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مسات الدولة احلديةة واداة اتجمتم اتمتعدد
ةؤية نظرية يف االنةروبولوجيا السياسية عن قيم التسامح والتعايش
السلمي يف العراق
أ.د .عبدالواحد مشعل عبد /استاذ االنثروبولوجيا الساسية  /قسم االجتماع /كلية االداب /جامعة بغداد
ادلقدمة:
اف لغة ال عامل احلديث ادلتحضر انطلقت من تراكم معريف تقٍت على مدى ثالثة قروف متتالية ومرت بالكثَت من
التجارب السياسية والصراعات االيدلوجية والعرقية والدينية  ،ليصل بعد احلرب العلمية الثانية اىل فلسفة جديدة يف ارساء
قواعد الدولة ادلدنية بعد سلاضات مع االفكار الدينة والعلمانية ،مث يف اطار صراع الدولة القومية يف اوربا،لتؤكد التجارب
ادلريرة اليت خاضها االوربيوف ،اف اخلالص احلقيقي لعيش االنساف بسالـ  ،يتمحور يف بناء اجملتمع ادلتعدد القائم على
التسامح والتعايش السلمي،وىو جوىر مسات الدولة ادلدنية احلديثة الناجحة،والشك اف علم السياسة قد تعامل مع تلك
احلقيقية على وفق التجريد النظري يف اطار تقدًن النموذج السياسي اجلديد،تعامال برمجاتياً،وال ننسى يف ىذا اجملاؿ
ادلبادئ واالسس اليت جاءت هبا الثورة الفرنسية بعد ما يقارب من قرنيُت من الثورة التكنلوجية يف انكلًتا،لتكوف عنصري
احلضارة ق د توافرت يف مسات الدولة احلديثة اليت بنيت اصال مع التوافق مع ادلعرفة العلمية والتقنية االبداعية ،طبعا ىذا
الؼلرج عن تلك الصراعات اليت عاشها ادلشهد السياسي والثقايف الفرنسي،عندما كانت مظاىر الفوضى هتدد تضامن
اجملتمع الفرنسي خاصة واالوريب عامة يف خضم عنفواف التغَت السياسي الثقايف حىت انربى مناصري الثورة الفرنسية
انفسهم ،ومنهم كوندرسية اىل انتقاد تلك التغَتات،اذ كانت جهود النخبة ادلثقفة تطرح االنتقادات بوجو بناة الدولة
اجلديدة منادين بالقيم االجتماعية واحلضارية السائدة الفاعلة يف سباسك اجملتمع (وىي القيم الراسخة اباف العهد
ادللكي)،فقد ادركت ىذه النخبة وعلى رأسهم كوندرسية اف القيم السائدة ضرورية انذاؾ ضرورية يف التماسك االجتماعي
وزبليصو من الفوضى العارمة اليت اجتاحت فرنسا اثناء الثورة  ،كما اف القيم اجلديدة ادلتوقعة اساسية يف بناء الدولة
الدؽلقراطية القادرة على ربقيق قدرا متقدما من حقوؽ االنساف ونبذ كل اشكاؿ التميز العرقي والديٍت.
اف وضع ىذا االطار النظري يف حبثنا وضلن بصدد بناء الدولة اجلديدة القادرة على ادارة اجملتمع العراقي ادلتعدد على
اساس قيم التسامح والتعايش السلمي،تضع امامنا ربديات حقيقية يف فهم الواقع الثقايف يف العراؽ اجلديث  ،اذ صلحت
الدولة منذ تاسيسها عاـ  0391حىت  9112على تكوين مؤسسات رمسية ناجحة وربقيق قدرا من التنمية ،ولكنها
فشلت يف ادارة التنوع الثقايف يف العراؽ ،اما الدولة العراقية يف ادلرحلة احلالية ،فاهنا فشلت يف بناء الدولة وادارة التنوع
الثقايف معا،واذا ربدثنا عن ذبربة اقليم كردستاف فاننا صلد انفسانا اماـ زلاوالت جادة يف ارساء االسس الصحيحة لبناء
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النموذجُت يف بناء الكياف التنظيمي للدولة وادارة اجملتمع ادلتعدد يف نطاقو ،لكن ىذا االمر ينبغي ال يفهم اال يف ظل فهم
واقعي دلتطلبات الصَتورة احلضارية( العلمية والتكنلوجية ودوره يف تغَت البنية العقلية الثقافية لتتناغم مع متطلبات التغيَت)
اليت ربتاج اىل وقت طويل يف ربقيق ذلك.ويتكوف البحث من ست زلاور اساسية ،االوؿ التصور النظري للبحث
ومفاىيمة االساسية،وتناوؿ الثاين ،تاسيس ثقافة التسامح والتعايش السلمي ،وواحملور الثالث  لل عنواف ،العراؽ يف واقع
تنوعي مكشوؼ ودرس الرابع مسات الدولة الدولة احلديثة وادارة اجملتمع ادلتعدد  ،وتطرؽ اخلامس اىل ظلوذج ذبربة التسامح
يف اقليم كردستاف العراؽ :الدروس والتطلعات،وتوقف السادس عند اىم النتائج والتوصيات.
اوال :التصور النظري للبحث ومفاهيمية االساسية
-0التصور النظري للبحث:
أ-موضوع البحث:
ىناؾ اشكالية منهجية يف اليو فهم ماىية الدولة احلديثة يف رلتمعات تقليدية يف طور التحوؿ،تتمثل يف مدى قدرة
االنساف اليوـ على استيعاب مفهوـ الدولة احلديثة و وحيثيات الفكر السياسي السائد فيها ،اذ الزاؿ الفكر السياسي يف
رلتمعاتنا ،يعيش ازمتو احلداثوية وما يالقيو من صعوبات ضخمة يف ترمجة فكر اجملتمع ،وىو يف طريقو اىل ربقيق التحوؿ
ادلفصلي من طور اجملتمعات اليت ال تكوف دولة ولكنها تعيش مرحلة السلطة اىل مرحلة افًتاضية يف بناء الدولة احلديثة
متكاملة االركاف من سيادة القانوف وبناء ادلؤسسات الراسخة وقيم التسامح واحًتاـ حرية الفكر والراي االخر وادارة
اجملتمع ادلتعدد على اساس منهج دؽلقراطي ناضج ػلظى باحًتاـ عقل االنساف وكرامتو على اختالؼ دينو وعرقو
ولونو،ولعل ادلشكلة الٍت تواجة الدولة العراقية يف ادلرحلة احلالية ،الزبلو من تعقيدات ثقافية وسياسية تتصل بالبنية العقلية
الثقافية العراقية السائدة يف انقساماهتا الطائقية والعرقية،لذا فاف احلديث عن مسات الدولة احلديثة وادارة اجملتمع اجملتمع
ادلتعدد ال زبرج عن ىذا التصور الذي ػلكم الواقع السياسي العراقي يف ظروفو ادلتغَتة،وؽلكن القوؿ اف الدولة ادلركزية اليت
سادت يف العديد من الدوؿ االسالمية قد صلحت اىل حد ما يف بناء ذبربة بناء الدولة ولكنها فشلت يف ادارة التنوع
الثقايف فيها،اما ذبربتنا احلالية فاهنا فشلت يف االثنُت معا،وعلى وفق ىذه القراءة ؽلكن معاجة اشكالية الدولة يف العراؽ
وتقرير مساهتا االساسية على وفق فهمنا لكل ذلك ،ويف ىذا االطار ؽلكن اثارة تساؤالت عدة ،كيف ؽلكن فهم الدولة
احلديثة على ضوء الًتاثية الثقافية العراقية واليت تلقي يف ثقلها يف ادارة الدولة؟ وكيف يتمكن البحث العلمي من كشف
اشكالية العالقة بُت القيم االفًتاضية لبناء دولة حديثة ،وما تزاؿ ىناؾ قيم سائدة تشد العجلة اىل اخللف؟ويف ىذا
االعًتاؾ كيف ؽلكن اف نتكلم عن مسات الدولة احلديثة وقدرهتا يف ادارة اجملتمع ادلتعدد؟ وىل دبقدورنا اف نستمد من
الفكر االسالمي القائم اصال على تعزيز قيم التعايش السلمي واتباع ادلنهج الوسطي  ،ومادى قدرتو يف ضوء ادلعطيات
اجلارية اف يفهم من قبل االذباه احلداثوي؟ وىل ذبربة اقليم كردستاف يف التسامح وفتح افاؽ جديدة يف التعامل مع الواقع
ؽلكن اف تكوف منهج اساسي يف ربقيق كل ذلك؟.
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ب -اهمية البحث:

