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لقـــد ركـــزت األديـــان الســـماوية جميعهـــا في دعواتهـــا ونصوصها على حقائق مشـــتركة
اال وهـــي ,الدعـــوة الـــى التمســـك بالقيم األخالقية واإلنســـانية في التعامـــل مع الناس.
وبغـــض النظـــر عـــن التفاصيل والجزئيات في أداء الطقوس والعبـــادات والعقائد الخاصة بكل
ديـــن اال انهـــا ركزت على الخلق الحســـن والصـــدق واألمانة واإلخالص والتســـامح,وكل ذلك جاء
بدعـــوى التعايـــش والذي كان في مقدمـــة ما تعمل عليه.
األديان والمجتمع

لقـــد جـــاء النصـــح والتحذير الذي وجهتـــه األديان الى المجتمعات والذي ال يقف عند
حـــدود معينـــة ,بـــل شـــمل كل مفاصل الحيـــاة اليومية وباألحـــرى اليومية  ,إو�ذا كان هللا ســـبحانه
وتعالـــى ,قـــد وعـــد بان ينظـــر الى اعمال الفرد في الحيـــاة الدنيا في اآلخرة ,فهـــذا موقف احادي
بيـــن الفـــرد وربـــه ,ولكـــن موقف الفرد مع األخر فـــي الحياة الدنيا هو أيضا من مســـببات الثواب
والعقـــاب الذي يحصل عليه اإلنســـان فـــي نهاية الالمر.

وهنا نتساءل كيف يحصل االنسان على حسنات العمل الصالح ورضا الناس؟
•الجـــواب علـــى ذلك يكمـــن بالدرجة االولى فـــي تعامله مع االخرين وبما فيـــه كالمه وطريقة
تعايشـــه وقبوله لألخر .
•وبذلـــك يكـــون التعايـــش يتجاوز العقيـــد واللون والعـــرق ويضمن االطـــار االجتماعي الواحد
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والـــذي يســـمو فيه القانـــون واألعراف واالعتـــراف باألخر,فلو عدنا الى النـــشء للمجتمعات
القديمـــة قبـــل اإلســـام نجدهـــا احتوت على اهـــواء وعبادات وطقـــوس والهـــة مختلفة ,فكل
قريـــة لهـــا معبدهـــا الخـــاص تقريبـــا ,وكثر مـــا كانت تحـــوي المتناقضـــات ,إال انها عاشـــت
حياتها واســـتغت عليها مبادئ التعايش والتســـامح.نتيجة بعد النظر لعقالء القوم إو�شاعتهم
روح المحبـــة والتعاون .
اذن التعايـــش والتســـامح مـــن المبـــادئ األساســـية فـــي عيـــش المجتمـــع وعنصـــر فعال قي
الوحـــدة الوطنية.
قيم التسامح

هناك الكثير من مفردات التسامح اال اننا نذكر منها:
التعددية

0الحرية

0العدالة 0المساواة

التنوع

0الحوار

0السالم 0الحب

االختالف

التعارف

التعايش 0

والبـــد مـــن توضيـــح ان هـــذه المفردات وغيرهـــا ان وظفت فـــي الخطاب او التحـــاور بالتاكيد
ســـجد اذان صاغيـــة عنـــد الذين يهتمون بالســـلم والتعايش واالخوة بين افـــراد المجتمع الواحد .
والتعددية:

حـــق جميـــع القـــوى واالراء المختلفـــة في التعايش وفـــي التعبير عن نفسها,والمشـــاركة في
تســـيير امور الحيـــاة في الوطن
وتقسم التعددية الى :

•التعدديـــة الدينيـــة  :وتعنـــي التعـــدد فـــي الديـــن والعقائـــد ويقر هـــذا التعدد ان هنـــاك احترام
متبـــادل رغـــم مـــا موجود مـــن اختالف فـــي العقائد.
•التعدديـــة المذهبيـــة  :أي ان هنـــاك تعـــدد مذهبي فـــي إطار الدين الواحـــد وال يحق الي احد
نفـــي االخر .
•التعددية السيا سية :وهذا إقرار بان هناك اعتراف بوجود تنوع في المجتمع .
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أشكال التسامح

•الثقافة الجامعة

0اللغة وبما تحتويه من نصوص المحبة والسالم واالحترام.

