عن ثلث املبحوثني يرون يف تركيا
بلدا حمايدا يف مواقفه جتاه العراق .وبلغ عدد التكرارات للذين يعتقدون ب�أن تركيا بلد
حمايد ( )60تكرارا بواقع ( )%34من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .و�ش ّكل العرب ال�سنة
( )22تكرارا يف حني ت�ساوى عدد ال�شيعة العرب والكرد بـ( )19تكرارا من الذين اختاروا
هذا اخليار .ولعل عدم انخراط الأتراك العلني يف التدخل ال�سيا�سي يف ال�ش�أن العراقي بعد
�سقوط نظام احلكم عام  2003كان العامل الرئي�س يف ميل املبحوثني نحو �إ�ضفاء �صفة
احلياد على تركيا بالقيا�س مع البلدان الأخرى.
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ويت�ساوى موقف امل�ستجيبني الذين و�صفوا تركيا ب�أنها بلد تدعم العراق والذين �أكدوا
ب�أنها بلد ت�ضر بالعراق ،وذلك بتكرارات مت�ساوية بلغت ( )49تكرارا �أي ما يعادل ()%27
باملئة من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .وقد �أجاب ( )18مبحوثا من ال�سنة العرب و()22
من ال�شيعة العرب و( )9كرد ب�أن تركيا بلد تدعم العراق ،يف حني و�صف ( )12من ال�سنة
العرب و( )17من ال�شيعة العرب و( )20كردي ًا تركيا ب�أنها بلد ت�ضر العراق .ومن الوا�ضح
�أن الكرد ـ (كبقية املكونات العراقية) ـ رغم ميلهم الوا�ضح لرتكيا كبلد علماين دميقراطي
وقريب من الغرب� ،إال �أنهم �أكرث ت�شا�ؤما جتاهها عند و�صفهم ملواقف �أنقرة جتاه العراق،
خا�صة �إذا ما �أُخذ بنظر احل�سبان مواقف هذا البلد املتحفظة جتاه الفدرالية الكردية �شمال
العراق� ،أو احلقوق الثقافية وال�سيا�سية بالن�سبة للمواطنني الكرد يف تركيا نف�سها .ويبدو �أن
ال�شيعة العرب �أكرث ثقة برتكيا من غريهم من املكونات ال �سيما عند النظر �إىل ن�سبة الذين
�أجابوا ب�أن تركيا بلد تدعم العراق من جهة والذين اختاروا خيار (ال �أعرف) ،وهو خيار
حظي بـ( )22تكرارا �أي ما يعادل ( )%12من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .و�ش ّكل العرب
ال�سنة ( )8تكرارات من هذه الإجابة يف حني مل يتجاوز عدد ال�شيعة العرب تكرارين اثنني،
يف حني بلغ عدد الكرد الذين �أجابوا بـ(ال �أعرف) نحو ( )12تكرارا.
اجلدول ( )17يو�ضح قراءة املبحوثني ملواقف �سوريا جتاه العراق وبح�سب املكونات
االجتماعية

املكونات عربي

املوقف من �سوريا
تدعم العراق
ت�ضر بالعراق
حمايدة
ال �أعرف
املجموع

�سني
12
19
21
8
60

عربي
�شيعي كردي
6
3
38
53
9
3
7
1
60
60

املجموع
التكرار
21
110
33
16
180

الن�سبة
%12
%61
%18
%9
%100

ت�شري بيانات اجلدول �أعاله �أن معظم املبحوثني يرون يف مواقف �سوريا م�ضرة بالعراق،
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وذلك من خالل ( )110تكرارات ّ
�شكلت ( )%61من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .ويت�ضح �أن
ال�شيعة العرب �أكرث املكونات رف�ضا ملواقف �سوريا جتاه العراق حينما �أ�شار (� )53شخ�صا منهم
م�ضرة بالعراق ،يف حني �أجاب ال�سنة العرب والكرد على هذا اخليار بـ(19
ب�أن ل�سوريا مواقف ّ
و )38تكرارا.

ويف املرتبة الثانية جاء خيار (حمايدة) يف و�صف مواقف �سوريا جتاه العراق� ،إذ
�ش ّكل هذا اخليار ( )33تكرارا مبا يعادل ( )%18من جمموع وحدات عينة الدرا�سة ،يف
حني كان �أغلبية التكرارات لهذا اخليار عائدة للعرب ال�سنة مبا جمموعه ( )21تكرارا،
يف حني مل يتجاوز عدد التكرارات العائدة للعرب ال�شيعة والكرد ( 3و )9تكرارات بح�سب
الرتتيب.
�أ ّما يف املرتبة الثالثة فجاءت قراءة املبحوثني ملواقف �سوريا جتاه العراق على �أنها
تدعم العراق ،بواقع ( )21تكرارا �أي ما ن�سبته ( )%12من جمموع وحدات عينة الدرا�سة.
وهذه امل ّرة �أي�ضا كانت مواقف ال�سنة العرب �أكرث �إيجابية جتاه �سوريا بواقع ( )12تكرارا
يف حني كانت قراءة العرب ال�شيعة والكرد ملواقف هذا البلد �أكرث ت�شا�ؤما وذلك بواقع (3
و )6تكرارات بح�سب الرتتيب.
ويف املرتبة الأخرية جاء خيار (ال �أعرف) بالن�سبة للمبحوثني مبا جمموعه ()16
تكرارا �أي ( )%9من جمموع وحدات عينة الدرا�سة.
ولعل احت�ضان �سوريا لعدد من قيادات النظام ال�سابق وحزب البعث العربي
الإ�شرتاكي ،بالإ�ضافة �إىل ما ُيعرف بالدعم ال�سوري للجهات امل�سلحة يف العراق ،وموقف
هذا البلد ال�سلبي جتاه الو�ضع ال�سيا�سي يف العراق بعد عام  ،2003هو ال�سبب وراء املوقف
الراف�ض وال�شديد لل�شيعة العرب جتاه �سوريا.
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اجلدول ( )18يو�ضح قراءة املبحوثني ملواقف ال�سعودية جتاه العراق وبح�سب املكونات
االجتماعية

املوقف من ال�سعودية
تدعم العراق
ت�ضر بالعراق
حمايدة
ال �أعرف
املجموع

املكونات عربي

عربي

املجموع

�سني �شيعي كردي التكرار الن�سبة
%13
23
8
1
14
%52
93
29
52
12
%20
37
14
3
20
%15
27
9
4
14
%100
180
60
60
60

ت�شري بيانات اجلدول �أعاله �أن ما يزيد عن ن�صف املبحوثني يرون يف مواقف اململكة العربية
م�ضرة بالعراق .وجاء ( )93تكرارا مبا يعادل ( )%52من جمموع وحدات عينة الدرا�سة
ال�سعودية ّ

مبا يد ّل على مواقف ال�سعودية ال�سلبية جتاه العراق �إذ �شكل من هذا الرقم ( )52من العرب ال�شيعة
وحدهم ،يف حني كان ال�سنة العرب والكرد ( 12و )29تكرارا بح�سب الرتتيب.

ويف املرتبة الثانية ر�آى ( )37مبحوثا �أي ما ن�سبته ( )%20من جمموع امل�ستجيبني
يف مواقف ال�سعودية احلياد جتاه العراق .و�ش ّكل ال�سنة العرب والكرد ( 20و )14تكرارا من
هذه الإجابة يف حني مل يتجاوز عدد ال�شيعة العرب ( )3تكرارات ممن �أ�شاروا ب�أن ال�سعودية
حمايدة جتاه العراق.
وجاء خيار (ال �أعرف) يف املرتبة الثالثة �إذ �أ�شار ( )27مبحوثا �أي نحو ( )%15من
جمموع وحدات عينة الدرا�سة ب�أنهم ال يتمكنون من ت�شخي�ص موقف ال�سعودية جتاه العراق.
و�ش ّكل ال�سنة العرب ( )14تكرارا من جمموع الذين اختاروا هذا اجلواب ،يف الوقت الذي
�أجاب ( )4من ال�شيعة العرب و( )9من الكرد ذات اجلواب.
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ويف املرتبة الرابعة والأخرية ر�آى املبحوثون �أن ال�سعودية تدعم العراق مبواقفها،
وذلك من خالل �إجابة ( )23مبحوثا �أي ما ن�سبته ( )%13من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة .وكان عدد التكرارات العائدة للعرب ال�سنة �ضمن هذا اخليار ( )14تكرارا يف
حني �أجاب �شيعي عربي واحد و( )8كرد ب�أن ال�سعودية تدعم العراق.
وبالإجمال من الوا�ضح �أن العرب ال�سنة �أكرث �إيجابية يف نظرتهم ملواقف ال�سعودية
جتاه العراق .ويت�ضح من خالل �إجابات املبحوثني ال�سنة العرب �ضمن هذا اجلدول من
الذين اختاروا خياري (تدعم العراق) و(ت�ضر بالعراق)� ،أن ال�سنة العرب لديهم م�شاعر
خمتلطة جتاه اململكة ال�سعودية .ولعل ذلك يعود �إىل �أن العرب ال�سنة يح ّملون ال�سعودية
جانبا من م�س�ؤولية ما جرى يف العراق من عملية لتغيري النظام من قبل الواليات املتحدة
الأمريكية عام  ،2003وفر�ض احل�صار ال�سيا�سي والإقت�صادي والع�سكري قبل ذلك التاريخ.
ويف الوقت نف�سه رمبا ينظر ال�سنة العرب �إىل ال�سعودية من منظور ايجابي �آخر هو وقوف
هذا البلد �إىل جانبهم يف احلراك ال�سيا�سي الذي اتخذ ُبعدا طائفيا بعد �سقوط النظام يف
ني�سان عام .2003
�أما ال�شيعة العرب من املبحوثني فيبدو �أنهم نظروا �إىل جانب مغاير من مواقف
ال�سعودية جتاه العراق ،خا�صة و�أن ال�شيعة العرب يح ّملون ال�سعودية جانبا كبريا من
م�س�ؤولية ت�أجيج الفنت ذات الطابع الطائفي يف العراق من خالل العمليات الإنتحارية
التي �أزهقت �أرواح الأبرياء[[[ �أو �إ�صدار فتاوى تُكفّر ال�شيعة العرب[[[� ،أو تدعو �إىل اجلهاد
[[[ ن�شر  22عامل دين �سعودي وعلى ر�أ�سهم املفتي ال�شيخ عبد اهلل بن جربين عام  2007فتوى مف�صلة
يف تكفري ال�شيعة وي�شري �ضمنيا �إىل جواز قتلهم باعتبارهم مرتدين .ن�ص الفتوى من�شورة على الرابط
الإلكرتوين:
http://www.m-mahdi.com/forum/archive/index.php/t-1737.html

[[[ ن�شرت �صحيفة ال�شرق الأو�سط ال�سعودية �أن  26عامل دين �سعودياً �أطلقوا فتوى تدعو �إىل
اجلهاد يف العراق وقتل كل من يعيق ذلك ومن �ضمنهم قوات اجلي�ش واحلر�س الوطني وال�شرطة ومن
يدعمونهم من "الرواف�ض" .ينظر� :صحيفة ال�شرق الأو�سط ،العدد  ،9481بتاريخ .2004/11/12
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�ضد احلكومة العراقية و�أجهزتها الأمنية[[[� ،أو من خالل ما قيل عن ت�سامح ال�سلطات مع
املنظمات وامل�ؤ�س�سات (اخلريية) التي تو ّلت متويل العمليات امل�سلحة �ضد ال�شعب والنظام
اجلديد يف العراق.
اجلدول ( )19يو�ضح قراءة املبحوثني ملواقف الأردن جتاه العراق وبح�سب املكونات
االجتماعية

املوقف من الأردن
تدعم العراق
ت�ضر بالعراق
حمايدة
ال �أعرف
املجموع

املكونات عربي
�سني
28
6
25
1
60

عربي
�شيعي كردي
11
6
10
33
32
16
7
5
60
60

املجموع
التكرار
45
49
73
13
180

الن�سبة
%25
%27
%41
%7
%100

ت�شري توجهات املبحوثني �إىل �أن ( )73مبحوثا م ّثلوا ( )%41من جمموع وحدات عينة
بلد حمايد يف توجهاته نحو العراقّ .
و�شكل ال�سنة
الدرا�سة ي�صفون اململكة الأردنية الها�شمية ب�أنها ٌ
العرب وال�شيعة العرب والكرد ( 25و 16و )32تكرارا م�ؤيدا لهذه القراءة وبح�سب الرتتيب.

�أ ّما يف املرتبة الثانية فقد حظي الأردن بـ( )49تكرارا على �أنه بلد ي�ضر بالعراق،
وهي تكرارات �شملت ( )%27من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .وكان ال�سنة العرب وال�شيعة
العرب والكرد ( 6و 33و )10تكرارات بح�سب الرتتيب من جمموع هذا التوجه.
ويف املرتبة الثالثة جاء خيار (تدعم العراق)� ،إذ ر�آى ( )45مبحوثا �أي ما يعادل
( )%25من جمموع وحدات عينة الدرا�سة �أن الأردن بلد يدعم العراق .وكان ال�سنة العرب
وال�شيعة العرب والكرد ( 28و 6و )11تكرارا ح�سب الرتتيب ممن �أيدوا هذه القراءة ملواقف
الأردن.
[[[ درا�سة ل�ؤي خزعل جرب ،للمزيد يراجع مبحث الدرا�سات ال�سابقة من الكتاب احلايل.

ــ237ــ

ويف املرتبة الرابعة جاء خيار (ال �أعرف) الذي ح�صد ( )13تكرارا مبا يعادل ()%7
من جمموع وحدات عينة الدرا�سة.
ويت�ضح من خالل بيانات اجلدول �أن ال�سنة العرب حافظوا على توجههم الإيجابي
جتاه الدول العربية ب�شكل عام ،يف حني �أن ال�شيعة العرب �أبدوا مزيدا من الت�صلب جتاه
الدول ذاتها .ولعل ذلك يعود بالدرجة الأ�سا�س �إىل التماثل املذهبي للأردن على وجه
اخل�صو�ص مع ال�سنة العرب ،من دون ال�شيعة منهم .ورمبا كانت الت�سهيالت التي وفرتها
الأردن لل�سنة العرب يف ال�سفر وال�سكن والعمل يف هذا البلد عقب تغيري النظام ال�سيا�سي
يف العراق عام  ،2003وو�ضع العراقيل �أمام ال�شيعة العرب يع ّد �سببا �آخر يف تنوع الإجابات
بني املبحوثني� .أما بالن�سبة للكرد فرمبا �ش ّكل عدم احتكاكهم املبا�شر بالأردن ،وكون هذا
البلد مل يكن معروفا مبوقف �سلبي جتاه التطلعات الكردية جعل من القراءة الكردية ملواقف
الأردن �أكرث �إيجابية من الدول العربية املجاورة الأخرى.
اجلدول ( )20يو�ضح قراءة املبحوثني ملواقف �إيران جتاه العراق وبح�سب املكونات
االجتماعية

املوقف من �إيران
تدعم العراق
ت�ضر بالعراق
حمايدة
ال �أعرف
املجموع

املكونات عربي
�سني
�صفر
52
4
4
60

عربي
�شيعي كردي
2
10
45
38
6
11
7
1
60
60

املجموع
التكرار
12
135
21
12
180

الن�سبة
%7
%75
%11
%7
%100

اتفق معظم املبحوثني على �أن �إيران بلد ي�ضر بالعراق .و�أجاب (� )135شخ�صا
مبا يعادل ( )%75من جمموع وحدات عينة الدرا�سة ب�أن �إيران متلك مواقف �سلبية جتاه
العراق� ،إذ اختار (� )52سني ًا عربي ًا و(� )38شيعي ًا عربي ًا و( )45كردي ًا هذه القراءة ملواقف
�إيران.
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ويف املرتبة الثانية اعترب ( )21مبحوثا مبا يعادل ( )%11من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة �أن �إيران متلك مواقف حمايدة جتاه العراق .و�شكل ال�سنة العرب وال�شيعة العرب
والكرد ( 4و 11و )6تكرارات لهذه القراءة جتاه مواقف �إيران.
�أما يف املرتبة الثالثة فقد ت�ساوت ر�ؤية املبحوثني جتاه �إيران بني من قال ب�أنها تدعم
العراق وبني من مل ي�ستطع تقييم املوقف الإيراين جتاه البالد .وقد ح�صل كل من اخليارين
على ( )12تكرارا �أي ما يعادل ( )%7من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .و�أجاب ( )10من
ال�شيعة العرب وكرديني اثنني ب�أن �إيران تدعم العراق يف حني مل ينل هذا اخليار �أي اهتمام
من املبحوثني ال�سنة العرب .وكان ( )4من ال�سنة العرب و( )7من الكرد و�شيعيا عربي ًا
واحدا ممن �أجابوا بـ(ال �أعرف) جتاه قراءة املوقف الإيراين من العراق.
ولتحليل موقف املبحوثني من �إيران ميكن القول �إن هناك اتفاقا �شامال بني خمتلف
املكونات العراقية على �أن �إيران بلد ال يكرتث بامل�صالح العراقية ،ورمبا له مواقف عدائية
�أو مناف�سة على �أقل تقدير جتاه العراق .ولعل املوقف من �إيران مت�أثر بدرجة كبرية مبوروث
احلرب الإيرانية العراقية �إبان الثمانينات التي خلفت دمارا �إن�سانيا واقت�صاديا ونف�سيا
�شامال جعلت من املوقف ال�سلبي جتاه هذا البلد �أمرا طبيعيا .كما �أن املواقف املزدوجة
لإيران يف دعم النظام ال�سيا�سي العراقي بعد عام  2003حين ًا ،والعمل �ضد م�صاحله �أحيانا
�أخرى ،ـ (من خالل دعم بع�ض املجاميع امل�سلحة �أو حجز مياه الأنهار امل�شرتكة �أو م�ضايقة
املواطنني العراقيني ال�ساكنني على احلدود� ،أو مواقف �أخرى) ـ ت�شجع خمتلف املكونات
العراقية على اتخاذ مواقف متوج�سة جتاه هذا البلد .لكن الأمر ال ينتهي عند هذا احلد،
�إذ يظهر من خالل معطيات اجلدول �أعاله �أن ال�سنة العرب �أكرث عدا ًء جتاه �إيران ،يف حني
بدا ال�شيعة العرب �أقل ت�شا�ؤما .وهذا الفارق الطفيف ن�سبيا يبدو طبيعيا هو الآخر ب�سبب
وجود التوافق املذهبي بني ال�شيعة العرب يف العراق مع املذهب الر�سمي يف �إيران ،بالإ�ضافة
�إىل �إحت�ضان هذا البلد ملرقد ثامن �أئمة ال�شيعة ،وهو مزار يحظى بتقدير كبري من �أبناء
هذا املذهب.
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اجلدول ( )21يو�ضح قراءة املبحوثني ملواقف الكويت جتاه العراق وبح�سب املكونات
االجتماعية

املكونات عربي

املوقف من الكويت

تدعم العراق
ت�ضر بالعراق
حمايدة
ال �أعرف
املجموع

�سني
3
35
12
10
60

عربي
�شيعي كردي
6
12
26
22
16
21
12
5
60
60

املجموع
التكرار
21
83
49
27
180

الن�سبة
%12
%46
%27
%15
%100

�إتفق ما يقارب من ن�صف املبحوثني على �أن الكويت دولة ت�ضر بالعراق ،وذلك بعد
�إجابة ( )83مبحوثا مبا يعادل ( )%46من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .و�ش ّكل ال�سنة
العرب ( )35تكرارا من امل�ستجيبني �ضمن هذا اخليار يف حني كان عدد املبحوثني ال�شيعة
العرب والكرد ( 22و )26تكرارا بح�سب الرتتيب.
وجاء يف املرتبة الثانية �إجابة املبحوثني على �أن الكويت دولة حمايدة جتاه العراق
وذلك بعد �أن ح�صل هذا اخليار على ت�صويت ( )49مبحوثا م ّثلوا ( )%27من جمموع
وحدات العينة .و�شكل ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد ( 12و 21و )16تكرارا بح�سب
الرتتيب.
فف�ضل املبحوثون خيار (ال �أعرف) يف تو�صيف مواقف الكويت
�أما يف املرتبة الثالثة ّ
جتاه العراق ،وذلك بتكرارات بلغت (� )27أي ما يعادل ( )%15من جمموع وحدات العينة.
ف�ضلوا هذا اخليار يف حني كان عدد
وكان العرب ال�سنة ( )10مبحوثني من بني الذين َ
ال�شيعة العرب والكرد ( 5و )12مبحوثا بح�سب الرتتيب.
ويف املرتبة الرابعة والأخرية �إختار املبحوثون الكويت كدولة تدعم العراق بتكرارات
و�صلت �إىل (� )21أي نحو ( )%12من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .وبلغ عدد املجيبني
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ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد على هذا اخليار ( 3و 12و )6تكرارا بح�سب الرتتيب.
ويالحظ على نتائج اجلدول �أعاله �أن املبحوثني يرون يف الكويت دولة �أ�ض ّرت ورمبا
ما تزال ت�ضر العراق وامل�صالح العراقية .ولعل الإرث الثقيل من احل�صار الإقت�صادي
الدويل الذي فُر�ض على العراق عقب �إحتالل نظام �صدام لدولة الكويت ،وت�ص ّلب مواقف
هذا البلد جتاه تداعيات احتالله �إبان الت�سعينيات كالديون والتعوي�ضات ،جعل من املوقف
ال�سلبي جتاه الكويت �أمرا اعتياديا بع�ض ال�شيء� .أ�ضف �إىل ذلك فمن املحتمل �أن البع�ض
من املبحوثني خا�صة ال�سنة العرب يح ّملون الكويت م�س�ؤولية ما جرى من تغيري النظام
ال�سيا�سي عام  ،2003ودخول القوات الأجنبية �إىل �أر�ض العراق عن طريق هذا البلد ،وهو
ما �أ ّثر على النتيجة املتحفّظة التي عبرّ عنها املبحوثون �ضمن ا�ستمارة الإ�ستبيان .وب�شكل
أخف وط�أة من مواقف ال�سنة
عام يتبني �أن مواقف ال�شيعة العرب ،والكرد بالدرجة الثانيةّ � ،
العرب جتاه الكويت .ورمبا يعود ذلك �إىل �أن الكويت كانت الدولة العربية الوحيدة التي
�أ ّيدت و�ساندت م�شروع �إ�سقاط نظام احلكم عام  ،2003كما �أن هذا البلد كان من الدول
الأوىل التي اعرتفت ب�شرعية النظام ال�سيا�سي اجلديد يف العراق� .أ�ضف �إىل كل ذلك �أن
ال�شعور امل�شرتك بالغنب لدى ال�شيعة العرب والكرد والكويتيني ،جعل من مواقف ال�شيعة
العرب والكرد �أكرث مرونة جتاه الكويت.
اجلدول ( )22يو�ضح قراءة املبحوثني ملواقف م�صر جتاه العراق وبح�سب املكونات
االجتماعية

املوقف من م�صر
تدعم العراق
ت�ضر بالعراق
حمايدة
ال �أعرف
املجموع

املكونات عربي
�سني
25
5
27
3
60

عربي
�شيعي كردي
6
7
9
25
34
19
11
9
60
60
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املجموع
التكرار
38
39
80
23
180

