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امللخص
يعد الدستور احلصيلة االكثر جتريداً ومسواً مبا يتضمن يف رؤيتها السياسية ويف مواقفها االجتماعية ،وكما هو مرتاكم

يف وعيها احلقوقي وعما تتضمن فيها من مهوم تعكس مستوى متثيلها للمواطنة ،فكان امام النخبة السياسية اليت قادت
العراق بعد سقوط النظام السياسي يف نيسان  2003مهمات مجة ،يقف يف مقدمتها صياغة دستور جديد للبالد له
القدرة اوالً على معاجلة اشكاليات الواقع يف استيفائها بصياغة مناسبة متوازنة ال تؤسس بتهميش اي جهة من مكوانت
الشعب العراقي مهما كانت صغرية ،واحتواؤه اثنياً على فضاءات مناسبة لنمو حركة البالد واملواطن إبجتاه الرفاه والتقدم
وأتمني استحقاقات الواقع العراقي العديدة واملتنوعة ،من اعادة االعمار الثقايف للمجتمع اىل ارساء احلقوق واحلرايت
العامة وتعزيز روح املواطن ة واثرائها .اما املواطنة فتتمثل ابحلقوق والواجبات اليت كفلها دستور الدولة ،ومنها حق املشاركة
يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية واالعالمية والثقافية ،وحق املشاركة تلك تعود اىل اجناز القرارات اجلماعية
ابجتاه الصاحل العام .إذ أن من أبرز مكوانت ومقومات اجملتمع الدميقراطي هو مبدأ املواطنة الذي يشكل القاعدة يف بناء
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 ويعد مبدأ املواطنة من املبادئ املهمة يف،الدولة املعاصرة فاملواطنة هو املدخل الذي يرسي أسس قيام احلكم الدميقراطي
 وتعد املواطنة ضرورية للعمل على وحدة وطنية، او فيما بني املمثلني للسلطة فيها،تالحم اجملتمعات بني بعضها البعض
 وجعل املواطنة فكرة مطروحة وبشدة كنوع من التالحم الوطين يف صد،متكاملة يف ظل التحدايت اليت مير هبا العراق
.اهلجمات العديدة اليت يتعرض هلا العراق نظام وجمتمع
Abstract
The Constitution is the most abstract outcome and is marked by what is included in its
political vision and in its social attitudes. It is also accumulated in its human rights awareness and
its concerns that reflect the level of its representation of citizenship. The political elite that led Iraq
after the fall of the political regime in April 2003 has many tasks, The introduction of drafting a
new constitution for the country has the ability first to address the problems of reality in the
fulfillment of the formulation of a balanced event does not establish the marginalization of any of
the components of the Iraqi people, no matter how small, and contain the second space appropriate
for the growth of the movement of the country and the citizen towards welfare and progress and
secure Qat Iraqi reality many and varied, from the re-cultural reconstruction of society to establish
public rights and freedoms and to promote the spirit of citizenship and enrich. Citizenship is the
rights and duties guaranteed by the Constitution of the State, including the right to participate in
political, social, economic, media and cultural life, and the right to participate is due to the
achievement of collective decisions towards the common good. One of the most important
components of the democratic society is the principle of citizenship, which is the basis in building
the modern state. Citizenship is the approach that establishes the foundations of democratic
governance, and the principle of citizenship is one of the important principles in the cohesion of
societies between each other or between representatives of power, Is necessary to work on an
integrated national unity in the face of the challenges that Iraq is going through, and to make
citizenship a strong idea as a form of national cohesion in repelling the numerous attacks against
Iraq system and society

املقدمة
 وكما هو مرتاكم،يعد الدستور احلصيلة االكثر جتريداً ومسواً مب ا يتضمن يف رؤيتها السياسية ويف مواقفها االجتماعية
 فكان امام النخبة السياسية اليت قادت،يف وعيها احلقوقي وعما تتضمن فيها من مهوم تعكس مستوى متثيلها للمواطنة
 يقف يف مقدمتها صياغة دستور جديد للبالد له، مهمات مجة2003 العراق بعد سقوط النظام السياسي يف نيسان
القدرة اوالً على معاجلة اشكاليات الواقع يف استيفائها بصياغة مناسبة متوازنة ال تؤسس بتهميش اي جهة من مكوانت
 واحتواؤه اثنياً على فضاءات مناسبة لنمو حركة البالد واملواطن إبجتاه الرفاه والتقدم،الشعب العراقي مهما كانت صغرية
 من اعادة االعمار الثقايف للمجتمع اىل ارساء احلقوق واحلرايت،وأتمني استحقاقات الواقع العراقي العديدة واملتنوعة
.العامة وتعزيز روح املواطنة واثرائها
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اما املواطنة فتتمثل ابحلقوق والواجبات اليت كفلها دستور الدولة ،ومنها حق املشاركة يف احلياة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واالعالمية والثقافية ،وحق املشاركة تلك تعود اىل اجناز القرارات اجلماعية ابجتاه الصاحل العام.
إذ أن من أبرز مكوانت ومقومات اجملتمع الدميقراطي هو مبدأ املواطنة الذي يشكل القاعدة يف بناء الدولة املعاصرة
فاملواطن ة هو املدخل الذي يرسي أسس قيام احلكم الدميقراطي ،ويعد مبدأ املواطنة من املبادئ املهمة يف تالحم اجملتمعات
بني بعضها البعض ،او فيما بني املمثلني للسلطة فيها ،وتعد املواطنة ضرورية للعمل على وحدة وطنية متكاملة يف ظل
التحدايت اليت مير هبا العراق ،وجعل املواطنة فكرة مطروحة وبشدة كنوع من التالحم الوطين يف صد اهلجمات العديدة
اليت يتعرض هلا العراق نظام وجمتمع.
اشكالية البحث /ان اشكالية البحث تكمن يف كيفية بناء الدولة العراقية لتعزيز املواطنة احلقيقية ،يف ظل وجود حتدايت
عدة تتمثل يف خمتلف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فما حصل بعد عام  2003سواء إبرادة
خارجية ارادت بناء الدولة العراقية على وفق رؤاها اخلاصة ،او يف املشاكل الداخلية من حيث التطبيق العملي لتعزيز
املواطنة ،إذ سعى بعظ مكوانت اجملتمع العراقي اىل احتكار الدولة واستخدامها كأداة لتحقيق اهداف سياسية ،وذلك ما
شكل عائقاً امام امكانية قيام الدولة العراقية على اساس املواطنة ،مما جعل البالد تشهد العديد من الصراعات الداخلية
بني مكوانت اجملتمع العراقي ،اضافة اىل تبين احلكومة النظام التوافقي على اساس احملاصصة الطائفية .فإشكالية تقومي
املواطنة ومزجها يف الدولة واجملتمع تؤدي اىل اشكالية وعي ينبغي ان تتناغم وفق ظروف واستحقاقات املرحلة احلالية
للعراق لتعيد تشكيل حركية اجملتمع ،مبا يتوافق مع امهية املواطن ابعتباره قيمة ومنتجاً اساسياً من منتجات اجملتمع احلديث
املعاصر ،فاالنقسامات يف اي جمتمع حالة طبيعية اذا ما كانت حمكمة بضوابط وشروط الصراع السلمي اهلادف للتغيري
واالصالح وهي من مسات اجملتمعات احلية املتطلعة للبناء العصري وجتاوز عوامل الفرقة واالختالف وصوالً للمواطنة كمبدأ
يف العملية السياسية والتعامل مع ازمات البالد املتعددة مبنظور واحد وبرانمج ومنهاج موحد ميتلك قدرة التعامل مع
املشكالت اليت تتعرض هلا اوضاع البالد ،فمعرفة اشكاليات ازمة املواطنة يف العراق وحتديد مقوماهتا الرئيسية واظهار
مكامن اخللل فيها ،لكون املواطنة املنطق واالساس ألي نظام دميقراطي وخبالف ذلك ال ميكن احلديث عن نظام سياسي
دميقراطي يف العراق حاضراً ومستقبالً.
أمهية البحث /تنبع امهية البحث من امهية املوضوع فهناك العديد من الدول تعاين من االختالف وعدم االنسجام الذي

كلفها فرصاً وهدراً لإلمكانيات ،وعدم القدرة على أتطري بناء مؤسسي سليم ميكنها من استغالل مواردها يف البناء
والتطور ،كما ان هناك دول مهددة ابإلنقسام والتجزئة وانفراط عقدها يف الوقت الذي يسري فيه عامل اليوم اىل التكتل
السياسي واالقتصادي وبناء عالقة املواطنة احلقيقية ،وان التغيريات السياسية اليت حصلت يف العراق بعد االحتالل ،إذ
شهد العراق وال يزال حتوالً على مجيع املستوايت ،ابرزها التغيري الذي طرأ على بنية النظام السياسي ،فتعزيز ثقافة املواطنة
وفق اطار وطين واحد بعيد عن االنقسام والتفكك واالعرتاف ابلتنوع والتعدد العرقي والثقايف واملذهيب والديين ،واعطاء
كل جزء من مكوانت الشعب العراقي حقه يف التعبري عن وجوده دون اقصاء او هتميش ،هذا االمر حبد ذاته هو الضمانة
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االساسية للمواطنة اهلراقية ،فال ميكن بناء البلد وتطوره والنهوض به يف حال ضعف املواطنة ،وابلتايل الوصول اىل اهلدف
االمسى وهو اجياد نظام دميقراطي ،واليت تسعى مجيع االنظمة السياسية للوصول اليه.
هدف البحث /يهدف البحث اىل االجابة عن االسئلة التالية:
 .1كيف نفهم املواطنة؟ وهل ان يف خصائص ومسات املواطنة كمفهوم عام تعبري دائم عن خصائص اجملتمع يف دولة ما؟

 .2كيف ميكن التوفيق فيما بني اجلوانب (االجتماعية ،االخالقية ،احلضارية ،الدينية ،االثنية) يف اجملتمع وبني مدى
امكانية توظيف املواطنة؟
 .3هل املواطنة حصراً على مكون دون غريه؟ وما هي ابعاده؟ وكيف ميكن حتقيقه؟

 .4ما هي واقع املواطنة واهم املقومات واملعوقات اليت تواجه املواطنة يف العراق؟
 .5هل ان املواطنة يف العراق مكفولة يف الدستور العراقي لعام 2005؟
 .6كيف ميكن تعزيز املواطنة يف العراق؟

 .7هل الدولة مسؤولة عن قيام املواطنة؟ أم ان املسؤولية تضامنية بني اجملتمع والدولة؟

فرضية البحث /يعد الدستور الوثيقة الوطنية العراقية اجلامعة لفكرة الشرعية واحلق واملواطنة ،فقد كان على الدستور لفكرة
الشرعية الذي تعرض له اجملتمع والدولة يف العراق جراء افتقاده لفكرة ومنوذج احلكم الثابت بعد ان جتسدت فكرة ومنوذج
الوقت يف كل شيء نتيجة لسياسات العشوائية واالوضاع االستثنائية اليت عاشها العراق ،فهنالك عالقة جدلية (موجبة)
بني توجهات املواطنة احلقة ضمن خصائص جمتمع ما ودور الدولة كراعية للمواطنة ،فاملواطنة تتعدى العالقات والروابط
االجتماعية االخرى كالعشائرية واملذهبية واهلوايت احمللية ،لذا ميكن اعتمادها بعدَّها مفهوم توحيدي يتيح للكل االشرتاك
يف العيش حبرية وأمان يف الوطن الواحد حتت لواء هوية مشرتكة تنضوي حتتها الوالءات الفرعية.
هيكلية البحث /يتضمن البحث املقدمة واخلامتة واربعة مباحث ،املبحث االول تضمن ماهية املواطنة والدستور .واملبحث
الثاين واقع املواطنة يف العراق بعد عام  : 2003املقومات واملعوقات .وتناول املبحث الثالث حقوق املواطنة يف الدستور

