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  المستخمص
  الوطن في الشريك  لآلخر اإلنساني والفيم واالختالف والتعدد لمتنوع احترام مابين

 الرفض من حالة الكراىية خطاب يبث  القومية في المغاير أو  المعتقد في المختمف
 -األساسية الحقوق  وتقويض التمييز تكريس عبر  االخر تجاه والتيميش واإلقصاء
 إلى تؤدي وبصورة  والتطرف العنف عمى والتحريض  -الفكر وحرية والمساواة كالعدالة
 سمبي بدور واستبدالو ايجابي دور لعب عن والتوقف العامة الحياة من االخر انسحاب
 وتشضي االنفصالية والدعوات األىمية والحروب واالنشقاق عالتصد من لمزيد" مسببا

 .  السياسي االستقرار
 التعايش, السممي, الكراىية الكممات المفتاحية:

Abstract 

   Between respect for diversity, pluralism, difference and human 

understanding of the other, partner in the homeland, differing in 

belief, or other in nationalism, hate speech incites a state of 

rejection, exclusion and marginalization towards the other, by 

perpetuating discrimination and undermining basic rights - such as 

justice, equality and freedom of thought - and incitement to 

violence and extremism And in a way that leads to the withdrawal 

of the other from public life and the cessation of playing a positive 
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role and replacing it with a negative role, causing more rifts and 

schisms, civil wars, separatist calls, and eroding political stability. 

Keywords: coexistence, peace, hate  
 المقدمة  

  الشريك في الوطن  مابين احترام لمتنوع والتعدد واالختالف والفيم اإلنساني لآلخر
يبث خطاب الكراىية حالة من الرفض   أو المغاير في القومية  المختمف في المعتقد

 -كريس التمييز وتقويض الحقوق األساسيةعبر ت  واإلقصاء والتيميش تجاه االخر
وبصورة تؤدي إلى   والتحريض عمى العنف والتطرف  -كالعدالة والمساواة وحرية الفكر

انسحاب االخر من الحياة العامة والتوقف عن لعب دور ايجابي واستبدالو بدور سمبي 
ية وتشضي مسببا" لمزيد من التصدع واالنشقاق والحروب األىمية والدعوات االنفصال

 االستقرار السياسي . 
بل   وىكذا أصبح التفاوت عمى كافة المستويات ىو القانون السائد بين نحن و االخر

  إن ىذا التفاوت ارتبط عفويا" بسيطرة القوي عمى الضعيف والمتقدم عمى المتأخر
كما تضمن الرفض والتمرد   ضمن عالقة مركبة تتضمن القبول والخنوع واالحتذاء

 دي واالرتداد لمماضي والعودة إلى الذات وبحسب السياقات والظروف .والتح
وىنا البد من إيجاد مقدمة منطقية أولية لمنياج جديد قادر عمى  محاورة االخر 
والتعاون معو لخمق قواسم تشاركيو في مجتمع واحد يستوعبنا معا"وبالشكل الذي يجعل 

التعايش السممي  أوال" وتحقيق المساواة  من المواطنة والتسامح مرتكزان أساسيان لتبني 
 بين مختمف المكونات ثانيا" ونبذ كافة أشكال الكراىية والتطرف  ثالثا" .

لذا فأن التحدي الحقيقي في عالم اليوم ألتعددي والمتنوع تتمثل بالمعرفة العممية والعممية 
قيق الوسطية لحاجاتو ومتطمباتو األساسية بشان التغيير والتقدم عبر التطور لتح

واالعتدال والبحث اإلنساني المشترك وفق سياق ما نطمبو ألنفسنا ومن االخر 
أيضا".فالمسألة ليست في حدود الرغبة والشعار، أو في وجود القناعة النظرية، بل 

 . ترتبط بواقع حياة المجتمع، وشكل العالقات الحاكمة بين قواه وفئاتو
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ية عمى الكيفية التي يتم بيا بناء مجتمع تشاركي تقوم ىذه اإلشكال : إشكالية البحث
أطروحة احترام التنوع وقبول االختالف والخالف الناتج عنو .   وفق أطروحتين

 وأطروحة التعايش السممي مع االخر المختمف والمغاير .
تقوم ىذه الفرضية عمى تبني مفاىيم و  أسس واليات المواطنة والتسامح فرضية البحث :
التنوع  وصوال" إلقامة منيج التعايش السممي مع االخر وتعزيز االندماج  في مجتمعات

 والوحدة الوطنية .
 في ضوء ما تقدم تم تقسيم الدراسة عمى النحو التالي , : هيكمية البحث
 المواطنة والتعايش السممي .  المبحث األول

 المبحث الثاني, التسامح والتعايش السممي .
 المبحث األول

 والتعايش السمميالمواطنة 
تعد المواطنة احد مرتكزات التعايش السممي لما تنطوي عميو من اعتراف بوجود 

 المواطن ,فالمواطنة ىي الوصف السياسي المتعمق باآلخر في العالقة مع الدولة .
فيي السموك البناء الذي تطغى فيو المصمحة العامة عمى الخاصة في ضوء تعدد وتنوع 

فيي حراك جماعي لمشعب في إطار الوطن الواحد عبر عممية   مكونات الشعب الواحد
 يتم بيا تفعيل المركب الحضاري العام بتنوعو .