الن�سبة
%21
%22
%44
%13
%100

تع ّد دولة م�صر قطب ًا �أ�سا�سي ًا من �أقطاب الدول العربية ،وهي يف الوقت ذاته لي�ست
دولة جارة للعراق .هذان العامالن كانا الدافع الرئي�سي يف ت�صميم �س�ؤالٍ عن املوقف من
هذا البلد ،ليكت�شف الباحث فيما �إذا كان قراءة املبحوثني ملواقف الدول العربية قراء ًة
�أ�صيلة نابعة من املوقف من القومية العربية ذاتها.
ت�شري نتائج اجلدول �أعاله �أن ( )80مبحوثا مبا يعادل ( )%44من جمموع وحدات
عينة الدرا�سة يعتربون م�صر دولة حمايدة يف مواقفها جتاه العراق .و�أ�شار ( )34كردي ًا
و(� )27سني ًا عربي ًا و(� )19شيعي ًا عربي ًا �إىل حياد هذه الدولة جتاه العراق.
ف�ضل ( )39مبحوثا مبا يبلغ ( )%22من جمموع وحدات عينة
ويف املرتبة الثانية ّ
الدرا�سة �أن م�صر دولة ت�ض ّر بالعراق .و�ش ّكل ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد ( 5و25
و )9مبحوثني من املجيبني بح�سب الرتتيب.
�أما يف املرتبة الثالثة فقد �أفاد ( )38مبحوثا �أي نحو ( )%21من جمموع وحدات
عينة الدرا�سة �أن م�صر دولة تدعم العراق .وكان ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد (25
و 7و )6مبحوثني من املجيبني على هذا اخليار بح�سب الرتتيب.
ويف املرتبة الرابعة والأخرية �أكد ( )23مبحوثا �أي نحو ( )%13من جمموع وحدات
عينة الدرا�سة ب�أنهم ال ي�ستطيعون �إعطاء و�صف دقيق ملواقف م�صر جتاه العراق .و�شكل
ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد ( 3و 9و )11مبحوثا من املجيبني بح�سب الرتتيب.
يت�ضح من خالل �إجابات املبحوثني �أن ال�شيعة العرب لهم مواقف �صارمة جتاه الدول
العربية حتى و�إن كان ذلك غري مرتبط بعالقات اجلرية .ورمبا ي�أتي املوقف من م�صر يف
�سياق املوقف العام من الدول العربية التي بدا �أنها واقفة �إىل جانب النظام ال�سيا�سي قبل
عام  ،2003و�ضد النظام ال�سيا�سي اجلديد الذي حكم العراق� .أ�ضف �إىل ذلك �أن (الإعالم
العربي) الذي عمل على ت�ضخيم الأخطاء ،واحلكم ال�سلبي على �شيعة العراق كان �سببا
كافيا يف املواقف املت�شددة التي اتخذها ال�شيعة العرب من املبحوثني جتاه الدول العربية.
�أما بالن�سبة لل�سنة العرب فقد حافظوا ب�شكل عام على ٍود �أعمق جتاه الدول العربية وخا�صة
م�صر التي كما �أ�شرنا هي دولة �أ�سا�سية ومن َح َم َلة لواء العروبة ت�أريخي ًا.
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اجلدول ( )23يو�ضح قراءة املبحوثني ملواقف �أمريكا جتاه العراق وبح�سب املكونات
االجتماعية

املوقف من �أمريكا
تدعم العراق
ت�ضر بالعراق
حمايدة
ال �أعرف
املجموع

املكونات عربي
�سني
2
47
9
2
60

عربي

املجموع

�شيعي كردي التكرار الن�سبة
%21
38
18
18
%60
108
30
31
%11
20
7
4
%8
14
5
7
%100
180
60
60

تع ّد الواليات املتحدة الأمريكية من الدول التي لعبت دورا �أ�سا�سيا يف العراق منذ
ال�ستينيات وذلك لكونها الدولة الأقوى يف العامل .ومن �أجل تقييم املوقف الأمريكي جتاه
العراق �ضمن املجال الزماين واملكاين للدرا�سة احلالية عمد الباحث �إىل �س�ؤال املبحوثني
عن قراءتهم ملواقف هذا البلد.
ت�شري النتائج �إىل �أن �أغلبية املبحوثني يرون يف مواقف الواليات املتحدة �ضارة جتاه
العراق ،وذلك من خالل ( )108تكرارات مبا يعادل ( )%60من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة .وبلغ عدد الراف�ضني للمواقف الأمريكية جتاه العراق من ال�سنة العرب �أكرث من
الآخرين وذلك بتكرارات بلغت ( )47يف حني تقاربت التكرارات العائدة لل�شيعة العرب
والكرد بواقع ( )31للأول و( )30للثاين.
ويف املرتبة الثانية و�صف ( )38مبحوثا املواقف الأمريكية جتاه العراق ب�أنها (تدعم
العراق) ،وذلك يعادل نحو ( )%21من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .وت�ساوى عدد ال�شيعة
العرب والكرد �ضمن املجيبني على هذا اخليار بواقع ( )18تكرارا لكل منهما ،يف حني بقي
ال�سنة العرب راف�ضني ب�شكل كبري للمواقف الأمريكية �إذ مل يخرت �سوى ( )2منهم هذا
اخليار.
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ويف املرتبة الثالثة �أفاد ( )20مبحوثا �أي نحو ( )%11من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة ب�أن الواليات املتحدة الأمريكية حمايدة يف مواقفها جتاه العراق� .ش ّكل ال�سنة
العرب ( )9مبحوثني يف حني كان عدد ال�شيعة العرب والكرد ( 4و )7بح�سب الرتتيب.
و�أخريا ويف املرتبة الرابعة ارت�أى ( )14مبحوثا �أي ما يعادل ( )%8من جمموع
وحدات عينة الدرا�سة �أنهم ال يعرفون طبيعة املواقف الأمريكية جتاه العراق .و�شكل العرب
ال�سنة وال�شيعة العرب والكرد ( 2و 7و )5تكرارا لكل منهم.
يالحظ على النتائج �أن غالبية املبحوثني لديهم ر�ؤية �سلبية جتاه الواليات املتحدة
الأمريكية ،خا�صة و�أن وجودها الع�سكري يف العراق بعد عام  ،2003غالبا ما ي�ستف ّز امل�شاعر
الوطنية جتاه هذا البلد .ولي�س من امل�ستغرب �أن تكون مواقف ال�سنة العرب من املبحوثني
�أكرث �سلبية جتاه الواليات املتحدة لدورها الرئي�س يف التغيري ال�سيا�سي الذي ح�صل يف
البالد بعد عام  .2003على الرغم من كل ذلك يبدو �أن مواقف املبحوثني هي �أكرث �إيجابية
جتاه �أمريكا مما �أظهرته نتائج هذه الدرا�سة� ،إذ لي�س من الطبيعي �أن تكون م�شاعر ال�سنة
العرب �أكرث عدائية جتاه �إيران بالقيا�س مع الواليات املتحدة ،لدور هذه الأخرية يف الإطاحة
بال�سلطة التي طاملا عرفت ب�أنها عربية �سنية .و�أكرث من ذلك ،لي�س من الطبيعي �أن تكون
املواقف ال�شيعية العربية �سلبية جتاه �أمريكا لدور هذه الأخرية يف ف�سح املجال �أمام ال�شيعة
العرب يف التعبري عن �أنف�سهم بعد �إ�سقاط النظام ال�سيا�سي عام  .2003كما �أن مواقف
الكرد املعروفة يف الإعالم وال�ساحة ال�سيا�سية وحتى الإجتماعية تعطي الإنطباع الأكيد ب�أن
ما هو واقع �أكرث ايجابية جتاه الواليات املتحدة مما �أظهرته هذه الدرا�سة .ومما يعزز
من هذا الر�أي هو �أن الباحث متكن من ر�صد العديد من احلاالت بني امل�ستجيبني من
املكونات الثالث ممن كانوا متعاطفني مع الواليات املتحدة� ،إال �أنهم �أ�شّ روا خيارات ال ت�شري
�إىل مواقفهم احلقيقية .ولعل اخلوف �أو عدم الرغبة يف حت ّمل التداعيات املحتملة دفعت
باملبحوثني نحو خيارات ر�أوا �أنها �أ�سلم يف الإجابة .واتّبع املبحوثون هذه الطريقة يف الإجابة
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عن ال�س�ؤال املتعلق بالو�ضع الإقت�صادي (يراجع اجلدول  ،)6واملوقف من الواليات املتحدة
و�إ�سرائيل� ،إذ متكن الباحث من ر�صد ذلك.
اجلدول ( )24يو�ضح قراءة املبحوثني ملواقف �إ�سرائيل جتاه العراق وبح�سب املكونات
االجتماعية

املكونات عربي

املوقف من �إ�سرائيل
تدعم العراق
ت�ضر بالعراق
حمايدة
ال �أعرف
املجموع

�سني
�صفر
58
1
1
60

عربي
�شيعي كردي
1
5
42
45
4
4
13
6
60
60

املجموع
التكرار
6
145
9
20
180

الن�سبة
%3
%81
%5
%11
%100

تع ّد دولة �إ�سرائيل من الدول التي قد ي�شري املوقف منها �إىل دالالت مهمة يف تغري
طريقة التفكري لدى املبحوثني من املكونات الرئي�سية يف املجتمع العراقي .ويعود �إختيار
�إ�سرائيل من �ضمن خيارات البحث يف هذه الدرا�سة �إىل �أن هذه الدولة من �ضمن دول
ال�شرق الأو�سط وهي غري جارة للعراق وال يتوافق �شعبها دينيا �أو مذهبيا �أو قوميا مع ال�شعب
العراقي .ويهدف الباحث �إىل التعرف على �إمكانية �أن يكون املوقف من �إ�سرائيل نابعا من
تنوع اخللفيات املذهبية والقومية لدى املبحوثني.
اتفق غالبية املبحوثني ومن كافة املكونات �أن دولة �إ�سرائيل دولة ت�ضر بالعراق
وم�صاحله .و�أجاب ( )145مبحوثا مبا يعادل ( )%81من جمموع وحدات عينة الدرا�سة
ب�أن �إ�سرائيل دولة م�ضرة بالعراق� ،إذ �شكل العرب ال�سنة والعرب ال�شيعة والكرد ( 58و45
و )42من جمموع الذين اختاروا هذا التوجه وبح�سب الرتتيب.
ويف املرتبة الثانية �أفاد ( )20مبحوثا ب�أنهم ال يعرفون فيما �إذا كانت مواقف �إ�سرائيل
م�ضرة �أم داعمة �أم حمايدة جتاه العراق .و�شكل ذلك ( )%11من �إجابات املبحوثني� ،إذ

ــ245ــ

كان العرب ال�سنة والعرب ال�شيعة والكرد ( 1و 6و )13جميبا على هذا اخليار وبح�سب
الرتتيب.
�أما يف املرتبة الثالثة �أجاب ( )9مبحوثني م ّثلوا ( )%5من جمموع �إجابات املجيبني
ب�أن �إ�سرائيل دولة حمايدة يف مواقفها جتاه العراق .واختار �سني عربي واحد هذه الإجابة
يف حني ت�ساوى عدد ال�شيعة العرب والكرد بـ( )4جميبني على هذه الإجابة لكل منهما.
و�أخريا �أ�شار ( )6مبحوثني مبا يعادل ( )%3من جمموع وحدات عينة الدرا�سة ب�أن
�إ�سرائيل دولة داعمة للعراق .ومل يخرت هذه الإجابة �أي �سني عربي يف حني �أ�شّ ر عليها ()5
من العرب ال�شيعة وكردي واحد.
و ُيع ّد املوقف ال�سلبي من �إ�سرائيل طبيعي ًا ومتوقع ًا ،لكون هذا البلد ي�ش ّكل رمزا للعداء
العقائدي والتاريخي بالن�سبة للمبحوثني .لكن مع ذلك ف�إن الالفت �أن جمموع الإجابات
ف�ضلوا الإجابة ب�أنهم ال يعرفون موقف
التي اختارت �إ�سرائيل كبلد داعم� ،أو حمايد �أو الذين ّ
�إ�سرائيل جتاه العراق� ،ش ّكل ما جمموعه ( )35تكرارا �أي نحو ( )%19من جمموع وحدات
عينة الدرا�سة .ولعل ذلك يعود �إىل �شعور بع�ض املبحوثني بوجود م�شرتكات مع �إ�سرائيل،
منها النظام الدميقراطي يف بيئة �إقليمية تعادي ذلك .و�أي�ضا ما �س ّمي مببد�أ «مكافحة
الإرهاب» قد يكون من امل�ؤ�شرات التي �شعر املبحوثون ب�أنها م�شرتكات مع �إ�سرائيل ،ال
�سيما و�أن �أعداء �إ�سرائيل التقليديني �أظهروا م�ؤ�شرات عدائية �أي�ضا جتاه النظام ال�سيا�سي
اجلديد يف العراق ومكوناته .وميكن �أن ن�ضيف �إىل كل ذلك احلكمة القائلة ب�أن «عدو عدوي
�صديقي»� ،إذ قد يكون موقف بع�ض املبحوثني من �إ�سرائيل نوع من ال ِنكاية بالدول العربية
لأ�سباب م ّر ذكرها.
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5ـ امل�شاركة ال�سيا�سية ،بني الرف�ض والقبول..
اجلدول ( )25يو�ضح مدى ثقة املكونات االجتماعية يف العراق بالنظام الدميقراطي يف
حتقيق �آمال العراقيني وتطلعاتهم

املكونات عربي عربي

مدى الثقة بالنظام الدميقراطي
�أثق بقوة
�أثق �إىل حد ما
ال �أثق �إىل حد ما
ال �أثق على الإطالق
ال �أعرف
املجموع

املجموع

�سني �شيعي كردي التكرار الن�سبة
%23
42
20
17
5
%35
63
11
27
25
%20
36
12
10
14
%8
14
5
3
6
%14
25
12
3
10
%100 180
60
60
60

بهدف التعرف على ر�ؤية املكونات الإجتماعية العراقية مل�ستقبلهم يف ظل النظام
الدميقراطي الذي بد�أت ترت�سخ �أقدامه منذ عام  ،2003جرى ت�صميم �س�ؤالٍ قد يك�شف
عن توجهات الفئات العراقية املختلفة.
�أظهر جمموع �إجابات املبحوثني عن مدى ثقتهم بالنظام الدميقراطي يف حتقيق
�آمالهم كعراقيني �أن ( )105مبحوث م ّثلوا نحو ( )%58من جمموع وحدات عينة الدرا�سة
�أعربوا عن ثقتهم بقوة� ،أو �إىل ح ّد ما بالنظام الدميقراطي .وي�شكل جمموع �إجابات
ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد نحو هذين اخليارين ( 30و 44و )31تكرارا بح�سب
الرتتيب.
من جانب �آخر ت�شري بيانات اجلدول �أعاله �أن ( )50مبحوثا مبا يعادل ()%28
من جمموع وحدات عينة الدرا�سة لي�ست لديهم ثقة �إىل ح ّد ما �أو على الإطالق بالنظام
الدميقراطي يف العراق .وي�شكل عدد ال�سنة العرب الذين �إختاروا هذين اخليارين ()20
مبحوثا يف حني كان عدد ال�شيعة العرب والكرد ( 23و )17بح�سب الرتتيب.
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ف�ضلوا الإجابة بـ(ال �أعرف) فقد بلغ عددهم ( )25مبحوثا ،مبا يعادل
�أما الذين ّ
( )%14من جمموع وحدات عينة الدرا�سة.
ولتحليل موقف املبحوثني من املكونات املختلفة ميكن القول �إن توجه امل�ستجيبني
نحو اخليارات الإيجابية يف الثقة بالنظام الدميقراطي ـ (�أثق بقوة� ،أثق �إىل حد ما) ـ
تبدو مت�أثرة مبدى حتقيق كل مكون لذاته� ،أو بتعبري �آخر احل�صول على حقوقه �أو ما يعتربه
حقوقا ب�شكل كامل �ضمن النظام الدميقراطي اجلديد .فبعد تغيري النظام ال�سيا�سي
عام � 2003شعر ال�شيعة العرب بزوال القيود ال�سيا�سية والإقت�صادية والدينية التي كانت
مفرو�ضة عليهم وبذلك تخل�صوا من جزء كبري من الغنب الذي كان مفرو�ضا عليهم من
قبل احلكومات املتعاقبة على العراق .ويف ذات الوقت مازال الكرد يبدون متخوفني من
النظام ال�سيا�سي اجلديد �إذ �أنهم مل يح�سموا ق�ضايا مهمة حتى كتابة هذه ال�سطور ،بني
احلكومة املركزية وحكومة �إقليم كرد�ستان ،ومنها عائدية ما �سمي باملناطق املتنازع عليها
و�أهمها كركوك ،و�آليات ا�ستخراج النفط ،وق�ضايا �أخرى� .أما املوقف العربي ال�سني من
الدميقراطية ورغم �أنه جاء مب�ستوى الإ�ستجابة الكردية تقريبا� ،إال انه يعد �إ�ستجابة قوية
من هذا املكون و�إ�ستيعابا متزايدا ملا جرى عام  ،2003و�أي�ضا رغبة يف امل�شاركة احلقيقية
يف القرار ال�سيا�سي داخل البالد .وال يخفى �أن النظام الدميقراطي ك�آلية للحكم يعد من
�أ�سا�سيات «بناء الدولة» و«بناء الأمة» يف العراق ،ومن ّثم تعزيز الهوية الوطنية العراقية.
وعلى الرغم من التوجه الإيجابي العام للمبحوثني حيال النظام الدميقراطي يف
حتقيق �آمال املواطنني العراقيني� ،إال �أن ذلك مرهون مبدى حتقيق هذا النظام للعدالة
العامة ،و�إزالة ال�شعور بالغنب �أو اخلوف منه �ضمن الدولة العراقية .ولعل ذلك ما دعا
ن�سبة مهمة من املبحوثني بلغت ( )%14يف الإجابة بـ(ال �أعرف) ،نحو حتقيق طموحاتهم
كمواطنني من خالل النظام الدميقراطي .ومن الوا�ضح �أن �أغلبية �سنية عربية وكردية
�ش ّكلت املجيبني على هذا اخليار� ،إذ يبدو �أن الدميقراطية يف العراق تواجه حتدي �إر�ضاء
هذين املكونني على امل�ستوى املتو�سط والبعيد.
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6ـ �إندماج �أم تفكك؟
اجلدول ( )26يو�ضح ر�ؤية املبحوثني وبح�سب مكوناتهم ،مل�ستقبل العراق والعراقيني

املكونات عربي

عربي

�سني

�شيعي

الإجابات
يتجه نحو مزيد من التفكك
واخلالف.
يتجه نحو مزيد من الوحدة
والتما�سك.
�سيبقى على و�ضعه احلايل.
ال �أعرف
املجموع

املجموع
كردي التكرار الن�سبة

7

8

10

25

%14

17
21
15
60

27
21
4
60

16
20
14
60

60
62
33
180

%33
%34
%19
%100

بهدف التعرف على مدى تفا�ؤل املبحوثني ومن املكونات املختلفة مب�ستقبل العراق
والعراقيني كم�شروع للتفكك واخلالف �أو الوحدة والتما�سك ،جرى ت�صميم �س�ؤالٍ بهذا
اخل�صو�ص .وت�شري نتائج البيانات �أن �أغلب املبحوثني يرون �أن العراق �سيبقى على و�ضعه
احلايل ٍ
كحد و�سط بني اخلالف والتفكك من جانب ،والوحدة والتما�سك من جانب �آخر.
وف�ضل نحو ( )62مبحوثا هذا الر�أي مبا يعادل ( )%34من جمموع وحدات عينة الدرا�سة،
ّ
�سجل ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد تكرارات مت�ساوية تقريبا ـ ( )21للأول
�إذ ّ
والثاين و( )20تكرارا للثالث ــ.
ويف املرتبة الثانية وبفارق طفيف عن الأول �أفاد ( )60مبحوثا م ّثلوا ( )%34تقريبا
من جمموع وحدات عينة الدرا�سة �أنهم متفائلون مب�ستقبل العراق والعراقيني �إذ �أنهم
�سيتجهون �إىل مزيد من الوحدة والتما�سك .وكان ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد (17
و 27و )16تكرارا من هذه الإجابة وبح�سب الرتتيب.
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ويف املرتبة الثالثة �أكد ( )25مبحوثا �أي نحو ( )%14من جمموع وحدات عينة الدرا�سة،
ت�شا�ؤمهم مب�ستقبل العراق والعراقيني ،م�شريين �إىل �أفق ينذر بالتفكك واخلالف .و�ش ّكل ال�سنة
العرب وال�شيعة العرب والكرد ( 7و 8و )10تكرارات من هذا التوجه وبح�سب الرتتيب.
ف�ضل ( )33مبحوثا مبا يعادل ( )%19من جمموع
�أما يف املرتبة الرابعة والأخرية ّ
وحدات عينة الدرا�سة الإجابة ب�أنه لي�س يف �إمكانهم حتديد م�ستقبل العراق والعراقيني.
وكان من بني املجيبني (� )15سني ًا عربي ًا و( )4من ال�شيعة العرب و( )14كرديا.
ولتحليل نتائج هذا اجلدول ميكن الإ�شارة �إىل �أن ال�شيعة العرب �أكرث تفا�ؤال مب�ستقبل
العراق والعراقيني ،يف حني يبدو �أن ال�سنة العرب والكرد �أكرث حتفظا على ذلك .لكن ذلك
ال يعني ت�شا�ؤم ال�سنة العرب والكرد بامل�ستقبل خا�صة �إذا ما �أخذنا باحل�سبان �أن امل�ستجيبني
منهم خليار (ال �أعرف) ،هم �أكرث عددا من الذين �أ�شاروا �إىل �أن العراق يتجه نحو املزيد
من التفكك واخلالف .وقد يكون ذلك م�ؤ�شرا دالاّ على الرغبة يف التفا�ؤل دون �أن ي�صل �إىل
حد التفا�ؤل املطلق� .أما ال�سبب وراء املوقف ال�سني العربي والكردي فيبدو �أي�ضا يف ذات
ال�سياق الذي مت �شرحه يف اجلدول (� )25إذ �أن النظام ال�سيا�سي العراقي بعد عام 2003
مل يتمكن حلد كتابة هذه ال�سطور احت�ضان هذين املكونني مبا يدفع عنهم ال�شعور بالغنب �أو
اخلوف منه يف امل�ستقبل.
جدول ( )27يو�ضح و�صف املكونات االجتماعية يف العراق لطبيعة العالقة بني املواطنني
ال�سنة وال�شيعة

املكونات عربي عربي

العالقة بني ال�سنة وال�شيعة
جيدة جد ًا
جيدة
مرتدد
�سيئة
�سيئة جد ًا
املجموع

املجموع

�سني �شيعي كردي التكرار الن�سبة
%17
30
11
11
8
%56
100
30
29
41
%19
35
11
15
9
%6
11
7
2
2
%2
4
1
�صفر 3
%100 180
60
60
60
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من �أجل درا�سة طبيعة القراءة التي يقدمها كل مكون من املكونات العراقية حيال
طبيعة العالقة التي تربط املواطنني ال�شيعة وال�سنة ببع�ضهم البع�ض ،جرى ت�صميم �س�ؤال
بهذا اخل�صو�ص .وبح�سب نتائج البيانات يف اجلدول �أعاله ف�إن �أغلبية كبرية من املبحوثني
�أفادوا ب�أن العالقة بني املواطنني ال�شيعة وال�سنة هي عالقة جيدة جدا �أو جيدة �إىل حد ما.
وبلغت عدد الإجابات التي و�صفت تلك العالقة بالإيجابية نحو ( )130تكرارا مبا يعادل
( )%73من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .وبلغ عدد ال�سنة العرب من �ضمن هذه الإجابات
( )49مبحوثا يف حني بلغ عدد ال�شيعة العرب والكرد لذات الإجابة ( 40و� )41إجابة بح�سب
الرتتيب.
ويف املرتبة الثانية جاءت �إجابة املبحوثني مرتددة حيال و�صف العالقة بني ال�شيعة
وال�سنة بتكرارات بلغت (� )35أي ( )%19من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .و�ش ّكل العرب
ال�سنة والعرب ال�شيعة والكرد ( 9و 15و )11تكرارا بح�سب الرتتيب.
�أما الذين و�صفوا العالقة بني ال�شيعة وال�سنة ب�أنها �سيئة �أو �سيئة جدا فقد جاءوا يف
املرتبة الثالثة بتكرارات بلغت (� )15أي ما يعادل ( )%8من جمموع وحدات عينة الدرا�سة،
�إذ كان ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد ( 2و 5و )8تكرارات بح�سب الرتتيب.
ويالحظ على نتائج البيانات �أعاله �أن ال�شيعة العرب والكرد يبدو �أكرث توج�سا يف
التو�صيف الإيجابي لطبيعة العالقة بني ال�شيعة وال�سنة .ي�أتي ذلك على الرغم من الطابع
الإيجابي العام لإجابات املبحوثني يف كون العالقة بني ال�شيعة وال�سنة عالقة �إيجابية
فر�ضتها طبيعة التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح الإجتماعي وامل�صالح العامة التي ربطت
املكونات العراقية ببع�ضها البع�ض طوال ال�سنني .لكن التوج�س ال�شيعي العربي والكردي
جتاه و�صف العالقة بني ال�شيعة وال�سنة قد يعود �إىل اخلوف الالواعي من عودة الطائفية
ال�سيا�سية �أو حتى النزاع املذهبي ذي الطابع العنيف الذي �شهدته �سنوات ما بعد �سقوط
النظام ال�سيا�سي عام .2003
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اجلدول ( )28يو�ضح و�صف املكونات االجتماعية يف العراق لطبيعة العالقة بني املواطنني
العرب والكرد