العراقي لعام  .2005فاملبحث الرابع تضمن سياسات تعزيز املواطنة يف العراق بعد عام .2003
املبحث االول /ماهية املواطنة والدستور
حتتل املواطنة انعكاساً لشكل معني من الثقافة والوعي السياسي اجلمعي داخل كل جمتمع ،ورمبا ميكن القول اهنا
متثل افضل مظاهر هذه الثقافة والوعي السياسي ،فهي متثل جمموعة او حزمة من املبادئ القيمية اجلمعية داخل اجلماعة،
فاملواطنة هي االنتسا ب واالكتساب لصفة الوالء ضمن االرض اليت يعيش عليها الفرد لتلك االرض ،فاملواطنة صفة
مكتسبة يناهلا الفرد من خالل التمتع ابملشاركة الكاملة يف اجملاالت كافة للحياة العامة واخلاصة ،سواء السياسية او
االجتماعية او االقتصادية  ...اخل ،كما ان على املواطن التزامات متبادلة مع الدولة ،فلطاملا حيصل املواطن على احلقوق
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املدنية واحلرايت السياسية ،نتيجة انتمائه للوطن فإن عليه واجبات البد من ان يؤديها على اكمل وجه ،لطاملا ان
املواطنني متساوون ابحلقوق والواجبات حيال وطنهم(.)1
يعود اصل كلمة املواطنة ومدلوهلا اىل عهد احلضارة اليواننية القدمية ،والكلمة ( ،)Polisوكانت تعين املدنية
ابعتبارها بناءاً حقوقياً ومشاركة يف شؤون املدنية ،كما تستعمل كلمة املواطنة كرتمجة للكلمة الفرنسية ()citoyennet
وهي مشتقة من كلمة ( )citeوتقابلها ابللغة االنكليزية كلمة ( )citizenshipاملشتقة من كلمة ( )cityاي املدينة
(.)2
واملواطنة مبعناها اللغوي العريب ،هي مشتقة من وطن ،وهو حبسب كتاب لسان العرب ألبن منظور ((الوطن هو
املنزل الذي نقيم فيه ،وهو موطن االنسان وحمله  ..ووطن ابملكان واوطن اقام ،واوطنه اختذه وطناً ،واملوطن ..ويسمى به
املشهد من مشاهد احلرب ومجعه مواطن ،واوطنت االرض ووطنتها واستوطنتها اي اختذهتا وطناً ،وتوطني النفس على

الشيء كالتمهيد))( .)3واملواطنة ((مصدر الفعل واطن مبعىن شارك يف املكان اقامة ومولد))(.)4
واملواطنة هي مفهوم اترخيي شامل ومعقد وله ابعاد عديدة ومتنوعة منها ما هو مادي وقانوين ،ومنها ما هو ثقايف
وسلوكي ،فضالً عن كوهنا وسيلة او غاية ميكن بلوغها تدرجيياً ،لذلك فأن نوعية املواطنة يف دولة ما ،تتأثر ابلنضج
السياسي والرقي احلضاري( .)5فاملواطنة خيار دميقراطي اختذته جمتمعات معينة عرب مراحل اترخيية طويلة نسبياً واملواطنة هي
صفة املواطن الذي يتمتع ابحلقوق ويلتزم ابلواجبات اليت يفرضها عليه انتسابه اىل وطن ،وامهها واجب اخلدمة العسكرية،
ودفع الضرائب ،اما احلقوق اليت يتمتع هبا املواطن كحق االقرتاع ،أبعتباره عضواً يف جمتمع سياسي الذي هو املدينة(.)6
ويعد املواطن هو فرد يقيم بصورة اثبتة ومتواصلة يف وطن ،بلد معني ،يف جمتمع معني ،وعلى منطقة جغرافية معينة،
وترتبط بسائر املواطنني الذين يقيمون يف هذه املنطقة عالقات اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية  ...اخل ،وبناء على هذا املعىن
فأن املواطنة هي ((االنتماء اىل بلد ما ،واىل شعب يقطن هذا البلد)) وهي ((متثل العالقة القانونية بني الوطن

( )1د .عبد الصمد سعدون ،جدلية العالقة بني الدولة واملواطنة ،جملة الدراسات االقليمية ،العدد ( ،)13مركز الدراسات االقليمية ،جامعة املوصل ،2009 ،ص ص– 161
. 162
( )2عبد العايل حارث ،املعتقد الديين ليس شرطاً يف املواطن ،االنرتنيتwww.albadilalhadri.com :
( )3ابن منظور ،لسان العرب ،اجمللد ( ،)13دار صادر ،بريوت ،1968 ،ص.451
( )4املنجد يف اللغة ،ط ،20دار املشرق ،بريوت ،1986 ،ص. 906
( )5بشري انفع ومسري الشمري وعلي خليفة الكواري واخرون ،املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،2001 ،ص ص. 40 – 36
( )6عبد الوهاب الكيايل واخرون ،موسوعة السياسة ،ط ،3ج ،6املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،1993 ،ص. 373
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واملواطن))( ، )7وهي بشكل بسيط وواضح ((االنتماء اىل الوطن والوالء له ،وهذا التعبري له داللته القانونية والسياسية ،اي
ان مساحة املواطنة متتد لتشمل ابناء الشعب مجيعاً مبا هلم من حقوق وما عليهم من واجبات ازاءه ،وبعض النظر عن

انتماءاهتم ،فاملواطنة هي االطار الذي يضم االنتماءات القومية والطائفية والدينية كافة  ،...وهي نقيض للتعصب
واالنغالق ،بل هي القبول واملشاركة للجميع))(.)8
وتعرف دائرة املعارف الربيطانية املواطنة أبهنا ((عالقة بني فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة ،مبا يتضمنه
تلك العالقة من وا جبات وحقوق متبادلة يف تلك الدولة متضمنة مرتبة من احلرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات))(.)9

واملواطنة هي ((حالة متتع املواطن ابحلقوق املدنية والسياسية يف دولة ما))( ،)10وهي ((اكثر اشكال العضوية يف مجاعة
سياسية استكماالً))( .)11وعرفها قاموس القانون أبهنا ((كل من يولد يف امن البلد ،ومن ابوين يتمتعان جبنسية هذا البلد،
متمتعاً بكل احلقوق املدنية واالجتماعية والسياسية ،اضافة اىل احلقوق الطبيعية))( .)12اما (د.برهان غليون) فيعرفها ابهنا
((فكرة قائمة على اساس حتالف وتضامن بني اانس احرار بكل ما تعانيه هذه الكلمة من معىن اي بني اانس متساويني
يف القرار والدور واملكانة ومن رفض التمييز بينهم على مستوى درجة مواطنيتهم واهليتهم العميقة ملمارسة حقوقهم
املواطنية))( ،)13وتذكر موسوعة الكتاب الدويل ان املواطنة هي ((عضوية كاملة يف دولة او يف بعض وحدات احلكم ،وان
املواطنني لديهم بعض احلقوق ،مثل حق التصويت ،وحق تويل املناصب العامة ،وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل
واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم))( .)14واملواطنة هي ((الشعور ابالنتماء لبقعة جغرافية تشكل سياسياً ونطلق

( )7نقالً عن :د .عبري سهام مهدي ،رؤية مقرتحة العادة تشكيل مفهوم املواطنة يف العراق اجلديد ،اجمللة السياسية والدولية ،العدد ( ،)16كلية العلوم السياسية ،اجلامعة
املستنصرية ،2010 ،ص. 99
( )8د .حممود سامل السامرائي ،املواطنة والدميقراطية ،جملة الدراسات االقليمية ،العدد ( ،)13جملة الدراسات االقليمية ،مركز الدراسات االقليمية ،جامعة املوصل،2009 ،
ص. 15
( )9احممد مالكي ،العالقة بني الدواة واجملتمع يف البالد العربية :اجملال العام واملواطنة ،اجمللة العربية للعلوم السياسية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،اجلمعية العربية للعلوم
السياسية ،بريوت ،العدد ( ،)13شتاء  ،2007ص.50
( )10نقالً عن :رعد حافظ سامل ،التنشئة االجتماعية – السياسية يف دول اخلليج العريب :دراسة امنوذجي الكويت والبحرين ،اطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم
السياسية ،جامعة بغداد ،2007 ،ص. 357
( )11نقالً عن :منتصر جميد محيد ،التحول الدميقراطي وبنية اجملتمع العراقي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،2005 ،ص .190وينظر:
امحد صدقي الدجاين ،مسلمون ومسيحيون يف احلضارة العربية االسالمية ،مركز ايفا للدراسات واالحباث ،القاهرة ،1999 ،ص.5
( )12نقالً عن :د .حممود سامل السامرائي ،مصدر سبق ذكره ،ص. 16
( )13برهان غليون ،فكرة الوحدة يف النغرب العريب :تكوين اجلماعة الوطنية او جدلية الوحدة والدميقراطية ،جملة دراسات عربية ،معهد الدراسات العربية ،بغداد ،العدد (،)8
 ،1986ص. 75
( )14د.ابن غامن امحد الصائغ ،التأصيل التارخيي ملفهوم املواطنة ،جملة الدراسات االقليمية ،العدد ( ،)13مركز الدراسات االقليمية ،جامعة املوصل ،2009 ،ص. 318
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عليها (دولة) جتمع افرادها عوامل مشرتكة مثل الدين واللغة والرتاث والثقافة ،وهي ارتباط قانوين تنظمه الدساتري وحتدد
فيه الواجبات واملسؤوليات ،وهي تعين أبن لإلنسان انتماءات خمتلفة ،إال أن هذه االنتماءات خمتلفة ال تتعارض مع
االنتماء االمشل واالكرب ،تسري وفق وترية من النظام العام الذي يوفر االحرتام لإلنتماءات الفرعية وينظمها ضمن سياق
قيم املواطنة واالنتماء للدولة))( .)15وهي ((عضوية كاملة تنشأ من عالقة فرد ودولة ،كما حيددها قانون تلك الدولة ،مبا
تتضمنه هذه العالقة من واجبات وحقوق ميارسها الفرد ضمن حدود هذه الدولة))( .)16ويتضمن مفهوم املواطنة عدة
()17
مضامني ،هي:
 .1جتسيد لنوع من الشعب ،يتكون من م واطنني حيرتم كل فرد منهم االخر ويتحلون ابلتسامح جتاه التنوع الذي
يرمز به اجملتمع.
 .2ان املساواة الكاملة بني فئات اجملتمع بغض النظر عن اجلنس واللون واملذهب.
 .3املشاركة الفاعلة يف امليادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 .4االحرتام ابلتنوع والتعدد واحرتام الرأي االخر.

 .5البعد االجتماعي وتقليص التفاوت يف املعيشة واملكانة االجتماعية.

وينطوي مفهوم املواطنة على مجلة من احلقوق لألفراد وواجبات مفروضة عليهم ،وطاملا ان املعىن احلقيقي يعتمد
()18
على انتماء الفرد ووالئه لوطنه ،إذ تكون املواطنة يف مواجهة تنظيم عالقة على مستويني ،مها:
املستوى االول :العالقة القائمة بني االفراد والدولة.
املستوى الثاين :العالقة القائمة بني االفراد بعضهم ببعض.
وتتميز املواطنة بعدة صفات او خصائص ،امهها:

()19

 .1ان املواطنة هي شعور واحساس قيمي مجعي.

