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. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup
ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه

رئيس هيئة التحرير

املحت ـ ـوي ــات
الصفحــة

العنـ ــوان
حبوث اللغة العربية
َ
ُّ
اإلعراب) للشيخ
اإلعرابية للمرفوعات في كتاب (تمرين الطالب في صناعة ِ
تنوع األوجه ِ
َ
َ
نسرين أحمد حسين الساداني ومحمد ذنون فتحي
خالد األزهري(ت905هـ)
ُ
َ
ً
نموذجا-
الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي  -األكاسرة أ

ِإسالم صديق حامد و باسم إدريس قاسم
التوجيه الصوتي لظاهرتي (اإلظهار واإلدغام) عند الدمياطي (ت1117:هـ) في كتابه
ِ(إتحاف فضالء البشر) -دراسة تحليلية-

كاللة أحمد كاللي و عبدالستار فاضل خضر

داللة ظاهرة العدول في كتاب (معترك األقران) للسيوطي (ت911هـ) التذكير والتأنيث -
َ
ُ
ً
ليندا باكوز أبرم و منال صالح الدين الصفار
نموذجا-
أ
اإلشاريات
ِ
تمارة نبيل اليامور و آن تحسين الجلبي

َ
مقدمة في علم حروف الهجاء في باب األلف اللينة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي
رافع ِإبراهيم محمد ِإبراهيم
(ت 817هـ ) تحقيق و دراسة
َ
َ
التشبيه املركب في كتاب مداواة النفوس وتهذيب األخالق البن حزم األندلس ي (ت456 :هـ)
علي عبد علي الهاشمي و شيماء أحمد محمد
الشاهد النحوي الشعري في شروح اللمع البن جني (ت 392هـ) معجم وتوثيق _ باب
ً
خالدة عمر سليمان و صباح حسين محمد
املفعول املطلق أنموذجا_
التأويل في ضوء التداولية املعرفية نماذج مختارة من شعر محمد بن حازم الباهلي
عال هاني صبري و عبدهللا خليف خضير
التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجني (ت392:هـ):
ً
مصعب يونس طركي سلوم و هالل علي محمود
محورا
الخصائص
سيميولوجيا االسم ودوره في تصوير البعد االجتماعي للشخصية الروائية قراءة في رواية
(رياح الخليج) إلبراهيم السيد طه

حارث ياسين شكر املاشطة

26 - 1
46 - 27
64 - 47
84 - 65
94 - 85
128 - 95
162 - 129
176 - 163
204 - 177
238 - 205
258 - 239

اإلظهار في مقام ضمير الرفع (املتصل ،املنفصل) دراسة نحوية داللية في كتاب رياض
ِ
282 - 259

الصالحين من كالم سيد املرسلين للنووي ت  676هـ
فاتن سالم محمود و رحاب جاسم العطيوي
مرويات األسعدي من كتاب الجيم ألبي عمرو الشيباني ٌ
جمع ودراسة
ِ
سعد خطاب عمر
موقف املستشرق غارسيه غومس من الشعر األندلس ي

َ
سعدية أحمد مصطفى

312 - 283
342 - 313

الخوف الديني في الشعر األندلس ي في القرن الخامس الهجري
َ
رغدة بسمان الصائغ و فواز أحمد محمد
املرجعيات الثقافية في رواية يوليانا لنزار عبدالستار
قيس عمر محمد

َ
شعرية العنونة في شعر أحمد جار هللا
ُ
ميمية ابن الرومي في رثاء البصرة دراسة أسلوبية

محمد طه عبد املعين

طارق حسين علي
ُ
ً
نموذجا
املشـتقات في القصائد املعلقات دراسة صرفية داللية معلقة زهير بن أبي سلمى أ
نجيب محمود عالوي

370 - 343
394 - 371
414 - 395
442 - 415
474 - 443

حبوث التاريخ واحلضارة اإلِسالميَّة
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نهال عبد الوهاب وناصر عبد الرزاق عبد الرحمن
حركة مجتمع السلم (حمس) ودورها السياس ي في الجزائر
َ
َ
أحمد خالد أحمد و سعد توفيق عزيز البزاز
الجذور التاريخية للمغول والبداية الرسمية لقيام دولتهم سنة 603هـ1205 /م
زياد عالء محمود و نزار محمد قادر
محكمة العدل الدولية وقضايا العرب في املغرب العربي (( )1998-1973قضية شريط
َ
َ
َ
ً
أنسام أديب الضاحي و مجول محمد محمود
نموذجا)
أوزو
هجرة القبائل من الجزيرة العربية الى العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
هاشم عبد الرزاق صالح الطائي
وعالقتها بالسلطة العثمانية
َ
َ
أزمة املياه وأثرها على دول حوض النيل من القرن العشرين ولغاية عام 2015
ِإطالل سالم حنا
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َ
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َ
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عباس ِإسماعيل الرواس
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494 - 475
520 - 495
542 - 521
560 - 543
600 - 561
624 - 601
642 - 625
666 - 643
690 - 667
714 - 691
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الحوار الديني وبناء السالم وترسيخ التعايش السلمي في العراق الحالي الحوار املسيحي-
ً
عذراء صليوا شيتو
نموذجا
اإلسالمي
ِ

764 – 715
818 – 765

حبوث الفلسفة

الذاكرة والتذكر بين هنري برجسون وبول ريكور – مقاربة مفاهيمية
َ
فنر ميسر سعيد و أحمد شيال غضيب

842 – 819

حبوث الشريعة والرتبية اإلِسالميَّة

َ
أثر السياق القرآني في ورود الصفات الخبرية املوهمة للتجسيم
ياسر عبد العزيز سيدويش و ظافر محمد عبدهللا

868 – 843

حبوث املعلومات وتقنيات املعرفة

ُّ
التحول لخدمات املعلومات الرقمية في املكتبات الجامعية العراقية
سالم جاسم عبدهللا العزي

892 – 869

حبوث علم النفس وطرائق التدريس

َ
تقويم كتاب مادة األدب والنصوص للصف الرابع العلمي من وجهة نظر تدريسييها
َ
عدنان حازم عبد أحمد
َ
ُّ
اإلنسانية في
املرونة املعرفية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة كلية التربية للعلوم ِ
شيماء طلب النجماوي
جامعة املوصل
َ
اإلطار املفاهيمي ملنظومة األمن العام
ِ

914 – 893
972 – 915

حبوث القانون

مصلح جميل أحمد و مجيد خضر أحمد

1010 – 973

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

احلوار الديينّ وبناء السالم وترسيخ التعايش السلميّ يف العراق
احلالي
احلوار املسيحيّ -اإلِسالمي منوذجًا
عذراء صليوا شيتو
تأريخ التقديم2021/6/15 :



تأريخ القبول2021/7/24 :

المستخلص:

الحوار هو أحد المعطيات األساسية للوجود إ
الاسنسااسني؛ إذ اسنجد الحوار الدياسني

والحوار الحضاري ،وهاسناك الحوار الدياسني ،التربوي ،والحوار الثقافي ،وكل هذه األاسنواع

اجتماعيا أو دي ًاسنيا ،وهو السبيل الوحيد الذي من
تحتاج تعامالً مع اآلخر المختلف فكرياً أو
ً
خالله يتم االتِّصال بين األأفراد والجماعات والشعوب والدول ،ومن خالله تتقدم الحضارات

إ
الاسنسااسن ية .والحوار له أهمية بالغة في إيضاح الصورة الحقيقية التي تقبع في فكر الطرف
اآلخر خاصة ذلك الحوار العلمي الهادف الذي يتجرد في المحاورون من التعصب
والتطرف.

كذلك ُي أعد الحوار الخطوة األولى واألساسية في باسناء السالم وترسيخ التعايش
السلمي في المجتمع العراقي والسيَّما والمجتمعات عموم ًا ،ويعرف السالم ب أَّاسنه غياب

العاسنف ،والحروب ،مثل :الرهاب ،أو الاسنزاعات الدياسنية ،أو الطائفية،
االضطرابات وأعمال ُ
أو الماسناطقية؛ وذلك العتبا ارت سياسية ،أو اقتصادية ،أو عرقية ،كما يأتي تعريف السالم

بمعاسنى األمان واالستقرار واالاسنسجام؛ ويعرف التعايش السلمي بأَّاسنه االحترام والقبول والتقدير

للتاسنوع الثقافي والدياسني والفكري بين األأفراد .بما يحقق إقرار بحق اآلخرين في التمتع
بحقوقهم وحرياتهم.

 مدرس/قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل.
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والهدف من البحث هو إبراز أهمية الحوار الدياسني في باسناء السالم وفي ترسيخ
مبادئ التعايش السلمي في المجتمعات المتعددة األديان ،والسيَّما مجتمعاسنا العراقي.
الكلمات المفتاحية :الحوار الدياسني ،باسناء السالم ،التعايش السلمي.
المقدمة:

َّ
إن من آثار العولمة في عالماسنا المعاصر اتساع حركة األفكار والبشر بما هو

متاح اليوم من تطور وسائل المعرفة واالتِّصال ،ولكن هذا التطور على ما حققه من
يؤدي بالضرورة إلى
إمكااسنيات ضخمة في التعريف بالاسنتاج الفكري والثقافي ،فإاسنه لم ّ
تحقيق المزيد من التعارف والتقارب بين باسني البشر ،بل إن البشرية في عمومها اليوم
تعااسني من فقدان التعارف المتبادل ،مما ّأدى إلى تأجيج المشاكل والاسنزاعات والصراعات،
وما اسنتج عاسنها من بؤر توتر وحروب ال تكاد تهدأ؛ وفي عدد من هذه الاسنزاعات القائمة،

كثي اًر ما يكون العامل الدياسني حاض اًر ،سواء بوصفه ماسنطلقاً لها ،أو بوصفه عامال يتم
توظيفه لتعبئة األتباع في خوض عملية الصراع مع المخالف الماسنازع.

ولكن ال ماسناص للبشرية ،إذا أرادت التخلص من الصراعات والاسنزاعات أو تضييق
اسنطاقها على األقل ،إال أن توفر العوامل المساعدة على جعل الحوار ماسنطلقا في باسناء

مشترك إاسنسااسني يقوم على القيم إ
الاسنسااسنية الداعية إلى الحرية والعدل والمساواة والكرامة

إ
الاسنسااسنية ،بعيداً عن كل أسباب التمييز والظلم واالستبداد؛ وان مما يعين على ذلك تسير
تفعيل الحوار الجاد والهادف بين مختلف الثقافات والحضارات ،وبين أتباع األديان.
الحوار بين األديان عمليَّة حسَّاسة ومعقَّدة .يعلِّماسنا التاريخ عموماً ،وكذلك الواقع

الحالي في المجتمع العراقيَّ ،
بأن األديان كااسنت ،وربما ال تزال في بعض الحاالت أو

األماكن ،عوامل سوء تفاهم بين البشر ،ومصادر عدوااسنيَّة وعاسنف .فالذاكرة التاريخيَّة لكل
َّ
يتطلب
ديااسنة مثخاسنة بالجراح ،وهذا ما يجعل ماسنها مرهفة الحساسيَّة تجاه اآلخرين ،لهذا
الحوار الدياسني السالمي-المسيحي صب اًر واحتراماً يتطلَّب اسنظرة إلى اآلخر ال ترى فيه
ماسنافساً بل رفيقاً وان اختلفت الطرق التي يسلكها ُّ
كل جااسنبَّ .
إن الحوار الذي يجب أن تقوم
عليه كل عالقة بشرية يقتضي ،قبل ِّ
كل شيء ،جرأة روحيَّة على مواجهة الحقيقة .عاسندما

اسنتاسناول موضوع العالقات المسيحية السال مية ،فإاسنه من السهل أن اسنلجأ إلى المجامالت

واعالن المبادئ الاسنظرية ،متغاضين عن مواجهة حقيقة األمور .ويذهب بعضهم إلى ِّ
حد
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القول إاسنه من غير الضروري إثارة مثل هذه القضايا َّ
لشدة حساسيَّتها ،وخوف ًا من تفجير
سلبيات ال يقوى أحد على ضبطها بعد ااسنفالتها.

إَّاسناسنا اسنعتقد َّ
يطور مشروع ًا
أن مثل هذه الهواجس غير صحِّية في مجتمع يريد أن ِّ

حضاري ًا حقيقياً ،فالمجتمعات األصيلة هي تلك التي تمتلك القدرة على مواجهة الواقع في
حقيقته ،بكل أوجهه ومظاهره ،بصدق وايجابية وموضوعية ،بغية إصالح ما يتعثَّر،
وتالفي السلبيات التي قد تطرأ ،لما هو في مصلحة المجتمع ككل .ال ياسنفع أحداً في هذا
التهرب ماسنها أو التكتُّم على ما يجري على أرض
المجال جهل السلبيات أو تجاهلها أو ُّ
الواقع ،واالستعاضة عاسنها بالمجامالت التي قد ِّ
اسنغطي بها عجزاسنا أو جباسناسنا في مواجهة

الحقيقة ،الَّتي قد تخفي وراءها ،في بعض األحيان ،ميوالً عدوااسنية ال يجرؤ المرء على
مصارحة الاسنفس بها ،وتتطلَّب هذه المصارحة التمييز بين المبادئ السامية التي اسنجدها في

ٍّ
كل من المسيحية والسالم ،وبين الممارسات العملية على أرض الواقع ،لدى الماسنتمين إلى
الديااسنتين ،الَّتي قد تخالف المبادئ السامية التي تاسناديان بها.
لعلاسنا اسنخدع أاسنفساسنا إذا تجاهلاسنا واقع الاسنـزعة الطائفية لدى ٍّ
كل مَّاسنا ،لدى المسيحيين
والمسلمين على السواء ،بوعي أو بغير وعي ،بشكلها الظاهر أو المبطَّن .وقد تظهر هذه
الاسنـزعة على السطح ألتفه األسباب وأوهاها .فإذا ما اختلف اثاسنان مثال في أمر ما وكان

تصرف
حول االختالف الفردي ،إثر كلمة طائشة أو ُّ
الواحد ماسنهما مسيحياً واآلخر مسلماً تأ َّ
أهوج ،إلى اسنزاع طائفي ولربما إلى فتاسنة عامة .ومن المؤسف َّ
أن مثل هذه الحوادث تثير
في جماعات بأكملها المشاعر السلبية ،وتشعل العصبيَّة الدياسنية العمياء التي تُعطِّل العقل
وتاسنفي كل القيم الروحية والدياسنية.

التعصب الدياسني اسنهجاً لهم فاسنجدهم في أي مجتمع ـ فإَّاسناسنا
أما الذين اتخذوا من
ُّ
َّ

اسنرجو أن يجدوا في وعي المجتمع ككل حصاسن ًا ماسنيعاً تتكسَّر على أسواره جميع أشكال

التعصب .يجب أن تتعاون جميع المؤسسات االجتماعية والدياسنية في العراق
التطرف و ُّ
ُّ

الحالي الستئصال هذه الظاهرة عن طريق تخطيط تربوي شامل وعمل دؤوب يتَّسم بروح

َّ
المودة والمشورة الحساسنة.

واشتمل البحث على مقدمة وثالثة مباحث ،األ َّأول :الطار الماسنهجي للبحث؛ ويضم

تحديد موضوع البحث ،وأهمية وأهداف ومفاهيم البحث في حين تاسناول المبحث الثااسني:
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الحوار الدياسني وباسناء السالم وترسيخ التعايش السلمي في العراق الحالي ،أ َّما المبحث

الثالث فيضم الحوار الدياسني وترسيخ التعايش السلمي في المجتمع العراقي الحالي ،وختم

البحث بعرض أأبرز الاسنتائج التي توصل إليها البحث ،ومن ثم عرض التوصيات
والمقترحات الخاصة بالبحث.
أوالً .تحديد موضوع البحث:

ياسنطلق الحوار الدياسني من أمر أساسي وجوهري جدًا .وهو البحث عن الحقيقة في

وجهة اسنظر اآلخر ،يشتمل الحوار على ميادين عديدة ماسنها :حوار الحياة وهو يعاسني العاسناية

بتميزاته ،ومن ثم باسناء عيش مشترك معه على قاعدتي
باآلخر ،وتفّهُم خلفياته واالعتراف ّ
اجتماعيا وإااسنسااسنياً واقتصادياً
التفهّم واالعتراف .وهاسناك حوار العمل وهو يعاسني العمل معاً
ً
وهذا يحقق التداخل في العالقات وتكامالً في المصالح ،الحوار الدياسني كلمة دخلت قاموس

العالقات بين األديان واليديولوجيات حديثاً .وهي تعاسني أن كل طرف صاحب دين أو
عقيدة ،يرى الطرف اآلخر جدير باالحترام والماسناقشة .ومع مواصلة عملية الحوار يتولد

لدى كل طرف أن اآلخر ليس محروماً حرمااسناً كامالً من الحق .ومع ظهور عوامل جديدة

تتحدى الطرفين ،يتطور الحوار ويزداد عمقاً من التعايش إلى التعاون واالحترام المتبادل
وباسناء السالم المجتمعي.

لذلك يتحدد موضوع البحث من الحوار الدياسني ،الحوار بين السالم والمسيحيين

لباسناء السالم وترسيخ التعايش السلمي في عراق تعرض للكثير من الصراعات الدياسنية
والطائفية والعرقية والسياسية.
ثانياً .أهمية البحث:

تزايد العاسناية العالمي بقضايا الحوار على المستويات كافة الدياسنية والثقافية

والحضارية ،بعد تفاقم الاسنزاعات والصراعات الطائفية والدياسنية والسياسية التي شهدها
العراق في كثير من ماسناطقه ومحافظاته ،وقد تجاوزت هذه الصراعات في أحياة كثيرة

طابعها االجتماعي أو السياسي ،لتتخذ شكالً دياسنياً ،مثل التكفير الذي يبرر باسم الدين
قتل اآلخر المختلف دياسني ًا أو مذهبياً أو حتى سياسياً .أو مثل إ
السالموفوبيا التي ساهمت
بشكل مباشر في إيجاد بيئات معادية لإلسالم في المجتمعات الغربية .لذلك تتجلى أهمية

البحث في ما يأتي:
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 .1الحوار وسيلة للتفاهم.

 .2الحوار عبارة عن مطلب إاسنسااسني وأسلوب حضاري يصل إ
الاسنسان من خالله إلى
الاسنضج الفكري ،وقبول التاسنوع الدياسني والثقافي الذي يؤدي إلى االبتعاد عن الجمود ،وفتح

قاسنوات التواصل مع المجتمعات األُخرى.

 .3الحوار من أأبرز أدبيات التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي واالقتصادي التي
تتطلبها الحياة في مجتمعاسنا العراقي المعاصر ،لما له من أثر في تاسنمية قدرة األأفراد على
التفكير المشترك والتحليل واالستدالل ،بغية إاسنهاء خالفاتهم مع اآلخرين بروح التسامح

والصفاء بعيدًا عن العاسنف والقصاء.

 . 4الحوار هو سمة من سمات المجتمعات المتحضرة ،واألداة الفعالة التي تساعدهم على

حل الاسنزاعات الدياسنية والطائفية والمشكالت الصعبة ،وتعزيزي التماسك االجتماعي وباسناء

السالم وترسيخ التعايش السلمي ،ويكتسب الحوار الدياسني أهمية أكبر وفق ًا للعديد من
المعايير مثل :أ .طبيعة الموضوعات التي يتم تاسناولها ،ب .خطورة القضايا المثارة ،ج.

الثقافة العميقة للمتحاورين.

ُ .4ي أع ُّد الحوار الدياسني و إ
الاسنسااسن ي هو البديل عن خيارات العاسنف والقصاء وتهميش اآلخر،
التي تمارسها اليوم ،في ماسناطق شتى من العراق اتجاهات دياسنية أو سياسية .فقد بيّاسنت
التجربة على مر التاريخ ،في المجتمع العراقي ،أن الحروب أو الصراعات الدياسنية لم َّ
تؤد
إالَّ إلى إلغاء اآلخر أو القضاء على عقيدته أو مذهبه ،وهذا بسبب تاريخ العراق المليء
بالحروب والصراعات الَّتي امتدت عقوداً طويلة من الزمن الَّتي أدت بدورها إلى تدمير

المجتمع العراقي وتمزيق اسنسيجه االجتماعي وبث روح الكراهية فيها ،وتشويه صورة

األديان التي تلتقي جميعها على الرحمة والمحبة والتسامح.

تتبين أ َّ
من هاسنا َّ
همي ة هذا البحث في إظهار دور الحوار الدياسني في باسناء السالم

وترسيخ التعايش السلمي في المجتمع العراقي بالرغم من العديد من المحاوالت التي كااسنت
تسعى لتمزيقه واشعال الحروب الطائفية والدياسنية والعرقية بين أباسنائه.
ثالثاً .أهداف البحث:

 .1إبراز الجوامع المشتركة في الحوار الدياسني بين السالم والمسيحيين
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 .2تعميق المصالح المشتركة في سبيل باسناء السالم وترسيخ التعايش السلمي في المجتمع
العراقي.

 . 3تطوير لغة الحوار الدياسني من خالل توسيع فرص اللقاء ومجاالت العمل في

الاسنشاطات االجتماعية و َّ
الثقافية.

 . 4تأكيد على أهمية تغيير الماسناهج الخاصة بالتربية السالمية والمسيحية بإدخال مفاهيم
تخص الحوار الدياسني واللقاء بين الثقافات المختلفة َّالتي تسعى لباسناء السالم وترسيخ

السلمي.
التعايش
ّ

 .5إغاسناء الثقافة الحوارية التي تقود على عدم رفض اآلخر ،واالاسنفتاح على وجهة اسنظره

وتجمد لغة الحوار وقبول اآلخر
واحترامها؛ وعدم السعي وراء اجتهادات فكرية صدئة
ّ
المختلف و أع َّده بثقافته ومعتقداته كمقدسات ثابتة.
رابعاً .نوع البحث :يتحدد اسنوع الدراسة أو اسنمط البحث على أساس مستوى المعلومات

المتوفرة لدى الباحث وعلى أساس الهدف الرئيس للبحث )1(.بما أن الدراسة ركزت على
تحليل الحوار الدياسني ،بهدف التعرف على أهميته في باسناء السالم وترسيخ التعايش السلمي

في العراق الحالي فإ َّن الدراسة تأخذ اسنوع الدراسة الاسنظرية ذات الطابع الوصفي -التحليلي.

خامساً .منهج البحث -:على الرغم من تعدد الماسناهج في الدراسات االجتماعية ،إالّ إن

ماسنهج تحليل المضمون هو الخيار األاسنسب من بين الكثير من الماسناهج لتحليل الحوار

الدياسني وباسناء السالم وترسيخ التعايش السلمي ،والتوصل إلى مكاسنواسناتهم ،ومحاولة الكشف

عن أسباب اختيارهم في هذا البحث ،والسيما وأ َّن ماسنهج تحليل المضمون يرمي إلى
الوصف الموضوعي الماسنظم للمحتوى )2( .ويقابل ذلك جوهر عمل الباحثة بالتكلم عن
الحوار الدياسني وباسناء السالم وترسيخ التعايش السلمي وتحليلهم بشكل موضوعي ،وتم

ا عتماد الجملة كوحدة للتحليل في هذا البحث ،للوصول إلى كوامن وطبيعة ودور الحوار
الدياسني في باسناء السالم وترسيخ التعايش السلمي في العراق الحالي.
1

عبدالباسط محمد حسن ،أصول البحث االجتماعي ،ط ،1دار غريب للطباعة ،القاهرة،1977 ،

ص.129

Ole H, Content Analysis for Social Science and Humanities, Addition, 1969, p.
12.
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سادساً .تساؤالت البحث -:سوف اسنحاول في هذا البحث التفكير حول المسائل اآلتية :ما
هو مفهوم الحوار بين األديان؟ وهل هو ممكن في الواقع؟ ما هي المجاالت أو الميادين

يتم فيها؟ ما هي الغاية ماسنه أو ما اسنفعه؟ وما هي الشروط الالزمة لمكااسنيَّة
التي يمكن أن َّ

تحقيقه؟

سابعاً .المفاهيم العلمية -:إن المفهوم ( )conceptالذي هو اساس لغة التعامل
الاسنسااسني ووسيلة إ
إ
الاسنسان للتعبير عن أفكار وحاالت وأوضاع محددة ،يكتسي أهمية في
عملية البحث االجتماعي ،فعن طريق هذا التحديد يمكن للباحثة أن تحصر المعلومات

التي عليها جمعها .تعين هذه الفقرة على تحديد بعض المفاهيم التي سيعول عليها البحث
وهي:

 -1الحوار -:في المدلول اللغوي للحوار :أصله من الحور .وهو الرجوع )1(.وحار :أي
رجع )2(.وهم يتحاورون ،أي يتراجعون )3(.وحاورته :راجعتهُ الكالم .وهو حسن الحوار.
فالحوار هي المرادة في الكالم)4(.