الوطن( ( وبمعنى آخر فإن المواطنة ىي تعبير عن طبيعة وجوىر الصالت القائمة بين
وكل من يحيى فيو ) المواطن ( بغض النظر عن ثقافتو أو انتمائو  وعند ذلك ندرك 

 (1)لشعور بالمواطنة وعمى النحو التاليمستويات ا
  شعور الفرد بالروابط المشتركة بينو وبين بقية أفراد الجماعة كالدم والجوار

والموطن وطريقة الحياة بما فييا من عادات وتقاليد ونظم وقيم وعقائد ومين 
 .وقوانين وغيرىا

                                                           

األهذاف ( , انًىصىعت انجزائزٌت نهذراصاث انضٍاصٍت  – األصش -. انًىاطُت ) انًفهىو 1

-https://www.politics,يمال وارد عهى شبكت االَخزَج 9112واإلصخزاحٍجٍت, 

dz.com/community/threads/mlf-shaml-yn-almuatn-almfxum-alssalxdaf.6363 

 9, ص9110, دار انًزحضى , بغذاد ,  9. دضٍٍ دروٌش انعادنً , انًىاطُت , , ط9
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 تيجة شعور الفرد باستمرار ىذه الجماعة عمى مر العصور، وأنو مع جيمو ن
 .لمماضي وأنو وجيمو بذرة المستقبل

  شعور الفرد باالرتباط بالوطن وباالنتماء لمجماعة، أي بارتباط مستقبمو
 .بمستقبميا وانعكاس كل ما يصيبيا عمى نفسو، وكل ما يصيبو عمييا

 إن المواطنة  .اندماج ىذا الشعور في فكر واحد واتجاه واحد وحركة واحدة
ماىي إال حق إنساني   النتماء الطبيعي إلى الوطنالمتأتية من االنتساب وا

فيي ليست منة   ووطني  ال يمكن مصادرتو أو القفز عمى استحقاقاتو العممية
من احد ليتم سحقيا او تنظيم قياساتيا الموضوعية وفق األىواء أو القيم 

فعندما تنمو قيم المواطنة الصحيحة و تتجذر في البنيان  (2)العنصرية اليابطة 
 الجتماعي المنوع ينعكس ذلك وبصورة ايجابية عن طريق مستويين إال وىما :ا
  وذلك عبر : لمحميا المستوى 
 .الشعور باليوية 
 . "التمتع بالحقوق المحددة دستوريا 
  . الواجبات والمسؤوليات وااللتزامات المتبادلة 
 .مسؤولية الفرد في المشاركة بالشؤون العامة 
  تقبل قيم اجتماعية معينة. 
  وذلك عبر : الدوليالمستوى 
  .احترام حقوق وحرّيات اآلخرين 
 .االعتراف بالثقافات المختمفة 
 .االعتراف بالديانات المختمفة 
 .فيم أيديولوجيات مختمفة 
 .تشجيع السالم الدولي 
 الدعوة إلى إدارة الصراعات بطريقة بعيدة عن العنف. 

التسامح مع  -ماثمة ومتوازية بما تتضمنو من حقوق وواجبات مت -وتكرس المواطنة 
ألجل المساىمة في بناء الوطن وتنميتو والحفاظ   االخر عمى أساس المساواة والعدل
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. إذ إن العيش مع اآلخرين والحوار معيم واحتراميم (1)عمى التعايش السممي فيو
لذلك فأن عالقات  (2)والتفكير معيم ومشاركتيم ىي من األىداف األساسية لممواطنة 

إذ ىي حاصل إعادة توزيع   واطنة ىي وحدىا التي تكفل لمتعددية مضمونا" صحيحا"الم
أي الكل االجتماعي عمى قاعدة الوالء لمنظام المدني . فتتوزع   أفراد المجتمع وفئاتو

  الحقوق تبعا" لذلك عمى مواطنين يكون وازع السياسة والتمثيل لدييم خدمة الحق العام
 .(1)ديده عن طريق ىضم حقوق العصبيات األخرى ال حيازة حق العصبية وتج

فالمواطنة ليست مظاىر اجتماعية إجبارية تنتزع من المؤتمفين خصوصياتيم وعاداتيم 
في ممارسة حقوقيم التي تقوم عمييا ثقافتيم، بل ىي توحدىم في كميات جامعة مع 

، لصياغة اإلفادة من إيجابيات التعددية واالختالف والحفاظ عمى قدر من التسامح
مجتمع موحد في إطار التعددية. فدولة المواطنة تسمح بقدر من الحريات الدينية 
واالجتماعية لمجميع حتى الفئات الضعيفة والقميمة العدد، لتتيح ليا فرصة االندماج 
المعقول مع األكثرية في كيان المجتمع وليسيل تفاعميا االيجابي وتكيفيا معو بتوازن ال 

ثير حساسية بعض أطيافو وال تضّر وحدتو ضمن أصول التعايش تصاحبو أعراض ت
 .(2)السممي المعززة بقوة القانون 

وألجل ذلك البد من تعددية سياسية تحمل في ثناياىا كافة التعدديات األخرى والتي 
 تقر بقبول اآلخر وبصور تشير إلى :

 . اإلقرار بتنوع النسيج المجتمعي وضمن ىيكل ىوية وطنية موحدة 
 ترام  التنوع وقبول االختالف والخالف الناتج عنو .اح 
  . التفعيل القانوني المناسب لمتعبير عن حرية الرأي 

                                                           

. َىال إبزاهٍى , إشكانٍت يفهىو انًىاطُت وبُائها فً يؤصضت انخزبٍت وانخعهٍى ,  يجًىعت بادثٍٍ , 1

 .180, ص 9112بُاء اإلَضاٌ بُاء انعزاق ,بٍج انذكًت , بغذاد ,

. عهً خهٍفت انكىاري ,يفهىو انًىاطُت وانذًٌمزاطٍت فً انبهذاٌ انعزبٍت ,يزكز دراصاث انىدذة 9

 .43, ص9111ت , بٍزوث ,انعزبٍ

, انًزكز 1. دمحم يذفىظ , اإلصالح انضٍاصً وانىدذة انىطٍُت كٍف َبًُ وطُا" نهعٍش انًشخزن ,ط1

 .111, ص9113انثمافً انعزبً , انًغزب ,

, يمال وارد عهى شبكت 9112. ادًذ انغايذي , عاللت انهىٌت بانًىاطُت وحذذٌاحهًا , 9

 /https://www.alyaum.com/articles/1114734االَخزَج
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وبذلك يعتمد تحقق التعايش السممي بين مختمف األطياف في الدولة الواحدة عمى 

