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 في العراق لم المجتمعي  نموذج لبناء الس   
 عبد العزيز ساشادينا
 جامعة جورج مايسون 

 سدي/جامعة الكوفةترجمة: حسن علي األ
 

 :مقدمةال

فراد أفي الصراعات سواء بين ظهر التاريخ السياسي الحديث للعديد من المجتمعات المسلمة زيادة ي  

لمجتمع المدني ابناء و  الدينيةالتعددية  الرغبة في ختفاءاظهر ه ي  ن  أكما . الديانات تباعأبين  أوالديانة الواحدة 

ن أ ة علىو عال .تقريبا   اإلسالميةجزاء واسعة من المجتمعات أ منساس التعايش السلمي والتسامح أالقائم على 

 بين تهثنيإ أو ،هدين "اآلخر" أو لثقافة خالقي األ-والتقييم الديني عن عدم التسامح الديني الناتجالعداء المتبادل 

بات ق الغاشبه ما تكون بحرائأتلك النزاعات سم الدين. ابال نهاية لها  نزاعات إلىدى أسالمي الفقه اإلري مفس   

ساء ء من النبرياعتبار حتى لألا  يأن تضع أبلد، من دون  إلىمن بلد  اإلسالميةالتي تنتشر بين المجتمعات 

 التحدث عاليا   قيا  خالأو  يتوجب عليهم دينيا   الذين ،لمسلميناللقادة الدينيين  الصمت الكلي تقريبا   نإطفال. واأل

 .اتلفي هذا الصراع الق أاألسو ه الجانب يمكن عد   ،األسبابي سبب من أل للخطر حرمة الحياةتتعرض عندما 

 إلسالميةاالسلطات السياسية  بأن عتقاداال إلىيدعو وهذا  ،يةنساناإلوالموارد  كلفة الحياةبعد يوم  يوما   إذ تزداد

تخلو  هل ي:تالذهن التساؤل اآل إلىيتبادر  ،يةو اسأروف مظوفي ظل هكذا  تلك المذبحة. فوقل ئا  لم تفعل شي

عني هنا رابطة مدنية تقوم أ بناء رابطة مدنية جديدة؟  أجلمن ستفاد منه ن ي  أمما يمكن  اإلسالميةالمصادر 

ال  رينخد اآلالتمييز ضنواع أكل  إلىن تؤدي أخرى يمكن أ   متطلباتمن غير  يةنساناإلساس الكرامة أعلى 
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الجنس  ين لنا فيمماثل نهم غيرأل أو ثنية مختلفةإ إلىنهم ينتمون أل أو ،مختلفا   عتقادا  ا يعتقدون  لشيء إال ألنهم

 العرق. أو

 احو ن يصبأل العراقيينفي تدريب القادة الشباب  اإلرشاداتعطاء بعض إ  إلىهذا النموذج يهدف 

 لعنيفجتماعي االسياسي اال يريخاسياق التالفي هذا النموذج  يأتيمصادر مهمة لحل النزاع وبناء السالم، 

لجروح القديمة ا وتجربة الديمقراطية يةسقوط الدكتاتور  لقد أظهر خيرة.ربعة األلبلد في العقود األا الذي يمر  به

شعلت ألتي الم فهم لحظات األن إ. وأساؤوا استعمالها السلطة المطلقةب امسكو ألئك الذين أو ب بها التي تسب  

العالج وبناء  أجلمن  الوسائل الناجعةمفتاح هو  3002مريكي للعراق في منذ الغزو األ غير منته   ا  صراع

ن أ ، كمامن الفصائل المتحاربة عرضة لخطر التالعب بهم وتجنيدهمن الشباب العراقيين إ السالم في العراق.

 تدريبهمو  ،القادة الشباب حديدت يزيد من أهمية  ممتلكاتهمفراد و ستيالء على حياة األاالالتطرف و  إلىالميل 

 في المدارس الثانويةو "جنود السالم" و "سفراء التصالح" في المؤسسات العراقية  ايصبحو وا عدادهم كي 

 الجامعات.و 

ي ومحادثاتنا عملنا الميدانو . تؤدي إليها سباب التيولأل المميتةللصراعات  ا  خاص ا  هذا النموذج يقدم فهمو 

 ، فضال  عن العاملقتصادياال -جتماعيعدم التوازن اال ن  أمع المجموعات المتنوعة في العراق بينت لنا 

عمل كمشرعن ة، تالدينيكثر الثقافة أبدقة  أوالدين، فللعنف في العراق. ين محتمل ينمصدر يشكالن  الديني،

لتي اذلك الوضع يتفاقم في المجتمعات ن. و خطاء التي تعرض لها المضطهدصالح األإعي للعنف الذي يد  

 عانت ،ير تقريبا  خفي العقد األفتفشل فيها الحكومات في حماية المواطنين وحماية مؤسساتهم الثقافية الدينية. 