واصطالحاً-:هو لفظ عام يشمل صو اًر عديدة ماسنها الماسناظرة والمجادلة ،5ويراد به :مراجعة

الكالم والحديث بين طرفين ،دون أن يكون بياسنهما ما يدل بالضرورة على الخصومة)6(.
 يعرف إأي
تعصب لإر ٍ
الحوار ب أَّاسنه ُماسناقشة الكالم بين األشخاص بهدوٍء واحترام ودون
ُّ
ُ ّ
ب من م إ
يتم التّواصل بين
طالب الحياة
عين أو ُعاسنصرّية ،وهو أمطأل ٌ
ّ
ُم ّ
األساسية؛ فأ أعن طريقه ّ
أ
7
الحوار لإلكشف عن الحقيقة فأي إ
ستخدم إ
تبادل األفكار وفأ إ
كل
كشف ّ
همهاُ ) (.ي أ
األشخاص لإ ُ
أ
طرف من المتحاورين ما أخ إفي على الطّرف اآلخر ،وهو إ
الحوار ُيشبع حاجة إ
الاسنسان،
ُ
أ
1ابن ماسنظور ،لسان العرب.

2ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا أبوالحسن ،معجم مقاييس اللغة.
3
4

ابن ماسنظور ،لسان العرب.

الراغب األصفهااسني ،مفردات ألفاظ القرآن.

5الرافعي ،المصباح الماسنير في غريب الشرح الكبيرن ص.156

6أحمد بن عبدالرحمن الصويان ،الحوار :أصوله الماسنهجية وأدابه السلوكية ،دار الوطن ،1993 ،ص.17

العلمية ،اطّلع عليه
7أ ب ت ث ج ح فيصل المالكي (" ،)22-3-2015الحوار الباسناء" ،مجموعة اسنون
ّ

بتصرف.
بتاريخ .1-6-2017
ّ
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إ
المحيطة واالاسندماج بإها ،إضافةً إلى أّاسنه يساعد على
أ
ويسمح له بالتّواصل مع البيئة ُ
1
للمتحاورين) (.
ّ
المختلفة ُ
التعرف على وجهات الّاسنظر ُ
ِ -2
الديني -:لغةً -:هو إحوار بين مجموعة من األأطراف يكواسنون ُمختلفين في
الحوار ّ
إ
المختلفة.
ّ
الديااسنة الّتي يعتاسنقواسنها ،وهو ُياسناقش تعاليم األديان ُ

 حوار األديان :يطلق مفهوم حوار األديان على الماسنتديات واالجتماعات التي تكون بينٍ
معياسنة ماسنها اسنبذ العاسنف والتّمييز
أتباع ّ
ماوية المختلفة بهدف تحقيق غايات ّ
الس ّ
الديااسنات ّ
ٍ
وقاسم مشترك بين جميع
العرقي والطّائفي ،ومكافحة الرهاب ،والوصول إلى اسنقطة تالقي،
ماوية بهدف التّعاون من أجل مصلحة البشرّية وبما يعود بالّاسنفع عليها
أتباع ّ
الس ّ
الديااسنات ّ
في جميع المجاالت ،وبما يجّاسنبها مخاطر الخالف والتّاسناحر)2(.

 -3الحوار اإلسالمي-المسيحي :يعاسني أن الحوار السالمي -المسيحي يوجب القيام
بحركة معرفية مزدوجة يقوم ركاسنها األ َّأول على فهم ومعرفة اآلخر كما هو ،بل وكما يقدم
اسنفسه ،ثم العودة من جديد إلى الديااسنة التي اسنلتزمها لاسنكشف عاسندها مدى إمكااسنية التواصل

التكيف مع مسائل وموضوعات وقيم الديااسنة التي اسنعمل على معرفتها)3(.
و ّ
 -4حوار الثقافات :وهو عملية تبادل لوجهات الاسنظر قائمة على االاسنفتاح واالحترام بين
أشخاص ومجموعات من أصول وتراثات إثاسنية ،ثقافية ،دياسنية ،ولغوية مختلفة في إطار

من التفهم واالحترام المتبادلين )4(.ويرادفه في المعاسنى المصطلحات اآلتية (حوار
الحضارات ،حوار الشمال والجاسنوب ،الحوار العربي األوربي ،الحوار السالمي المسيحي،

تعبر عن جميعها عن الحوار بين األديان والحضارات
حوار الشرق والغرب) .حيث ّ

1رضوان اسناصر الشريف (" ،)30-4-2013كيف يتحاور أهل الحكمة" ،عدن الغد.اسنت ،اطّلع عليه

بتصرف.
بتاريخ .1-6-2017
ّ
2

طالل مشعل ،مفهوم حوار األديان ،2018 ،www.religioncommunicators.org ،تم زيارة

الموقع بتاريخ .2021/4/20

3شفيق جرداي ،الحوار السالمي ـ المسيحي :التحديات والفرص،2012 ،

4هيفاء أحمد السامرائي ،الحوار العربي األوروبي ،دراسات /و ازرة الثقافة والعالم ،العراق،1983 ،

ص.35
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المختلفة التي تعتمد ثقافات متفاوتة في اسنظرتها إلى الكون والوجود وما يستتبعه ذلك من
اختالف العقائد.
 -5بناء السالم:

اء في
 .1بناء(لغة) -:المب
اسنى ،والجمع أباسنإةٌ ،وأبإْاسن ٌ
يات جمعُ الجمع ،وأستعمل أبو حاسنيفة البإأاسن أ
أ ْ أ
الس إ
أصل البإاسناء فيما ال
السفُن :واَّاسنه
ُ
ٌ
فن فقال يصف لوحاً يجعلهُ أصحاب المركب في بإاسناء ُ
اؤها
الباسنيا وصااسنإ ُعهَُّ ،
دبر ُ
فأما قولهم ،في المثل /أبْاسن ُ
ياسنمى كالحجر والطين واسنحوه .والبإ ُ
اسناءُ :م ُ
ٍ
اسناؤها جمع ٍ
اسناء جمع ٍ
جان.
بان كشاهد وأشهاد ،وكذلك أج ُ
اسناؤها ،فزعم أبو عبيد أن أب ً
أج ُ
البأاسنى )1(.يذهب العالمة الجرجااسني إلى َّ
أن السالم هو
وْ
البْاسنأيةُ :ما أبْاسنيتأه وهو البْاسن أى و ُ
البأاسنيةُ و ُ
تجرد الاسنفس عن المحاسنة في الدارين .والسالم مصدر سلم وستعمل اسماً بمعاسنى األمان

والعافية والتسليم والتحية)2(.

شتق من الفعل أسإل أم ،ويأتي
 .2السالم (لغة) -:السالم في اللغة مصدر ،وهو اسم ُم ّ
مما ال ُيرأغب فيه؛ ُفيقال :سلإم من األمر؛ أي اسنجا ماسنه ،والسالمة
بمعاسنى األمان والاسنجاة ّ
من اآلفات هي الّاسنجاة والتخلص ماسنها ،والسالم في مفهومه العريض يمكن أن يشمل عدة

فالسالم في الشرع لفظٌ تُراد به البراءة من العيوب ،وتأتي كلمة السالم بمعاسنى
تعاريف؛ ّ
وتحية أهل الجّاسنة ،كأن ُيقال :السالم عليكم ،عاسند لقاء الاسناس أو
تحية السالم ّ
التحية؛ فهي ّ
اآلخر
فيرد عليه
وداعهم،
تخش شيئاًّ ،
وكأن المسلم يقول ألخيه( :لك مّاسني السالمة ،فال أ
ّ
ُ
السالم؛
بالمثل)ُ ،
الصالة ،أيضاً :السالم عليكم ،وعاسندما ُيقال :عليه ّ
ويقال عاسند الخروج من ّ
الدعاء بالصالة والرحمة من اهلل ومالئكته ،كما َّ
الحساسنى،
أي ّ
أن السالم اسم من أسماء اهلل ُ
كل ما
سمى اسنفسه -سبحااسنه وتعالى -بهذا االسم؛ لسالمته من ّ
وصفة من صفاته ،وقد ّ
3
(ه أو اللَّهُ الَّإذي
يلحق بمخلوقاته وعباده من اسنقص ،وعيب ،وحتّى فاسناء( )؛ إذ قال تعالىُ :
َٰ
َّال ُم)4(.)...
وس الس أ
أال إلأهأ إ َّال ُه أو اْل أملإ ُ
ك اْلقُ ُّد ُ
1
2

ابن ماسنظور ،لسان العرب ،الجزء األول ،دار الحديثن القاهرة2003 ،

علي بن محمد الجرجااسني ،التعريفات ،ط ،1دار الكتب المصرية ،القاهرة ،1991 ،ص.65

3معجم المعااسني الجامع ،تعريف ومعاسنى السالم ،www.almaany.com ،تم زيارة الموقع بتاريخ

.2021/4/20
4

القرآن الكريم ،سورة الحشر ،آية.23 :
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وفي لغة العرب أربعة أشياء :فماسنها سلمت سالماً مصدر سلمت ،وماسنها السالم جمع

سالمة ،وماسنها السالم أسم من أسماء اهلل تعالى ،وماسنها السالم شجر ،ومعاسنى السالم الذي
هو مصدر سلمت أاسنه دعاء ل إ
إلاسنسان بأن يسلم من اآلفات في دياسنه واسنفسه ،وتأويله
التخليص ،قال :وتأويل السالم اسم اهلل أاسنه ذو السالم الذي يملك السالم أي يخلص من

المكروه ،ابن األعرابي ،السالم اهلل ،والسالم السالمة ،والسالمة الدعاء ،ودار السالم دار
اسند أرِّب إه ْم) )1(.قال بعضهم :السالم ههاسنا اهلل،
اهلل عز وجل قال تعالى (لأهُ ْم أد ُار َّ
الس أ
الإم إع أ
ودليله :السالم المؤمن المهيمن وكما روي يحيي بن جابر أ َّن أبا بكر قال :السالم أمان

اهلل في األرض.

اذن الداللة اللغوية لكلمة السلم تتمحور كاآلتي:
 .1السلم بمعاسني المسالمة.

 .2السلم بمعاسني الحياد السلبي أو اليجابي.
 .3السلم بمعاسني االستسالم واالاسنقياد.

 .4في الالتياسنية لفظ السالم يعاسني الالخطر ومهد االرتقاء)2(.
 اصطالحاً :يشير باسناء السالم إلى الجهود التي تهدف إلى تحويل العالقات داخلمجتمعات ما بعد الصراع من أجل تيسير إقامة سالم دائم والحيلولة دون تكرار أعمال

العاسنف من خالل معالجة األسباب الكاماسنة وراء الصراع وأثاره)3(.

أوجد يوهان غالتواسنغ( )4في تحليله لمفهوم السالم مفهومين:
أولهما :السالم اليجابي الَّذي يمثل فقط غياب العاسنف في الدولة ،أو بين الدول ،أو بين

األأفراد ومن أطراف مختلفة .هذا يعاسني أ َّن األطراف ال تهاجم بعضها وال تتصارع لحراز
1

القرآن الكريم ،سورة الاسنعام ،اآلية .127

2

الموسوعة السياسية ،مفهوم السالم ،مفهوم السالم  - The concept of peace -الموسوعة

3

عمر خيري عبداهلل وآخرون ،حل الاسنزاعات ،معهد دراسات السالم في السكاسندرية وجامعة السالم في

4

يوهان غالتواسنغ :عالم اجتماع اسنرويجي والمؤسس الرئيسي لدراسات السالم والصراع التي عمل كأول

السياسية ،https://political-encyclopedia.orgزيارة الموقع بتاريخ .2021/4/20
كوستاريكا ،2007 ،ص.45

بروفيسور لها في العالم في جامعة أوسلو.
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هدف معين ،بل تبقى في حالة سكون .وبما أاسنه هاسنالك سالم إيجابي ،ساسنفترض تلقائياً
خالل قراءتاسنا لهذا التعريف أن المفهوم اآلخر هو السالم السلبي.

ثااسنيهما :السالم السلبي هو سالم بدون عدالة .في حالة السالم السلبي أاسنت ال ترى

الصراع مفتوحاً في العراء ،لكن التوتر يغلي لدى الجميع؛ ألأ َّن الصراع لم يتم التوفيق
عليه مطلقاً .هاسناك عوامل كثيرة تؤدي إلى تجدد الصراعات بعد ااسنتهائها ويمكن أن تأخذ

هذه العوامل أشكاالً مختلفة؛ فيمكن أن تكون اقتصادية كاحتكار الدولة للموارد وحرمان

الشعب ماسنها ،أو قد تكون العوامل ثقافية كاالختالف العرقي والطائفي بين مكواسنات
المجتمع بسبب وجود عوامل تقود إلى تولد الصراع مرة أُخرى في حالة السالم السلبي
وهاسنا يأتي دور السالم اليجابي في تحقيق سالم مستدام من خالل إقصاء العوامل التي

تؤدي إلى تجدد الصراع وخلق مساواة وتمازج أكبر في المجتمع لكي ال ياسنشئ صراع مرة

أُخرى.

التعريف االجرائي للسالم :تعددت تعريفات السالم ،فعقب الحربين العالميتين عرف ب أَّاسنه
غياب الحرب .كما عرف ب أَّاسنه غياب العاسنف أو الشر وحلول العدالة .وعرف أيض ًا ب أَّاسنه
عبارة عن محصلة التفاعل ما بين الاسنظام المداسني والعدالة االجتماعية.

العالم من الحروب والاسنزاعات
 حالة يخلو فيهاُ
 حالة من األمن واالستقرار تسود العالم وتتيح التطور واالزدهار للجميع . -األمان وحفظ الكرامة والعمل على وجود مصالح مشتركة تحقق قيام حضارة تقوم على

احترام الذات واحترام األخر والتمسك بالعدل واحترام العدالة وتوفير الرقى لجميع األجاسناس

البشرية على وجه األرض بل وتهدأ بوجوده جميع الكائاسنات الحية.
 -6التعايش السلمي:
 التعايش لغةً :مصدر تعايش ،تعايشاً ،فهو ُمتعايش ،ويأتي التعايش في اللغة بمعاسنى:العيش على األُلفة و إ
اس :إذا و إجدوا في المكان و َّ
الزمان اسنفسيهما،
الم أوَّدة ،وتعايش الَّاسن ُ
أ
ُ
ٍ
إ
ٍ
ٍ
ويعي ُشون فيما بياسنهم بااسنسجام وثقة أوإوأئام ،أعلأى
والتعايش أيضاًُ :م ْجتأ أمعٌ تتعدد طوائفه ،أ
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السْل إم ُّي يعاسني:
ش ِّ
َّ
الرْغإم إم إن أاسنهم مختلفون من حيث المذاهب أو األديان أو الفئات ،والتَّ أع ُاي ُ
()1
ٍ
إ
الحروب أو العاسنف.
يدا أع إن
اهإم أبْي أن فئات المجتمع الواحد أب إع ً
وجود بيئة يسودها التَّفأ ُ
ٍ
مكان معين تربطهم وسائل العيش
 التعايش اصطالحاً :اجتماع مجموعة من الاسناس فيمن المطعم والمشرب وأساسيات الحياة بغض الاسنظر عن الدين واالاسنتماءات األُخرى،
()2

ُيعرف كل ماسنهما بحق اآلخر دون ااسندماج وااسنصهار.
عاي ُشوا :أي عاشوا على األُلفة
عاي أش :فعل،
أ
تعايش يتعايش ،تعاي ًشا ،فهو ُمتعايش ،وتأ أ
 تأ أأهلُهُ إفي تأ أع ُاي ٍ
ش أوإوأئ ٍام :أي
يش أ ْ
الم أوَّدة .والتعايش في المجتمع :يعاسني أاسنه ُم ْجتأ أمعٌ طأائإ إف ٌّي أي إع ُ
وأ
ق أد إ
إ
ون إفي تأ أسا ُك ٍن وتأوافُ ٍ
اختإالأ إف إه ُم ِّ
الدياسنإ ِّي أواْل أم ْذ أهبإ ِّي..
اخ أل اْل ُم ْجتأ أم إع أعلأى َّ
الرْغإم إم إن ْ
أيعي ُش أ
أ أ
إ
اهإم أبْي أن ُّ
الش ُع إ
الح ْر إب
ش ِّ
وب أب إع ً
اد بإ إه أخْل ُ
السْل إم ُّي :تأ ْعبإ ٌير ُي أر ُ
التَّ أع ُاي ُ
ق أج ٍّو م أن التَّفأ ُ
يدا أع إن أ
والعْاسن إ
ف ،والتعايش احترام اآلخرين وحرياتهم واالعتراف باالختالفات بين األأفراد والقبول
أ ُ
بها ،وتقدير التاسنوع الثقافي .والتسامح ثمرةٌ للتعايش واسنتيجةٌ عاسنه ،فال يمكن أن يكون
أفكار وتصورات متباياسنة،
ًا
التسامح إ َّال بعد عيش مشترك لجماعة من الاسناس ،تحمل
وت مارس عادات متاسنوعة ،وتاسنتمي إلى ديااسنات مختلفة ،وهو قيمة راقية ال تصدر إال عن

آثار على الفرد والمجتمع ،كما أَّاسنه يسهم في الباسناء
اسنفوس كريمة .وللتسامح الدياسني ٌ
الحضاري ،الذي يعاسني ااسنطالق اسنمط من أاسنماط السلوك إ
الاسنسااسني ،يعترف باآلخر ،فيؤثر
التقلبات المختلفة كما
تعصف بها
فيه ويتأثر به ،وهو ما يعاسني حضارةً قويةً وممتدةً ،لن
أ
ُ
قيل)3(.

فالتعايش السلمي يدعو الاسناس إلى التسامح والتآخي ،فإذا حققوا ذلك استطاعت

مجتمعاتاسنا العربية والسالمية ،وكذلك دول العالم أجمع ،رسم مالمح الحضارة إ
الاسنسااسنية
المباسنية على الحقوق والواجبات.
1

معجم المعااسني الجامع ،تعريف ومعاسنى تعايش ،www.almaany.com ،تم زيارة الموقع بتاريخ

.2021/4/20

 2صبحي أفاسندي الكبيسي ،عبداهلل حسن الحديثي" ،الوسائل االقتصادية في التعايش مع غير المسلمين في

الفقه السالمي" ،مجلة مداد اآلداب ،العدد  ،3صفحة .324
3

أحمد علي سليمان ،معاسنى التعايش السلمي وخصائصه ،أخبار الخليجhttp://akhbar-

 ،alkhaleej.comتم زيارة الموقع بتاريخ .2021/4/20
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المبحث الثاني

الحوار الديني وبناء السالم وترسيخ التعايش السلمي في العراق الحالي
أوالً .الحوار بين األديان (أو الحوار بين المؤمنين)
إ َّن استعمال مفردات الحوار في إطار العالقات بين األديان هو أمر حديث اسنسبياً،
وقد بدأ يصير مألوفاً في األوساط الك َّ
اسنسية بشكل تدريجي ااسنطالقاً من ستياسنات القرن

تم اعتماده
الماضي والسيَّما إثر اللجوء إليه في وثائق المجمع الفاتيكااسني الثااسني ،وقد َّ
رسمياً في الكاسنيسة الكاثوليكيَّة عاسند تغيير اسم "سكرتارية شؤون غير المسيحيين" التي

أسسها البابا بولس السادس ساسنة  1964إلى "المجلس الباباوي للحوار بين األديان" ساسنة

 ،1988وذلك للتعبير عن احترام أكبر ألديان العالم ورغبة في اعتبارها في ذاتها
وخصوصيتها )1(.الصراعات والاسنزاعات الدائمة ،ال تاسنشأ من وجود االختالف والتاسنوع،

وااسنما تاسنشأ من العجز عن إقامة اسنسق مشترك يجمع الاسناس ضمن دوائر ارتضوها ،والحوار

الاسنسان وأخيه إ
بين إ
الاسنسان ،من الاسنوافذ األساسية لصاسناعة المشتركات التي ال تاسنهض حياة
اجتماعية سوية من دواسنها .وعليه فإ َّن الحوار ال يدعو المغاير أو المختلف إلى مغادرة

موقعه الدياسني أو الثقافي أو السياسي ،وااسنما هو ألكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها،
واالاسنطالق ماسنها مجدداً ومعاً في الاسنظر إلى األمور .والدين السالمي ْأولى العاسناية والعاسناية
بقيمة الحوار والدعوة والمجادلة بالتي هي أحسن؛ ألأَّاسنه ال دين بالفرض والقهر والكراه (ال
ين قأ ْد تأبيَّن ُّ إ
إ ْك أراهأ إفي ِّ
الد إ
(وال تأ ْستأإوي اْل أح أسأاسنةُ
أ أ
الر ْش ُد م أن اْل أغ ِّي) (البقرة .)256 /وقال تعالى :أ
إ
َّ إ
صلت/
أوال السَّيأِّئةُ ْادفأ ْع بإالَّتإي إه أي أ ْ
يم) (ف ّ
أح أس ُن فأإ أذا الذي أبْيأاسن أك أوأبْيأاسنهُ أع أد أاوةٌ أك أَّاسنهُ أولإ ٌّي أحم ٌ
.)34

الحوار بين المؤماسنين هو أن يلتقي شخصان أو جماعتان ياسنتمي ٌّ
كل ماسنهما إلى

تقليد دياسن ٍّي مختلف عن اآلخر ،بوصفهم أشخاصاً ملتزمين دياسنياً ،وذلك بهدف إغاسناء
الخاصة وتعميقها وتوسيع آفاقها ،من خالل فهم ٍّ
كل طرف ماسنهما لقاسناعات
حياتهم الدياسنيَّة
َّ
الطرف اآلخر بشكل أفضل في إطار مبادئ الحقيقة واحترام الحريَّة ،وعبر تحليل ُمدقِّق
1
السماك ،مقاالت في الحوار السالمي المسيحي ،مركز األبحاث في الحوار المسيحي السالمي،
محمد َّ

حريصا-لباسنان ،2007 ،ص.56
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لشهادة إيمااسنهما المتبادلة .الحوار هو جهد إيجابي غايته البلوغ إلى فهم أكثر عمقاً للحقيقة

من خالل الوعي المتبادل للقاسناعات والشهادة التي يؤديها المخاطب عن إيمااسنه .بهذا

المعاسنى يمكن القول َّ
إن الحوار الدياسني هو ماسنهج اقتراب من الحقيقة ،فاالاسنهماك في الحوار

ِّ
متجدد عن الحقيقة وروح الحوار تستبعد الثاسنائيات المتعارضة التي
يعاسني الشروع في بحث
المتعصبون والالأدريونٌّ ،
كل على طريقته ،إَّاسنه يعاسني الحقيقة مع اآلخر وليس
يستاسند إليها
ِّ
الحقيقة ضد اآلخر ،وماسنهج الحوار ُيعلن دون لبس َّ
تتجز لكَّاسنها في اآلن
أن الحقيقة ال َّأ
َّ
عصيةٌ على البلوغ إليها كاملة.
عياسنه
ال َّ
بد من التمييز أوالً بين ثالثة مستويات لالجتماع بين اتباع أديان مختلفة،

هي )1 :االحتكاك الذي يتم في مجاالت الحياة اليوميَّة )2 ،وااللتقاء في ماسناسبات أو
يتوجه فيه ُّ
َّ
كل طرف صوب اآلخر .وليس كل
مشاريع مشتركة )3 ،والتخاطب الذي
احتكاك أو لقاء أو تخاطب بين المؤماسنين بأديان مختلفة حوا اًر بين األديان ،فقد يولِّد

االحتكاك اصطداماً ،وقد ُيسبِّب اللقاء اسنفو اًر ،والتخاطب قد يؤدي إلى مزيد من سوء
فضال عن عاسنصر أساسي
التفاهم ..ما لم تتوفَّر فيها أركان الحوار الثالثة السابقة الذكر،
ً

الحرة .فالحوار فعل حر ال يمكن فرضه على أحد ،يمكن
يسبقها في األهميَّة هو الرادة َّ
فقط الدعوة إليه.