فإذا ما كان التعامل مرنا"   طبيعة التعامل الذي تمارسو السمطات السياسية واالجتماعية
ل تمك األطياف المنوعة فسيقود إلى تحقيق االندماج الوطني والتمسك باليوية لك

أما إذا كان التعامل مفتقرا" لمحرية والعدالة وقائما" عمى التيميش واإلقصاء   الوطنية
. إذ (3)والتميز فسيؤدي إلى مزيد من التوترات والصراعات والتمسك باليويات الفرعية 

تسيم في تشكيل بنية تاريخية مغمقة    يقة بمختمف إشكالياأن التمسك با لوالءات الض
وىنا البد من تشييد أسس فكرية قادرة عمى تفكيك   واقعيا" ال تؤمن بالتعايش والتسامح

والمواطنة   تمك الو الءات أو تذويبيا أو جعميا بمرحمة اقل أىمية أمام الوالء لموطن
 .(4)كوالء رئيس

مل الجميع مسؤولية صنع الوحدة الوطنية وفيم جدلية فدولة المواطنة تشترط أن يتح
إذ أن االنتماء ىو شعور اإلنسان باالنخراط بجماعة   العالقة بين ) نحن ( و ) ىم (

وىذا الشعور ىو الذي يعطيو ذاتية ثقافية   بشرية ما واعتناقو لرموزىا وتقاليدىا
  أين تبدأ وأين تنتيي  وىو الذي يضع الحدود بين الجماعات اإلنسانية  وخصوصية ما

 .(1)أم خميط من االثنين  أو منافسة وعداوة  إن كانت ألفة وصداقة
فالمواطنة ىي العامل البنيوي إلنتاج ىوية ضمن اندماج وطني في إطار الجماعة 

عبر الروح المشتركة الناتجة من اندماج كافة أال عراق والطوائف   المسماة الدولة
جموعيا الثقافة الوطنية الكمية الالزمة لقاعدة اليوية الوطنية والكيانات والتي تشكل بم

 . في تعبيراتيا المتنوعة

                                                           

, ص 9110, 94. دمحم يذفىظ , األلهٍاث ولضاٌا انذًٌمزاطٍت فً انعانى انعزبً , انذًٌمزاطٍت , انعذد4

2. 

,  9111. دضاو يذً انذٌٍ االنىصً , فً انذزٌت يمارباث َظزٌت وحطبٍمٍت , بٍج انذكًت , بغذاد ,3

 .491ص 

,يزكز 1اصٍت انعزبٍت لضاٌا االصخًزار وانخغٍٍز ,ط. ٍَفٍٍ يضعذ وعهً انذٌٍ هالل , انُظى انض1ٍ

 , ص 9111دراصاث انىدذة انعزبٍت , بٍزوث , 



ىىوخطابهاىالكراهوةىلنبذىمقاربةىنحوىالدلميىالتعاوشىى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

444 

وبالتالي يمكننا القول أن أفضل نظام  ينتج ىوية وطنية واحدة في دولة تتسم 
 .(2)بالتعايش السممي رغم تنوع نسيجيا المجتمعي يقوم عمى النقاط التالي

 . فاعمية المشاركة السياسية 
 المساواة . فاعمية 
 . فاعمية القانون وسيادة المؤسسات الدستورية 

 فاعمية المجتمع المدني عبر حركية مؤسساتو المتنوعة .
ىو   أن المجتمع المدني ىو تضامني يقوم عمى شبكة واسعة من التنظيم ألجمعياتي

مجتمع تشاركي يسوده نكران الذات  واالنسجام   مجتمع لمتسامح والحوار وقبول االخر
واأللفة واالعتراف المتبادل عبر عالقة متوازية قائمة عمى األخذ والعطاء وبذلك تكون 
مساحة حقيقية لمتعايش السممي مؤسس عمى فضيمة االعتدال واالنضباط الذاتي . إذ 
يرتبط المجتمع المدني بقيم أساسية ىي الحرية والتعدد والتعايش ضمن االختالف وحل 

وبذلك يقتضي االنخراط في المجتمع المدني التحمي بيذه   الخالفات بالوسائل السممية
القيم عمى المستوى الثقافي والسموكي من خالل خدمة اآلخرين أيا" كان جنسيم أو 
عرقيم أو عقيدتيم . وبذلك تكون إقامة المجتمع المدني مشروطة بمشاركة كل مكونات 

فكمما كانت   ستبدادىا وىيمنتياالمجتمع في بناء الدولة ومراقبتيا وتحييد سمطتيا لمنع ا
 .(3)اآلراء السياسية أكثر تنوعا" كان ىذا المجتمع أكثر فيما" ووعيا" بالتعايش السممي

وفي اإلطار نفسو فأن نجاح نظام مبني عمى التعايش السممي يستوجب تربية مدنية 
 ذات نسق قيمي جديد قائم عمى ما يمي :

 . الحرية بدال" من السمطوية 
  بدال" من االمتالك المادي .المعرفة 
 . العمل الجماعي عوضا" عن الفردية 
 . الكفاءة بدال" من المحسوبية 

                                                           

 .92. دضٍٍ انعادنً , يصذر صابك , ص 9

. دضٍٍ انضٍذ بذز انعهىو , انًجخًع انًذًَ فً انفكز اإلصاليً , يزكز انُجف نهثمافت وانبذىد 4

 .129, ص  9118,
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 . التعاقد االجتماعي بدال" من الو الءات الضيقة 
وعميو فان مؤشرات اليوية الوطنية لمدولة  ستكون قائمة عمى إعادة إنتاج الذات الوطنية 

سات العامة والتفاعالت الرسمية وغير والتي تكون محصمة لمسيا  في أبعادىا كافة
الرسمية بين عدد من الفاعمين داخل كيان الدولة ابتداء" من الحكومة إلى المواطن 

 .(1)الفعمي إلى المجتمع المدني الحقيقي
 وبيذا تكمن مسؤولية الدولة في 

  إرساء مفيوم الحوار مع االخر في إطار المواطنة الحقيقية والتي تصب في
 ايش السممي .تحقيق التع

