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 الكربى والتناقضات املفارقات من إن    
 موقف هلا كان أن   التاريخ عرب العراقية للذاكرة
 يف التنوع إدارة مث ومن اهلوية صقل يف احلسم

 يف األوضح تعبريها املفارقة هذه جتد العراق،
 وثقافيا اترخييا   املتجسدة الروحية املرجعية حتول

 بقضااي املتعلقة واملشاعر والقيم الذاكرة يف
 مصادر إىل والتاريخ واهلوية الوطين االنتماء

 هلذه الفعلي الواقع ويقوم واختالف، تفرقة
 الدولة أن على الراهنة الظروف يف املفارقة
 تقف واحلضاري املدين التاريخ يف عراقة األكثر

 الشامل ضعفها إىل تشري إشكاليات أمام
 أمام املرء تضع حبيث التام البنيوي وخللها
 للمرة يظهر كيان أمام بوقوفة االعتقاد إمكانية

 العراق أن مبعىن التاريخ، حلبة على األوىل
 شاملة أزمة و بنيوي خلل من يعاين املعاصر

 لوجوده اجلوهرية املكوانت يف هائل وخواء
 احلكم إمكانية يعين مبا االجتماعي السياسي

 شابه وما مصطنعة وتركيبة(: هش كيان) أبنه
 .ذلك

 ،الوطنية  ، اهلوية ةلذاكر ا: كلمات مفتاحية
 ةاملكوانت االجتماعي وادارة التنوع 

  One of the major paradoxes and 

contradictions of the Iraqi memory 

throughout history has had a decisive 

position in refining identity and then 

managing diversity in Iraq. This paradox 

finds its clearest expression in the 

transformation of the spiritual reference 

embodied historically and culturally in 

memory, values and feelings related to 

issues of national belonging, identity and 

history into sources of division and 

difference. The actual reality of this 

paradox in the current circumstances is 

based on the fact that the most ancient 

state in civil and civilized history is facing 

problems that indicate its comprehensive 

weakness and complete structural defect, 

which puts one in front of the possibility of 

believing in standing in front of an entity 

that appears for the first time on the arena 

of history, meaning that contemporary Iraq 

suffers from a defect Structural, 

comprehensive crisis, massive emptiness 

in the essential components of its socio-

political existence, which means the 

possibility of ruling that it is (a fragile 

entity): an artificial structure and the like..   

Keywords: memory, national 
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 -مقدمة:

 ظل يف العراقي االنسان وجود اىل جذورها وتعود وشاملة عميقة وانتماء هوية ازمة من املعاصر العراقي االنسان يعاين    
 معقد مركب كيان العراق، احياان  اخرى واالثنية ابلدين وتنتهي حينا   والطائفة تبدأ ابلقبيلة متعددة ومتعارضة اجتماعية كياانت
 الوطنية ومبا حيملة من ذاكرة ترسم له ما حياول ان حيققه وما يتنازل عنه. ابلوالءات احمللية الوالءات عناصر فيه تتداخل

منها  عواملاىل  يعود ذلك يف والسبب األمة حدود مع السياسة والحدود املشاعر حدود اجلغرافية معة حدود فيه والتتطابق   
اليت رمستها الذاكرة اجلمعية الذي أدى اىل اميان العراقي ابلوالءات  الفرعية واهلوية مثل انشغاله بقضااي  داخليةومنها   خارجية

من  املوضوع سنتناول هذا حبثنا اطار ويف اليت رمست هلا مسار يف حتقيق مصاحلها . الفرعية مما أدى اىل ظهور املكوانت الفرعية
ث منها املبحث األول خصص للذاكرة واهلوية والتنوع : قراءة يف املفاهيم واالرتباط بينها، نبيّنها يف شكل مباح  عدة جوانب

وبني املطلب األول قراءة يف مفهوم الذاكرة واهلوية والتنوع، واملطلب الثاين: األرتباط مابني الذاكرة اهلوية والتنوع، وانتقلنا يف 
نظرة مستقبلية، وجاء املطلب األول بعنوان إدارة التنوع يف العراق  3002املبحث الثاين: إدارة التنوع يف العراق بعد عام 

 واملطلب الثاين:  نظرة مستقبلية يف جانبيها اإلجيايب والسلب ومن مث خامتة وتوصيات.