نسمع حيان، كثير من األي فو دائم. العنف الالفساد االقتصادي، و و ، دارةاإل ضعفراق من ة الحديثة في العالدول
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تغاللهم سايمكن  حيث قتصاديا  االمحرومين  أو العاطلينن المجموعات الدينية منغمسة في تجنيد الشباب أ

 برياء.الناس األ ذبحنشر التدمير و  أجلبسهولة من 

 الحصول على المصادر المتوفرة وتقييمها

ات بغض النظر عن تاريخ الصراعو  ،يةنساناإلالمجتمعات  نأوهو  فتراض مسبقاعلى  نموذجهذا الجرى بناء 

من  ددهاحوت ،افيةقمن المصادر الدينية والث تبحث عن كل    ت،اعبين المجتم أوالقائمة داخل المجتمع الواحد 

ن أطيع الفرد يست ومن أجل تفعيل التعايش السلمي المتناغم، حترام المتبادل والعيش المشترك.االتطوير  أجل

جوم االستعمار ه قبل على وجود تعددية وتوافق اجتماعيين كانا سائدين في أوقات مختلفة دلةيجد الكثير من األ

 يفالناس  زرع السالم الدائم بين أجله من بأن اإليمان هذا النموذج على ب ني ة على ذلك،و عالو  .وما بعده

جتمعات ي المف لقضاء على الكره والعداءفي الطرق المحلية او  عقليةلوية للو ن تعطى األأنه يجب إف ،منطقة واحدة

النسبة ب كثر شيوعا  أيكون  نهحيث إ فائدة مزدوجة: ذوالنموذج المحلي لحل الصراعات و . التي مزقتها الحرب

 التي باباألستقليل  أمل مع تطبيق هذه المصادرسهل نه يكون من األكما إ ،للذين يبحثون عن مصادر محلية

ة لجميع لرفاهية السياسية واالقتصاديعلى االمدى  وانعكاسه طويلااللتزام بهكذا نموذج فائدة تساق لتوضيح 

التي  ،يةاإلسالمالثقافة و في التراث  المصادر يالنموذج الحال حدد ،في البحث عن تلك المصادرو  .المواطنين

 تعليم مبادئ حل النزاعات والتسامح في العراق. أجليمكن توليدها من 

 :اإلسالمية األخالقيةالرؤية 

العدائية  عمالاألعمال العنف و أ  المنخرطة فيستهدفة المجموعة الم   حديدهمية تأ  لنؤكد سالمي،مع الدين اإل نبدأ

ستكشاف ا مكانيةإ من خاللها ننا نتوقعألهمية، بالغة األلة أمس األخالقيةفهم الرؤية  ن  إ .التي اجتاحت العراق
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 غةلالنها ليست كإي أكسمة عالمية لجميع البشر،  يةنساناإلخالق وقوة األ يةنساناإلالكرامة  تؤكدشاملة لغة 

 قيةاألخالن الرؤية إف ومن هنا ،معينة ديانةتباع أصة وموجهة نحو خدمة مصالح تكون مخص   التي الدينية

 ا  طلبم للغة تلك ا يمكن عد  و البشر.  جميع يستوعب ا  مجتمعلتشمل  اإلقصاء الديني ما وراء إلىتضمن الذهاب 

الحاسم في  صرالعنو . نفسها ديانة الفرد إلىالذين ال ينتمون من خرين لتعليم التعاطف نحو البشر اآل ا  ساسيأ

ن بأ رافعتاالخرى، من المهم أنسانية الخصم. بكلمة مشروط إلالغير هو التقدير خر" تعليم التسامح مع "اآل

ساسي رعاية ذلك الشرط األ أجلمن و ي جميع المواطنين. و اساسي لتساأل أبمثابة المبد صيلةاأل نساناإلكرامة 

الواحدة للغة القد ثبت أن  .صلالمتأ أدراك ذلك المبدإ إلى ننا نحتاجإف ،وارات بين المجموعات المتعاديةفي الح

