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 الركائز االجتماعية للتعايش السلمي يف العراق بعد التغيري
 م.د.خلف صالح علي الجبوري                م.د.معتز اسماعيل خلف الصبيحي

 املقدمت:       

ٌهذ املجخمو الهشاقي ؤخذ املجخمهاث التي حهاوي حهذدًت َىٍاجُت نلى اظغ دًيُت وكىمُت     

وؾىُت حامهت، والزي ناهذ فُه اإلايىهاث املجخمهُت مً اظدبهاد وزلافُت مإصومت وجفخلذ لهىٍت 

لت بهذ جإظِغ الذولت الهشاكُت في اواثل اللشن اإلااض ي. بهذ الاخخالٌ  وتهمِش في فتراث ؾٍى

يي للهشاق مش املجخمو الهشاقي بمشخلت جدٌى ونذم اظخلشاس ظُاس ي وامني ومجخمعي ازش نلى  الامٍش

قي وخاٌ في هشحر مً اإلاىاكف دون وخذة اإلاىكف مً الخذخالث وخذة اليعُج املجخمعي الهشا

الخاسحُت في الشإن الهشاقي، ودون مىاحهت وؾىُت إلالفاث الفعاد الىبحرة، ولخؿاباث الخؿشف 

 والخىفحر.

 :البحث شكاليتا  

 ان الاشيالُت الشثِعت التي ًىؿلم مجها البدث هي الاحابت نً الدعاٌئ الخالي: ما هي الشواثض    

 .الاحخمانُت للخهاٌش العلمي بحن ميىهاث املجخمو الهشاقي وبىاء ظالم معخذام بحن افشادٍ

 أهميت البحث: 

جيبو ؤَمُت البدث في الشواثض الاحخمانُت للخهاٌش العلمي في الهشاق مً احعام الخاحت     

َضاث  والاَخمام بمىغىنت املخافكت نلى وخذة اليعُج الاحخماعي الهشاقي الزي ٌهاوي مً

احخمانُت وظُاظُت وامىُت نىُفت َذدث وخذجه وجماظً ميىهاجه، اغافت لزلً جإحي ؤَمُت 

 بحن 
ً
 ظلمُا

ً
البدث مً ؤحل ضُاغت مهشفت نً الشواثض الاحخمانُت التي ًمىً لها ان جدلم حهاٌشا

 ميىهاث املجخمو الهشاقي.  

 :البحث فزضيت

ومً ؤحل ؤلاخاؾت بمىغىنت الشواثض الاحخمانُت للخهاٌش العلمي في الهشاق بهذ الخغُحر،     

بشيل نلمي ومىغىعي، بىِىا فشغُت البدث نلى ؤن َزٍ الشواثض مخمشلت بيشش الشلافت العُاظُت 

ت وؾىُت حامهت وجيشئت ظُاظُت وؾىُت وهبز خؿاب الىشاَُت والخؿشف غذ  اإلاذهُت وبىاء ٍَى
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 ًاظغ لبىاء ظالم معخذام في  الاخش
ً
 ظلمُا

ً
ت ًمىً ان وشُذ نلحها حهاٌشا املخخلف حهذد بنى كٍى

ذدث وخذجه بالخلعُم والششرمت.   مجخمو ناوى مً مىحاث نىف صلضلذ وعُجه املجخمو َو

 منهج البحث:

اظخهملىا مىهج الخدلُل الىكمي همىهج ؤظاط للخشوج بيخاثج وجىضُاث ًمىً ؤن ٌعخفاد مجها 

 و اللشاس الهشاقي في جدلُم ألامً املجخمعي.ضاو

 هيكليت البحث:

 نً اإلالذمت والخاجمت التي زبدىا فحها ؤبشص  بىاء نلى ما ظبم
ً
كعمىا البدث بلى مؿالب خمعت فػال

 الاظخيخاحاث.

 املطلب الاول: نشز الثقافت السياسيت املدنيت:

ذ والخلذًش اإلاخبادٌ واللٌى بالخهذد الشلافت اإلاذهُت هي الشلافت التي جلىم نلى الدعام      

والاخخالف في الفىش والشئي واإلاطالح واخترام اللىاهحن والاخعاط باالهخماء للىؾً واللجىء الى 

 الؿشق العلمُت في اداسة الطشاناث والخالفاث.