 -أهداف البحث :

 يهدف البحث إىل حتقيق عدة أهداف :        

 يف العراق . املسامهة يف توفري معلومات عن الذاكرة واهلوية والتنوع -1

 كيف سامهت الذاكرة واهلوية يف إدارة التنوع . -3

 مستقبل التنوع يف العراق. -2

 إشكالية البحث 

الذاكرة من ترسبات، نربط ان السبب االول يف هذه االزمه  ان املتتبع جلذور اشكالية اهلوية يف اجملتمع العراقي وما راكمتة    
منذ نشوء الدولة العراقية يف عشرينيات القرن املاضي واىل االن يكمن يف غياب دولة قوية مل تتمكن من ادارة الذاكرة من اجل 

 وية والعرقية. تكوين هوية عراقية موحدة تنصهر يف داخلها مجيع التنوعات والتفرعات القومية والدينية واللغ

 -فرضية البحث:
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تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن العراق بلد متنوع وهذا التنوع قد ساهم يف ادارتة كل ما حيملة العراقي من ذاكرة رمست    
 اآلحداث املهمة أبالضافة اىل غياب هوية وطنية موحدة.

 -مناهج البحث : 

 /املنهج التارخيي و املنهج الوصفي.1

 املبحث األول الذاكرة واهلوية والتنوع : قراءة يف املفاهيم واألرتباط بينهم .

 املطلب األول: قراءة يف مفهوم الذاكرة واهلوية والتنوع .

 أوال: مفهوم الذاكرة.

شعب الذي ال»ان البحث حاول الرتكيز على الذاكرة التارخيية وأن مثَة مقولة حتاول اختصار حمتوى مفهوم الذاكرة، وهي      
، ولكي تتمّكن هذه اجلملة من اختصار املفهوم بشكل أفضل، جيب أن تُعاد صياغتها «ال يعرف ماضيه حمكوٌم عليه بتكراره

الشعب الذي ال يعرف ماضيه ال يقدر على فهم واقعه، وابلتايل يعجز عن السيطرة عليه، ما يعين أن آخرين »ابلشكل التايل 
  (1)اإليديولوجّية.  -تظهر السيطرة على الواقع يف األبعاد الثقافية« ال  منهسُيسيطرون على هذا الواقع بد

الذاكرة التأرخيية هي تصورات مجاعية تشرتك هبا جمموعة بشرية معينة، وتتمحور هذه التصورات حول أحداث وقعت يف   
ياسي واالجتماعي والثقايف واالقتصادي املاضي الذي جيري ادراكه كأساس لتشكيل اهلوية املوحدة هلذه اجلماعة وكياهنا الس

 (2)املعاصر. 

وقد تتبىن اجلماعات املختلفة يف اجملتمع التعددي ذاكرة اجتماعية ترسخ تصوراهتا عن املاضي مبعزل عن الدولة، وتنشأ هذه 
 الظاهرة كوعي ابلذات خالل فرتات التغيري السياسي واالجتماعي السريع.

( الذي يركز يف مؤلفاته عليها ويعد التاريخ 3002-1112الذاكرة التارخيية كما يسميها الفيلسوف الفرنسي بول ريكور ) 
متداخل معها يف سياقات ضمنية يستند عليها من حياول قراءة التاريخ يف ضوء الذاكرة اجلمعية ،أو املشرتكة ، وابلتايل فأن 

هي من تستقي منها الذاكرة الفردية وتتناغم معها يف إجياد تناسق فكري ومعنوي إلنتاج ما هذه الذاكرة )التارخيية اجلمعية(، 
يسمى ابلتفعيل املستمر للصورة اخلاصة أبحداث، أو مواقع وأماكن معينة، وهنا يؤكد )ريكور( على مبدأ االنسجام بني ما هو 