وفي ِّ
كل حال ال يقوم الحوار بين األديان على هامش اليمان ،بل باسم اليمان
ذاته ،أو بعبارة أُخرى ،ال يتطلَّب الحوار أن اسندع إيمااسناسنا جااسنباً بشكل كلِّي أو جزئي ،بل
على العكس االرتكاز على معطيات هذا اليمان ذاته ودوافعه األصيلة ،واال تزول عن

ويتحول إلى حوار إاسنسااسني وحسب!
الحوار صفته الدياسنيَّة
َّ

يفتح الحوار بين األديان والتعبيرات االجتماعية والثقافية والسياسية ،آفاق

المقدسات ومواجهة
ويدخل الجميع في قافلة الدفاع عن
ّ
ويبلور أُطر التضامنُ ،
التعاونُ ،
التحديات .وبالحوار يكون السالم والمسيحيين قاعدة للفكر والعاطفة والحياة ،فال يثيرون
في داخل البشر شعو اًر سلبياً ال داعي لثارته ،وال ُيواجهون بأفكار سريعة تحتاج في
هيئ الجو الاسنفسي ،وتمهّد األرضية الفكرية لذلك.
وصولها إلى أفكارهم ّ
لمقدمات طويلة ،تُ ّ
وال يحطمون مشاعرهم بالقسوة في الكلمة والحركة واألُسلوب ،بل يعملون على أن
يالمسواسنها باللطف واللين والحكمة ،لتكون المدخل الطبيعي للثقة والعاطفة المتبادلة التي
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تماسنح الفكر حالة الهدوء ،والشعور حالة الطمأاسنياسنة .وهما المدخل الطبيعي لتكوين القاسناعات

والوصول إلى روحية اليمان ،ولعلاسنا ال اسنبالغ عاسند القولَّ :
إن التكليف الربااسني األ َّأول

إلاسنسان على وجه هذه المعمورة وهو خالفة إ
لإ
وجل يحاور مالئكته
عز ّ
الاسنسان ،كان الباري ّ
وجل حوارهم عاسند حدود المعرفة التي
عز
ّ
ويوضح لهم دواعي اختياره .ويختم الباري ّ

ون) (البقرة .)30 /وأضحى الحوار بعد ذلك هو
يملكواسنها بقوله (إاسنِّي أ ْ
أعلأ ُم أما ال تأ ْعلأ ُم أ
إن عظمة أي ثقافة هي في ااسنفتاحها،
أسلوب األاسنبياء واألوصياء والصالحين عبر التاريخّ .
وقدرتها على تأصيل مفهوم الحوار والاسنقد في مسيرتها ،فثمة أشياء ومعارف عديدة يتم

االستفادة ماسنها من جراء االاسنفتاح والتواصل والحوار ،والثقافة التي تصطاسنع االاسنفصال
واالاسنغالق تبتر التاريخ وتقف موقفاً مضاداً من الوعي التاريخي .وا ّن الثقافة الحوارية ،هي
ي ،فالحوار يعيداسنا كمؤماسنين
السبيل الضروري إلى التقدم االجتماعي والسياسي والحضار ّ
ويقوي خيارات
مسلمين ومسيحيين في المجتمع العراقي جميعاً إلى اكتشاف ذواتاسناّ ،
العاسنفية ،التي تمارس
التواصل والتعارف ،ويدفعاسنا جميعاً إلى التخلي عن تلك الخيارات ُ

الاسنبذ والقصاء.

إ َّن الذي اسنقصده بالحوار الدياسني هو تحقيق التعارف والتواصل بين الماسنتسبين

لألديان ،بحيث يعرض كل صاحب دين معتقداته ومفاهيمه وفقاً لما هو مستقر عاسنده في
دياسنه ،إذ إ َّن الحوار مع اآلخر ال يمكن أن يكون ُمجدياً إذا كاسنا اسنريد من اآلخر أن يكون
على الصورة التي اسنحددها له سلفاً ،يمكن لكل إاسنسان أن يدرس األديان األُخرى وأن

يتعرف عليها ،وأن تكون له تصورات عاسنها ومواقف من عقائدها ومبادئها ،ولكن ذلك ال

ُيغاسنيه عن الوقوف على فهم اآلخر لدياسنه كما هو يعرضه ،بل إن من أهداف الحوار
الدياسني تصحيح بعض المفاهيم ورفع االلتباس حولها ،وان ظل الخالف قائماً حول القضايا

المختلف فيها.

المسيحي في العراق الحالي ليس غرضه إجبار
إ َّن الحوار الدياسني السالمي-
ّ
اآلخر على التخلي عن دياسنه ،أو إلزامه باعتاسناق صورة معياسنة لدياسنه ال يرتضيها ،وااسنما
التعارف معه من أجل تدعيم المشترك واحترام االختالف لتحقيق التعايش السلمي وباسناء

السالم والتعاون.
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اسنقر ما قد يدعو له بعضهم من
وفي إطار هذا التصور للحوار بين األديان ال يمكن أن ّ
وحدة األديان ،بمعاسنى جمع األديان على مبادئ موحدة والغاء ما بياسنها من فروق
واختالفات ،وفكرة توحيد األديان ال تجد ترحيب ًا من كل الديااسنات القائمة ،ألاسنه ال يوجد
أتباع دين واحد يقبلون بالتخلي عن شيء من معتقداتهم من أجل التقارب مع غيرهم .إن

ساسنة اهلل تعالى اقتضت أن يكون بين البشر تاسنوع واختالف في ألساسنتهم وألوااسنهم وثقافاتهم
إإ
إ
ين  .إال
اس أ َّ
اء أرب أ
ون ُم ْخ أتلف أ
ُمةً أواح أدةً أوال أي أازلُ أ
ُّك أل أج أع أل الَّاسن أ
ومعتقداتهم ،قال تعالى :أ"ولأ ْو أش أ
اس أ ْ إ
أن أجهأَّاسنم إم أن اْل إجَّاسن إة والَّاسن إ
ت أكلإ أمةُ أرِّب أك أل ْأمأل َّ
ين")1(.
أم ْن أر إح أم أرب أ
ُّك أوإل أذإل أك أخلأقأهُ ْم أوتأ َّم ْ
أج أمع أ
أ
أ
إن من مستلزمات الحوار الدياسني الاسناجح أن ُي أح ّدد المقصود ماسنه حتى ياسنطلق على ّبياسنة
مطبات قد تؤدي به إلى االاسنحراف عن
ووضوح مشترك ويبتعد بالتالي عن الوقوع في ّ
الطريق المرسوم له .يمكاسناسنا أ َّن اسنميِّز أيضاً بين مستويات الحوار األربعة كما اعتادت

الوثائق الكاسنسيَّة الرسميَّة أن تفعل:

ُّ
ويباسنى على
 .1حوار الحياة ،وهو متاح للجميع في واقع
التعددية الدياسنيَّة السائد اليومُ ،
أساس العيش المشترك في مجتمع ما وضمن الشروط الخاصة التي تحكم فرص التالقي

بين المؤماسنين فيه.

 .2حوار العمل إ
الاسنسااسن ي ،والمقصود به االلتزام المشترك بأعمال تحقيق العدالة

االجتماعيَّة ومسااسندة المحرومين والدفاع عن حقوق إ
الاسنسان .ولهذا المستوى أهميَّة خاصة

كواسنه يكشف عن الجااسنب األخالقي و إ
الاسنسااسني الذي تسعى األديان كافة إلى تعزيزه أو

الدفاع عاسنه.

 .3حوار الخبراء أو الحوار العقائدي؛ إذ يتالقى المسؤولون الدياسنيون أو المختصون فيها
للتبادل الماسنهجي الرصين حول تراثاتهم الدياسنيَّة ،وأهميَّة هذه اللقاءات تتجاوز البيااسنات
المشتركة التي غالباً ما تصدر عاسنهاِّ ،
جو الثقة واالحترام
لتشكل ،ولو على المدى الطويلَّ ،

المتبادلين الذي ياسنتشر بين أتباع الديااسنات.

1القرآن الكريم ،سورة هود ،اآليات .119-118
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 .4حوار الخبرة الدياسنيَّة (الروحي أو الصوفي) ،وهو يقتصر عادة على حلقات ضيقة من
المتمرسين الذين تسمح لهم خبرتهم ومرتكزاتهم بمشاركة خبراتهم الدياسنيَّة في بحث مشترك
عن المطلق)1(.

ثانياً .أهداف الحوار الديني:

ال بد لكل حوار يجري بين الاسناس وفي كل المجتمعات عموماً والمجتمع

العراقي والسيَّما من أهداف يبتغي الوصول إليها ،ومن الصعوبات التي تعترض الحوار

وتخوفه من أن ُيستدرج إلى
بين أتباع األديان ،هو التساؤل عن هدف اآلخر من الحوار
ّ
اسنوحد بين المتحاورين في
ما ال يريده من ذلك الحوار ،ويمكاسناسنا القول ب أَّاسنه من الصعب أن ّ

جميع األهداف التي يرتجيها كل واحد ماسنهم من الحوار ،إذ أن ظروف األديان ومصالح

أتباعها قد تختلف من بيئة إلى أُخرى ومن ظرف إلى آخر بما يقتضي قد اًر من التاسنوع في
الاسنظرة واألهداف المرجوة ،ولكن هذا التاسنوع ليس معاسناه إقرار االاسنطالق من غايات خفية
يريد اآلخر أن يستعمل فيها غيره لتحقيق مصالح ذاتية على حسابه ،ألن االاسنطالق من

مثل هذا الماسنطلق ال يمكن أن يكون أساساً سليماً لحوار مثمر ،بل إَّاسنه قد يؤدي إلى عكس

المرجو ويعزز سوء الظن والخوف المتبادل .من المهم لكل من ياسنطلق في الحوار الدياسني

أن يكون على بياسنة من األهداف التي يرسمها لهذا الحوار ،ولكَّاسنه من المستحسن االتفاق
بين المتحاورين على الغايات العامة لحوارهم وان كان لكل ماسنهم ،إلى جااسنب األهداف
المشتركة ،أهداف أُخرى خاصة به ،ولكاسنها ليست على حساب الطرف األُخرى والتعامل
معه على أساس الثقة والوضوح.

إ َّن أهداف الحوار الدياسني في إطار التصور السالمي-المسيحي في المجتمع

العراقي يمكن تلخيصها في غايات خمس متدرجة ،يمكن أن تش ّكل قاعدة اتفاق بياسنا وبين
محاورياسنا من أتباع الديااسنات األُخرى:

 1ـ التعارف :إن حالة التاسنوع والتمايز القائم بين الاسناس تقتضي السعي للتعارف المشترك

بياسنهم ،ألن التعارف هو السبيل األاسنجع لمعرفة اآلخر واحترامه ،وتصحيح المفاهيم

1

السماك ،مقاالت في الحوار السالمي المسيحي ،المصدر السابق اسنفسه ،ص .59
محمد َّ
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الخاطئة عاسنه ،ألاسنه كما قيل :إ
"الاسنسان عدو ما جهل" فإذا تعرفت على اآلخر وأدركت ما
لديه من مفاهيم وقيم ساعد ذلك على تبديد األفكار السلبية عاسنه.

 2ـ توسيع مساحة التفاهم المشترك :كثي اًر ما ياسنطلق الاسناس في اسنظرتهم لآلخر من صورة

اسنمطية جاهزة ال تستاسند إلى معرفة موضوعية بدياسنه وبثقافته ،ويباسنون بذلك من الحواجز

واالختالفات الوهمية مع غيرهم ما يفتقد إلى أي أساس صحيح .إن تحديد عاسناصر االتفاق

مهم؛ ألأ َّن ذلك مما ُيم ّكن من تحرير مواطن
وااللتقاء مع اآلخر ،ولو كااسنت جزئية أمر ّ
االختالف وحصرها ،بحيث ال ُيهدر المشترك ،وقد يكون شامالً لمساحة كبيرة من التفاهم،

محل اختالف؛ والاسناس عموماً هم أسرع إلى القفز على عاسناصر االختالف
لحساب ما هو ّ
ماسنهم إلى الوقوف على عاسناصر االتفاق.

 3ـ تحقيق التعايش المشترك :إ َّن من أأبرز ما يسعى إليه كل مجتمع بشري عامةً
والمجتمع العراقي خاص ًة هو أن ي إ
اسنش أد االستقرار والسلم االجتماعي وهذا هو أساس تدعيم
ُ
أواصر العيش المشترك بين أباسنائه على اختالف معتقداتهم وثقافاتهم ،ولن يكون ذلك إال

المدمر الذي ال يحسم الخالفات بل
بالحوار والتعارف ،وان البديل عن الحوار هو الصراع
ّ
يزيد من تأجيجها.

لقد أثبت التاريخ أ َّن ما وقع من حروب بين األديان والطوائف لم يؤدي إلى
ودفاعا
زوالها ،بل إن إعالن الحرب على عقيدة ما ،ال يزيد أصحابها إ َّال تمس ًكا بها
ً
عاسنها ،وا َّن الشعوب ال يمكن أن تباسني حضارة وتحقق تقدماً إ َّال في أجواء التعايش
المشترك ،ولذلك كان من ركائز باسناء المجتمع العراقي لتحقيق باسناء السالم وترسيخ التعايش

السلمي بين أباسنائه.

 4ـ التعاونَّ :
إن الوصول إلى تحقيق التعايش اليجابي في إطار المجتمع العراقي بين
كواسناته ،يجعل هذه المكواسنات ال تقاسنع بمجرد التعايش وااسنما تسعى لقامة التعاون
مختلف ُم ّ
فيما هو مشترك بياسنها ،واذا ما اسنظراسنا إلى األديان السماوية ،إ
السالمي والمسيحي في

العراق ،فإَّاسن اسنا اسنجد أن بياسنها من المبادئ المشتركة ما يدعوها إلى التعاون ،كما أَّاسنها تعيش
في واقع يطرح عليها اسنفس التحديات ،إم َّما يدعوها لتكاتف الجهود.
إ َّن تراجع القيم اليمااسنية واألأخالقية في المجتمعات الحديثة لحساب المفاهيم

المادية ،ووجود حاالت الصراع والاسنزاعات والحروب التي يعرفها عالماسنا المعاصر،
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ومشكالت البيئة وما تعااسني ماسنه من خلل له مضاعفات على حياة الاسناس…الخ كل هذه
القضايا وغيرها يستوجب تفكي اًر مشتركاً وعمالً متكاتفاً بين أتباع األديان ،بل إن مثل هذه
القضايا يمكن أن تجمع أتباع األديان مع غيرهم من الماسناضلين في هذه الميادين على

اختالف عقائدهم ومشاربهم الفكرية.

 5ـ التعريف بالاسنفس لدى اآلخر :إن من أهداف الحوار بين أتباع الدين السالمي

والمسيحي في العراق الحالي ،أَّاسنه يوفّر ساحة للتعارف المشترك ،والسيَّما للدين المسيحي
التي يمثل أتباعها أقلية في المجتمع العراقي الحالي ،وال يملك اآلخرون فكرة واضحة

عاسنها ،بل قد تكون لديهم أفكا اًر غير صحيحة عاسنها تساهم في إيجاد حالة من التباعد

والتاسنافر.

إ َّن تعريف أصحاب كل دين بأاسنفسهم يجعلهم يطمئاسنون لفهم اآلخر لهم كما يريدون

هم التعريف بأاسنفسهم ،وليس معاسنى ذلك أن يكون اآلخر موافقاً لهم في كل ما يعتقدواسنه،
وإاَّاسنما أن يكون ُمدركاً لحقيقة اعتقادهم كما هو قائم عاسندهم ،ال كما يريد بعضهم أن يصوره

بطريقة تفتقد إلى الموضوعية والتجرد؛ وإا َّن عدم تمكين اآلخر من التعبير عن معتقداته
باسنفسه يجعله ضحية لتشويه المخالفين له والزامه بصورة عن دياسنه ال تطابق حقيقة
اعتقاده؛ ومن األمثلة على ذلك ما تعااسنيه صورة السالم من التشويه في كثير من وسائل

العالم الغربية التي تربط مثالً بين السالم والعاسنف والرهاب ،ااسنطالقاً مما ياسنسب لبعض
المسلمين ،ولو كان المسلمون ال ُيقرون ذلك وُي أع ُّدواسنه ماسنافيا لمبادئ دياسنهم.

ثالثاً .شروط إمكانية الحوار الديني:
جاد ومثمر من أهداف راشدة ومن شروط وضوابط
إَّاسنه من الضروري لكل عمل ّ
حاكمة ،حتى يظل ذلك العمل في إطار ما ُرإسم له من غايات وال ياسنحرف عن مقاصده
المرجوة إلى غيرها من المقاصد األُخرى ،وإا َّن افتقاد مثل هذه الضوابط قد يؤدي إلى

يشك أصالً في مبدأ الحوار وفي اسنوايا
أخطاء والى تصورات ومواقف ماسنتقدة تجعل بعضهم ّ
القائمين عليه؛ وان من أأبرز الضوابط التي يجب مراعاتها في هذا المجال:

 1ـ أن يتصدى للحوار من هو أهل لهَّ :
إن هذا الضابط من أأبرز الضوابط التي ال يمكن
أن يستقيم الحوار بين األديان بدون احترامه ،إذ كيف يحاور إاسنسان باسم ٍ
دين ويمثله وهو

حق العلم Kوان من مسؤولية كل إاسنسان ُيدعى إلى الحوار وهو
غير عالم بحقائقه وأحكامه ّ
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مؤهل للتعبير بعلم وأمااسنة عن دياسنه في موضوع الحوار المطروح أن يعتذر عن ذلك
غير ّ
وأن ُيعيد األمر إلى أهله؛ كما أ َّن من مسؤولية وأمااسنة الجهات الداعية للحوار أن ال تدعو

المؤهل لذلك ،وااسنه من المؤسف أن ب عض المؤسسات الحوارية تدعو لاسندوات الحوار
غير
ّ
التي تاسنظمها الممثلين الحقيقيين لكل دين ،ولكاسنها عاسندما يأتي الدور الختيار من يمثل

السالم فإَّاسنها تلجأ إلى اختيار من تعتقد أَّاسنه يمثل "إسالماً ماسنفتحاً" أو "مسيحياً ماسنفتحاً" في
اسنظرها ،وأكثر هؤالء الذين يرشحواسنهم لهذه ال َّ
مميزة ممن ال يعترفون إ َّال بااسنتساب ثقافي
لإلسالم وللمسيحيين ،كما يقولون ،وهم بعيدون عن التخصص الشرعي وااللتزام العملي.
إ
يضا في اختيار من ُير ّشح للحوار الدياسني ،إلى جااسنب
وإا َّن م َّما يجب مراعاته أ ً
تمكاسنه العلمي والتزامه العملي ،أن يكون حائ اًز على شيء من القدرات الحوارية مع

اآلخرين ،وأن يكون صاحب اختصاص أو إطالع في موضوع الحوار ،فقد تجري أحيااسناً
ال ،كمسألة
بعض اللقاءات الحوارية لبحث مواقف األديان في المسائل الطبية مث ً
االستاسنساخ ،واسنقل األعضاء ،والموقف مما يسمى "الموت الرحيم" وقد يكون المتحدث على

د ارية بالقضايا الشرعية العامة ولكاسنه ال يملك المعرفة العلمية بالمسائل المطروحة.
 2ـ أن يكون تحديد الحوار في مضمواسنه وأساليبه عمالً مشتركاً بين األطراف المشاركة

فيه :إن الحوار عمل جماعي يلتقي فيه أطراف متعددون لبحث القضايا التي يريدون
التحاور فيها ،وحتى تكون جمي ع األطراف المتحاورة على قدم المساواة في هذا الحوار ال
بد أن يكون لكل طرف ماسنها رأيه وكلمته في تحديد طبيعة الحوار المرجو إقامته،

والمواضيع والقضايا التي ُيراد بحثها ،واألساليب والطرق التي ُيراد اتباعها في ممارسة
الحوار ،وتعيين المتحدثين باسم كل دين .إن ااسنف ارد طرف واحد بتحديد كل قواعد الحوار

وجها لخدمة
ومضامياسنه ودعوة اآلخرين لالاسنخراط في براسنامج ُم ّ
عد سلفاً قد يجعل الحوار ُم ّ
غرض ُمعين ليس محل اتفاق بين الجميع.

 3ـ أن يكون من مستهدفات الحوار تحقيق تعاون عملي في القضايا المشتركة :إن أكثر
هيئات الحوار الدياسني ليست مؤسسات للبحث العلمي ،واَّاسنما هي مساحات يتبادل فيها أهل

األديان األفكار حول القضايا ذات العاسناية المشترك ،واَّاسنه من المفيد لدفع عجلة الحوار إلى
األمام أن يجتهد المتحاورون في إقامة مشاريع تعاون حول المسائل التي تطرح في الواقع

وتحتاج إلى جهود مشتركة للدفاع عن ق يم معياسنة في المجتمع ،أو المطالبة باحترام مبادئ
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ال :الدفاع عن مكااسنة القيم األخالقية في
عامة يلتقي عليها أصحاب األديان ،من ذلك مث ً

ظل المجتمعات المعاصرة ،وحماية حرية التدين أمام التيارات التي تريد الحد ماسنها ،والدفاع

عن كيان األسرة أمام ما يتهددها من اتجاهات تسعى إلى تهميش دورها ،وكذلك الحفاظ
يخل بالتوازن البيئي
التغير الماسناخي الذي صار ّ
على البيئة التي تتعرض لمخاطر التلوث و ّ
في حياة الاسناس… الخ .إن مثل هذه القضايا وغيرها تحتاج إلى تكاتف الجهود بين
المدافعين عاسنها حتى يمكاسنهم إيصال أصواتهم إلى جهات التأثير والتقرير.
 4ـ احترام عقيدة اآلخر :إن من الضوابط المساعدة على اسنجاح الحوار أن يحترم كل
طرف من أطراف الحوار عقيدة اآلخر ،وأن يمتاسنع عن كل ما يتضمن االستهزاء أو
االاسنتقاص ماسنها ،ولو كان ذلك تحت غطاء الاسنقد أو حرية التعبير .اسنعم يمكن لكل صاحب

عقيدة أن يعلن رأيه في القضايا المختلف فيها بين أصحاب األديان ولكن بعيداً عن

أساليب التجريح والهجوم ،الذي ال يساعد على االلتقاء والتفاهم بل يدعو إلى الصراع

والتاسنافر.
 .5يقتضي الحوار من جااسنب آخر لغة خطاب مشتركة ،التي من دواسنها ال يمكن
للمتخاطبين إالَّ أن يكتفوا بكالم ذي طابع تقريبي وقابل لاللتباس ،لغة الخطاب المشتركة
سبل التفاهم ،فالحوار بين األأديان يفترض كما هي الحال
وحدها يمكن أن تيسِّر للطرفين ُ
كل حوار بأن َّ
في ِّ
يتمكن الطرفان من االعتراف إ
بالاسنسااسنيَّة المشتركة التي تجمع بياسنهما
وتجعل ماسنهما أعضاء في جسد البشريَّة الواحد السابق على االاسنتماءات العرقيَّة أو إ
الثاسنية

الاسنسااسنيَّة الذي ُيدعى للسير عليه ُّ
أو الدياسنيَّة .فدرباسنا المشترك هو درب إ
كل بشر ،وعليه
يماسنح ُّ
كل إاسنسان إمكااسنيَّة الاسنجاة والسعادةَّ .
لكن االعتراف بالمشترك ياسنبغي أن يتالزم مع
ُ
القبول بالمختلف واالعتراف به ،ففي كثير من الماسناسبات باءت محاوالت الحوار بالفشل
ال ،وا َّما
ألن أطرافها لم يتوصَّلوا إلى قبول اختالف اآلخرينَّ ،
إما بتجاهل وجوده أص ً

بإخفائه بمحاوالت توفيقيَّة سريعة ،أو بفرض أفكارهم بوصفها المرجع الوحيد .ال يقتضي

الحوار إذن عاسناصر مشتركة بين المتحاورين وحسب ،بل يقتضي أيض ًا األخذ بعين
االعتبار االختالفات القائمة بين الديااسنات ،بعيداً عن المسالمة الزائفة أو التسامح المقَّاسنع.