البذ ؤن جلىم ظُاظاث بىاء الشلافت العُاظُت اإلاذهُت نلى بًجاد وعم مً اللُم والاججاَاث          

واإلاهخلذاث العُاظُت اإلاهخذلت، ؤي بًجاد مجمىنت مً اإلاىاكف واإلاهخلذاث واإلاشانش التي جذوس 

ت لبىاء الىكام العُاس ي الذًملشاؾي. فعُاظاث بىاء الشلافت ال عُاظُت خٌى العُاظت الجاٍس

ًجب ؤن حهخمذ نلى اللُم واإلاهخلذاث التي جازش في العلىن العُاس ي ألنػاء املجخمو مً احل 

 ؤم مديىمحن. فالشلافت العُاظُت هي مجمىنت مً اللُم واإلاهخلذاث 
ً
الخهاٌش ظىاء ؤواهىا خياما

حٍز نً العُاظُت ألاظاظُت العاثذة في املجخمو الزي جمحٍز نً غحٍر مً املجخمهاث، والزي جم

 
ً
غحٍر مً املجخمهاث وجلىد بلى هكام مً الخالصم الاحخماعي لعلىن املجخمو، الزي ٌهؿي هكاما

   1ومهنًى للهملُت العُاظُت.

                                                           
الخدٌى الذًملشاؾي في الهشاقي )الىاكو.. واإلاعخلبل(، جلذًم فالح نبذالجباس، ذ الهكُم حبر خافل، نب - 1

 .238-237، ص ص2011الهشاقي، بحروث، ماظعت مطش مشجط ى للىخاب 
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َزا الىىم مً الشلافت ٌعىد في املجخمهاث اإلاخلذمت راث ألاهكمت العُاظُت الذًملشاؾُت، بر 

ُت وناؾفُت وجلُُمُت بصاء الىكام ًيىن لذي ؤفشاد َزٍ املجخمهاث اججاَاث ادساهُت ومهشف

ٌٍ مً الىعي بالشاون العُاظُت والذوس  العُاس ي بشيل نام، داللت نلى وحىد معخىي نا

الاًجابي الفّهاٌ واإلاازش الزي ًماسظىهه نبر ؤلاظهام في الاهخخاباث، ؤو الاخخجاحاث ؤو اإلاكاَشاث 

 نً مماسظ
ً
ت الاوشؿت العُاظُت نبر بهخماء للخهبحر نً كػُت ظُاظُت واحخمانُت تهمهم، فػال

 2الافشاد بلى الاخضاب العُاظُت ؤو حماناث الػغـ واإلاطالح.

خىمذ الشلافت العُاظُت الهشاكُت جىحهاث ومىاكف نذة نبرث نً  2003في نشاق ما بهذ         

وحىدَا اللىي نلى العاخت العُاظُت، وجىلعم َزٍ الخىحهاث ما بحن زلافت ظُاظُت مشاسهت، 

ت.وؤخ ت ؤو ؾاثفُت ؤو نشاثٍش  3شي جللُذًت، وزالشت خاغهت وسابهت حهبر نً زلافت نىطٍش

ومً مىؿلم ان الذًملشاؾُت هبيُت وآلُاث وكىانذ ال ًمىً لها ؤن جىطج وجترسخ نلى         

معخىي اإلاماسظت العُاظُت بال في قل بيُت زلافُت جلىم نلى بًجاد زلافت ظُاظُت حذًذة جيىن 

مل اإلاشترن الزي ًػم الشلافاث الفشنُت في املجخمو اإلاذوي، وتهذف بلى خماًت الخىىم بمشابت الها

نبر صسنه للُم حعانذ نلى حعلُم ؤفشاد املجخمو لالخخالف والخىىم، وججهل مىه اظاط الاغخىاء 

الشلافي والخػاسي، وجىكش بلى الىاكو العُاس ي بمفهىم حذًذ وجبشش في الىكذ هفعه بمبادت 

ت الهمل العُاس ي لللىي والخىكُماث العُاظُت املخخلفت َزا مً حهت، ومً حهت اإلاعاواة  وخٍش

ؤخشي ال ًمىً إلااظعاث املجخمو اإلاذوي بىضفها ؤبشص ؤدواث الهمل العُاس ي ؤن جيىن فانلت في 

ظُاق الهملُت الذًملشاؾُت مً دون بؾاس زلافي ٌعانذ في جشظُخ كُم ومبادت اإلاماسظت 

    4الذًملشاؾُت.