)ريكور( أيضا  على مبدأ االنسجام بني ما هو فردي  فردي ومستمر للصور اخلاصة أبحداث أو مواقع وأماكن معينة، ويؤكد
ومجاعي يف إنتاج الصور الذاكرانية، ألن هذا الفعل يستند اىل أفعال التناغم والتواصل، ال ابالختالف وعدم التواصل يف هذا 

متخلخل فيها، لذا فأن اجملال، واملهم يف هذا ان تنسجم األفعال اجلزئية مع الكليات حىت ال يصبح البناء الذاكراين للصور 
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الذاكرة التارخيية عند )ريكور( ليست ذاكرة فردية ، بل هي ذاكرة مجاعية ابألساس، إذ جيب على الذاكرة الفردية ان تنسجم 
مع الذاكرة اجلماعية ،أو كما يردد دائما  : )الذاكرة هتمين ايضا  كذاكرة مشرتكة( بفعلها يف زمن التجربة الذي يصارع النسيان ، 

 .(3)ن اجل ذاكرة تناظر التاريخ وهو ما ال ميكن ان يتحقق اال بعملية جدلية بني التاريخ والذاكرة م

 اثنيا : مفهوم اهلوية

اليت مل يستقّر بعدها الفردي إال يف العصور احلديثة، ومن ” الذات”ال يقّل غموضا عن األول، بدء   ابلعالقة بني اهلوية و    
 بدال من احلديث عن هوية، هوايت فردية وهوايت مجعية. مث سيبدأ احلديث عن هوايت

يشتق املعىن اللغوي ملصطلح اهلوية املركب من تكرار )هو( فقد مت وضعه كاسم معّرف ب "أل"، ومعناه "االحتاد ابلذات". 
فمفهوم اهلوية ويشري مفهوم اهلوية إىل ما يكون به الشيء هو هو، أي من حيث تشخصه وحتققه يف ذاته ومتييزه عن غريه، 

يشكل وعاء الضمري اجلمعي والذاكرة ألي تكتل بشري، وحمتوى هذا الضمري يف ذات اآلن، مبا يشمله من قيم وعادات 
ومقومات تكّيف وعي اجلماعة وإرادهتا يف الوجود واحلياة داخل نطاق احلفاظ على كياهنا، وتعرب اهلوية عن حقيقة الشيء 

وهرية، اليت متيزه عن غريه، كما نعرب عن خاصية املطابقة، أي مطابقة الشيء لنفسه أو ملثيله، املطلقة املشتملة على صفاته اجل
وابلتايل فاهلوية الثقافية ألي شعب هي القدر الثابت واجلوهري واملشرتك من السمات والقسمات العامة اليت متيز حضارته عن 

 (4)غريها من احلضارات.

ملواطنه ويعين تعزيز الشعور واالحساس لدى االفراد داخل اجملتمع ابالنتماء والوالء احلقيقي اىل مفهوم اهلويه الوطنيه يرتبط اب   
 (5) البلد.

تكون لدى االفراد يف اجملتمعات املتعدده الثقافات هوايت و انتماءات متعدده قد تكون عرقيه او دينيه او سياسيه او غريها، 
  (6)ى الوالء للوطن لضمان االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي.لكن جيب ان ال يتفوق الوالء الي منها عل

ان اهلويه الوطنيه ليست فطريه بل جيب ان  تبىن وتشكل و يعاد النظر فيها ويف بنائها وتشكيلها وفقا للتوجهات السياسية و 
 نشوء احلاجة لتعزيز االنتماء للوطن واالمة.

ى البقاء فضال عن مصداقيتها االمبقدرهتا على التطور والتفاعل مع املعطيات االجتماعيه اهلوية الوطنية ال تكتسب مقدرهتا عل
 (7)والسياسيه والثقافيه والتارخييه بوعيها هلذه اخلصوصية املرنة واالنفتاح واالستجابة النقدية. 