املكونات عربي عربي

العالقة بني العرب والكرد
جيدة جد ًا
جيدة
مرتدد
�سيئة
�سيئة جد ًا
املجموع

املجموع

�سني �شيعي كردي التكرار الن�سبة
%10
18
9
7
2
%44
79
33
20
26
%27
48
12
17
19
%14
25
6
10
9
%5
10
�صفر
6
4
%100 180
60
60
60

بهدف التعرف على �آراء املبحوثني بخ�صو�ص طبيعة العالقة التي تربط العرب
والكرد ببع�ضهم البع�ض ،جرى ت�صميم �س�ؤالٍ بهذا اخل�صو�ص .وبح�سب نتائج بيانات
اجلدول �أعاله ف�إن �أكرث من ن�صف �أفراد عينة الدرا�سة ي�صفون تلك العالقة باجليدة
جدا �أو جيدة �إىل حد ما ،بتكرارات بلغت (� )97أي ما يعادل ( )%54من جمموع وحدات
عينة الدرا�سة .و�ش ّكل العرب ال�سنة والعرب ال�شيعة والكرد ( 28و 27و )42تكرارا بح�سب
الرتتيب.
�أما يف املرتبة الثانية فقد جاءت �إفادة املبحوثني برتددهم يف و�صف طبيعة العالقة
بني الكرد والعرب ،وذلك بتكرارات بلغت ( )48تكرارا �أي نحو ( )%27من جمموع وحدات
عينة الدرا�سة� ،إذ كان ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد ( 19و 17و )12تكرارا �ضمن
هذه الإجابة بح�سب الرتتيب.
وجاء يف املرتبة الثالثة جمموع الإجابات التي و�صفت العالقة بني العرب والكرد
ب�أنها �سيئة �إىل حد ما �أو �سيئة جدا ،وذلك بتكرارات بلغت (� )35أي ما يعادل ()%19
من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .وكانت جمموع �إجابات العرب ال�سنة �ضمن هذا اخليار
(� )13إجابة يف حني �شكلت �إجابات العرب ال�شيعة والكرد ( 16و )6بح�سب الرتتيب.
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ويظهر من خالل بيانات اجلدول �أعاله �أن الكرد �أكرث �إيجابية يف و�صف العالقة بني
العرب والكرد .وقد يعود ذلك �إىل �أن املبحوثني من الكرد هم من �ضمن احلدود اجلغرافية
ملدينة بغداد� ،أي �أن هذه الإجابات تعود �إىل كرد بغداد ولي�س الكرد من �سكنة حمافظات
�إقليم كرد�ستان .ومن الطبيعي �أن يكون �شعور الكرد الذين ج ّربوا الإختالط واحلياة مع
املواطنني العرب �أكرث �إيجابية من غريهم الذين مل يخو�ضوا تلك التجربة .و�أي�ضا قد يكون
اجتاه الكرد يف ال�شعور الإيجابي نحو العرب يف حر�صهم على الإندماج مع العرب الذين
ي�شكلون الغالبية الدميوغرافية ل�سكان العراق .كما �أن �شعور الكرد جتاه العرب قد يكون
نابعا من جناحهم يف �إنتزاع �أغلبية احلقوق الثقافية وال�سيا�سية التي نا�ضلوا من �أجلها
طوال عقود ،يف حني قد يكون ذات الأمر �ش ّكل �شعورا بالغبطة �أو املرارة �أو حتى الغنب لدى
امل�ستجيبني من ال�شيعة العرب وال�سنة العرب ،الذين �أظهرا موقفا �شبه موحد جتاه الكرد.
اجلدول ( )29يو�ضح و�صف املكونات االجتماعية لو�ضع العراق ب�شكل عام قيا�سا مبا كان
عليه قبل عام 2003

الو�ضع يف العراق
�أف�ضل
نف�س ال�شيء
�أ�سو�أ
ال �أعرف
املجموع

املكونات عربي

عربي

�سني
12
18
29
1
60

�شيعي
39
13
7
1
60

املجموع
كردي التكرار الن�سبة
%40
71
20
%21
38
7
%34
62
26
%5
9
7
%100 180
60

بهدف التعرف على و�صف املكونات الإجتماعية العراقية لو�ضع العراق وقت �إجراء
الدرا�سة قيا�سا مبا كان عليه قبل عام  ،2003جرى ت�صميم �س�ؤالٍ بهذا اخل�صو�ص .وبح�سب
نتائج البيانات يف اجلدول �أعاله ف�إن تكرارات كبرية ن�سبيا من املبحوثني �أ�شاروا �إىل �أن
العراق حاليا هو �أف�ضل مما كان عليه قبل عام  .2003وبلغت عدد التكرارات املجيبة على
هذا اخليار ( )71مبا يعادل ( )%40من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .و�شكل العرب ال�سنة
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( )12تكرارا من جمموع هذه الإجابة يف حني كان ال�شيعة العرب والكرد ( 39و� )20إجابة
بح�سب الرتتيب.
ويف املرتبة الثانية �أ�شار املبحوثون �إىل �أن و�ضع العراق �أ�صبح �أ�سو�أ قيا�سا مبا كان
عليه قبل عام  ،2003وذلك بتكرارات بلغت (� )62أي نحو ( )%34من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة .وكان ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد ( 29و 7و )26تكرارا من جمموع الذين
�أجابوا على هذا التوجه.
ويف املرتبة الثالثة �أفاد ( )38مبحوثا مبا يعادلون ( )%21من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة ب�أن و�ضع العراق مل ي�شهد تغريا قيا�سا مبا كان عليه قبل عام  .2003و�شكل العرب
ال�سنة وال�شيعة العرب والكرد ( 18و 19و )7تكرارات من جمموع الذين �أجابوا على هذا
اخليار.
ف�ضل (� )9أ�شخا�ص ،مبا يعادلون ( )%5من
�أما يف املرتبة الرابعة والأخرية فقد ّ
جمموع وحدات عينة الدرا�سة ب�أنه لي�س يف �إمكانهم تو�صيف و�ضع العراق حاليا قيا�سا مبا
كان عليه قبل عام  .2003وقد �أجاب �سني عربي واحد و�شيعي عربي واحد و 7كرد على هذا
اخليار.
ومن الوا�ضح �أن ال�شيعة العرب يبدون �سعادة �أكرث من الآخرين يف و�صف �شعورهم
بعراق ما بعد � ،2003إذ قد يعود ذلك �إىل م�ستوى احلريات العامة وخا�صة الدينية منها،
ف�ضال عن املكا�سب ال�سيا�سية التي ح�صل عليها ال�شيعة من خالل نظام احلكم الدميقراطي
اجلديد .ويف ذات الوقت قد يكون تراجع مكانة ال�سنة العرب على امل�ستوى ال�سيا�سي عامال
يف الت�شا�ؤم الذي �أبداه ه�ؤالء من املبحوثني يف و�صف عراق ما بعد � .2003أما موقف الكرد
فيبدو �أكرث غمو�ضا� ،إذ لي�س من الوا�ضح �سبب الت�شا�ؤم الذي عبرّ عنه املبحوثني من الكرد
جتاه و�صف العراق بعد عام  ،2003على الرغم من �أن املكا�سب ال�سيا�سية احلقيقية للكرد
مل يتم تثبيتها �إال �ضمن النظام ال�سيا�سي الذي حكم البالد بعد ذلك التاريخ .ولعل هذا
املوقف الكردي بحاجة �إىل مزيد من الدرا�سة للتحري عن �أ�سباب الرف�ض الذي �أبداه ن�سبة
مهمة من الكرد جتاه الو�ضع العراقي اجلديد.
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اجلدول ( )30يو�ضح �شعور املبحوثني بح�سب فئاتهم االجتماعية ،بوالئهم للعراق بعد
عام 2003

ال�شعور بالوالء
زاد
مل يتغري
�أ�صبح �أقل
ال �أعرف
املجموع

املكونات عربي
�سني
11
45
3
1
60

عربي

املجموع

�شيعي كردي التكرار الن�سبة
%32
58
15
32
%51
91
28
18
%9
17
9
5
%8
14
8
5
%100
180
60
60

تو�ضح بيانات اجلدول �أعاله �أن �أكرث من ن�صف وحدات عينة الدرا�سة ت�ؤكد �أن والءها
للعراق مل يتغري بفعل تغيري النظام ال�سيا�سي يف العراق عام  .2003وي�ؤكد ( )91مبحوثا مبا يعادل
( )%51من جمموع وحدات العينة مبا ي�ضم (� )45سني ًا عربي ًا و(� )18شيعي ًا عربي ًا و( )28كردي ًا �أن
والءهم للعراق مل يتغري.

يف الوقت ذاته �أفاد ( )58مبحوثا مبا ميثلون ( )%32من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة �أن والءهم للعراق زاد بعد تغيري النظام ال�سيا�سي يف البالد .وكان من �ضمن
املجيبني ( )11عربي ًا �سني ًا و( )32عربي ًا �شيعي ًا و( )15كرديا.
ويف املرتبة الثالثة �أ�شار ( )17مبحوثا �أي نحو ( )%9من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة �أن والءهم للعراق �أ�صبح �أقل مما كان عليه قبل عام  .2003واختار ( )3من
العرب ال�سنة و( )5من العرب ال�شيعية و( )9من الكرد هذا اخليار.
�أما يف املرتبة الرابعة والأخرية فقد ف�ضل ( )14مبحوثا مبا ميثلون ( )%8من
جمموع وحدات عينة الدرا�سة الإجابة ب�أنهم ال يعرفون فيما �إذا ما تغري والءهم للعراق
بفعل ما جرى من تغيري للنظام ال�سيا�سي عام  .2003وكان من بني املجيبني على هذا
اخليار �سني عربي واحد و( )5من ال�شيعة العرب و( )8كرد.
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ومن الوا�ضح �أن تغيري النظام ال�سيا�سي يف البالد وما رافقه من �إطالق للحريات
العامة وامل�شاركة ال�سيا�سية التي متيز بها ال�شيعة ،كان دافعا مهما للمبحوثني يف �شعورهم
مبزيد من الوالء للعراق بعد عام  .2003وعلى الرغم من ذلك ف� ّإن ذات الأمر مل ينطبق على
املبحوثني الكرد الذين كان من املتوقع �أن يكون موقفهم مب�ستوى املوقف ال�شيعي العربي،
وهو �أمر يحتاج �إىل مزيد من الدرا�سة لفهم الأ�سباب الكامنة وراء طبيعة الإجابات بالن�سبة
للمبحوثني الكرد.
7ـ كرد�ستان و�إدارة الدولة..
اجلدول ( )31يو�ضح ر�أي املبحوثني با�ستقالل �إقليم كرد�ستان ،وفقا ملكوناتهم

املكونات عربي عربي

الإجابة

نعم
ال
ال �أعرف
املجموع

املجموع

�سني �شيعي كردي
24
9
9
25 50 45
11
1
6
60 60 60

التكرار
42
120
18
180

الن�سبة
%23
%67
%10
%100

الطبيعة الإدارية وال�سيا�سية التي ربطت �إقليم كرد�ستان باحلكومة املركزية يف
بغداد كانت من �ضمن التغريات الأ�سا�سية التي �شهدها العراق �ضمن نظامه الإحتادي بعد
عام  .2003ويعد املوقف من طبيعة النظام اجلديد لإدارة الدولة �إحدى م�ؤ�شرات توافق
الأمة على م�شرتكات بعينها.
يو�ضح بيانات اجلدول (� )31أن ثلثي املبحوثني يرف�ضون �أن ي�ؤدي الإقرار ب�إقليم
كرد�ستان �إىل �إ�ستقالل هذا الإقليم عن العراق .و�أ�شار ( )120مبحوثا ميثلون ( )%67من
جمموع وحدات عينة الدرا�سة �أنهم ال يوافقون على �إ�ستقالل الإقليم� ،إذ كان من بينهم
( )45عربي ًا �سني ًا و( )50عربي ًا �شيعي ًا و( )25من الكرد.
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�أما يف املرتبة الثانية فقد �أ ّيد( )42مبحوثا �أي ما ن�سبته ( )%23من جمموع وحدات
عينة الدرا�سة �إ�ستقالل �إقليم كرد�ستان عن العراق .وت�ساوى موقف العربي ال�شيعي وال�سني
بـ( )9تكرارات لكل منهما �ضمن هذا التوجه يف حني بلغت التكرارات الكردية ()24
تكرارا.
ف�ضل ( )18مبحوثا �أي ( )%10من جمموع وحدات عينة
ويف املرتبة الثالثة والأخرية ّ
الدرا�سة الإجابة بـ(ال �أعرف) عند �س�ؤالهم عن �آرائهم ب�ش�أن ا�ستقالل �إقليم كرد�ستان.
وكان من بني املبحوثني �ضمن هذا التوجه ( )6من العرب ال�سنة وعربي �شيعي واحد و()11
من الكرد.
ولتحليل املواقف ميكن الإ�شارة �إىل وجود توافق �شيعي و�سني بني العرب على رف�ض
الإ�ستقالل الكردي عن العراق ،يف حني �أن هناك �إنق�سام ًا كردي ًا ب�ش�أن هذا الأمر .وال ينبغي
�إغفال �أن املبحوثني الكرد �ضمن عينة الدرا�سة هم من مدينة بغداد� ،إذ ُيتوقع �أن يكون
موقف الكرد يف املناطق الكردية �أكرث �إندفاعا يف املطالبة باالنف�صال عن العراق .وقد يعود
ذلك �إىل التجربة الكردية منذ الت�سعينيات من القرن املا�ضي يف احلكم الذاتي �شبه امل�ستقل
عن احلكومة املركزية والتي �أتاحت للكرد ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية والثقافية بحرية ،ما
عزز مطالبتهم مبديات �أبعد من احلكم الذاتي و�صوال �إىل الإ�ستقالل عن العراق .لكن
يف الوقت ذاته ف�إن التعاي�ش ال�سلمي بني املكونات الإجتماعية وب�صرف النظر عن موقف
احلكومات املتعاقبة من الكرد بالإ�ضافة �إىل ال�صعوبات العملية يف �إ�ستقالل الإقليم عن
العراق ،قد يكون من �أ�سباب الرتدد الكردي يف املطالبة باالنف�صال� .أ�ضف �إىل كل ذلك
�أن النظام ال�سيا�سي اجلديد الذي حكم البالد منذ عام � 2003أتاح للكرد حقوقا كبرية
كمواطنني عراقيني مما �أ�ضاف �إىل الثقة الكردية املتزايدة �أ�صال بنظام احلكم يف بغداد.
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اجلدول ( )32يو�ضح ر�أي الراف�ضني ال�ستقالل �إقليم كرد�ستان بخ�صو�ص النظام الأف�ضل
لإدارة البالد

املكونات عربي عربي

الإجابة
نظام فدرايل يحفظ خ�صو�صية كرد�ستان
�ضمن عراق واحد.
نظام دميقراطي مركزي يعتمد املحافظات
يف �إدارة البالد.
ال �أعرف
املجموع

املجموع

�سني �شيعي كردي التكرار الن�سبة
5

17

16

38

%32

36
4
45

31
2
50

8
1
25

75
7
120

%62
%6
%100

بالن�سبة للراف�ضني لإنف�صال �إقليم كرد�ستان عن العراق فقد تباينت �آرا�ؤهم ب�ش�أن
النظام ال�سيا�سي والإداري الأف�ضل لإدارة البالد .و�أجاب ( )75مبحوثا ميثلون ( )%62من
جمموع الراف�ضني لإ�ستقالل الإقليم عن العراق ب�أنهم يف�ضلون نظاما دميقراطيا مركزيا
يعتمد املحافظات يف �إدارة البالد .وكان ( )36عربي ًا �سني ًا و( )31عربي ًا �شيعي ًا و()8كرد
من بني الذين �إختاروا هذا التوجه.
ومن ناحية �أخرى �أفاد ( )38مبحوثا �أي ( )%32من جمموع الراف�ضني لإ�ستقالل
�إقليم كرد�ستان ب�أنهم ي�ؤيدون نظاما فدراليا يحفظ خ�صو�صية الكرد �ضمن عراق واحد.
وكان من بني الذين اختاروا هذا التوجه ( )5من العرب ال�سنة و( )17من العرب ال�شيعة
و( )16من الكرد.
�أما ( )7من املبحوثني مبا يعادلون ( )%6من جمموع الراف�ضني لإ�ستقالل �إقليم
كرد�ستان فلم يعرفوا �أي نظام ميكن �أن ي�صلح لإدارة العراق .وكان ( )4من ال�سنة العرب
و( )2من ال�شيعة العرب وكردي واحد من �ضمن املجيبني على هذا اخليار.
ويالحظ على نتائج البيانات �أن الكرد �أكرث مت�سكا باخليار الفدرايل يف �إدارة الدولة
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�إذ يبدو �أن جناح الكرد يف حتقيق الكثري من طموحاتهم من خالل �إقليم كرد�ستان� ،ش ّكل
دافعا يف توجه املبحوثني الكرد �ضمن هذا اخليار .ويف ذات الوقت بدا العرب ال�سنة �أكرث
مت�سكا مبركزية الدولة ،وهو خيار تاريخي اعتمدت عليه احلكومات العراقية املتعاقبة التي
غالبا ما حكمتها نخبة عربية �سنية.
اجلدول ( )33يو�ضح توقعات املبحوثني بالن�سبة لإقليم كرد�ستان خالل ال�سنوات الـ8
املقبلة

املكونات عربي عربي

الإجابات
�سيتجه �إقليم كرد�ستان نحو
االنف�صال عن العراق.
�سيتجه �إقليم كرد�ستان نحو
االندماج مع باقي �أجزاء العراق
�سيبقى و�ضع الإقليم على حاله.
ال �أعرف
املجموع

املجموع

�سني �شيعي كردي التكرار الن�سبة
29

19

18

66

%37

3
19
9
60

10
20
11
60

9
21
12
60

22
60
32
180

%12
%33
%18
%100

ملعرفة قراءة املبحوثني بالن�سبة للعالقة بني الكرد والعرب على امل�ستوى الإداري
وال�سيا�سي �ضمن الدولة العراقية جرى ت�صميم �س�ؤال يت�ضمن توقعات املبحوثني مل�ستقبل
�إقليم كرد�ستان خالل ال�سنوات الـ 8املقبلة.
ت�شري نتائج اجلدول �أعاله �أن معظم املبحوثني يتوقعون �أن يتجه �إقليم كرد�ستان
نحو الإنف�صال عن العراق ،وذلك بتكرارات بلغت ( )66تكرارا �أي ما يبلغ من ( )%37من
جمموع وحدات عينة الدرا�سة .وكان من بني املجيبني على هذا اخليار ( )29عربي ًا �سني ًا
و( )19عربي ًا �شيعي ًا و( )18كرديا.
وبفارق لي�س كبري عن الأول �أكد ( )60مبحوثا ميثلون ( )%33من جمموع وحدات
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العينة �أن و�ضع الإقليم �سيبقى على حاله .وكانت التكرارات العائدة لكل مكون �ضمن هذا
التوجه متقاربة �إىل بع�ضها البع�ض �إذ بلغ عدد ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد (19
و 20و )21تكرارا لكل منهم بح�سب الرتتيب.
ف�ضل ( )32مبحوثا �أي نحو ( )%18من جمموع وحدات عينة
من جانب �آخر ّ
الدرا�سة الإجابة بـ(ال �أعرف) بالن�سبة لو�ضع الإقليم مع باقي �أجزاء العراق .وكان من بني
املجيبني على هذا التوجه ( )9من ال�سنة العرب و(� )11شيعي ًا عربي ًا و( )12كرديا.
و�أخريا �شدد ( )22مبحوثا ميثلون ( )%12من جمموع وحدات العينة على �أن �إقليم
كرد�ستان �سيتجه �إىل الإندماج مع باقي �أجزاء العراق خالل ال�سنوات الثماين املقبلة .وكان
عدد ال�سنة العرب وال�شيعة العرب والكرد من �ضمن املجيبني على هذا التوجه ( 3و 10و)9
تكرارات بح�سب الرتتيب.
وت�شري بيانات اجلدول �أن ما مييز موقف املبحوثني هو الرتدد وحالة الاليقني جتاه
القراءة امل�ستقبلية للعالقة التي تربط الإقليم بعموم العراق .على الرغم من �أن موقف
املبحوثني ال�سنة العرب بدا �أكرث ت�شا�ؤما من الآخرين يف توقعاتهم مل�ستقبل الإقليم .ومن
الوا�ضح �أن طبيعة النظام ال�سيا�سي وما يقدمه هذا النظام للكرد هو ما �سيحدد بالفعل
م�ستقبل �إقليم كرد�ستان.
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الف�صل اخلام�س