                                                           
، ص ص - 2  .242-241نبذ الهكُم حبر خافل، مطذس ظبم رهٍش
ت الىؾىُت في نشاق ما كبل وما بهذ الاخخالٌ، مجلت  ابدعام دمحم نبذ، - 3 دوس الشلافت العُاظُت في حشىُل الهٍى

،  2008بغذاد، واهىن الشاوي  دساظاث دولُت، الهذد الخامغ والشالزىن، مشهض الذساظاث الذولُت، حامهت

 .145ص
، ص خعحن نلىان  - 4   .173، الذًملشاؾُت واشيالُت الخهاكب نلى العلؿت، مطذس ظبم رهٍش
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فخلم زلافت الخهاٌش العلمي كىة ممحزة للمجخمهاث، خُث حعانذ نلى بنؿاء خغ مجخمعي      

ً املجخمو مً الانخماد نلى 
ّ
جيافلي، وحعهل نملُت الخىاضل والخماظً الذاخلي بحن ألافشاد، وجمى

زا ٌهني ؤن املجخمو بداحت بلى جبني  والء ؤفشادٍ، وخشذ الخإًُذ الجماَحري نىذ الػشوسة، َو

وشش زلافت ظُاظُت مشترهت جدبنى آلُاث الخىاس، بىضفها غشوسة بوعاهُت ومىهج نمل ًاظغ و 

م، ومخىاصن، َزٍ الشلافت العُاظُت حعهم بشيل فّهاٌ في بشانت سوح  لعلىن احخماعي كٍى

اإلاىاؾىت في املجخمو مً خالٌ بنخماد آلُاث الذًملشاؾُت في وافت مفاضل الهمل العُاس ي. وال 

 ٌ لهزٍ الشلافت العُاظُت اإلاذهُت مً غحر مشاسهت ظُاظُت فانلت للمىاؾً في  ًمىً الىضى

جدذًذ شيل ومفاضل الهملُت العُاظُت في الهشاق، ورلً بانخماد آلُت الاهخخاب في جذاٌو 

ى ما جم في اهخخاباث ما بهذ   في الهشاق.  2003العلؿت، َو

هاٌش العلمي برا نشف املجخمو هُف ٌهذ وظُلت واداة للخما مً شً في ان الخىىم الشلافي    

ىان نذة دٌو في الهالم حهذ ؤمشلت حذًشة باالظخفادة مجها في الاظدشماس الاًجابي  ، َو ٌعدشمٍش

 مشل ظىَعشا والىالًاث اإلاخدذة 
ً
 واكخطادًا

ً
للخىىم الشلافي وجىقُفه إلاطلخت البالد نلمُا

ا. فهىذما ٌعحر اداسة الخىىم ىُت، واوسبا، ومالحًز شجلي  الامٍش في مجاٌ نلمي ونملي، ومدفض ًخؿىس ٍو

، ؤي جىىم جيامل ال جىىم جػاد، وجىىم حهاٌش ظلمي ال جىىم 
ً
ا  خػاٍس

ً
 ؤو جىىنا

ً
 اًجابُا

ً
طبذ جىىنا ٍو

 لخدلُم مطالخها 
ً
ت نلى ولُاث حامهت، جخخزَا مىؿللا ضذام نىذما جطؿلح الشلافاث البشٍش

 الى غاًت الهِش اإلاشترهت وؤمجها اإلاشترن، والىضٌى الى مشتر 
ً
واث والخىاضل والخىاصح وضىال

  5اإلاشترن.

والخإزحر مخبادٌ بحن الشلافت العُاظُت والذًملشاؾُت، فالذًملشاؾُت هي ششؽ ؤظاط الصدَاس      

الشلافت اإلاذهُت، وإن ول مششوم ظُاس ي البذ ؤن ٌعدىذ بلى مششوم زلافي، وهزلً حهذ 

الذًملشاؾُت ألاظاط العلُم الزي جشجىض نلُه الهملُت العُاظُت في ضُاغت مششوم هلذي ًخمشل 

ت بحن الفىش والاخالق والعُاظت، باخخطاس ؤن الشلافت التي في بن ادة بهخاج الهالكاث الػشوٍس

ًدخاحها الهشاق هي الشلافت التي جدل الجزنت اليعبُت في وعي العُاظت واملجاٌ العُاس ي، مدل 

                                                           
اع،  - 5 ض، للخىاس الىؾني، الٍش  .65ٌ، ص1439بذس الخعحن، الخهاٌش مً احل العالم، مشهض اإلالً نبذالهٍض
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دل الخىافم والتراض ي والخهاكذ والخىاٌص اإلاخبادٌ، مدل الدعلـ واخخياس  الجزنت الشمىلُت، ٍو

زٍ الشلافت جفخذ اإلاشاسهت العُاظُت لجمُو اإلاىاؾىحن، وججهل الع لؿت والغاء آلاخش املخخلف، َو

م ضىادًم الاهخخاب.    نً ؾٍش
ً
 مً العلؿت خاغهت إلسادة اإلاىاؾىحن وجذاولها ظلمُا

اللاهىهُت، والتي حعدىذ بلى مجمىنت  -فالشلافت العُاظُت اإلاذهُت حعدىذ بلى العلؿت الهلالهُت      