 اليها ينتمي اليت االجتماعية الثقافة حتددها معينة ومعايري وقيم معتقدات اىل انتساب اي الثقايف االنتساب اىل تشري اهلوية ان
 املواطنني الن للمواطنة الزمة فاهلوية حياته، يف هبا مير اليت السوية االجتماعية التنشئة مليةع خالل من يكتسبها واليت الفرد
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 وقيم معتقدات على يبىن امنا هذا وكل العالقات هذه تضبط وقوانني واجتماعية اقتصادية وعالقات سياسي نظام من هلم البد
 (8)معينة.  هوية على اي ومعايري،

ولعل من املناسب بداية أن نقرر مبادئ عامة حنتكم إليها يف مسعاان لتحديد مقومات اهلوية الوطنية، وهي املبادئ اليت ميكن 
 حصرها ابآليت:

قاعدة املواطنة بوصفها  أن تكون اهلوية منسجمة مع معطيات الفكر السياسي والقانوين احلديث الذي يستند إىل -1
معيارا  جوهراي  ومبدأ قانونيا  تتحدد مبوجبه حقوق وواجبات مجيع أبناء الشعب أو األمة ممن حيملون هذه اهلوية وماهية 

 عالقتهم ابلدولة.

اهلوية أن تكون اهلوية معربة عن الواقع الراهن للشعب أو األمة، بوصفه / أو بوصفها كال  غري قابل للتجزئة، مبعىن أن  -3
لن تكون انعكاسا، لتصور فئة ما دون غريها، وهذا جيعلها هوية وطنية حبق وليست تعبريا  عن موقف سياسي أو 
ايديولوجي ضيق، وليست تعبريا  عن هوية فرعية، كتلك ذات األصول اإلثنية أو الدينية أو االجتماعية الفئوية أو غريها، 

أو األمة الواحدة قد تنازع اهلوية الوطنية ولكن حىت إن سادت لفرتة ما ال فاهلوايت اجلزئية يف تركيب الشعب الواحد 
 ترقى إىل مستوى اهلوية الوطنية.

أن تكون اهلوية عامل توحيد وتقوية وتفعيل للحراك السياسي االجتماعي واالقتصادي يف البالد على األسس الواردة يف  -2
 السياسي املوحد للدولة واستكمال بناء مؤسساهتا املعربة عن وحدهتا.املبدأين أعاله، وأساسا  راسخا  لتعزيز الكيان 

 اثلثا : مفهوم التنوع وإدارة التنوع .

يشري مفهوم التنوع إىل التمايز بني األشياء واملخلوقات السيما البشر يف اخلصائص والصفات والبيئات مما ينتج عنة التنوع     
حلياة والتنوع والتمايز يف اخلصائص والصفات اليعين عدم التشابة فالبشرية تنتمي إىل يف السلوك والعادات والتقاليد وأسلوب ا

أصل وجذر  واحد مشرتك فالتشابه موجود ولكنه اليلغي التنوع حىت داخل اجلنس أو األمة الواحدة، و يشري مفهوم التنوع  
ضموهنا ابعتبار أن البشرية أصلها واحد، من هنا فإن إىل متيز البشرية ابلتنوع والتعدد والتمايز، كما تتشابه وتتطابق يف م

مصطلح التنوع يشري يف معناه اللغوي إىل وصف الواقع البشري منظور إلية من زاوية التمايز والتعدد واإلختالف والتباين 
 (9)اعة الواحدة.والتشابة والتطابق يف اجلماعة الواحدة مع غريها من اجلماعات وميكن مالحظة التباين والتنوع داخل اجلم

ظهر مفهوم إدارة التنوع يف الوالايت املتحدة يف اواسط مثانينات القرن العشرين عندما هدد الرئيس روانلد رجيان بتفكيك 
القوانني واإلجراءات اليت وضعتها الشركات االمريكية وذلك لضمان املساواة بني العاملني واملستشارين مث تطور مفهوم إدارة 