 . قيام دولة المؤسسات عبر تداول سممي لمسمطة 
  تبني منيج االعتدال والوسطية لعقمنة العالقة بين السمطة من جية واألطياف

 المتعددة من جية أخرى .
وبذلك تصبح التعددية مظير من مظاىر الحداثة السياسية يتمثل في وجود مجال 

السياسة أي الحوار والنقد واالعتراض ومن اجتماعي وفكري يمارس فيو الحرب بواسطة 
 .(2)ثم التعايش في إطار من السمم القائم عمى الحمول الوسطى المتنامية 

كما وان االختالف في االنتماء األيدلوجي أو القناعات الفكرية والسياسية، ال يشرع بأي 
نقصان حال من األحوال إلى انتياك الحقوق. فاالختالفات ليست سببًا أو مدعاة ل

نما تبقى حقوق اإلنسان مصانة وفق مقتضيات العدالة ومتطمبات التعايش  الحقوق، وا 
 السممي .

ذ أكدنا عمى مسألة الشروط، فؤلن فكرة التعايش السممي مركزّية جًدا في كيفية تصور  وا 
لبموغ مرتبة المواطن. فال مواطنة دون تغمغل  الشعب، وأيًضا تمثل شرًطا ال غنى عنو

 .(1)ة التعايش السممي في الممارسات وأنماط السموك كافةواع لفكر 

                                                           

 .92, ص . دضٍٍ انعادنً , يصذر صابك 1

, 8. صهٍى فزداٌ جٍثىو , انخعذدٌت انضٍاصٍت وانخذاول انضهًً نهضهطت ,انًىاطُت وانخعاٌش , انعذد 9

 12, ص  9112بغذاد , 

, يمال وارد عهى شبكت االَخزَج   9110. آيال يىصى , هم انعٍش انًشخزن يًكٍ فً بهذَا , 1

https://aawsat.com/home/article/1304626 
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مطموب منا التوغل حثيًثا في مجال العقمنة والعقالنية، حتى يكتسب السموك االجتماعي 
لى شعب،  القدر الالزم من العقمنة، التي وحدىا تعطي إشارة التحول إلى مواطنين وا 

والعقل الياضم لفكرة العيش ذلك أن الشعب ىو تجمع ضخم لمغيرية بكل اختالفاتيا 
المشترك ىو الذي سبق أن ىضم فكرة الحرية والمسؤولية، وال مشكمة ثقافية رمزية لو 
مع حقوق اإلنسان. فعندما نبمغ مستوى عقمنة العالقة مع الغير، سنقبض عمى المفتاح 

   .القادر عمى فتح أبواب عّدة
 المبحث الثاني

 التسامح والتعايش السممي
ر مفيوم التسامح تاريخيًا بوجود التجمعات اإلنسانية منذ أقدم العصور أرتبط ظيو 

االعتراف بالحقوق والحريات األساسية لآلخر. وقد أسيب العديد من   وارتباطو بفكرة
المفكرين الغربيين في صياغة ىذا المفيوم وتأطيره بالشكل الذي يتالءم مع ثقافة كل 

ئمة عمى قبول اآلخر ومن أمثال ىؤالء عصر ودون أن ينال من جوىر فكرتو القا
حيث اعتبروا التسامح بمثابة دعامة أساسية   جون لوك ومونتيسكيو وفولتير  المفكرين

لمتحقيق التعايش السممي بين مختمف المكونات وفي إطار الوطن الواحد . فيقول 
سامح مع " كمنا ضعفاء وميالون لمخطأ، لذا دعونا نت  )فولتير( عمى سبيل المثال إننا

  جنون بعضنا البعض، بشكل متبادل، وذلك ىو المبدأ األول لقانون الطبيعة،بل ىو
فالتسامح ىو موقف ايجابي متفيم لمعقائد واألفكار , (2)المبدأ األول لحقوق اإلنسان كافة

يسمح بتعايش الرؤى واالتجاىات المختمفة بعيدا" عن االحتراب واإلقصاء عمى أساس 
وحرية التعبير عن أرائو   دينيا, عرقيا", ....  تمف سياسيا"شرعية االخر المخ

فالتسامح يعني اإلقرار بان البشر المختمفين بطباعيم أو مظيرىم أو  .(1)وعقيدتو
أوضاعيم أوسمو كيم أو قيميم ليم الحق بالعيش بسالم . فالتسامح ىو عماد لمنظومة 

                                                           

, يمال وارد عهى 9114انذًٌمزاطٍت وثمافت انخضايخ , يعهذ انبذزٌٍ نهخًٍُت انضٍاصٍت , . انًًارصت9

 https://www.bipd.org/publications/Articles/1290153.aspxشبكت االَخزَج  

, ص  9118, يؤصضت عارف نهطباعت , بغذاد, 1. ياجذ انغزباوي , انخضايخ ويُابع انالحضايخ , ط1
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وىو ينطوي عمى نبذ   قانون الحقوق والحريات والتعددية والديمقراطية وسيادة ال
 الدوغمائية واالستبدادية وخطاب الكراىية . 

 وبيذا المعنى يشكل التسامح فضيمة قيمية وأخالقية تسند الى ما يمي :
 .حرية المعتقد 
 . اإلقرار بالتعدد والتنوع 
 . تبني الحوار 
 . نبذ خطاب الكراىية 

تتولى الصدارة تتأسس عمى  ولعل جميع المطالب الكبرى في كافة بقاع العالم والتي
ية والتعايش المبني قاعدة الحق في االختالف . وىو الحق الذي يتطمب قدرا" من التعدد

والتسميم بحق االختالف ينطمق من قبول أو اعتماد الحوار المتكافئ , عمى التسامح
والذي يفترض النقد وربما النقد المزدوج بحسب جان لوك وديفيد ىيوم أي نقد العقل 

تحرره من الميراث التقميدي ونقد النظام االستبدادي انطالقا" من مفيوم السيادة ل
 .(2)والشرعية ومصدر السمطة والقانون 