الشك اف معطيات الواقع السياسي والثقايف العراقي يف ادلرحلة احلالية حباجة اىل مزيد من البحث
والدراسة،للوصوؿ اىل مفاىيم جديدة يف بناء الدولة احلديثة ،وتعزيز قيم التسامح بكل اشكالو،وخروج االنساف العراقي
من القوقعة الثقافية الضيقة اىل رلاؿ اوسع ،يتمكن فيو من التعبَت عن ما يريد من فكر  ،وعيش كرًن وقد ربرره من
الث قل الثقاقي الذي يعرقل عملية البناء اوال،ويقف حاال بينو وبُت االخر يف التفاعل االغلايب اخلايل من النزعات العنصرية
ثانيا،لذا فاف اعلية البحث تنطلق اساسا من اعلية التحوؿ ادلنتظر ذلذا اجملتمع من الشكل البنوي التقليدي يف وسائل
االنتاج اىل مرحلة التحوؿ البنوي ادلصحوب بتحقيق عملية ربوؿ صناعي وثقايف بربامج تنموية فائقة النجاح،وىو ما
يتطلب من اجلميع بلورة وعي سياسي واجتماعي بضرورة ربقيق ذلك،من اجل فتح االفاؽ ضلو تعزيز القيم االغلابية يف
التعايش السلمي ،والعمل على اساس ادلشًتكات بُت ابناء اجملتمع العراقي ،وىذا ينبغي اف ؼلرج من اطار التنظَت السياسي
اىل دراسة الواقع الثقايف ،دراسة علمية موضوعية ،ويف ىذا اجملاؿ ينبغي اف ال نغفل النظريات السياسية اليت يعمل عليها
حقل علم السياسة ،ويف الوقت نفسو ينبغي فهم الواقع االجتماعي والثقايف دلكونات اجملتمع ادلختلفة ،والذي يعمل علية
حقل االنثروبولوجيا السياسية ،فاشتقاؽ الفرضيات مسالة ضرورة ومهمة حيوية ،وفهم مالئمتها لواقع ثقايف تقليدي يريد
الوصوؿ اىل مستوى الدولة ادلدنية مسالة التقل اعلية عن ادلهمة االوىل.
ج -هدف البحث:
تقدًن رؤية نظرية عن مسات الدولة ادلدنية يف ادارة اجملتمع ادلتعدد يف اطار قيم التسامح والتعايش السلمي.
د -منهجية البحث:

سيعتمد البحث على ادلنهج االستقرائي والتحليل التأويلي لفهم اشكالية البحث.
 :-9مفاىيم البحث االساسية:
أ -الدولة:

يعد مفهوـ الدولة من ادلفاىيم اليت شغلت ادلشتغلُت بالعلوـ الساسية وعلماء االجتماع السياسي  ،وكذلك
ادلختصُت يف االنثروبولوجيا السياسية حينما وضعوا مقارنة بُت اجملتمعات اجملزأة(النظم القبيلة) وشلفهوـ الدولة الرمسية ،كما
اهنا تطور مفهومها يف الفكر السياسي الغريب  ،جاء مالزما لتطور مفهوـ اجملتمع ادلدين بوصفو نظاما للسوؽ ،ولتبادؿ
السلع بُت افراد مستقلُت ويتصرفوف بطريقة عقلية.وكاف مفهوـ الدولة نتاجا لتفاعل رلموعة العوامل واالحداث اليت ادت
اىل ظهوره،منها تامل خربة الدوؿ ادلطلقة اليت ظهرت يف اوربا يف القرف السادس عشر،ومن مث الصراعات ادلختلفة على
لسلطة يف ىذه الدوؿ ،والصراع ادلتتابع بُت الدولة والكنيسة ،والصراع بُت السلطة والشعب ،ىذه الظروؼ ادت اىل
ظهور كتابات مهمة عن الدولة يف الفكر الغريب امثاؿ ميكافيلي اىل ىيجل ،وكاف ادلفهوـ الذي تطور للدولة ىو اهنا
القوة العامة ادلستقلة والعلمانية ،فالدولة كنظاـ لو القوة مستقلة عن ادللك  ،وخارجو عن نطاؽ ملكيتو )0(.فاالفكار
( )0د.زلمد علي زلمد:اصوؿ علم االجتماع السياسي،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية،0331،ص.011
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اليت انتضمت يف ىذا اجملاؿ كلها تصب يف تفسَت شكل الدولة واصوذلا على وفق التطور التكنلوجي بعد الثورة الصناعية
والثورة الفرنسية ،وهبذا ادلعٌت اصبحت الدولة ظاىرة انسانية وحضارية ،ولكي نورد تعريفا عاما عن الدولة  ،فيمكن
االشارة اليها على اهنا (ذبمع يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي يف نطاؽ اقليمي زلدد وؽلارس السلطة عرب منظومة من
ادلؤسسات الدائمة .وبالتايل فاف العناصر االساسية الي دولة ىي احلكومة والشعب واالقليم،وؽلكنها من شلارسة،
باالضافة اىل السيادة واالعًتاؼ هبذه الدولةدبا يكسبها الشخصية الفانونية الدولية،اختصاصات السيادة ،السيما اخلارجية
()9
منها)()0وتتسم الدولة خبمس خصائص اساسية سبيزىا عن ادلؤسسات شلارسة السيادة:
 -0فالدولة ىي صاحبة القوة العليا غَت ادلقيدة يف اجملتمع ،وهبذا تعلو فوؽ اية تنطيمات او مجاعات اخرى يف
داخل الدولة  ،وقد دفع ذلك توماس ىوبز اىل وصف الدولة بالتنُت البحري او الوحش الضخم(.)Leviathan
 -9الطابع العاـ دلؤسسات الدولة :وذلك على خالؼ ادلؤسسات اخلاصة للمجتمع ادلدين ،فأجهزة الدولة
مسؤولو عن صياغة القرارات العامة  ،وتنفيذىا يف اجملتمع.ولذلك ربصل ىذه األجهزة على سبويلها من ادلواطنُت.
ب-التنوع الثقافي:
يعد التنوع الثقايف مسة العصر احلديث بعد اف تداخلت احلضارات والثقافات مع بعضها البعض ،وؽلكن االشارة
اىل احلضارة االسالمية بعدىا من بُت اوىل احلضارات االنسانية اليت قامت على اساس التنوع الثقايف،لذا كانت ارض
ادلسلمُت للمسليمن  ،واف القوميات والثقافات الفرعية االخرى استطاع االسالـ من استيعاهبا مع اعًتافو هبوياهتا
الفرعية،فلم تكن ىناؾ نزعة قومية يف الدولة االسالمية االوىل يف صدر االسالـ ومابعدىا،فكانت الشعوب ادلختلفة
متعايشة على اساس احلقوؽ والواجبات ادلتساوية ( اف اكرمكم عند اهلل اتقاكم) ،وذلذا كاف التعايش السلمي ىو السائد
يف العالقات االجتماعية.واليوـ يف ظل التحوؿ احلضاري بعد الثورة الصناعية ووظهر الدولة القومية يف اوربا قادت
التحوالت التارؼلية اىل ظهور الدولة ادلدنية اليت يتساوى فيها مواطنيها اماـ القانوف.ويف العصر احلديث اصبح التنوع
الثقايف حقيقة واقعة يف سلتلف دوؿ العامل ،لذا اعترب التقرير الذي اصدرتو اللجنة العادلية للثقافة والتنمية عاـ ،0331
باف( التنوع البشري اخلالؽ ىو مبدأ الفعل االبتكاري يف الثقافة اليت تتوثب بعافية احلرية،وتشيع معاين التسامح وحق
االختالؼ واحًتاـ ادلغايرة ) )2(.ويف ىذ ا االطار البد من االشارة اىل مصطلح التنوع الثقايف هبدؼ فهم دالالتو يف حياة
اجملتمعات البشرية اليت تقوـ بينها مشًتكات انسانية تعمل على رفع قيمة االنساف وربقيق التعايش السلمي بُت بٍت البشر
،و كما ػلمل التنوع الثقايف من جوانب اغلابية لالنساف كصفة حضارية ذلذا الكائن اكدت عليها االدياف السماوية
والفلسفات الوضعية،فاف التخلف واالمية والفقر يف اجملتمعات النامية ،وضعف اداء دوذلا التنموي النساهنا ولد كثَت من
( )0ادلوسوعة احلرة(الدولة) على شبكة االنًتينت :
( )9ادلصدر نفسو.
( )2التنوع البشري اخلالؽ:تقرير اللجنة العادلية للثقافة والتنمية،اشراؼ وتقدًن جابر عصفور،ط ( 9الطبعة العربية) ،ادلركز القومي
للًتمجة،القاىرة،9113،ص جػ.
ar.wikipedia.org/wik/
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اجلوانب السلبية ابرزىا النزاع والصراع بُت رلموعاهتا االجتماعية والثقافية ادلختلفة .وعلية فالتنوع الثقايف يشَت ( عموما اىل
االختالفات القائمة بُت اجملتمعات االنسانية يف االظلاط الثقافية السائدة ،ويتجلى ىذا التنوع من خالؿ اصالة وهتدد
اذلويات ادلميزة للمجموعات واجملتمعات اليت تتالف منها االنسانية،فهي مصدر للتبادؿ واالبداع،كما انو ضروري
للجنس البشري مثل ضرورة الت نوع البيولوجي بالنسبة للكائنات احلية.هبذا ادلعٌت فاف التنوع الثقايف ىو الًتاث ادلشًتؾ
لالنسانية ويبقى االعًتاؼ يو ،والتاكيد عليو لصاحل اجياؿ احلاضر وادلستقبل،اال اف التاريخ قد اظهر اف النازحُت اجلدد
او رلموعات االقلية ال ينظر اليهم على كل حاؿ من زاوية اغلابية ،فاحلروب والنزاعات يف افريقيا ومنطقة البلقاف
والشرؽ االوسط تدور رحاىا بسبب عدـ القدرة على التكيف مع ىذا التنوع الثقايف ومواكبتة رغم انو من اقدـ
()0