•تنمية الفرد

0حقوق اإلنسان

•األمن واألمان

0االنصاف والعدالة بين الجميع

وهنـــا البـــد مـــن التذكيـــر ان المنظور اإلســـامي اهتم بموضوع المشـــاركة والتي ال تأتي
إال بعـــد االعتـــراف باألخـــر ونمـــو ثقافة الفـــرد في المجتمع والتـــي تعكس االهتمـــام واألخذ بالقيم
والمبادىءالتي تحكم وتربي الســـلوك اإلنســـاني الرشـــيد .,ولذلك تتحقق المشـــاركة محققتا مبدأ
المســـاواة بيـــن المواطنيـــن اذ ال فـــرق بين األبيض او األســـود او غني وفقير.....
والفشـــل الـــذي تشـــهده بعـــض البلـــدان العربيـــة وبمـــا فيهـــا العراق,فـــي تجســـيد التآخي
والتعيش اإلنســـاني بين أطياف المجتمع وغيرهم من األديان ,بل وبين المســـلمين أنفســـهم في
كثيـــر مـــن األحيان,ليـــس مـــرده الضغـــوط السياســـية وحدها,بل هـــو الرغبة في تحقيق مكاســـب
سياســـية علـــى حســـاب بقيـــة مكونـــات المجتمع,وليـــس الفقر او األوضـــاع االقتصاديـــة بل هو
جشـــع يدفـــع صاحبـــه للتنكر للحق بغية الحفاظ على مكتســـبات ومصالح,وهو أيضا فهم مشـــوه
مـــن بعض الجماعات اإلســـامية لإلســـام وطبيعة عالقتـــه باآلخرين
أما التســـامح فهو ثمرة للتعايش ونتيجة عنه,فال يمكن ان يكون التســـامح إال بعد عيش
مشـــترك لجماعـــة من النـــاس ,تحمل افكا ار وتصـــورات متباينة,وتمارس عـــادات متنوعة,وتنتمي
لديانات مختلفة....
وتعزيـــ از لســـامة العالقـــات بين اإلفـــراد فقد تعددت الروايات واألحاديـــث في كافة األديان
وخاصـــة فـــي الديـــن اإلســـامي والتي تركز علـــى العدالة بين اإلفـــراد وترســـيخ المنظومة القيمة
والبـــادئ والتـــي تبعد االختالف عـــن دائرة الخالف والنزاع وتهىء المناخ لســـامة المجتمع ومن
هذه االحاديت اإلســـامية وعلى ســـبيل االستشـــهاد (أفضل المؤمنين إســـاما من سلم المؤمنون
من لســـامه ويـــده ,وأفضل المؤمنين إيمانا أحســـنهم خلقا).
واالســـام فـــي محتـــواة الحقيقـــي هـــو حـــوار بيـــن النصـــوص الدينية من جهـــة والحياة
الواقعيـــة المتغيـــرة مـــن جهـــة اخـــرى ,او جـــدل بين ثابـــت واخر متغيـــر .وبمقتضى هـــذا جاءي
الدعـــوات الـــى تجديـــد الخطـــاب الدينـــي والتـــي اصبحت مـــن االمور االكثـــر مطلبا والتـــي يتبناه
العديـــد مـــن المفكريـــن والمصلحيـــن مـــن مختلف البلدان االســـامي والتـــي تجمع بينهـــم الرغبة
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فـــي االصالح واشـــاعة ثقافة العدل والتســـامح واالخوة بيـــن المجتمعات ,وكما يســـمي المفكرين
المهتميـــن بالتجديـــد فـــي علـــم الـــكالم علـــى الخصوص والذيـــن يوضحـــون الفرق بيـــن التجديد
واالحيـــاء ,فـــان االحيـــاء يفيـــد البعـــث واإليقاظ االثـــارة ,في حين يحيـــل التجديد الـــى اعادة بناء
علـــم الـــكالم وتطويـــره أي يســـتجيب لمتطلبات الحيـــاة المتجـــددة للمجتمعات ,
وانطالقـــا مـــن هـــذه الرؤيـــا الموضوعيـــة ,فـــان نتائـــج تجديـــد الخطاب الدينـــي والتي
يطالـــب بهـــا مفكـــر او مجتهـــد ما يمكن ان تســـهم في تحصيـــن البالد واالمة وبما يســـهم ايضا