فاالاسنفتاح والثقة المتبادلة ال يرتكزان في واقع األمر على كون الطرفان يدافعان عن آراء
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متشابهة أو على استبعاد االختالفات ،بل على العكس من ذلك يقوم على أساس العاسناصر
المشتركة والعاسناصر المختلفة على السواء.

أخير أن يكون المتخاطبون أشخاص ًا يتمتَّعون باستقالليَّة الرأي،
ًا
 .6يفترض الحوار
وقادرين على تكوين أحكامهم ومواقفهم الذاتيَّة ااسنطالقاً من خبراتهم الدياسنيَّة الشخصيَّة
والفريدة حقاً ،أي أن يكون لديهم بالفعل ما يقولواسنه ،الواحد لآلخر .يتطلَّب الحوار فك اًر

للتحرر من األحكام المسبقة واآلراء
ماسنفتح ًا ،واستعداداً لإلصغاء والتعلُّم ،ومحاولة مخلصة
ُّ
الجاهزةُّ .
كل دين ُي أع ُّد ذاته مقياساً اسنهائياً وتزعجه مواجهة الديااسنات األُخرى التي عاسندها
اعتبارات مماثلة ،من هاسنا ال يمكن للحوار أن يقوم على دحض اآلخر أو هدايته ،إَّاسنما
على التوضيح والفهم والتعلُّم من اآلخرين)1(.

رابعاً .واقع الحوار الديني في العراق الحالي:
قضية الحوار بين األديان في العراق الحالي ،والمقصود بين أتباع هذه األديان
إ َّن ّ

أن األديان ليست هي التي
ألن من ا
لطبيعي ّ
معا في مجتمعات مشتركةّ ،
الذين يعيشون ً
ّ
إيجابا
شك بعوامل كثيرة تؤثّر س ًلبا أو
تتحاور بل البشر هم الذين يفعلون ذلك ،تتأثّر بال ّ
ً
أن الدعوات إلى الحوار واللقاءات على هذا
على هذه
ّ
القضية؛ ولذا يمكن أن اسنالحظ ّ
أهميتها حيًاسنا
تحمس لها بعضهمّ ،
وشدد على ّ
المستوى تفاوتت بين مرحلة وأُخرى ،بحيث ّ

(بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر )2001على سبيل المثال ،أو تراجع وطوى

األميركية على أفغااسنستان والعراق))2(.
صفحا عاسنها (بعد الحروب
ّ
ً
السياسية في هذا البلد أو ذاك،
الطبيعي أن يتأثّر الحوار باألوضاع
كما كان من
ّ
ّ

اسني ،بسبب
تحولت بعض الصراعات من البعد
فقد َّ
اتيجي إلى البعد الدي ّ
السياسي أو االستر ّ
ّ
الحاجة إلى إضفاء الطابع العقائدي على هذه الصراعات؛ لذا تصبح وظيفة الحوار في

الدين مسؤولية الحروب ،وللتأكيد على
مثل هذه الحالة ضرورّية
وملحة ،لعدم تحميل ّ
ّ
اتيجية للصراعات التي تدور اليوم.
السياسية أو
األهداف
االقتصادية أو االستر ّ
ّ
ّ

1عماد أبو صالح ،فن الحوار ،و ازرة الشؤون السياسية والبرلمااسنية األرداسنية ،األردن ،2012 ،ص -29

.31
2

طالل عتريسي ،اسنحو ثقافة الحوار بين األديان ،جامعة المعارف ،لباسنان ،2017 ،ص.123
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ال يمكن أن اسنفصل الحوار السالمي-المسيحي في العراق الحالي كمشروع
كل طرف عن اسنفسه ،الَّتي تش ّكل الوجه اآلخر
للتالقي والتعارف عن الصورة التي يحملها ّ
اسني في لباسنان
لصورته عن الطرف المقابل ،وقد ّ
تبين لاسنا في دراسة عن كتب التعليم الدي ّ
أن صورة الذات هي التي تحضر في هذه الكتب ،في حين
عاسند المسلمين و
ّ
المسيحيين ّ

إيجابي هاسنا في
ثمة جااسنب
تغيب صورة اآلخر تماماً عن هذا المشهد
ّ
التعليمي .واذا كان ّ
ّ
ّ
يقدم اسنفسه كما يريد أن
عدم تقديم صورة اآلخر بشكل
حق ّ
كل طرف أن ّ
سلبي ،وفي ّ
ّ

السلبي في الوقت
يكون ،وأن اسنعرفه واسنفهمه كما يشاء هو أن يعرف ويفهم ،فإ َّن الجااسنب
ّ
المسيحيون
اسنفسه ،هو في غياب صورة اآلخر تماماً في الوقت الذي يعيش فيه المسلمون و
ّ
حكومية
العراقيون معاً في مجتمع واحد ،وفي مدارس وجامعات مشتركة ،وفي إدارات
ّ
أكاديمي يفترض
علمي و
أي حوار في إطار
واحدة .ما يعاسني ّ
أن ّ
ّ
ّ
يقدم
ّ
كل طرف من أطراف هذا الحوار صورته عن اسنفسه ،وكيف ّ
الجمعيات
التبليغية ،وفي
المؤسسات
يش ّكل الثقافة الدي ّاسنية في
ّ
ّ
ّ

يقدم
التعرف على كيف ّ
ّ
كل ما
صورة اآلخر في ّ
األهلية ،وفي الحوزات
ّ

التثقيفية.
التعليمية ،وفي وسائل العالم وبرامجها
والمدارس الدي ّاسنية ،وفي الماسناهج
ّ
ّ
وال يمكن أن يبقى الحوار استجابة لحالة طارئة من التوتّر ،أو الخوف من

االاسنزالق اسنحو الصدام ،أو للتعامل فقط مع واقع ما بعد الحرب .فالحوار ليؤتي ثماره،

مؤسسات ت ِّ
ار َّ
مميزة ومباشرة في التأسيس لثقافة الحوارَّ ،
ألن هذه
ؤدي أدو ًا
يحتاج إلى
ّ
اسنوع دي ًاسنيا؛ لذا هو يحتاج إلى
الثقافة ولألسف ،تكاد تكون مفقودة في مجتمعاسنا العراقي المت ّ
العالمية؛ ألأ َّن
بوية والدي ّاسنية و
المؤسسات
الباسناء من القواعد التي هي
ّ
التعليمية والتر ّ
ّ
ّ
اسني ،هي اسنتاج ثقافة .وما يرتكب من ممارسات،
المواقف المعادية للدين ،أو لآلخر الدي ّ
إن الثقافة بمعاسنى
أيضا
الدين ،هي
ومن
سلوكيات عاسنف وقتل باسم ّ
ّ
محصلة ثقافةّ .
ً
ّ
المجتمعية ،هي األساس الذي
المرجعية ،والممارسات
بوية
ّ
ّ
التصورات الذه ّاسنية ،واألفكار التر ّ
ّ

ي مشروع الحوار الدياسني السالمي-المسيحي ،هذا إذا كّاسنا
يمكن أن يباسنى عليه بشكل ّ
جد ّ
فاعليته واسنجاحه.
المستقبلي على
اسنريد أن اسناسنظر إلى هذا المشروع من ماسنظور الرهان
ّ
ّ

إ َّن الدعوة إلى ثقافة الحوار في العراق الحالي تطمح أن يصبح هذا الحوار

لشخصية إ
الاسنسان العراقي الفكرّية ولممارساته
األساسية
المكواسنات
كمفهوم وممارسة ،أحد
ّ
ّ
ّ
المجتمعية.
ّ
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خامساً .الحوار الديني وبناء ثقافة السالم في العراق الحالي:

ال ياسنفصل الحوار الدياسني في العراق الحالي عن الظروف السياسيَّة

واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة والثقافيَّة التي ياسنتمي إليها أطرافه ،ال بل يرتبط بهذه الظروف
ويؤثِّر ويتأثَّر بها بشكل مباشر .وهذا ما جعل أحد الالهوتيين المعاصرين ُيطلق هذا

الشعار:

ال يمكن أن َّ
يحل السالم بين األمم دون سالم بين األديان
ال يمكن أن َّ
يحل السالم بين األديان دون حوار بين األديان
يتم الحوار بين األديان دون البحث عن أسسه الالهوتيَّة فيها.
ال يمكن أن َّ

ال تف هم مخيلة السواد األعظم من الاسناس المكااسنة التي يشغلها الدين عاسندما يتعلق

األمر بحل الصراعات ،بل إن ماسنهم من يراها متاسناقضة ،كما تعترف الجهات الدياسنية

الفاعلة وأأفراد مجتمعاتها الدياسنية أَّاسنها في الغالب مقصرون ،وطقوس عقائدهم قد تعرضت
للتحريف ،ما يسبب ويشجع الكراهية والعاسنف .ولكن في الوقت اسنفسه ،فإ َّن ممثلين من

اليوم،
مختلف األطياف الدياسنية والسياسية يعتقدون أَّاسنه في ظل األزمات التي يعيشها العالأم أ
فإ َّن الدين ليس مجرد جزء من المشكلة ،بل إَّاسنه جزء من الحل.

ومن أأبرز الاسنقاط الرئيسة التي يركز عليها الحوار الدياسني السالمي-المسيحي

هي دور الدين في باسناء ثقافة السالم وماسنع اسنشوب الاسنزاعات ،والتعاون من أجل وضع
السياسات المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية وحماية المواقع المقدسة والتصدي للتطرف

العاسنيف وتعزيز المواطاسنة الشاملة .إن دور صااسنع السالم هو جزء من الروح األساسية

اسنظر ألأ َّن الدين
للعديد من التقاليد الدياسنية في المجتمع العراقي بمختلف أطيافه الدياسنيةً ،ا
بعدا خاصاً لضرورة مشاركة القيادات الدياسنية
جزء من العديد من الاسنزاعات ،فإَّاسنه يضيف ً

السالمية والمسيحية في حلها ،سواء كان ذلك يتعلق بأجزاء هامشية من التقاليد أو ما إذا

كان سوء فهم أو تأويل .كما ُيثبت صااسنع السالم أن الصراع يمكن أن يعرقل بسهولة
األهداف األُخرى التي تطمح الطوائف الدياسنية إلى تحقيقها .إذا لم يسبق للقيادات والمراجع
الدياسنية مجابهة أحد أاسنواع الصراعات في المجتمع العراقي ،فلن يتمكاسنوا من التحرك اسنحو
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جميعا ،فإ َّن الرغبة الحقيقية
اقي
ً
هذا الاسنوع من السالم الذي يبحث عاسنه أباسناء المجتمع العر ّ
هي إفراغ روح الدين في محاولة ليجاد أرضية مشتركة)1( .

وتسعى القيادات الدياسنية السالمية والمسيحية في العراق الحالي ،إلى اسنشر الوعي

بالتاسنوع الثقافي والفكري من جهة ،والدعوة إلى الهوية المشتركة وحضارة إاسنسااسنية واحدة من

المسيحي في العراق أثبت إن لكل شخص ولكل
السالمي-
جهة أُخرى ،الحوار الدياسني
ّ
ّ
اسناء على
طائفة دياسنية حرية االختيار في اسنهاية المطاف ،تختار اسنموذج الحياة الذي تريده ،ب ً
سخر كل إمكااسنياتها لتحقيقه ،فإ َّن كان االعتقاد أ َّن السالم يجب أن يسود
ما تؤمن به ،وتُ ّ
على أرض العراق ،فإ َّن القيادات الدياسنية المتحاورة ستستثمر كل طاقاتها في السعي

لتحقيقه ،والعكس صحيح .ال يمكن تصور حياة بدون اختالف أو تاسنوع ،لذلك يجب أَّاسنه

يتعين عليهم العمل لفهم حكمة االختالف واعتبار الدين جزًءا من حل واقعي وفعال
لمشاكل العراقيين )2( .أَّاسن ه هذا البلد المضطرب يحتاج إلى جهود المؤسسات الدياسنية
لمواجهة التحديات المشتركة ،يجب أن تعزز سبل التفاهم من خالل الحوار بين أتباع
األديان الموجودة في العراق في إظل كل هذه الكراهية والعاسنف واالضطهاد والقصاء ،إ َّن
السالم والمسيحيين ،إلى جااسنب كل الطوائف األُخرى في العراق ،تسعى إلى باسناء مجتمع
تتعايش فيه التقاليد الدياسنية المختلفة .وال ياسنبغي أن يكون التعاون والحوار بين أتباع األديان

أمر غريب ًا أو محرماً ،بل يجب أن ُيدمجا في صلب المجتمع المداسني .وان هذا الدمج
ًا
يتطلب التعليم وتفكيك الاسنماذج الثقافية القديمة في المجتمع العراقي التي تم ترسيخها عبر
األجيال .ويجب ،في الوقت اسنفسه ،االستماع إلى صوت المؤسسات الدياسنية والمجتمع
المداسني على حد سواء حتى يمكن لرؤيتهم وتوصياتهم أن تساعد في تشكيل سياسة وخطط

عمل لمعالجة المشاكل االجتماعية المشتركة.

1

خالد عكاب حسون و سالم أاسنو أحمد ،المفهوم المعاصر لباسناء السالم في إطار القااسنون الدولي الاسنسااسني ،كلية

القااسنون ،جامعة تكريت ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القااسنواسنية والسياسية ،المجلد ( ،)4الساسنة ( ،)4العدد (،)15
تكريت ،2012 ،ص .11

2عبدالكريم عثمان علي ،معالم الرحمة بين السالم والتعددية الثقافية ،أعمال المؤتمر الدولي عن الرحمة

في السالم ،جامعة وادي الاسنيل ،السودان ،2017 ،ص.28
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ليس من الحكمة تجاهل المؤسسات الدياسنية في ماسناقشات السياسات ،والسيَّما أ َّن
العالم يشهد قوة الخطاب الدياسني وتأثيره على الاسناس ،ويأمل أباسناء المجتمع العراقي بمختلف
طوائفه الدياسنية أن يتم توفير قيم الدياسنية تدعم ثقافة باسناء السالم مع فرصة لتصحيح تجاهل

الجهات الدياسنية الفاعلة وخطاباتهم في الماضي ،لقد كان التجاهل الذي تم ارتكابه بهذا

الفعل خطأ كبير؛ ألأ َّن تجاهل أصواتهم أدى إلى زيادة المشاكل وتصعيد الصراعات،
خاصة مع ظهور التطرف العاسنيف باسم الدين .يجب أن تكون أولوية تركيز صااسنعي

الق اررات في الحكومة العراقية على إشراك القيادات الدياسنية ،ألاسنهم عاسنصر فعال في
المجتمع الحقيقي واالفتراضي ،كما أن لديهم القدرة على التأثير بشكل إيجابي في حل

المشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية التي يعااسني ماسنها العراق الحالي .إن
مزايا الشراكة بين المؤسسات الدياسنية والحكومة كثيرة ،كما أ َّن سلبيات تجاهلها خطيرة

للغاية.

الحد من خطاب الكراهية من خالل
إ َّن المساعي الحثيثة لتغيير المفاهيم الخاطئة و أ
خلق الحوار بين أتباع األأديان الموجودة في العراق تؤكد لاسنا أاسنها َّ
مميزة باسناء السالم
وترسيخ التعايش السلمي ليست بالمستحيلة؛ إذ يلتقي الشباب من المكواسنات الدياسنية التي

غيةأ التعرف على
يستهدفها العاسنف الطائفي مع اسنظرائهم من المكواسنات الدياسنية األُخرى ُب أ
بعضا ،وبإشراف فريق متخصص كان أعضاؤهُ من خلفيات ثقافية متعددة .مع
بعضهم
ً
وجود إ
الحساس حقًّا أن بعض الجهات الدياسنية العراقية مهملة وال تحظأى بالتغطية الكافية
وا لتعريف الوافي بواقعها .أن الهدف األساسي هو التعريف ببعض الفئات الدياسنية المهمشة

في البالد ،وتشمل حتى المجتمع اليزيدي .تكتسي الماسناطق والمدن العراقية التي ُعقدت

فمحافأظة اسنياسنوى ،التي أقام تاسنظيم
فيها جلسات الحوار أهميةً بالغة من حيث التاسنوع الدياسنيُ .
داعش معقله في عاصمتها الموصل ،تقطاسنها أغلبية مسلمة من السَّاسنيِّين مع اسنسبة قليلة من
مؤخر بعد تحرير المدياسنة.
ًا
المسيحيين ،إذ إ َّن بعضهم عاد
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وسط التحديات والصراعات القائمة أضحى السالم س ارب ـاً يسعى الجميع اسنحوه

آملين اسنواله ،وباسناء السالم ليس أم ارً عشوائياً أو همجياً ،وهو أيضاً ليس مجرد مجموعة

من االتفاقات أو المعاهدات ،فهو علم له قواعد ويحتاج استراتيجيات مدروسة)1( .
يعد مجال باسناء السالم أوسع إم َّما يعتقد معظم الاسناس وأكثر تعقيداً ،فهو يشمل

العديد من العاملين على مختلف األصعدة مثل :أعضاء المجتمع المحلي الباحثين عن

حياة أفضل ،والاسنشطاء السلميين للدفاع عن حقوق إ
الاسنسان ،والقائمين على حفظ السالم
الذين يفصلون بين الجماعات المتصارعة ،والقادة الدياسنيين الذين يشجعون أتباعهم على

صاسناعة السالم مع جي اراسنهم ،وعمال الغاثة الذين يقدمون المساعدات ،ووسطاء المجتمع

المحلي ،وممارسي العدالة التصالحية ،ومسيري الحوار بين األطراف المتصارعة ،ورجال

األعمال الذين يقدمون المساعدات المالية للضحايا والقادة الحكوميين الذين يبادرون

بالتغيير من خالل السياسات العامة ،هؤالء ليسوا سوى أمثلة قليلة للعاملين في مجال باسناء

السالم)2( .

يست عمل هؤالء الاسنشطاء لغات مختلفة للحديث عن قيمهم ووصف أاسنشطتهم،
ولديهم اسنظريات مختلفة بشأن كيفية إحداث التغيير االجتماعي ،ولديهم أيضاً أدوار

ومسؤوليات مختلفة في المجتمع ،فعلى سبيل المثال ،يتحدث بعضهم عن الحاجة إلى

القااسنون والاسنظام ،وهاسناك آخرون يتحدثون عن الشفاء الروحي وحقوق إ
الاسنسان والعدالة

االجتماعية ،وغيرهم عن العودة إلى القيم التقليدية ومهارات حل الصراع والتاسنمية والتعليم،

أو توليفه ،من كل ما سبق ذكره ،وفي الواقع العملي ،ربما يعملون في الماسنطقة اسنفسها ،إلى

أَّاسنهم مع ذلك قد ال يحدث تاسنسيق بياسنهم على الطالق ،غير أن باسناء سالم دائم وعادل
يتطلب وجود تاسنسيق بين كل الاسناشطين واألاسنشطة في هذا المجال للوصول إلى إطار

شامل يضمهم جميعاً.
1لي از شيرك ،استراتيجيات باسناء السالم :هل يمكن باسناء السالم؟ ،جمعية األمل العراقية ،دار الثقافة ،مصر،

 ،2011ص.19
2

خضر كلو علي دوملي و محمد حسن عمر ،مشروع مد الجسور الثقافية للمصالحة في العراق ،مركز الاسنزاعات

ودراسات السالم ،جامعة دهوك ،2012 ،ص.9

791

ين وبناء السالم وترسيخ التعايش السلميّ يف العراق احلالي احلوار املسيحيّ -اإلِسالمي منوذجًا
احلوار الدي ّ

عذراء صليوا شيتو

المسيحي في العراق الحالي في توطيد السالم
السالمي-
ُيسهم الحوار الدياسني
ّ
ّ
والتفاهم المتبادل وروح المغفرة والمصالحة ،في بلد يتسم في كثير من األحيان بالعاسنف،

والخوف من اآلخرين ،وأاسنواع سوء الفهم وفقدان الثقة المتبادلين ،وتصاعد مجافاة التسامح

والصغاء إلى اآلخر باحترام .ال يتجاهل هذا الحوار ما بين تراثيات األديان اليمااسنيَّة
واالجتماعية من اختالفات ،ال بل يسمح باكتشافها وتوضيح قيمتها ،كما يسمح بمعرفة

بأي طرف إلى الذوبان في اآلخر،
أفضل للذات وبتبادل للثروات الروحيَّة .إَّاسنه ال يؤدي ِّ
تعصب .فهذا الحوار ال يبغي في
بل يجعله أكثر رسوخاً في معتقداته دون ااسنغالق أو
ُّ

الهويات الروحيَّة وال تكوين أي اسنوع من أاسنواع التوفيق الدياسني ،وال
الحقيقة ال االاسندماج بين ِّ
تسهيل أيَّة عمليَّة اقتاسناص .إَّاسنه فعل ااسنفتاح واحترام واعتراف بإمكااسنيات العيش المشترك في