 .2اهنا تظهر وجود عالقة بني طرفني (الفرد واجملتمع والدولة) وأبكثر من نسق.
 .3اهنا تتمثل بداخل حيز جغرايف حمدد وهو الوطن.
( )15حسني درويش العاديل ،املواطنة بني الوالء الوطين والوالءات احملورية ،االنرتنيت:

www.watancenter.org

( )16برهان غليون ،نقد السياسة :الدولة والدين ،ط ،2املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،1993 ،ص.55
( )17ينظر :علي خليفة الكواري ،مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطية ،يف :املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط،2001 ،1
ص .31وحسني درويش العاديل ،املواطنة والدولة العراقية احلديثة :املفهوم – العالقات  -االستحقاقات ،االنرتنيتwww.watarcenter.org :
( )18د .عبري سهام مهدي ،مصدر سبق ذكره ،ص. 100
( )19نقالً عن :رعد حافظ سامل ،التنشئة االجتماعية – السياسية يف دول اخلليج العريب :دراسة امنوذجي الكويت والبحرين ،اطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم
السياسية ،جامعة بغداد ،2007 ،ص .357وينظر :د .ابن غامن امحد الصائغ ،مصدر سبق ذكره ،ص. 333
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 .4ان هناك تفاوت بني االفراد ابألحساس حول هذه العالقة وان هذا التفاوت متأيت من اختالفات وتباينات قيمية
داخل اجلماعة.
 .5ان هناك حقوق اصلية (طبيعية) ال ميكن التخلي عنها الرتباطها إبنسانية االفراد ،اىل جانب وجود حقوق
مكتسبة معينة ابملواطنة (مدنية وسياسية).

 .6تتضمن االعرتاف بوجود ثقافات خمتلفة ،مع احرتام حقوق الغري وحريته.
وحيتل مفهوم املواطنة موقعاً مركزايً يف الفكر القانوين والدستوري املعاصر ،فهي مبا تشكل من شخصية اعتبارية هلا
حقوق وواجبات ،وهي احد االعمدة الرئيسة للنظرايت الدستورية والسياسية املعاصرة ،فالفكر السياسي احلديث يعتمد
()20
يف البناء القانوين للوطن على هذا املفهوم وحيدد له مجلة من العناصر ،هي:
العنصر املدين /ويتضمن احلرية الفردية وحرية التعبري واالعتقاد واالميان وحق االمتالك وحترير القيود واحلق يف العدالة يف
مواجهة االخرين الذين يظلمون يف اطار املساواة الكاملة ،واملؤسسات املنوط هبا حتقيق العنصر املدين يف املواطنة وهي
املؤسسات القضائية.
العنصر السياسي /ويعين احلق يف املشاركة من خالل القوى السياسية املوجودة يف اجملتمع أبعتبار املواطن عضو فاعل يف
السلطة السياسية ،أو كناخب هلذه القوى السياسية وميارس العنصر السياسي من خالل الربملان او اجملالس احمللية.

العنصر االجتماعي /ويعين متتع املواطن ابلرفاهية االقتصادية واألمان االجتماعي والتمتع حبياة جديرة إبنسان متحضر
ووفقاً للمعايري يف اجملتمع القائم ويتم العنصر االجتماعي ،من خالل نظام التعليم ،نظام الرعاية الصحية ،واخلدمات
االجتماعية.
()21
وتتضمن املواطنة عدة مبادئ ،هي:
 .1تقوم املواطنة على اساس االخنراط العميق يف مبادئ عامة واحدة قوامها احلقوق والواجبات اليت يتساوى فيها
املواطنون بوصفهم افراداً قبل ان يكونوا مجاعات وطوائف وأدايانً.

 .2تقوم املواطنة على اساس الوالء للدولة اليت توفر املواطنني إبطارها العام والكلي فيما يتجول الوالء اىل اجلماعات
التقليدية اىل والء اثنوي.
 .3تستلزم املواطنة وجود احلرية جلميع مستوايهتا املتنوعة.
 .4تقوم املواطنة على اساس تنظيم اخلالف عرب حتديدها آلليات الوصول اىل السلطة اليت يكون الشعب مصدراً هلا
وليس شيئاً أخر.
( )20اسامة عبد علي خلف ،مفهوم املواطنة :دراسة نظرية أتصيلية ،جملة كلية الرتبية للبنات ،اجمللد ( ،)25العدد ( ،2014 ،)2ص. 445
( )21د .غسان طه ،املواطنة ومشروع الدولة العادلة يف لبنان ،حبث يف كتاب :املواطنة والدولة مقارابت واجتاهات ،مجعية املعارف االسالمية الثقافية ،بريوت ،2010 ،ص21
.
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 .5تستند املواطنة اىل فكرة ان الشعب هو مصدر القوانني والتشريعات وليست االداين.

 .6تعترب املواطنة ان املؤسسات تعلو على االفراد ،بوصفها مؤسسات عامة تتجاوز انتماءاهتم السياسية واالعتقادية.
 .7تنظم املواطنة سلطة الدولة كوهنا صاحبة السيادة على اراضيها ومواطنيها.

 .8ال خترج املواطنة عن مفهوم الدين وغاايته ،ويعد منظورها ان عالقة الفرد خبالقه مكفولة ابحرتام الدولة لتطبيق
الشعائر الدينية ،بل هي جتسد احدى غاايت الدين بتأكيدها املساواة بني البشر ،إذ ترتكز على ابعاد انسانية
واخالقية واجتماعية.
أما الدستور فيعرف أبنه ((جمموعة القواعد القانونية االساسية املنظمة للدولة واليت تبني شكل الدولة ،ونظام احلكم
وتنظيم السلطات املختلفة من حيث تكوينها واختصاصاهتا والعالقة فيما بينها وبني االفراد ،وحيدد الدستور ايضاً حقوق

وحرايت لألفراد وواجباهتم)) ( . )22وكلمة دستور كلمة فارسية االصل تعين االساس او القاعدة او االذن ،وقد انتقلت اىل
اللغة العربية وشاع استخدامها بنفس معناها يف لغتها االصلية ،ويعد هذا املعىن قريباً من معناه اللغوي يف اللغة الفرنسية
حيث يعين اصطالح  Constitutionاالساس او التنظيم او التكوين او البناء ،ومل ينتشر استخدام هذا املصطلح يف
فرنسا اال بعد الثورة الفرنسية ،وقد ارتبطت يف االذهان بضمان احلقوق واحلرايت الفردية ،حىت ان اعالن حقوق االنسان
واملواطن لسنة ( )1789قد نص يف مادته ( )16على انه ((كل جمتمع ال يتأكد فيه ضمان حلقوق االنسان فليس له
دستور))( .)23ويعرف الدستور أبنه جمموعة من املذاهب واملمارسات اليت تشكل املبدأ االساسي لتنظيم الدولة السياسية،
وهو عبارة من الواثئق املكتوبة ابلنسبة للوالايت املتحدة االمريكية ،اما ابلنسبة للدول االخرى مثل اململكة املتحدة
فالدستور جمموعة من الواثئق والقوانني واملمارسات التقليدية املقبولة عموماً يف سياسات احلكم ،كما ان الدول اليت متتلك
دستوراً مكتوابً لديهم حمموعة من املمارسات التقليدية او العرفية اليت ميكن ان تعترب ذات طابع دستوري وميكن ان ال
تعترب كذلك( .)24فالدستور هو ((القواعد القانونية اليت تبني عمل كل دولة وشكلها ونظام احلكم فيها ،وتنظم السلطات
العامة فيها ،وحيدد حقوق وحرايت االفراد وواجباهتم))(.)25
خيتلف حمتوى الدستور وطبيعة ارتباطه ابلنظم السياسية والقانونية بني البلدان ،لذلك ليس هناك تعريف شامل وغري
()26
متنازع عليه للدستور ،ولكن من املرجح ان يضم كل دستور بعض السمات ،ومنها:
( )22ينظر  :د .غازي فيصل مهدي ود .عدانن عادل عبيد ،القضاء االداري :دراسة مقارنة ،املكتبة الوطنية ،بغداد ،2013 ،ص. 24
( )23ينظر :د .حممد مجال عثمان جربيل ود .عالء حمي الدين مصطفى ،القانون الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2011 ،ص. 13
( )24اسامة مخيس ،ما مفهوم الدستور ،موقع موضوع ،2018 /10 /27 ،االنرتنيتhttp://www.mawdoo3.com :
( )25هيثم غامن جرب ،الوسائل الدستورية حلماية حقوق االنسان يف دستور مجهورية العراق لعام  ،2005جملة جامعة اببل للعلوم االنسانية ،اجمللد ( ،)26العدد (،2018 ،)3
ص. 34
( )26أسامة مخيس ،ما مفهوم الدستور ،مصدر سبق ذكره.
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 .1ان يكون ملزماً لكل فرد يف البلد ،مبا يف ذلك مؤسسات القانون العام.

 .2ان يتعلق ببنية وعمل املؤسسات احلكومية والسياسية ،وحقوق املواطنني.
 .3ان يستند اىل الشرعية العامة.

 .4ان يكون تغيريه اكثر صعوبة من القوانني العادية ،فاألستفتاء مطلوب ،ولتغيري القانون جيب احلصول على ثلثي
االصوات.
 .5ان يتوافق مع املعايري الدولية املعرتف هبا للنظام الدميقراطي ،من حيث متثيل حقوق االنسان.
()27
ويتضمن الدستور من املوضوعات ،هي:
 .1طبيعة الدولة وهويتها.

 .2احلقوق والوواجبات اخلاصة ابملواطنني واملسؤولني.

 .3النظام السياسي للدولة وصالحيات كل سلطة وكيفية تويل االشخاص ملناصبهم  ..اخل.
 .4اهم االعمال اليت جيب على احلكومة القيام هبا.
()28
وللدستور انواع متعددة ،هي:
 .1الدساتري املرنة ،وهي الدساتري اليت ميكن اجراء تعديالت عليها من خالل اجراءات بسيطة كاحلصول على
اغلبية االصوات يف الربملان على التعديل املطلوب.

 .2الدساتري اجلامدة ،وهي اليت يصعب تعديلها إال إبجراءات مشددة كـ (اشرتاط موافقة اغلبية الثلثني يف الربملان،
والرجوع اىل الشعب ألخذ رأيه ابستفتاء على التعديل املطلوب) ،ومعظم الدساتري اآلن من النوع اجلامد.

 .3الدساتري املكتوبة او املدونة ،يعترب الدستور مدوانً اذا كانت غالبية قواعده مكتوبة يف وثيقة او عدة واثئق رمسية
صدرت من املشرع الدستوري.

 .4الدساتري غري املدونة (غري املكتوبة) ،هي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل هبا لسنوات طويلة حىت
اصبحت مبثابة القانون امللزم ،وتسمى احياانً بـ (الدساتري العرفية) ،نظراً ألن العرف يعترب املصدر الرئيسي
لقواعدها ،ويعترب الدستور االجنليزي هو املثال االبرز على الدساتري غري املدونة ألنه أيخذ غالبية احكامه من
العرف وبعضها من القضاء.

( )27ما هو الدستور (تعريف – اهم حمتوايته – انواعه – طرق وصفه – مؤسساته) ،االنرتنيت:
http://www.lazemtefham.com/2015Al/blog_post__39.html
( )28املصدر نفسه.
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 .5الدساتري املطولة ،هي الدساتري اليت تناقش وتنظم مسائل كثرية ومتعددة وتفصيلية ،ومثال ذلك دستور اهلند عام
.1950

 .6الدساتري املختصرة ،هي الدساتري اليت تقتصر على املوضوعات املهمة دون الدخول يف التفاصيل ،مثل دستور
دولة الكويت . 1961

 .7الدساتري املؤقتة ،توضع هذه الدساتري لفرتة زمنية معينة ،وذلك ملواجهة ظروف طارئة وجمددة كأن تكون الدولة
حصلت على استقالهلا حديثاً او بعد ثورة شعبية ،مثل االعالانت الدستورية واليت تعترب دستور مؤقت.