اال�ستنتاجات ومناق�شة الفر�ضيات

املبحث الأول
مناقشة نتائج الدراسة امليدانية واإلستنتاجات
متهيد
بعد عر�ض معطيات الدرا�سة امليدانية وحتليلها يف الف�صل ال�سابق ،ميكن تلخي�ص
نتائج هذه الدرا�سة ومقارنتها مع بع�ض الدرا�سات الأخرى �ضمن املبحث احلايل.
•�أظهرت نتائج البيانات الرئي�سية للمبحوثني �ضمن الدرا�سة احلالية �أن غالبية
املبحوثني وبن�سبة تقرتب من (� )%70ضمن فئة الأعمار الواقعة بني ()37-18
عاما ،كما �أن �أكرث من ن�صفهم من املتعلمني الذين يحملون �شهادة املعهد فما
فوق .وبذا كان من الطبيعي �أن تكون العينة املدرو�سة من الطبقة الو�سطى
اقت�صاديا ،ف� ّإن ( )%67من وحدات عينة الدرا�سة ع ّرفت نف�سها �ضمن هذه
الطبقة �أو ما يزيد.
•كان التحفظ وا�ضحا لدى ال�شيعة العرب يف الإف�صاح عن م�ستواهم الإقت�صادي،
يف حني بدوا واثقني ب�أنف�سهم عند التعريف باملذهب الفقهي الذي ينتمون �إليه،
�سجلها الباحث .ولعل التحفظ يف
وذلك من خالل املالحظات املبا�شرة التي ّ
الك�شف عن امل�ستوى الإقت�صادي لدى ال�شيعة العرب يعود �إىل ٍ
موقف ال واعي
يظهر حذرهم من ال�سلطة التي رمبا �شعر ه�ؤالء املبحوثون �أن الباحث جزء
منها ،يف حني قد تعود الثقة بالنف�س عند التعريف باملذهب الفقهي لدى ال�شيعة
العرب �إىل �شعورهم ب�أنهم الأكرثية الدميغرافية يف البالد.
•كان التحفظ وا�ضحا لدى ال�سنة العرب يف الإف�صاح عن املذهب الفقهي
الذي ينتمون �إليه ،يف حني بدوا �أكرث ثقة بالنف�س عند التعريف مب�ستواهم
�سجلها الباحث .وقد
الإقت�صادي ،وذلك من خالل املالحظات املبا�شرة التي ّ
يكون عدم اخل�شية من ال�سلطة وكون ال�سنة العرب �أقلية دميغرافية يف البالد
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هو الدافع وراء الثقة يف الك�شف عن امل�ستوى الإقت�صادي والتحفظ يف الك�شف
عن املذهب الذي ينتمون �إليه.
•كان من الالفت �أن بع�ضا من ال�سنة العرب ال يعرفون �إىل �أي مذهب فقهي ـ
(حنفي� ،شافعي ،مالكي ).. ،ـ ينتمون .وقد يعود ذلك �إىل النزعة العلمانية
التي ُعرِ ف بها ال�سنة العرب.
•ب ّينت معطيات الدرا�سة امليدانية �أن غالبية املبحوثني اختاروا الدين ثم
ك�س َّلم للتعريف بالهوية �ضمن اولويتهم
املحافظة/مدينة/حملة ثم القومية ُ
الأوىل ،يف حني �أ�صبح التعريف بالهوية �ضمن الأولوية الثانية يتبع ُ�س َّلم
ال�شهادة الدرا�سية ثم القومية ثم الوظيفة والدين بح�سب الرتتيب .وتختلف
هذه املعطيات مع نتائج ب ّينتها درا�سة �سابقة[[[(!) �أ�شارت �إىل �أن املبحوثني
مييلون �إىل منط الهويات الوطنية والدينية والطائفية بح�سب الرتتيب.
•الأرقام القليلة التي ح�صل عليها خيار (طائفتي) ،كهوية مف�ضلة ي�شري �إىل ميل
املبحوثني من وحدات عينة الدرا�سة �إىل الإبتعاد عن هذا اخليار .ولعل ذلك
يعود �إىل توجه خا�ص لدى املبحوثني يف الإبتعاد عن �أي خيار يثري �أو يك�شف �أو
ي�ؤدي �إىل اخلالف والتفكك بني العراقيني.
•التوجه القومي الوا�ضح لدى الكرد ،والتوجه الديني القوي لدى ال�شيعة العرب،
والتوجه القومي العلماين لدى ال�سنة العرب ـ (من خالل خياري �شهادتي
الدرا�سية ووظيفتي) ـ كان من �أبرز نتائج اجلداول املتعلقة بالتعريف عن
الهوية .ولعل مكت�سبات الكرد ال�سيا�سية والإقت�صادية جراء توجههم القومي،
بالإ�ضافة �إىل وثوق ال�شيعة العرب ب�أنف�سهم لكونهم الأكرثية الدميغرافية،
والرتاث العلماين الذي عا�شه ال�سنة العرب كانت عوامل �أ�سا�سية �ضمن
هذه التوجهات .وتتفق الدرا�سة احلالية مع ما تو�صلت �إليه درا�سة �أخرى يف
�أن ال�سنة العرب مييلون �إىل توجه قومي وا�ضح خالفا لل�شيعة العرب .وت�ؤكد
الدرا�سة التي �أجريت على عينة من (� )200أ�سرة نازحة يف منطقتي الكاظمية
[[[ �أحمد قا�سم مفنت ،م�صدر �سابق� ،ص.128
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والأعظمية ببغداد� ،أن (� )35أ�سرة يف منطقة الأعظمية (�سنة عرب) �إختارت
القومية كتعريف بهويتهم ك�أفراد ،مقابل (�صفر) �أ�سرة يف منطقة الكاظمية
(�شيعة عرب)[[[.
•حافظ ال�شيعة العرب من املبحوثني �ضمن وحدات عينة الدرا�سة على ت�شا�ؤم
وا�ضح حيال الإنتماء احلزبي وال�سيا�سي كخيار مف�ضل للتعريف بالهوية �ضمن
الأولويتني الأوىل والثانية يف اجلدولني ( )11و( .)12ولعل ذلك يعود �إىل
التجربة امل�ؤملة والطويلة التي عا�شها ال�شيعة العرب حتت نظام احلزب الواحد
منذ عام  1968حتى �سقوط النظام ال�سيا�سي عام  ،2003ف�ضال عن الأخطاء
غري القليلة التي وقعت فيها الأحزاب ال�سيا�سية احلاكمة منذ ت�سلمها زمام
ال�سلطة عام  ،2003رمبا كان وراء املوقف ال�سلبي لل�شيعة العرب املبحوثني جتاه
الإنتماء احلزبي وال�سيا�سي.
•كان الإنحياز وا�ضحا للعراق كخيار للعي�ش بالن�سبة للمبحوثني قيا�سا بجميع
الدول املجاورة التي ُعرِ فت بعمرانها وا�ستقرارها( ،رغم الأو�ضاع الإ�ستثنائية
وال�صعوبات الأمنية والإقت�صادية وال�سيا�سية التي عا�شتها البالد وقت �إجراء
هذه الدرا�سة) وكما َت َو َّ�ض َح ذلك من خالل اجلدول (.)13
•�إيران والكويت كانتا من �أكرث الدول رف�ض ًا كخيا ٍر للعي�ش من قبل املبحوثني حتى
و�إن توفرت الظروف املالئمة للعي�ش فيها ،يف حني �ش ّكلت تركيا �أمنوذج ًا للدول
التي �أبدى املبحوثون رغبة فيها .ولعل عامل الرف�ض بالن�سبة لإيران والكويت
يعود �إىل مواقفهما ال�سيا�سية وعالقاتهما املثرية للجدل مع العراق ،يف حني
يظهر �أن النموذج العلماين والقوي والقريب من الغرب هو الذي ا�ستهوى
املبحوثني يف ميلهم جتاه تركيا.
•�أ�شارت معطيات البيانات يف اجلدول (� )14إىل �أن غالبية املبحوثني ال يف�ضلون
�أن يتوحد العراق مع �أي دولة �أخرى .ويعود ذلك على ما يبدو �إىل الإعتداد
والإعتزاز والإن�شداد والفخر الذي مي ّيز عالقة العراقي بوطنه� .أما الراغبني
[[[ درا�سة �صاموئيل هنغتينغتون ،للمزيد يراجع مبحث الدرا�سات ال�سابقة من الكتاب احلايل.
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ف�ضلوا �أن يتوحد العراق مع الدول
يف �أن يتوحد العراق مع الدول الأخرى فقد ّ
الإ�سالمية �أوال ،والدول التي تعرتف بالقوميات املتعددة ثانيا ،والدول الغربية
ثالثا .ويف الأخري كان الراغبون يف �أن يتوحد العراق مع الدول التي متاثلهم يف
القومية والطائفة.
•تتجلى رغبة العراقيني يف البحث عن الهويات اجلامعة يف اجلدول ()15
والذي ت�شري بياناته �إىل �أن املبحوثني ي�ؤيدون �أن يكون الدين ،وعقيدة التعاي�ش
والتعدد ،هوية جامعة للعراقيني مبختلف م�شاربهم.
•اتفقت قراءة املبحوثني ملواقف بع�ض دول العامل املختلفة يف حني اختلفت يف
قراءة البع�ض الآخر بح�سب املكون الإجتماعي يف العراق .و�أظهرت بيانات
اجلداول (� 16إىل � )24أن مواقف ال�شيعة العرب جتاه الدول العربية �أكرث
ت�شددا وحت�س�سا ،وقد ي�صل ذلك ح ّد و�صفها بـ(خ�صوم) العراق والعراقيني،
يف حني كانت مواقف العرب ال�سنة جتاه الدول ذاتها �أكرث لينا و�أقل حت�س�سا.
تو�سطوا العرب ال�شيعة والعرب ال�سنة يف مواقفهم جتاه
�أما الكرد فغالبا ما ّ
الدول املختلفة .وتتفق الفكرة القائلة �أن «وجود العدو/اخل�صم/املناف�س ي�سبب
الت�ضامن» ،مع ما ورد يف درا�سة �سابقة[[[(!) �أ�شارت �إىل �أن �إنهيار الإحتاد
ال�سوفيتي �سبب �إرتباكا يف ت�ضامن الأمة الأمريكية وهزة يف هويتها الوطنية.
ولذلك دعت الدرا�سة �إىل �أن يكون الإ�سالم ال�سيا�سي ،اخل�صم/العدو/املناف�س
اجلديد للواليات املتحدة بدال من النظام ال�سوفيتي املنهار.
•�أ�شارت النتائج �إىل �إتفاق معظم املبحوثني �ضمن وحدات عينة الدرا�سة على
موحدة جتاه مواقف �أمريكا و�إ�سرائيل و�إيران من العراق ،يف حني
قراءات ّ
كانت قراءات املبحوثني متقاربة ملواقف تركيا والكويت من العراق� .إال �أن
قراءة املبحوثني تباينت �إىل حد كبري يف املواقف التي �أبدتها الدول العربية
جتاه العراق .وقد تراوحت تلك القراءات بني «املواقف امل�ضرة» و«املواقف
املحايدة» و«املواقف الداعمة» للعراق والعراقيني.
[[[ درا�سة ليورا لوكيتز ،للمزيد يراجع مبحث الدرا�سات ال�سابقة يف الف�صل الثاين من الكتاب
احلايل.
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•�أظهرت نتائج البيانات �أن املبحوثني �ضمن وحدات عينة الدرا�سة يثقون بقدرة
النظام الدميقراطي يف حتقيق �آمال العراقيني وطموحاتهم ،وذلك من خالل
�إختيار ( )%58من املبحوثني هذا التوجه مقابل (� )%28أبدوا عدم ثقتهم
بالدميقراطية كنظام للإدارة واحلكم.
•�أظهر املبحوثون قلقا جتاه م�ستقبل العراق فبدت املواقف جتاه امل�ستقبل �شديدة
ال�ضبابية ،بعدما �أ�شّ َر ( )%34من املبحوثني �إىل �أن العراق �سيبقى على و�ضعه
احلايل يف امل�ستقبل ،يف حني جاء اخليار الثاين بفارق طفيف �أي ( )%33الذي
�أ�شار �إىل �أن العراق والعراقيني �سيتجهون نحو مزيد من الوحدة والتما�سك.
وت�شاطر بقية املبحوثني ـ ( )%33ـ ر�أيني �أ�شارا �إىل �أن العراق �سيتجه �إىل مزيد
من اخلالف والتفكك ،والر�أي القائل بعدم املعرفة بامل�ستقبل .ولعل املوقف
املرتدد من امل�ستقبل يعود �إىل �أن العراق ما زال يف طور بناء م�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية
والأمنية والإقت�صادية ،كما �أن كرثة الأخطاء وبطء التقدم وكرثة الطموحات،
ت�سببت بي�أ�س املتحم�سني وت�شا�ؤم البع�ض من املبحوثني جتاه امل�ستقبل.
•�أ�ص ّر ن�سبة كبرية من املبحوثني على �أن العالقة بني املواطنني ال�سنة وال�شيعة
هي يف �أف�ضل �أحوالها ،وذلك بن�سبة بلغت ( )%73من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة .ورمبا يعود ذلك �إىل تراث الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي الذي عا�شه
العراقيون من �أبناء املذاهب املختلفة ،ال �سيما �إذا ما �أخذ باحل�سبان �أن املجتمع
العراقي نادرا ما �شهد توترا بني مكوناته على م�ستوياته الإجتماعية الدنيا.
•�أجاب ن�سبة كبرية من املبحوثني �أن العالقة بني املواطنني العرب والكرد هي يف
حالة ممتازة ،وذلك بن�سبة بلغت ( )%54من جمموع وحدات عينة الدرا�سة.
ولعل ذلك يعود �إىل ما ذكرناه �آنفا من التعاي�ش ال�سلمي بني املواطنني من
خمتلف الأعراق واملذاهب.
•من ال�ضروري الإ�شارة هنا �إىل �أن العينة املدرو�سة �ضمن جمتمع مدينة بغداد
ت�ضم كردا من املدينة ذاتها .لذلك ف�إن الإختالط والتعاي�ش والتعامل اليومي
بني ه�ؤالء وبقية املواطنني العرب من �سكنة العا�صمة ،يجعل من موقف الكرد
املبحوثني �أكرث لينا وتق ّبال للآخر القومي ،من دون �أن يكون ذلك �صحيحا
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بال�ضرورة بالن�سبة للكرد يف �إقليم كرد�ستان ،التي يعي�ش �سكانها من دون
�إختالط مع بقية القوميات واملذاهب تقريبا.
•تباين موقف العرب ال�سنة والعرب ال�شيعة والكرد يف و�صف و�ضع العراق بعد
عام  .2003ويف حني �أجاب ( )39عربي ًا �شيعي ًا ب�أن الو�ضع �أ�صبح �أف�ضل بعد
ف�ضل ( )29عربي ًا �سني ًا و( )26كردي ًا �أن
تغيري النظام ال�سيا�سي عام ّ ،2003
ي�صفوا العراق ب�أنه �أ�سو�أ بعد عام .2003
•ان�سجاما مع ما ُذكر يف النقطة ال�سابقة �أكد معظم العرب ال�شيعة على �أن والءهم
للعراق زاد بعد تغيري النظام ال�سيا�سي عام  ،2003يف حني �أكد غالبية العرب
ال�سنة والكرد �أن والءهم للعراق مل يتغري بعد تغيري النظام ال�سيا�سي يف البالد.
•�أظهرت معطيات الدرا�سة �أن معظم املبحوثني يرف�ضون �إ�ستقالل �إقليم
كرد�ستان عن العراق.
•�أو�ضح غالبية ال�شيعة العرب وال�سنة العرب من الراف�ضني لإ�ستقالل �إقليم
ف�ضل
كرد�ستان عن العراق �أنهم يف�ضلون نظاما دميقراطيا مركزيا ،يف حني ّ
غالبية الكرد الراف�ضني لإ�ستقالل الإقليم عن العراق �أن يكون النظام الفدرايل
الذي يحفظ خ�صو�صية الإقليم هو النظام ال�سائد يف البالد.
•�أعرب ( )%37من املبحوثني عن ر�ؤية مت�شائمة بخ�صو�ص م�ستقبل �إقليم
كرد�ستان خالل ال�سنوات الثماين املقبلة ،م�ؤكدين �أن كرد�ستان �ستنف�صل
عن العراق خالل املدة املذكورة .ي�أتي ذلك يف الوقت الذي �أ�شار ( )%33من
املبحوثني �أن الإقليم �سيبقى على و�ضعه احلايل خالل املدة ذاتها ،يف حني
ت�شاطر الن�سبة املتبقية املبحوثني الذين �أعربوا عن �إعتقادهم ب�أن الإقليم
ف�ضلوا الإجابة بـ(ال �أعرف)
�سيندمج مع باقي �أجزاء العراق ،واملبحوثني الذين ّ
عند �س�ؤالهم عن م�ستقبل كرد�ستان خالل ال�سنوات الثماين املقبلة.
•ت�شري بيانات اجلداول املتعلقة بتقييم الو�ضع يف �إقليم كرد�ستان �إىل حالة
الاليقني والرتدد الذي يحكم العالقة بني العرب والكرد ،فبعد �شبه الإنف�صال
الذي عا�شه �أبناء كرد�ستان عن العراق منذ الت�سعينيات من القرن املن�صرم،
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�أ�صبح �إعادة الو�ضع بني الإقليم وحكومة املركز �إىل ما كان عليه �أمرا م�ستحيال
على ما يبدو .وهذا بال�ضبط ما يدعو العرب ال�سنة من املبحوثني �إىل �أن يظهروا
ت�شا�ؤما متزايدا من �إ�ستمرار تلك العالقة ال�سيا�سية بني الإقليم واملركز ،يف
حني بدا ال�شيعة العرب �أكرث تفهما ملوقف الكرد املتوج�س جتاه بغداد.
•تذهب نتائج اجلداول (� 11إىل � )33إىل ت�أييد ما اعتمدته الدرا�سة احلالية
من ر�ؤية نظرية �أ�شارت �إىل �أن الغنب �أو ال�شعور به �أو اخلوف منه ،يع ّد الأ�سا�س
يف الت�ضامن داخل املكونات ،بالن�سبة لواقع املجتمع العراقي .ومن الوا�ضح �أن
توجهات املكونات الرئي�سية الثالث يف الإجابة عن الأ�سئلة املختلفة �سايرت
التوجه النظري املقرتح لهذه الدرا�سة وبذلك تكون الهوية الوطنية العراقية
مرهونة ببناء الأمة التي ُي�شرتط فيها م�ستوى معقول من الت�ضامن القائم على
رفع الغنب �أو ال�شعور به �أو اخلوف منه لدى املكونات الإجتماعية املختلفة .وما
تو�صلت �إليه الدرا�سة احلالية تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة �سابقة[[[ �أ�شارت
�إىل �أن الهوية الوطنية العراقية تعتمد على واقع العالقة التي حتكم مكوناتها
الرئي�سية الثالث .لكن الدرا�سة احلالية تتباين مع موقف �آخر للدرا�سة ال�سابقة
نف�سها والتي �أعربت عن عجزها يف �إيجاد بديل نظري يف�سر واقع الهوية
الوطنية العراقية بتداخل املكونات وتقاطعها ،فقد اعتمدت الدرا�سة احلالية
على بديل نظري ثبت �صحته على م�ستوى العينة امليدانية املدرو�سة فيها.