فـــي اســـتقرار حاضرهـــا وبنـــاء مســـتقبلها وفـــي ضوء مـــا يحيط بنا مـــن اخطار وتحديـــات تواجه
البـــاد االســـامية ,وبالتأكيـــد يقع الدور الكبيـــر على مثقفي االمة وعلمائها بـــان ال يكون االمر
تنظيرنـــا فقـــط وانمـــا يجب ان يعملوا علية بشـــكل واضح وفعال حتى يتضح االمر لعامة الشـــعب
,وهـــذا يكـــون ناتـــج الخطاب اليومي او توظيف كافة المناســـبات الوطنية والدينية وخاصة خطب
صـــاة يـــوم الجمعة لما لها من جمهورها وســـعة انتشـــارها لتواجد القنـــوات الفضائية التي تعمل
بدورها ايصال من لم يســـتطع االســـتماع وبالتالي تتســـع المشـــاهدة او االســـتماع لما قيل.
واذا كان مـــا قيـــل يســـاهم فـــي صنـــع ثقافـــة وطنيـــة تصهـــر فـــي بوتقتهـــا الفـــوارق
والخصوصيـــات وتؤســـس خطابـــا يصطلح على انســـاقه بناء مجتمع المتكاتـــف المتعاون في كل
االمـــور وابالتالـــي يســـهم كل فـــرد مـــن موقعه حفـــظ الوطن وبناء الســـلم االهلـــي ,الن الفرد في
الدولـــة الحديثـــة ليـــس وجـــودا هامشـــيا بل هو فاعـــل ومؤث ار وشـــريك حقيقي فـــي المجتمع تقع
علـــى عاتقـــة العديـــد من الواجبات تجـــاه المجتمع والمصالـــح الوطنية ويتمتـــع بالحقوق وابرزها
الحريـــة والعيش الكريـــم واالمان .
ومـــن الواضـــح ان التشـــريعات والقوانيـــن التـــي تنشـــر فـــي العراق وهذا الحـــال ينطبق
علـــى بقيـــة البلدان التي فيها تنوع ســـكاني ال تخص المســـلمين وحدهم ,بل هي شـــاملة جامعة
لـــكل مكونـــات المجتمـــع مـــن المســـلمين وغير المســـلمين ,لذا نجـــد ورود كلمات فـــي كثير من
األحاديـــث تؤكـــد على الجـــار والناس وغيـــر ذلك.....
ومـــن أهـــم أهداف المجتمعات هو ترســـيخ مبدأ التعاون والمحبة بيـــن كل أطيافهم ,وهذا لن
يكـــون إال بعـــد التعايش الســـلمي والذي ينتج منه المشـــاركة السياســـية والتي تـــؤدي بدورها في
التحكم الشـــعبي بالقوى الحاكمة او الســـلطة وخاصة في المجتمعات الديمقراطية .
لـــذا يكـــون المجمـــوع او الـــكل الجماهيـــري هـــو الضامن لســـامة النشـــاطات السياســـية
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واالقتصاديـــة وكل فعاليـــات الحيـــاة اليوميـــة .واذا اختلفت الجماهير وتباعدت فـــي ما بينها وهذا
اليكـــون اال بعـــد زيـــادة التناحـــر والفرقـــة وتقاطع المصالح وربـــا يصل الى االحتـــراب والقتال في
مـــا بيـــن المجتمـــع الواحد وبالتالي هـــذا اليكون اال بعـــد ازدياد الخطاب تطرفـــا وتناح ار ويصبح
التركيـــز علـــى الفئات الجزئية والمصالح الشـــخصية لكل مكون متناســـين وحدت الوطن والعيش
المشـــترك ,حتـــى يصـــل األمـــر مـــا بيـــن المتصارعيـــن وهم مـــن دين واحـــد كما نشـــهده أالن في
العراق والوطـــن العربي.
وكمـــا نلحـــظ فـــي الســـنوات األخيرة االهتمـــام الكبير من قبل المواطنين بقضايا المســـاواة
االجتماعيـــة والحقـــوق المدنية إو�زالة الفـــوارق العرقية بين اإلفراد .
والحقيقـــة ان هـــذا المتغيـــر يكون في ذروته عندمـــا تتعدد األعراق في المجتمع الواحد وال
يوجـــد التجانـــس فـــي ما بينهمـــا ,اما المجتمعات المتجانســـة وكما تشـــهده أوربـــا ال نجد هناك