 .8الدساتري الدائمة ،هي الدساتري اليت توضع ليتم العمل هبا دون حتديد مدة زمنية هلا ،حىت تظهر احلاجة اىل
تعديلها او الغائها.

املبحث الثاين /واقع املواطنة يف العراق بعد عام  :2003املقومات واملعوقات.

اتسمت املواطنة العراقية بعد عام  2003ابلرتاجع واصبحت مشوهة الرؤاي امام هوية االنتماءات والوالءات ذات
الصفة السياسية اجلديدة ،املمثلة ابلتكتالت اليت عضمت القومية والطائفية وجتنبت عن قصد او من دونه هوية االنتماء

اىل العراق وطن اجلميع ،وهذا ما دفع ويدفع إبندالع االزمات السياسية العنيفة والساخنة ،ألنه ليس من الصحيح
واليسري يف ان تقصي اطرافاً من مكوانت اجملتمع وتناصبهم العداء ،بل واالكثر خطورة حني تتجذر تلك السمة ،االمر
الذي تغدو فيه االزمات مزمن ة وطويلة االمد ،وهذا يقود فيه االزمات مزمنة وطويلة االمد ،وهذا يقود اىل االضطراب
السياسي العام ،ويف ظل االضطراب السياسي العام ال وجود للقوي وال وجود للضعيف ،ويف ظل هذا االضطراب ايضاً

يصبح مفهوم املواطنة والوطن تعبرياً اجوفاً (.)29
إن ضعف املواطنة ما هو اال جزء من ازمة اهلوية ،والذي هو ابألساس منحدر من عجز الدولة عن حتقيق وحدة
وطنية فاعلة ،جراء استثراء الوالءات القومية الفرعية وعدم التمكن من حتقيق وظيفة الدولة االساس خبلق دولة – امة
واعطاء معىن كامل ملفهوم املواطنة (.)30
وان ما ترتب على ضعف املواطنة من تعدد وسيادة الوالءات للجماعة االولية يرتتب عليه نتيجتان ،داخلية
وخارجية ،االوىل بروز مظاهر ضعف الشعور ابملواطنة ،هو عدم وضوح رأي عام عراقي موحد ،فالقضااي اليت تشكل رأي
عام عراقي حتتل موقعاً متدنياً يف هرم اهتمامات اجملتمع ،يف حني ان القضااي اخلالفية كالقومية والطائفية والعشائرية تقفز
على قائمة االولوايت لتشكيل الرأي العام ،كما ان الفرد العراقي مغلوب على أمره يف تكوين هذا الرأي ،إذ تقف امامه

( )29د.حممود سامل السامرائي ،املواطنة والدميقراطية ،جملة الدراسات االقليمية ،العدد ( ،)13مركز الدراسات االقليمية ،جامعة املوصل ،2009 ،ص. 29
( )30د.رعد عبد اجلليل علي ،التنمية السياسية مدخل للتغيري ،ط ،1دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،2002 ،ص. 121
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اهلرميات التقليدية – االب ،الشيخ ،رجل الدين ،السيد رئيس القبيلة ،يف اخلنوع االجتماعي ،واستغالل القوى السياسية
هذه اهلرميات التقليدية للتأثري على اجملتمع(.)31
وبعد االحتالل االمريكي للعراق يف اذار  2003تعامل االحتالل وتعاملت احلكومات اليت جاءت يف ظل
االحتالل جتاه اجملتمع العراقي ،من خالل حتديدها هلوية اجزاء من املكون االجتماعي العراقي العام (الكورد والرتكمان)
وتعاملها معها بداللة انتماءاهتا القومية ،وجتديدها هلوية جزء اخر من املكون االجتماعي العراقي العام (العرب) وتعاملها
معه بداللة انتماءاته الدينية – املذهبية (الشيعة والسنة) والتغاضي عن انتمائه القومي ،مما نتج عن ذلك عملية سياسية

سقيمة تقوم على احملاصصة الطائفية والقومية( ،)32إذ يعاين اجملتمع العراقي من الطائفية اليت تعد احد االسباب الرئيسية
ألزمة املواطنة  ،بسبب املشاكل اليت خلقتها طبيعة التقسيم الطائفي والسياسي للمناصب احلكومية يف البلد ،ابلرغم من
حماوالت احلكومة العراقية جتاوز هذه االزمة ،اال اهنا تعد حقيقة واقعة.
وتعد سياسات االحتالل االمريكي يف نيسان  ، 2003وما اختذته من قرارات عديدة كحل اجليش العراقي وقوى
االمن الداخلي وغريها من املؤسسات ،عامالً اساسياً يف اضعاف هيبة الدولة ،وانتشار الفوضى والعنف واالرهاب
والتطرف ،السيما بفرض الطائفية ونظام احملاصصة كصيغة معتمدة بعد عام  ،2003االمر الذي دفع العديد من الشرائح
االجتماعية اىل اللجوء اىل مرجعيات ما قبل الدولة( :الدينية واالثنية والطائفية والعشائرية واملناطقية واجلهوية والعائلية
وغريها) ،لتكون حامية وداعمة هلا ،واذا كانت نظرية (الصدمة والرتويع) وفيما بعد (الفوضى اخلالقة) قد استهدفتا
التفكيك واعادة الرتكيب للمواطنة واهلوية الوطنية(.)33
ويف هذه املرحلة املتأزمة اليت مير هبا اجملتمع العراقي انه مل يتفق على هوية ونظام وغاية مشرتكة ،فتعداها اىل
استخدام العنف واىل توصيف العالقات االجتماعية داخل اجملتمع ابلشخصانية ،وتغليب اجلماعة االولية والعائلة ،منظومة
(القرابة ،االرتباطات الطائفية والعرفية) على الفرد وكامل اجملتمع ،اي بقاء اجلماعة االولية املرتكز الذي تدور حوله
النشاطات االجتماعية والسياسية امللزم هبا (.)34

( )31د.خضر عباس عطوان ،مستقبل ظاهرة العنف السياسي يف العراق ،جملة املستقبل العريب ،العدد ( ،)330مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،اب  ،2006ص ص38
– . 39
( )32د .علي عباس مراد ،اشكالية اهلوية الوطنية يف العراق :االصول واحللول ،جملة العلوم السياسية ،العدد ( ،2010 ،)41ص ص. 274 – 273
( )33د .عبد احلسني شعبان ،التطرف واالرهاب :اشكاليات نظرية وحتدايت عملية (مع اشارة خاصة اىل العراق) ،مراصد ،كراسات علمية ( ،)42مكتبة االسكندرية،
 ،2015ص. 21
( )34املصدر نفسه ،ص. 38
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وافضى تفاقم حالة االحباط لدى املواطن العراقي جراء االحداث اليت حدثت بعد عام  ،2003مما عمق ضعف
روح املواطنة ،اضافة اىل التمييز من انحية االنتماءات الفرعية ،األمر الذي أدى إىل تصنيف اجملتمع العراقي إىل أصناف
اربعة وعلى الشكل التايل:

()35

 .1مواطنون من الدرجة االوىل ،وهلم حقوق بل وامتيازات مقابل واجبات قليلة او معدومة واولئك هم املسؤولون
الكبار يف الدولة.
 .2مواطنون ،يؤدون واجباهتم على اكمل وجه مقابل ادىن مستوى من احلقوق وهم االكثرية الساحقة من الشعب
العراقي.
 .3مواطنون هلم حقوق ويؤدون واجباهتم على اكمل وجه ،اي ان هناك نوع من التوازن النسيب بني احلقوق
والواجبات.
 .4مواطنون ليس هلم حقوق وال يقومون أبية واجبات وهم العاطلون الذين ال حيصلون على عمل وال يتوفر هلم
سكن وحياهتم مهددة وكرامتهم ممتهنة.
()36
وهنالك معوقات وحتدايت تواجه واقع املواطنة يف العراق ،وهي:
 .1وجود فجوة واسعة بني املستوى املعريف للنخب السياسية واملستوى املعريف للمواطنني العاديني ،فذلك يعكس
مشكلة حقيقية تواجه كل رغبة جدية لتحقيق اكمل وجه للمواطنة.
 .2وجود فجوة ادارية وقانونية وسياسية (فراغ مأسسي) اليت سامهت يف تفجري احلساسيات االثنية والطائفية ،مرتافقاً
ذلك مع فوضى سالح وسعي بعض اجلماعات واملنظمات للتسلح ،مما َّ
مهد إلنزالق االمور اىل منزلقات خطرية
واستمرار دوامة العنف الداخلي.
 .3املشكلة الطائفية من اهم املشاكل اليت هتز مفهوم املواطنة يف املدرك العراقي خاصة بعد عام  2003بسبب
املشاكل اليت خلقتها طبيعة التقسيم الطائفي والسياسي للمناصب احلكومية يف البلد ،وابلرغم من حماوالت
احلكومة العراقية جتاوز هذه االزمة إال أهنا تعد حقيقة واقعة ال ميكن جتاوزها خاصة بعد احداث سامراء يف عام
 ،2006وما نتج عنها من صراعات طائفية كاد ان يقود اىل حرب اهلية شاملة كل العراق.
( )35د .انظم شواف الشمري ود .طه محيد حسن العنبكي ،ازمة املواطنة يف العراق وسبل معاجلتها ،اجمللة السياسية والدولية ،العدد ( ،)27 ،26كلية العلوم السياسية،
اجلامعة املستنصرية ،2015 ،ص. 370
( )36ينظر :روبرت دال ،الدميقراطية ونقادها ،ترمجة :عنرب عباس مظفر ،ط ،2دار الفارس للنشر والتوزيع ،بريوت ،2005 ،ص . 363ومنتصر جميد محيد ،التحول الدميقراطي
وبنية اجملتمع العراقي ،مصدر سبق ذكره ،ص . 172ووجدان فاحل حسن ،املواطنة ودورها يف ترصني الوحدة الوطنية يف العراق ،جملة دراسات اسالمية معاصرة ،العدد (،)6
السنة ( ،2012 ،)3ص .532وسهيلة عبد االنيس ،يف معوقات التحول الدميقراطي يف العراق :دراسة يف املعوقات الداخلية ،اجمللة السياسية والدولية ،العدد ( ،)7كلية
العلوم السياسية ،اجلامعة املستنصرية ،2007 ،ص ص.119 – 115
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 .4تعد املشاكل القومية من املشاكل اليت يواجهها الواقع االجتماعي يف العراق ،فالبلد يتضمن العديد من القوميات
امهها العربية والكردية والرتكمانية ،وشكلت الوقائع التارخيية شرخاً كبرياً بني هذه القوميات املشكلة للنسيج
العراقي ،فسياسات النخب احلاكمة بعد عام  2003وطبيعة التقسيم الطائفي والقومي للمناصب ،له دور يف
تعميق هذه املشكلة ،مما عمق ازمة انتفاء اهلوية يف بناء الدولة العراقية اليت تعاين املشاكل يف ظل طبيعة تقسيم
املناصب يف الدولة العراقية.
 .5نزعة الوحدانية للدولة الشمولية (النظام السابق) هذه النزعة اليت مل تقتصر على رفض التعددية االجتماعية
للفئات اللغوية والقومية ،فحسب بل امتدت اىل رفض التعددية السياسية واالصرار على االنصهار السياسي يف
ظروف االحتكار السياسي وعبادة الشخصية.
 .6سامهت ظاهرة ضعف املؤسسة السياسية العراقية يف ان تصبح عامل تغذية للبيئة االجتماعية التقليدية ،ذلك ان
غياب الدميقراطية يف مؤسساهتا وتنظيماهتا الداخلية وشيوع العنف واالنتماء ابلبطنية قاد اىل التعميم على ظروف
الفساد االداري والشخصي والعجز الفكري وتدين الوعي والقسوة يف حياهتا الداخلية مبا و َّلد كثرة االنشقاقات،
اضافة اىل ذلك سامهت ظروف تردي االوضاع االقتصادية وازدايد حاالت العوز والبطالة اىل تعزيز حال
الوالءات الفرعية على حساب الوالء للوطن.
 .7ولدت سنوات احلرمان اليت امتدت حوايل االربعة عقود اىل ظهور حالة خاصة ابجملتمع العراقي وجعلت الفرد
مياالً ألحد االمرين اما ال مباالة مطلقة ملا جيري او اعتماد حوار العنف يف أية مناقشة ال تالئم افكاره
ومعتقداته.