 يستخدم يف عدة جماالت. التنوع واصبح 
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إدارة التنوع عملية معقدة ألهنا مرتبطة بكل جوانب حياة الفرد واجملتمع اإلجتماعية, االقتصادية، السياسية, العادات والتقاليد 
وأشكال التعبري عن الذات، جيب ان تتناول كافة هذه اجلوانب حيت تكون ذات فعالية وجدوى وذلك لطبيعة اإلختالفات 

 يف األلوان واأللسن من مجاعة ألخرى ومن جنس ألخر .والتعدد 

 املطلب الثاين: األرتباط مابني الذاكرة اهلوية والتنوع. 

 هناك ارتباط  مابني اهلوية والذاكرة والتنوع  إبيراد استنتاج جلويل كاندو يقول فيه:    

لح واحد هو مصطلح التصورات، وهو ملتبسان، ذلك أن كليهما يفهمان يف ظل مصط” الذاكرة”و” اهلوية“مفهوما “
 (10)”.مفهوم إجرائي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حسب ما  الفرعية هلويتها الوالء مشاعر تستقطب فرعية مجاعة كل ان هي والتنوعالعراقي،  اجملتمع هوية يف ولكن االشكالية
 والتمزق التوتر من بدفع أتيت واليت اهلوية ازمة حدوث اىل مايؤدي وهو الوطنية اهلوية حساب حتملة من ذاكرة مجعية على

ويزيد من ظهور مجاعات  الطائفي او الديين او العرقي والتمييز التعصب اىل ويدفع الذات على التمركز ينمي الذي الوجداين
 (11)فرعية اثنوية متعصبة.

إن لكل مكون جتربته وذاكرته اخلاصة واملستقلة اليت شكلت مالمح هويته الثقافية واحلضارية، وبذلك فإن احلفاظ على اهلوية 
التارخيية لكل جمتمع وحقه يف امتالكها، حيفظ تلك اهلوية من الضياع، بداية من اللغة، وصوال  ألبسط أشكال  -الوطنية

 وأنواع الطعام ... دون أن يعين ذلك انغالق جمتمع ما على ذاته. التعامالت وحىت املقنيات املنزلية،

كل منا مؤمتن على إرثني: أحدمها عمودي أيتيه من أسالفه وتقاليد «: »اهلوايت القاتلة»يف كتابه « أمني املعلوف»ويقول 
عى بشكل أكرب على امتداد شعبه ومجاعته الدينية، واآلخر أفقي أيتيه من عصره ومعاصريه، وهنا وعلى مستوى اإلنسان يس

إرثه من عادات وتقاليد يف شكل مجاعات خاصة بكل مجاعة داخل الدولة الواحدة على أن يقع الدور األهم يف احملافظة على 
 اهلوية املعاصرة املبنية وهي الناتج األكرب لكل دولة مما أنتجته من خمزون ثقايف وحضاري أكسبها محاية الدولة ملعاملها التارخيية

... إن النواة احلقيقة لبناء اهلوية وإدارة التنوع يتجلى بشكل أساس يف ما حيفظه من ذاكرة اترخيه للماضي وحيافظ عليه يف 
حاضره، وهذا ما ميكن تلمسه يف عملية تكوين اهلوية الوطنية، حيث جند على سبيل املثال أن هناك شخصيات أسطورية ال 

تمعاهتا، بل ابتت تلك الشخصيات مناذج إنسانية يقتدى هبا بعض املكوانت الفرعية، زالت حاضرة يف التاريخ املعاصر جمل
انهيك عن كثري من أمناط احلياة، واملفردات اليت خترتق الزمان، وتعرب فيه بكل يسر، لتصبح جزءا  من ثقافة اجملتمع أبفراده، ان 

عن اختزال اهلوية مبعناها السياسي الضيق، واملثقل  جتسد الذاكرة يف وعينا احلاضر، وتشكيل هلويتنا املعاصرة، بعيدا  
  (12)ابأليديولوجيا. 
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 نظرة مستقبلية 3002املبحث الثاين :إدارة التنوع األجتماعي يف العراق بعد عام 