مؤشـــر يســـعى لتوحيد الخطاب وال خوف على التعايش الســـلمي بين إفراده
امـــا المجتمعـــات المأزومـــة ,نجدها عكس ذلك ما تشـــهد التصارع االحتراب بين المكونات
,وال يخلـــو هـــذا من التوظيف السياســـي الذي يعمل عليه الساســـة من اجـــل مصالحهم الخاصة
واالســـتفادة مـــن األوضـــاع الشـــاذة او األزمات فـــي المجتمـــع ويكونون أبواق تعلـــن االختالف
والتفرقـــة بين أفـــراد المجتمع الواحد.
فالتعايـــش الســـلمي هـــو األســـلوب األمثـــل للحيـــاة الواحـــدة واألســـلوب الصحيـــح لبنـــاء
اإلنســـان المتضامـــن,وان عبـــارة التعايـــش الســـلمي بحـــد ذاتها نـــداء لتوحيد المجتمـــع ,مطالبة
االبتعـــاد عـــن رفـــض اآلخر داخـــل المجتمـــع ,فالعراق مثـــا ,متنوع وتكمـــن جمالية فـــي أطيافه
المتنوعـــة مـــن األزل والتـــي ســـاهمت فـــي بنائـــه ,وهـــي قادرة علـــى بناءه مـــن جديد .
ومـــا نشـــهده اليـــوم مـــن زعزعة الثقة بين اطيافة ما هو اال مؤشـــر علـــى إمكانية خطاب
الكراهيـــة والحـــركات اإلرهابيـــة والتـــي تعمـــل جاهده علـــى زرع الفتنة بيـــن أطيافـــه وتعرقل بناء
الوطـــن الديمقراطي الجديد .
ان إلشـــاعة مفاهيم التعايش والمبادئ اإلنســـانية واليمقراطيه دور أساســـيا في القضاء
علـــى التفـــرد فـــي الـــرأي إو�قصـــاء األخر ,أذن الـــدور األكبر على القـــوى الوطنية فـــي البالد من
أحـــزاب سياســـية ودينيـــة ورجاالت فكر وخطبـــاء المنابر ان تعمل على إشـــاعة مفاهيم التعايش
الســـلمي إو�نقـــاذ البالد مـــن التصادم والتناحر بيـــن المجتمع الواحد مهمـــا تعددت أطيافه.
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فالتأكيـــد علـــى مفهـــوم الهويـــة الوطنيـــة وهذه مهمـــة الجميع وهي بال شـــك مهمة كبيرة
لقادرة على ســـد الفراغ او األســـلوب الذي يســـتغله أعداء المجتمع
ان الوطـــن الواحـــد المتعـــدد باطيافـــة يتطلـــب منـــا التضحيـــة بالمصالح الضيقـــة والوقوف
بجـــد وصالبـــة بوجـــه كل دعاة التفرقة والهيمنـــة على الكل إو�رجاع البالد الـــى العصور القديمة
وحكم االســـتبداد والخرافة .
ان الو الءات الخاصة حق طبيعي وليس من حق أي فرد او الدولة ان تنفيه او تضعفه اذا
مـــا كان يصـــب بصالـــح المجتمع وعمل تحت مظلة الوالء للوطن .ولكن لالســـف نشـــط الخطاب
مـــن البعـــض فـــي ابـــراز الـــوالءات الضيقـــة التي يـــراد ان تحتل مكان الـــوالء االكبـــر للوطن ,لذا
نحـــن نعيـــش اليـــوم هذا التناحر واســـالة الدمـــاء ويذهب االبريـــاء بجريرة هؤالء المتنافســـون او
الغـــاة بالخطـــاب والتكفير لالخـــر ,فالوالء للوطن اليوم على حافة الخطـــر وال ينفذه اال االعتدال
و الخطـــاب الجامـــع للمجتمـــع الـــذي يتجـــاوز الطائفيـــة والعرقية ويحافـــظ على الوحـــدة والتنوع
العرقـــي والديني واختم ورقتي بقول للفيلســـوف الفرنســـي فولتير اذا يقـــول في التنوع واالختالف
فـــي الـــرأي (إننـــي ال أوافـــق على ما تقول ,ولكني ســـأدافع حتى الموت عن حقـــك في ان تقوله)
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