إطار مجتمع عراقي ُّ
تعددي.
وهذا ما أ َّكده البابا فراسنسيس خالل اللقاء بين األديان في سهل أور ،إذ قال " :هذا
كان األُص إ
الياسنابإيعُ ،هاسنا أبدأ أع أم ُل اهلل أوُوإل أدت إديااسناتُاسنا .أو ُهاسنا ،إذ
بار ُ
ول و أ
ك ُه أو أم ُ
الم ُ
ُ
الم أ
كان ُ
أ
إ
إ
اهيم أد ْع أوةأ اهلل ،أو إمن ُهاسنا
عاش أبواسنا ابراهيم ،أيْب ُدو أو أكأَّاسناسنا أاسن ُع ُ
أ
ود إلى أبْيتاسناُ .هاسنا أسم أع ابر ُ
ت التاريخ .وأاسن ْح ُن ثأ ْم أرةُ تإْل أك َّ
قال اهللُ لبراهيم:
الد ْع أوإة أوتإْل أك ال إر ْحلأة .أ
اْاسنطألأ أ
ق في إر ْحلأ ٍة أغي أَّر ْ
أ
إ
اْاسنظُر إلى الس إ
إ
ماء وأ ْ إ
اهيم أو ْع أد أاسن ْسلإه،
أ
ْ
أحص الُاسن ُجوم (را .تك  .)5 ،15في تْل أك الُاسن ُجوم أرأى ابر ُ
الديا إ
أخواتإاسنا إمن إ
يحيين و إ
إ إ
اسنات
إخوتإاسنا و أ
لأقأ ْد رآاسنا أاسن ْح ُن .و أ
أ
المس أ
ُ
اليوم ،أاسن ْح ُن أ
الم ْسلمين ،أم أع أ
إ إ
إ
األرض.
األُخرىُ ،اسن أكِّرُم أبااسنا ابراهيم أوأاسن ْع أم ُل م ْثلأهُ :أاسنْاسنظُ ُر إلى أ
السماء أوأاسنس ُير علأى ْ
إ
كان أيْاسنُبوإع اليمان ،إمن ْأر إ
الم إ
حيم ،و َّ
ض أبياسنا ابراهيمُ ،اسن أؤ ِّك ُد َّ
أن
أن اهللأ أر ٌ
من هذا أ
أن ُاسن أداسنِّس اسمه القُ ُدوس بإ أكر إ
ٍ
ٍ
داء
أ ْكأب أر
اهأي إة ْ
هي ْ
أ ْأُ
إخ أوتإاسنا .ال أي ْ
الع ُ
ص ُد ُر أ
أ
إساءة أوتأ ْجديف أ
إإ
إ إ ُّ إ
ف إمن أاسن ْف ٍ
أن
العْاسن ُ
والتأطأُّر ُ
الم ْؤ إماسنين ،ال أاسن ْق إد ُر ْ
فو ُ
س ُمتأ أدِّيأاسنة :أب ْل هذه ُكلها خياأاسنةٌ لْلدين .أوأاسن ْح ُن ُ
ت إعاسندما يسيء الرهاب إلى إ
الدين .أب ْل و إ
ب أعلأْياسنا إ ازلأةُ ُسوإء الفأ ْهم .ال أاسن ْس أم ْح لإُاسن إ
ور
اج ٌ
ص ُم أ
ُ
أاسن ْ
ُ ُ
طيه ُغيوم ال أكر إ
ِّ
الس إ
الر إ
الح ْر إب
ت أكثإيفأةً ،فأ ْو أ
اهأية! كاأاسن ْ
ماء ْ
هاب و أ
ق هذا أ
أ
وم ْ
البلأدُ ،غُي ُ
أن تُ أغ أ ُ ُ ُ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
ص أٍ
ورة
الم ْ
ظل أمة .أوعاأاسن ْ
الجماعات العرإقيَّة والدياسنيَّة .أ أأوُّد ْ
ميع أ
أن أ ْذ ُك أر بإ ُ
و ُ
ت مْاسنها أج ُ
العْاسنف ُ
الفتأ إ
ُلوف الاسنإ إ
خاصة الي إز إيدّيين الذين ب أكوا لإم ْقتأ إل ال أكثير إ
ط إ
فال
يات واأل ْ
ساء و أ
شاه ُدوا أ أ
ين مْاسنهُم ،أو أ
أ أ
َّ أ
أ
أ
ف الجس إدي و إ إ
ضعوا لإْلعْاسن إ
ي ْخطأفُون ويباعون أكعبإيد ،وقأ ْد أ ْ إ
اسني الجباري..
ُ
أأ ّ
ُ
ُخ ُ
أ أُ ُ أ أ
ْ
أ
االرتداد الدي ّ
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مير والحِّري إ
أجل احتإرإام حِّري إ
وُاسنصلّي إمن إ
الض إ
َّة َّ
َّة الدياسنيَّة واالعتراف بإها في ُك ِّل أمكان :إَّاسنها
ُ
ُ
أ أ
1
إ
إ
إ
إ
إ
وق أأساسيَّة ،ألأَّاسنها تأ ْج أع ُل إ
ق لأها) ( .
الاسنسان ُحًّار للتأأ ُّ
ُحقُ ٌ
أمل في السماء التي ُخل أ
إإ
إ
إ إ ٍ
مال هذا إ
اسني
هاب أش أ
إعاسندما ْ
البلأد أ
أ
الر ُ
اج أ
تاح ْ
الحبيب ،أد َّم أر ب أو ْحشيَّة ُجزًءا من تُراثه الدي ّ
الع أ إ إ إ
الثأمين ،بإما في أذلإ أك ال أكاسنائإس واأل ْأديرةأ وُدور إ
الجماعات .أولأ إك ْن أحتأى في
بادة ل ُم ْختألف أ
أ
ُأ أ أ
إ
َّ
تإْل أك اللح إ
ِّ
إ
المتأطأ ِّو إعين في
ظات الحالإ أكة ،كاأاسن ْ
أ
الم ْسلمين ُ
وم تأتأألق .أُفأك ُر في ال أشباب ُ
ت الُاسن ُج ُ
س واأل ْأديرة ،وباسنوا ص ٍ
الم إ
إعاد إة تأر إ
ميم ال أكاسنائإ إ
أخ إويَّة علأى
ساع ُدوا في
وصل،
داقات أ أ
الذين أ
أ
ُأ أ أأ ْ أ
أ ْ
ُ
إ
إ
ِّ
إ
أْاسن إ
المساج أد
مين
الم ّ
ون أ
الذين ُي أرِّم ُم أ
أ
الم ْسل أ
سيحي أ
الي ْوأم أم ًعا أ
ين و ُ
قاض ال أكراهأية ،وأُفأك ُر في أ
إلي إه السماء إلاسنسير إ
يق السَّالم.
آخر .إَّاسنهُ أ
فيه ُه أو أ
وال أكاسنائإس .ال أ
طر ٌ
طر ُ
طر ُ
يق أ
شير ْ
أ ُ
أ
يق الذي تُ ُ
أن أاسن ْجتأ إه أد معا باالتإ إ
ت
أوأي ْ
جاه أاسن ْف إسه .أبْيأاسنما ُكلُّاسنا ُاسنعااسني إم أن الجائإ أحة ،أوأبْيأاسنما تأ أسبأَّب ْ
ب إمّاسناْ ،
طلُ ُ
أً
اعات هاسنا في أرض إبراهيم في أش ٍ
قاء أكثير ،إَّاسنهُ إمن أغْي إر الالئإ إ
أح ٌد بإ ُش ُؤواسنإ إه
ِّ
ق ْ
الصر ُ ُ
أن أي ْهتأَّم أ أ
َّ إ
دون مشارأك ٍة وقُ إ
كون أس ٌ إ
ميع لإْل أجميع ،أوبإ إ
ض أم ُن
الج إ
دون أعدالأ ٍة تأ ْ
بول أ
الخاصة فأقأط .لأ ْن أي أ
الم ب إ ُ أ أ
االزإدهار لإْلجميع ،ب ْدءا بالمستأ ْ إ
الم بإ إ
وب
دون ْ
أن تأ ُم َّد ال ُش ُع ُ
المساواةأ و ْ أ أ
ض أعفين .أولأ ْن أي أ
أ ً ُْ
كون أس ٌ
ُ

أي أدها إلى ال ُش إ
آخ ُرون ،أولأْي ُسوا
ين أَّاسنهُم أ
الم ما إزْلاسنا أاسن ْعتأبإ ُر أ
اآلخر أ
عوب األُخرى .أوأل ْن أي أ
كون أس ٌ
ألن تأحالُ إ
إ
إ
أح ٍد ما؛ َّ
فات
دام ْ
ت التأحالُ ُ
فات تأْاسن أشأُ ض َّد أ أ
حن"ُ ،ج ْزًءا مّاسنا .أولأ ْن أي أ
"أاسن ُ
كون أس ٌ
الم ما أ
إ إ
إ
البع إ إ
إخ أوةٌ
بون أو أم ْغلُوبون ،أب ْل ْ
الب ْعض ال تأز ُ
ض ض َّد أ
َّالم ْلي أس فيه غال أ
أْ
يد ّإال االْاسنقسامات .الس ُ
2
اح الماضي) (".
أخوات ،أي
سيرون إم أن ِّ
فاهإم أو إجر إ
الصر إ
وأ أ
الو ْح أدة ،أرْغ أم ُسوإء التأ ُ
أ
اع إلى أ
َّ
إن اسنظرة اآلخر إلى تقليداسنا الدياسني تُساعداسنا في أغلب األحيان على تعميق طريقة

إيمااسناسنا الشخصيَّةَّ ،
ألن االعتراف باالختالفات واحترامها ال تؤدي بأحد إلى الشعور ب أَّاسنه

اسنصل من معتقداته أو تجاهل خصوصيَّة تقليده الدياسني العريق .يمكن لواقع
مدعو إلى الت ُّ

الحوار الدياسني السالمي-المسيحي في المجتمع العراقي أن يصير أكثر امتداداً بين

1

كلمة قداسة البابا فراسنسيس خالل اللقاء بين األديان في سهل أور ، https://saint-adday.com ،تم زيارة

الموقع بتاريخ .2021/6/13

2كلمة قداسة البابا فراسنسيس خالل اللقاء بين األديان في سهل أورhttps://saint- ،

 ،adday.comتم زيارة الموقع بتاريخ .2021/6/13
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يتم بشكل ِّ
جدي االاسنتقال إلى اسنمط تربية دياسنيَّة على الحوار ،غايتها باسناء
المؤماسنين بقدر ما ُّ
جو ااسنفتاح وتبادل واحترام ُّ
للتعدد.
ثقافة سالم وتاسنشئة المؤماسنين في ِّ
عشر خطوات لبناء السالم في العراق الحالي:

وسط التحديات والصراعات القائمة أضحى السالم س ارب ـاً يسعى الجميع اسنحوه آملين

اسنواله ،وباسناء السالم في العراق الحالي ليس أم ارً عشوائياً أو همجياً ،وهو أيضاً ليس مجرد

مجموعة من االتفاقات أو المعاهدات ،فهو علم له قواعد ويحتاج استراتيجيات مدروسة.
اسنحتاج أن اسنعرف واسنتعلم عن استراتيجيات باسناء السالم ،كيف يباسنى السالم في مجتمعاسنا

العراقي الذي صار مفتقدًا للسالم ،وصارت الصراعات فيه على أشدها؟

اسنقترح هاسنا أأبرز المبادئ اآلتية والخطوات أو المهام األ َّأولية لباسناء السالم في العراق الحالي:

 .1التأمل في القيم :يتطلب باسناء السالم التفكير الشخصي والمؤسسي المستمر،
واالستيضاح للقيم الرشادية ،وتقويماً لكيفية تحقيق برامج باسناء السالم لتلك المفاهيم.

 .2تحليل الصراع والعاسنف :يتطلب باسناء السالم تحليالً مستم اًر للمصادر المطلوبة من أجل
تحقيق السالم وأسباب الصراع والعاسنف ودياسناميكياته.

 .3التعامل مع االحتياجات والحقوق األساسية :يساعد باسناء السالم األأفراد على تلبية
احتياجاتهم وحقوقهم األساسية وفي الوقت اسنفسه معرفة باحتياجات اآلخرين وحقوقهم.

 . 4التخطيط طويل المدى :يتحرك باسناء السالم إلى ما وراء مجرد ردود األفعال على
األزمات من ماسنظرين قصيري المدى ،لكاسنه يتجه اسنحو التخطيط لطبيعة التغيير االجتماعي
الذي يجب أن يحدث في الساسنوات والعقود القادمة.
 .5تحويل مسار الاسنظم كلها :يتضمن باسناء السالم تغييرات على المستوى الشخصي
والعالقاتي والثقافي والهيكلي.

 .6التاسنسيق بين المداخل والعاملين :يتطلب باسناء السالم أن توجد مداخل متاسناسقة تُ ّبين

وملكيتهم ومحاسبتهم ومشاركتهم.
مسؤولية جميع العاملين المختلفين ُ
 .7تحديد ال قوة وخلقها :القوة الموجودة في جميع العالقات ،ويتطلب باسناء السالم أن يعرف
جميع األأفراد مواطن قوتهم وأن يستعملوا تلك القوة سلمياً لتلبية احتياجاتهم البشرية في
الوقت الذي يحترمون فيه اآلخرين.
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وي ِّ
مكن اآلخرين من
ويباسنى على الجهود المحلية ُ
 .8تمكين اآلخرين :يتقوى باسناء السالم ُ
القيام بمهامهم ،ويقوم باسناء السالم على ديمقراطية تشاركية وتقرير مصير تشاركي.
 .9رؤية الثقافة كمصدر :يمكن أن تكون القيم والتقاليد والطقوس مصادر لباسناء السالم.

 .10االبتكار واستعمال البداع :يستعمل باسناء السالم طرقاً متعددة للتواصل وللتعليم بدالً
من االعتماد على الكلمات أو الحوارات وحدها لتطوير حلول ابتكارية للمشكالت

المعقدة)1(.
ُ

دور األديان في بناء السالم :الدين كعامل إيجابي في بناء السالم في المجتمع

العراقي-:

إن حواراسنا هو حو ٌار مع أخوتاسنا المسلمين قبل ِّ
كل شيءَّ .
َّ
إن العيش المشترك بياسناسنا على
مدى قرون طويلة ِّ
يشكل خبرة أساسيَّة ال عودة فيها ،وجزءاً من مشيئة اهلل علياسنا وعليهم.
وفي الوقت الذي فيه تبحث المسيحية والسالم معاً في بلداسنا العراق عن صيغة للتواصل

والحوار والتالقي ،ويجدر أن تُستأجوب خبرة الطوائف الدياسنية األُخرىَّ .
إن عيشاسنا المشترك
يمتد على قرون طويلة ِّ
يشكل ،على الرغم من ِّ
الذي ُّ
كل الصعوبات ،األرضيَّة الصلبة التي

ٍ
ومتكافئ ال يشعر
اسنباسني عليها عملاسنا المشترك حاض اًر ومستقبالً ،في سبيل مجتمع
متساو ُ
فيه أحد ،أياً كان ،أَّاسنه غريب أو ماسنبوذ ( )2إَّاسناسنا اسناسنهل من تراث حضاري واحد اسنتقاسمه ،وقد

أسهم ٌّ
الخاصة ،إن قرابتاسنا الحضارية هي إرثاسنا
كل مَّاسنا في صياغته ااسنطالقاً من عبقريَّته
َّ
اسنصر على المحافظة عليه وتطويره وتجذيره وتفعيله كي يكون أساس
التاريخي الذي
ُّ
عيشاسنا المشترك وتعاواسناسنا األخويَّ .
إن المسيحيين في العراق هم جزء ال ياسنفصل عن الهوية

الحضارية للمسلمين .كما أ َّن المسلمين في العراق هم جزء ال ياسنفصل عن الهوية
الحضارية للمسيحيين .ومن هذا الماسنطلق فاسنحن مسؤولون بعضاسنا عن بعض أمام اهلل

مستمر ،عن صيغة ،ال للتعايش فحسب ،بل
والتاريخ؛ ولذا يتحتَّم علياسنا أن اسنبحث ،بشكل
ٍّ

1لي از شيرك ،استراتيجيات باسناء السالم :هل يمكن باسناء السالم؟ ،جمعية األمل العراقية ،دار الثقافة ،مصر،

 ،2011ص .109-108
Campanini Massimo, Il pensiero islamico contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2
2009, p. 129.
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للتواصل الخالَّق والمثمر الذي يضمن االستقرار واألمان ل ِّ
كل مؤمن باهلل في أوطااسناسنا،
التعصب والفئويَّة ورفض اآلخر)1(.
بعيداً عن آلية الحقد و ُّ
واَّاسناسنا على قاسناعة َّ
بأن قيماسنا الروحيَّة والدياسنيَّة األصليَّة خليقة بأن تساعداسنا على تخطِّي
المشاكل التي قد تط أر على مسيرة عيشاسنا المشترك .وهذا ما يفرض علياسنا أن ياسنظر بعضاسنا

ألن إ
عدو ما يجهلَّ .
التعرف المتبادل الحقيقي؛ َّ
إن عالم
إلى بعض بروح االاسنفتاح و ُّ
الاسنسان ُّ
اليوم ِّ
التعصب والتمييز على اختالف أاسنواعها .وااسناسنا اسنطمح إلى إرساء
تمزقه آفات الفرقة و ُّ

َّ
عكسية لما
اسنشوه قصد اهلل فياسنا فاسنكون صورة
قواعد عيش تكون اسنموذجاً لعالماسنا ،بدل أن ِّ
يصبو إليه إاسنسان اليوم من السالم والوئام والتعاون على أساس المواطاسنة الحقيقية
والصادقة .لقد أ ارداسنا اهلل ،جلَّت حكمته ،معاً في هذه البقعة من العالم .وااسناسنا اسنقبل هذه
الرادة برحابة صدر ،واسنرجو أن تعمل هذه الرادة على توسيع قلوباسنا بحيث تتَّسع للجميع
مهما كااسنت ااسنتماءاتهم المختلفة )2(.ومن المعروف أ َّن الحوار السالمي المسيحي تجسَّد
في العراق الحالي على مستويات كثيرة في التاريخ لعل أهمها هذا الحوار اليومي البعيد

خضم الحياة اليومية؛ إذ عملت حكمة السالم والمسيحيين
عن الشكليات الذي يجري في
ِّ
العراقيين على تطوير عيش مشترك يمتاز بغاسنى التواصل والتعاون ،كما تجلَّى أيضاً في
حوارات أكاديمية ال يزال اسنتاجها األدبي قائماً حتى اليوم ،ومع َّ
أن إمثل هذه الحوارات
اتَّسمت في بعض األحيان بالجدل العقيمَّ ،
إال أاسناسنا اسنلمس َّ
أن الكثير ماسنها جرى من ماسنطلق

جو من األلفة والصراحة واالاسنفتاح والموضوعية)3( .
الرغبة في المعرفة في ِّ

في زمن المخاض الحالي الذي يجتاح عالماسنا العربي عموماً والعراق والسيَّما

يبقى أن إحدى المشاكل الكبرى التي يواجهها هي عالقته مع مختلف الفئات الوطاسنية على

اختالف معتقداتهاَّ .
إن المسيحيين والمسلمين تشاركوا في "العيش والملح" قرواسناً طويلة.
1سعد سلوم ،األقليات في العراق :الذاكرة -الهوية -التحديات ،اسنحو باسناء ذاكرة تعددية في العراق ،ط،1

مؤسسة مسارات للتاسنمية الثقافية والعالمية ،بغداد -بيروت ،2013 ،ص.317

2رسالة بطاركة الشرق الكاثوليك األولى ،آب .1991
3
Giovanni Paolo II, Dialogo tra le culture per una civiltà dell’amore e della
pace. Messaggio del sommo pontefice Giovanni paolo II per la celebrazione
della giornata mondiale della pace, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 200, p. 8.
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يتحمل مسؤولية كبرى في هذا
وهذا ما ُيلقي على الطرفين مسؤولية متبادلة .فالسالم
َّ
مدعو إلى تطمين المؤماسنين المسيحيين والمؤماسنين من باقي الطوائف الدياسنية
المجال إذ إَّاسنه
ٌّ

األُخرى الذين يعيشون معه في الوطن الواحدَّ .
إن المسلم في العراق الحالي ال يستطيع أن
أي مشروع لاسنظام اجتماعي وسياسي من غير أن يأخذ بالحسبان الجماعة المسيحية
طور َّ
ُي ِّ
والجماعات الدياسنية األُخرى بشكل ُيعطيها الثقة ،ال َّ
بأن حقوقها الدياسنية محفوظة فحسب،

بل أيضاً ب أَّاسنه ا جزء ال ياسنفصل عن حياة المجتمع العراقي ،وكاملة العضوية في الجماعة
يتحملون مسؤولية مماثلة
الوطاسنية ،بما فيها من حقوق وواجبات .والمسيحيون ،من جااسنبهمَّ ،
فيتحول حضورهم إلى التزام إيجابي وصادق وحازم في حياة مجتمعهم .بهذا يساعد
َّ

المسيحيون مجتمعهم العراقي على أن يستوعبهم ويلقي إليهم اسنظرة إيجابيةَّ .
إن المسيحيين

والمسلمين ال ُّ
مدعوين معاً إلى
بعضا ،بل يجدون أاسنفسهم
يحدون من حريَّة بعضهم
ِّ
ً
مستوى أعمق من الحريَّة تتيح لهم لقاء اآلخر في الصفاء الروحي بعيدًا عن التصفيات
المتسرعة ،كما ِّ
تمكاسنهم من مواصلة هذه الخبرة التاريخية ،الخصبة والغاسنيَّة ،مع ما يعتريها
ِّ
َّ
تتحكم
من صعوبات )1( .إَّاسناسنا مدعوون إلى تغيير تلك اآلليَّة السلبيَّة التي يمكن أن

بعالقاتاسنا المتبادلة ،وابطال مفعولها ،وتحويلها إلى آليَّة تقبل العيش في االختالف .ال

يكفي أن يكون بعضاسنا بجااسنب بعض ،بل بعضاسنا مع بعض ،في سبيل خير إ
الاسنسان في
َّ
بلداسنا العراقَّ .
المستجدات وتتطلَّع إلى المستقبل.
مستمرة تستوعب
إن خبرتاسنا تمتاز بدياسناميَّة
َّ

وحبَّذا لو َّ
تشكلت ماسنابر أو مؤسَّسات حواريَّة فيها اسنلتقي بشكل دور ٍّ
ي كي اسنبلور و ِّ
اسنطور معاً
اسنمط تواصل وتبادل وتعاون يعود بالخير على الجميع)2(.

يمكن للحوار بين األأديان أن يساعد جماعات اليمان في المجتمع العراقي،

بعضا ولتاريخها المشترك
السالم والمسيحيون ،على أن تحقق فهماً أفضل لبعضها
ً
وتجاربها الدياسنية .ومع الدراك الفعلي لجماعات اليمان للمعتقدات الدياسنية الخاصة

1

األب الدكتور يوسف حبي ،المسيحيون في العراق ،مؤسسة يوحاسنا آاسنجيلي ،تورياسنو ،1996 ،ص .33

2
أم أام اهلل في سبيل الاسنسان والمجتمع " :العيش المشترك
مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك ،معاً أ
بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي " ،الرسالة الراعوية الثالثة.1994 ،
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بعضا  ،يمكن لها أن تباسني عالقات تاسنشد تاسنمية مصالحها المشتركة وعلى رأس
ببعضها
ً
هذه المصالح هو تعزيز باسناء السالم في العراق الحالي)1( .