وم ان سوء حال االقليات يف العراق مماثل لسوء حال كل تكوينات اجملتمع ابلنسبة للدولة العراقية منذ اتسيسها اىل الي    
على اتسيس  3002ومرجع املشكله هو غياب نظريه سياسيه جامعة يف العراق وعدم استطاعة احلكومات املتعاقبة قبل وبعد 

دوله عراقيه وذاكرة مجعيه، وتدخل دول اجلوار يف شؤون العراق وكانت كل احللول اليت سعت القيادات السياسيه العراقيه اىل 
لة التنوع تنصب اىل اللجوء اىل التأطري حتت عنوان فئوي حمدد او اجبار مكوانت تطبيقها يف العراق للتعامل مع معض

واالنتماءات االخرى اما على قبول سيطرة وهيمنة مجاعة حمددة كوهنا تتمتع هبوية امسى او الرضا بنوع ادىن من املواطنة لضمان 
 العيش او اهلجرة او التهجري من العراق او التصفية.

 األول: إدارة التنوع يف العراق املطلب

ال تثري التعددية القومية او االثنية او الدينية او اللغوية مشكلة ألي دوله اال عندما تتداخل مع اعتبارات قانونية وسياسية     
 (13)يساء بسببها او يف ظلها استخدام الدستور والقانون والسياسية. 

العراق تتحول اىل ازمه بنيوية يف هيكلية النظام السياسي هو منط التعاطي هبا، ويبدو ان الذي جعل التعددية والتنوع يف   
فبدال من ان تستند اىل ايطار تناقض وقواعد مقبوله للعبة قامت على مباراه )صفرية(  تلغي االخر وال تقبل ابي منطق 

ابلشعور )بذاكرة املظلومية التارخيية( وما  توافقي، حبيث حتولت هذه املكوانت اىل حمفز للصراع الشامل السيما عندما ارتبطت
يرتبط من ذاكره اترخيية  كانت سببا يف تراكم هذا الشعور من بعض االطراف اليت ما ارتبطت يف شكاوى اقتصاديه والشعور 

العاده من حيث ابلتهميش من اطراف اخرى، وهو ما يعين ان للتعددية االجتماعية والثقافية املرتبطة ابهلوية التاثري االعمق يف 
القدره على التعبئة االجتماعية السيما يف اجملتمعات اليت مل تستكمل بعد مشروع بناء االمة او الدولة القومية مبفهومها احلداثي 

 (14)وابلتايل فان انعكاساهتا السياسية تكون اوضح وامشل طاملا اهنا  تتحفز من خالل ما يعرف االنتماءات االولية .

ن ان التنوع امر اصيل يف واقع حياه اجملتمع العراقي فان االحتالل االمريكي وما مارسه على الشعب من وعلى الرغم م  
سياسات استعماريه )فرق تسد( اسهمت يف زايده حده التعدديه القوميه والدينيه اىل الدرجه اليت اصبحت هذه التعدديه بعد 

سباب النزاعات والصراعات الطائفيه يف اجملتمع العراقي اذ ان التحول من ان عمل احملتل اىل حتويلها اىل انقساميه، احدى اهم ا
التعدد والتنوع اىل االنقسامية كانت له كلفه اجتماعية عاليه جدا متثلت ابهنيار مفهوم اهلوية وهي خساره خطريه متس املربر 

 بني مكوانت الشعب العراقي بطرائق واملسوغ الدستوري لوجود دوله موحده اذ عمد احملتل على العمل على ايقاظ الفنت
 (15)شىت.