ً اللىانذ اللاهىهُت اإلابيُت نلى ؤظاط اإلاىؿم، وول مً له ظلؿان ٌعخمذ ضالخُاجه مً م

خم الخمُحز بحن الىقاثف وبحن الاشخاص الزًً ٌشغلىنها،  ت واللاهىهُت، ٍو اللىانذ الذظخىٍس

ولزلً فان ظلؿت الافشاد مخإجُت نً الىقُفت التي ٌشغلىنها، ؤما خاسج هؿاق رلً فانهم لِعىا 

 انخُادًحن.ظىي ؤشخ
ً
  6اضا

    
ً
خؿلب ونُا ، هما ٍو

ً
ا ، وخػاٍس

ً
فالخهاٌش العلمي ًخؿلب الىعي بمبادثه والُاجه، زلافُا

، للمعاَمت في وشش زلافت الهِش اإلاشترن 
ً
زا ًدخاج الى جيشئت املجخمو ظُاظُا ، َو

ً
مجخمهُا

اإلاعمىنت  وزلافت بىاء العالم اإلاعخذام، نبر ماظعاث املجخمو اإلاذوي، ووظاثل الانالم

واإلالشسوءة واإلاشثُت، إلاا لها مً الاهدشاس والخإزحر في فئاث املجخمو املخخلفت، ورلً مً احل غمان 

  7وضىلها الى اهبر نذد ممىً مً افشاد املجخمو.

ال شً في ان الهشاق بداحت الى جإهُذ مىكىمت اللُم الاوعاهُت، التي جشسخ الاًمان بالخىىم    

 مً خالٌ اإلاشترن الاوعاوي بحن حمُو اإلايىهاث 
ً
الخػاسي والشلافي، والاهؿالق للهِش مها

 َى الاضل الزي جيبو مىه سظالت الادًان في مجخ
ً
مهىا املجخمهُت الهشاكُت، وجإهُذ ؤن الخهاٌش مها

اإلاخىىم، والهمل نلى مىو اظخغالٌ الذًً في الىعب العُاس ي، والزي ظبب الاكخخاٌ الؿاثفي 

 والازني في نشاق ما بهذ الخغُحر باظم اإلازاَب والادًان.

 املطلب الثاني: بناء هويت وطنيت جامعت:

                                                           
ولُت اللاهىن والعُاظت، حامهت بغذاد، وصاسة  ،وابهادٍنلم الاحخمام العُاس ي: اظعه ضادق الاظىد،  - 6

 .98-97ص ص ،1986الخهلُم الهالي والبدث الهلمي، مؿابو حامهت اإلاىضل، 
، مشهض 2003فهُل حباس حلبي، اإلاطالخت الىؾىُت في الهشاق: دساظت ظُاظُت خٌى الىغو الهشاقي بهذ  - 7

 .57ص، 2014دساظاث العالم وخل الجزاناث بالخهاون مو حامهت دَىن، دَىن، 



 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الثالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد الثاني 0202حزيران   

 

235 
 

  

حهشف الهىٍت بإنها خالت رَىُت ؤو زلافُت جخيىن مً ؾشاثم الخفىحر والهمل والعلىن         

الجمعي، وججمو بحن بهخماءاث مخهذدة وجمىذ ؤفشاد املجخمو مشانش وؾىُت مشترهت جخطف 

ت، وجىخذَا وخذة مً الهىاضش اإلاادًت والاحخمانُت والىفعُت التي  بالخماًض والشمٌى والاظخمشاٍس

هم الاظخلشاس والؿمإهِىت، بدُث ًطبذ الىؾً، مخهذد الاهخماءاث للفئاث والجماناث جمىد

  8ألازيُت والذًيُت والعُاظُت، لىىه مىخذ الىالء للىؾً.

ت الىؾىُت والتي وهخلذ ؤن الىلؿخحن )ب، و ج(        ىان ؤسبهت نىامل ؤظاظُت في بىاء الهٍى َو

 9هجملها باآلحي: ظخدلم الخهاٌش العلمي في الهشاق، ًمىً ؤن

نىامل ؤولُت: مشل اللغت والذًً وألادب وألاظاؾحر، ومشاٌ رلً اللغت والهشق التي واهذ  - ؤ

ت الىؾىُت الاإلااهُت.  نىامل ؤظاظُت في ضىو الهٍى

يُت: مشل بىاء الذولت والجِش والاجفاق نلى دظخىس داثم. ومشاٌ رلً   - ب نىامل جيٍى

ىُت، التي بىِذ  تها نلى ؤظاط دظخىس هخبه آلاباء اإلااظعىن، الىالًاث اإلاخدذة الامٍش ٍَى