[[[  الكاتب العراقي �سليم مطر كان �أول من �أطلق هذه الفكرة �ضمن م�شروعه لإعادة بناء الهوية
الوطنية العراقية .للمزيد ينظر� :سليم مطر ،الذات اجلريحة� :إ�شكاليات الهوية يف العراق والعامل
العربي "ال�شرقمتو�سطي" ،ط( ،2بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر� ،)2000 ،ص 454ــ
.466
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املبحث الثاين
مناقشة فرضيات الدراسة وتساؤالتها
والتوصيات واملقرتحات
متهيد:
يهدف املبحث احلايل �إىل الإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة و�إختبار فر�ضياتها وفقا
لأ�س�س الإح�صاء الو�صفي الذي يعتمد على ن�سب الإجابات يف الدرا�سة امليدانية ف�ضال عن
الإح�صاء الإ�ستداليل الذي نعتمد فيه باخل�صو�ص على اختبار مربع كاي يف قبول �أو رف�ض
فر�ضيات الدرا�سة .ثم نعمد اىل رفع جمموعة من التو�صيات واملقرتحات ،بح�سب النتائج
والقناعات التي تر�سخت لدى الباحث بعد الإنتهاء من الدرا�سة احلالية بجانبيها النظري
وامليداين.
�أوالً :مناق�شة الفر�ضيات
الفر�ضية الأوىل:
هناك عالقة معنوية �إيجابية مل�صلحة املبحوثني «الراغبني يف العي�ش يف
العراق» ،قيا�سا بـ«الذين يرغبون يف العي�ش يف �إحدى دول اجلوار التي تتماثل
مع �إنتماءاتهم القومية واملذهبية».
�أكدت نتائج التحليل الإح�صائي على بيانات اجلدول (� )13إىل �أن هناك عالقة
معنوية ذات داللة �إح�صائية مل�صلحة الراغبني يف العي�ش يف العراق قيا�سا ب�آخرين ال يو ّدون
ذلك.
مبعنى �آخر �إذا ما خُ يرّ �أفراد العينة املدرو�سة بني العي�ش يف العراق �أو العي�ش يف
�إحدى دول اجلوار التي تتماثل �أو تعرتف ب�إنتماءاتهم القومية و�/أو املذهبية ،ف�إن �أفراد
العينة �سيختارون احلياة يف العراق.
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الفر�ضية الثانية:
هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين يثقون «بالنظام الديـمقراطي
و�آلياته» وبني الذين ال يثقون بذلك.
ت�شري نتائج التحليل الإح�صائي على نتائج اجلدول (� )25إىل �صدق هذه الفر�ضية،
�أي �أن النتيجة كانت مل�صلحة الذين يولون ثقتهم بالنظام الدميقراطي و�آلياته.
الفر�ضية الثالثة:
هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين يعتقدون �أن «العراق يتجه
نحو الإندماج والتوحد» وبني الذين يعتقدون خالف ذلك.
�أظهرت نتائج التحليل على نتائج اجلدول (� ،)26أنه ال توجد داللة �إح�صائية
للفروق املوجودة يف اجلدول املذكور مل�صلحة الذين يعتقدون �أن العراق يتجه نحو الإندماج
والتوحد.
ولعل ال�سبب يف ذلك يعود �إىل �أن اجلدول (� )26إحتوى على اربع �أجابات ،فمنهم من
�أو�ضح �أن العراق يتجه نحو مزيد من التفكك واخلالف ،وذلك بن�سبة ( )%14من جمموع
وحدات عينة الدرا�سة .وهناك َمن �أكد �أن العراق يتجه نحو مزيد من الوحدة والتما�سك،
وذلك بن�سبة بلغت ( )%33من جمموع وحدات عينة الدرا�سة ،يف حني �أ�شار ( )%34من
جمموع وحدات عينة الدرا�سة �أن العراق �سيبقى على و�ضعه احلايل� .أما املتبقون الذين
ف�ضلوا الإ�شارة �إىل �أنهم ال يعرفون
بلغوا ( )%19من جمموع وحدات عينة الدرا�سة فقد ّ
ماذا �سيكون م�ستقبل العراق.
وعلى الرغم من �أن نتيجة الإختبار الإح�صائي مل يكن مل�صلحة املبحوثني الذين
يعتقدون �أن العراق يتجه نحو الإندماج والتوحد� ،إال �أنه مل يكن �أي�ضا مل�صلحة الذين قالوا
�أن العراق يتجه نحو مزيد من اخلالف والتفكك ،وذلك بح�سب الن�سب املذكورة �آنفا.
وبناء على ما ذكر ف�إننا نرف�ض الفر�ضية الثالثة من هذه الدرا�سة.
الفر�ضية الرابعة:
هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين يعتقدون �أن «العالقة بني املواطنني
ال�شيعة وال�سنة» جيدة/جيدة جدا ،وبني الذين يعتقدون بخالف ذلك.
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ت�شري نتائج التحليل الإح�صائي على اجلدول (� )27إىل حتقق و�صدق هذه الفر�ضية،
�أي �أن هناك داللة �إح�صائية مل�صلحة املبحوثني الذين يعتقدون ب�أن العالقة بني ال�شيعة
وال�سنة جيدة/جيدة جدا.
الفر�ضية اخلام�سة:
هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين يعتقدون �أن «العالقة بني
املواطنني العرب والكرد» جيدة/جيدة جدا ،وبني الذين يعتقدون بخالف
ذلك.
ت�شري نتائج التحليل الإح�صائي على اجلدول (� )28إىل حتقق و�صدق هذه الفر�ضية،
�أي �أن هناك داللة �إح�صائية مل�صلحة املبحوثني الذين يعتقدون ب�أن العالقة بني العرب
والكرد جيدة/جيدة جدا.
الفر�ضية ال�ساد�سة:
هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين ال يعتقدون �أن «الو�ضع يف
العراق �أ�سو�أ مما كان عليه قبل عام  ،»2003وبني الذين يعتقدون بذلك.
تو�ضح نتائج اجلدولني ( )29و(� )30أن غالبية املبحوثني ي�شريون �إىل �أن الو�ضع
يف العراق ب�شكل عام قيا�سا مبا كان عليه قبل عام � ،2003أف�ضل �أو نف�س ال�شيء على اقل
تقدير ،وذلك بن�سبة تبلغ ( )%61من جمموع وحدات عينة الدرا�سة .كما �أن غالبية املبحوثني
ي�شعرون ب�أن والءهم للعراق بعد عام  2003زاد �أو مل يتغري على �أقل تقدير قيا�سا مبا كان
عليه �ضمن النظام ال�سيا�سي ال�سابق ،وذلك بن�سبة بلغت ( )%83من جمموع وحدات عينة
الدرا�سة.
وتفيد نتائج التحليل الإح�صائي �إىل حتقق و�صدق الفر�ضية �أعاله.
الفر�ضية ال�سابعة:
هناك فرق معنوي مل�صلحة املبحوثني الذين يعتقدون �أن «�إقليم كرد�ستان
يتجه نحو الإندماج مع باقي �أجزاء العراق» ،وبني الذين ال يعتقدون بذلك.
�أظهرت بيانات اجلداول ( )31و( )32و(� )33أن غالبية املبحوثني لديهم ت�صورات
�إيجابية نحو �إندماج �إقليم كرد�ستان مع �سائر �أجزاء العراق .وتظهر بيانات اجلدول ()29
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�أن ( )%67من جمموع وحدات عينة الدرا�سة يرف�ضون ا�ستقالل االقليم عن العراق .كما
�أكد ( )%45من جمموع وحدات عينة الدرا�سة يف اجلدول (� )33أن الإقليم �سيندمج �أو
�سيبقى على و�ضعه احلايل على �أقل تقدير خالل ال�سنوات الثماين املقبلة ،وذلك مقابل
( )%37من الذين قالوا �إن كرد�ستان �ستنف�صل عن العراق خالل املدة املذكورة.
كما ان نتائج التحليل الإح�صائي للجدول رقم ( )33اي�ضا ت�شري اىل وجود فوارق
ذات داللة �إح�صائية مل�صلحة الذين يعتقدون ببقاء كرد�ستان على و�ضعه احلايل �أو اندماجه
مع �سائر �أجزاء العراق ،مقابل املبحوثني الذين يعتقدون �أن الإقليم يتجه نحو الإنف�صال.
وتظهر نتائج اجلدول ( )32قلقا حقيقيا لدى الراف�ضني لإ�ستقالل الإقليم من �أي
�إحتمال قد ي�ؤدي �إىل �إنفراط كرد�ستان عن العراق .لذلك كانت �إجابات ( )95مبحوثا
من �أ�صل ( ،)120راف�ضة حتى للنظام الفدرايل الذي يبدو �أنه بات �صورة منطية ل�صيغة
الإنف�صال يف �أذهان املبحوثني.
وباالجمال ورغم التفا�ؤل العام بني املبحوثني ينبغي التذكري مرة اخرى ان الكرد
املبحوثني يف هذه الدرا�سة هم من القاطنني ملدينة بغداد و�ضواحيها ،وهذا قد يعك�س
�شعورا اقرب لديهم بال�ساكنني العرب يف املدينة نف�سها بحكم التقارب والتجاور� .أ�ضف
اىل ذلك ان م�ستقبل كرد�ستان ال حتدده االغلبية العربية يف العراق� ،إذ ان االح�صائيات
قد ال تكون م�ؤ�شرا على �صحة االعتقاد بعدم انف�صال كرد�ستان .فموقف الأكراد حتدده
النخب الكردية –ال�سيا�سية على وجه اخل�صو�ص ال احل�صر ـ ف�ضال عن ت�أريخ مرتاكم من
القناعات القومية وامل�شاكل املت�أ�صلة مع حكومة بغداد.
وفقا لكل ما تقدم ،باال�ضافة اىل ما اوردناه من ف�صول نظرية وتاريخية يف بداية
هذا الكتاب ،ف�إن كاتب هذه ال�سطور مييل اىل فكرة �أن مـ�آل كرد�ستان قد ال تكون مع �سائر
اجزاءه يف امل�ستقبل املتو�سط والبعيد.
ثانياً :مناق�شة الت�سا�ؤالت
الت�سا�ؤل الأول:
من �أجل التعرف على توجهات املبحوثني ب�ش�أن مدى رغبتهم يف اندماج املكونات
الإجتماعية العراقية �ضمن هوية جامعة ،جرى ت�صميم ت�سا�ؤل الدرا�سة �أدناه.
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«هل تتجه املكونات الإجتماعية العراقية نحو الإندماج �ضمن هوية/هويات
جامعة �أم متيل �إىل الإنفراط والتفكك عن بع�ضها البع�ض؟»
عمد الباحث �إىل �صياغة �س�ؤالٍ �ضمن �إ�ستمارة الإ�ستبيان يفح�ص الت�سا�ؤل �أعاله
بطريقة غري مبا�شرة� ،إذ � ّإن طبيعة �س�ؤال الإ�ستمارة ي�شري �إىل مدى رغبة املبحوثني يف
�أن يتوحد العراق مع دولة �أو دول �أخرى مت ّيزها هوية معنية .وبهذا �إ�شتق الباحث خم�س
فر�ضيات فرعية من الت�سا�ؤل الأول �أعاله:
�أ ـ هناك عالقة معنوية مل�صلحة املبحوثني «الراغبني يف وحدة العراق مع الدول
الإ�سالمية» ،وبني «الراغبني ببقاء العراق دولة م�ستقلة».
ب ـ هناك عالقة معنوية مل�صلحة املبحوثني «الراغبني يف وحدة العراق مع الدول
التي متاثلهم يف القومية» ،وبني «الراغبني ببقاء العراق دولة م�ستقلة».
ت ـ هناك عالقة معنوية مل�صلحة املبحوثني «الراغبني يف وحدة العراق مع الدول
التي تعرتف بقومياتهم» ،وبني «الراغبني ببقاء العراق دولة م�ستقلة».
ث ـ هناك عالقة معنوية مل�صلحة املبحوثني «الراغبني يف وحدة العراق مع الدول
التي متاثلهم يف الطائفة» ،وبني «الراغبني ببقاء العراق دولة م�ستقلة».
ج ـ هناك عالقة معنوية مل�صلحة املبحوثني «الراغبني يف وحدة العراق مع الدول
الغربية» ،وبني «الراغبني ببقاء العراق دولة م�ستقلة».
ت�شري بيانات اجلدول (� )14إىل �أن معظم املبحوثني من وحدات عينة الدرا�سة
تف�ضل �أن ال يتوحد العراق مع �أي دولة �أخرى .وهذا الإجتاه يك�شف عن �شعور عميق بالهوية
العراقية كهوية مميزة عن الدولة/الدول الأخرى التي �أ�شري �إليها يف الفر�ضيات اخلم�سة
�أعاله .لكن مع ذلك ف�إن ن�سبة مهمة من املبحوثني اجتهت رغباتها يف �أن يتوحد العراق مع
دولة/دول �أخرى ،دون �أن يعني ذلك عدم الإعتداد �أو الإعتزاز بالهوية العراقية ،بل قد
يكون ذلك على العك�س متاما ،فيمكن �أن يكون القلق على الهوية اجلامعة يف العراق دفعت
املبحوثني �إىل التوجه ب�شكل ال واعي نحو خيارات ت�ؤ ّمن الوحدة والإن�سجام الذي يقلق عليه
املبحوثون.
وبالفعل فقد �أكد ( )%20من املبحوثني رغبتهم يف �أن يتوحد العراق مع الدول
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الإ�سالمية .يف حني �أ�شار ( )%13من املبحوثني �إىل رغبتهم يف �أن يتوحد العراق مع الدول
التي تعرتف بقومياتهم ،كما �أظهرت النتائج �أن ( )%13من املبحوثني يف�ضل �أن يتوحد
العراق مع الدول الغربية .ومن الوا�ضح �أن (الإ�سالم) و(التعددية القومية) و(العلمانية)،
تعد من الهويات اجلامعة التي رمبا ي�شعر املبحوثون ب�ضعف ت�أثريها يف العراق.
من جانب �آخر �أجاب ( )%12من املبحوثني �أنهم يرغبون يف �أن يتوحد العراق مع
ف�ضل ( )%5,5من املبحوثني �أن يتوحد العراق مع
الدول التي متاثلهم يف القومية ،كما ّ
الدول التي متاثلهم يف الطائفة.
وباملح�صلة النهائية ميكن القول �إن (الدول التي متاثل املبحوثني يف القومية)،
ّ
و(الدول التي متاثل املبحوثني يف الطائفة) ،كخيارات مرفو�ضة من املبحوثني ميكن �أن
ت�شري �إىل نفور امل�ستجيبني من العوامل التي تف ّرق املكونات الإجتماعية العراقية على �أ�سا�س
التماثل والأ�صل القومي �أو الطائفي ،يف حني (الدول الإ�سالمية) و(الدول التي تعرتف
بقوميات املبحوثني) و(الدول الغربية) ،كخيارات مقبولة للتوحد من قبل املبحوثني ،ميكن
�أن ت�شري �إىل رغبة امل�ستجيبني يف خيارات للهوية تكون جامعة للتنوع العراقي املوجود على
الأر�ض .وبهذا ميكن الإجابة على الت�سا�ؤل الأول للدرا�سة ب�أن املكونات الإجتماعية العراقية
والتوحد مع بع�ضها البع�ض وتنفر من الإنفراط والتفكك.
متيل �إىل �أن تتجه نحو الإندماج
ّ
الت�سا�ؤل الثاين:
«كيف تنظر املكونات الإجتماعية العراقية �إىل م�صادر هويتها؟»
على الرغم من التباين يف بع�ض وجهات النظر واجتاهات الر�ؤى لدى املكونات
الإجتماعية الرئي�سية (ال�شيعة العرب ،ال�سنة العرب ،الكرد)� ،إال �أنه ميكن القول �إن بيانات
اجلداول ( )11و( )12و( )15ت�شري �إىل �أن املبحوثني مييلون �إىل حفظ اخل�صو�صيات
الثقافية التي متيز كل مكون� ،إال �أن املبحوثني يف ذات الوقت يظهرون ح�سا�سية كبرية جتاه
الهويات التي ت�ؤدي �إىل اخلالف بني العراقيني .لذلك كان ميل املبحوثني وا�ضحا حيال
منط الهويات اجلامعة ،كالإ�سالم� ،أو العلمانية العقالنية .كما �إن رغبة املبحوثني يف �أن
يكون العراق بلدا للتعاي�ش بني الأديان والقوميات والطوائف كان وا�ضحا ،وهو من منط
اخليارات التي ت�شري �إىل �أن العينة املدرو�سة تعطي م�ؤ�شرات وا�ضح للت�آلف والإندماج ،ال
التفكك والإنفراط.
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الت�سا�ؤل الثالث:
«هل تتباين مواقف املكونات الإجتماعية العراقية جتاه دول العامل َت ِبع ًا
الختالف املذاهب والقوميات؟»
جرى �إختبار هذا الت�سا�ؤل �ضمن �إ�ستمارة الإ�ستبيان التي �ضمت �س�ؤاال بخ�صو�ص
بع�ض دول العامل منها جماورة للعراق ومنها لي�ست كذلك .وقد �شرحنا نتائج �إجابات
املبحوثني �ضمن اجلداول ( )16و( )17و( )18و( )19و( )20و( )21و( )22و()23
و( .)24و�أ�شارت النتائج �إىل �إتفاق معظم املبحوثني �ضمن وحدات عينة الدرا�سة على
موقف موحد من �أمريكا و�إ�سرائيل و�إيران ،ومواقف متقاربة من تركيا والكويت ،يف حني
تباينت املواقف مع باقي الدول العربية التي ت�ضمنها �س�ؤال الإ�ستمارة.
وال ينبغي �إغفال �أن �أ�سئلة من هذا النوع تع ّد من الأ�سئلة التي يتباين املوقف منها
بتباين املواقف ال�سيا�سية اليومية للدول املختلفة ،لذلك ال ميكن الركون �إليها �إال �إذا ما ثبت
�أن مواقف املكونات املختلفة اتّخذ �سمة الثبات ،والعقيدة الفكرية الرا�سخة ،وهو �أمر ال يتم
�إال من خالل م�سوح ميدانية متعددة املراحل ،لقيا�س الفوارق يف �إجابات املبحوثني �ضمن
مدة زمنية طويلة ن�سبيا.
وعلى �أي حال ميكن القول �إن هناك توجهات م�شرتكة عديدة بني املكونات الإجتماعية
العراقية جتاه دول العامل ،يف حني ت�شهد ذات املكونات تباينا يف الر�ؤى جتاه العديد من
الدول العربية بالتحديد.
الت�سا�ؤل الرئي�سي للدرا�سة:
تقوم الدرا�سة احلالية على ت�سا�ؤل رئي�سي مفاده «هل لدينا �أمة عراقية؟» .وهذا
الت�سا�ؤل يقوم على الفكرة القائلة �أن ال هوية وطنية من دون وجود م�شروع للأمة على الأقل،
على الرغم من �أن العك�س لي�س �صحيحا بال�ضرورة.
يف الدرا�سة احلالية ،وبجانبيها النظري وامليداين �سعى الباحث �إىل تفكيك فر�ضية
«الأمة العراقية» �إىل عنا�صرها الرئي�سية ،كما �سعى �إىل الك�شف عن املميزات ،واحلدود،
وامل�شرتكات ،واخلالفات ،والآمال والطموحات التي حتدد كل عن�صر من عنا�صر الأمة
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العراقية مع بع�ضها البع�ض ،ومع الأمم املجاورة الأخرى .لكن يبقى الت�سا�ؤل قائما ،هل
لدينا بالفعل �أمة عراقية؟
�أثبتت معطيات الدرا�سة احلالية وبجانبيها النظري وامليداين وجود �أ�سا�س متني
لبناء مثل هذه الأمة� ،إال �أنه من ال�صعوبة مبكان احلكم على �أن هذه الأمة هي �أمة مكتملة
البناء والن�ضج والتوجه .امل�شرتكات الثقافية والتاريخية الكبرية ،ف�ضال عن التعاي�ش الذي
جمع العراقيني طيلة عقود� ،ضمن «الدولة» العراقية يعطي �أمال متزايدا يف �أن تتجه املكونات
الإجتماعية العراقية نحو مزيد من الت�ضامن والت�ضافر والوحدة ،دون �أن يعني ذلك �أبدا
دعوة �إىل �إلغاء التنوع والتعدد .فكما �أثبتت توجهات مكونات املجتمع العراقي ،ب�أن الغنب �أو
ال�شعور به �أو اخلوف منه ،هو نتاج لدعوات التغا�ضي املتعمد والإلغاء والإق�صاء والتهمي�ش
الذي م ّيز �سلوك احلكام طيلة التاريخ العراقي املعا�صر .وهذا الغنب كان العامل الرئي�س
املع ِّوق يف طريق اكتمال منو الأمة العراقية العتيدة .وعلى الرغم من كل ما تقدم ميكن
القول � ّإن العراق �أكرث بكثري من دولة�/أمة مفرو�ضة �أو م�صطنعة من قبل الآخرين ،و�أقل
بقليل من دولة�/أمة مكتملة البناء والنمو.
ثالثا :التو�صيات
ب�إمكان الت�أريخ العراقي القدمي �أن ي�شكل رافدا �أ�سا�سيا للهوية الوطنية العراقية،
ف� ّإن هذا التاريخ ال يرتبط مبذهب ما �أو قومية حمددة من املكونات الإجتماعية العراقية[[[.
ومن �أجل تر�سيخ ذاكرة عراقية مبنية على التاريخ العراقي ميكن للحكومة ومب�ؤ�س�ساتها
املختلفة القيام مبا ي�أتي:
�أو ًال ــ اطالق ت�سمية (� Mesopotamiaأي بالد ما بني النهرين) على �صعيد
الأدبيات املتعلقة بالعراق املكتوبة واملنطوقة باللغات غري العربية و�إلغاء الت�سمية ال�شائعة
( .)Iraqوت�شري الدالئل �إىل �أن الكثري من الغربيني وحتى العرب يجهلون �أن العراق هو
موطن احل�ضارات الإن�سانية القدمية� ،إذ � ّإن تغيري �إ�سم البالد يف الالتينية ميكن �أن يعيد
العن�صر املميز للعراق على �صعيد العامل .وهذه اخلطوة لي�ست خطوة غري معهودة ،فدولة
[[[  نعتمد هذه الفكرة على �أ�سا�س نظرية "اجلماعات املتخيلة" للأنرثوبولوجي بنديكت �أندر�سن التي
�شرحناها يف الف�صل الثاين من الكتاب احلايل.
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م�صر على �سبيل املثال تعرف بالالتينية بـ(� Egyptأي بالد القبط) .ثم �إن خطوة كهذه
ينبغي �أن ترتافق مع �شيوع �إ�ستخدام عبارة «بالد ما بني النهرين» يف اخلطابات الر�سمية
وو�سائل الإعالم وغريها ،لإ�ضفاء ال�صفة احل�ضارية والعمق الت�أريخي للعراق.
ثاني ًا ــ تغيري ال َع َلم وال�شعار الوطني �إىل رموز �أ�صيلة معروفة يف التاريخ العراقي
كـ(النجمة وال�شم�س البابليتني) �أو �أي رموز ت�أريخية �أخرى.
ثالث ًا ــ الإهتمام بيوم  21من �آذار كل عام ،و�إعطائه ال�صفة الأ�سطورية والتاريخية
الالزمة ،ف�إنّه اليوم الذي كان ال�سومريون والبابليون يتهي�أون فيه لإحتفاالت ر�أ�س ال�سنة (1
ني�سان) �إحتفا ًء بقيام الإله متوز من (موته ال�شتوي يف العوامل ال�سفلى وعودته �إىل احلياة
جالب ًا معه اخل�صب والربيع) ،وهو ي�صادف �أي�ضا عيد (نريوز) الذي يحتفل به الكرد حتى
وقتنا الراهن.
رابع ًا ــ بالإمكان العمل على اعتبار �أ�سطورة «كاوة احلداد» ،ـ وهي الأ�سطورة التي
يحتفل بها كرد العراق كل عام ـ  ،جز ًء من ذاكرة بالد ما بني النهرين ،وذلك �ضمن م�شروع
يهدف �إىل خلق وعي تاريخي تخ ّيلي لدى العراقيني بوجود ت�أريخ عريق م�شرتك.
خام�س ًا ــ تنفذ اخلطوات �أعاله يف الدرا�سة الإبتدائية واملتو�سطة والإعدادية،
عن طريق مناهج تهتم بالتاريخ العراقي القدمي ،ودرو�س متفرقة ترتجم الأعمال الأدبية
والرتاث التاريخي لل�سومريني والبابليني والآ�شوريني والأكديني والأقوام الأخرى التي عا�شت
على �أر�ض العراق.
�ساد�س ًا ــ ت�شجيع الفن املعماري ،والهند�سي ،والفنون ،والأزياء ،والت�سميات
امل�ستوحاة من التاريخ العراقي القدمي.
�سابع ًا ــ العمل مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية املخت�صة ،على حفظ و�صيانة
الآثار العراقية ،ف�ضال عن التعريف بها يف الأو�ساط الدولية ،كنتاج �إن�ساين منحته �أر�ض
العراق للعامل.
 2ـ التعامل مع الدين يف املناهج الدرا�سية كقيمة عليا يف املجتمع ،لكن من دون
التطرق �إىل الدين من منظار املذاهب .فالنظرة الطائفية �إىل الدين تع ّد نظرة انق�سامية
يف جوهرها ،وت�ؤدي �إىل الإبقاء على احل�سا�سيات التي م ّر عليها قرون .ميكن العمل على
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�إ�شباع مناهج الدين يف املدار�س بن�صو�ص لعلماء الإ�سالم وغريهم من علماء الديانات
الأخرى ،تعطي �صورة خمتلفة للدين/الأديان ،قائمة على العقل واحرتام احلياة والعمل
والت�سامح وال�سالم والقيم الإن�سانية النبيلة ،بدال من الن�صو�ص التي تدعي احلقيقة املطلقة
بوجه املذاهب �أو الأديان الأخرى.
 3ـ التعامل مع التنوع العراقي يف الأديان والقوميات واملذاهب ،بروح الإنفتاح يف
املناهج الدرا�سية ،فيمكن لوزارة الرتبية مثال �أن تخ�ص�ص درو�سا كاملة للتعريف بالأديان
والقوميات واملذاهب املختلفة ،وت�أريخيها ،وطقو�سها ،و�أ�ساطريها ،وعباداتها .فاملعرفة
مبعتقدات الآخر ،ميكن �أن ت�صفّي الكثري من احل�سا�سيات وال ُعقَد القائمة على ال�شائعات
�أو الدعايات املغلوطة.
 4ـ الإهتمام باملرا�سيم التقليدية لرفع العلم وحتية ال�شعار اجلمهوري والن�شيد
الوطني يف املدار�س.
 5ـ التعامل ب�صراحة و�إنفتاح مع التاريخ العراقي املعا�صر يف املناهج الدرا�سية،
وتدري�سه بطريقة نقدية ،ي�ؤ�شَ ر فيها �إىل مواطن اخللل والت�ص ّدع الذي �أدى �إىل كل امل�آ�سي
الذي عا�شته املكونات العراقية التي ُغ ِبنَت �أو �شعرت بذلك �أو خافت منه.
 6ـ على كاهل الإعالم العراقي م�س�ؤولية ج�سيمة يف تطبيق النقاط �أعاله ،عن طريق
الدعاية وامل�سل�سالت والدراما ،وكل الأ�ساليب الإعالمية املمكنة.
 7ـ على وزارة ال�سياحة والآثار م�س�ؤولية كبرية يف ن�شر الن�صو�ص التاريخية املتبقية
من الأقوام العراقية القدمية على �شكل ُر ُقم طينية ،ويف بع�ضها ن�صو�ص يف غاية الروعة
تتحدث عن حب احلياة ،وال�سالم والقيم العليا .كما ميكن لوزارة الثقافة العمل على ن�شر
وترجمة الدرا�سات وامل�ؤلفات والنظريات التي ت�ؤ�س�س ملجتمع تعددي مت�سامح.
 8ـ ت�شجيع العمل النقابي واملهني عن طريق النقابات والإحتادات واجلمعيات
ومنظمات املجتمع املدين وت�شريع القوانني التي تكفل حرية هذه امل�ؤ�س�سات وتدعم متويلها.
فمنظمات املجتمع املدين ت�ؤ�س�س ملجتمع قائم على �أ�سا�س الكفاءة والعقالنية ،وغالبا ما
تكون �أكرث التنظيمات جناحا يف جتاوز احلدود القومية والدينية واملذهبية ،وبذا تكون
داعما حقيقيا لوحدة املجتمع ومتا�سكه.
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 9ـ العمل على ت�شجيع ال�سفر وال�سياحة الداخلية ،على م�ستوى املواطنني ،وطالب
املدار�س واجلامعات .فالتوا�صل والتوا�شج بني �أبناء املكونات املختلفة ،والتعرف على
العادات والتقاليد املتنوعة داخل البالد ،ي�ؤدي �إىل زيادة اللحمة الوطنية بني القوميات
والأديان واملذاهب والثقافات املتنوعة.
 10ـ العمل على �إنهاء نظام املحا�ص�صة على �أ�سا�س القومية �أو الدين �أو املذهب،
يف التعيينات ،وامل�ؤ�س�سات الأمنية ،واملدنية ،و�إعتماد نظام املفا�ضلة على �أ�سا�س (النقاط)
ون�سبة ال�سكان لكل حمافظة ،كي ي�صار �إىل �صعود الكفاءات �إىل مواقع امل�س�ؤولية من دون
�إبعاد لأي مكون.
 11ـ نقل وترجمة ودرا�سة جتارب �أمم العامل التي جنحت يف جتاوز �إنق�ساماتها
الإثنية املختلفة ،وذلك من خالل الندوات وامل�ؤمترات ،وترجمة امل�ؤلفات و...الخ.
 12ـ �صيانة النظام الدميقراطي واحلريات العامة كخيار وحيد للتعاي�ش ال�سلمي
والتناف�س النافع ،وحتييد م�صادر التوتر ،بت�ضافر اجلهود احلكومية ب�سلطاتها الثالث،
ف�ضال عن جهود الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين ،يع ّد طريق ًا ال بديل عنه �أمام الأمة
العراقية يف �إكمال م�سريتها نحو الإزدهار والتنمية.
 13ـ ثبت من خالل الدرا�سة احلالية كيف �أن الغنب �أو ال�شعور به �أو اخلوف منه،
حت ّدى �صريورة بناء الدولة وبناء الأمة مع ًا ،لينتهي الأمر �إىل هوية مرتبكة ورثها العراقيون
بعد عقود من ت�أ�سي�س العراق املعا�صر� .إن العمل على رفع الغنب� ،أو رفع ال�شعور به� ،أو
الت�صدي للمخاوف املحتملة من الغنب ،يعني حفظ احلقوق ،واحلريات التي يطالب بها كل
مكون من املكونات الإجتماعية العراقية� .إ�شكالية الغنب ،وطريقة التعامل والتعاطي معها
تع ّد الرهان الوحيد يف طريق بناء هوية وطنية عراقية ،ت�ؤ ّمن حلامليها الإ�ستقرار النف�سي،
والإ�ستعداد للت�ضحية والفداء من �أجل الوطن.
رابعاً :املقرتحات