فيغدو الحوار لغة لمتسامح في الوقت الذي يغدو فيو التسامح مفيوما" حواريا"متبادال" 
وصفو أساسا" وصوال" لتفعيمو ب  ولغة معمقة تحترم الرأي االخر وربما دون القبول بو

قرار االختالف كأسموب حضاري ل تعميق التعايش لمتفاىم وتبادل األفكار واآلراء وا 
ان يكون مستجمعا" لمشروط ومن اجل فاعمية الحوار البد لو ,السممي مع االخر

 .(3)التالية
 . أن يكون ىنالك قاعدة معرفية كاممة عن االخر 
  ال الجدل . أن يكون اليدف من الحوار ىو الوصول لمقتربات 
 . اإلنصات لآلخر حتى وان كنا ال نتفق معو 
 . أن ال تكون ىنالك خطوط حمراء 

                                                           

, دار اراس  9شعباٌ , فمه انخضايخ فً انفكز انعزبً اإلصاليً انثمافت وانذونت , ط. عبذ انذضٍٍ 9

 , ص9111نهطباعت وانُشز , اربٍم , 

. دًٍذ فاضم دضٍ , دور يبذأ انخضايخ فً حعزٌز انعًهٍت انضٍاصٍت فً انعزاق, جايعت بغذاد , كهٍت 4

 2, ص  9112انعهىو انضٍاصٍت , بغذاد , 
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 . إال يكون ىنالك نزعة التشكيك أو السفسطة أو احتكار الحقيقة 
 ويأخذ الحوار عدة مستويات وعمى النحو التالي :

و مجموعة المستوى الخارجي : ولغة الحوار ىنا تكون بين الدولة الوطنية ودولة أخرى أ
 دول أخرى .

 المستوى الداخمي : ولغة الحوار ىناك تكون وفق ترتيبين وعمى النحو التالي :
 لغة الحوار تكون بين مكونات الشعب  .  الترتيب األفقي

 لغة الحوار تكون بين الشعب والسمطة الحكومة .  الترتيب ألعامودي
وان كان ىذا   ال تتم إال بالحواروالبد من التأكيد أن حقيقة التعايش السممي مع االخر 

االخر يحمل فكر معارض أو رأي مناقض أو معتقد أو عرق مغاير. صحيح أن الحوار 
وليس مناظرة فكرية صرفة . انو حوار حضاري   بين الثقافات ليس مجرد حوار عقالني

كما انو يصبح أكثر   وتشحذ فيو كل أدوات الصراع  شامل تغمب فيو آلية التنافس
" كمما كان التفاوت التاريخي اكبر بين ثقافتين تحمالن رؤيتين مختمفتين لمعالم : عسرا

وثقافة متمحورة   ثقافة متمركزة عمى اإلنسان والعقل والتاريخ  رؤية دينية ورؤية دنيوية
انو بالتأكيد حوار صعب وتزيد من صعوبتو الرىانات األخرى   حول المقدس والقدر

انطالقا" , (1)التقنية المرتبطة معو والتي ال يمكن فصميا عنوالسياسية و االقتصادية و 
مما سبق فأن لمتسامح أنواع تصب بجممتيا في مكنون تحقيق التعايش السممي مع 

 .(2)االخر وعمى النحو التالي
  التسامح الديني ,والذي يتيح لكل فرد ممارسة الشعائر والطقوس الدينية

 ونبذ التعصب المذىبي .
  والذي يتيح احترام مختمف اآلراء وطرحيا وفق مبدأ   التسامح الفكري

 الحوار ونبذ التعصب إال ديولوجي .

                                                           

يجًىعت  –ىائك انخفاهى فً األدٌاٌ انضًاوٌت , يٍ كخاب انخضايخ وجذور انالحضايخ .  دمحم صبٍال, ع1

 .192, ص  9112بادثٍٍ ,يزكز دراصاث فهضفت انذٌٍ, بغذاد , 

 –. هُاء دمحم دضٍٍ , يفهىو انخضايخ فً األدٌاٌ انضًاوٌت , يٍ كخاب انخضايخ فً انذٌاَاث انضًاوٌت 9

 .20, ص 9112غذاد , يجًىعت بادثٍٍ , بٍج انذكًت , ب
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 والذي يتيح  الحقوق والحريات السياسية والمساواة    التسامح السياسي
 والديمقراطية في تقرير المصير ونبذ العنف واإلقصاء والتيميش .

قول انو الى جانب أدوات وتشجعنا ىذه التصنيفات الميمة عمى ال
الضبط السياسي واالجتماعي التي تمارسو السمطة السياسية لتحقيق 
االستقرار وتزويد النظام السياسي بسبل الديمومة فان لمتسامح وبكل 

دور أساسي في الحفاظ عمى ىذه الديمومة بوصفو فضيمة   أنواعو
أخالقية وضرورة سياسية ومجتمعية وسبيل لضبط االختالفات 

دارتيا  . (1)وا 
ويقاس التسامح عمى أرضية مشتركة لؤلنا و االخر قائمة عمى الحوار واالنفتاح عمى 

مكانية الوصول الى أن أكون أنا عمى خطأ و االخر عمى صواب  فالبد من   االخر وا 
ترك الحرية لآلخر لمتعبير عن رأيو حتى لو كان خطأ أو مخالف . وعمى الرغم من 

  فأنيا مدعوة في عصر التواصل الحالي  خط التطور التاريخيتفاوت الثقافات عمى 
والى ممارسة نقد ذاتي ييدف الى   الى الحوار والى استكمال إدارة الذات في مرآة االخر

وتغميب حوار   ومن األحكام المسبة تجاه االخر  التخمص من االستييامات الذاتية
 . (2)المعنى عمى حوار القوة
ع اإلنسان الدائم نحو الحرية والعمل المتواصل من أجل التخمص وفي الواقع، كان نزو 

من أنظمة الكبت والقير السياسي والثقافي والديني ىو الدافع الرئيسي لميالد ونمو ثقافة 
التسامح في المجتمعات المختمفة وصوال" لتحقيق التعايش السممي بينيا. لقد أدرك 