ىُت. ت الىؾىُت الامٍش ف الهٍى  وواهذ جلً الىزُلت وما جضاٌ الهىطش ألاظاط في حهٍش

نىامل جللُيُت: مشل الخهلُم، ولِغ ؤدٌ نلى رلً مشل جإزحر مىاهج الخهلُم في الُابان   - ث

ب الىؾً والخطخُت مً التي اّسكذ مػاحو الجحران مىز نلىد لجشناتها الهالُت في خ

 حعخهمل اإلاىاهج الخهلُمُت في جشبُت 
ً
با  ؤحله. هما ؤن حمُو دٌو الهالم جلٍش

اتها الىؾىُت.  ؤحُاٌ غمً جىحهاث مدذدة في ٍَى

نىامل خاسحُت: مشل تهذًذاث الانذاء، وحهذ اظشاثُل خحر مشاٌ نلى دولت/ؤمت بيذ   - ر

تها الىؾىُت نلى ؤظاط الخىف مً التهذًذ الخاس   جي.ٍَى

                                                           
ت، ماظعت الهاسف  - 8  ...دساظت هكٍش

ً
ماصن مشظٌى دمحم، ظِعُىلىحُا الاصمت: املجخمو الهشاقي همىرحا

خ، صلل  . 36مؿبىناث، بحروث، بال جاٍس
اث الفشنُت والبدث نً الامت  - 9 ت: اهبهار الهٍى ت في ظىظُىلىحُا الهٍى نلي ؾاَش الخمىد، ملاسباث هكٍش

، 2012مت، بغذاد، ى،  في واكو مشىالث الازيُاث والاكلُاث في الهشاق، بِذ الخ2003الهشاكُت في نشاق ما بهذ 

 .219-218ص ص
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ظعذ في الهام        
ُ
، واحهذ بشيالُت مهلذة جمشلذ بىحىد 1921الذولت الهشاكُت الخذًشت التي ؤ

ت وؾىُت واضخت، وافخلاد َزٍ الذولت الفخُت الىاشئت إلافهىم اإلاىاؾىت وهُفُت بلىسجه في  ؤصمت ٍَى

زٍ بشيالُت واحهت وافت الخيىماث  اإلاخهاكبت، مجخمو مخهذد اللىمُاث والادًان واإلازاَب، َو

خُت وظُاظُت،  ت اإلاشترهت في الهشاق هابهت نً جػافش مخغحراث مجخمهُت وجاٍس فةشيالُت الهٍى

 نً اإلاخغحراث الخاسحُت اإلاخمشلت باألصماث العُاظُت والذولُت التي دخل بها الهشاق إلاذة 
ً
فػال

، والتي ؤزشث بشيل هبحر وظلبي نلى هفعُت اإلاىاؾً الهش 
ً
  10اقي.ججاوصث الشالزحن ناما

ت الىؾىُت جىؿلم مً ضُاغت الجمانت الاحخمانُت إلاشترواث نامت، بما ًيسجم مو       فالهٍى

 باللذسة نلى 
ً
زا الىالء الافتراض ي ًكل مشتهىا خي والشلافي للجمانت. َو اإلاىؿم الهلاثذي والخاٍس

ت وؾىُت اهذماحُت، نلى كانذة الدعاوي في الخلىق والىاحباث، ؤي ؤنها ال  بذ وؤن حشىُل ٍَى

حهمل نلى جدلُم الىالء للجمُو، وجلهب الذولت هماظعت ظُاظُت الذوس الشثِغ، نبر ؤحهضتها 

  11والعُاظاث اإلاهخمذة وفلعفتها، في بغفاء سوح الخهاٌش العلمي والاهذماج الىؾني.

ت وؾىُت         ت الىؾىُت جخمشل في ادناء الىاط بهٍى فاإلحشاءاث الشثِعت لعُاظاث بىاء الهٍى

إحي هدُجت رلً كبٌى ؤو نذم كبٌى الادناء بىاًء نلى جلُُم الهىٍت مد ذدة ونضوا ؤهفعهم بلحها، ٍو

ً ؤو سفػهم وجلُُمهم. ا وششوؾها وملاًِعها، وما ًلابل رلً مً كبٌى آلاخٍش  12ونىاضَش

ت الىؾىُت في الهشاق حملت مً ألاَذاف اإلاهمت ًمىً بحمالها         وجدلم ظُاظاث بىاء الهٍى