ومع زيادة وعي أعضاء العقائد الدياسنية السالمية المسيحية المختلفة ببعضهم

بعضا ،فإَّاسنهم يقومون بصياغة روابط هامة لصاسنع السالمَّ ،
ألن عملية صاسنع السالم القائمة
ً
على الدين بوصفه عامل إيجابي في باسناء السالم ،في مجملها عالقات قوية مباسنية على
الثقة والتعاطف والعاسناية والتفاهم الذي هو بحد ذاته الهدف من وراء الحوار بين األديان،

وليس التغلب على اآلخر أو التوصل إلى اتفاق كلي أو دين شامل .والسبيل األمثل إلى
ذلك هو سد ثغرات الجهل المتبادل وسوء الفهم بين معتقدات العالم ،وجعلهم يتحدثون

ويصرحون بآرائهم الخاصة بلغاتهم الخاصة ،كما أ َّن الحوار يسمح ل إ
إلاسنسان َّ
بأن يسمع
ّ
حكمة وجهات الاسنظر الدياسنية والثقافية واالجتماعية األُخرى الموجودة في المجتمع العراقي
ويكتسب رؤية العراقيين ببواطن األمور )2( .ويعمل هذا الماسنظور على إدراك اآلخر لباسناء
السالم والتعايش السلمي في العراق الحالي ومدى أهمية دياسنه في الشؤون اليومية .وهذا
أيضاً أكد عليه البابا فراسنسيس من خالل لقاءه مع األديان في مدياسنة أور ،قائالً:
إ
إ
العر ُ إ
الماضيَّة ،عاأاسنى إ
إ
الر إ
الح إ
العقُ إ
هاب أو إمن
ود
اق من أكو إارث ُ
"على أم أدى ُ
روب وآفأة ْ
َّة تأقُوم غالإباً على أُصولإي ٍ
اعات طائإ إفي ٍ
صر ٍ
إ
ش أم ًعا في أسالم ،أبْي أن
العْي أ
َّة ال تأ ْستأ إطيعُ ْ
أن تأ ْقأب أل أ
ُ
ُ
َّة والدياسنيَّة ،بإم ْختأأل إ
العرإقي إ
إ إ
إ
أفكار والثأقافاتُّ .
ف األ إ
ت
الم ْو أ
كل هذا أجأل أ
ُم ْختألأف أ
الجماعات ْ
ب أ
ُ
إ
إ إ
أضرُار
الم ْستأأوى
وأ
قاضا ما ازلأ ْ
المادي :فاأل ْ
الدمار ،أوأْاسن ً
ت ظاهرة لْل أعيان ،أولأْي أس فأقأط على ُ
القلُ إ
ثير إمن ال إ
وب ال أك إ
ق بإ أك ٍ
اسناس
ثير في ُ
أع أم ُ
الج ُرو إح التي أمس ْ
أْ
َّت ُقلُ أ
وب ،إذا فأ َّك ْراسنا في ُ
إ
ٍ إإ
الذين عاأاسن ْوا وتأألَّ ُموا ،ال
ين
الجماعات ،الَّتي أستأ ْستأ ْغ إر ُ
و أ
أ
ق أسأاسنوات لْلشفاء .أو ُهاسنا ،من أبْي إن ال أكثير أ
إ إ إ
الي إز إيدّيينَّ ،
ديم إة
أي أس ُعاسني إ ّال ْ
المتأهأ ِّوأرة أ
أن أ ْذ ُك أر المسيحيين و أ
وع أ
الضحايا األْأبرياء لْلهأ أمجيَّة ُ

إ إ
لالض إط إ
إ
قاؤ ُهم
ضوا
هاد و أ
ضْ
ْ
الق ْت إل بإ أسأب إب اْاسنتمائ إهم الدياسني ،أوتأ أعَّر أ
الاسنسااسنيَّة .فأ أق ْد تأ أعَّر ُ
ت ُه ِّوأيتُهُم أوأب ُ
إ
إ
ضاسنا إلى أب ْعض ،أم أع اختإالفاتإاسنا،
استأ أ
اآلن ْ
أن أاسنْاسنظُ أر أب ْع ُ
ط ْعاسنا أاسن ْح ُن أ
أاسن ْف ُسهُ لْل أخطأر .ل أذلك ،إذا ْ
إعاد إة بإ ٍ
َّة الو إ
ضاء في العائإلأ إة الب أش إري إ
أع ٍ
اسناء فأعَّالأة ،أوُي ْم إكُاسنأاسنا
أن أاسنْبدأ أع أمإلَّيةأ أ
أو أكأ ْ
اح أدةُ ،ي ْم إكُاسنأاسنا ْ
أ
1

معهد السالم األمريكي ،حل الاسنزاعات بين األديان ،مركز التعليم والتدريب ،2008 ،ص .76

2

البابا باسندكتس السادس عشر ،الكرسي الرسولي وباسناء السالم :الكاسنيسة في الشرق األوسط :شركة وشهادة ،المكتبة

الفاتيكااسنية ،الفاتيكان ،2012 ،ص.31
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أج إ
الص أدد ،فإ َّن
سليم عاألٍم
يال القأ إاد أمة ،أ ْكثأأر أع ْدالً وأ ْكثأأر إاسنسااسنيَّة .في هذا َّ
أفض أل إلأل ْ
أ
تأ ُ
آالف إ
إ
العرقي ،الذي مي أَّز الم ْجتأمع إ
قافي و إ
الساسنينُ ،ه أو
اسني والثأ َّ
الف الدي َّ
ْ
االختإ أ
العراقيُ ،م أدةأ
ُ أأ
أ
ّ
ص إمْاسنه .و إ
إ إ ُّ
مين لالستإ أ إ إ
ِّن
العر ُ
أع ْو ٌن ثأ ٌ
الي ْوأم أم ْد ُع ٌّو إلى ْ
اق أ
فادة مْاسنهُ ،أوألْي أس عائقًا لْلتأ أخل إ ُ
أن ُيأبي أ
إ
خاصةً في َّ
الش ْر إ
ق األ ْأو أسطَّ ،
االختإالفات الدياسنية ،أب أد ًال
أطياف إه الدياسنية
لإْل أجميع ،بإ ُمختلف
أن ْ
أ
إ
إ
ٍ
بيعتإ إه،
الم أداسنإيَّة.
ثير ِّ
ب ْ
من ْ
عاو أن في إوئام في أ
الصراعات ،أي إج ُ
ُ
الدين بإطأ أ
أن تُ أ
الحياة أ
أن تأتأ أ
اسم إ
وز استإ ْخدام إ
أن يكون في إخ ْدم إة الس إ
أع إ
اهلل "لتأْبر إ
مال القأ ْت إل
ُخ َّوة .ال أي ُج ُ
َّالم واأل ُ
ير أ ْ
ب ْ
أي إج ُ
أ
أ
ُ
والتأ ْشر إيد والر إ
الع ْك إ
س إمن أذلإكَّ ،
ساوين في
الب ْ
الب أش أر ُمتأ
إن اهللأ الذي أخلأ أ
ق أ
هاب و أ
أ
طش" .على أ
ْ

الوئام .وفي إ
إ
الع ار إ
سان و إ
يد
أيضا ،تُر ُ
الم أحَّبةأ و ْ
الحقوق ،أي ْد ُعواسنا إلى ْ
ق ً
ال أك ار أمة و ُ
الح أ
أن أاسنْاسن ُش أر أ
أ
الحوار ،بإ أش ْك ٍل بّاسن ٍ
الل إ
أن تأتأعاو أن إمن إخ إ
اء
صديقأةً إلْل أجميع ،و ْ
اسنيسةُ الكاثوليكيَّة ْ
أ
أن تأ أ
كون أ
ال أك أ
أ
إ
ضي إ
أجل قأ إ
يان األُخرى ،إمن إ
األر إ
األد إ
َّة السَّالمَّ .
ض
أم أع ْ
إن ُو أ
الم ّ
سيحي أ
ين أ
العريق في هذه ْ
جود أ
إ
إ
ياة إ
واسهامهم في ح إ
االستإ ْمر إار في إخ ْد أم إة
أن
وير ُ
يد ْ
البألد ُي أش ِّك ُل ْإرثًا أغاسنيًّاُ ،
أ
أ
أ
يكون قاد ًار على ْ
ْ أُ
إ
إ
إ
بالحقُو إ
الجميعَّ .
ق
الحياة
شارأكتأهُم في
ورٍة كاملة ُ
أ
كمواطاسنين أيتأ أمتأ ُع أ
ون بإ ُ
ّ
صأ
إن ُم أ
العامةُ ،
إ
إ
إ
إ
أن التأ أع ُددَّيةأ الدي َّاسنيةأ والع ْرإقَّيةأ والثأ َّ
الم ْس ُؤوليات ،أستأ ْش أه ُد علأى َّ
ليمةُ ،ي ْمك ُن
و ُ
قافيةأ أ
الس أ
الح إريات و أ
هار البلأ إد واْاسن إس إ
أن تُ ْس إهم في إ
جام إه".
ْ
ازد إ أ
أ
المبحث الثالث
الحوار الديني وترسيخ التعايش السلمي في المجتمع العراقي الحالي

َّ
إن الحوار الدياسني ُي أع ُّد من أأبرز مرتكزات باسناء السالم والتعايش السلمي في المجتمع
العراقي ،فالحوار الدياسني ُيعلّي من قيم التسامح وتعزيز قيم الصداقة والتفاهم ،والسيما عن
عصب
طريق المعرفة واالاسنفتاح واالتِّصال ،ففي ذلك إحدى الوسائل الاسناجعة لمواجهة الت ّ

سيما حين يكون الهدف األبعد هو باسناء
وجذوره االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وال ّ
السالم واحالل ثقافته محل ثقافة الحرب.
وحين اسنقول التعايش والتسامح فإاسناسنا اسنعاسني قبول التعددية والقرار بالتّاسنوع واحترام
حقوق الغير ،بغض الاسنظر عن دياسنه ومعتقده ،إضافةً إلى حق االختالف ،ألن ذلك من

تتكرس مثل هذه القيم ،فإ َّن ذلك سيفضي إلى إشاعة الوئام المجتمعي
طبيعة البشر .وحين ّ
المحلي والدولي ،واحترام الحقوق والحريات التي يتشارك بها العراقيون ،إذ يولد جميع
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الاسناس أح ار ًار ومتساوين في الكرامة والحقوق وقد ُوهبوا العقل والوجدان وعليهم أن ُيعاملوا

بعضهم بعضاً بروح الخاء)1( .

ووفقاً لعالن مبادئ التسامح ،الذي أصدرته اليواسنسكو قبل عقدين و ّاسنيف من
الزمان( ،)2فإَّاسنه يتطلب تربية الاسنشء على عدم الخوف من اآلخر ،بل االاسنفتاح على ثقافته
الاسنسااسنية ،وهذا يتطلب تقديم الوالءات إ
بوصفها مصد اًر من مصادر إ
الاسنسااسنية على بقية
الوالءات الضيقة .إن التعايش يعاسني االحترام والقبول والتقدير للتاسنوع الثري لثقافات مجتمعاسنا

العراقي وألشكال التعبير وللصفات إ
الاسنسااسنية لدياسنا .ويتعزز هذا التعايش السلمي بالمعرفة

واالاسنفتاح واالتِّصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد .واَّاسنه الوئام في سياق االختالف ،وهو

ليس واجباً أخالقياً فحسب ،وااسنما واجب سياسي وقااسنواسني أيضاً ،والتسامح والتعايش
السلمي ،هو الفضيلة التي تيسر قيام السالم ،ويسهم في إحالل ثقافة السالم محل ثقافة

الحرب)3( .

إ َّن التعايش السلمي على مستوى الدولة العراقية يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز

في التشريعات وفي إاسنفاذ القوااسنين والجراءات القضائية والدارية ،وهو يقتضي أيضاً إتاحة
الفرص االقتصادية واالجتماعية لكل شخص في المجتمع العراقي دون أي تمييز.

وا إل سالم في العراق يعترف بالتعددية التي تحمل شعار التسامح ،والتعددية دليل حيوية

المجتمعات وقدرتها على الاسنهوض بحضارتها إ
الاسنسااسنية واسنحن اليوم في أمس الحاجة إلى
ترسيخ معااسني الخوة إ
الاسنسااسنية من خالل دور المراجع الدياسنية في العراق الَّتي تدعو إلى
1الحسن بن طالل ،رسالة المجلس البابوي للحوار بين األديان لماسناسبة شهر رمضان وعيد الفطر السعيد،

المعهد الملكي للدراسات الدياسنية ،المملكة األرداسنية الهاشمية ،مجلة الاسنشرة ،العدد  ،51الساسنة الثااسنية عشرة،

.2017

2ـصدر هـذا العـالن عـن ماسنظمـة اليواسنسـكو فـي الـدورة الثاماسنـة والعشـرين ببـاريس ،اسنـوفمبر  ،1995في

إطار اهتمام اليواسنسكو بدعم المفهوم الشامل لثقافة السالم.
United Nations Children’s Fund, Machel Study 10-Year Strategic Review:
Children and conflict in a changing world, UNICEF and Office of the Special
3

Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, New
.York, April 2009
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التعايش السلمي والتعاون اليجابي واسنبذ الظلم والرهاب ،واقامة العدل وارساء دعائم

السالم في العراق الحالي )1( .فكل استبعاد أو تهميش إاسنما يؤدي إلى الحباط والعدوااسنية
والتعصب.

َّ
إن التعايش السلمي أمر جوهري في العالم الحديث أكثر ماسنه في أي وقت مضى،

فهذا العصر يتميز بعولمة االقتصاد وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتاسنقل واالتِّصال،

والتكام ل والتكافل ،وحركات الهجرة وااسنتقال السكان على اسنطاق واسع ،والتوسع الحضري،
وتغيير األاسنماط االجتماعية .ولما كان التاسنوع ماثالً في كل بقعة من بقاع العالم ،فإ َّن

تصاعد حدة عدم التعايش والتسامح والاسنزاع بات خط اًر يهدد ضماسناً كل ماسنطقة الشرق
األوسط وال يقتصر هذا الخطر على العراق بعياسنه أو بلد آخر ،بل يشمل العالم بأسره.

والتعايش السلمي ضروري بين أأفراد المجتمع العراقي وعلى صعيد األسرة العراقية

والمجتمع المحلي ،وأ َّن جهود تعزيز التعايش السلمي وتكوين المواقف القائمة على
بعضا والتضامن ياسنبغي أن تغرس هذه القيم عن طريق التعليم
االاسنفتاح واصغاء بعضهم
ً
في المدارس والجامعات ومواقع العمل .وبإمكان وسائل العالم واالتِّصال أن تضطلع
بدور بّاسناء في تيسير التحاور والاسنقاش بصورة حرة ومفتوحة ،وفي اسنشر قيم التعايش السلمي

والتسامح وابراز مخاطر الالمباالة تجاه ظهور الجماعات واأليديولوجيات غير المتسامحة.

(.)2

وياسنبغي أن ُي أع ُّد التعليم في مجال التعايش السلمي والتسامح مع اآلخر ضرورة
ملحة؛ ولذا يلزم التشجيع على اعتماد أساليب ماسنهجية وعقالاسنية لتعليم التعايش السلمي
والتسامح تتاسناول أسباب الالتعايش والالتسامح الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

والدياسنية – أي الجذور الرئيسة للعاسنف واالستبعاد ،وياسنبغي أن تسهم السياسيات والبرامج
التعليمية في العراق في تعزيز التفاهم والتضامن والتعايش السلمي وباسناء ثقافة السالم بين

العراقيين وكذلك بين المجموعات إ
الثاسنية واالجتماعية والثقافية والدياسنية واللغوية .إن التعليم
1التسامح في الحضارة السالمية ،أبحاث ووقائع المؤتمر العام السادس عشر للمجلس األعلى للشؤون

السالمية الماسنعقد بالقاهرة في الفترة من  28اسنيسان لغاية  1آيار  ،2004مصر ،2004 ،ص.43
2

محمد السماك ،مقاالت في الحوار السالمي المسيحي ،مركز البحاث في الحوار المسيحي السالمي ،المكتبة

البولسية ،جواسنيه-لباسنان ،2007 ،ص.162
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في مجال التعايش السلمي يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلى الخوف
من اآلخرين واستبعادهم ،ومساعدة الاسنشء على تاسنمية قدراتهم على استقالل الرأي والتفكير

الاسنقدي والتفكير األأخالقي)1(.

الحالي:
دور المراجع الدينية اإلسالمية في ترسيخ التعايش السلمي في العراق
ّ
يتألَّ ف العراق من تركيبة سكااسنية متعددة األعراق واألديان والطوائف ،تلتقي على
العيش المشترك على رقعة جغرافية واحدة .العراق من أقدم الحضارات التي بدأت على

أرضها ،قبل بضعة آالف ساسنة ،حياة بشرية ألقوام وشعوب استقرت فيه .وباسنت حضارة
العراق أقوام وشعوب ،ماسنهم :السومريين واألكديين واآلشوريين والفرس والترك والعرب
حاليا هم أغلبية سكان
والبابليين ،وساعدت ظروف دياسنية وثقافية على أن يكون العرب ً
العراق ،يليهم الكرد ثم التركمان وقوميات أُخرى .يتألف العراق من تركيبة سكااسنية متعددة
األعراق واألديان والطوائف ،تلتقي على العيش المشترك على رقعة جغرافية واحدة ،يدين

العراق بالدين السالمي كدين رسمي للدولة ،بموجب المادة الثااسنية من دستور تُ أع ُّد مادته الـ
 14أن جميع العراقيين متساوون أمام القااسنون دون تمييز .وأعطى الدستور في المادة 43
الحرية ألتباع كل مذهب لممارسة شعائرهم الدياسنية ،وأ َّكد على الشعائر الحسياسنية ،وأن
الدولة تتكفل بحرية العبادة وحماية أماكاسنها)2( .

للوصول إلى ترسيخ التعايش السلمي في العراق الحالي ،فيتطلب تحديدًا

تعايشاً دياسنياً وهذا يعاسني أن تلتقي إرادة أهل األديان السماوية في العراق ،السالم
والمسيحيين ،في العمل من أجل أن يسود األمن والسالم في العراق الحالي ،وحتى يعيش

المجتمع العراقي في جو من إ
الاسنسااسنية والخاء والتعاون )3( .والتعايش في السالم ياسنطلق
من قاعدة عقائدية ،وهو ذو جذور إيمااسنية .وليس ثمة أبلغ وأوفى بالقصد من قوله تعالى:
1مركز هردو لدعم التعبير الرقمي ،دعوة إلى السالم عن ثقافة السالم والالعاسنف والتسامح ومفاهيم أخرى،

القاهرة ،2017 ،ص.17-16
2

سعد سلوم ،األقليات في العراق :الهوية-الذاكرة-التحديات ،ط ،1مؤسسة مسارات للتاسنمية الثقافية والعالمية،

بغداد -بيروت ،2013 ،ص.21

3إبراهيم صقر إسماعيل الزعيم ،التعايش السلمي بين المسيحيين في بيت المقدس ما بين -1897

 ،1994ط ،1دار الكتب للاسنشر ،لاسندن ،2019 ،ص.24
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َّ
اسنعبد إالَّ اهلل وال ُاسن إ
شرك بإ إه شيئاً
أأال ُ
فقُولوا اشهدوا ب أَّاسنا مسلمون﴾ (آل

كلمة سو ٍ
﴿ ُقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ٍ
اء بياسناسنا وبيأاسن ُكم
وال يتخذ بعضاسنا بعضاً أرباباً من إ إ
تولَّوا
ُ
دون اهلل فإ َّن أ
عمران ،) 64 :في الداللة على عمق مبدأ التعايش في مفهوم السالم .ذلك أن المساحة
المشتركة بين المسلمين والمسيحيين مساحة واسعة ،واذا كان السالم قد جعل قلوب
المسلمين متسعاً للتعايش بين الاسناس كافة ،ففيه من باب أولى ،متسع للتعايش بين

المؤماسنين باهلل)1( .

َّ
بخصوصيته
إن مسألة التعايش السالمي المسيحي تعاسني أن يحتفظ المسلم
ّ

المسيحية ولكّاسنهما يلتقيان على األرض
بخصوصيته
السالمية كما يحتفظ المسيحي
ّ
ّ
حي.
المشتركة ،وعلى الكلمة َّ
السواء التي هي تعبير قرآاسني ّ
أ َّن التجربة السالمية في مسألة التعايش وترسيخه في العراق الحالي من

أغاسنى التجارب إ
الاسنسااسنّية الاسناجحة ،فقد حكم السالم هذه الماسنطقة وماسناطق كثيرة في العالم
المسيحيين واليهود عاشوا
أن
ّ
في الوقت الذي كان يوجد فيها مسيحيون ويهود .وقد الحظاسنا ّ
يتحرك السالم في عملية
مع السالم حياة
طبيعية يملكون فيها حرّية ااسنتمائهم ،بحيث لم َّ
ّ
المسيحيين في أن
يتحرك في عملية ضغط مباشر على
إلغاء لهذا الدين أو لذاك ،ولم َّ
ّ

أن مسألة التعايش ليست من
مما يعاسني ّ
يتركوا دياسنهم و ّ
أن على اليهود أن يتركوا دياسنهمّ ،
المسائل التي تخضع لجدل فكري اسنظري اسنبحث عن قواعده وشروطه وما إلى ذلك،
فالسالم يعترف بأهل الكتاب كاتّباع دياسنين يمثّالن تاريخ الدين السالمي .وتمثّل
مقدسات السالم على مستوى الرمز من خالل الشخصيات َّ
المقدسة في الديأاسنْين
مقدساتهما ّ
ّ

أتصور
أو على مستوى الكتاب في الكتابين الّلذين هما كتابان لهذين الدياسنين ،ولذلك فإَّاسناسني
ّ

أن مسألة التعايش المسيحي -السالمي في العراق الحالي هي من المسائل التي ال تمثّل
ّ
م شكلة فيما هو المعاسنى االجتماعي السالمي والمسيحي ،وفيما هو المعاسنى المجتمعي في
أن إ
السيما إذا عرفاسنا َّ
المسيحية التي تمثّل
القأيم السالمية و
ّ
االجتماع السالمي -المسيحي و ّ
1عبدالعزيزي التويجري ،السالم والتعايش بين األديان في أفق القرن الحادي والعشرين ،ماسنشورات

الماسنظمة السالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط ،1998 ،ص-8

.9
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حركية السالم في الواقع الفردي والواقع االجتماعي على مستوى الخطوط األخالقية

االجتماعية تلتقي بأكثر الخطوط األأ َّ
المسيحية ،واذا كان المسلمون والمسيحيون
خالقية
ّ
يختلفون في فهمهم هلل فإَّاسنهم ال يختلفون في وحدا ّاسنيته ،واذا دعا السالم أهل الكتاب إلى
ٍ
أن السالم يعترف َّ
السواء فهذا يعاسني َّ
بأن
كلمة سواء وذكر الوحدا ّاسنية كعاسنوان للكلمة َّ
موحدون و َّ
المسيحيين ِّ
أن اليهود موحِّدون)1( .
ّ

هاسناك مقومات يشجعها الدين والفكر السالمي لتعزيز التعايش السلمي بين أباسناء

المجتمع العراقي وهي:

 إعادة باسناء مؤسسات الدولة :إ َّن السبيل االمثل لعادة باسناء إالدارة المؤسسية (الدولة)
تحتاج الى اسنقطة شروع موثوق بها كي ال يتحول الجهد الى اسنسق اسنحو الاسنيل من عملية

التعايش السلمي واطارها الوجودي.

 ضرورة خلق وعي ثقافي-اجتماعي شعبي بالمواطاسنة والتعايش :إن المجتمع العراقيبحاجة الى استيعاب عملية التغيير السياسي الستثمار التغيير الذي حصل في اسنيسان
 ،2003فهاسناك شرائح ما زالت دون استيعاب عملية التغيير أو ضدها بسبب المصالح او
الوالء للاسنظام السياسي السابق ،وهاسناك شرائح أُخرى استقبلت التغيير كأاسنه ااسنتصار مذهبي

أو إثاسني.

 ضرورة تغيير القاسناعة بالمواطاسنة من الوالء الى العمل :إن إالاسنسان العراقي المسلم
والمسيحي يمتلك الوعي السياسي والشجاعة والموقف في الفصاح عن قاسناعته في
المشاركة والباسناء ،ويمثل هذا عتبة ااسنطالق ياسنبغي استثمارها ،وبقدر ما هي معاسنية على

ترسيخ دعائم التعايش السلمي ألَّاسنها الخيار الوحيد لالاسندماج االجتماعي والسياسي.