 وهذه نتيجة ؛لتشجيع الحوار بين الطوائف المتنافسة والمجتمعات السياسية ينغير كافيعامالن والثقافة الواحدة 

 .واحدةثقافة  أوذات لغة  مجموعة داخلمت ظالميدانية التي ن حصلنا عليها من الدراسات

 نه منإف أن نميز هذه الخصائص، قبلو ؟ اإلسالمية األخالقيةللرؤية  محددةما هي الخصائص ال

ادة من المصادر فباإل أن نبدأنستطيع  حتى ،للمدنية الحديثة األخالقيةللرؤية الخطوط العامة  توضيحالضروري 

ن الحديثة هو فصل السلطة الروحية ع الوجييو يدساسية لألة األيصاالخن إنموذج محلي حديث. المحلية لبناء 

ايش لفصل كنقطة ضمان للتعالحداثة ذلك ا ولقد أكدت وظهور الدولة كوحدة علمانية مستقلة. ،السلطة الزمنية

ة يصاالخو . ةالديني اتالتنافسمن االتجاهات و  خاليا   ن يبقىأالميدان العام يجب ف. متعددةالسلمي لمواطنة 

صحاب أالبشر ف ؛األخالقيةتحديد مسؤولياتهم  على البشرللحداثة هو الثقة الكبيرة في قدرة  البارزة  خرى األ  

لحداثة ا كدتأفقد  ذلك، إلىة فضاباإلولديهم سيادة غير محدودة على مصيرهم.  بالعقل، ن سيادة ويتمتعو 

الحياة و شخاص الخاص لأل لميدانضمن ا يماناإلالمرتبطة بالمحافظة على  سائلالدين والم يكون  نأتطلبت و 
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في ممارسة دينهم ضمن الحدود الخاصة لمنازلهم  فرادضمان حرية األ إلىنها تدعو أكما  جتماعية.اال

 في مؤسسات الحكم.ذي ال يتدخل ن الالحداثة التدي  أي دت خرى، أبكلمة الدينية الثقافية.  هممؤسساتو 

ية لفلسفا ،الدينية وحدة الروحسالمي صان اإل ن الدينإفبالمقارنة مع تلك الرؤية العلمانية الحديثة، 

 .الشاملةو  الضرورية الفرد الروحية واألخالقية حاجاتيوفر سالم فاإلسالمي. والثقافية للمجتمع السياسي اإل

الروحي  بينعية الممارسة الواق في يفصل نهإفتباعه، من القيادة الروحية والزمنية أل يوفر كال  نه أعلى الرغم من و 

ن إ. هللاو نسانإلاتنظم العالقة بين ي في المواضيع الروحية التي نساناإلوالزمني بشكل دقيق لتقييد التدخل 

مع  نساناإل"العبادات" وعالقة  يهاويسم   هللامع  نساناإلعالقة  بينللشريعة يفصل  مجال القانون الدينيال

خالقي ر األو ن الخاص والتطالتدي  على  قائمة هللامع  نساناإلعالقة  تكون  بينماو . "المعامالت" وتسمى نساناإل

 للمؤسسات االجتماعية السياسية حق التدخل فين فإسلطة التدخل، مؤسسة  أونسان إي أالتي ال يمتلك فيها 

 هداف الشرعية للمجتمع السياسي.األتطوير  أجلمن ة يالبشر البين اتالقع

بناء لوالوحي  المنطقكيدها على الشراكة بين أت يه اإلسالمية األخالقيةخرى للرؤية صية األاالخو 

قاق القانون شتاالوحي في لمالزمة بين نتائج المنطق و با عتقاداال ساسأ على تلك العالقة أقيمت مجتمع عادل.

ساس أعلى  فقد أقيمت الرابطة المدنية أما ،عضاء في مجتمع معينأبمسؤولياتهم ك داءالبشر أل المثالي لتوجيه

 المالحظ منو ين في المجتمع. و اعضاء متسأالكلي كتطوير رفاههم  أجلن مع بعضهم من و احاجة البشر للتع

 ني للكرامةآقر صيل أت يجادإنه يمكن أال إ ،سالمياإل التشريعيحتى مع عدم وجود كلمة "مواطن" في التراث  نهأ

 تطوير العالقات داخل الدين الواحد في الشريعة أجلمن  هاؤ يمكن استقرا، والتي خالققوة األلو  يةنساناإل