الظواىر الثقافية على االطالؽ).
 -3التسامح:

التسامح مسة انسانية عالية القيمة ،وىي تعٍت االخالؽ السامية والقوة وادلقدرة لدى صاحبها ،وليس ىناؾ مثل يف
ىذا اجملاؿ اعظم من عفو الرسوؿ زلمد (ص) عن اسرى ادلشركُت عند فتح مكة (،اذىبو انتم االطلقاء) ،وىو يعٍت فتح
جديد يف البناء والعمل من اجل خَت االنساف وتقدمو ،وؽلكن تعريفو يشكل عاـ (يعترب التسامح احد ادلبادئ
االنس انية،وما نعنيو ىنا ىو مبدأ انساين ،كما اف التسامح يف دين االسالـ يعٍت نسياف ادلاضي ادلؤمل بكامل ارادتنا ،
والتخلي عن ايذاء االخرين الي سبب قد حدث يف ادلاضي،وىو رغبة قوية يف اف نفتح اعيننا لرؤية مزايا الناس بدال من
ضلكم عليهم او ضلاكمهم او ندين احدا منهم ،والتسامح ايضا ىو الشعور بالر لة ،والتعاطف ،وكل ىذا موجود يف
()9
قلوبنا ،ومهم لنا وذلذا العامل من حولنا).
-4التعايش السلمي
يعٍت القدرة على التعايش مع االخر اغلابيا وادلشاركة يف عملية بناء اجملتمع،ويعد التعايش السلمي تعبَت حقبقي عن
قدرة االنساف على التكيف وال عيش سوية من اجل خَت اجملتمع وتقدمو،ولكن ربقيق التعايش السلمي امرا ػلتاج اىل
ِ
إشاعتو فعلياً يف مرحلة ما بعد الصراع ،بُت الفئات
جهود كبَتة وسللصة النو( ،قد ثبت تارؼلياً أف التعايش السلمي وكيفية
ادلتحاربة داخل الدولة ،ىو عمل مض ٍن وطويل وشاؽ جداً ،حيث أف الصراعات الدينية والطائفية والقومية وما يتولد منها
من آثار ونتائج سلبية تؤثر بشكل كبَت على معرفة ادلدة اليت ؽلكن من خالذلا ربقيق التعايش السلمي بُت تلك الفئات،
فكلما كانت احلروب طويلة األمد كلما كانت من دوف شك أكثر تعقيداً دلهمة من يقوموف بإجراء عملية ادلصاحلة

( )0موقع انًتوبوس،ادلوقع العريب االوؿ لالنثروبولوجيا والسوسيوانثروبولوجيا (التنوع الثقايف):
( )9تعريف التسامح على شبكة االنًتنيت mawdoo3.com /
()6
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والتسامح والتعايش السلمي)) )0ومن خالؿ ىذا االمر فاف التعايش السلمي يف ظل دولة مدنيةذلا مساهتا احلضارية اصبح
ضرورة البد منها وىو يتطلب شجاعة واخالص يف ارساء قواعد التسامح بكل اشكالو.
ثانيا :تاسيس ثقافة التسامح والتعايش السلمي:
تبقى مسالة تاسيس ثقافة تسامح حقيقية يف رلتمع يريد اف يكوف دولة حديثة مرىونةً بالسياسات ادلتبعة والنوايا
لبناء الدولة احلديثة ،واف السبيل اىل ذلك يف رلتمع مثل اجملتمع العراقي مرىوف ايضا بوجود ارادة سياسية صادقة،
الصدار القوانُت اليت تطوي صفحة ادلاضي ،كما حصل يف اقليم كردستاف والشروع ضلو عملية التنمية والبناء  ،وتعزز
ثقافة التسامح بُت مكونات اجملتمع العراقي اي ػلتاج اىل من ياخذ بيده ضلو بر االماف،واف ادارة رلتم رلتمع متعدد يف
بلد مثل العراؽ ربتاج اىل تاسيس ظلوذج دؽلقراطي ناضح بعيد عن الطائفية والتعصب بكل اشكالو .ويف ىذا االطار
ينبغي التميز بُت شكلُت من التعايش(( االوؿ ىو التعايش السلمي االىلي والثاين التعايش السياسي ،فالتعايش االوؿ ىو
التعايش السلمي االىلي صلد انو على درجة عالية من ادلقبولية يف االنسجاـ والتآلف عكس التعايش السياسي الذي
تنخرط يف انساقو وحيثياتو النخب السياسية بكافة اذباىاهتا وسبوضعاهتا احلزبوية والكتلوية واجندهتا وبرارلها السياسية
وارىاصاهتا االيدلوجية فهو تعايش الؽلتلك احلد االدىن من االنسجاـ والتناغم السباب تعود دبجملها اىل اخللل التأسيسي
البنيوي الذي تأسست دبوجبو العملية السياسية واىل النمطية التوافقية والتشاركية اليت على منواذلا انتظمت تلك