 اثنيا : اداره التنوع والتعدد نظرة مستقبلية يف جانبيها اإلجيايب والسليب.
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ان التعدديه متثل اسلواب يف اداره اخلالف فينبغي ان تقوم على االعرتاف املتبادل بني اجلماعات املختلفة وليس على االنكار 
لواقع اوعدم االعرتاف هبا يف خريطة التعددية ال بد ان يؤدي اايه اىل العنف يف هناية املطاف ويف الن انكار مجاعة قائمة يف ا

بلد يتسم جمتمعة بتعدد اقلياتة ومكوانتة مثل العراق يكون من الضروري ان تركز الدوله جهدها يف تقوية الروابط الوطنية 
امة مؤسسات اجملتمع املدين و احياء الثقافات املوجودة يف اجملتمع اليت وتعميقها من خالل نشر الثقافه الوطنيه الدميقراطية واق

تشكل جزءا اساسيا من الثقافه  الوطنيه للعراق حىت تسمو اهلوية الوطنية على مجيع االنتماءات االخرى من قومية ودينية  
  (16)كثرية حاله التشكيك هبويتها ووالئها.وجيب ان ترتقي على مجيع اهلوايت االخرى الضيقة او الواسعة وجتنيب االقليات واال 

وتؤكد التجارب التارخييه ان احلل االمثل ملشكله االقليات اليكون ابنكار وجودها او االنتقاص من حقوقها بل يكون بتاسيس 
 وطن مدىن حيكمه الدستور والسلطه املستفىت عليها شعبيا .

من اجل الوصول اىل هوية وطنية موحدة واىل ذاكرة اكثر توحيد لكل  وميكن للدولة ان تتبع عدة جماالت يف إدارة التنوع  
 مكوانت الشعب العراقي.

 اجملال اإلجتماعي :  -1

يف اجملتمعات متنوعة الثقافات جيب مراعاة احلقوق اإلجتماعية لكل اجلماعات الثقافية احلق يف التنظيم اإلجتماعي للجماعة 
 ا ثقافة اجلماعة وحق التعبري عنها .ومراعاه العادات والتقاليد اليت تتسم هب

 اجملال السياسي :   -3

تنوع الرؤى السياسية بتنوع الثقافات البد من مراعاه ذلك يف ضمان حرية التعبري والتنظيم ويف تويل الشأن العام دون إقصاء أو 
 ضجر وكذلك التمييز اإلجيايب لألقليات ,والتعبري عن ذلك يف الربامج واملؤسسات السياسية وحق املشاركة يف إختاذ القرار.

 : جمال التشريعات والقوانني  -2

البد من تشريعات وقوانني تعرتف ابلتنوع الثقايف وحق اآلخر يف ان يعرب عن ذاتة, كذلك مراعاة حقوق اإلنسان احلق يف    
 (17)احلياة ويف التعليم ويف الوصول للمعلومات ومجيع احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

ع األول هو التصور اإلجيايب والثاين هو التصور السليب، وما ينتج يف حال سيادة احد وهناك تصوران مستقبليان يف إدارة التنو 
 التصورات هناك مجلة من النتائج سنقوم بطرحها .

 اوال : النتائج املرتتبة على جناح إدارة التنوع
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إن حسن إدارة التنوع هو أمر مهم ينبغي أن تنصرف اجلهود ملعاجلته ألن التنوع والتعددية هي السمة اليت متيز دول العامل     
"دولة تتمتع ابلتجانس بينما ابقي  13( دولة مستقلة يف العامل التوجد سوى "123اليوم, فقد كشفت الدراسات أن من بني )

للتنوع امهية كربى يف احلياة وذلك من منطلق أنه واقع جيب التعامل  (18)رجات متفاوتة."دولة تتميز ابلتنوع بد 130الدول "
 -: معه وإدارته حبيث يتم تغليب اجلوانب اإلجيابية للتنوع املتمثلة يف اآليت

تواصل التنوع هو إثراء للثقافة البشرية وذلك ابلتواصل الذي يتم بني خمتلف الثقافات املختلفة فالثقافات يثريها ال  -1
 . وتالقح األفكار وحق األخر يف اإلختالف وتعزيز من قيم احلوار وقبول األخر و هو ما اليتحقق إال ابلتنوع

التنوع ضروري  لنجاح العملية السياسية ومتثيل مجع املكوانت وتلمس مجيع املكوانت اهنا ممثلة يف العملية السياسية  -3
.  