 .8ظهور طبقة اجتماعية واسعة تفتقر اىل اي شكل من اشكال التأطري االجتماعي والرتبية املدنية بل واالندماج
اجملتمعي وال خيلو أبي رأمسال رمزي وثقايف ذي قيمة وهم بعيدون عن احلماس للقيم واملفاهيم واملبادئ واملعايري.
 .9ضعف املستوى املعيشي للمواطن الفرد يؤدي ابلنتيجة اىل احنسار التجربة الدميقراطية واملشاركة السياسية
ألنشغال الفرد أبمور حتسني وضعه املعيشي.
 .10انعكاس اخللل يف االقتصاد العراقي انعكست على قطاعات واسعة من الفئات االجتماعية الدنيا ،وهو االمر
الذي يولد توتراً شديداً يف بعض االحيان نتيجة اخنفاض مستوى املعيشة وغياب دور الدولة يف رعاية الفئات
احملتاجة اذ مل تفلح السياسات احلكومية حلد اآلن يف معاجلة ااثر الفقر.
 .11ان بناء قطاع التطور وهو القطاع الرئيسي يف االقتصاد العراقي ،خارج سيطرة الدولة يف سياق التقلبات يف
انتاجه واسعاره يف السوق الدولية ،وأتثريات هذه الظاهرة يف عدم االستقرار يف الدخل الفردي وتقلبات مستوى
املعيشة.
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 .12اعتماد س ياسات اقتصادية خاطئة تقوم على اساس االستئثار ابملوارد العامة أبعتبارها حق مكتسب للحكم،
االمر الذي ادى اىل ظهور نوع من الشعور أبن الدولة ما هي اال مرياث خاص للفئة احلاكمة انتقل من اجليل
الذي سبقها.
وان تتبع االزمة او املشكلة يف العراق جيدها اهنا ليست سياسية فقط ،وامنا هي اجتماعية انبعة من عدم التزام
العراقيني ابلعراق كدولة ،يف مقابل التزامهم اما ابهلوايت االثنية واملذهبية واللغوية او ابهلوايت القومية والطائفية العريضة
اليت جتمعهم مبجتمعات دول اجلوار ،وعلى الرغم من كون العراق يتسم ابلتنوع والتعدد السياسي واالجتماعي ،اال ان اايً

من النخب احلاكمة منذ أتسيسها وحىت اليوم مل تعتمد بشكل فعلي على سياسة ادارة التعدد والتنوع عرب مزج التقاليد
احمللية للمجموعات القومية واالثنية والقبلية والدينية واملذهبية والثقافية العراقية اليت مل جتد قبوالً لدى تلك النخب منذ
انشاء العراق املعاصر وحىت اليوم ،اضافة اىل دور دول اجلوار يف ازمة املواطنة ،من خالل مشاريع اقليمية هلذه الدول
تنصب بعض جوانبها على ضم العراق او اجزاء منه اليها ،وأتثريها يصل اىل تبعية بعض الرموز يف الدولة العراقية هلذه
الدول ومشاريعها االقليمية ،على حنو مينعها من ادارة الدولة ارادايً ،إذ اصبحت معادالت احلقوق والواجبات واملواطنة
واملساواة كلها منتهكة يف العراق وغري مقدرة من قبل اجلميع واوهلم احلكومة (.)37
املبحث الثالث /حقوق املواطنة يف الدستور العراقي لعام 2005
يعد دور الدستور وكمنظومة قانونية لتأطري واقع حال التوافق بني مكوانت الشعب ،ولكن اجلاري يف العراق يظهر
انه على الرغم من حصول الدستور على نسبة ( )%78حسب ما هو معلن من اصوات املقرتعني ،إال أن هذه النسبة
العالية من املقرتعني ختفي حقيقة الرفض للدستور من قبل بعض احملافظات وهذا يدل على الفشل يف الوصول اىل االمجاع
الوطين الشامل اي التوافق (.)38
وعند استقراء نصوص الدستور  ،يالحظ انه على الرغم من اعتماد النصوص العمومية يف االشارة اىل ابناء الوطن
مثل استهالل ديباجة الدستور بعبارة ((حنن ابناء وادي الرافدين)) وعبارة ((حنن الشعب العراق الناهض)) ،ويف نفس
الوقت اشرتط الدستور مرا عاة التمثيل والتوازن بني مكوانت الشعب العراقي يف أتسيس اجليش العراقي ،تراعي توازهنا
ومتاثلها دون متييز او اقصاء  ...وال تكون أداة يف قمع الشعب العراقي وال تتدخل يف الشؤون السياسية( ،)39ويف جمال
ضمان احلقوق للشعب العراقي ،تضمن الدستور يف املادة ((( )2اثنياً /يضمن الدستور كامل احلقوق الدينية جلميع

( )37د .ايسني حممد محد عبد العال ،د .عبد اجلبار عيسى ،التعامل مع االقليات يف اطار ادارة التنوع :دراسة مقارنة بني العراق واهلند ،جملة السياسية والدولية ،العدد (،)24
 ،2014ص. 33
( )38جمموعة ابحثني ،مأزق الدستور :نقد وحتليل ،معهد الدراسات االسرتاتيجية ،ط ،1بغداد /بريوت ،2006 ،ص. 59
( )39وائل عبد اللطيف الفضل ،دساتري الدولة العراقية ،ط ،2طبع دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،2006 ،ص. 409
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االفراد يف حرية العقيدة واملمارسة الدينية كاملسيحيني وااليزيديني والصابئة املندائيني))( ،)40هنا يعطي الدستور حرية
الدايانت وطقوسها وهذه اهم ركن من اركان تعزيز املواطنة .ويعرتف الدستور ببقية اللغات للطوائف واالقليات االخرى
كاللغات الكردية والرتكمانية والسرياينية ،إذ نصت املادة ((( )4اثلثاً /تستعمل املؤسسات االحتادية واملؤسسات الرمسية يف
اقليم كردستان اللغتني العربية والكردية .رابعاً /اللغة الرتكمانية واللغة السراينية لغتان رمسيتان اخراين يف الوحدات االدارية
اليت يشكلون فيها كثافة سكانية .خامساً /لكل اقليم او حمافظة اختاذ اية لغة حملية اخرى لغة رمسية اضافية اذا اقرت
غالبية سكاهنا ذلك ابستفتاء عام))( ،)41ويؤكد الدستور على صيانة حرمة املقامات الدينية يف املادة ( )10اليت تنص
على ان ((العتبات املقدسة واملقامات الدينية يف العراق كياانت دينية وحضارية وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها
وضمان ممارسة الشعائر الدينية حبرية فيها))(.)42
ويف جمال املساواة كأحد ركائز املواطنة إذ اشار الدستور اىل احلقوق واحلرايت جلميع ابناء الشعب العراقي ،وجاءت
هذه النصوص متوازنة ومقبولة نوعاً ما من الناحية النظرية ،إذ نص الدستور يف املادة ( )14من الباب الثاين (احلقوق
واحلرايت) ((العراقيون متساوون امام القانون دون متييز بسبب اجلنس او العرق او القومية او االصل او اللون او الدين او
املذهب او املعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي))( .)43وكذلك نصت املادة ((( )15ان لكل فرد احلق
يف احلياة واالمن واحلرية وال جيوز احلرمان من هذه احلقوق او تغيريها إال وفقاً للقانون وبناءاً على قرار صادر من جهة
قضائية خمتصة))( .)44واملادة ( ) 16تنص على ((تكافؤ الفرص حق مكفول جلميع العراقيني ،وتكفل الدولة اختاذ
االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك))( ،)45وتشكل هذه املادة تطوراً ملحوظاً يف الزام الدولة أبختاذ االجراءات الالزمة

لتحقيق تكافؤ فرص العمل للجميع ،ويضمن الدستور حق املواطن العراقي يف اخلصوصية ،إذ نصت املادة ( )17يف
فقراهتا ((أوالً /لكل فرد احلق يف اخلصوصية الشخصية مبا ال يتناىف مع حقوق االخرين واالداب العامة .اثنياً /حرمة
املساكن مصونة وال جيوز دخوهلا او تفتيشها او التعرض هلا إال بقرار قضائي ووفقاً للقانون))( ،)46ونظم دستور العراق
االنتماء للدولة يف املادة ( )18من خالل اعتبار اجلنسية العراقية حق لكل مواطن ،وحضرت اسقاط اجلنسية قطعاً كما
( )40املادة ( )2من الدستور العراقي الدائم لعام .2005
( )41املادة ( )4من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )42املادة ( )10من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )43املادة ( )14من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )44املادة ( )15من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )45املادة ( )16من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )46املادة ( )17من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
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اهنا منعت منح اجلنسية للتجنس ألغراض االخالل ابلرتكيبة السكانية ،إذ نصت املادة ( )18بفقراهتا على ((أوالً/
اجلنسية العراقية حق لكل مواطن عراقي ،وهي اساس مواطنيته .اثنياً /يعد عراقياً كل من ولد ألب عراقي أ ألم عراقية

وينظم ذلك بقانون .اثلثاً /حيظر اسقاط اجلنسية العراقية عن العراقي ابلوالدة ألي سبب من االسباب وحيق ملن اسقطت
عنه طلب استعادهتا وينظم ذلك بقانون))(.)47

ويضمن الدستور على حق املواطن العراقي يف املشاركة يف الشؤون العامة كما يف املادة ( )20واليت نصت على ان
((للمواطنني رجاالً ونساءً حق املشاركة يف الشؤون العامة ،والتمتع ابحلقوق السياسية مبا فيها حق التصويت واالنتخاب
والرتشيح))( ،)48ويكفل الدستور احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطن العراقي ،إذ نصت املادة ()22
((أوالً /العمل حق لكل العراقيني مبا يضمن هلم حياة كرمية))( ،)49وكذلك نصت املادة ( )23على ان ((امللكية مصونة

وحيظر التملك ألغراض التغيري السكاين))( .)50وكفل الدستور مبنع اشكال العنف والتعسف يف االسرة واملدرسة واجملتمع
والذي يكون اول ضحاايه هم النساء واالطفال ،وهي بذلك تكون محاية هلم وعلى الدولة كفالة ذلك ،إذ نصت املادة
( )29على ((أوالً /أ .االسرة اساس اجملتمع ،وحتافظ الدولة على كياهنا وقيمها الدينية واالخالقية والوطنية .ب .تكفل
الدولة محاية االم ومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر هلم الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم
وقدراهتم))( ،)51اضافة اىل كفالة الدستور والدولة للفرد واالسرة وبشكل خاص لألطفال والنساء الضمان االجتماعي
والصحي وأتمني دخل وسكن مناسب هلا ،ابإلضافة اىل كفالة الضمان االجتماعي والصحي يف حالة الشيخوخة او
املرض او العجز عن العمل او التيتم وتوفري السكن وأتهيلهم إذ نصت املادة ( )30على ((أوالً /تكفل الدولة للفرد
واالسرة – وخباصة الطفل واملرأة -الضمان االجتماعي والصحي ،واملقومات االساسية للعيش يف حياة حرة كرمية ،وتؤمن
هلم الدخل املناسب ،والسكن املالئم .اثنياً /تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي للعراقيني يف حال الشيخوخة او
املرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة ،وتعمل على وقايتهم من اجلهل واخلوف والفاقة ،وتوفر هلم
السكن واملناهج اخلاصة لتأهيلهم والعناية هبم ،وينظم ذلك بقانون))(.)52