العملية))( ، )9ولعل ابرز ما يعانية العراقيوف اليوـ ىو يف التعايش السياسي الذي يظهر فية تقاطع مصاحل ،وسياسات
طائفية دائما تلقي باثارىا على ادلمجتمع العراقي،فبعض القادة السياسُت ادلبٍت على التسامح ،واقامة عالقات جديدة
تقوـ على اساس اح ًتاـ كرامة االنساف ورأيو ودينو وفكره ،واف الدولة مطالبة بتشرع قوانُت ربرـ العنصرية بكل اشكلها،
وتسعى اىل تاسيس ثقافة التعايش السلمي يف العراؽ وادارة الدولة على اساس قوانُت الدولة ادلدنية القائمة على التعددية
الثقافية واحًتاـ الثقافات الفرعية .وتشَت بعض الدراسات اىل ((اف رلتمعنا العرايف دبكوناتو االجتماعية وثقافاهتا الفرعية
القادمة من عمقو احلضاري الذي ؽلتد اىل االلف الرابع قبل ادليالد من تفاعل مساهتا وخصائصها عرب عملية االحتكاؾ
والتثاقف واليت شكلت حضارة وادي الرافدين جبانبيها ادلادي وادلعنوي  ،وما قدمتو من اصلازات للبشرية  ،كالقراءة

والكتابة والقانوف وحقوؽ االنساف))( )2واف ىذه السمات احلضارية اليت قامت يف العراؽ تعٍت اف اجملتمع العراقي اصيل
يف اصلازاتو ،والسيما يف رلاؿ تشريع القوانُت واقامة العدؿ ،واف اقامة اجملتمع ادلدين وادارة تنوعو الثقايف تبقى مسؤولية
الدولة الرئيسية ،والسيما يف الظروؼ احلالية الف ثقافة التعايس بُت ادلكونات العراقية اي على النطاؽ(االىلي) ال توجد
( )0فهيل جبار جليب:معوقات التعايش السلمي يف العراؽ /مقاؿ /كوردبورتاؿ/
( )9عباس الدباغ :التعايش السلمي وتصارع اذلويات،مقاؿ منشور يف صحيفة الدستور العراقية(،صفحة اكثر من راي) العدد ()2921
9101/9/00
( )2حارث علي العبيدي:دراسات سوسيوانثروبولوجية،ط،0دارغيداء للنشر والتوزيع ،عماف االردف ،9109،ص.021
WWW.kurdportal.net/ar
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مشكلة تعايش بينهم ،فهم يريدوف اف يعشوف بسالـ ،واف ربًتـ ثقافاهتم ومعتقداهتم وارائهم .وعليو فاف فرص التعايش
السلمي شلكنة يف الثقافة العراقية اذا ماعمدت الدولة اىل تاسيسها على اسس صحيحة ،اذ اف الثقافات الفرعية يف
اجملتمع العراؽ((اليت تشكل نسيجو االجتماعي متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض خبيوط شلتدة باواصر الدـ
وادلصاىرة والنسب ،والقومية واللغة والدين  .فادلختلف يف القومية يلتقي بالدين  ،ومثاؿ – العرب الًتكماف -الكرد.
والذي ؼلتلف يف الدين يلتقي بالقومية -مسلم – ادلسيحي.والذي ؼلتلف يف ادلذىب يالتقي بالعشَتة من خالؿ
()0
ادلصاىرة والنسب مثاؿ -السنة -الشيعة)).
ثالثا-العراق في واقع تنوعي مكشوف.
ال ؽلكن اف غلد من يقرأ ادلشهد العراقي بكل تفا صيلو سلرجا دلشكالت العراؽ إال بإقامة الدولة ادلدنية اليت تفرض
إرادهتا باسم القانوف وتساوي بُت الناس وتتجو ضلو بناء الدولة القوية اليت تناؿ احًتاـ كل اإلطراؼ اإلقليمية ،فالعراؽ
اليوـ يعيش واقعا مكشوفا إماـ كل القوى اخلارجية ،اإلقليمية والدولية اليت كل منها يسعى اىل ربقيق مصاحلو على
حساب العراؽ ،وذلذا السبب ينبغي العمل على بناء دولة موحدة قوية يعتز هبا اجلميع ،واحلديث عن ثقلو السياسي ،
يربز من خالؿ موقعو اجلغرايف االسًتاذبي يف منطقة الشرؽ األوسط من جهة ،وامتالكو ثروات ضخمة وقدرة أبنائو
رلتمعُت على ربقيق تقدـ كبَت يف ادلستويات كافة ،وبالتايل قدرتو يف بناء الدولة اإلقليمية القائد يف ادلنطقة من جهة
أخرى،ومن ىنا فاف واقع العراؽ يبقى مكشوفا إماـ إي ربدي داخلي او خارجي إذا مل يبلور الفكر السياسي العراقي
رؤية وطنية عابرة للطائفية والعرقية الف إي برنامج خالؼ ذلك سيصيبو الفشل وسيحصد العراقيُت مزيد من التأخر
والعيش يف دائرة الصراعات احمللية واإلقليمية،لذا ينبغي اف تكوف مسات الدولة احلديثة تنبثق من داخل الثقافة العراقية
ادلتنوعة واف ػلًتـ اجلميع على اساس ادلساواة اماـ القانوف،وتعطى حقوؽ كل مكونات اجملتمع على وفق التفاىم
واالعًتاؼ باالخر ،الف زمن ىيمنة طرؼ على اطراؼ اخرى يف الدولة احلديثة اصبح امرا خارج التاريخ،واف نستمد من
تارؼلنا ادلشًتؾ سواء التاريخ االسالمي او التاريخ الوطٍت عوامل االستمرار وربقيق ادلشروع الدؽلقراطي الذي يفضي اىل
ربقيق تنمية بشرية سبكن االنساف من العيش االغلايب القائم على التسامح ،واقامة النموذج العراقي،الذي ػلظى خبَتاتو
اجلميع ويناؿ فيو ادلواطن الرعاية الكاملة ،ويشعر من خاللو بادلواطنة ،وعكس ذلك يصبح من حق اي مكوف اف ؼلتار
طريقو يف احلياة على وفق الدستور ولقانوف ،اال اف العبور اىل الدولة ادلدنية احلديثة ىو احلل الذي يدار خاللو التنوع
الثقايف اخلالؽ القادر على االبتكار واالبداع،ويف ىذا االطار يشَت تقرير اللجنة العادلية للثقافة والتنمية(التنوع البشري
اخلالؽ)اىل اف ادلساواة يف الطوائف،وىي امر حيوي بالنسبة للتنمية البشرية ووقف تبديد العالقات االجتماعية يف
صراعات عرقية ودينية،واغلاد سبل حلماية حقوؽ االفراد والطوائف يف االفصاح عن سبيزىا الثقايف،فلتلقى قبوال وتفهنا من
االخرين.وؽلكن سن تشريع ضد الرفض او االبعاد على اساس االختالؼ الثقايف ومعاقبة التجاوزات االجرامية اليت تقع
( )0ادلصدر نفسو ،ص.021
()8
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بسببها .ولكن ينبغي ايضا اف نت عمق يف جذور ادلشكلة لفهم جوىر االختالفات ووضع احللوؿ الدائمة ذلا  ،الف
()0
التفاوض الشكلي لن يودي تسوية حامسة.
رابعا :سمات الدولة المدنية في ادارة المجتمع المتعدد
من ابرز مقومات الدولة ىي احلكومة والشعب واالقليم،واحلكومة ىي اليت تتكوف على وفق عقد اجتماعي بُت
رلموعة من االفراد الذين ؽلتلكوف مواصفات تؤىلهم الدارة البالد ويكتسبوف الشرعية يف ذلك مقابل واجبات يقدمها
الناس لتحقيق مصاذلم وحقوقهم،كما اف االقليم يعٍت االرض وحدودىا ادلعلومة ،ويقيم عليها االنساف وؽلثل االقليم اعلية
جيوبوليتيكية للمجتمع،وغلعلها فاععلة يف زليطيها االقليمي والدويل.
ؽليز العصر احلديث بالعديد بسمات ثقافية جوىرية عدة ،ابرزىا اتساع نطاؽ التثاقف بُت البشر،خالؿ وسائل
االتصاؿ ادلختلفة،كما نقلت لنا ذبارب االنساف خالؿ التاريخ ظلاذج عدة من اشكاؿ الدوؿ فدولة القدؽلة يف مصر
الفرعونية والعراؽ ا لقدًن ظلوذج ادلمالك اليت يعد ادللك فيها آلو،كما كانت االمربطوريات القدؽلة مثل الرومانية والفارسية
وغَتىا ظلاذج طغت عليها الصفة احلربية ،ونقل الينا االسالـ دولة العدالة ولعل اوؿ ارساء للدولة ادلدنية كانت دولة
الرسوؿ زلمد (ص) اليت نقلت الناس من الدائرة الضيقة من العصبية اىل رلاؿ ارحب دولة تتسع لكل الشعوب من خالؿ
الدستور االسالمي القائم على التوحيد،مث جاءت اشكاؿ اخرى من الدوؿ بعد الثورة الصناعية قائمة على اساس ادلمالك
كما يف بريطانيا وعلى اجلمهوريات كما يف فرنسا على وفق الفسفة اللربالية ،وقد تبلور عصر الدولة القومية ،حىت انتهى
العامل احلديث اليوـ اىل الدعوة عصر الدولة ادلدنية اليت يتساوى فيها البشر اماـ القانوف بغض النظر عن الدين والعرؽ
والنوع،وضلن يف العراؽ وحسب ما يطمح اليو العراقيوف مجيعا اىل اقامة الدولة احلديثة القادرة على ادارة اجملتمع ادلتعدد
على وفق مب ادئ القانوف والعدالة والدؽلقراطية واحًتاـ كرامة االنساف،وال تزاؿ اماـ ىذا الطموح طريق طويل،و يتوقف
ربقيق ذلك على الوعي االجتماعي باذلوية الوطنية والعدالة االجتماعية ومجلة من ادلقومات ،واجملتمع العراقي حباجة اىل
الكثَت من الدراسات واالحباث لفهم وكشف االليات اليت ؽلكن هبا ربقيق ىذا احللم،من خالؿ استحضار الفكر النَت
الذي يقود التنمية وربقيق التحوؿ الصناعي البنيوي الذي يلحق بو التغَت البنوي االجتماعي القادر على التفاعل مع
عملية التحوؿ الصناعي واقامة الدولة ادلدنية القائمة على القانوف والكفاءة واحًتـ حقوؽ االنساف وتعمل على تنميتو
على وفق القيم االجتماعية اليت ربفظ لو قيمو االخالقية والنسانية .ومن اجل العمل على ذلك البد من التكلم على
النواحي األتية:
 -1الدستور (عقد اجتماعي)