 .اإلسالمية
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اطها فهم ارتب أجلهو من  ،في نموذجنا هذا أن نوضح أن فهمنا للرؤية األخالقية اإلسالمية،من المهم 

سطة نبين نحن بصورة مب. اإلسالمية غيرفي المجتمعات  عالميا  تطبيقها  إلىبالمجتمع العراقي. نحن ال ندعو 

ن و ننا مدركإومن هنا،  فمناسبة لبناء مجتمع سلمي في العراق. ها مفيدة و بأنتلك الخصائص التي ربما تثبت 

يمكن و  .تالسياساو  السياسةصناعة و ، الحكم قضايا للدين في ينالمناسبالنفوذ المهم تحديد الدور و  من نهأ

، يةتمييز الوسياسات الدولة مشكلة الحكم،  إلىلصراع في العراق المعاصر لمشكلة ارجاع السبب الرئيسي إ

 قليات كجزء من السياسية الكلية.والمعالجة غير العادلة لأل

 أيضا   صبحأ لكنه، و المعاصر كيالجيوبولتتشكيل  إلىف هد  ت   ة  رئيس قوة   سطو في الشرق األيظهر الدين 

الذين ال  ،طرفالعنف المت تباع أ طرف من الدين حضرست  اوذلك عندما  ،ساسي للصراع والتمييزالمصدر األ

وبسبب ق. في العرا المسلمين جميعل شكل تحديا  خير التطور األو . مثل داعش سم الدينايتورعون عن القتل ب

 .إلسالميةابناء جسور التعايش السلمي في المجتمعات فضل موقع لفهم و أفي  نيالمسلمن إف ،سالمعتناقهم لإلا 

  .في المستقبل دما  ق  شير الطريق أتستطيع ت تلك القيم الروحية المشتركة نأيعتقد هذا النموذج و 

 "خراآل"يذاء إ:  السلوك الطائفي الماضيمحاسبة 

 نيسياسيوال نيالدينيلقادة ا عترافا خالل  من أن تبدأمكن ي   ة المشاركة الفعالة في عملية المصالحن إ

ي بعض فيما يلو .  التصالحيةالعدالة ساسي في األ أالمبد وهو ،عتذار للضحاياواال ،خطاء الماضيأب العلني

 :اإلبراهيميةلرؤية لزة مي   الم الخصائص

صالحه وتحويله. لعالجمتعالية ال اإلبراهيميةالرؤية مقومات  .1  العالم وا 



7 
 

يمان فاإلالم. للعدل والس ا  معنى عميق اسالم( في مجتمعاتهالمسيحية، واإلو مية )اليهودية، يبراهالديانات اإلغرزت 

في تعاليم  هميةأ ثر كاألالعامل و ي. نساناإلمستويات التفاعل  جميعتحقيق العدل في ل واجبا  أخالقيا   فرضي اهللب

 ري  ي س  ف موقفي أيوجد  نه الأكما لهي. مجتمع سياسي يعكس مبادئ العدل اإليجاد إل هاديهو السل بقي الر  

ة داخل قالقيمة الجوهرية للعال تذا كانا  و . أتباع الديانات األخرى  ضطهاداق على اد  ص  ي  سي تلك الديانات مؤس   

ي نه من غير الممكن ألإ، فهللاهو صورة  نساناإلن أساس أمية تقوم على يبراهالمجتمع حسب التعاليم اإل

ة على لغرض المصالح اإلبراهيميةمن الديانات است مدت ساسية التي القيم األ خر.آنسان إنكار كرامة إشخص 

 لحقيقةالقد أظهرت لجنة مم. سياسية في شؤون األو جتماعية ، او تكون ثورة  روحية،   بأن عد  ت  يمان اإل أساس

أن  يمكن الدينن أ فريقياأالنظام العنصري في جنوب بعد سقوط  Truth and Reconciliation والمصالحة

ابة المصالحة ليس مجرد استجف؛ لصناعة السالم ن يكون مصدرا  أنه يمكن أللعنف كما  محتمال   مصدرا   يكون 

 .وقائية دائمةخالقية أرؤية ن تكون أينبغي  بلصراع  أوزمة أل

 ؛ الرؤية التعددية للمجتمعغمار التنوعالوحدة في  -2

المجتمع  نوعبت وثقافاته ديانات العالمعتراف ا  لمصالحة وبناء التعايش السلمي هوامصادر  هم  أ  أحدن إ