( )47املادة ( )18من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )48املادة ( )20من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )49املادة ( )22من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )50املادة ( )23من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )51املادة ( )29من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )52املادة ( )30من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
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ويكفل الدستور كذلك احلرايت االساسية للمواطن العراقي ،إذ نصت املادة ((( )37اوالً /أ .حرية االنسان
وكرامته مصونة .ب .ال جيوز توقيف احد او التحقيق معه إال مبوجب قرار قضائي .ج .حيرم مجيع انواع التعذيب النفسي
واجلسدي واملعاملة غري االنسانية وال عربة أبي اعرتاف أننتزع ابإلكراه او التهديد او التعذيب ،وللمتضرر املطالبة
ابلتعويض عن الضرر املادي واملعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون .اثنياً /تكفل الدولة محاية الفرد من االكراه الفكري
والسياسي والديين .اثلثاً /حيرم العمل القسري "السخرة" والعبودية وجتارة العبيد "الرقيق" وحيرم االجتار ابلنساء واالطفال،
واالجتار ابجلنس))( .)53ويكفل الدستور يف مادته ( )38حرايت التعبري ،إذ نصت على ((تكفل الدولة ومبا ال خيل
ابلنظام العام واآلداب :أوالً .حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل .اثنياً .حرية الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم
والنشر .اثلثاً .حرية االجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون))( .)54ويكفل الدستور حرية االنضمام اىل االحزاب
واجلمعيات املختلفة ،إذ نصت املادة ((( )39اوالً /حرية أتسيس اجلمعيات واالحزاب السياسية او االنضمام اليها

مكفولة وينظم ذلك بقانون .اثنياً /ال جيوز اجبار احد على االنضمام اىل اي حزب او جهة سياسية ،او اجباره على
االستمرار يف العضوية فيه))( .)55ويكفل الدستور للمواطن العراقي حرية االلتزام ابألحوال الشخصية ،إذ نصت املادة
((( ) 41العراقيون احرار يف االلتزام أبحواهلم الشخصية حسب دايانهتم او مذاهبهم او معتقداهتم او اختياراهتم وينظم
ذلك بقانون))(.)56
إضافة اىل ذلك ،يكفل الدستور يف مادته ( ) 42حرية الفكر والعقيدة ،إذ نصت على ان ((لكل فرد حرية الفكر
والضمري والعقيدة))( .)57ويكفل الدستور حرية العبادة من خالل املادة ( )43إذ نصت على ((اوالً /اتباع كل دين او

مذهب احرار يف  :أ .ممارسة الشعائر الدينية مبا فيها الشعائر احلسينية .ب .ادارة االوقاف وشؤوهنا ومؤسساهتا الدينية
وينظم ذلك بقانون .اثنياً /تكفل الدولة حرية العبادة ومحاية اماكنها))( .)58ويكفل الدستور للمواطن العراقي حرية التنقل
والسفر ،إذ نصت املادة ((( )44أوالً /للعراقيني حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .اثنياً /ال جيوز نفي
العراقي او ابعاده او حرمانه من العودة اىل الوطن))( .)59واخرياً ،يؤكد الدستور على امهية العشائر العراقية يف اجملتمع
( )53املادة ( )37من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )54املادة ( )38من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )55املادة ( )39من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )56املادة ( )41من الدستور العراقي لعام .2005
( )57املادة ( )42من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )58املادة ( )43من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )59املادة ( )44من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
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العراقي ،إذ نصت املادة ((( )45اثنياً /حترص الدولة على النهوض ابلقبائل والعشائر العراقية وهتتم بشؤوهنا مبا ينسجم مع
الدين والقانون وتعزز قيمها االنسانية النبيلة ومبا يساهم يف تطوير اجملتمع ومتنع االعراف العشائرية اليت تتناىف مع حقوق

االنسان)) (.)60

من قراءتنا وحتليلنا ملواد الدستور العراقي جند ان الدستور العراقي مبا يتضمنه من مواد خمتلفة عن احلرايت واحلقوق
واملواطنة واجلنسية وغريها ،كفلها الدستور العراقي بكل مضامينها وجماالهتا مبا يؤكد على امهية املواطنة وتعزيزها يف الدولة
العراقية ،ولكن ينقص هذه املواد املختلفة للدستور العراقي التنفيذ والتطبيق الفعلي هلا لتعزيز املواطنة واركاهنا يف اجملتمع
العراقي.
املبحث الرابع /سياسات تعزيز املواطنة يف العراق بعد عام 2003

ان أزمة املواطنة أتت تداعياهتا على اجملتمع ككل ،وهذا يعين ان اجلهد املبذول ينبغي ان يكون من اجلميع ،والدولة
مطالبة بعد ذلك كشخصية معنوية تدير امور اجملتمع ابلعمل على كفالة تنظيم مثل هذه اجلهود واالهتمام هبا وتفعيلها،

وذلك حىت تكون كفيلة ابلتعامل مع الظاهرة بطريقة اكثر جدية ،وجبهود مباركة من اجملتمع بكافة اطيافه .وال تكفي ردود
الفعل للقضاء على التطرف ،االمر الذي حيتاج اىل خطة طويلة االمد ،خصوصاً ابلتعاون مع دول االقليم ومع اجملتمع
الدويل ،ويتطلب ذلك جهداً داخلياً على مستوى كل دولة سياسياً واقتصادايً واجتماعياً وثقافياً وتربوايً ودينياً ،هبدف
اجتثاث الظاهرة من اجلذور وجتفيف منابعها الفكرية والسياسية والثقافية ،خصوصاً أبغالق منافذ التمويل ،وهذا يتطلب

اعتماد حكم القانون ومبادئ املساواة والشراكة وعدم التمييز والعدالة ،والسيما العدالة االجتماعية ،اضافة اىل احلرايت
مبنظومتها اليت تتعلق حبرية التعبري وفق التنظيم احلزيب والنقايب واملهين وحق االعتقاد واحلق يف املشاركة يف تويل املناصب
العليا دون متييز.
ان اقرار املواطنة للمجتمع العراقي ،جيب ان تتوفر فيه سياسات وشروط قانونية وسياسية ،وتتمثل يف:

()61

 .1إن السلطة العليا جيب ان تكون للقانون وسيادته تعين هيمنته ونفوذه والزاميته للدولة واحلكومة واجملتمع على حد
سواء ،ان على القانون ان يشرع وحيمي حقوق االنسان الفردية واجلماعية الشخصية واملؤسسية ،فالقانون هو
( )60املادة ( )45من الدستور العراقي الدائم لعام . 2005
( )61ينظر :د.علي دريول حممود ،بناء الدولة العراقية بني املؤسساتية والشخصانية ،جملة العلوم السياسية ،كلية العلوم السياسية ،العدد ( ،)34بغداد ،كانون الثاين /حزيران
 ،2007ص .141د .عبري سهام مهدي ،مفهوم التعايش السلمي ودوره يف حتقيق الوحدة الوطنية :العراق امنوذجاً ،جملة حولية املنتدى ،جملة السياسية والدولية ،العدد
( ،2012 ،)22ص .178وحسن كرمي ،مفهوم احلكم الصاحل ،جملة املستقبل العريب ،العدد ( ،)309مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،تشرين الثاين  ،2004ص.41
وسهيلة عبد االنيس ،مصدر سبق ذكره ،ص ص 119 – 118و ص ص .123 – 122ود.عبري سهام مهدي ،رؤية مقرتحة إلعادة تشكيل مفهوم املواطنة اجلديدة،
مصدر سبق ذكره ،ص ص .106 – 103ود.انظم نواف الشمري ود .طه محيد حسن العنبكي ،ازمة اهلوية يف العراق وسبل معاجلتها ،مصدر سبق ذكره ،ص .372ورعد
حافظ سامل ،مصدر سبق ذكره ،ص. 363
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احلامي ألفراد الشعب واجملتمعات احمللية والدينية والعرقية وللجماعات السياسية واالقتصادية والثقافية امام اي جتاوز
متارسه السلطات او مراكز القوة والنفوذ داخل اجملتمع.
 .2تطوير قدرة النظام السياسي على ممارسة سلطته السيادية على اقاليم الدولة كافة ،سواء أكانت هذه السيادة قانونية
او فعلية ،ذلك ألن اي احنسار يف هذه القدرة ،سوف حيد من قدرة السلطة السياسية على التدخل يف خمتلف
جوانب احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغريها ،مما ينعكس سلباً على استمرار التعايش السلمي بني
مكوانت اجملتمع الواحد.
 .3اعتماد امل أسسة لتقليل الفجوة بني مؤسسات النظام السياسي للتقليل من الفجوة الناجتة من غياب املأسسة ،ليس
فقط ألعتبارات احلفاظ على كيان الدولة واجملتمع يف مرحلة اعادة بناء الدولة ،واستيعاب التغري االجتماعي
املتسارع ،إذ تعد املأسسة احد اهم آليات النظام السياسي يف اداء وظائفه املتنوعة ،وهي يف ذات الوقت احدى
مقتضيات منو وتطور النظام السياسي ليكون قادراً بدرجة عالية على االستجابة ملطالب بيئته ،إذ أن املأسسة
ككيان جمرد بذاهتا لن تعمل على تعزيز املواطنة ما مل تكن مقرونة مببدأ االلتزام مببادئ وأسس احلكم الصاحل وعلى
مستوى النخب والسلطة السياسية.

 .4بناء دولة عصرية كخطوة اوىل لتجاوز أطر اجلماعات االثنية واحمللية لصاحل بناء مؤسسات وأطر وطنية شاملة ،اي
اقامة جهاز سياسي اداري على مستوى الوحدة السياسية للدولة ككل ،وهذا ال يعين يف كل االحوال القضاء على
خصوصية اجلماعات االثنية الفرعية ضمن اطار اجلماعة الوطنية الشاملة اليت تضم عموم اجلماعات الوطنية ،حيث
جيب ان يشعر املواطن العراقي أبنه فرد له هويته الشخصية حمددة ابنتماءه اىل الوطن ،وان يتم ذلك من خالل
حتقيق احلرية واملساواة واعطاء الشعب دوره يف بناء دولة دستورية شرعية متثل كل مكوانت اجملتمع العراقي ،وان
تكون الدولة ممثلة جلميع القوى االجتماعية.
 .5املشاركة السياسية واليت تعد أحد أبرز اآلليات السياسية ،حيث اهنا متثل طيفاً واسعاً من احلقوق ميتد من حق
االنتخاب والرتشيح واىل حل ازمة استيعاب القوى االجتماعية الصاعدة ،مع ظروف بناء الدولة ،من خالل تفهم
ان البلد يف حال حراك سياسي – اجتماعي ،واليت بدورها تعزز واقعاً اجتماعياً وقوى سياسية جددة ،وهذا يوجب
على النظام السياسي ليس فقط حتقيق موازنة بني القوى االجتماعية داخل البلد ،وامنا احتواء القوى واجملموعات
السياسية واالجتماعية ،ومؤسسات اجملتمع املدين ،واجلمعيات والنقاابت ...اخل ،عرب انشاء وأتسيس مؤسسات
سياسية جديدة.
 .6التأكيد على مسألة خصوصية اجملتمع العراقي وشكل الوعي السياسي ،وذلك خبلق نوع من االحساس ابمللكية
اجلماعية للعملية السياسية ،مما يستدعي عقد مصاحلة على املستوى الفوقي لضمان توفري بيئة اكثر استقراراً
للمصاحلة على املستوى التحيت.
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 .7اصالح عمل االحزاب السياسية والعمل على تركيز الدعوة إلعادة بناء اجملتمع على اساس حضاري ،من خالل
اشاعة مبدأ التنوير اليت ستقود اىل االندفاع للتعرف وقبول األخر وحصول مزيد من احلوار والتفاهم املتبادل.
 .8تشجيع التحول من الطائفية العشائرية وتوجيه التحول حنو برانمج وطين ،كالتوجيه حنو انشاء التجمعات
االقتصادية بغية التحول التدرجيي للعالقات القائمة على الوالءات التقليدية اىل عالقات حضارية تقوم على املنافع
االقتصادية ابجتاه تعميق تشابك املصاحل بني ابناء الوطن الواحد ،والعمل على توحيد الوالءات املتناثرة يف الوالء
لصاحل الوطن.