 ب دور كبري يف تعزير روح املواطنة واعالء من اهلوية الوطنية العليا.ان التنوع عندما يدار بصورة إجيابية يلع  -2

 اثنيا : النتائج املرتتبة يف حالة فشل إدارة التنوع

عندما تساء إدارة التنوع يف جمتمع يكون التنوع مصدر للنزاعات والصراعات مما يؤدي اىل ازمات سياسية وإجتماعية  -1
ني مكوانت اجملتمع وابلتايل عدم التعايش وتسود احلروب اليت تؤدي إيل اهنيار وإقتصادية وإنقطاع التواصل الثقايف ب

 اجملتمعات والدول وضياع حقوق االنسان يف العيش بسالم وحياة كرمية.

يف اجملتمعات املتنوعة ثقافيآ خاصة يف ظل تعدد اللغات يصعب التواصل السلس بني مكوانت اجملتمع وحيدث  -3
بل األفراد واجلماعات مما يؤدي إيل تفكك اجملتمع وكذلك اجملتمعات متعددة العقائد اإلنغالق علي الذات من ق

الصراع وارد إذا مل يتم إدارة التنوع إبجيابية وشعور اجلميع أبنه ميلك الفرصة للتعبري عن  احتمالوالدايانت يكون فيها 
 (19)ذاته.

" واليت هتدد التجانس املزدوجةاخرى وهي "الوالءات كما ان اجملتمع املتعدد من املمكن ان يفرز لنا حاله سلبيه  -2
اقصاء طرف دون اخر، مما جعله هذا اجلانب او  نتيجةوقد يكون مرد الوالء املزدوج   الوطنية واللحمةاالجتماعي 

 .الوطنية الوحدةذاك حيتمي خلف عناوين جانبية،  االمر الذي يسهم يف تفتيت 

  -اخلامتة :

 اىل وأدت طوائفها فضلت اليت اجلامعة هلويتها الوطنية العراق يف املكوانت الرئيسية  تناسي جند ما تقدم اساس وعلى    
 والدولية التدخالت االقليمية على شجع مما آنية مصاحل لتحقيق االخرى املكوانت مع اىل التحالف ودفعته االخر اضعاف
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 حرص مع عكسية بنتائج جاءت اليت التوافقية الدميقراطية واقامة القومية واملذهبية احملاصصة على قائمة سياسية بعملية والقبول
 وغريها. اقتصاديةواال السياسية كافة صعداأل على االوضاع لصاحل االخرين مساعي افشال على كل طرف

 التوصيات :

 علي الدولة يف اجملتمعات ذات التنوع  إلتزامات عليها القيام هبا تتمثل يف :

حق االقليات يف محاية هويتهم الثقافية أو الدينية أو اللغوية, وهو يرتتب عليه كما يف سائر حقوق اإلنسان,  - أ
إلتزامات إجيابية وسلبية, فإحرتام األقليات يف اهلوية ومحايتها وحتقيقها هو من العوامل األساسية يف إدارة التنوع وحتقيق 

بري عن هويتها من خالل قيود ال مربر هلا او من خالل سياسات الدولة مبا فيها اإلستقرار إذ الجيب منع االقليات من التع
 سياسات اإلستيعاب .  

تعزيز اهلوية الثقافية واإلجتماعية مبا يف ذلك حق األفراد يف إختيار أي من اجلماعات العرقية أو اللغوية أو الدينية   - ب
 يتهم اجلماعية ومحايتها ورفض اإلستيعاب القسري.يرغبون االنتماء إليها وحق هذه اجلماعات يف أتكيد هو 

ضمان عدم التمييز واملساواة مبا يف ذلك وضع حد للتمييز املنهجي أواهليكلي، وضمان مشاركة أفراد االقليات يف  - ت
 احلياة العامة والسيما فيما خيص القرارات اليت تؤثر عليهم.
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