 -ضرورة تشجيع ثقافة الحوار والتسامح :إ َّن اتمام عملية التعايش السلمي المباسنية على

االعتراف باآلخر ،والتسامح وتجاوز تراكمات الماضي واسنبذ العاسنصرية والطائفية ،إاسنما

1

أحمد بن عبدالرحمن بن عثمان ،دعوة التقريب بين األديان :دراسة اسنقدية في ضوء العقيدة السالمية ،دار ابن

الجوري ،الدمام-السعودية ،2001 ،ص .20
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شكل الخطوة االهم بالتحول من ثقافة التراكم لسلبيات الماضي إلى ثقافة الباسناء اليجابي

اسنحو المستقبل)1( .

أيضاً جهود عراقية أُخرى لقيادات دياسنية إسالمية ومسيحية وسياسية بذلت لغاية

ترسيخ التعايش السلمي في العراق الحالي كالمؤتمر الذي كان يحمل عاسنوان "التعايش

السلمي هدف األديان والتسامح وسيلتها" هو الشعار الذي رفعه المؤتمر الوطاسني األ َّأول

للتقريب الدياسني في العراق ،الذي ااسنعقد في بغداد بتاريخ ( 23أيار .)2011 /وبحضور

أكثر  500شخصية سياسية ،وأُخرى دياسنية ،مثلت مختلف الطوائف واألديان في بالد
الرافدين .وسعى المؤتمر إلى إيجاد قواسم مشتركة واعادة جميع المهجرين .وُي أع ُّد العراق
من أكثر البلدان حاجة لخلق أجواء التسامح والتقارب الدياسني بين مكواسناته ،بحكم طبيعته
التي تختلف بشكل كبير عن أغلب الدول العربية؛ إذ ياسنتمي سكااسنه إلى ديااسنات ومذاهب
مختلفة .هذا التاسنوع الدياسني والمذهبي بدا واضحاً للعيان بعد عام  2003في خضم احتقان

طائفي ومذهبي بين أطيافه ،كان يحصد عشرات العراقيين يومياً على خلفية الخطاب
الطائفي الذي اعتمده العديد من رجال الدين آاسنذاك وظهور جماعات متطرفة)2( .

إ َّن زيارة البابا فراسنسيس إلى الاسنجف األشرف ،واللقاء األخوي مع سماحة السيد

السيستااسني َّ
ومهما؛ الستاسنهاض الدور المشترك بين القيادات
كبير
إيجابيا ًا
مؤشر
ًا
يعدان
ً
ً
الدياسنية العالمية لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز الحوار والتسامح وقبول اآلخر واشاعة
استكماال للقاءات أُخرى َّ
مميزة قام بها البابا
قيم العدالة والسالم .وهذا اللقاء التاريخي ،يأتي
ً
الحالي وأسالفه للعالمين العربي والسالمي ،في تقوية الاسنسيج االجتماعي في العراق وفتح

آفاق جديدة في تعزيز مبدأ العيش المشترك ،وترسيخ عالقات الثقة المتبادلة بين جميع

المكواسنات ،وتعزيز األخوة إ
الاسنسااسنية التي تسهم في مواجهة خطاب الكراهية
والسالموفوبيا.

 1وليد سالم محمد ،تعايش الثقافات وتكوين الهوية :مدخل لباسناء الدولة العراقية الحديثة ،كلية العلوم

السياسية ،جامعة بغداد ،2013 ،ص.94
2

ماسناف الساعدي ،مؤتمر التعايش السلمي في العراق -البحث عن صيغة للتقارب ،https://www.dw.com ،تم
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إ َّن الزيارة إلى مدياسنة أور التاريخية واللقاء بممثلين عن مختلف أديان وطوائف العراق
عمق الوحدة بين العراقيين على اختالف
تُعدان حدثًا رمزًيا ذا أهمية كبرى ،وهو حدث ُ
سي ّ
مهدا لحضارات وثقافات متاسنوعة
ااسنتماءاتهم وعقائدهم الدياسنية ،وبخاصة أن العراق يعد ً

كبير في حياة البشرية جمعاء.
أثر ًا
تركت ًا
واقع التعايش السلمي في العراق الحالي:

تُ أع ُّد مفردة التعايش السلمي من المفردات ال َّ
مميزة لتواجد األأفراد في داخل المجتمعات
الاسنسان ضمن دائرة إ
بل هي المفردة االسمى لتواجد باسني إ
الاسنسااسنية الواحدة القادرة على

الباسناء إ
الاسنسااسن ي المتضامن ان مفردة التعايش السلمي بما تحمل من معااسني هي بحد ذاتها
ثورة لتوحيد المجتمعات ،ثورة على الذات الرافضة لالخر ،ثورة على االخر الرافض للذات

إ
الاسنسااسن ية وهاسنا مصطلح الثورة اسنقصد به التحرك السريع لتوحيد المجتمع ضمن مفردة
التعايش السلمي ولكن وكما هو معروف لدى المفكرين والمثقفين فإ َّن مفردة الثورة بحاجة
إلى التحرك المتضامن مع التاسنظير فالتاسنظير يسبق هذه الثورة لضم أباسناء المجتمع العراقي
ضمن الباسناء الواحد .وان مفردة التعايش السلمي ال تخص مجتمع دون مجتمع بل هي

لكل المجتمعات و إ
الاسنسان بطبيعته يكون متعايشاً مع االخرين ضمن ماسناهج الحوار
السباقة)1( .

واليوم اسنحن في العراق الحالي اسنحتاج هذه المفردة وتطبيقاتها أكثر من أي وقت

مضى إذ إن بالداسنا فيها من الطوائف و إ
الثاسنيات والعرقيات الشيء الكثير فاذا ال يكون
هاسناك تعايشاً سلمياً بين كل هذه الفسيفساء الجميلة في العراق ال اسنضمن استق ار اًر وال سالماً
مرتك اًز في هذا البلد ومباسنياً على معااسني الصدق و إ
الخالص لباسنائه ،فالعراق متوزع وتكمن
جمالياته في اطيافه المتعددة من ساسنة وشيعة ومسيحيين وكرد وتركمان وصابئة وشبك

وأيزيديين وغيرهم )2( .والعراق ماسنذ االزل باسني على كل هذه الشرائح ال َّ
مميزة القادرة على
باسناءه من جديد بعد عصف الدكتاتوريات المتعاقبة واالرهاب الحالي ولكن تطبيق التعايش
1عبدالرزاق الحسياسني ،التاسنوع الدياسني والثقافي في العراق ،أوراق ديمقراطية ،العدد ( ،)2حزيران،2005 ،

ص.14
2

فوزي فاضل الزفزاف ،التعايش السلمي اليجابي الباسناء في مجتمع متعدد ،مجلة التواصل ،جامعة ياجي مختار،

الجزائر ،العدد ( ،2008 ،)17ص.69
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بين هذه الطوائف يتطلب التركيز على عدة اسنقاط َّ
مميزة تُ أع ُّد هي الكفيلة بإاسنجاح التعايش
السلمي بين العراقيين إ
وبالمكان إجمالها بالاسنقاط اآلتية:

 .1أن يكون هاسناك تحاور دياسني بين كل الطوائف والقوميات وهذا التحاور يكون مباسنياً
على أسس متياسنة من الصدق مع االخر واالخالص لآلخر ويكون أيضاً حوا اًر مباسنياً على

المصالح المشتركة ال مصلحة طرف دون آخر ،وأن يسبق هذا الحوار تاسنظي اًر على كافة

المستويات ويكون بين رؤساء وعمداء الطوائف في البلد وأن ال يستثاسنى ماسنه أحد .هذا

التحاور سيضع جواً من الحب والتعايش والتقاء اآلخر والقرب ماسنه بعيداً عن كل
المشاحاسنات واالتهامات وغيرها من االمور.

 . 2أن تخرج توصيات من هذه الحوارات واللقاءات الدياسنية بين الطوائف والقوميات وان

تكون هذه التوصيات ملزم العمل بها أي أن تدخل حيز التاسنفيذ ال أن تبقى حب اًر على ورق
وهذه التوصيات تتضمن أمو اًر عدة ماسنها:

أ -الت أكيد على وحدة العراق والعراقيين.

ب -عدم التفريق بي ن الوان الطيف العراقي حسب العرق أو الطائفة أو المذهب.
ت -التأكيد على اسنبذ الرهاب ومن كل الجهات والماسنظمات الداعمة له.

ث -التأكيد على الاسنقاط المشتركة واسنبذ اسنقاط الخالف بين الوان الطيف العراقي.
 -3أن تباسنى أجهزة الدولة على أساس من الكفاءات وبعيدًا عن المحاصصات الطائفية
التي تثير الاسنزعات وبالاسنتيجة يسلم البلد الى حكومة كفوءة لتقدم البلد وازدهاره.

 -4أن يكون رجال الدين طرف أساسي ومشارك فعال في المؤتمرات والحوارات والتركيز
على مسألة َّ
مميزة آال وهي دور الدين في التعايش السلمي والتسامح مع اآلخر المختلف

بدياسنه وثقافته ومعتقداته وعاداته وتقاليده واشاعة مفاهيم الرأفة والرحمة.

-5إشاعة المفاهيم الدياسنية الصحيحة بين أأفراد المجتمع العراقي وطبع الكتيبات والكراسات
التي تحث على ماسناهج التعايش السلمي وباسناء السالم وأن ال سبيل لوحدة المجتمعات إالَّ
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بالتعايش السلمي القائم على أساس من الثقة المتبادلة بين أطياف المجتمع العراقي ككل

)1(.

إ َّن العراق يعيش اليوم دوامة من زعزعة الثقة بين أطياف الشعب وذلك ألن الحركات

الرهابية تحاول أن تزرع الفتاسنة بين الشعب وتعرقل باسناء العراق الديمقراطي الجديد عراق
إ
الاسنسان ،ولكن إن باسناء العراق ال يتم إالَّ بعد أن يكون هاسناك تعايشاً سلمياً بين أأفراد
المجتمع العراقي واالَّ كيف اسنباسني وغيراسنا يهدم وهاسنا يقول الشاعر :متى يبلغ الباسنيان يوماً
تمامه ،إذا كاسنت تباسنيه وغيرك يهدم.

كما أ َّن لشاعة مفاهيم ثقافة السالم و إ
الاسنسااسنية دور أساسي في ضرب مفاهيم

االستبداد والتفرد في األي في إدارة المجتمعات وال سيما المجتمع العراقي .إذن فالدور
الذي تاسناط به القوى الوطاسنية واألحزاب الدياسنية والسياسية في هذه المرحلة دور أساسي

وخطير ويجب أن يتكافل الجميع في سبيل إاسنجاح المسعى الطالب إلشاعة مفاهيم
التعايش السلمي وااسنقاذ العراقيين من شفا حرب أهلية ال قدر اهلل ،والتعايش يستاسند الى عدة
اسنقاط اساسية اسنجملها بالشكل اآلتي:
 -1التسامح وقبول اآلخر وهو دعامة أساسية لرفد مفهوم التعايش.
 -2ضرب مفاهيم االستبداد والغاء اآلخر واقصاءه.

 -3التأكيد على مفهوم الهوية الوطاسنية العراقية وهذه هي َّ
مميزة المثقف العراقي وهي بال

شك َّ
مميزة صعبة ،فالمثقف اليوم عليه دور كبير في دراسة الواقع العراقي ورفد الحركة
المجتمعية.
 -4أن يكون التعليم والماسناهج في كل المؤسسات التعليمية في المجتمع العراقي وحتى
في األدب والفن من شعر وقصة ورواية وغيرها في خدمة الواقع والتركيز على مفهوم

التعايش السلمي)2( .

1

ماسنى حمدي حكمت ،مفهوم التعايش السلمي ومعوقاته في العراق ،مجلة العلوم السياسية ،العدد ( ،)52كلية العلوم

السياسية ،جامعة بغداد ،2016 ،ص.347
2

خالد عبدالله عبدالستار ،األسس الفكرية لثقافة التعايش السلمي في المجتمعات ،مجلة التراث العلمي العربي،

العدد ( 2و  ،2016 ،)3ص.320
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إ َّن ع ارقاسنا المتعدد بأطيافه وألوااسنه الجميلة يتطلب ماسنا وقفة حقيقية للتركيز على
بعضا ،وهذه هي دوامة
مفهوم التعايش السمي وبدواسنه ساسنكون متضادين يحارب بعضاسنا
ً
العاسنف اآلكلة لكل ما هو اسنبيل في وطن العراق فالمرحلة صعبة والمسؤولية كبيرة والتعايش
مطلوب والعراقيين أهالً للتعايش وباسناء السالم؛ ليثبتوا للعالم أجمع وحدتهم وضميرهم

الحي.

متطلبات اال رتقاء بترسيخ التعايش السلمي وبناء السالم في العراق الحالي:

إ َّن آليات تعزيز التعايش السلمي هي تلك العملية التي تهدف إلى تحقيق الوحدة

الوطاسنية واالاسندماج الوطاسني والتالحم بين عاسناصر المجتمع العراقي وذلك بدمج الجماعات

بعضا بخصائص ذاتية في اسنطاق سياسي واحد تسيره سلطة
المختلفة والمتميزة عن بعضها
ً
مركزية واحدة وبقوااسنين تفصل كل محافظات البالد وتاسنطبق على كل أأفراد المجتمع
العراقي.

وإا َّن ما اسنحتاج إليه هو ضرورة باسناء مقتربات تبادل بين ما يحمله مجتمعاسنا من تاسنوع

متعدد األطياف ،ومن الوسائل التي تعمل على ذلك:

 .1إعادة باسناء مؤسسات الدولة :إن السبيل األمثل لعادة باسناء إ
الدارة المؤسسية للدولة
تحتاج إلى اسنقطة شروع موثوق بها كي ال يتحول الجهد إلى اسنسق اسنحو الاسنيل من عملية
ترسيخ التعايش السلمي واطارها الوجودي.
 .2ضرورة خلق وعي ثقافي-اجتماعي شعبي بالمواطاسنة والتعايش :إن المجتمع العراقي
بحاجة إلى استيعاب عملية التغيير السياسي الستثمار التغيير الذي حصل في اسنيسان
 ،2003فهاسناك شرائح ما زالت دون استيعاب عملية التغيير أو ضدها بسبب المصالح أو
الوالء للاسنظام السياسي السابق ،وهاسناك شرائح أُخرى استقبلت التغيير كأاسنه ااسنتصار مذهبي

أو إثاسني.

 .3ضرورة تغيير القاسناعة بالمواطاسنة من الوالء إلى العمل :إن إ
الاسنسان العراقي يمتلك
الوعي السياسي والشجاعة والموقف في الفصاح عن قاسناعته في المشاركة والباسناء ،ويمثل

809

ين وبناء السالم وترسيخ التعايش السلميّ يف العراق احلالي احلوار املسيحيّ -اإلِسالمي منوذجًا
احلوار الدي ّ

عذراء صليوا شيتو

هذا عتبة ا اسنطالق ياسنبغي استثمارها ،وبقدر ماهي معاسنية على ترسيخ دعائم التعايش

السلمي؛ ألَّاسنها الخيار الوحيد لالاسندماج االجتماعي والسياسي.
ّ
 . 4ضرورة تشجيع ثقافة الحوار والتسامح :إن إتمام عملية ترسيخ التعايش السلمي المباسنية
على االعتراف ب اآلخر ،والتسامح وتجاوز تراكمات الماضي واسنبذ العاسنصرية والطائفية ،إاسنما
شكل الخطوة األهم بالتحول من ثقافة التراكم لسلبيات الماضي إلى ثقافة الباسناء اليجابي

اسنحو المستقبل)1( .

وفي الوقت الذي اسنطمح إلى ترسيخ التعايش السلمي بين كل مكواسنات المجتمع

العراقي ،فال يكفي أ ن يكون هاسناك تعايش سلمي فقط بين تلك المكواسنات ،بمعاسنى هاسناك

تجمعات اجتماعية تعيش بسالم في أماكن جغرافية قريب بعضها من بعض لكاسنها ماسنغلقة
على ثقافتها وذاتها االجتماعية ،فياسنبغي أن يكون هاسناك تفاعل وااسندماج اجتماعي طبيعي

بين كافة مكواسنات المجتمع العراقي ليجاد تفاعل وتماسك اجتماعي ،وللوصول إلى تلك
الغايات ،وخلق أجواء التعايش السلمي ،هاسناك جملة من السبل يمكن االعتماد عليها:
أوالً /الحوار العراقي-العراقي :إن أولى اآلليات وأكثرها أهمية أن يبدأ العراقيون بحوار
عراقي-عراقي حول إعادة باسناء الدولة العراقية وباسناء السالم وترسيخ التعايش السلمي فيها،
ووضع األسس الكفيلة لحل إ
الشكاالت والمسائل العالقة ،بمعاسنى إَّاسنه حوار حول المشكالت

وحول طرق الحل ،وأمر كهذا يتطلب وجود اسنخب سياسية يسود بياسنها الثقة والتفاهم،

والرغبة المشتركة في الوصول إلى حلول تكفل وتضمن حقوق الجميع دون استئثار أو

تهميش ،وتحاول أن تتجاوز هواجس الحقب الماضية ومخاوفها ،وكذلك أن تبتعد عن
الثأر واالاسنتقام وتصفية الحسابات ،واالبتعاد قدر المكان عن البحث عن المكاسب
لحساب طرف على طرف آخر ،تحت ذريعة تغيير موازين القوة ،والعمل على استغاللها
من أجل الحصول على أكبر المكاسب على حساب األطراف األُخرى)2( .

 1مجاهد بن حامد الرفاعي ،سياسة الحوار بين اتباع األديان والثقافات ،دار الوئام للاسنشر ،الرياض،

 ،2015ص.70
2

خضر القرغولي وآخرون ،التعايش السلمي في العراق بين الواقع والطموح ،الموسوعة الجزائرية للدراسات

السياسية واالستراتيجية ،https://www.politics-dz.com، ،تم زيارة الموقع بتاريخ .2021/6/17
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ثااسنيًا /باسناء الهوية الوطاسنية العراقية :من خالل تحديد أأبرز وظائفها في الباسناء والتالحم فهي
التي تحدد وتفرز وتميز على أسس واقعية وملموسة وليس في فراغ اسنظري مشتق من الرغبات
واألماسنيات بين أباسناء الوطن الواحد ،وأن مشكلة الهوية الحقيقة ال تطرح إالَّ من خالل اسنظام،
واسنقصد بالاسنظام ماهو عراقي تحديداً ،ويتم باسناء وترسيخ الهوية الوطاسنية العراقية من خالل

تجسيد مبدأ المساواة بين كل مكواسنات المجتمع العراقي ،على اختالف ااسنتماءاتهم ومكواسناتهم
وتوجهاتهم ،والعمل على إلغاء كل أشكال التمييز على اساس الجاسنس أو اللون أو القومية أو
الدين أو الطائفة أو االاسنتماء السياسي ،صحيح أن الدستور أقر المساواة إالَّ أن التطبيق

العملي يظهر أن الالتمييز هو الذي يسود ،وأغلبه متعلق بغياب تكافؤ الفرص وغياب تطبيق

سوي للقااسنون ،وغياب لغة المشاركة بإدارة الوطن .وهذا يعاسني أن تكون للجميع حقوق متساوية

في كل الميادين.

ثالثاً /باسناء دولة مواطاسنة :من خالل االاسنتقال بالعالقات االجتماعية من العالقات األهلية
العصبوية إلى العالقات المداسنية ،ويتم ذلك من خالل تفعيل مؤسسات المجتمع المداسني،

وتفعيل دور المؤسسات األأكاديمية والبحثية في اسنشر الوعي بمفردات التعايش السلمي وباسناء
السالم وكل ما يتعلق بهما ،من خالل إقامة الاسندوات والمؤتمرات واسنشر البحوث التي تهتم
بباسناء دولة المواطاسنة والتعايش السلمي ،واعادة الاسنظر في الماسناهج الدراسية وفق ما يتالءم مع

عملية وفكرة التعايش السلمي ،واعادة التوازاسنات الفكرية واالجتماعية والسياسية كااللتزام بمبدأ
العدالة والاسنزاهة والمساواة الفعلية بين الاسناس والكف عن كل اشكال التمييز والعصبية والقبلية

أو الطائفية )1( ،وباسناء مجمعات سكاسنية توزع باسنسب عادلة بين المواطاسنين على أساس تعكس
وجود تاسنوع حقيقي ،وبضماسنه استقطاب المهجرين وماسنحهم حقوق متساوية ،في السكن وفي

التعويضات ،مهما كان اسنوعهم االجتماعي.
رابعاً /تعزيز المصالحة الوطاسنية :صار الشعب العراقي بفعل التداعيات التي خلفّها االحتالل
وتبعاته ،بكافة مكواسناته بحاجة ماسة للحوار والمصارحة بين أباسنائه ،وتصحيح المفاهيم
الخاطئة التي صارت تتكرس في أوساط المجتمع العراقي ،وهو ما ال يتم إالَّ عبر الحوار
وتكريس قيم التواصل بين مكواسنات الشعب العراقي ،وكل األطراف الفاعلة في العملية
1اسناصر حسين األسدي ،ثقافة التعايش الطريق إلى التقدم والحياة السعيدة ،مؤسسة الفكر السالمي

للطباعة والاسنشر والتوزيع ،بيروت ،2014 ،ص.45
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السياسية وبين قوى المعارضة داخل وخارج العراق ،وبين القوى السياسية والمجتمع ،وأن
تكون هاسناك مصالحة بين المرجعيات الدياسنية ورجال الدين البارزين ومن كل الطوائف في

المجتمع العراقي من خالل تعزيز التواصل والتقارب والحوار الدياسني والمداسني المفتوح في كل

عد الكل عراقيين ،فما يؤسس
األمور .كما يقتضي الحال رفع غطاء الفيتو على أي حوار ،و ّ
على اساس دياسني يفترض أن يكون مسموحاً به للجميع ،وما يؤسس على أساس إثاسني يفترض

مفتوحا للجميع ،بمعاسنى أن يكون هاسناك مبدأ يتم تطبيقه على الجميع يحترم بالمقام
أَّاسنه يكون
ً
األول وجود الجميع)1( .

خامساً /إلغاء المحاصصة إ
الثاسنية والطائفيةَّ :
إن باسناء التعايش السلمي والسالم في العراق
الحالي ال يمكن أن يستقيم إالَّ من خالل إلغاء بعض األُسس التي باسني عليها الاسنظام السياسي
العراقي بعد عام  ،2003وأقيم على أسس المحاصصة الثاسنية والطائفية ،فخالل الساسنوات التي

تلت عام  ،2003تم توزيع الماسناصب الحكومية على االعتبارات إ
الثاسنية والطائفية ،إذ أدى
ذلك إلى اصطفافات ضيقة ااسنعكست سلبًا على الجهود الوطاسنية ،وشلت عمل المؤسسات
السياسية وأربكتها ،مما أاسنعكس األمر على مستقبل البالد ووحدتها)2( .

سادساً /باسناء دولة القااسنون والمؤسسات :لاسنشر وترسيخ التعايش السلمي وباسناء السالم في العراق

الحالي يحتاج لبيئة ماسناسبة تتسم بفضاء واسع للحرية وحق التعبير عن الرأي وحق االختالف

دون خوف من العقاب ،وهذا يتطلب باسناء مؤسسات الدولة على أساس سيادة القااسنون وعلى
أسس مهاسنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية و إ
الثاسنية والطائفية ،وأن توفير أجواء صحية
للتعايش بين أباسناء المجتمع العراقي ياسنبغي أن تسعى الدولة بكل الوسائل إلى ضمان العدل

الجراءات ،وفي تاسنفيذ القااسنون و إ
وعدم التمييز في التشريعات ،أو في إ
الجراءات القضائية
وإ
الدارَّية ،واتاحة الفرص المتكافئة للجميع دون تهميش أو إقصاء ألية فئة أو طائفة)3(.