والتمتع بيا إذا أنكر عمى اآلخرين حقيم  اإلنسان أنو ليس بإمكانو الحصول عمى حريتو
ولقد ترتب عمى ذلك اتجاه م في الحصول عمى حرياتيم وقام باضطيادىم والتفرقة ضدى

لى إقامة النظم المجتمعية التي تعمل  اإلنسان إلى االعتراف بحرية الغير من الناس، وا 
قرار بأن لكل عمى تحقيق المساواة بين المواطنين وتحثيم عمى احترام اآلخرين واإل

                                                           

. عبذ انجبار ادًذ عبذ هللا , انخضايخ وطزٌك انذزب األههٍت , جايعت بغذاد , كهٍت انعهىو انضٍاصٍت , 1

 .2, ص 9112بغذاد , 

 . 192. دمحم صبٍال, يصذر صابك , ص9
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وبالتالي فأن , (1)مواطن كامل الحق في العيش كما يريد واعتناق الدين الذي يريد
 2لمتسامح منظومة لمتطبيق ترتكز عمى ما يمي : 

 . منظومة الفكر والفمسفة 
 . منظومة العقيدة والدين 
 . منظومة القيم واألخالق 

تي تؤدي إلى تخبط كبير وال  إذ عمى الدولة رفض سيادة عقمية األنا ورفض االخر
وبصورة تجعل كل طرف يحمل في عقميتو فكرا"   يغمب عمى القيادة السياسية

 بمعنى إن كل طرف يرى انو يمثل الخير واآلخر يمثل الشر.  أحاديا" تجاه االخر
فالدولة المتسامحة تمتاز بالقوة ألنيا تقوم عمى حرية أفرادىا في الفكر والتعبير 

ذلك  فالدولة غير المتسامحة في ثقافتيا ىي دولة شمولية  وبخالف  واالعتقاد
تمتاز بالضعف والتفكك . فالحرية في ابسط معانييا تعني غياب قيم وسموكيات 
اإلكراه والقمع والعنف التي تعمق التطرف واإلقصاء وتيميش اآلخر وبصورة تؤدي 

 . إلى صراعات وحروب أىمية بدال" من صورة الوحدة والتضامن والسمم
والسبب يكمن في توفير األثر االيجابي لمحرية في إطار الوحدة السياسية والثقافية  

والمذىبية وبالشكل الذي يوفر المناخ األمثل لمحوار وتقابل اآلراء وتصارع الحجج 
وبالتالي ضمان السبل , (3)ووصول المتحاورون بعد ذلك إلى حقيقة الحل األمثل

 يش السممي وعمى النحو التالي :الكافية لتحقيق احد صور التعا
 وىي التي يتحقق بيا التعايش السممي بناء عمى رغبة التفاعل   الصورة النفعية

مع االخر والتعامل معو بمنفعة متبادلة ومصمحة مشتركة بموجب أسس التوافق 
 والمساواة في الحقوق والحريات .

                                                           

. دمحم عبذ انعزٌز ربٍع , ثمافت انخضايخ وانذًٌمزاطٍت , يمال وارد عهى شبكت االَخزَج 1

https://www.albayan.ae/opinions/2006-02-24-1.894317 

. َظهت ادًذ انجبىري ,انخضايخ يمىنت أخاللٍت ويماربت فكزٌت , يٍ كخاب انخضايخ فً انذٌاَاث 9

 .18, ص 911يجًىعت بادثٍٍ ,بٍج انذكًت , بغذاد ,  –انضًاوٌت 

, ص  9113ً انعزبً , انًغزب , . دمحم يذفىظ , اإلصالح انضٍاصً وانىدذة انىطٍُت ,انًزكز انثماف4

32. 
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 ء عمى طبيعة النظام وىي التي يتحقق بيا التعايش السممي بنا  الصورة الواقعية
السياسي الحاكم الذي يجعل من التفاعل مع االخر و والتعايش معو  أمرا" 
معاشا" عمى ارض الواقع بموجب القانون وديمقراطية المشاركة بكافة 

 .ستوياتيام
نما ىو مجموعة من الحقائق والمتطمبات تفضي  فالتعايش السممي ليس ادعاء يدعى، وا 

ماعي المتعدد والمتنوع عمى أساس الحوار واالحترام المتبادل إلى صياغة الواقع االجت
ونبذ ثقافة العنف وخطاب الكراىية والمفاضمة الشعورية، وتعميق ثقافة العفو وحسن 
الظن والتسامح، فالتعايش السممي ىو مشروع مفتوح عمى كل المبادرات والخطوات 

افي من كل الشوائب، التي تعكر االيجابية، التي تستيدف تنقية الفضاء االجتماعي والثق
 . (1)صفو العالقة وتحول دون تنميتيا عمى األصعدة كافة

فالتعايش السممي ىو الترجمة  الواقعية لمتسامح بمعناه الذي يشار إليو كخطاب فكري 
ثقافي ذا عممية تثقيفية مستمرة تستقطب والء الشخص ولو عبر مدى زمني طويل 

وصوال" لضمان النسق الجديد لمحقوق والحريات والعدل لتخطي عقبة تقاطع الو الءات 
والبد لتفعيل التسامح من وعي ثقافي يتوارى عنو كل خطاب يشوه المقدس   والمساواة

ويغتال العقل ويصادر الحرية ويتنكر لمحداثة فالبد من ثقافة التسامح بديال" عن ثقافة 
 لذلك فنحن مطالبون بما يمي :, (2)التطرف
 كل شكل من أشكال بث الكراىية والحقد بين أبناء الشعب الواحد . أىمية تحريم 
  التوعية والتثقيف بالقيمة السابقة من قبل وسائل االعالم كافة وبصورة تجعل

 من خطاباتيا متوافقة معيا .
  تعميق متطمبات التسامح والتعايش السممي في الواقع السياسي واالجتماعي