 13حي:باآل

                                                           
ا في بىاء الذولت الهشاكُت، في اظتراجُجُت بىاء دولت  - 10 ت اإلاشترهت دوَس هادًت فاغل نباط، اإلاىاؾىت والهٍى

يي، اإلااجمش العىىي للعم الذساظاث العُاظُت، بِذ الخىمت، بغذاد،  ، 2011الهشاق بهذ الاوسخاب الامٍش

 .685ص
ت الهشاكُت: نطف اخخال - 11 ٌ ومعاساث جدىم، اإلااجمش الشالث إلاشهض مجمىنت مالفحن، اإلاىاؾىت والهٍى

و والانالم،  بحروث،   .66، ص2011خمىسابي للبدىر والذساظاث الاظتراجُجُت، بِعان لليشش والخىَص
اث الىؾىُت واملجخمو الهالمي والانالم، داس الجهػت  - 12 غعان مىحر خمضة ظىى ونلي اخمذ الؿشاح، الهٍى

 .69-68، ص ص2002الهشبُت، بحروث، 
مهىذ نلي الخعني، ظُاظاث بىاء الىعي الىؾني والخجشبت الذًملشاؾُت في الهشاق، املجلت العُاظُت  - 13

ت،   .138، ص2008والذولُت، الهذد الخاظو، ولُت الهلىم العُاظُت، الجامهت اإلاعدىطٍش
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بلىسة بؾاس مىخذ مً الادسان الجمعي للزاث الىؾىُت بحن نمىم ؤؾُاف املجخمو  - ؤ

 العُاس ي.

خُت بحن ميىهاث اليعُج الاحخماعي.  - ب ت والخاٍس  جإهُذ اإلاشترواث الجغشافُت واإلاطحًر

ت الىؾىُت الجامهت.  - ث ب الهىٍاث الفشنُت في بىدكت الهٍى  جزٍو

ت الىؾىُت الجامهت  - ر هي الاؾاس الزي جلتزم به ول ألاؾشاف ؤي ظىاء  الخىافم نلى ؤن الهٍى

 واهذ مخشحاث الهملُت الذًملشاؾُت ظىاء لطالح َزا الؿشف ؤم ران. 

ت وؾىُت نشاكُت سثِعت واخذة نامت وشاملت ليل الهشاكُحن، ججمو جدذ        وإرا واهذ َىان ٍَى

اث فشنُت  قاللها حمُو ألازيُاث وألادًان والؿىاثف وألاكلُاث، فهزا ال ًمىو مً وحىد ٍَى

زا ما خذر في  . َو
ً
مخمحزة ببهؼ الخطاثظ اللىمُت والذًيُت والؿاثفُت جىذمج وجخهاٌش مها

بالشغم مً حغحر الاهكمت العُاظُت التي حاءث الى العلؿت، فلذ جؿىسث سوابـ مً الهشاق، ف

ؾبلاث وفئاث املجخمو الهشاقي نلى الشغم مما بهخابها مً غهف اإلاشانش الىؾىُت اإلاشترهت بحن 

ى ما مىطىص نلُه  ً وعجض نً الاظخمشاس في الىمى وبىاء دولت اللاهىن واملجخمو اإلاذوي. َو وَو

ت الزاجُت 125، ومً َزٍ اإلاىاد ) اإلاادة 2005ىس الهشاق الذاثم لهام في مىاد دظخ (، نلى خم الهٍى

لألكلُاث والازيُاث في الهشاق بهذ الخغُحر وإنؿائها خلىكها وإخترام خطىضُاتها الذًيُت 

 لىخذتهم مً ملىماث بًجابُت ًمىً بحمالها  واللىمُت.
ً
 ساسخا

ً
وؤن جخػمً ول ما ٌشيل ؤظاظا

 14باآلحي:

: َى ملىم الىكام العُاس ي اإلاىخذ غمً دولت واخذة ونلى ؤسع واخذة. خُث هطذ  اإلالىم ألاٌو

ت الهشاق الذاثم لهام 1اإلاادة ) ت الهشاق دولت اجدادًت 2005( مً دظخىس حمهىٍس ، بإن حمهىٍس

واخذة معخللت راث ظُادة واملت، وهكام الخىم فحها حمهىسي هُابي )بشإلااوي( دًملشاؾي، ورا 

 15خىس غامً لىخذة الهشاق.الذظ

                                                           
خىساٍ غحر ، اؾشوخت ده2003مهتز اظمانُل الطبُحي، ظُاظاث بىاء الذولت اإلاذهُت في الهشاق بهذ نام  - 14