يو�صي الباحث املهتمني ب�ش�أن الهوية الوطنية ،من م�ؤ�س�سات و�أفراد �إىل �إجراء
درا�سات علمية مكثفة تتناول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•ما العنا�صر الثابتة واملتح ّولة �أو املتغرية يف الهوية الوطنية العراقية؟
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•ما هي م�صادر الهوية الوطنية العراقية؟
•ما دور اللغة و�أهميتها يف �صياغة الهوية الوطنية العراقية؟
•كيف ت�ؤثر اللهجات املحلية املحكية يف بلورة الهوية الوطنية العراقية؟
•ما هو موقع الدين يف الهوية الوطنية العراقية؟ وهل ا�ستطاع العراقيون من
�صياغة مفهومهم اخلا�ص واملميز عن الدين وتطبيقاته �ضمن منظومتهم
املعرفية للهوية الوطنية؟
•ما هي العادات والتقاليد والأعراف والطقو�س وامل�صطلحات واملفاهيم املميزة
التي ي�ستخدمها العراقيون والتي لها جذور يف عمق التاريخ العراقي القدمي؟
وما هو ت�أثري تلك الرموز يف �صياغة الهوية الوطنية العراقية؟
•ما مقدار التع ّلق النف�سي للإن�سان العراقي بوطنه قيا�سا مبواطني الأمم
الأخرى؟ وكيف يحقق العراق «حتقق الذات» بالن�سبة ملواطنيه؟
•ما حدود الت�سامح والت�ساهل التي تبديها اجلماعات التقليدية العراقية جتاه
بع�ضها البع�ض؟ وكيف ال�سبيل لتغيري/تو�سيع/ت�ضييق هذه احلدود مل�صلحة
الهوية الوطنية اجلامعة لكل العراقيني؟
•ما هي نقاط الت�شابه والإختالف يف جتربة ال�شعوب املتعددة �إثني ًا عند تعريف
هويتها الوطنية مع التجربة العراقية؟ وكيف ال�سبيل يف الإفادة من تلك
التجارب؟
•ما هي املناهج والنظريات املعتمدة يف درا�سة الهوية الوطنية؟ وما هي امليزة
العراقية يف تلك املناهج والنظريات؟
•كيف ت�ؤثر العوملة ثقافيا و�سيا�سيا واجتماعيا يف ديناميكيات الهوية عند اجلماعات
التقليدية العراقية؟ وما ت�أثري ذلك على �صياغة الهوية الوطنية العراقية؟
•كيف �أ ّثرت احلداثة على بناء الأمة العراقية ،و�صياغة هويتها الوطنية؟
•ما هو النظام املعريف الذي ينظر من خالله كل مكون من املكونات الكبرية
وال�صغرية للعراق ،والعراقيني املختلفني عنه اثني ًا؟
•كيف ُينَ�شَّ �أ الفرد يف العراق على هويته الوطنية؟
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•ما هو دور «العلمنة» يف �صياغة الهوية الوطنية العراقية ت�أريخ ًا وحا�ضر ًا
وم�ستقب ًال؟
•هل الت�شيع �أمة؟ هل الت�سنن �أمة؟ هل الكرد �أمة؟ هل العروبة �أمة؟ وما هي دور
كل هذه العنا�صر يف �صياغة الهوية الوطنية العراقية؟
•ما هو دور الأنتليجن�سيا يف �صياغة الهوية الوطنية العراقية ت�أريخ ًا وحا�ضر ًا
وم�ستقب ًال؟
•ما هو دور الإقت�صاد وحتوالته يف �صناعة الأمة العراقية وهويتها الوطنية؟
•ما العوامل امله ّددة لإ�ستقرار الهوية الوطنية العراقية؟ وما هي التحديات التي
تواجهها؟
•ما هو موقع الع�شرية/القبيلة يف تعريف الهوية الوطنية العراقية؟ وما هي
نقاط التقابل والإلتقاء بني الع�شرية/القبيلة كثقافة ونظام اجتماعي ،والهوية
الوطنية يف العراق؟
•ما هو موقع الكرد ،ثقافة وت�أريخ ًا واقت�صاد ًا وجمتمع ًا يف عملية بناء الأمة يف
العراق؟ وكيف ي�ؤثرون يف �صياغة الهوية الوطنية العراقية؟
•ما ت�أثري دخول القوات الأجنبية �إىل العراق عام  ،2003يف �صياغة الهوية
الوطنية العراقية؟
•ما هو دور النظريات القومية يف تعزيز/تقوي�ض الهوية الوطنية يف العراق؟
وهل هناك نظرية قومية ال تتعار�ض مع الهوية الوطنية؟
•ما الثقافة ال�سيا�سية ،وما عالقتها بالهوية الوطنية يف العراق؟
•كيف ت�ؤثر �إ�شكاليتا الرتاث واحلداثة على بناء الأمة يف العراق؟
•كيف ت�ؤثر الهوية الوطنية على «هجرة العقول» من العراق �سلب ًا �أو ايجاب ًا؟
•هل هناك رغبة كامنة يف �صناعة الزعيم/الدكتاتور يف الثقافة العراقية؟
وكيف ي�ؤثر ذلك على الهوية الوطنية؟
«�إنتهى»
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املصادر واملراجع
�أوالً :الكتب العربية
•�إبراهيم ،عبد الفتاح ،درا�سات يف الإجتماع ،ط(،1بغداد ،بال جهة طبع
.)1950،
•= = = = = = =  ،حقيقة الفا�شية ،ط(،2بغداد ،بال جهة طبع.)2004 ،
•= = = = = = =  ،منابع الفكر الدميقراطي بني النظرية والتطبيق يف التجربة
العراقية� ،إعداد �شهاب احلميد ،ط( ،1بغداد ،مركز الرابطة للدرا�سات
والبحوث والتوثيق.)2004 ،
•= = = = = = ،الإجتاهات واملدار�س يف علم الإجتماع :درا�سة يف فل�سفة العلم
(االب�ستمولوجيا)( ،الدار البي�ضاء وبريوت ،املركز الثقايف العربي.)2005 ،
•= = = = = = =  ،كلمة يف املنهج القومي( ،بغداد ،مركز الرابطة للدرا�سات
والبحوث الوثائقية.)2006 ،
•�إبراهيم ،عبد اهلل ،علم االجتماع( :ال�سو�سيولوجيا) ،ط( ،2الدار البي�ضاء،
املركز الثقايف العربي.)2006 ،
•الأزري ،عبد الكرمي،م�شكلة احلكم يف العراق من في�صل الأول �إىل �صدام،
(لندن ،بال جهة طبع.)1991 ،
• الإ�صفهاين ،ابو فرج ،الأغاين ،ج( ،20بريوت ،دار الفكر للطباعة والن�شر،
بال تاريخ).
•الأندل�سي ،ابن عبد ربه ،العقد الفريد( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،بال
تاريخ).
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•باقر ،د .طه ،مقدمة يف ت�أريخ احل�ضارات القدمية ،ج( ،1بريوت ،دار الو ّراق،
.)2009
•بدوي ،د� .أحمد زكي ،معجم م�صطلحات العلوم االجتماعية( ،بريوت ـ مكتبة
لبنان.)1977،
•بطاطو ،حنا ،العراق :الطبقات الإجتماعية واحلركات الثورية ،ترجمة :عفيف
الرزاز( ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية.)1995 ،
•اجلاحظ ،البيان والتبيني ،ج(،1القاهرة ،املطبعة التجارية.)1947 ،
•اجلنابي ،ميثم ،العراق ورهان امل�ستقبل( ،دم�شق ،دار املدى.)2006 ،
•حافظ ،ناهدة عبد الكرمي ،مقدمة يف ت�صميم البحوث الإجتماعية( ،القاهرة،
عامل الكتب.)1982 ،
•ح�سن ،د .عبد البا�سط حممد� ،أ�صول البحث الإجتماعي( ،القاهرة ،مكتبة
الأجنلو امل�صرية.)1971 ،
•احل�سني ،عبد الرزاق،ت�أريخ العراق ال�سيا�سي احلديث ،ج( ،1بريوت ،الرافدين
للطباعة والن�شر.)2008 ،
•ح�سني� ،سعد عبد الرزاق ،حما�ضرات يف املنهج الإجتماعي ،ج( ،2بغداد و�أربيل
وبريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية.)2007 ،
•احل�صري� ،ساطع� ،آراء و�أحاديث يف الوطنية والقومية( ،بريوت ،مركز درا�سات
الوحدة العربية.)1985 ،
•= = = = = = =  ،ال�سرية ال�شخ�صية للمفكر العراقي عبد الفتاح �إبراهيم،
ج ،1ط( ،1بغداد ،مركز الرابطة للدرا�سات والبحوث الوثائقية.)2005 ،
•احلميد� ،شهاب احمد ،معلم ال�شعب :بحث وثائقي ،ال�سرية امل�ؤ�س�ساتية للأ�ستاذ
عبد الفتاح �إبراهيم ،ط( ،1بغداد ،مركز الرابطة للدرا�سات والبحوث
الوثائقية.)2006 ،
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•خزعل جرب ،ل�ؤي ،الهوية الوطنية العراقية :درا�سة ميدانية ،ط(،1بغداد،
املركز العراقي للمعلومات والدرا�سات.)2008 ،
•اخليون ،د .ر�شيد،الأديان واملذاهب بالعراق ،ط( ،2كولونيا ،دار اجلمل،
.)2007
•ر�شيد ،د .عبد الوهاب حميد،العراق املعا�صر( ،دم�شق ،دار املدى.)2002 ،
•زبيدة ،د� .سامي ،انرثوبولوجيات الإ�سالم ،مناق�شة ونقد لأفكار ارن�ست غيلرن،
(بريوت ،دار ال�ساقي.)1997 ،
•�سالمة ،د .غ�سان ،املجتمع والدولة يف امل�شرق العربي ،ط( ،3بريوت ،مركز
درا�سات الوحدة العربية.)2008 ،
•ال�سيف ،توفيق� ،ضد اال�ستبداد :الفقه ال�سيا�سي ال�شيعي يف ع�صر الغيبة،
(الدار البي�ضاء وبريوت ،املركز الثقايف العربي.)1999 ،
•�صاغية ،حازم ،بعث العراق� :سلطة �صدام قياما وحطاما( ،بريوت ،دار
ال�ساقي.)2004 ،
•الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الطربي،ج( ،7بريوت ،دار الكتب العلمية،
.)1982
•عبد اجلبار ،د .فالح ،و�آخرون ،القومية :مر�ض الع�صر �أم خال�صه (النزعة
القومية العربية والإ�سالم) ،ط( ،1بريوت ،دار ال�ساقي.)1995 ،
•= = = = = = = ،الدميقراطية امل�ستحيلة :الدميقراطية املمكنة :منوذج
العراق( ،بريوت ودم�شق ،دار املدى.)1998 ،
•= = = = = = = ،الدميقراطية :مقاربة �سو�سيولوجية تاريخية( ،بغداد
وبريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية.)2006 ،
•= = = = = ،املجتمع املدين يف عراق ما بعد احلرب( ،بغداد وبريوت ،معهد
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية.)2006 ،
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•= = = = = = = و�آخرون ،الإثنية والدولة :الأكراد يف العراق و�إيران
وتركيا(القومية العربية ب�إزاء القومية الكردية ،ت�أمالت يف التماثالت
والتباينات البنيوية)( ،بريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية.)2006 ،
•= = = = = = = و�آخرون ،م�أزق الد�ستور :نقد وحتليل(مت�ضادات الد�ستور
الدائم)( ،بغداد وبريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية.)2006 ،
•= = = = = = = ،يف الأحوال والأهوال ،املنابع الإجتماعية والثقافية للعنف،
ط(1بريوت ،الفرات.)2008 ،
•عبد احلميد� ،صائب و�آخرون ،علي الوردي :قراءة نقدية يف �آرائه املنهجية،
(بغداد ،معهد الأبحاث والتنمية احل�ضارية.)2008 ،
•عبد اهلل الأمني ،مظفر ،جماعة الأهايل :من�ش�ؤها ،عقيدتها ،ودورها يف ال�سيا�سة
العراقية ،ط( ،1بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر.)2001 ،
•عبد املنعم ،د� .صبيح ،ال�ضبط الإجتماعي ،ط( ،1بغداد ،مركز العراق للبحوث
والدرا�سات الإ�سرتاتيجية.2009 ،
•عماد ،د .عبد الغني ،منهجية البحث يف علم االجتماع :الإ�شكاليات ،التقنيات،
املقاربات ،ط( ،1بريوت ،دار الطليعة.)2007 ،
•= = = = = = = � ،سو�سيولوجيا الثقافة ،املفاهيم والإ�شكاليات من احلداثة
�إىل العوملة( ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية.)2008 ،
•عي�سى ،طلعت ،البحث الإجتماعي :مبادئه ومناهجه( ،القاهرة ،مكتبة
القاهرة.)1961 ،
•غنيمة،يو�سف ،نزهة امل�شتاق يف تاريخ يهود العراق ،ط( ،3لندن ،دار الوراق،
.)2006
•الفكيكي ،هاين� ،أوكار الهزمية :جتربتي يف حزب البعث العراقي( ،لندن،
م�ؤ�س�سة املنار.)1993 ،
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•القر�آن الكرمي.
•املربد ،ابو العبا�س حممد بن يزيد ،الكامل يف اللغة والأدب ،حتقيق :حممد
الدايل ،ج ،1ط( ،3بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.)1997 ،
•امل�سكيني ،فتحي ،الهوية والزمان :ت�أويالت فينومينولوجية مل�س�ألة الـنحن،
(بريوت ،دار الطليعة.)2001 ،
•مطر� ،سليم ،الذات اجلريحة� :إ�شكاليات الهوية يف العراق والعامل العربي
«ال�شرقمتو�سطي» ،ط( ،2بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر،
.)2000
•ن�صار ،نا�صيف ،مفهوم الأمة بني الدين والتاريخ :درا�سة يف مدلول الأمة يف
الرتاث العربي الإ�سالمي ،ط( ،5بريوت ،دار الطليعة.)2003،
• وتوت ،د .علي و�آخرون ،مفهوم الدولة :بناء الدولة �أم بناء املجتمع؟ جدل
الأولويات« ،حاجة الدولة ملجتمع موحد»( ،بغداد ،م�ؤ�س�سة مدارك.)2008 ،
•الوردي ،د .علي ،يف الطبيعة الب�شرية :حماولة يف فهم ما جرى ،تقدمي �سعد
البزاز( ،عمان ،الأهلية للن�شر والتوزيع.)1996 ،
•= = = = = = ،ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ،ج ،3ط،2
(بريوت ،دار الرا�شد.)2005 ،
•= = = = = = � ،شخ�صية الفرد العراقي( ،لندن وبريوت ،دار الوراق،
.)2007
•= = = = = = ،درا�سة يف طبيعة املجتمع العراقي ،ط(،2لندن وبريوت ،دار
الوراق.)2009 ،
•ها�شم ،جواد ،مذكرات وزير عراقي مع البكر و�صدام :ذكريات يف ال�سيا�سة
العراقية ( ،2000-1967بريوت ،دار ال�ساقي.)2003 ،
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ثانياً :الكتب املرتجمة
•�أندر�سون ،بندكت ،الثقافة ومنابع الوعي القومي ،مرتجم جمهول( ،بريوت،
معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،بال تاريخ).
•= = = = = =  ،اجلماعات املتخيلة :ت�أمالت يف �أ�صل القومية وانت�شارها،
ترجمة :ثائر ديب( ،بريوت� ،شركة قدم�س.)2009 ،
•�أندر�سون ،ليام ،و�ستان�سفيلد ،غاريث،عراق امل�ستقبل ،ترجمة :رمزي .ق .بدر،
(لندن ،دار الوراق.)2005 ،
•بروين�سن ،مارتن فان ،الآغا وال�شيخ والدولة :البنى االجتماعية وال�سيا�سية
لكرد�ستان ،ترجمة :اجمد ح�سني ،ج( ،1بريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية،
.)2007
•بويال ،فران�سوا ،ال�شيعة يف العامل� :صحوة امل�ستبعدين و�إ�سرتاتيجيتهم ،ترجمة:
ن�سيب عون( ،بريوت ،دار الفارابي.)2007 ،
•بيل ،غريترود،ف�صول من ت�أريخ العراق القريب ،ترجمة :جعفر اخلياط،
(بريوت ،دار الكتب ،بال تاريخ).
•بيالف�سكي ،ف�.آ� ، .أ�سرار بابل ،ترجمة :ر�ؤوف مو�سى الكاظمي( ،بغداد ،دار
امل�أمون للرتجمة والن�شر.)2008 ،
•بوالنتزا�س ،نيكوال�س ،نظرية الدولة ،ترجمة مي�شيل كيلو( ،بريوت ،دار التنوير،
.)2007
•تريب ،ت�شارلز� ،صفحات من تاريخ العراق ،ترجمة :زينة جابر �إدري�س،
(بريوت ،الدار العربية للعلوم.)2008 ،
•تودوروف ،تزفيتان ،نحن والآخرون ،ترجمة ربى حمود( ،دم�شق ،دار املدى،
.)1998
•جاندرو ،مونيك ،وكورفوازييه ،كلود ،مدخل �إىل علم الإجتماع ال�سيا�سي،
ترجمة د� .إ�سماعيل الغزال( ،بريوت ،جمد للدرا�سات.)2005 ،
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•جوزيف ،جون ،اللغة والهوية ،ترجمة :عبد النور خراقي( ،الكويت� ،سل�سلة
عامل املعرفة،العدد .)2007 ،342
•جويدة ،الربتني ،مدحت با�شا ونظام الأرا�ضي يف جنوب العراق ،ترجمة :اجمد
ح�سني( ،بريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية.)2008 ،
•جينيب ،ارنولد فان ،وجوهانييه ،رينيه ،هذه هي القومية ،ترجمة حممد
عيتاين( ،بريوت ،دار بريوت.)1953،
•دافي�س ،اريك ،مذكرات دولة :ال�سيا�سة والتاريخ والهوية اجلماعية يف العراق
احلديث ،ترجمة حامت عبد الهادي( ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر.)2008 ،
•دوبار ،كلود� ،أزمة الهويات :تف�سري حتول ،ترجمة رندة بعث( ،بريوت ،املكتبة
ال�شرقية.)2008 ،
•دوفرجيه ،موري�س ،علم �إجتماع ال�سيا�سة ،ترجمة د� .سليم حداد( ،بريوت،
امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات.)2001 ،
•�سكوت ،جون (حترير) ،علم الإجتماع :املفاهيم الأ�سا�سية ،ترجمة :حممد
عثمان( ،بريوت ،ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر.)2009 ،
•�سلوغلت ،ماريون فاروق وبيرت ،من الثورة �إىل الدكتاتورية :العراق منذ ،1958
ترجمة :مالك النربا�سي( ،بريوت ،دار اجلمل.)2003 ،
•عبد اجلبار ،د .فالح ،التوتاليتارية ،ترجمة :ح�سني زينه( ،بغداد و�أربيل
وبريوت ،معهد الدرا�سات العراقية.)2008 ،
•= = = = = = = � ،شيوخ و�أيديولوجيون :تفكك القبائل و�إعادة تركيبها يف
ظل ال�شمولية الأ�سرية يف العراق ،ترجمة ح�سني زينه( ،بريوت وبغداد ،معهد
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية.)2008 ،
•= = = = = = =  ،العمامة والأفندي� :سو�سيولوجيا خطاب وحركات االحتجاج
الديني ،ترجمة :اجمد ح�سني( ،بريوت وبغداد ،دار اجلمل.)2010 ،
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•غيدنز� ،أنتوين ،عامل جامح :كيف تعيد العوملة ت�شكيل حياتنا ،ترجمة عبا�س
كاظم وح�سن ناظم ،ط( ،1بريوت ،املركز الثقايف العربي.)2003 ،
•= = = = =  ،علم الإجتماع ،ترجمة :فايز ال�صياغ ،ط( ،4بريوت ،املنظمة
العربية للرتجمة وم�ؤ�س�سة ترجمان.)2005 ،
•غيلرن ،ارن�ست ،الأمم والقومية ،ترجمة جميد الرا�ضي( ،دم�شق ،دار املدى،
.)1999
• = = = = =  ،جمتمع م�سلم ،ترجمة �أبو بكر احمد باقدار( ،بريوت ،املدار
الإ�سالمي.)2005 ،
•فوكو ،مي�شيل ،االنهمام بالذات ،ترجمة جورج �أبي �صالح( ،بريوت ،مركز
الإمناء القومي ،بال تاريخ).
•فوكوياما ،فران�سي�س ،الت�صدع العظيم :الفطرة الإن�سانية و�إعادة ت�شكيل
النظام الإجتماعي ،ترجمة عزة ح�سني كبة( ،بغداد ،بيت احلكمة.)2004 ،
•= = = = = = =  ،بناء الدولة :النظام العاملي وم�شكلة احلكم والإدارة يف
القرن الـ ،21ترجمة جماب الإمام( ،الريا�ض ،العبيكان.)2007 ،
•فولر ،غراهام ،العراق :هل �سيقوى على البقاء موحد ًا؟( ،ابوظبي ،مركز
الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية.)1998 ،
•فيالند ،كار�سنت ،الدولة القومية خالفا لإرادتها :ت�سي�س االثنيات واثننة
ال�سيا�سة (البو�سنة ،الهند ،باك�ستان) ،ترجمة حممد جديد( ،دم�شق ،دار
املدى.)2007 ،
•كاندو ،جويل ،الذاكرة والهوية ،ترجمة :وجيه ا�سعد( ،دم�شق ،الهي�أة العامة
ال�سورية للكتاب.)2009 ،
•كريب ،ايان ،النظرية الإجتماعية من بار�سونز �إىل هابرما�س ،ترجمة حممد
ح�سني غلوم( ،الكويت� ،سل�سلة عامل املعرفة ،العدد.)1999 ،244
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•لوكيتز ،ليورا ،العراق والبحث عن الهوية الوطنية�) ،أطروحة دكتوراه يف جامعة
هارفارد الأمريكية( ،ترجمة دل�شاد مريان ،ط�( ،1أربيل ،دار �آرا�س.)2004،
•لونغريك� ،ستيفن هم�سلي�،أربعة قرون من ت�أريخ العراق احلديث ،ترجمة:
جعفر اخلياط ،ط( ،4قم ،دار ال�شريف الر�ضي.)1990 ،
•ليبهارت� ،آرنت ،الدميقراطية التوافقية يف جمتمع متعدد ،ترجمة :ح�سني
زينه،ط( ،1بغداد وبريوت ،معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية.)2006 ،
•مار ،فيبي ،نظام �صدام ح�سني ،2003-1979 :ترجمة :م�صطفى نعمان احمد،
(بغداد والقاهرة ،دار املرت�ضى ومكتبة م�صر.)2009 ،
•نا�شيماز� ،شافا فرانكفورت ودافيد ،طرائق البحث يف العلوم االجتماعية،
ترجمة ليلى الطويل( ،دم�شق ،دار برتا.)2004 ،
•هوبزباوم ،اريك ،الأمم والنزعة القومية ،ترجمة عدنان ح�سن ،ط( ،1بريوت
ودم�شق ،دار املدى.)1999 ،
•= = = = = = ،درا�سات يف التاريخ ،ترجمة عبد الإله النعيمي( ،دم�شق ،دار
املدى.)2002 ،
•= = = = = = ،العوملة والدميقراطية والإرهاب ،ترجمة� :أكرم حمدان ونزهت
طيب( ،بريوت ،الدار العربية للعلوم ومركز اجلزيرة للدرا�سات.)2009 ،
•هول� ،ستيوارت ،حول الهوية الثقافية ،جملة �إ�ضافات ،العدد الثاين( ،بريوت،
.)2008
•هنغتينغتون� ،صموئيل ب� ،.صدام احل�ضارات و�إعادة بناء النظام العاملي ،ترجمة
مالك عبيد وحممود حممد ،ط(،1بنغازي ،الدار اجلماهريية.)1999،
•= = = = = = = = = = ،من نحن؟ التحديات التي تواجه الهوية الأمريكية،
ترجمة ح�سام الدين خ�ضور ،ط( ،1دم�شق ،دار الر�أي.)2005 ،
•هيرت ،ديريك ،تاريخ موجز للمواطنية ،ترجمة ا�صف نا�صر ومكرم خليل،
(بريوت ،دار ال�ساقي� ،)2007 ،ص.145
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ثالثاً� :أطاريح دكتوراه ،ر�سائل ماج�ستري
•الدبعي ،كفاح ،الهوية الإجتماعية واال�ستقرار النف�سي� ،أطروحة دكتوراه غري
من�شورة( ،كلية الآداب ،ق�سم علم النف�س ،جامعة بغداد.)2003 ،
•الزبيدي ،ليث عبد احل�سن ،ثورة  14متوز  1958يف العراق ،ط� ،2أطروحة
دكتوراه من�شورة( ،بغداد ،من�شورات اليقظة العربية.)1981 ،
•ال�سالمي� ،شافية حداد ،نظرة العرب �إىل ال�شعوب املغلوبة ،من الفتح �إىل
القرن الثالث هـ/التا�سع م� ،أطروحة دكتوراه فل�سفة يف التاريخ ،من�شورة،
(بريوت ،م�ؤ�س�سة االنت�شار العربي.)2009،
•مفنت ،احمد قا�سم ،عالقة الإنتماءات التقليدية بتحركات النازحني داخليا:
درا�سة ميدانية يف حمافظة بغداد ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة( ،كلية الآداب
ق�سم علم الإجتماع ،جامعة بغداد.)2010 ،
•وتوت ،د .علي ،الدولة واملجتمع يف العراق املعا�صر� :سو�سيولوجيا امل�ؤ�س�سة
ال�سيا�سية يف العراق� ,2003-1921 ،أطروحة دكتوراه فل�سفة يف علم الإجتماع
(مقدمة �إىل ق�سم الإجتماع ـ كلية الآداب/جامعة بغداد) ،من�شورة( ،بريوت،
مركز درا�سات امل�شرق العربي.)2008،
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رابعاً :بحوث ودرا�سات
•اوزال ،ح�سن« ،الفل�سفة و�س�ؤال التنوير» ،جملة الطوا�سني ،العدد �صفر،
(بغداد.)2008 ،
•بالو ،جوي�س و�آخرون ،الإثنية والدولة :الأكراد يف العراق و�إيران وتركيا،
ترجمة :عبد الإله النعيمي« ،اللغة والثقافة يف تكوين الهوية الكردية»( ،بريوت،
معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية.)2006 ،
•رو�سو ،جان جاك و�آخرون« ،العقد الإجتماعي»( ،الدميقراطية)� :إعداد فيليب
غرين ،ترجمة حممد دروي�ش( ،بغداد ،دار امل�أمون.)2007 ،
•�سلوم� ،سعد ،جملة م�سارات ،العدد الأول ،ال�سنة الثالثة( ،بغداد.)2007،
•العاديل ،ح�سني دروي�ش« ،الثقافة العراقية بني خيارات» ،جملة النب�أ ،العدد
( ،74بغداد.)2005،
•عبد اجلبار ،د .فالح� ،إ�شكالية الوطني واالثني/املذهبي يف العراق ،جملة
�إ�ضافات ،العدد الأول( ،بريوت� ،شتاء .)2008
•عبد احل�سني ،دة .الهاي« ،منهجية علي الوردي يف جمال علم الإجتماع» ،جملة
العلوم الإجتماعية ،العدد( ،1بغداد.)2008 ،
•غماري ،طيبي« ،الآخر والهوية الإ�سالمية :منوذج فاي وهنغتينغتون» ،جملة
كتابات معا�صرة ،العدد ( ،64بريوت.)2007 ،
•مقاتلو القاعدة الأجانب يف العراق :نظرة �أوىل يف �سجالت �سنجار ،م�شروع
هارموين –مركز مكافحة الإرهاب ـ كلية وي�ست بوينت الع�سكرية الأمريكية،
ترجمة ون�شر :املركز الوطني للإعالم/ق�سم الر�صد (بغداد.)2008 ،
•مناف ،د .متعب« ،ق�ضايا متحدية يف مواجهة فر�ضيات الوردي ،بحث يف
�سو�سيولوجيا جتديد الفكر الإجتماعي» ،جملة م�سارات ،العدد الثاين( ،بغداد،
�صيف .)2006
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•= = = = = =  ،الأر�ض وال�سوق والت�سليع واالنرثوبولوجيا االقت�صادية،
حما�ضرة دكتوراه انرثبولوجيا (غري من�شورة) �ألقيت يف ق�سم الإجتماع بكلية
الآداب يف جامعة بغداد عام .2008
•= = = = = =« ،كيف نفهم املجتمع العراقي بعد 2003؟ :بحث يف �سو�سيولوجيا
�إعادة هيكلة املجتمع» ،بحث مكتوب غري من�شور ُقدم لطلبة الدكتوراه يف ق�سم
الإجتماع بجامعة بغداد عام .2008
•= = = = = = ،عبد الفتاح �إبراهيم رائدا وريادة� ،صحيفة املدى ،ملحق
عراقيون من زمن التوهج ،العدد  ،1525ال�سنة ال�ساد�سة/4 ،حزيران.2009/
•املو�سوي ،د .ر�ضا« ،الأنا :نظرة ايجابية للذات �أم �أزمة بحث وجود عن الهوية؟»،
جملة امل�أمون ،العدد الثاين( ،بغداد ،دار امل�أمون.)2008 ،
•هالبرين ،كاترين ،مفهوم الهوية :ت�أريخه�..إ�شكاالته ،ترجمة اليا�س بلكا ،جملة
اجتاهات ،العدد الأول( ،بغداد.)2008 ،
•وتوت ،د .علي ونخبة من الباحثني ،املواطنة والهوية الوطنية « :يف �س�ؤال
الهوية :عراق واحد ..عن �أي جنون نتحدث؟»( ،بغداد ،معهد الأبحاث والتنمية
احل�ضارية.)2008 ،
خام�ساً :جمالت ،دوريات� ،صحف
•اخليون ،د .ر�شيد ،العراق� :إحياء تهمة ال�شعوبية والتخوين بالتعجيم ،جريدة
ال�شرق الأو�سط ،العدد �/14 ،9787أيلول.2005/
•�صحيفة ال�شرق الأو�سط ،العدد  ،9481بتاريخ .2004/11/12
•عبد اجلبار ،د .فالح ،عراق ما بعد احلرب� :سباق من �أجل اال�ستقرار و�إعادة
البناء وال�شرعية ،جريدة الآن الأ�سبوعية ،العدد ( ،28بغداد.)2005/5/3 ،
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�ساد�ساً :الإح�صائيات
•وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،تقديرات
�سكان العراق لعام .1997
•وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،تقديرات
�سكان العراق لعام .2009
•وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي ،اجلهاز املركزي للإح�صاء ،امل�سح
الإجتماعي والإقت�صادي للأ�سرة يف العراق ل�سنة .2007
�سابعاً� :شبكة االنرتنيت
•باحث «ري�سمون» للغة الفار�سية ،على الرابط االلكرتوين:
http://www.rismoon.com/moeenworddetail-34914-fa.html

