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 كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية –سعد سلوم 

 

مقاربتان لبناء األمة من زاوية النظر للهويات الفرعية، تؤرق البااحيين، االولات تلا  

الناظرة للمواطنة الصرفة بغض النظار عان سااور وجاوه الهوياة، وهاي باىل  ترعات 

جانبااا عقينيااا قانونيااا ينبغااي ان تؤساام عليهااا األماام. اليانيااة هااي تلاا  التااي تنظاار 

ن حيااا الحقااوق واالمتيااازات، وهااي بااىل  للجماعااات بوصاافها ىات حاادود متباينااة ماا

 تؤسم لنمط من األمة القاومة علت تحالف طوعي للجماعات وليم االفراد. 

الااىس سااعت  -)إن صاادق ماان تبناهااا اصااي -وفااي العااراق فااالت المقاربااة االولاات 

الحكومات العراقية منى تأسيم الدولة تبنيهاا بسابب نماط الصاهر القسارس للجماعاات 

الوطنياة، فاي حاين لام تانجق المقارباة اليانياة اال فاي اىكااء مزياد مان في قالب الهوية 

 الصراع والتباعد بين الهويات العراقية المتنوعة. 

وعلاات صااعيد االقليااات، تلاا  المكونااات التااي عاادت اااحية صااراع القباواا  الهوياتيااة 

علات موعاد ما  ما بعد داعا،، الكبرى )الايعية والسنية والكردية ، فهي في مرحلة 

بناااء لليقااة علاات مسااتوى )اجتماااعي /افقااي  بااين  إلعااادةرات ماااروع متكاماا  ااارو

الجماعااات االينيااة المةتلفااة، وعلاات مسااتوى )سياسااي/عمودس  بااين االفااراد والنظااام 

السياسي، وال يمكن تصاور واا  ةطاة اعاادة بنااء اليقاة دون واا  حاد إلنتهاكاات 

جتماااعي واليقااافي الااىس حقااوق االقليااات وتااوفير ةطااة إلنهاااء السااياق السياسااي واال

فما هي تل  االجراءات التي يمكنها اعادة  يسمق/أو ياج  علت التمييز اد االقليات.

بناااء دولااة المؤسسااات وتؤساام لمباادأ حياديااة الدولااة وتتباا  سياسااات محااددة إلدارة 

 التنوع من اج  حماية األقليات، وتعزيز دورهم في بناء األمة العراقية؟ 

لااىا تعااد الدراسااة  ةطااوة ممهاادة لوااا  سياسااات عاجلااة ماان اجاا  وااا  حااد لكاريااة 

زوا  التنوع في البيد، والتي تهدد هوياة المجتما  والدولاة، ومان دون ىلا  ال يمكان 

"بيواة مااجعة" علات عاودة الناازحين الات المنااط  التاي وتاوفير ان "إستعادة االم " 

لواا  ارورس ج البيد، وهو هدف نزحوا منها، وعلت عودة المهاجرين من  ةار

حد لمأساة االقليات التي ستتر  أيارها بعيدة المدى علت المجتم  والدولة في العراق 

 في العقود المقبلة.