ن . واالختالفات يمكن أ"قبائل"" وشعوب"  وجود إلىنية آية القر شارت اآلأ ياإلسالم السياق فيو  ي،نساناإل

قر أكما  هم،وثقافات الناس لغات ختالفا علن عنين آالقر ف. يةنساناإلللهوية  ا  مصدر  تسدي خدمة في أن تكون 

تعددية لتزمت باتي الالعديد من النصوص في الكتب المقدسة  كهناو الدينية والثقافية.  بالتعدديةلهي بالقضاء اإل

جزاء أ جميع في معا   اعاشو  المختلفة ثنياتن الشعوب من الديانات واإلأكيد على أمن المهم التو . التنوع الديني

 الدياناتو الناس من مختلف الثقافات  حترمن ي  أهي التي تتطلب  الضرورة المنطقية بأنمكن الجزم وي  . العالم

ضية ر األ تجمع الحقيقة،وفي نسانية جيدة ودائمة. إبناء عالقات  أجلمن  معا   ان يعملو أو  بعضا ، بعضهم
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ان ذلك ذا كا  و يش السلمي المتناغم. اتطوير التع أجلمن  الناس معا   األخالقيةوالضرورة  المشتركة األخالقية

ق له مثيل تقارب الناس الذي لم يسب ظلفي  العيش معا  أمر حتمي اليوم تعلم البشر نإريخ، فاالت ع بر صحيحا  

مواطنيهم و هم ءنظرا قب لوان يتأو  نانيتهمأمن  ان يخرجو أ يحتاج البشر .والسفرنترنت حدود اإلتوسع من خالل 

من  وليا  ود طبيعيا  العالقات تطورت  ن  أكما ؛ خرحدهم اآلأالناس يحتاج فخلق مجتمع عالمي حقيقي.  أجلمن 

ديني دف الالهو  جتماعي.المدنية في سياق التفاعل اال السمات وتطورت .البشر جميعزيادة الصالح العام ل أجل

 ا عليهم.تي من  هللا بهوالكرامة ال ةا و اعلى المس جتماعي الذي يوجد بناء  صالح االهو اإل اإلبراهيميةللديانات 

 عداءاألفيهم  ن، بمينخر غير المشروط نحو اآلمن خالل الحب ز العداء و اتج: شاملةالرحمة ال -3

ام بالكياسة لتز االالمواطنين  جميعمة التي تتطلب من قافة المدنية الحديثة عضويتنا في مواطنة األتؤكد الث

واختياراته.  دة بين نمط حياة الفر ختالفات الحادحتمال لالاحتى عندما يكون هناك  خر،حترام كل فرد لآلاالالئقة و 

نه سيكون إف ،عادلة ةجتماعيا وبنية   تشريعي هم نظام  م حيات  نظ   ي  الذين  ،فاهم عاطفي بين المواطنينهناك ت فمادام

نه أ طالما ،ختالفات الثقافية والدينيةاال يجب التسامح مع في ظل الدولة القومية الحديثةو هناك تعايش سلمي. 

 ة الدين والضمير.ويتمتع بحري مستقل والفرد قيم التسامح والفهم المتبادل. لم تنتشرذا إمن غير الممكن التعايش 

ي بلد في أي ف أوفي العراق و سة للبنية االجتماعية. م الحب والرحمة كقيم مؤس   تعل    جهتهامن  الدياناتو 

الرحمة  كستنعن أيجب نه إفخرى، األ اإلبراهيميةالديانات  أوسالم ن الدين السائد هو اإلإسط، حيث و الشرق األ

ديان ك األسي تلتعاليم مؤس   و . خراآل بالمجتمع تجاه رحمة من كل فرد على شكلالمستحقة  أو رجوةلهية الماإل

 العقابب جازون نهم سيإ، فخرحدهم اآلأظهار الرحمة والشفقة تجاه إفشل البشر في  في حالو ، تماما  واضحة 

ن أا كم. لئك الذين ظلموهأو ح ن يحب ويسامأعداء يجب على الفرد القضاء على ال جلهنا وأل منو لهي. اإل

ي الثقافة ف الذي كان سائدا   العقيم، العنف بيئة فيو  حذ ر من التهجم العدواني الصريح والمكشوف.القران قد 
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من هم واألمر. على العنف المستخالقية وتشريعية أ ا  قيود ليضع نآالقر  جاء ة العربية في القرن السابع،لي  القب  