 ية وغير الرسمية في الدولة .والثقافي من قبل المؤسسات الرسم

                                                           

, يمال وارد عهى شبكت االَخزَج  9112. دمحم يذفىظ , دك انعٍش انًشخزن , 1

http://www.alriyadh.com/12517  

 .98. َظهت ادًذ انجبىري , يصذر صابك , ص 9
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فبوابة العيش المشترك في كل األمم والمجتمعات، ىي صيانة حقوق اإلنسان وحماية 
كرامتو وتعزيز حضوره ودوره في مشروعات التنمية والعمران .واالختالف في اليوية أو 

إلى  ال من األحوالاالنتماء األيدلوجي أو القناعات الفكرية والسياسية، ال يشرع بأي ح
بل أن اآلليات الذىنية التبريرية سواء من موقع القوة أو اليجوم أو من , انتياك الحقوق 

يندغم فييا بشكل رفيع مواجية الذات ومواجية االخر . انو   موقع الدفاع و التسويغ
خطاب مزدوج يختمط فيو الخطاب الموجو الى الذات والخطاب الموجو الى االخر أو 

 .(1)واحدلعميما وجيان لخطاب 
وحتى ال يكون   فنحن بحاجة إلى التسامح حتى ال يكون التعصب بديال" عن التعايش

ولكي ال يكون العنف سبيال" أو التكفير خيارا" . إذ يجب التركيز   قمع الرأي ممكنا
عمى المشتركات الحضارية بدل أوجو االختالف والتمييز ويفتح المجال أمام مختمف 

متقارب وااللتزام المتبادل بحقوق اإلنسان وقيم المواطنة المكونات في أي دولة ل
والديمقراطية في نطاق الحياد والموضوعية عند التعامل مع اآلخر في كافة النواحي 

 .(2)واالبتعاد المطمق عن تغيير الحقائق عمى نحو يشوه صورة اآلخر أو يسيء ليم
 الخاتمة
التعاطي معيا بوعي تام عندما يتحول  أن المجتمعات القائمة عمى التعدد والتنوع يمكن

وذلك الن التنوع ىو   التناقض إلى تكامل والتصادم إلى تعايش والتعصب إلى تسامح
الواقع الممموس في عالم اليوم . فالمجتمعات اإلنسانية ال يمكن أن تكون نيج لمتعايش 

صوره خارج فالتعايش ال يمكن ت  السممي أن لم يكن وجودىا من اجل االخر ومع االخر
 فن التعايش المشترك .

بل   وبناء" عمى ذلك ال يكون التنوع واالختالف سببا" لمصدام والصراع أو إللغاء االخر
وىو ما يقتضي تشجيع التعارف وبناء   يمكن استثماره لتحقيق التكامل في المجتمع

 جسور التواصل لتحجيم ىوة االختالف الن التعارف ىو تبادل لممعرفة من ناحية

                                                           

 . 112. دمحم صبٍال, يصذر صابك , ص 1

, دار انزوافذ 1يٍ انصذاو إنى انخضايخ  , ط. عهً عبىد انًذًذاوي , خطاب انهىٌاث انذضارٌت 9

 .111, ص  9119انثمافٍت َاشزوٌ , انجزائز , 
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وتبادلية الحق في االختالف من ناحية أخرى, فالتعارف ينزع الجيل باآلخر ويرسم 
صورة حقيقية مصاحبة لالعتراف بو والتعايش معو وقبولو عمى أساس المواطنة 

 والتسامح .
وفي ىذا السياق فأن تجاوز حالة االنقسام والتفكك في المجتمع يتطمب قدرا" كبيرا" من 

وتفعيل الوحدة الوطنية   يدف إعادة بناء نسيج المجتمع المتنوعب  الحكمة وروية العقل
شاعة نيج التعايش السممي بين األفراد عبر التأكيد عمى مفاىيم وقيم المواطنة  وا 

وتغميب مفيوم الحوار وتقبل االخر   والتسامح كونيا لغة اليوم التي يجب أن تسود
 ئة لمنسيج االجتماعي .واحترام رأيو واالبتعاد عن خطابات الكراىية المجز 

والمواطنين من   لذا فأن األمر بحاجة لجيود من قبل الدولة بكافة مؤسساتيا من جانب
جانب ثاني . فالبد من إرساء الطرق الكفيمة لتجاوز المشكالت مع االخر ومراجعة 
تاريخيم لموقوف عمى النقاط المسئولة عن حاالت االختالف والتطرف بيدف تجاوزىا . 

ىنا مسؤولية جماعية لبناء مجتمع ذا نيج سممي في التعايش بكافة مدياتو  وتتولد
التعددية والمتنوعة . فيي ميمة تشاركيو لمختمف القوى المجتمعية من نخب سياسية أو 
اكادمية أو إعالمية وبشكل يجعل من تمك الميمة بمثابة مواجية لكافة التحديات 

ع وفق أسس ثابتة ومقبولة لنا ولآلخر . وىذا الداخمية والخارجية وا عادة بناء المجتم
يقودنا إلى ضرورة إيجاد بنية في المعرفة االنسانية محدثة الصياغة ومستنبطة حصرا" 
من التأويل الصحيح لمفكرة ال من التفسير الجامد ليا . فنحن اليوم نعيش في اطر 

راىية ونبذه التعدد والتنوع  والتي تجبرنا عمى وضع الحد الفاصل بين خطاب الك
 والتعايش وتبنيو لذا فنحن بحاجة الى :

 ."التركيز عمى القيم االنسانية  شكال" وموضوعا 
 .توطيد أركان ثقافة الحوار والتواصل والتسامح والسمم المجتمعي 
 . بمورة ثقافة التعدد و آداب التنوع وأخالقيات وضوابط االختالف 
 لعقمية المنفتحة والمتحررة من كل التركيز عمى النخب ذات الكفاءات العممية وا

 رواسب المجتمع السياسية والقومية والطائفية والمذىبية .
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  التركيز عمى الكل ال الجزء في تحقيق الصالح العام عبر تحقيق االندماج
 الكامل بين شرائح المجتمع كافة" .