 .9الرتكيز على ابراز مبدأ املواطنة وذلك بتوسيع رقعة وساحة املشاركة يف الشأن العام شريطة توافر استعدادات حقيقية
عند مجيع الشرائح والفئات لتحمل مسؤولياهتا ودورها يف احلياة العامة.
 .10اعطاء دفعات متتالية من االهتمام بنظام العالقات والتواصل بني مكوانت اجملتمع واالستمرار يف ازالة مكوانت
الشعور ابإلقصاء او التهميش او تدين املشاركة الفعالة ،والتأكيد على خمتلف الشروط والروافد اليت تقضي اىل ارساء
مبدأ املواطنة بكل مستوايته.
 .11تعزيز الكرامة االنسانية وهي شرط ضروري للرتكيز عليه يف اجملتمع العراقي على وجه اخلصوص ،إذ هتان فيها

كرامة االنسان وهتدر حقوقه وحياته يف العديد من االوقات اىل درجة ان املواطن العراقي ،مل يعد امناً بني اهله ويف
بيته حىت لو مل ميارس عمالً سياسياً معيناً ،ويكفي النظر اىل ظاهرة القتل على اهلوية ،او االعتقال بداعي الشبه،
واالرهاب أبسم الدين او ارهاب السلطة.

 .12االعتماد على املؤسسات الدينية ،اليت تؤدي دوراً هاماً يف ترسيخ روح املواطنة ،وذلك بفعل دور رجال الدين
الفاعل يف اجملتمع العراقي ،ومن خالل اخلطاب الديين الذي يتوجهون به اىل شرائح واسعة من اجملتمع ،وذلك بغية
بث املبادئ والقيم اليت يفضي التحلي هبا اىل االرتقاء ابإلنسان اىل مستوى االنسان ،من خالل التمسك ابلفضائل
واالخالق احلسنة ،بدءاً ابلصدق واالمانة والصرب واحلرص والشعور ابملسؤولية واحملبة والتفاين والتسامح والتعايش
والتعاون وما اىل ذلك.
 .13التأكيد على ان الدين هو عالقة او رابطة روحية بني االنسان وخالقه مستندة على مبادئ اخالقية ودينية سامية
ترفض التمييز والغلو واالستعالء والتطرف والعنف جيب احرتامها من قبل االخرين لضمان تفاعل حقيقي بني
االداين ومعتنقيها ضمن الوطن الواجد واجملتمع الواحد.
 .14الرتكيز على مسألة احلوار املتمدن يف ح ل كل املشكالت اليت حتدث يف الساحة السياسية واالجتماعية وعدم
تصديرها للمجتمع واحرتام اآلراء واملعتقدات املختلفة وعدم املساس ابملشاعر اليت تؤجج الشارع الوطين وخضوع
افراد اجملتمع حتت طائلة الدستور والقوانني الوطنية وتطبيقها يف كل مؤسسات ودوائر الدولة احلكومية وغري
احلكومية ومع احلفاظ على هيبة السلطات الثالث واحرتامها ،ويتضمن احلوار عدة امور امهها:
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 التأكيد على وحدة العراق والعراقيني. عدم املمايزة بني اطياف الشعب العراقي. التأكيد على نبذ االرهاب واملنظمات الداعمة له ومن كل اجلهات. .15تعزيز نقاط التالقي املشرتكة ونبذ مسائل اخلالف والتقاطع بني الوان الطيف العراقي.

 .16بناء وأتسيس اعالم موضوعي حمايد يسهم يف اشاعة روح التسامح ونبذ العنف والطائفية والعرقية ويلزم ابلثوابت
السياسية واالجتماعية والثقافية الوطنية ،لذلك البد ان يكون هناك مشروع وطين يتبناه االعالم بكل اختصاصاته
وهو مشروع (ثقافة املواطنة احلقيقية) ومن خالله يتم بناء ثقافة واقعية تكون انطالقة حنو جيل يتميز بنظرة حقيقية
جمتمع متحظر منفتح يقر بقبول االخر واحرتام الرأي والنقد البناء الذي حيمل معه احللول دون التشهري ابآلخر
وغرس ثقافة احلوار اهلادئ السلمي للوصول اىل قناعة مشرتكة وهذا جزء من بناء املواطنة الصاحلة.
 .17حماربة الفساد بكل انواعه السياسي واالداري واالخالقي يف اجملتمع والدولة وتشريع القواعد الدستورية والقوانني
اليت تكفل معاقبة الفاسدين وضمان استقالل القضاء واالجهزة الرقابية وحماسبتها لتقوم أبدوارها يف هذا اجملال
خلطورة الفساد يف هتديد امن واستقرار كيان اجملتمع والدولة يف العراق ،إذ أن حماربة الفساد والقضاء عليه ان يعزز
من ثقة املواطن جدولته وحكومته ويصون مبدأ املواطنة يف العراق.

 .18تكثيف اجلهود من اجل بناء سياسات اقتصادية جديدة والعمل على اصالح اهليكلية القائمة وتنويع اهليكل

الوظيفي ،مما يولد حتماً حتسناً يف مستوى الدخل واملعيشة وخلق طبقات اجتماعية جديدة ،ومن مث تعزيز املشاركة
يف العملية السياسية ،ذلك ان الدميقراطية تزدهر عندما تساهم نسبة مرتفعة من السكان يف الصناعة والتجارة،
االمر الذي يساهم ابلنتيجة على تعزيز الدخل الوطين.

 .19العمل على تقليص فجوة الدخل – الثروة وخلق بيئة تقوم على تكافؤ الفرص والضماانت االجتماعية واعتماد
معيار الكفاءة االنتاجية أبعتباره املعيار االمشل للمشاركة يف التنمية.

 .20خلق مصاحل اقتصادية مشرتكة بني مجيع االطياف االجتماعية عن طريق حتقيق التكامل االقتصادي واملصاحل
املشرتكة املتبادلة.
 .21العمل على اعادة توزيع ختصيصات االيرادات النفطية بني السلطة التقليدية ألغراض امليزانية العامة السنوية وتوجيه
الباقي لألغراض االستثمارية حتت اشراف ورقابة السلطة التشريعية.
 .22أتسيس العالقة بني مكوانت اجملتمع والدولة على أسس وطنية تتجاوز كل االطر والعناوين الضيقة ،حبيث يكون
اجلامع العام لكل املكوانت والتعبريات واالطياف هو املواطنة واليت ال تعين فقط مجلة من احلقوق واملكاسب الوطنية
املتوخاة وامنا تعين ايضاً مجلة من الواجبات واملسؤوليات العامة امللقاة على عاتق كل مواطن.
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 .23مسؤولية الدولة عن الشروع بتنمية اقتصادية شاملة ترفع من املستوى املعاشي ألفراد اجملتمع ومعاجلة مشاكل الفقر
والبطالة وتوفري الضمان االجتماعي ألفراد اجملتمع.
 .24العمل على تنمية اجلانب الثقايف عن طريق خلق ثقافة وطنية شاملة وموحدة تشعر كل مجاعة مهما كانت لغتها
وداينتها ومذهبها ،أبهنا عراقية ومتساوية مع اجلماعات االجتماعية االخرى.

 .25تنمية الرتابط بني كافة اجلماعات االثنية داخل اجملتمع والنظام مبا يؤدي اىل تالمحهم واندماجهم يف كيان
اجتماعي – سياسي واحد ،مبعىن يكون والء اعضاء هذه اجلماعة مجيعاً للدولة ،او للكل الذي ينتمون اليه على
حساب الوالء للجزء ،بعبارة اخرى ان يتقدم والئهم للوطن الواحد على حساب اي والء حملي.
 .26تفعيل دور اجلامعات والكليات واملعاهد املتخصصة من خالل دجمها ابملؤمترات والندوات وورش العمل اليت تقوم
هبا مؤسسات الدولة وحث املفكرين واملتخصصني ابلشأن السياسي على اشاعة روح التسامح الديين واالجتماعي
وزرع بذور املواطنة.
 .27التأكيد على احرتام حقوق املواطن واملساواة بني اجلميع امام القانون ،ونشر ثقافة التسامح والسالم واملصاحلة
الوطنية ،وعلى كافة الصعد السياسية والفكرية واجملتمعية ،ونشر ثقافة التسامح وترسيخ قيم الدميقراطية وفقاً
خلصوصية العراق.

 .28تعزيز دور وفاعلية مؤسسات اجملتمع املدين ،اليت تؤدي دور الوسيط بني السلطة وبني اجملتمع ،لتعزيز اواصر
التعايش السلمي واليت من شأهنا االسهام أبعالء االحساس أبمهية املواطنة حلل مشكالت البيئة الداخلية للعراق.
 .29غرس قيم مشرتكة لعموم اجملت مع بشكل ال يتصادم مع القيم الفرعية لكل مجاعة اجتماعية او تلغيها وامنا تصهرها
يف بوتقة واحدة ملصلحة اجملتمع ككل ،وهذا يتطلب جهوداً متواصلة اجتماعياً وسياسياً بشكل يضمن العدالة
التوزيعية ويضمن ايصال احلقوق وتوفري احلرايت االساسية لفئات اجملتمع دون تفضيل فئة على اخرى.

 .30بناء نظام تعليمي وطين موحد حيافظ على الوحدة الوطنية ،ويعزز املواطنة ملكوانت اجملتمع العراقي ،ويسمح
ابستخدام اللغات الوطنية جلميع مكوانت واقليات البلد يف اطاره وليس يف خارجه.
اخلامتة
إن سياسات تعزيز املواطنة يف العراق تشري اىل حالة العيش املشرتك اليت جتمع بني مكوانت اجملتمع العراقي املختلفة
عرقياً ودينياً ومذهبياً وفكرايً عن بعضها البعض ،مع ضرورة احرتام كل جمموعة ملعتقدات اجملموعة او اجلماعات االخرى،
وضرورة العمل على حل خالفاهتا بصورة سلمية ،وعلى هذا االساس يستند تعزيز املواطنة على وعي النخبة السياسية
وافراد اجملتمع العراقي ،أبن هلا هوايت دينية وعرقية وفكرية خمتلفة ،واالقرار أبن هذا االختالف يف اهلوايت ال ينبغي ان
يقود اىل صراعات عنيفة او دموية بني حاملي هذه اهلوايت افراداًكانوا ام مجاعات.
وتضمن البحث استنتاجات ،امهها:
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 .1تعد اجملتمعات ذات التعددية االجتماعية اكثر حاجة اىل تعزيز املواطنة ملا حيققه هلا من مزااي ومنافع تنعكس
اجياابً على عموم اجملتمع.
 .2ان السياسات العامة لتعزيز املواطنة يف العراق هي سياسات انجحة من حيث رمسها ،اال اهنا عند التطبيق
تنحرف عن حتقيق اهدافها املرسومة.