ينبغي قبل كل شئ وضع دستور البالد على وفق معطيات الواقع الثقايف العراقي ،واف يوضع على اساس االقرار
بكل شرائح اجملتمع ومكوناتو واف يكوف شامال متكامال مع معطيات الدولة احلديثة القائمة على ادلساواة يف احلقوؽ
( )0التنوع البشري اخلالؽ:تقرير اللجنو العادلية للثقافة والتنمية ،مصدر سابق ،ص.12
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والواجبات ووضع عقد اجتماعي يقبل بو اجلميع ،والواقع اف العراقيُت اليزالوف سلتلفُت حوؿ بعض بنود ىذا الدستور،
وىذا ينبغي اف ينتهي باحللوؿ الكلية اليت ينبغي اف تنظر اىل الدولة اجلديدة على اساس اهنا جزء من ادلنظومة الدولية
واالقليمة دبا ػلفظ سيادهتا الكاملة.اما على مستوى الداخل ينبغي توجيو القوانُت خلدمة االنساف وبناء النموذج احلضاري
الذي ؽلكن للعراقيُت التعايش السلمي فيو.ونبذ كل اشكاؿ الكراىية والعنصرية من خالؿ تعزيز قيم ادلواطنة وتكافئ
الفرص اماـ كل العراقيُت ،اف ادلشكلة اليت تواجة النظاـ السياسي العراقي كثَتة ابرزىا قيامو على اساس احملاصصة
السياسية الطائفية والعرقية ،وىذا الؼلدـ بناء الدولة على وفق ما ىو موجود على االرض من بنية قلية سياسية منحازة
لطائفتها او دينها او عرقها او عشَتهتا ،شلا غلعل النموذج ادلفًتض يتقاطع مع دوؿ القانوف نفسها.
 -2الفصل بين السلطات
اوىل السمات االساسية للدولة ادلدنية احلديثة ىو الفصل بُت السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية ،فاالستقالؿ
يف ىذا اجلانب غلعل الدولة تقوـ بوظائفها االساسية وغلعل اجلميع موظفُت لديها خلدمة للمجتمع ،اف قياـ ادلؤسسات
على ىذا االساس سيعطي فرصة لكل العراقيُت بتعدد قومياهتم وادياهنم ،على ادارة دولة ذات وظيفة بنيوية زبدـ االنساف
العراقي بغض النظر عن االختالفات الثقافية،يف سياؽ ثقافة عامة تعطي صورة كلية للمجتمع .وتعمل على ادارة الدولة
على وفق احلقائق ادلوجودة يف كل ارض العراؽ على قدـ ادلساواة .اف الفصل بُت السلطات مطلب ينبغي على الدولة
العراقية احلديثة ربقيقو ،وازالة كل ادلعوقات اليت تقف امامو.
 -3الديمقراطية
يعد الكثَت من الباحثُت تطبيق الدؽلقراطية يف اجملتمعات البشرية على اهنا واحدة من اىم اشكاليات السياسة
واالدارة،فهي من حيث احملتوى تقوـ على مبادئ ثالثة وردت يف شعار الثورة الفرنسية ،وتبنتها النماذج ادلتعددة ذلا كافة
،وىذه ادلبادئ ،ىي(حرية،مساواة،اخاء )وعلى وفق تراتبية ىذه ادلبادئ ،يتوقف نوع التطبيق الدؽلقراطي ويتحدد على اي
من النماذج الثالثة ادلعروفة للدؽلقراطية يف ىذا اجملتمع او ذاؾ ،كما تفرضها خياراتو للسياسة ادلتحكمة فية.وقد اختلفت
اجملمعات يف التطبيق الدؽلقراطي تبعا للفسلفة االجتماعية لكل منها ،ولكن مهما كاف االختالؼ البد من وجود ثوابت
للمشروع الددبقراطي كي باخذ نصابو الصحيح  ،وتتمثل ىذه الثواب اوال،باحًتاـ حقوؽ االنساف  ،وثانيا،بالتعددية
السياسية ،وثالثا بالتداوؿ السلمي للسلطة ،)0(.ومع وضوح ىذه ادلبادئ تبقى شلارسة الدؽلقراطية مرتبطة بطبيعة الثقافة
السائدة يف اي رلتمع ،ويتوقف عليها صلاحو او اخفاقو،فليست الدؽلقراطية اف ينتخب ادلواطنُت على اساس مذىبهم او
عرقهم او دينهم فقط ينبغي انتخاب الربنامج السياسي واالقتصادي القادر على ربقيق التعايش السلمي ،فالدؽلقراطية