 كيد على الحاجة للتعايش السلمي.أللت التصالحيةسس العدالة أسالم ن اإلأ هو ذلك

 فضلأمجتمعات لخلق مستقبل الو  فراداأل طرفمن التسامح و التوبة  -4

 دور التسامح في صناعة السالم. لةأبشكل دائم هي مس هر في حل النزاعالحاسمة التي تظ مسائلال إحدىن إ

ان دياأل وتتحدث العالقات. تصدعت خر،حدهم اآلأفعال العدوان ضد أالمجموعات  أوفراد األفحيثما مارس 

ندما ومع نظرائنا البشر ع عندما نرتكب الذنوب هللاعادة عالقاتنا المتصدعة مع عن التوبة والندم كمصدر إل

 وتعوض هللاتعيد عالقتنا مع ، اإلبراهيميةتعاليم ة من الالتوبة، كسن  و  .الضررنلحق بهم و ذى ب لهم األنسب   

حدهم أمية تصر على حاجة البشر لمسامحة يبراهالديانات اإلن أ هو من ذلك هماألو . خرحدنا اآلأعالقتنا مع 

 فعالهم المعيبة.ألهم على  هللامسامحة  رجون ي اكانو  إنخر، اآل

لسالم، فان المسامحة هي العملية إلى اعادة العالقات التي تقود إ ذا كان هدف صناعة السالم هو وا  

 ةحتميلة أمسءة ابطريقة بن   الضحي ة ستجابةاتعد و . والضحية دالجال  العالقات بين  عادة توليدإ التي تستطيع 

ماعات بين جتاعلماء النفس السياسيين لعقد من قترحت اهناك العديد من الطرق التي و  .التصالحيةللعدالة 

الممزقة  العالم مناطقفي العديد من جتماعات مثل تلك االون ظمت عتداءات. اال ارتكبو الئك الذين أو الضحايا و 

 تحقيق نتائج مذهلة في بناء السالم. إلىدت أوقد  ،بالحروب

 بالنظر للصالح العام من خالل تحول روح المجتمع. العدل االجتماعي  -5

 ن المعالجة غيرأعلى مستوى العالم، يمكن مالحظة جتماعية من خالل دراسة النزاعات السياسية واال

في حين تؤكد و . المعاملة زدياد وديمومة العنف وسوءا إلىالتي تؤدي  األسباب خرين تكون في قلبالعادلة لآل
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لموجود في عدم التوازن ا ن  أال إ العدل والصالح العام،بقيم عتياديين الناس اال حساسإب إيمانهاالمصادر الدينية 

ياسية ومالية يشغلون مواقع سالذين لئك أو  ذي يقترفهبالظلم ال اإلحساسد يول    المجتمعات حول العالم العديد من 

 إلى ؤدييذلك الوضع اليائس مين. عد  تخفيف الفقر ومساعدة الم  عن  األخالقية وا مسؤوليتهمحيث تجاهل ،قوية

نانية ألهم قيمة في مواجهة اأبراهيمي للعدالة يعمل كدراك اإلاإلب شحون خالقي المحساس األاإل نإ النزاع والعنف.

 جتماعي.العدل االب ا  جديد مال  أوجشع البعض ليعطي 

عمال الخيرية والعمل على مشاركة المصادر من خالل األ ،ة الظلمعادة معالجإ حل النزاعات ويتطلب 

 جتماعية.القتصادية واالي في وقت الصعوبات انساناإلللتواصل  ا  مثالي ا  يجاد المؤسسات التي تكون نموذجا  و 

الزكاة ب ،هللابين العبد و ةوهي وسيلة الصل الصالة، هقرانإ خالل جتماعي من ن االو اقيمة التع نآكد القر أوقد 

ة النظر ولذا من وجهمن خالل التبرع التطوعي للناس المحتاجين والمعدمين في المجتمع.  ،مشاركة الثروة وهي

 مين.عد  لتزام برعاية الم  اال دون مل من تيمان ال يكن اإلإف اإلسالمية

  بالمعاناة والظلم عترافاالمعالجة الجروح التاريخية من خالل عمل على ال -6

الذين  لئكو أالمطلوب نحو  حساساإلتطوير ل ا  حي المعاناةبقاء تاريخ إناك الكثير من النقاش حول فائدة كان ه