 ،ً  .233-232، ص ص2017ميشىسة، ولُت الهلىم العُاظُت، حامهت الجهٍش
ت الهشاق الذاثم لهام 1اإلاادة ) - 15  .2005(، مً دظخىس حمهىٍس
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( مً دظخىس الهشاق 3اإلالىم الشاوي: َى ؤلاكشاس بالخىىم الهشقي للشهب الهشاقي. خُث هطذ اإلاادة )

ى نػى ماظغ وفهاٌ في  الذاثم نلى ؤن الهشاق بلذ مخهذد اللىمُاث وألادًان واإلازاَب، َو

 16.حامهت الذٌو الهشبُت وملتزم بمُشاكها، وحضء مً الهالم ؤلاظالمي

ىا ظُيىن الدعامذ اللىمي والذًني ظمت  اإلالىم الشالث: َى ؤلاكشاس بالخىىم الذًني واإلازَبي، َو

ت مً ظماث الهىٍت الىؾىُت الهشاكُت، بر ال ًيىن َىان مجاٌ ألًت هضنت بظخهالثُت مً ؤي  ٍش حَى

ت ال2حهت واهذ بصاء املجمىناث الاخشي. بر هطذ اإلاادة ) ( مً دظخىس حمهىٍس
ً
هشاق الذاثم / زاهُا

ت الاظالمُت لغالبُت الشهب الهشاقي، 2005لهام  ، نلى ؤن ًػمً َزا الذظخىس الخفاف نلى الهٍى

ت الهلُذة واإلاماسظت الذًيُت،  ػمً وامل الخلىق الذًيُت لجمُو ألافشاد في خٍش هما ٍو

  17واإلاعُدُحن، والاًضدًحن، والطابئت اإلاىذاثُحن.

م الشلافي واللغىي، بما ًخلم كانذة اظاظُت مً الشهىس اإلالىم الشابو: َى ؤلاكشاس بالخىى 

ت جدلُم العماث الشلافُت الخاضت بيل حمانت مً اإلايىهاث دون جىاكؼ مو  واإلاماسظت لخٍش

ً الشلافُت الخاضت. بر ؤكش الذظخىس الهشاقي الذاثم لهام  ، اللغت الهشبُت 2005ظماث الاخٍش

ػ مً خم الهشاكُحن بخهلُم ؤبىائهم باللغت ألام واللغت الىشدًت لغخان سظمُخان للهشاق، ٍو

اهُت، وألاسمُيُت، في اإلااظعاث الخهلُمُت الخيىمُت نلى وفم الػىابـ  والترهماهُت، والعٍش

ت، ؤو بإًت لغت ؤخشي في اإلااظعاث الخهلُمُت الخاضت.  18التربٍى

ساء ان جضدَش، اإلالىم الخامغ: ؤلاكشاس بالخىىم الفىشي والعُاس ي الزي ٌعمذ ليل ألافياس وآلا 

ت ودوهما وضاًت مً ؤخذ. ًىؿىي الخىىم  ال ؤن َى ألاخحر اإلالىم لهزا الىخُذ والششؽ بدٍش

ت  ، لالختراب الذاخلي ؤو ًيعف ؤخذ ؤظغ الهٍى
ً
العُاس ي نلى ؤي جدٍشؼ، ضشاخت ؤو غمىا

ت 7خُث هطذ اإلاادة ) الىؾىُت الهشاكُت. (، نلى ان ًدكش ول هُان او ههج ًدبنى الهىطٍش
ً
/اوال

اب ؤو الخىفحر ؤو الخؿهحر الؿاثفي، او ًدشع او ًمهذ او ًمجذ او ًشوج ؤو ًبرس له، وبخاضت  والاَس

                                                           
 (، مً هفغ الذظخىس.3اإلاادة ) - 16
(، 2دة )اإلاا - 17

ً
ت الهشاق الذاثم لهام (، )زاهُا  .2005دظخىس حمهىٍس

(، مً 4اإلاادة ) - 18
ً
ت الهشاق الذاثم لهام (، )اوال  .2005دظخىس حمهىٍس
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، جدذ ؤي معمى وان، وال ًجىص رلً غمً الخهذدًت  البهث الطذامي في الهشاق وسمىٍص

 19العُاظُت في الهشاق.