ىي تنشئة اجتماعية تبدأ باالسرة وتعليم االطفاؿ كيف ػلًتموف الراي االخر وكيف ؽليزوف بُت الصح واخلطاء على ضوء
القيم االخالقية واالجتماعية ليكوف االنساف بعدئذ مؤىال كي ؼلتار االنساف الكفؤ والربنامج الذي يعزز قيم التسامح
( )0ضياء اجلصاين وطالب مهدي :اليمقراطية يف اجملتمع العراقي،سلسلة كتب تصدر عن جريدة الصباح تعٍت يشؤف الثقافة والفكر
واالدب،مطابع جريدة الصباح ،بغداد،9111،ص.29-20
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والتعايش السلمي ،وؽلكن القوؿ اف االشكالية اليت تواجة اجملتمع العراقي ىي ليس يف الدؽلقراطية كمفهوـ واسلوب
لالختيار االفضل اظلا يف الثقافة السائدة.وذلذا ينبغي االعتماد على اداتُت انثروبولوجتُت يف ربليل الثقافة ،علا ادادة
التفكيك والتكامل ،ففي االوىل ينبقي تفكيك الثقافة العراقية اي الوقوؼ على اجزائها ومعرفة كيف تفسر االذباىات
الفردية ضلو موقف معُت ،وىذا يساعدنا على فهم الثقافة وتاثَتىا يف الشخصية العرافية واالشكالية اليت تعيشها،ومعرفة
مدى القدرة على ربقيق التوافق بُت العناصر الثقافية اليت ذبمع بُت الثقاغات الفرعية ،فالشخصية العراقية حب معطيات
الثقافة السائدة لديو القدرة على ادلقالبة فهي ذلا القدرة على االنتقاؿ من شكل اىل اخر ،وىذه اشكالية يعاين منها الفرد
البسيط والفرد السياسيي ومن اجل فهم ذلك ووضع الربامج اليت تعاجل ىذه االشكالية يف الزمن احلاضر ،وعلى مدى
ادلستقبل،العادة تاىيل الشخصية القادرة على شل ارسة الدؽلقراطية على وفق الطموح احلقيقي لالنساف ،اما االدادة الثانية
تتمثل يف النظر اىل الثقافة العراقية بكل فرعيتها العربية والكردية والًتكمانية وادلذىبية وادلنطقية على وفق االطار الكلي
الذي يرسم مالمح اذلوية العراقية اليت ال تنظر اىل االجزاء اال بصفتها مسة لالبداع واالبتكار ،وليس على اساس الصراع
والكراىية حىت تكوف ادلمارسة الدؽلقراطية تاخذ طريقها يف ربقيق النجاح على وفق التجربة ادلتولدة من الثقافة العراقية
نفسها.القادرة على تكوين الدولة الراسخة القادرة على ادارة التنوع الثقايف على وفق ادلبدأ الدؽلقراطي ادلشار اليو.
 -4المواطنة

عماد ربقيق التعايش السلمي ىو ربقيق القيم الراسخة للمواطنة ،وىي االعتزاز باالنتماء لالرض والثقافة،وادلواطنة

اف تشعر انك جزء حيوي من اجملتمع الذي تعيش بو ،واف ىناؾ حقوقا متحققة لك وتقتنع باف عليك واجبات تقوـ
هبا،وتعد اشكلية ادلواطنة يف اجملتمع العراقي من االشكاليات ادلعقدة وسط غياب رؤى راسخة يف ادارة الدولة على وفق
ادلبادئ الدؽلقراطية ،فال تزاؿ البنية العقلية السياسية العراقية متقوقعة يف ثقافاهتا الفرعية ،والكثَت من افراد النخب السياسية
الػلملوف الفكرة ادلركزية للمواطنة وىم منحصروف داخ ل اسوار طوائفهم وعشائرىم ورلموعاهتم،وذلذا تبقى ادارة التنوع
الثقايف على اساس قيم ادلواطنة اشالية ربتاج اىل مراجعة كاملة دلا غلري يف التطبيق السياسي للحكم،وىي يف احلقيقة
اشكالية ثقافية قبل اف تكوف اشكالية سياسية ،فهي مرتبطة بالًتاثية اليت ؽلحلها احلاكم دوف توافر االليات الفاعلة ذات
االستعداد التلقائي الدارة اجملتمع ادلتعدد،وعلى الرغم من كوف الدستور ػلمل يف كثَت من مواده مبادئ نظرية حوؿ
ادلواطنة واحلقوؽ والواجبات ،لكن االشكالية الثقافية اليت نعانيها ىنا القناعة والقدرة واالستعداد السيكلوجي والثقايف
للتطبيق من قبل النخب احلاكمة.وىذا يستدعي ادلزيد من الدراسات لفهم ادلشكلة من جذورىا وتفكيك عناصرىا ومعرفة
العناصر ادلشًتكة اليت من خالذلا تقدًن التصور ادلالئم لتأسيس مواطنة حقيقية يف دولة حديثة قادرة على بناء مؤسسات
راسخة ويف نفس الوقت قادرة على ادارة التنوع الثقايف وربقيق التعايش السلمي بُت كل مكونات اجملتمع العراقي  ،و
العمل على ربقيق التقدـ العلمي والتكنلوجي ألحداث التغَت البنيوي الثقايف مع ترسيخ القيم السائدة االغلابية اليت تعمل
على ربقيق التماسك االجتماعي وتعمل على ابعاد الفوضى عنو.
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 -5الشخصيةالوطنية للدولة وادارة التنوع الثقافي

يرى ادلختصُت يف االنثروبولوجيا السياسية اف ادلناىج الوظائفي من اكثر ادلناىج اليت يقوـ بتحديد العالقات
السياسية وما تتبنيو من نظم وانساؽ مع االخذ عليو قلما ساىم بتوضيح(طبيعة) الظاىرة السياسية،فهذه تتميز خباصيتُت
االوىل،تلك اليت تؤس س االنتظاـ االجتماعي وربافظ عليو باعدادىا للتعاوف الداخلي ،وثانيها ،تلك اليت تضمن
االمن بتامُت الدفاع عن الوحدة السياسية )0(.وذلذا تعد عملية صلاح الدولة وربقيق التعايش السلمي قائم على الًتابط
بُت مؤسساهتا ادلختلفة ،وقدرة انساؽ وابنية اجملتمع العمل على وفق وظيفة االنسجاـ والتعايش السلمي بُت مكونات
الثقافة العراقية يف ادلرحلة احلالية ،لذا فاف من السمات العامة للدولة ومقوماهتا االساسية،ىي الشخصية الوطنية للدولة،

وجعلها مستقلة يف سياستها الداخلية واخلارجية بناء على الثوابت ادلشًتكة للثقافة العراقية،وعلى وفق ادلصلحة الوطنية اوال
واخَتا،واف بناء الشخصية اجملتمعية ادلشًتكة بُت ابناء اجملتمع العراقي بقومياتو واديانو ادلختلفة،على اساس تبٍت سياسة
وطنية جامعة تكوف قادرة على ادارة التنوع الثقايف من خالؿ برنامج وطٍت يشمل اجلميع باذباه ىدؼ مركزي واحد ىو
االنتقاؿ با جملتمع من حالة التخلف والفقر واالنقساـ اىل حالة التقدـ احلضاري احلدثاوي الذي يتحقق اليوـ يف عامل
يتقدـ خبطى متسارعة يف العلم والتقنية ،فالؽلكن بناء الشخصية الوطنية دبوصفاهتا اخلالقة اال ببناء النموذج االنتاجي
القادر على تغَت البنية العقلية االجتماعية والس ياسية ،لتكوف اكثر وعيا بضرورة العمل دبشروع وطٍت عابر للطائفية
وادلناطقية ياخذ بنظر االعتبار مصلحة الكل وعدـ االنزواء يف زاوية ادلصاحل اخلاصة واالنانية ،ويف اطرىا احمللية،واذا
كانت النظم ادلركزية يف العراؽ يف الفًتات ادلاضية قد صلحت يف بناء شخصية الدوؿ اال اهنا اخفقت يف ادارة التنوع
الثقايف ،ولعل ىذا ابرز ادلعوقات للتقدـ وربقيق العدالة دبعناىا الثقايف على وفق اخليار الدؽلقراطي ،فاف ذبربة الدولة
العراقية اليوـ تواجة اخفافقا حقيقيا يف بناء مؤسسات الدولة ويف ادارة التنوع الثقايف يف البالد اذا استثنينا ذبربة اقليم
كردستاف العراؽ الوليدة اليت ال تزاؿ تعمل يف اطار بناء ادلوسسات االدارية ،واليزاؿ ينتظر بناء مشروعها ادلؤسسايت
الصناعي االنتاجي لتحقيق التغيَت البنوي االجتماعي لكي يتحقق التوازف الثقايف بُت اجلوانب ادلادية وادلعنوية على وفق
ثقافة وتراثية االنساف فيو .ويبقى طموح االنساف العراقي ىو يف بناء شخصية دولتة اجملتمعية ولوطنية حىت يكوف قادرا
على الشعور حبقائق التعايش السلمي الذي يؤمن بو ادلواطن العراقي وينتظر من ياخذ بيده اىل ربقيقو.
 -7التنظيم والتنمية البشرية:

من ابرز مسات الدولة احلديثة ىي النظيم االداري الناجح،الف االدارة عنصر اساسي يف ضلاح مؤسسات الدولة،
وقد سبيزت اجملتمعات ادلتقدمة هبذه اخلاصية ،اال اف ادلشكلة يف اجملتمعات النامية تتفاقم يو ما بعد اخر على الرغم من
التقدـ احلاصل يف فن االدارة (كما يتم االطالع عليو يوميا خالؿ وسائل االتصاؿ ادلختلفة)،اذ تبقى االدارة متخلفة
بسبب حاالت الفسالد واحملسوبية فيها ،اذ تعد االدارة فيها اشكالية معقدة بفعل التداخل الثقايف و ونفوذ القوى احمللية
( )0جورج باالنديو :االنثروبولوجيا الساسية،ط ،0ترمجة علي ادلصري،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بَتوت،0331 ،
ص.93
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اليت رباوؿ ربقيقي مصاحلها،ويرى ادلختصُت يف االنثروبولوجيا السياسية،اف السياسة واالدارة علا وجهاف لعملة
واحدة،ىي عملية احلكم ف الؽلكن الفصل بُت السياسة واالدارة ،الف ىناؾ بعض العمليات السياسية متداخلة مع
عمليات االدارة او فيها  ،وكما يرى العامل االنثروبولوجي (مسيث) اف العمل السياسي يتمثل بصفة خاصة يف زلاولة
التاثَت يف اجلماعة ليصدر عنها قرار معُت يتعلق باعضائها مجيعا،كما يرى انو قد تقوـ هبذا العمل ىيئات رمسية او
احزاب سياسية او مجعيات دينية وافراد ،وحيث ؼلتلف احملتوى يف السياسة باختالؼ الثقافات والوحدات االجتماعية
اليت تعترب القرار ملزما ذلا ،لذا فاف سينث يتفق مع عامل االنثروبولوجيا الوظيفي رادكليف براوف يف القوؿ باف النشاط
السياسي اليعترب مستقال عن النشاط االجتماعي بل يعد من اوجو او مظاىر ىذا النشاط الذي يقوـ بُت

الوحدات(االنقسامية) يف اجملتمعات القبلية،او بُت الوحدات االقليمية ادلتمايزة يف رلتمع ما )0(.وعلية فاف القياـ بتنمية
بشرية يف دولة مثل العراؽ تتطلب فهم الثقافات الفرعية يف بئياهتا ادلختلفة ،ومع سبيز الدولة العراقية من تاسيها بنظاـ
اداري منتظم اال االو ضاع بعد  9112ولدت لنا ادارات ضعيفة وغَت كفؤة واذا استثنينا اقليم كردستاف الذي سبيز بوجود
نظاـ اداري افضل ،صلد اف احدى مشكالت التنمية البشرية يف العراؽ تتمثل بضعف القدرة على ادارة ادلوارد البشرية
والطبيعية ،ونظرا للظروؼ االمنية من جهة وعدـ وجود توجو حقيقي ضلو التنمية ،وتعثر اخلطوات ادلتخذه يف بعض
ادلشاريع اليت يرصد ذلا مليارات الدوالرات دوف تتغَت االحواؿ رغم مرور اكثر من اثنا عشرة سنة على التغَت بسبب
الفساد ادلايل واالداري ،وعدـ وجود نظاـ صارـ للمحاسبة وبفعل احملاصصة اجلارية يف احلكم ،وذلذا مل تتمكن الدولة
العراقية احلالية من اقامة مؤسسات راسخة ويف الوقت نفسو تعاين من ادلشكالت السياسية والثقافية بُت النخب
السياسية اليت تدعي سبثيل مكونات اجملتمع العراقي.وعلية فاف اخلروج من ىذه االزمة يتطلب تاسيس ادارة مهنية للدولة
تكوف قادرة على توظيف االمواؿ بشكل صحيح يف تنمية بشرية يتمكن فيها اجملتمع العراقي من بناء دولتو احلديثة
،وربقيق قفزات يف التطور احلضاري غلعل اجملتمع اكثر ربررا من االفكار السياسية االنقسامية وػلقق التعايش السلمي يف
رلتمع متعدد لديو االستعداد للعيش معا ،اذا توفرت االرادة السياسية والنية احلسنة.
 -9المصلحة العامة للشعب

من ابرز السمات االساسية للدولة احلديثة اليوـ اف تكوف مصلحة اجملتمع فوؽ كل اعتبار ،فاذا سبكنت الدولة من

تاسيس ثقافة هبذا االذباه فاف كثَت من ادل شكالت ستحل ،والشك اف ادلصلحة العامة ىي من الركائز االساسية اليت يقوـ
عليها العمل اجلماعي،الف العمل سيكوف موجها جلميع فئات وافراد اجملتمع ،واف اساس االفراد واجلماعت بذلك سيعطي
اعتبارا معنويا للدولة ،وادلشكلة اليت تعانيها الدولة العراقية ىو تقدًن مصحلة اجلماعات واالفراد على مصلحة الدولة شلا
عرقل بشكل جدي ظهور توجو ضلوة بناء ادلواطنة ،اليت ينبغي اف يشعر هبا اجلميع ،ويضع يف االعتبار ادلصلحة العامة يف
ادلقاـ االوؿ ،واذا ما ربقق ذلك فاف امكانية التعايش السلمي ستكوف وارده.

( )0د .زلمد عبده زلجوب :االنثروبولوجيا السياسية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،بال ناريخ نشر،ص.15-11
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ومن اجل ذباوز الصعوبات اليت تواجو احلكم  ،غلب الًتكيز على فهم خصوصيات اجملتمع وربليل واقعو واوضاعو
االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وكذا الثقافية حىت يتسٌت وضع رلموعة من اخلطط والربامج واالستًتاتيجيات اليت
غلب اف تكوف مدروسة دراسة معمقة ماخذين بنظر االعتبار التحوالت والتغَتات االقليمبية والدولية اليت تتعرض ذلا
الدولة يف بعض االحياف،وانتهاج سياسات زبدـ مصلها اخلاصة ،وليس صاحل اجملتمع )0(.وينبغي اف يتبلور ىذا التصور
يف وضع مصلحة البالد اوال ،الف اي خلل يصيب ادلصلحة العامة ،سيعطي الفرصة للخارج للعبث بادلصلحة العامة
للبالد دوف وجود القوة الالزمة حلماية مصاحل اجملتمع العليا ،والوقوؼ ضد اي اذباه من ىذا النوع .
 -00استقالؿ اجليش واالجهزة االمنية ادلختلفة
من اجل اف تكوف الدولة ذات ىيبة اعتبارية وتناؿ االحًتاـ من كل ابناء اجملتمع ،ينبغي اف يكوف اجليش مؤسسة
وطنية يعتز هبا اجملتمع وػلًتمها ،الهنا حصنو ادلنيع وادلدافع عن كيانو ،وينبغي اف ال يستخدـ اجليش ربت اي مربر ضد
الشعب او اي مكوف فيو ،وذلذا من مسات الدولة الناجحة اف تكوف ادلؤسسة العسكرية واالمنية فيها مستقلة وال تتبع اي
اذباه سياسي ويكوف والئها للشعب ،فاذا ما ربقق ذلك فاف مسة الدولة الناجحة ستكوف ىي احلاضرة وتتمكن عنئذ
سياسات الدولة من ربقيق اجواء اغلابية من التعايش السلمي ربقيق التقدـ العلمي واحلضاري للجميع.
رابعا :نموذج تجربة التسامح في اقليم كردستان العراق :الدروس والتطلعات

اذا تكلمنا على اية ذبربة ناجحة يف العراؽ البد اف تكوف االشارة مباشرة اىل ذبربة اقليم كردستاف يف ارساء قواعد