1فاضل عباس المحمداوي ،دور التعايش السلمي في تحقيق الوحدة الوطاسنية ،المجلة السياسية والدولية،

العدد ( 31و  ،)32كلية العلوم السياسية ،جامعة المستاسنصرية2016 ،ن ص .97

 2محمود أحمد عزت البياتي ،باسناء دولة العراق :الفرص الضائعة ،بيت الحمة ،بغداد ،2013 ،ص

ص.147-142

3طه حميد حسن العاسنكبي ،سبل تعزيز التعايش السلمي في العراق ،بحث مقدم في المؤتمر العلمي

الساسنوي الثااسني لكلية العلوم السياسية واالجتماعية في جامعة السليمااسنية بعاسنوان:التعايش السلمي في العراق

الواقع والمستقبل ،بتاريخ  5-4اسنيسان  ،2011ط ،1مطبعة رهاسند ،السليمااسنية.2011،
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ال:
وبهذا الخصوص توجه البابا فراسنسيس بلقائه مع السلطات المداسنية في العراق قائ ً
إ
وي معا إلى إحو ٍار صابإ ٍر و إ
الع ْد ُل واحتإر ُام القااسنون .إَّاسنها
ش األ أ
الع ْي ُ
أي ْح ُ
صادق ،أي ْحميه أ
أ أ
أ
أخ ُّ أ ً
تاج أ
مميزة سهلأة :إَّاسنها تأتأ أَّ
الجميع ،إلْلتأ أغلُ إب علأى رو إح الع إ
إ
داء
اما إم أن أ
طل ُ
أ
ْلي أست َّ أ ْ
ُ
ب ُج ْه ًدا والتز ً
والمجابهات ،وتأتأ أَّ
َّة تأ ْجمعاسنا ،وهي ُه ِّوَّيةُ أب إ
ق ُه ِّوي ٍ
ضا ا إ
أع أم إ
اسناء
اسنطالقًا إمن أ ْ
ضاسنا أب ْع ً
أن ُاسن أكلِّ أم أب ْع ُ
ب ْ
طل ُ
ُ أ
أُ أ
أ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
الر ُسولي ،في الع ار إ
اهلل الواحد والخالق .علأى أ إ
ق وفي ُك ِّل أمكان،
الم ْبدأ ،فإ َّن ال ُك ْرسي َّ
أساس هذا أ
قو إ
ب أأب ًدا إمن ماسنا أش أد إة ُّ إ
الحقُو إ
ماي إة ُك ّل
الح أ
صة إل أم ْاسن إح االعتراف واالحت ارم و ُ
ال أيتْ أع ُ
الم ْختأ أ
السلُطات ُ
ُ
ت إ
إ
ص ْوتي إلى
الج
الجهُ أ
ود التي ُبإذأل ْ
بالف ْع إل في هذا االتإجاه ،وأ ُ
ماعات الدي ّاسنية .إَّاسناسني أُ أق ِّد ُر ُ
أ
أض ُّم أ
1
جال والاسنإ إ
الر إ
ص ْو إت إ
البلأإد أو أم ْاسنفأ أعتإه) ( .
الح أسأاسنة ،حتأى أي ْستأ إم ُّروا في أم ْس أع ُ
اهم إل أخ ْي إر أ
ساء أذوي الأاسنوايا أ
أ
إ
إ
إ
إ
إ
وأضافَّ :
ين
الو ْح أدة األ أ
أخ إويَّةُ ،ه أو ُم ْجتأ أمعٌ أي ُ
عيش أأفرادهُ ُمتأضاماسن أ
إن ُ
الم ْجتأ أم أع الذي أي ْحم ُل س أمةأ أ
إ
ثاب إة أقر ٍ
يب لاسنا ،وأرفي ٍ
ق إلْل أد ْرب".
ضام ُن علأى ُرْؤأي إة أ
اآلخر [ ]...بإ أم أ
فيما أب ْيأاسنهُم"ُ .يساع ُداسنا التأ ُ
أ
إ
عاي إة و إ
التأضامن أفضيألةٌ تأ ْح إملُاسنا عألى إ
الق إ
أع ٍ
اعتإ ٍ
خاص
بار
الخ ْد أمة ،أم أع
إيالء ْ
يام بأ ْ
وس ٍة إلْل إر أ
ُُ
ّ
مال أمْل ُم أ
ف و ْإ إ
تيج أة الع ْاسن إ
ألأ ْكثأإر ال إ
الرهاب،
حاجة .أُ أف إك ُر في
الذين أف أق ُدوا ،أاسن أ
ض ْعفًا أو أ
اسناس ُ
أ
ُ
االضطهاد و ْ
إ
كات إهم األ إ
أحباء ُهم وُب ُيوتأهم ومم أتأل إ
إ
إ إ
حون ُك َّل أي ْوٍم
ميع
أساسيَّة .وأُ أف إك ُر في أج إ
الذين ُيكاف أ
أ
عائالت إهم أوأ أ أ ُ أ ُ ْ
أب ْحثًا أع إن األأم إن و أع إن الوسائإ إل التي تُم ِّك ُاسنهم إمن الم إ
البطالأةُ والفأ ْقرَّ .
إن
ض ِّي قُ ُد ًما ،أب ْيأاسنما تأْز ُ
داد أ
أ ُ
ُ
أ
ْ أ
إ
ٍ
إ
ٍ
إ
َّ
أن تُْل إه أم ُكل ُج ْهد ل أخْل إ
ق إمكااسنات أع أمليَّة على
ض ْعف أ
ين" .أي ْاسنأبغي ْ
"م ْع إرفأتأاسنا بإ أم ْس ُؤوإلأي إتاسنا تُجاهأ أ
اآلخر أ
أ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
الم ْشتأأرك .أب أع أد األ ْأزأمة ،ال أي ْكفي
بالخل أ
الص أ
اسناية أ
َّعيدين االقتصادي والتأْرأبوي ،أو أك أذل أك لْلع أ
يقة ،أب ْيتاسنا ُ
ٍ
يمة .ال أاسن ْخ ُرُج
أن أيتإ َّم إب أش ْك ٍل أجيإد :أحتأى أيتأ أسأاسنى إلْل أج إ
إ أ
ب ْ
عادةُ البإاسناء ،أب ْل أي إج ُ
ميع التأ أمتُّعُ إبحياة أكر أ
أسوأ .
إم أن األ ْأزأم إة أكما ُكَّاسنا إمن أقْبلَّ :
إما أاسن ْخ ُرُج في حاأل ٍة أ ْف أ
ضل ْأو أ ْ
إ
إ إ
ون إلى تأ ْعز إ
ضام إن
ِّين أو ْ
ديبلُوماسيِّين ،أ ْاسنتُم أم ْد ُع ُّو أ
ولين سياسي أ
بإصفأت ُكم أم ْس ُؤ أ
يز ُرو إح التأ ُ
إ
إ
استإ ْع إ
طة ،أو ُك ِّل ما ُه أو أغ ْي ُر
مال ُّ
األأ أخ ِّ
السْل أ
ص ِّدي آلفة الفأساد ،أو ُسوإء ْ
َّروري التأ أ
وي هذا .م أن الض ُ
اه إة وال أش إ
إ
فافيَّة،
الوْق إت أاسن ْف إس إه تأ ْحإق ُ
العدالأة ،أوتأْاسن إمأيةُ الأاسنز أ
يق أ
أش ْرعي .أولأك ْن هذا ال أي ْكفي .أي ْاسنأبغي في أ
إ
ط َّوأر
أن تأتأ أ
الم ْس ُؤوأل إة أعن أذإلك .بإهأإذ إه ال أ
طر أ
أن أي ْز أ
االستإ ْقرار ،و ْ
يقةُ ،ي ْم إك ُن ْ
داد ْ
الم أؤسَّسات أ
أوتأ ْق إوأيةُ ُ

1البابا باسندكتس السادس عشر ،خطاب خالل اللقاء مع أعضاء الحكومة ،ممثلين عن مؤسسات

الجمهورية والسلك الدبلوماسي وممثلين األديان الرئيسية ،أعمال الكرسي الرسولي ،المكتبة الفاتيكااسنية

للاسنشر ،الفاتيكان ،2011 ،ص.280
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ٍ إ
إ
إ
إ
البألد ،-
خاصة لْل أشباب – أو ُهم ُكثٌْر في هذا أ
ليمةٌ قاد أرةٌ عألى ْ
أن تُأق ِّد أم لْل أجميع ،أوبإ ّ
س أ
ياسةٌ أس أ
أفضل)1(".
األم أل في ُم ْستأ ْقأب ٍل أ
أ
النتائج والتوصيات والمقترحات:

أوالً) النتائج :من خالل التحليل السابق لمفهوم الحوار الدياسني ودوره في باسناء السالم وترسيخ
التعايش السلمي في العراق الحالي ،توصلت الباحثة إلى مجموعة من الاسنتائج ،ما يمكن

رصدها فيما يأتي:

 .1في إطار دراستاسنا للحوار الدياسني وباسناء السالم وترسيخ التعايش السلمي أن الحوار الدياسني
هو أحد المعطيات األساسية للوجود إ
الاسنسااسني إذ اسنجد الحوار الدياسني والحوار الحضاري،

ال مع األخر المختلف
وهاسناك الحوار التربوي ،والحوار الثقافي ،وكل هذه األاسنواع تحتاج تعام ً
اجتماعيا أو دياسنياً ،وهو السبيل الوحيد الذي من خالله يتم االتِّصال بين األأفراد
فكرياً أو
ً
والجماعات والشعوب والدول ،ومن خالله تتقدم الحضارات إ
الاسنسااسنية .والحوار له أهمية بالغة

في إيضاح الصورة الحقيقية التي تقبع في فكر الطرف اآلخر خاصة ذلك الحوار العلمي

الهادف الذي يتجرد في المحاورون من التعصب والتطرف.

 .2كذلك أرياسنا كيف ياسنطلق الحوار الدياسني من أمر أساسي وجوهري جداً .وهو البحث عن

الحقيقة في وجهة اسنظر اآلخر .يشتمل الحوار على ميادين عديدة ماسنها :حوار الحياة وهو

بتميزاته ،ومن ثم باسناء عيش مشترك معه على
يعاسني العاسناية باآلخر ،وتفّهُم خلفياته واالعتراف ّ
قاعدتي التفهّم واالعتراف.

 .3من المهم لكل من ياسنطلق في الحوار الدياسني أن يكون على بياسنة من األهداف التي يرسمها
لهذا الحوار ،ولكاسنه من المستحسن االتفاق بين المتحاورين على الغايات العامة لحوارهم وان

كان لكل ماسنهم ،إلى جااسنب األهداف المشتركة ،أهداف أُخرى خاصة به ولكاسنها ليست على
حساب الطرف األُخرى والتعامل معه على أساس الثقة والوضوح ،إن أهداف الحوار الدياسني

في إطار التصور السالمي-المسيحي في المجتمع العراقي يمكن تلخيصها في غايات خمس

متدرجة ،يمكن أن تش ّكل قاعدة اتفاق بياسنا وبين محاورياسنا من أتباع الديااسنات األُخرى:

1

كلمة البابا فراسنسيس في القصر الرئاسي في بغداد ،https://www.annahar.com ،تم زيارة الموقع

بتاريخ .2021/6/13
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التعارف ،توسيع مساحة التف اهم المشترك ،تحقيق التعايش المشترك ،التعاون ،التعريف بالاسنفس
لدى اآلخر.

 .4بعض أباسناء المجتمع العراقي يريدون الحصول على أشياء ليكواسنوا متعايشين بسالم وهم
جدا  ،لذلك هاسنالك أشياء يجب أن تعمل على ديمومة السالم وهي
يستطيعوا فقدااسنها بسهولة ً
َّ
مميزة جداً ،إ ًذا ماذا ستفعل لآلخرين؟ الماهاتما غااسندي عمل الشهرة والاسنجاح من خالل أاسنشطة

باسناء السالم بدون العاسنف" :اسنحن يجب أن اسنغير ويجب أن يرى العالم" ،لذلك باسناء السالم في
العراق الحالي هو اسنشاط الحصول على السالم .السالم يحتاج الى الشراكة القوية مثل التوازن،

إدارة المصالح المختلفة واالحتياج الى مظاهر لمشاركة الجميع في الباسناء وترسيخ التعايش
السلمي في المجتمع العراقي ،فالحكومة الجيدة والمجتمع القوي المداسني ضروري لتقدم عملية

السالم.

ُ .5يسهم الحوار بين األأديان في توطيد السالم وباسناءه وترسيخ التعايش السلمي والتفاهم
المتبادل وروح المغف رة والمصالحة ،في عالم يتسم في كثير من األحيان بالعاسنف ،والخوف من
اآلخرين ،وأاسنواع سوء الفهم وفقدان الثقة المتبادلين ،وتصاعد مجافاة التسامح والصغاء إلى

اآلخر باحترام .ال يتجاهل هذا الحوار ما بين تراثيات األديان اليمااسنيَّة واالجتماعية من
اختالفات ،ال بل يسمح باكتشافها وتوضيح قيمتها ،كما يسمح بمعرفة أفضل للذات وبتبادل
بأي طرف إلى الذوبان في اآلخر ،بل يجعله أكثر رسوخاً في
للثروات الروحيَّة .إَّاسنه ال يؤدي ِّ

الهويات
معتقداته دون ااسنغالق أو
ُّ
تعصب .فهذا الحوار ال يبغي في الحقيقة ال االاسندماج بين ِّ

الروحيَّة وال تكوين أي اسنوع من أاسنواع التوفيق الدياسني ،وال تسهيل أيَّة عمليَّة اقتاسناص .إَّاسنه فعل
ااسنفتاح واحترام واعتراف بإمكااسنيات العيش المشترك في إطار عالم ُّ
تعددي.

َّ .6
إن الحوار الدياسني ُي أع ُّد من أأبرز مرتكزات باسناء السالم والتعايش السلمي في المجتمع
العراقي ،فالحوار الدياسني ُيعلّي من قيم التسامح وتعزيز قيم الصداقة والتفاهم ،السيما عن
التعصب
طريق المعرفة واالاسنفتاح واالتِّصال ،ففي ذلك إحدى الوسائل الاسناجعة لمواجهة
ّ

سيما حين يكون الهدف األبعد هو باسناء السالم
وجذوره االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،ال ّ
واحالل ثقافته محل ثقافة الحرب.

َّ .7
إن خبرة العيش المشترك التي عاشها أباسناء المجتمع العراقي بمختلف أطيافه الدياسنية في

الماضي ال تزال صامدة أمام كل العقبات والعراقيل .فهاسناك إيجابيات كثيرة وقواعد كثيرة

َّ
ومودة حقيقية تربط بين المسيحيين والمسلمين وباقي الطوائف الدياسنية األُخرى على
سليمة،
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جم يع األصعدة المداسنية والدياسنية ،وفي مختلف شرائح المجتمع .ويجمع بياسنهم ،بالرغم من
االختالفات األساسية بين الديااسنات ،اليمان باهلل الواحد ،كما يجمع بياسنهم االاسنتماء إلى وطن
واحد واالرتباط بمصير واحد .وهذا كله ِّ
يشكل ماسنطلقاً متياسناً للجهد الرامي إلى ترسيخ العالقات

بين االخوة وتوطيدها في الحاضر والمستقبل.

ثانياً) التوصيات -:يوصي البحث لمن يدرس الحوار الدياسني ودوره في باسناء السالم والتعايش
السلمي في العراق الحالي بعدد من األمور أبرزها:

 .1ضرورة االاسنفتاح على اآلخر من خالل الحوار الدياسني لما له من أهمية بالغة في إيضاح

الصورة الحقيقية التي تقبع في فكر الطرف اآلخر والسيَّما ذلك الحوار العلمي الهادف الذي
يتجرد في المحاورون من التعصب والتطرف.

 .2ال ياسنفصل الحوار الدياسني في العراق الحالي عن الظروف السياسيَّة واالجتماعيَّة
واالقتصاديَّة والثقافيَّة التي ياسنتمي إليها أطرافه ،ال بل يرتبط بهذه الظروف ويؤثِّر ويتأثَّر بها
بشكل مباشر .لذلك ضرورة التأكيد بشكل عملي على أأبرز الاسنقاط الرئيسة التي يركز عليها
الحوار الدياسني السالمي-المسيحي وهي :دور الدين في باسناء ثقافة السالم وماسنع اسنشوب
الاسنزاعات .والتعاون من أجل وضع السياسات المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية وحماية

المواقع المقدسة والتصدي للتطرف العاسنيف وتعزيز المواطاسنة الشاملة.

 .3ضرورة تشجيع ثقافة الحوار والتسامحَّ :
إن إتمام عملية ترسيخ التعايش السلمي المباسنية
على االعتراف باآلخر ،والتسامح وتجاوز تراكمات الماضي واسنبذ العاسنصرية والطائفية ،إاسنما

شكل الخطوة األهم بالتحول من ثقافة التراكم لسلبيات الماضي إلى ثقافة الباسناء اليجابي اسنحو
المستقبل.
 )3المقترحات -:توصل البحث إلى مجموعة االقتراحات اسنطرحها فيما يأتي:

َّ .1
يضا في اختيار من ُير ّشح للحوار الدياسني ،إلى جااسنب تمكاسنه العلمي
إن َّ
مما يجب مراعاته أ ً
والتزامه العملي ،أن يكون حائ اًز على شيء من القدرات الحوارية مع اآلخرين ،وأن يكون
صاحب اختصاص أو إطالع في موضوع الحوار ،فقد تجري أحيااسنًا بعض اللقاءات الحوارية
لبحث مواقف األأديان.

 .2ال يمكن أن يبقى الحوار استجابة لحالة طارئة من التوتّر ،أو الخوف من االاسنزالق اسنحو
الصدام  ،أو للتعامل فقط مع واقع ما بعد الحرب .فالحوار لكي يؤتي ثماره ،يحتاج إلى

ار َّ
ألن هذه الثقافة ولألسف،
مؤسسات تلعب أدو ًا
مميزة ومباشرة في التأسيس لثقافة الحوارّ ،
ّ
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اسنوع دي ًاسنيا ،لذا هو يحتاج إلى الباسناء من القواعد
تكاد تكون مفقودة في مجتمعاسنا العراقي المت ّ
العالمية؛ ألأ َّن المواقف المعادية للدين ،أو
بوية والدي ّاسنية و
المؤسسات
التي هي
ّ
التعليمية والتر ّ
ّ
ّ
اسني ،هي اسنتاج ثقافة.
لآلخر الدي ّ
 .3أن العراق الحالي هو بلد مضطرب يحتاج إلى جهود المؤسسات الدياسنية لمواجهة
التحديات المشتركة .يجب أن تعزز سبل التفاهم من خالل الحوار بين أتباع األأديان الموجودة
في العراق في إظل كل هذه الكراهية والعاسنف واالضطهاد والقصاء .إن السالم والمسيحيين،
إلى جااسنب كل الطوائف األُخرى في العراق ،تسعى إلى باسناء مجتمع تتعايش فيه التقاليد الدياسنية
أمر غريباً أو محرمًا ،بل
المختلفة .وال ياسنبغي أن يكون التعاون والحوار بين أتباع األديان ًا
يجب أن ُيدمجا في صلب المجتمع المداسني ،وان هذا الدمج يتطلب التعليم وتفكيك الاسنماذج

الثقافية القديمة في المجتمع العراقي التي تم ترسيخها عبر األجيال .ويجب ،في الوقت اسنفسه،

االستماع إلى صوت المؤسسات الدياسنية والمجتمع المداسني على حد سواء حتى يمكن لرؤيتهم
وتوصياتهم أن تساعد في تشكيل سياسة وخطط عمل لمعالجة المشاكل االجتماعية المشتركة.

َّ .4
إن اسنظرة اآلخر إلى تقليداسنا الدياسني تُساعداسنا في أغلب األأحيان على تعميق طريقة إيمااسناسنا
الشخصيَّةَّ ،
ألن االعتراف باالختالفات واحترامها ال تؤدي بأحد إلى الشعور ب أَّاسنه مدعو إلى
التاسنصُّل من معتقداته أو تجاهل خصوصيَّة تقليده الدياسني العريق .يمكن لواقع الحوار الدياسني

يتم بشكل ِّ
جدي االاسنتقال إلى اسنمط تربية دياسنيَّة
أن يصير أكثر امتداداً بين المؤماسنين بقدر ما ُّ
جو ااسنفتاح وتبادل واحترام ُّ
للتعدد.
على الحوار ،غايتها تاسنشئة المؤماسنين في ِّ

 .5التربية على القيم األساسيَّة للكرامة البشريَّة وللسالم وللحرية وللتعاضد وترسيخ التعايش
السلمي ،وهي تولِّد الرغبة في معرفة اآلخرين ،وفي التفاعل معهم ،وفي إدراك أعمق ما
ويحركهم من المشاعر .فالتربية على الحوار إذن تعاسني بعث األمل بإمكااسنيَّة تسوية
يختلج فيهم ِّ
الاسنـزاعات عن طريق االلتزامين الشخصي والجماعي .ليست التربية على الحوار أم اًر يعاسني
األطفال والشبَّان فحسب ،بل أمر يعاسني البالغين أيضاً ،فالحوار الحقيقي هو موضوع تعلُّم

مستمر .ويقتضي ذلك تشجيع الدراسات التي تهتم بتحديد صورة اآلخر في الاسنصوص الدياسنيَّة

يتم على أساسها تطوير توجُّهات جديدة في داخل األاسنظمة
تكواسنها ،لكي َّ
التقليديَّة وآليات ُّ
التربويَّة الخاصَّة ِّ
بكل جماعة دياسنيَّة ،لكي تتَّصف طريقة تقديمها للديااسنات األُخرى بأكبر قدر

من الموضوعيَّة واالحترام .كما ال َّ
بد من العمل على رصد وتوثيق الاسنماذج اليجابيَّة للحوار
والتعاون بين الجماعات الدياسنيَّة في الماضي والحاضر في شتى أاسنحاء العالم ،والعمل على
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 اإلِسالمي منوذجًا-ّين وبناء السالم وترسيخ التعايش السلميّ يف العراق احلالي احلوار املسيحي
ّ احلوار الدي

تحليلها وتقييمها والتعريف بها وبكل المبادرات الاسناجحة التي تُسهم بشكل أو بآخر في تعزيز
.قيم الحوار في أوساط المؤماسنين العاديين
Religious dialogue, peacebuilding and the establishment of peaceful
coexistence In present-day Iraq (Christian-Islamic dialogue as an
example
Athraa Sliwa Raffo 
Abstract
Dialogue is one of the basic data of human existence where we
find religious dialogue and civilizational dialogue, and there are
educational dialogue, and cultural dialogue, and all of these types need
interaction with the other that is intellectually, socially or religiously,
and it is the only way through which contact is made between
individuals, groups, peoples and states, and through it Human
civilizations are advancing.
And dialogue is extremely important in clarifying the true image
that resides in the thought of the other side, especially that purposeful
scientific dialogue, which deprives the interlocutors of fanaticism and
extremism.
Dialogue is also the first and essential step in building peace and
consolidating peaceful coexistence in societies. Peace is defined as the
absence of turmoil, violence, and wars, such as: terrorism, or religious,
sectarian, or regional conflicts, for political, economic, or ethnic
considerations. The definition of peace also comes in the sense of
safety, stability and harmony; peaceful coexistence is defined as
respect, acceptance and appreciation of cultural, religious and
intellectual diversity between individuals. To achieve recognition of
the right of others to enjoy their rights and freedoms.
The aim of the research is to highlight the importance of religious
dialogue in building peace and in establishing the principles of
peaceful coexistence in multi-religious societies, especially our Iraqi
society.
Key words: religious dialogue, peacebuilding, peaceful coexistence.
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