عتيادية التي تعطى لضحايا النزاعات المميتة النصيحة االو جتماعي. عتداءات النظام السياسي واالا من  اعانو 

خطاء باأل عترافاال نه من المهمإفمن منظور الضحايا، و . على كل حال ، "دما  ق   ، سامح، وامضنسإهي "

 عملية المعالجة. أن تبدأيمكن  عترافاالذلك ومن  ،قوياءاأل بهارتكاالتي 

ما في بعض ك في بناء الثقافة القومية عتذار المعجزة  اال تقديم معبالماضي الظالم  عترافااللقد صنع 

عمال األضطهاد المنظم و عتراف باالا لم يكن هناك فريقيا ونيجيريا. إ، على سبيل المثال، في جنوب الحاالت
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ن ت اآلأمعالجة بدالن أ إال  ، ختالفات الدينية في بيفراواالي الصراع الدموي مع العنصرية التي حدثت ف الوحشية

  عتذار.الا بالظلم وتقديم عترافاالممكنة قبل لم تكن  والتي بعد مرور الكثير من السنوات من العمل الميداني

ى ذلك مثال عل ؛لفترة طويلة النزاعات داخل الدين الواحدستمرار ا إلى عترافاالغياب  يؤدي نيمكن أ

الطائفية  راعاتمر بالنسبة للصكذلك األ ،ستمر لسنواتاالذي  ،يرلنداإفي  بين الكاثوليك والبروتستانت النزاع

ذا لم يكن هناك إد باأل إلىن تستمر أيمكن  التي  ،في باكستان والعراقفي الوقت الحاضر  يعةة والش   ن  بين الس  

وم على العدالة التصالحية تقفقريبة في تلك المناطق.  ةفتر  إلى موجودا  من النظام العدائي الذي كان عتراف ا 

 عادة العالقات الطبيعية داخل المجتمع.إ عملية  بعدها أتبدل ،المعتدين طرفبالذنب من  عترافاالفتراض ا

 ع ستؤسس الصالح العاممالمجتفي فرد  كرامة كلب العترافا -7

مجتمعات هو بين ال أو فرادي الحقوق في العالقات بين األو االعدل وتسن مفتاح تحقيق أ لقد أوضحنا في أعاله

الجة ساسي في جهود المعاأل أعلى ذلك المبد ديان العالمأكدت أفقد . هللاالممنوحة من  بكرامة الفرد عترافاال

ضافة باإل ، اةو احساس بالعدل والمسمد على اإلالمصلحة العامة يعت أفهم وتطبيق مبدن إالبشر.  جميعل العادلة

نه يبحث أل الجنسي أو يرق، والتمييز العقائدعن الع   ن يكون بعيدا  أيجب تعزيز المصلحة العامة ن إذلك ف إلى

 سباب المفاسد في المجتمع.أ جميعزالة إعن 

ر عن ض النظالمواطنين، بغ جميعل نساناإلن حقوق حل النزاع مشروط بضما فإن   في حالة العراق،و 

الق والكرامة خقوة األالقيم الدينية مثل ب لتزامفي حال اال ن ينجز فقطأثني. وهذا يمكن إلنتمائهم اا أودينهم 

ضمان المع وجود تطوير هوية قومية جامعة من خالل المواطنة العراقية  نأكما . من جميع المواطنين يةنساناإل

راق ل في العمالكثير من األ يعطي وتحقيق الحق من خالل الحكم الديمقراطي الدستوري للدفاع عن تلك الهوية
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ساس أى للتصالح القائم عل األخالقيةية ؤ الر ساسية التي تضم ساس القيم األأقائم على  نموذجيلبناء مجتمع 

 يمان.اإل

 لهذا النموذج المحلي لحل النزاعختامية مالحظات 

د والتي ستوضح الحقا   القيم التي ساسأعلى  يعتمد سيس مجتمع مدني في العراقتأن إ  ستمدةها مبأن ت حد 

 من العراق كون يت ريخيا  اتالتاريخ.  على مر   للمواطنين العراقيين المشترك ساسية من تجربة العيش أبصورة 

لبناء  دينية-عن مصادر ثقافية يبحث العراق نأالسياسات المعاصرة تطلبت ديان، و ثنيات واألمجتمع متعدد اإل

 أجل من ستغاللهااخرى يمكن ألوجية يو يدأالحداثة مصادر من جهتها شخصت نموذجه المحلي لحل النزاع. 