 . رفض كل أشكال العنف والتعصب 
 المصادر

(. عاللت انهىٌت بانًىاطُت وحذذٌاحهًا . يمال وارد عهى 9112دٌضًبز,  91ادًذ انغايذي. ) .1

 /https://www.alyaum.com/articles/1114734انًىلع 

(. هم انعٍش انًشخزن يًكٍ فً بهذَا.يمال وارد عهى انًىلع 9112.آيال يىصى. ) .9

https://aawsat.com/home/article/1304626 

رباث َظزٌت وحطبٍمٍت  بٍج انذكًت  بغذاد  دضاو يذً انذٌٍ االنىصً  فً انذزٌت يما .4

(9111 ) 

دضٍٍ انضٍذ بذز انعهىو. انًجخًع انًذًَ فً انفكز اإلصاليً  يزكز انُجف نهثمافت وانبذىد   .3

 (.9118انُجف  )

 (.9110دار انًزحضى  بغذاد  )  9دضٍٍ دروٌش انعادنً  انًىاطُت  ط .2

زٌز انعًهٍت انضٍاصٍت فً انعزاق ,) بغذاد ، دًٍذ فاضم دضٍ  دور يبذأ انخضايخ فً حع .0

 (.9112جايعت بغذاد: كهٍت انعهىو انضٍاصٍت (  )

, 8صهٍى فزداٌ جٍثىو  انخعذدٌت انضٍاصٍت وانخذاول انضهًً نهضهطت  انًىاطُت وانخعاٌش  انعذد  .2

(9112.) 

انًىصىعت األهذاف ( , –األصش  -(  انًىاطُت ) انًفهىو 9112آٌار,  2صخزي دمحم. ) .8

انجزائزٌت نهذراصاث انضٍاصٍت واإلصخزاحٍجٍت, وارد عهى انًىلع االنكخزوًَ 

http://bit.ly/2E0Cbm3 

عبذ انجبار أدًذ عبذ هللا  انخضايخ وطزٌك انذزب األههٍت ,) بغذاد، جايعت بغذاد: كهٍت انعهىو  .2

 (.9112انضٍاصٍت(  )

, دار اراس 9نعزبً اإلصاليً انثمافت وانذونت  طعبذ انذضٍٍ شعباٌ  فمه انخضايخ فً انفكز ا .11

 ( .9111نهطباعت وانُشز, اربٍم  )

عهً خهٍفت انكىاري  يفهىو انًىاطُت وانذًٌمزاطٍت فً انبهذاٌ انعزبٍت  يزكز دراصاث  .11

 (.9111انىدذة انعزبٍت  بٍزوث  )

, دار 1يخ  طعهً عبىد انًذًذاوي  خطاب انهىٌاث انذضارٌت يٍ انصذاو إنى انخضا .19

 (.9119انزوافذ انثمافٍت َاشزوٌ  انجزائز  )

 (.9118, يؤصضت عارف نهطباعت  بغذاد  )1ياجذ انغزباوي. انخضايخ ويُابع انالحضايخ  ط .14

 -دمحم صبٍال ,عىائك انخفاهى فً األدٌاٌ انضًاوٌت  يٍ كخاب انخضايخ وجذور انالحضايخ  .13

 (.9112انذٌٍ  بغذاد  )يجًىعت بادثٍٍ  يزكز دراصاث فهضفت 

(. ثمافت انخضايخ وانذًٌمزاطٍت ,وارد عهى انًىلع 9110فبزاٌز   93دمحم عبذ انعزٌز ربٍع. ) .12

 https://www.albayan.ae/opinions/2006-02-24-1.894317االنكخزوًَ نهبٍاٌ 

, 1ن  طدمحم يذفىظ  اإلصالح انضٍاصً وانىدذة انىطٍُت كٍف َبًُ وطُا" نهعٍش انًشخز .10

 (.9113انًزكز انثمافً انعزبً  انًغزب  )

, ) 94دمحم يذفىظ  األلهٍاث ولضاٌا انذًٌمزاطٍت فً انعانى انعزبً انذًٌمزاطٍت  انعذد .12

9110 . ) 

(, دك انعٍش انًشخزن  وارد عهى انًىلع االنكخزوًَ  9112دٌضًبز   2دمحم يذفىظ. ) .18

 www.alriyadh.com/12517نهزٌاض 
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(. انًًارصت انذًٌمزاطٍت وثمافت انخضايخ . وارد عهى انًىلع 9114ٌىنٍى,  93االث. )يم .12

االنكخزوًَ نًعهذ انبذزٌٍ نهخًٍُت انضٍاصٍت: 

https://www.bipd.org/publications/Articles/1290153.aspx 

انذٌاَاث َظهت ادًذ انجبىري  انخضايخ يمىنت أخاللٍت ويماربت فكزٌت  يٍ كخاب انخضايخ فً  .91

 ( .9112يجًىعت بادثٍٍ, بٍج انذكًت, بغذاد  )-انضًاوٌت 

َىال إبزاهٍى. إشكانٍت يفهىو انًىاطُت وبُائها فً يؤصضت انخزبٍت وانخعهٍى  يٍ كخاب  بُاء  .91

 (.9112يجًىعت بادثٍٍ, بٍج انذكًت, بغذاد  ) -اإلَضاٌ بُاء انعزاق 

, 1انضٍاصٍت انعزبٍت لضاٌا االصخًزار وانخغٍٍز  طٍَفٍٍ يضعذ  و عهً انذٌٍ هالل  انُظى  .99

 (.9111يزكز دراصاث انىدذة انعزبٍت, بٍزوث  )

هُاء دمحم دضٍٍ. يفهىو انخضايخ فً األدٌاٌ انضًاوٌت  ,يٍ كخاب انخضايخ فً االدٌاٌ  .94

 (.9112يجًىعت بادثٍٍ، بٍج انذكًت  بغذاد  ) -انضًاوٌت 
 