•اجلميل ،د� .س ّيار« ،العراق لي�س خارطة بريطانية» ،مقال من�شور على موقع
املو�صل احل�ضاري بتاريخ  ،2010/4/13على الرابط االلكرتوين:
_www.almosul.org/Articles/606_iraq_not_british_map
SJamil.htm

•حموده ،د .الطيب �آيت ،عرابو الفكر ال�شعوبي ،على املوقع االلكرتوين:
http://aithamoudatayeb.maktoobblog.com

•اخليون ،د .ر�شيد ،جريدة الإحتاد الإماراتية بتاريخ  ،2009/8/18على الرابط
الإلكرتوين:
www.alittihad.ae/wajhatprint.php?id=47419

•الرابط الإلكرتوين:
http://www.m-mahdi.com/forum/archive/index.php/t-1737.
html
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•الرابط الإلكرتوين:
http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/maps-hist.
htm

•الرابط الإلكرتوين:
http://www.m-mahdi.com/forum/archive/index.php/t-1737.
html

•عبد اجلبار ،د .فالح ،العراق حيال م�س�ألة الف�صام بني الأمة والدولة� ،صفحة
الدكتور فالح عبد اجلبار على املوقع االلكتووين:
www.ahewar.org

•جملة «مدارا» ،املن�شورة على �شبكة االنرتنت الدولية على الرابط:
http://www.modara.org/02/12.html

•معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية:
www.iraqstudies.org

•موقع النهرين اخلربي ،الرابط االلكرتوين:
www.nahrain.com/d/news/05/11/11/nhr1111i.html

•نا�صر ،د .عمارة« ،بول ريكور وم�سارات الت�أويل» ،درا�سة من�شورة يف موقع
جملة علوم �إن�سانية ،ال�سنة ال�ساد�سة ،العدد  ،41ربيع  ،2009على الرابط
االلكرتوين:
www.ulum.nl

•ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة ،الرابط االلكرتوين:
www.en/wikipedia.org/wiki/Heraclitus

•ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة ،الرابط االلكرتوين:
http://ar.wikipedia.org/
wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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 الكتب وامل�صادر الإجنليزية:ًثامنا
•	 Baker, Theres L., Doing Social Research, (Chicago,
McGraw-Hill,1988).
•	

Bengio, Ofra, and Ben-Dor, Gabriel, Minorities and

the State in the Arab World, (Colorado and London, Lynne
Rienner Publishers,1999).
•	

Compact Oxford English Dictionary of Current En -

lish, 3ed, (London, oxford press, 2008).
•	

.D.A, Mitchell, Dictionary of sociology, (London,

Rouledge and kegan paul, 1973).
•	

Giddens, Anthony, Global Futures, (Tehran, tarh no,

2005).
•	

Gudykunst, William. B, Bridging Differences: Effe -

tive Intergroup Communication, (Tehran, tamaddon, 2005)

 الكتب وامل�صادر الأجنبية:ًتا�سعا
، �سرو�ش، (تهران، ﭽاپ �سوم، نظريه هاى جامعه �شنا�سى،  تقى �آزاد. د،•�آرمكى
.) نظريات علم الإجتماع:(عنوان الكتاب بالعربية.)2003
، (تهران، فرهنـك وهويت �إيرانى وجهانى �شدن، = = = = = = = =•
 الثقافة والهوية: (عنوان الكتاب بالعربية.138 �ص،)2007 ،�إنت�شارات متدن
.)الإيرانية والعوملة
، ترجمـة حممد على قا�سمى، نظريه هاى نا�سيونالي�سم، اوموت،•اوزكرميلى
 (عنوان.130  ـ122 �ص،)2004، م�ؤ�س�سـت مطالعات ملى، (تهران،ﭽاپ �أول
.) النظريات القومية:الكتاب بالعربية
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•برتون ،روالن ،قوم �شنا�سى �سيا�سى ،مرتجم :نا�صر فكوهى ،ﭽاپ دوم،
(تهران ،ن�شر نى).)2004 ،عنوان الكتاب بالعربية :االثنو�سيا�سية
(.)ethnopolitique
•�سميث� ،أنتوين دى ،نا�سيونالي�سم :نظريه ،ايدئولوتى ،تاريخ ،مرتجم :من�صور
ان�صارى( ،تهران ،م�ؤ�س�سه مطالعات ملى( .)2005 ،عنوان الكتاب بالعربية:
الوطنية ،النظرية والأيديولوجيا والتاريخ).
•غيدنز� ،أنتوين ،راه �سوم :باز�سازى �سو�سيال دموكرا�سـى ،ترجمـة منو�شهر
�صبورى كا�شانى( ،تهران�،شريازه� ،)2006،ص  144ـ ) .156عنوان الكتاب
بالعربية :الطريق الثالث� :إعادة بناء الدميقراطية اال�شرتاكية(.
•= = = = = � ،سيا�ست جامعه �شنا�سى ونظريـة �إجتماعى ،ترجمـة منوﭽهر
�صبورى ،ﭽاپ ( ،4تهران ،ن�شر نى( .)2008 ،عنوان الكتاب بالعربية:
ال�سيا�سة ،علم الإجتماع والنظرية الإجتماعية).
•فكوهى ،د .نا�صر ،هويت �شهرى در �إيران ،ف�صلنامـة �إن�سان �شنا�سى� ،شمارة
( ،13تهران ،ن�شر دان�شـتاه( .)2007 ،عنوان الدرا�سة واملجلة بالعربية :الهوية
احل�ضرية يف �إيران ،جملة االنرثوبولوجيا).
•ودرزى ،ح�سني ،مفاهيم بنيادين در مطالعات قومى( ،تهران� ،إنت�شارات
متدن( .)2005،عنوان الكتاب بالعربية :املبادئ الأ�سا�سية يف الدرا�سات
القومية).
•ميلر ،ديويد ،م ّل ّيت ،ترجمـة داود عزاياق زندى( ،تهران ،م�ؤ�س�سـة مطالعات
ملى( .)2004 ،عنوان الكتاب بالعربية :الوطنية).
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امل�سجلة واملرا�سالت املو ّثقة
عا�شر ًا :اللقاءات
ّ
مف�صل مع د .فالح عبد اجلبار بتاريخ  2009/1/9يف بريوت ـ لبنان.
•حوار ّ