ادلؤسسات الرمسية والتعايش بُت الرؤى واالفكار السياسية والثقافية ادلختلفة ،فهناؾ مشاركة سياسية يف االطلابات بُت
احزاب علمانية ودينية،كلها تقوـ على اساس التعايش السلمي وبناء عالقات سياسية اجتماعية تاخذ مجيها مصلحة
االقليم اوال ،وىذا التصور ىو الذي يكمن مشهد السياسي يف االقليم على ارساء ذبربة ناجحة  ،على الرغم من التمايز
يف الروئ السياسية ولكنها كلها تصب يف مصلحة اجلميع،وقد يتسائل البعض عن سر صلاح ذلك بكل بساطة ؽلكن
استحضار اجلواب ادلختصر ،ىو تسامح القوى السياسية الكردية اذباه من اختلف معها يف ادلاضي ،ربت اي ظرؼ وبدء
صفحة جديدة دوف اف اثارة اي قضية زبص ادلاضي ،اف قدرة العقلية السياسية الكردية دبختلف مستوياهتا على ربقيق
ذلك يعكس بكل تاكيد ثقافة الشعب الكردي وقدرتو على التسامح وبناء عالقات اغلابية دوف االلتفات اىل
ادلاضي،ويكف ي االشارة اىل التعددية الساسية وربقيق االمن واالستقرار االجتماعي والقفزه النوعية يف التنمية والشعورة
بادلصلحة العامة لدى ادلواطن الكردي البسيط وتفانيو يف صلاح ذبربتو التنموية واحلضارية ،كدليل صادؽ على ترمجة مسات
الدولة احلديثة ،واليزاؿ الطريق طويل اماـ اال قليم يف ربقفيق قفزات حضارية متوازنة وقادرة على ربديث احلياة بكل
تفاصيلها ،الف عملية التحوؿ احلضاري ينبغي اف تكوف على اسس راسخة من التقدـ العلمي من اجل ربقيق ربوؿ
بنيوي صناعي يلحق بو تقدـ حضاري يستمد من القيم السائدة مرتكزا ذلا يف تكوين اذلوية الثقافية الوطنية الراسخة

( )0د .فؤاد بن غضباف :علم اجتماع التنمية،دار الرضواف للنشر والتوزيع ،عماف  ،االردف،9101 ،ص.211
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للشعب الكردي ،والقادرة على ربقيق التعايش السلمي وربقيق االمن االجتماعي والعدالة واالؽلاف بادلستقبل على اساس
ارساء قواعد ادلؤسسات ادلدنية العميقة.
خامسا:النتائج والتوصيات:
بناء على معطيات البحث ؽلكن صياغة اىم النتائج االتية:
أ -اهم النتائج:

 -0اتضح من البحث انو الؽلكن ربقيق شروط التعايش السلمي يف اجملتمع العراقي ،اال بارساء قواعد الدولة ادلدنية ايت
ػلميها القانوف ،واف ذبربة العراؽ بعد  9112مل ربقق ذلك بسبب احملاصصة الطائفية والعرقية اليت تتعارض مع قياـ
الدولة ادلدنية القادرة على ادارة نفسها على اساس الكفاءة والتخصص.
 -9تبُت من البحث اف اف تاسيس ثقافة التعايش السلمي مسالة ربتاج اىل االرادة السياسية ،والفهم ادلوضوعي
خلصائص الثقافة العراقية وتفكبك عناصرىا ومعرفة درجة االنسجاـ بُت العناصر ادلشًتكة ،ومعاجلة الثغرات اليت
ربوؿ دوف ذلك.
-2اتضح من البحث اف الثقافة العراقية بكل فرعياهتا قادرة على بناء ظلوذجها احلضاري يف التعايش السلمي اذا ما
توفرت االرادة السياسية ،وقد اعطت ذبربة اقليم كردستاف درسا مهما يف ىذا اجملاؿ.
 -4تبُت من البحث اف اىم معوقات الدولة احلديثة يف العراؽ ىو تقدًن مصلحة الطائفةوادلنطقة واالفراد على ادلصلحة
العامة،وىذا اعطى فرص للتدخالت االقليمية والدولية يف شؤوف اجملتمع.
 -1اتضح من معطيات البحث اف تقدًن رؤية عن امكانية التعايش السلمي يف الظرؼ احلايل مرتبطة جبملة من االوضاع
على االرض منها النزاعات ادلسلحة بُت القوى ادلتطرفة واالىايل يف ادلناطق الساخنة،وسياسية الدولة العاجزة يف تقدًن
احللوؿ الوطنية وعوامل االنقساـ الطائفي والصراع ادلصلي بُت كل االطراؼ ماغلعل رسم خريطة للتعايش السلمي
صعب اال من خالؿ بلورة وعي اجتماعي لدى كل االطراؼ باننا يف سفينة واحدة وأي خلل فيها سيلحق الضرر
باجلميع.
 -5تبُت من البحث اف ىناؾ حاجة اىل تطبيق الدستور بوعي وتعديل ادلواد ادلختلف عليها ،من اجل عقد اجتماعي
جديد ػلقق للجميع العيش الكرًن  ،كما اتضح اف الشعور بادلواطنة يكاد اف يكوف مفقودا لدى الكثَتين ،شلا
يلحقق ضررا بالصلحة العليا للمجتمع.
 -1تبُت اننا حباجة ا ىل بناء مؤسسة عسكرية وامنية مستقلة يكوف والئها للمجتمع  ،واف ذلك احد مقومات االستقالؿ
الوطٍت وقواعد التعايش السلمي بُت اجلميع.
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 -2تبُت من البحث اف ذبربة كردستاف يف التسامح خطورة جبارة باذباه ربقيق السلم االجتاعي وارساء قواعد التعايش
السلمي ،كما اتضح اف ال تقدـ احلضاري يف اقليم كردستاف ما كاف يتحقق لوال قدرة الشعب الكردي على االؽلاف
باحلياة احلرة ،والنظر اىل االماـ دوف االلتفات اىل ادلاضي.
ب -اهم التوصيات:
-0ضرورة قياـ االكادؽليات العلمية ومراكز االحباث القياـ بدراسات معمقة حوؿ الدولة احلديثة وعن التعايش السلمي يف
رلتمع متعدد مثل العراؽ ،فضال عن كشف ادلعوقات اليت تعًتض تقدـ اجملتمع يف ادلرحلة احلالية.
 -9ضرورة قياـ وزارة التخطيط يف الدولة االربادية واقليم كردستاف يف التنسيق بينهما من اجل بناء استًتاتيجيات للشروع
بادلشروع الوطٍت اجلضاري يف بناء الدولة ادلدنية الراسخة العادلة.
المصادر:
 -0التنوع البشري اخلالؽ:تقرير اللجنو العادلية للثقافة والتنمية،اشراؼ وتقدًن جابر عصفور،ط ( 9الطبعة العربية) ،ادلركز
القومي للًتمجة،القاىرة.9113،
-9جورج باالنديو :االنثروبولوجيا الساسية،ط ،0ترمجة علي ادلصري،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بَتوت.0331 ،
-2حارث علي العبيدي:دراسات سوسيوانثروبولوجية،ط،0دارغيداء للنشر والتوزيع ،عماف االردف .9109،
 -4د.ضياء اجلصاين وطالب مهدي :اليمقراطية يف اجملتمع العراقي،سلسلة كتب تصدر عن جريدة الصباحتعٍت يشؤف
الثقافة والفكر واالدب،مطابع جريدة الصباح ،بغداد9111،
 -1عباس الدباغ :التعايش السلمي وتصارع اذلويات،مقاؿ منشور يف صحيفة الدستور العراقية(،صفحة اكثر من راي)
العدد (9101./9/00 )2921
 -5د .فؤاد بن غضباف :علم اجتماع التنمية،دار الرضواف للنشر والتوزيع ،عماف  ،االردف9101. ،
 -1د .زلمد عبده زلجوب :االنثروبولوجيا السياسية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،بال ناريخ نشر
 -2زلمد علي زلمد:اصوؿ علم االجتماع السياسي،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية.0331،
المواقع االلكترونية:
 -0ادلوسوعة احلرة(الدولة) على شبكة االنًتينت :
-9فهيل جبار جليب:معوقات التعايش السلمي يف العراؽ /مقاؿ /كوردبورتاؿWWW.kurdportal.net/ar /
-2موقع انًتوبوس،ادلوقع العريب االوؿ لالنثروبولوجيا والسوسيوانثروبولوجيا (التنوع الثقايف)www.aranthropos.com :
ar.wikipedia.org/wik
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