 .3تواجه جناح السياسات العامة لتعزيز املواطنة يف العراق جمموعة معوقات متعاضدة ومتشابكة معاً ،تعمل على
عدم حتقيق السلم اجملتمعي والتعايش السلمي بني مكوانت اجملتمع العراقي حفاظاً على سيطرهتا وحتقيقاً
ملصاحلها.
 .4يتميز العراق بتعددية االثنية والعرقية والثقافية والطائفية ،وانعكست ذلك سلبياً على مجيع االوساط املختلفة ،إذ
هلذه التعددية ااثرها على تعزيز املواطنة وواقعها يف العراق.

 .5تتميز البيئة العراقية ابلتوتر ومليئة ابلصراع والتنافس وعدم الثقة واالحتكاك ،دون االخذ بنظر االعتبار لوجود
الرأي االخر ،وبرز هذا الصراع ليس فقط بني االطياف واالثنيات املختلفة ،بل حىت يف داخل اثنية او طائفة
واحدة ،كالصراع (الشيعي – الشيعي) او (كردي – كردي) ،مما ادى اىل تفكك وتشظي عملية تعزيز املواطنة
يف بعض جوانبها.
 .6العراق حباجة ماسة وملموسة وملحة اىل خلق الثقة املتبادلة بني مجيع املواطنني واالثنيات والقوميات واالطياف
من جهة ،وكذلك بني االحزاب والنواب والقادة والكتل السياسيني من جهة اخرى ،وذلك ألجل خلق روح
التسامح وحب الوطن والوالء واالنتماء.
 .7اهلوية اجلماعية او اجملتمعية ال تتناقض مع اهلوايت الفرعية يف اجملتمع ،إذ أهنا تستند اليها يف االساس ،من خالل
العالقات القانونية بني اهلوية اجملتمعية واهلوايت الفرعية.
وتوصل البحث اىل عدة توصيات ،امهها:
 .1ضرورة ان هتتم الدولة برتسيخ الوعي االجتماعي أبمهية املواطنة واهلوية الوطنية الستقرار اجملتمع واستمراره على
حد سواء.
 .2ضرورة اعتماد أسس وآليات صحيحة مالئمة ومنسجمة مع واقع اجملتمع ،لضمان جناح حتقيق تعزيز املواطنة يف
سبيل اجناز السلم االجتماعي.
 .3قيام نظام سياسي يؤمن ابلتعددية ،وحيفظ احلقوق واحلرايت العامة لكل افراد الشعب العراقي دون متييز،
ويضمن مسامهة اجلميع يف صنع القرار العراقي.
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 .4العمل على جتاوز السلبيات اليت حدثت داخل اجملتمع العراقي بعد االحتالل االمريكي يف عام  ،2003من
خالل تعزيز ثقافة التسامح واحلوار واقامة حوار وطين لبناء قواعد ثقة متبادلة بني مكوانت اجملتمع العراقي،
وترسيخها بني مجيع ابناء اجملتمع.
 .5اعتماد على وسائل تنشئة اجتماعية وسياسية تعزز الروابط والصالت بني ابناء اجملتمع من جهة وبينهم وبني
النظام السياسي من جهة اخرى.
 .6التأكيد على نبذ وحماربة االرهاب عرب االمجاع الوطين من قبل كافة مكوانت اجملتمع.

 .7ضرورة تبين مؤسسات الدولة برانمج عمل الستثمار الكفاءات الوطنية بعيداً عن احملاصصة الطائفية لضمان
الوالء الوطين هبدف زايدة كفاءة اداء املؤسسات احلكومية.
 .8االرتقاء بوعي مكوانت اجملتمع العراقي ،عرب القنوات والوسائل املتعددة ،وذلك عرب توعيتها ابألساليب
الصحيحة للتنشئة االجتماعية – السياسية ،مبا جيعلها اكثر وعياً ونضجاً واستيعاابً ملتغريات الواقع االجتماعي.

املصادر

 )1ابن منظور ،لسان العرب ،اجمللد ( ،)13دار صادر ،بريوت.1968 ،

 )2امحد صدقي الدجاين ،مسلمون ومسيحيون يف احلضارة العربية االسالمية ،مركز ايفا للدراسات واالحباث ،القاهرة.1999 ،

 )3اسامة مخيس ،ما مفهوم الدستور ،موقع موضوع ،2018 /10 /27 ،االنرتنيتhttp://www.mawdoo3.com :
 )4اسامة عبد علي خلف ،مفهوم املواطنة :دراسة نظرية أتصيلية ،جملة كلية الرتبية للبنات ،اجمللد ( ،)25العدد (.2014 ،)2

 )5احممد مالكي ،العالقة بني الدواة واجملتمع يف البالد العربية :اجملال العام واملواطنة ،اجمللة العربية للعلوم السياسية ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،اجلمعية العربية للعلوم السياسية ،بريوت ،العدد ( ،)13شتاء .2007
 )6ابن غامن امحد الصائغ ،التأصيل التارخيي ملفهوم املواطنة ،جملة الدراسات االقليمية ،العدد ( ،)13مركز الدراسات االقليمية ،جامعة
املوصل.2009 ،
 )7برهان غليون ،فكرة الوحدة يف النغرب العريب :تكوين اجلماعة الوطنية او جدلية الوحدة والدميقراطية ،جملة دراسات عربية ،معهد
الدراسات العربية ،بغداد ،العدد (.1986 ،)8
 )8برهان غليون ،نقد السياسة :الدولة والدين ،ط ،2املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت.1993 ،

 )9بشري انفع ومسري الشمري وعلي خليفة الكواري واخرون ،املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت.2001 ،

 )10حسن كرمي ،مفهوم احلكم الصاحل ،جملة املستقبل العريب ،العدد ( ،)309مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،تشرين الثاين
.2004
)11

حسني درويش العاديل ،املواطنة بني الوالء الوطين والوالءات احملورية ،االنرتنيتwww.watancenter.org :

 )12حسني درويش العاديل ،املواطنة والدولة العراقية احلديثة :املفهوم – العالقات  -االستحقاقات ،االنرتنيت:
www.watarcenter.org
83

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019

 )13خضر عباس عطوان ،مستقبل ظاهرة العنف السياسي يف العراق ،جملة املستقبل العريب ،العدد ( ،)330مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،اب .2006
)14

الدستور العراقي الدائم لعام .2005

)16

رعد عبد اجلليل علي ،التنمية السياسية مدخل للتغيري ،ط ،1دار الكتب الوطنية ،بنغازي.2002 ،

 )15رعد حافظ سامل ،التنشئة االجتماعية – السياسية يف دول اخلليج العريب :دراسة امنوذجي الكويت والبحرين ،اطروحة دكتوراه
غري منشورة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد.2007 ،
)17

روبرت دال ،الدميقراطية ونقادها ،ترمجة :عنرب عباس مظفر ،ط ،2دار الفارس للنشر والتوزيع ،بريوت.2005 ،

 )18سهيلة عبد االنيس ،يف معوقات التحول الدميقراطي يف العراق :دراسة يف املعوقات الداخلية ،اجمللة السياسية والدولية ،العدد
( ،)7كلية العلوم السياسية ،اجلامعة املستنصرية.2007 ،
 )19عبد احلسني شعبان ،التطرف واالرهاب :اشكاليات نظرية وحتدايت عملية (مع اشارة خاصة اىل العراق) ،مراصد ،كراسات
علمية ( ،)42مكتبة االسكندرية.2015 ،
 )20عبد الصمد سعدون ،جدلية العالقة بني الدولة واملواطنة ،جملة الدراسات االقليمية ،العدد ( ،)13مركز الدراسات االقليمية،
جامعة املوصل.2009 ،
)21
)22

عبد العايل حارث ،املعتقد الديين ليس شرطاً يف املواطن ،االنرتنيتwww.albadilalhadri.com :

عبد الوهاب الكيايل واخرون ،موسوعة السياسة ،ط ،3ج ،6املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت.1993 ،

 )23عبري سهام مهدي ،رؤية مقرتحة العادة تشكيل مفهوم املواطنة يف العراق اجلديد ،اجمللة السياسية والدولية ،العدد ( ،)16كلية
العلوم السياسية ،اجلامعة املستنصرية.2010 ،
 )24عبري سهام مهدي ،مفهوم التعايش السلمي ودوره يف حتقيق الوحدة الوطنية :العراق امنوذجاً ،جملة حولية املنتدى ،جملة
السياسية والدولية ،العدد (.2012 ،)22

 )25علي خليفة الكواري ،مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطية ،يف :املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربية ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،ط.2001 ،1
 )26علي دريول حممود ،بناء الدولة العراقية بني املؤسساتية والشخصانية ،جملة العلوم السياسية ،كلية العلوم السياسية ،العدد (،)34
بغداد ،كانون الثاين /حزيران .2007
)27
)28

علي عباس مراد ،اشكالية اهلوية الوطنية يف العراق :االصول واحللول ،جملة العلوم السياسية ،العدد (.2010 ،)41
غازي فيصل مهدي ود .عدانن عادل عبيد ،القضاء االداري :دراسة مقارنة ،املكتبة الوطنية ،بغداد.2013 ،

 )29غسان طه ،املواطنة ومشروع الدولة العادلة يف لبنان ،حبث يف كتاب :املواطنة والدولة مقارابت واجتاهات ،مجعية املعارف
االسالمية الثقافية ،بريوت.2010 ،
 )30ما هو الدستور (تعريف – اهم حمتوايته – انواعه – طرق وصفه – مؤسساته) ،االنرتنيت:
http://www.lazemtefham.com/2015Al/blog_post__39.html
)31
)32
84

جمموعة ابحثني ،مأزق الدستور :نقد وحتليل ،معهد الدراسات االسرتاتيجية ،ط ،1بغداد /بريوت.2006 ،
حممد مجال عثمان جربيل ود .عالء حمي الدين مصطفى ،القانون الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2011 ،

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019

 )33حممود سامل السامرائي ،املواطنة والدميقراطية ،جملة الدراسات االقليمية ،العدد ( ،)13جملة الدراسات االقليمية ،مركز الدراسات
االقليمية ،جامعة املوصل.2009 ،
 )34منتصر جميد محيد ،التحول الدميقراطي وبنية اجملتمع العراقي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد،
.2005
)35

املنجد يف اللغة ،ط ،20دار املشرق ،بريوت.1986 ،

 )36انظم شواف الشمري ود .طه محيد حسن العنبكي ،ازمة املواطنة يف العراق وسبل معاجلتها ،اجمللة السياسية والدولية ،العدد
( ،)27 ،26كلية العلوم السياسية ،اجلامعة املستنصرية.2015 ،
 )37هيثم غامن جرب ،الوسائل الدستورية حلماية حقوق االنسان يف دستور مجهورية العراق لعام  ،2005جملة جامعة اببل للعلوم
االنسانية ،اجمللد ( ،)26العدد (.2018 ،)3
)38

وائل عبد اللطيف الفضل ،دساتري الدولة العراقية ،ط ،2طبع دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.2006 ،

 )39وجدان فاحل حسن ،املواطنة ودورها يف ترصني الوحدة الوطنية يف العراق ،جملة دراسات اسالمية معاصرة ،العدد ( ،)6السنة
(.2012 ،)3
 )40ايسني حممد محد عبد العال ،د .عبد اجلبار عيسى ،التعامل مع االقليات يف اطار ادارة التنوع :دراسة مقارنة بني العراق
واهلند ،جملة السياسية والدولية ،العدد (.2014 ،)24

85

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