مف�صلة مع الرئي�س الراحل ملجل�س احلكم الإنتقايل ع ّز الدين �سليم
• حوارات ّ
خالل عامي  2002و.2003
• مرا�سالت موثقة مع د .ر�شيد اخليون خالل �شهر كانون الثاين عام .2010
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امللحق ()1
مذكرة امللك فيصل األول إىل بعض
الساسة والوزراء
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
كنت منذ زمن طويل �أح�س بوجود �أفكار و�آراء حول كيفية �إدارة �ش�ؤون الدولة عند
بع�ض وزرائي ورجال ثقتي ،غري �أفكاري و�آرائي .وكثريا ما فكرت يف الأ�سباب الباعثة لذلك،
ويف الأخري ظهر يل ب�أن ذلك كان ومل يزل نا�شئا عن عدم وقوفهم متاما على �أفكاري
وت�صوراتي ونظري يف �ش�ؤون البالد ويف كيفية ت�شكيلها وتكوينها وال�سري بها نظرا �إىل ما
�أراه من العوامل وامل�ؤثرات املحيطة بها واملواد الإن�شائية املتي�سرة وعوامل التخريب والهدم
التي فيها كاجلهل واختالف العنا�صر والأديان واملذاهب وامليول والبيئات ،لذلك ر�أيت من
ال�ضروري �أن �أف�ضي ب�أفكاري و�أ�شرح خطتي يف مكافحة تلك الأمرا�ض وتكوين اململكة على
�أ�سا�س ثابت ،و�أطلع عليها �أخ�صائي ممن ا�شرتكوا و�إياي يف العمل .و�إين �أخل�ص خطتي
خمت�صرا بجملة حتت هذا ،وبعد ذلك �أتقدم �إىل تف�صيل نظرياتي وم�شاهداتي.
 1ـ �إن البالد العراقية هي من جملة البلدان التي ينق�صها �أهم عن�صر من عنا�صر
احلياة الإجتماعية ،ذلك هو الوحدة الفكرية وامللية والدينية .فهي واحلالة هذه مبعرثة
القوى ،مق�سمة على بع�ضها ،يحتاج �سا�ستها �أن يكونوا حكماء مدبرين ،ويف عني الوقت
�أقوياء مادة ومعنى ،غري جملوبني حل�سيات �أو �أغرا�ض �شخ�صية �أو طائفية �أو متطرفة،
يداومون على �سيا�سية العدل واملوازنة والقوة معا ،على جانب كبري من الإحرتام لتقاليد
الأهايل ،ال ينقادون �إىل ت�أثرات رجعية �أو �إىل �أفكار متطرفة ت�ستوجب رد الفعل.
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 2ـ يف العراق �أفكار ومنازع متباينة جدا ،وتنق�سم �إىل �أق�سام:
�أ ـ ال�شبان املتجددون مبا فيهم رجال احلكومة.
ب ـ املتع�صبون.
ج ـ ال�سنة.
ت ـ ال�شيعة.
ث ـ الأكراد.
ح ـ الأقليات غري امل�سلمة.
خ ـ الع�شائر.
ع ـ ال�شيوخ.
هـ ـ ال�سواد الأعظم اجلاهل ،امل�ستعد لقبول كل فكرة �سيئة بدون مناق�شة �أو
حماكمة.
�إن �شبان العراق القائمني باحلكومة وعلى ر�أ�سهم ق�سم عظيم من امل�س�ؤولني ،يقولون
بوجوب عدم االلتفات �إىل �أفكار و�آراء املتع�صبني و�أرباب الأفكار القدمية لأنهم جبلوا على
تفكري يرجع عهده �إىل ع�صو ٍر خَ َوت ،ويقولون بوجوب �سوق البالد �إىل الأمام بدون التفات
�إىل �أي ر�أي كان والو�صول بالأمة �إىل م�ستواها الالئق وبالإعرا�ض عن القال والقيل ،طاملا
القانون والنظام والقوة بيد احلكومة ،ترغم اجلميع على �إتباع ما متليه عليهم.
�إن عدم املباالة بالر�أي بتاتا مهما كان حقريا ،خطيئة ال تغتفر .ولو �أن بيد احلكومة
القوة الظاهرة التي متكنها من ت�سيري ال�شعب رغم �إرادته ،لكنت و�إياهم .وعليه ف�إننا حلني
ما نح�صل على هذه القوة علينا �أن ن�سري بطريقة جتعل الأمة مرتاحة نوعا ما بعدم خمالفة
تقاليدها ،كي تعطف على حكومتها يف النوائب.
�إن املثل ال�صغري الذي �ضربه لنا الإ�ضراب العام يكفينا لتقدير ح�سياتها ،وو�ضعها
مو�ضع الإعتبار ،وكذلك يكفينا لتقدير مبلغ قوانا لإخماد هياج م�سلح ،ما قا�سيناه �إبان
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ثورة ال�شيخ حممود ،والنق�ص العددي البارز الذي ظهر يف قواتنا الع�سكرية �آنئذ .كل ذلك
ي�ضطرين �أن �أقول ب�أن احلكومة �أ�ضعف من ال�شعب بكثري .ولو كانت البالد خالية من
ال�سالح لهان الأمر ،لكنه يوجد يف اململكة ما يزيد عن املائة �ألف بندقية ،يقابلها ()15
�ألف حكومية ،وال يوجد يف بلد من بالد اهلل حالة حكومة و�شعب كهذه ،هذا النق�ص يجعلني
�أتب�صر و�أدقق و�أدعو �أنظار رجال الدولة ومديري دفة البالد للتعقل وعدم املغامرة.
�أملحت فيما تقدم �إىل �أفكاري اخلا�صة و�أفكار رجال احلكومة وال�شبان ،وحالة
ال�شعب ،كل ذلك توطئة ملا �س�أقوله فيما يلي ،وت�صوير البالد ـ كما �أراها ـ يف الوقت الراهن،
وكما �أ�شخ�ص �أمرا�ضها ،بعد ذلك �أبينّ �أي�ضا ما �أراه �ضروريا ملعاجلتها.
 3ـ العراق مملكة حتكمها حكومة عربية �سنية ،م�ؤ�س�سة على �أنقا�ض احلكم
العثماين وهذه احلكومة حتكم ق�سما كردي ًا �أكرثيته جاهلة ،بينه �أ�شخا�ص ذوو مطامع
�شخ�صية ي�سوقونه للتخلي منها بدعوى �أنها لي�ست من عن�صرهم ،و�أكرثية �شيعية جاهلة،
منت�سبة عن�صريا �إىل نف�س احلكومة� ،إال �أن الإ�ضطهادات التي كانت تلحقهم من جراء
احلكم الرتكي الذي مل ميكنهم من الإ�شرتاك يف احلكم ،وعدم التمرن عليه ،والذي فتح
خندقا عميقا بني ال�شعب العربي املق�سم �إىل هذين املذهبني ،كل ذلك جعل مع الأ�سف
هذه الأكرثية� ،أو الأ�شخا�ص الذين لهم مطامع ،خا�صة الدينيون منهم ،وطالب الوظائف
بدون ا�ستحقاق ،والذين مل ي�ستفيدوا ماديا من احلكم اجلديد ،يظهرون ب�أنهم مل يزالوا
م�ضطهدين لكونهم �شيعة ،وي�شوقون هذه الأكرثية للتخلي من احلكم الذي يقولون ب�أنه
�سيء بحت ،وال ننكر ما له�ؤالء من الت�أثري على الر�أي الب�سيط اجلاهل.
�أخذت بنظري هذه الكتل العظيمة من ال�سكان ،بقطع النظر عن الأقليات الأخرى
امل�سيحية التي يجب �أن ال نهملها ،نظرا �إىل ال�سيا�سة الدولية التي مل تزل ت�شجعها للمطالبات
بحقوق غري هذه وتلك .وهناك كتل كبرية غريها من الع�شائر كردية و�شيعية و�سنية ،ال
يريدون �إال التخل�ص من كل �شكل حكومي بالنظر ملنافعهم ومطامع �شيوخهم التي تتدافع
بوجود احلكومة جتاه هذه الكتل الب�شرية املختلفة املطامع وامل�شارب اململوءة بالد�سائ�س،
حكومة م�شكلة من �شبان مندفعني �أكرثهم متهم ب�أنهم �سنيون� ،أو غري متدينني� ،أو �أنهم
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عرب ،فهم مع ذلك يرغبون يف التقدم وال يريدون �أن يعرتفوا مبا يتهمون به ،وال بوجود
تلك الفوارق وتلك املطامع بني الكتل التي يقودونها .يعتقدون ب�أنهم �أقوى من هذا املجموع
والد�سائ�س التي حترك هذا املجموع ،غري مبالني �أي�ضا بنظر ال�سخرية التي يلقيها عليهم
جريانهم الذين على علم مببلغ قواهم.
�أخ�شى �أن �أتهم باملبالغة ،ولكنه من واجبي �أن ال �أدع �شيئا يخامرين ،خا�صة لعلمي
ب�أنه �سوف ال يقر�أ هذا �إال نفر قليل ممن يعلمون وجائبهم وم�س�ؤولياتهم ،وال �أرغب يف �أن
�أبرر موقف الأكرثية اجلاهلة من ال�شيعة ،و�أنقل ما �سمعته �ألوف املرات ،و�سمعه غريي من
الذين يلقون يف �أذهان �أولئك امل�ساكني الب�سطاء من الأقوال التي تهيجهم ،وتثري �ضغائنهم:
�إن ال�ضرائب على ال�شيعي ،واملوت على ال�شيعي ،واملنا�صب لل�سني .ما الذي هو لل�شيعي؟
حتى �أيامه الدينية ال اعتبار لها .وي�ضربون الأمثلة على ذلك مما ال لزوم لذكرها.
�أقول هذا على �سبيل املثال ،وذلك للإختالفات الكربى بني الطوائف التي يثريها
املف�سدون ،وهناك ح�سيات م�شرتكة بني �أفراد الطوائف الإ�سالمية ،ينقمون مبجموعهم
على من ال يحرتمها ،وهناك غري هذا د�سائ�س �آثورية ،وكلدانية ،ويزيدية ،والتع�صب
للتفرقة بني ه�ؤالء اجلهالء يوهن قوى احلكومة جتاه الب�سطاء ،كما �أن العقول البدوية
والنفوذ الع�شائري الذي لل�شيوخ وخوفهم من زواله بالن�سبة لتو�سع نفوذ احلكومة ،كل هذه
الإختالفات وكل هذه املطامع والإخرتا�صات ت�شتبك يف هذا ال�صعيد ،وت�صطدم وتعكر
�صفو البالد و�سكونها .ف�إذا مل تعالج هذه العوامل ب�أجمعها ،وذلك بقوة مادية وحكيمة
معا ،ردحا من الزمن ،حتى ت�ستقر البالد ،وتزول هذه الفوارق الوطنية ال�صادقة ،وحتتل
حمل التع�صب املذهبي والديني ،هذه الوطنية التي �سوف ال تكون �إال بجهود متمادية وب�سوق
م�ستمر من جانب احلكومة بنزاهة كاملة ،فاملوقف خطر.
ويف هذا ال�صدد �أقول وقلبي ملآن �أ�سى �أنه يف اعتقادي ال يوجد يف العراق �شعب
عراقي بعد ،بل توجد كتالت ب�شرية خيالية ،خالية من �أي فكرة وطنية ،مت�شبعة بتقاليد
و�أباطيل دينية ،ال جتمع بينهم جامعة� ،سماعون لل�سوء ،ميالون للفو�ضى ،م�ستعدون دائما
للإنتقا�ض على �أي حكومة كانت ،فنحن نريد واحلالة هذه �أن ن�شكل من هذه الكتل �شعبا
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نه ّذبه وندربه ونعلمه ،ومن يعلم �صعوبة ت�شكيل وتكوين �شعب يف مثل هذه الظروف ،يجب �أن
يعلم �أي�ضا عظم اجلهود التي يجب �صرفها لإمتام هذا التكوين وهذا الت�شكيل.
هذا هو ال�شعب الذي �أخذت مهمة تكوينه على عاتقي ،وهذا نظري فيه ،و�إن خطتي
يف ت�شكيله وتكوينه هي كما يلي:
يف �إعتقادي و�إن كان العمل �شاقا ومتعبا� ،إال �أنه لي�س مما يوجب ا لي�أ�س والتخوف،
�إذا عولج بحكمة و�سداد ر�أي و�إخال�ص� ،إذا قامت احلكومة بتحديد خطة معينة و�سارت
عليها بجد وحزم ،ف�إن ال�صعوبات جتابه ،وبارقة الأمل يف الر�سوخ ال�سيا�سي تزداد نورا.
و�أالحظ �أن منهاجا يقرب مما �س�أذكره �أدناه يكون كافال ملعاجلة املهمة والنجاح .واليك
باالخت�صار �أوال ثم بالتف�صيل:
•تزييد قوة اجلي�ش عددا ،وب�شكله احلا�ضر ،بحيث ي�صبح قادرا على �إخماد �أي
قيام م�سلح ين�شب يف �آن واحد على الأقل يف منطقتني متباعدتني.
•عقب �إمتام ت�شكيل اجلي�ش على هذه ال�صورة ،تعلن اخلدمة الوطنية.
•و�ضع التقاليد وال�شعائر الدينية بني طوائف امل�سلمني مبيزان واحد مهما �أمكن،
واحرتام الطوائف الأخرى.
•الإ�سراع يف ت�سوية م�شكلة الأرا�ضي.
•تو�سيع امل�أذونية ملجال�س الألوية والبلديات بقدر الإمكان ،على �أمنوذج القانون
العثماين.
•الإ�سراع يف ت�شكيل مدر�سة املوظفني.
•الأعمال النافعة وحماية املنتوجات.
•املعارف.
•تفريق ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة الإجرائية.
•تثبيت مالك الدولة.
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•و�ضع حد للإنتقادات غري املعقولة �ضد �إجراءات احلكومة يف ال�صحف
والأحزاب.
•العدل والنظام والإطاعة يف املوظفني ،والعدل عند قيامهم بوظائفهم.
•
•بد�أت باجلي�ش لأين �أراه العامود الفقري لتكوين الأمة ،ولأين �أراه يف الوقت
احلا�ضر �أ�ضعف بكثري بالن�سبة لعدده وعدته ،من �أن يقوم باملهمة امللقاة على
عاتقه وهي حفظ الأمن ،واالطمئنان �إىل �إمكانية كفاءته نظرا �إىل ما تتطلبه
اململكة ونظرا �إىل العوامل املختلفة املوجودة والتي يجب �أن جتعلنا دائما
متيقظني لوقوع حوادث ع�صيان م�سلح يف كل وقت.
•�إنني ال �أطلب من اجلي�ش �أن يقوم بحفظ الأمن اخلارجي يف الوقت احلا�ضر،
الذي �سوف نتطلبه منه بعد �إعالن اخلدمة العامة� ،أما ما �س�أطلبه منه الآن
هو �أن يكون م�ستعدا لإخماد ثورتني تقعان ـ ال �سامح اهلل ـ يف �آن واحد ،يف
منطقتني بعيدتني عن بع�ضهما� .أنني غري مطمئن �إىل �أننا بعد �ستة �أ�شهر ،وبعد
�أن تتخلى انكلرتة عن م�س�ؤوليتها يف هذه البالد ،نتمكن من الوقوف لوحدنا ما
دامت القوة احلامية هي غري كافية .وال ميكنني �أن �أوافق على تطبيق اخلدمة
العامة� ،أو القيام ب�أي اجراءات �أخرى هامة �أو حمركة �أو مهيجة ،ما مل �أكن
واثقا ب�أن اجلي�ش يتمكن من حماية تنفيذ هذا القانون� ،أو �أي �إجراءات �أخرى.
وعليه �أرى من ال�ضروري �إبالغه حلد يتمكن معه من �إجابة رغبتي املار ذكرها،
وذلك ب�شكله احلا�ضر� .أرى من انه من اجلنون القيام ب�إن�شاءات و�إ�صالحات
عظمى يف البالد ،قبل �أن نطمئن �إىل كفاية القوة احلامية لهذه الأعمال� .أمامنا
حركات بارزان يف الربيع القادم ومن ال�ضروري �أن �أرى بيدنا قوة احتياطية
ملجابهة �أي طارئ �آخر يحدث يف اململكة.
•علينا �أن نطمئن معنويات �إخواننا ال�شيعة بالكيفية الآتية:
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� 1 .1إعطاء التعليمات �إىل قا�ضي بغداد ـ كما عمل ـ �أن ي�سعى لتوحيد �أيام ال�صيام
والإفطار وهذا ممكن و�شرعي.
 2 .2تعمري العتبات املقد�سة ،حتى ي�شعروا ب�أن احلكومة غري مهملة لتلك املقامات
التي هي مقد�سة لدى اجلميع ،والتي هي كذلك من الآثار التاريخية التي تزين
البالد ،فعلى احلكومة من كل الوجوه حمافظتها من اخلراب.
� 3 .3إن رجال الدين من ال�شيعة لي�س لهم �أي ارتباط مع احلكومة ،وهم يف الوقت
احلا�ضر �أجانب عنها ،خا�صة حيث يرون �أن رجال الدين ال�سنيون يتمتعون
ب�أموال هم حمرومون منها ،واحل�سد ـ خا�صة يف الطبقة الدينية ـ معلوم.
فعلينا ما دمنا غري قادرين على تق�سيم الأوقاف فيما بينهم� ،أن نفتكر يف �إيجاد
�أوقاف خا�صة ،ومن ر�أيي �أن ذلك ممكن بالطريقة التي كنت ت�شبثت بها غري
�أن الظروف حالت بيني وبني حتقيقها.
�4 .4إن احرتام ال�شعائر العامة غري ع�سري ،خا�صة يف �أيام رم�ضان ،واحليلولة دون
تف�شي املوبقات ،و�إذا متكنت احلكومة من �س ّد بيوت اخلناء ،لقامت ب�أكرب عمل
يربط العامة بها.
5 .5مل �أتكلم عن ال�ضرائب� ،إذ �أن قانون �ضريبة الإ�ستهالك قطع قول كل مف�سد،
و�إنه لأكرب عمل جرى ،ول�سوف نقتطف ثمراته �إن �شاء اهلل.
�6 .6إن م�شكلة الأرا�ضي وحلها �سريبط الأهايل بالأرا�ضي ،وهو ذو م�سا�س كبري
بال�شيوخ ونفوذهم ،وال لزوم للإ�سهاب مبنافعه ،ويجب الإ�سراع بتطبيقه على
قدر امل�ستطاع ،كما انه يجب �أن ال يح�س ال�شيوخ والأغوات ب�أن ق�صد احلكومة
حموهم ،بل ـ بقدر ما ت�سمح لنا الظروف ـ يجب �أن نطمئنهم على معي�شتهم
ورفاهيتهم.
�7 .7أرجو �أن تكون ق�ضية املدر�سة مطمئنة لكل �سكان العراق ،ب�أنهم �سي�شرتكون
فعال يف خدمات الدولة ،واال�شرتاك يف خريها و�شرها مع �أهل بغداد واملو�صل،
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ب�صورة مت�ساوية ،وتزول تهمة «احلكومة ال�سنية �أو العربية» كما يقول �أ�صحاب
الأغرا�ض من �أكراد و�شيعة.
�8 .8أقول بتحفظ انه �إذا �أمكن �إعطاء �صالحيات للألوية� ،شبيهة مبجال�س الواليات
يف العهد العثماين ،ف�سيكون ذلك من جملة �أ�سباب ت�شويق �سكان الألوية
للإ�شرتاك باحلكم.
9 .9لقد حتدثنا كثريا حول تفريق ال�سلطة الت�شريعية عن ال�سلطة الإجرائية ،ويجب
عمل ذلك بتعديل القانون الأ�سا�سي.
1010علينا �أن ال ندع جماال للأحزاب «امل�صطنعة» وال�صحف ،والأ�شخا�ص ليقوموا
بانتقادات غري معقولة ،وت�شويه احلقائق ،وت�ضليل ال�شعب ،وعلينا �أن نعطيهم
جماال للنقد النزيه املعقول و�ضمن الأدب .ومن يقوم ب�أمر غري معقول يجب �أن
يعاقب ب�صرامة.
1111على موظفي الدولة �أن يكونوا �آالت مطيعة ونافعة ،حيث هم وا�سطة الإجراءات
ومن يح�س منه �أنه يتداخل مع الأحزاب املعار�ضة �أو ي�شوق �ضد الدولة ينحى
عن عمله ،وعليه �أن يعلم ب�أنه موظف قبل كل �شيء ،خادم لأي حكومة كانت.
1212النافعة� :أتيت بهذا الإ�سم اجلديد ورجعت �إىل التعبري الرتكي حيث ر�أيت
�أنه �أ�شمل للأعمال املختلفة يف مرافق الأمة .ح�سنا عملنا يف ال�سنة املا�ضية
بتخ�صي�ص مبالغ للأعمال الرئي�سية ،وال ننكر �أن ذلك القانون �صدر ب�صورة
م�ستعجلة على �أن يكون قابال للتحوير والتبديل يف بع�ض مواده ،عندما نرى
�ضرورة ذلك .ويف اعتقادي �أنه من ال�ضروري �إعادة النظر يف مواده خا�صة
ق�سم الأبنية والطرقات.
�أقول بكل �أ�سف �أن الزراعة �أفل�ست يف بالدنا ،بالنظر لبعد مملكتنا عن الأ�سواق.
لقد و�ضعنا املاليني لإن�شاءات الري ،لكن ماذا نريد �أن نعمل باملحا�صيل؟ �إننا يف الوقت
احلا�ضر عاجزون عن ت�صريف ما ب�أيدينا من منتوجات �أرا�ضينا ،فكيف بنا بعد �إمتام هذه
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امل�شروعات العظيمة؟ هل الق�صد ت�شكيل اهرامات من تلك املحا�صيل اخلام والتف ّرج عليها؟
ماذا تكون فائدتنا منها �إذا مل نتمكن من �إخراجها �إىل الأ�سواق الأجنبية �أو ا�ستهالكها يف
الداخل على الأقل؟ ما الفائدة من �صرف تلك املاليني قبل �أن نهيء لها �أ�سواقا ت�ستهلكها
ونحن م�ضطرون �إىل جلب الكثري من حاجاتنا من اخلارج؟
اعتقد �أنه من ال�ضروري �إعادة النظر من جديد يف موقفنا االقت�صادي ،نرى جرياننا
الأتراك والإيرانيني باذلني �أق�صى جهودهم لال�ستغناء عن املنتوجات الأجنبية ،وكم هي
العقبات التي و�ضعوها ملنع دخول االمول الأجنبية بالدهم ،وكيف ال يبالون ب�صرف الأموال
الطائلة لإن�شاء املعامل ل�سد حاجتهم.
علينا �أن نقلع عن ال�سيا�سة اخلاطئة التي �أتتنا عن �سبيل تقييد الأمم املت�شبثة ،علينا
�أن نعاون املت�شبثني من �أبناء الوطن ب�صورة عملية فعالة ،وعلينا �أن نعطي الإنح�صارات
لأبناء البالد �إىل مدد معينة ،الذين فيهم روح الت�شبث ،و�إذا مل يظهر طالب �أو راغب
لإن�شاء عمل �صناعي ترى احلكومة انه مربح ،فعلينا �أن تقوم هي به ،ومن مالها اخلا�ص� ،أو
باال�شرتاك مع ر�ؤو�س �أموال وطنية� ،إذا �أمكن ،و�إال ف�أجنبية �أو كالهما معا.
على احلكومة �أن ت�شكل دائرة خا�صة لدر�س جميع امل�شاريع ال�صناعية ،على اختالف
�أنواعها ،كبرية كانت �أو �صغرية ،وتبد�أ ببناء الأهم فاملهم ،وتر�شد الأهلني �إىل كيفية الت�شبث
بالأعمال ال�صغرى ،وتقوم هي بالأعمال الكربى� ،إذا تعذر القيام بها من قبل الأهايل.
انه ملن املحزن وامل�ضحك املبكي معا �أن نقوم بت�شييد �أبنية �ضخمة ،مب�صاريف
باهظة ،وطرق معبدة ،مباليني الروبيات ،وال نن�سى االختال�سات وت�صرف �أموال هذه الأمة
امل�سكينة التي مل ت�شاهد معمال ي�صنع لها �شيئا من حاجاتها .و�إين �أحب �أن �أرى معمال
لن�سج القطن ،بدال من دار حكومة ،و�أود �أن �أرى معمال للزجاج بدال من ق�صر ملكي.

في�صل
بغداد� 15/آذار 1932
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امللحق ()2
إستمارة اإلستبيان

عزيزتي املواطنة
عزيزي املواطن
يقوم باحث من جامعة بغداد/كلية الآداب/ق�سم علم االجتماع ب�إجراء ا�ستطالع
للآراء حول عدد من الق�ضايا املهمة يف حياة املواطنني العراقيني .و�ست�شمل الدرا�سة عددا
من �أحياء مدينة بغداد ،وبالت�أكيد �ستكون لإجاباتك ال�صادقة وال�صريحة دور �أ�سا�س يف
�إجناحها.
�إن ا�ستمارة اال�ستطالع التي بني يديك هي للأغرا�ض العلمية البحتة ،ولن يطلع على
نتائجها �سوى الباحث ،فال داعي لذكر اال�سم ،كما انه لي�س هناك �إجابة �صحيحة و�أخرى
خاطئة و�إمنا املهم م�شاركتك والتعبري عما ت�شعر/ت�شعرين به بحرية تامة.

مع خال�ص التقدير واالحرتام
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الق�سم الأول� :أ�سئلة اال�ستمارة
1ـ �أي من الدول املجاورة الآتية تف�ضل العي�ش فيها �إذا ما توفرت لك الظروف
املالئمة لذلك؟ (الإجابة على خيار واحد).
 تركيا ال�سعودية �إيران الكويت �سوريا الأردن
 ال �أعي�ش يف �أي منها ال �أعرف
 2ـ لو ُق ِّدر للعراق الوحدة مع دولة �أو دول �أخرى ،ماذا �سيكون خيارك؟ (الإجابة
على خيار واحد).
�أن يتوحد العراق مع الدول الإ�سالمية.
�أن يتوحد العراق مع الدول التي تمُ اثلني يف القومية.
�أن يتوحد العراق مع الدول التي تعرتف بقوميتي.
�أن يتوحد العراق مع الدول التي متاثلني يف الطائفة.
�أن يتوحد العراق مع الدول الغربية.
ال �أف�ضل �أن يتوحد العراق مع �أي دولة �أخرى.
ال �أعرف









3ـ �أي العبارات �أكرث دقة يف و�صف العراق؟ اخرت �إجابتني و�صنّفها بح�سب الأولوية
(�أولوية �أوىل و�أولوية ثانية).
الإجابة
العبــــــــارة
العراق بلد التعاي�ش بني الأديان والقوميات والطوائف.
العراق مهد احل�ضارات الإن�سانية القدمية.
العراق بلد الر�ساالت ال�سماوية ومدفن الأنبياء و�أولياء اهلل ال�صاحلني.
العراق حمل والدتي و�سكني وموطن �آبائي و�أجدادي.
العراق بلد عادي ك�سائر البلدان.
�أخرى تـذكـر .............
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4ـ �أي الأو�صاف الآتية ت�شعرك بالراحة �أكرث وتعبرّ عن ذاتك �أمام الآخرين؟ وما
الذي يليه بالدرجة الثانية؟ (اخرت �إجابتني� :أولوية �أوىل و�أولوية ثانية).
الأولوية الثانية
الأولوية الأوىل
اخليارات
حمافظتي/مدينتي/حملتي
ع�شريتي
ديني (م�سلم/م�سيحي).../
طائفتي (�شيعي�/سني�/آ�شوري).../
وظيفتي/مهنتي
�شهادتي الدرا�سية
قوميتي (العربية/الكردية).../
انتمائي احلزبي وال�سيا�سي
�أخرى تذكر ()...............
5ـ كيف ترى موقف كل من الدول الآتية جتاه العراق؟ �ضع �إ�شارة √ �أمام اخليار
ال�صحيح لكل بلد.
البلدان
تركيا
�سوريا
�أمريكا
ال�سعودية
م�صر
�إ�سرائيل
الأردن
�إيران
الكويت

تدعم العراق

ت�ضر بالعراق
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حمايدة

ال �أعرف

 6ـ هل تثق بقدرة النظام الدميقراطي (انتخابات ،د�ستور و ،)..على حتقيق �آمال
العراقيني وطموحاتهم؟

نعم� ،أثق بقوة 

نعم� ،أثق �إىل حد ما 

كال ،ال�أثق على االطالق 

كال ،ال�أثق �إىل حد ما 

ال اعرف 

7ـ كيف ترى م�ستقبل العراق والعراقيني؟(اجابة واحدة).
يتجه نحو مزيد من التفكك واخلالف
يتجه نحو مزيد من الوحدة والتما�سك
�سيبقى على و�ضعه احلايل
ال �أعرف
8ـ اجب عن ال�س�ؤالني الآتيني:
ال�س�ؤال
كيف ت�صف العالقات بني
املواطنني ال�شيعة وال�سنة يف
العراق حاليا؟
كيف ت�صف العالقات بني
املواطنني العرب والأكراد
يف العراق حاليا؟

�سيئة �إىل �سيئة
جيدة جيدة �إىل حد
مرتدد حد ما جدا
ما
جدا

9ـ هل تعتقد �أن و�ضع العراق اليوم ب�شكل عام ( ...........قيا�سا مبا كان عليه قبل
عام )2003؟

�أف�ضل  نف�س ال�شيء � أ�سو�أ  ال اعرف 
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10ـ هل تعتقد �أن �شعورك باالنتماء والوالء �إىل العراق ......بعد عام 2003؟

زاد  مل يتغري � أ�صبح اقل  ال اعرف 
� 11أ ـ هل تف�ضل ا�ستقالل �إقليم كرد�ستان عن العراق؟

نعم  ال  ال اعرف 
(اذهب �إىل()12اذهب �إىل 11ب)
11ب ـ �إذا كان اجلواب ال�سابق بـ(ال) ،ماذا تف�ضل من الأنظمة الآتية لإدارة
العراق؟(اجابة واحدة).

نظام فدرايل يحفظ خ�صو�صية كرد�ستان �ضمن عراق واحد .
نظام دميقراطي مركزي يعتمد املحافظات يف �إدارة البالد .
�أخـرى تـذكـر.................



ال �أعرف



12ـ �أي العبارات الآتية تعرب عن توقعاتك لإقليم كرد�ستان خالل ال�سنوات الـ8
املقبلة؟

�سيتجه �إقليم كرد�ستان نحو االنف�صال عن العراق .
�سيتجه �إقليم كرد�ستان نحو االندماج مع باقي �أجزاء العراق .
�سيبقى و�ضع الإقليم على حاله.



ال �أعرف
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الق�سم الثاين :معلومات عامة
1ـ اجلن�س:

�أنثى 

ذكر 

2ـ العمر بال�سنوات................ :
3ـ احلالة االجتماعية:
�أعزب/عزباء
متزوج/متزوجة
�أرمل�/أرملة
مطلق/مطلقة






4ـ التح�صيل الدرا�سي:

�أمي 
يقر�أ ويكتب 
ابتدائية 
متو�سطة 
�إعدادية 
معهد 
بكالوريو�س 
ماج�ستري 
دكتوراه 
�أخرى....
 5ـ �أي الأحوال الآتية ي�صف الو�ضع املعا�شي لأ�سرتك؟
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غالبا ما يكون دخلنا ال�شهري غري ٍ
كاف لتوفري احلاجات الأ�سا�سية



ميكننا تدبري حياتنا بع ــدم اقتنـ ــاء الأ�شياء غالي ــة الثمن



لدينا ما يكفي لتدبري حياتنا برخاء



6ـ ما هو انتما�ؤك القومي؟
عربي  كردي  تركماين � أخرى تذكر......
7ـ ما هو املذهب الفقهي الذي ت�ؤمن به؟
اجلعفري  احلنفي  املالكي  ال�شافعي  احلنبلي � أخرى تذكر.
«�شكرا لتعاونكم معنا»
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