حة العامة عتبر المصلت ،حديث قابل للحياةهمية لبناء مجتمع أ كثر المصادر المحلية لتطوير القيم األثراء إ

مي يبراهث اإلساسي من التراأبشكل  ستمدةساسية، مالقيم األتلك مجتمع متناغم محب للسالم. بناء كشرط مسبق ل

جتماعي، التسامح، معالجة الجروح، والكرامة الشمول، صناعة السالم، العدل اال للمنطقة من ضمنها: التعددية،

 .يةنساناإل

ي يمكن كبر الذألالتحدي ا إن  ما هي التحديات المحتملة لهذا النموذج العراقي ضمن المجتمع العراقي؟ 

 وية.في سياسة صناعة اله روح اإلقصائيةال أوثنية على اإل النموذج المثالي هو التركيز المفرط يفسدن أ

 سياسة الهوية

ن نتحدى فكرة "صراع أوالثقافة يجب يمان لى اإلإمحلي للمصالحة الذي يستند في النموذج ال

 في تحديد المصالح، التحالفات ساسيأن الهوية الجماعية هي عامل أتعني التي تلك الفكرة الحضارات". 

 التعليميةات الوالدين، والمؤسس طرفالتنشئة من  وتلعب ة.ية الوطنية والدولات في السياسو اوالعدستراتيجية، اإل
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تنا الدينية يهو  أوة، ثنيهويتنا الجماعية اإل وربما تكون  في تشكيل هويتنا الجمعية. ا  مهم ا  جتماعية دور الدينية واال

عد والتي ت يمانساس اإلأالمصالحة على  نإ حيث. خر"عامل انفجار للصراع مع "اآلمعتقداتنا السياسية  أو

 ا دور مؤثرلهالهوية الجماعية فخر". اآلب" القبولرادة إن تتم من غير أالحة الحقيقية والكاملة ال يمكن المص هي

 خر"."اآلللنظرتنا  في

رتكاز في الهوية انقطة  يؤدي دورفي العديد من الحاالت،  أن الدين، "صراع الحضارات" يعنيو

 أوحي البعد الرو  كانت الدبلوماسية أو صناعة القرار السياسي ال يقدران كثيرا  أو يهمالن ربماو الوطنية. 

 أون نادرة تكو  أن ماإ، التوبة أومح اسالتو ، النصوص المقدسةو ، اهللب يماناإلو فنشاطات مثل الصالة، الديني.

ا  ما ن ظر إلى إذ غالب. النماذج الغربية العلمانية لحل النزاعات أوالتقاليد الدبلوماسية  إلى طريقا  لهاقد ال تجد 

 وفق لىفراد يتصرفون عأكنسان من ممكنات، أو اإل لما ينطوي عليهلقوة  التحول على أن ه مجرد تحقيق ذاتي

 تي:اآلنا نتذكر و دع عليه،و  .مكنأكبر كلما أ أنانيةحتى ب أومصالحهم الخاصة 

شعال إلمحفزات  ؤدي دورالثقافة سوف تالدين، و و ثنية، ن اإلأصراع الحضارات يعني  .1

 ابما فيهجزاء العالم، أحدث في العديد من ما هذا و اس طائفي، سأصراع عنيف على 

 ال يمكن حدثت ضررا  ألعنصرية ا أوسالموفوبيا ن اإلإحيث  لو جزاء من العالم األأ

 .يةنساناإلصالحه في العالقات إ

عات الصرا لحل النزاعات غير كافية لمعالجة  ن النماذج التقليديةأصراع الحضارات يعني  .3

 ثقافةيمان والساس اإلأعلى  التي تقوم الهوية. بينما المصالحة المحلية ساسأالعنيفة على 

 لعالمعالج ا فيساسي للخالق الهدف األن إ. اإلصالح وتغيير العالمهدف  في طياتهاتحمل 

صالحهو  نسجام االو السالم يعني الكمال، ف. اإلبراهيميةالديانات  جوهرفي  يكمن هوتغيير  ا 
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يمان ساس اإلأن. المصالحة على يخر النفس واآلو ، هللاالمصالحة مع  أيضا   يعني و، والنزاهة

 ؛ضحيةالصدق والتو الحساسية،  دنى درجة منأيكون بالتعايش ن إف دونه ومن ،العالقات صلحت  

  ها.ودعم العالقات اإلنسانية دارةالمطلوبة إلتلك القيم الضرورية و 

 

 

  