 

 :حعزيز مبدأ املواطنتاملطلب الثالث: 

لت للخهبحر نً اإلاعاولُاث والالتزاماث مً كبل الزًً ًيخمىن الى        اإلاىاؾىت حهشف بإنها ؾٍش

ترجب نلى َزا  يىن مبذؤ الجيعُت ؤلاؾاس اللاهىوي لخإؾحر اإلاىاؾىت. ٍو حمانت كىمُت مهُىت، ٍو

ؤي الجيعُت، وحىد خلىق وواحباث للمىاؾىت، مجها دفو الػشاثب وؤداء الخذمت  -اإلابذؤ

 نً جمخهه بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت في دولخه. ؤما مً الىاخُت الاحخمانُت ال
ً
ت فػال هعىٍش

للمىاؾىت فهي سابؿت احخمانُت وكاهىهُت بحن ألافشاد ومجخمههم العُاس ي الذًملشاؾي جخػمً 

  20معاولُاث وواحباث.

فمفهىم اإلاىاؾىت الخذًث ًىؿىي نلى نالكت الفشد بالذولت، بدعب وغهه الخلىقي، فلذ     

، وجخجه الذٌو في الهطش 
ً
 جابها

ً
 اي نػى وامل الخلىق في دولت ؤو كذ ًيىن نػىا

ً
ًيىن مىاؾىا

، فاإلاىاؾً مذًً بالىالء للذولت، واللُام 
ً
با الخذًث بلى بنؿاء الجيعُت الى حمُو العيان جلٍش

ى نىذما ٌعافش ؤو ًلُم في الخاسج ًمىً له ؤن ب الىاحباث التي جفشغها الذولت نلى ؤنػائها، َو

ًؿالب بدماًت دولت ؤخشي برا حهشع لالغؿهاد ؤو الخهعف، وغمً دولت جخمخو ؤو ال جخمخو 

ً، وللمىاؾً وخذٍ خم الخىقُف  بدماًت ؤهبر مً الخىكُم اللاهىوي مما ًمىذ للملُمحن آلاخٍش

خاب، وكىاهحن الذٌو نادة جفػل مىاؾىحها في الىقاثف الهامت واإلاهً والخمخو باالمخُاصاث والاهخ

                                                           
(، مً هفغ الذظخىس.7اإلاادة ) - 19

ً
 (، )اوال

ت الهشاكُت: نطف  - 20 ومعاساث جدىم، اإلااجمش الشالث إلاشهض  اخخالٌمجمىنت مً اإلاالفحن، اإلاىاؾىت والهٍى

، 2011خمىسابي للبدىر والذساظاث العتراجُجُت، مشهض خمىسابي للبدىر والذساظاث العتراجُجُت، بغذاد، 

 .133ص
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مىً اهدعاب خم اإلاىاؾىت اما بالىالدة ؤو  ا نلى ما ظىاَم مً ألافشاد، ٍو الاكخطادًت وغحَر

  21بالخجىِغ.

لذولت، لخماًت بن دوس الذولت ؤو الىكام العُاس ي ًخجعذ في غشوسة جإهُذ اإلاىاؾىت في دظخىس ا     

َزٍ اإلاىاؾىت ومخؿلباتها وجفهُلها في اإلاماسظت الهملُت ولِغ مجشد كانذة كاهىهُت، فذًمىمت 

اإلاىاؾىت والشهىس باالهخماء الىؾني ججاٍ الذولت الىؾىُت جخهمم في دًمىمت الخهاٌش العلمي بحن 

ت العُاظُت وإهما في الذًملشاؾُت في املخً الهملي، ألن  اإلايىهاث املجخمهُت، لِغ فلـ في الخٍش

 
ً
اب بذال ت ؤو الذولت الاظدبذادًت التي كانذتها اللمو والاَس اإلاىاؾىت ال جخدلم في الذولت الذهخاجىٍس

ت جيعف اإلاىاؾىت، وجلغي دوس  ت العُاظُت، ؾاإلاا ان جلً الخٍش مً اإلاىاؾىت، ختى وإن وحذث الخٍش

 22اإلاىاؾً في بىاء ماظعاث الذولت.

خجعذ مجاٌ ن      مل ظُاظاث بىاء اإلاىاؾىت في الهشاق بهذ الخغُحر في زالزت خلٌى سثِعت ًمىً ٍو

  23الخهشف نلحها باآلحي:

ض ضلت الاهخماء بحن اإلاىاؾً والذولت، ظىاء ؤواهذ هدُجت الخطٌى نلى الجيعُت  - ؤ حهٍض

ل َزٍ الطلت مً  حن وؾىُحن او باالهدعاب بعبب الهجشة والخىؾً وجدٍى بالىالدة مً ؤبٍى

ض خالت اهذماج سابؿت ر اث ؾابو شىلي الى ضلت خُت وفانلت بحن اإلاىاؾً والذولت وحهٍض

اإلاىاؾً في املجخمو العُاس ي للذولت، نبر صسم كُم الخشص واإلاعاولُت والالتزام خُاٌ 

املجخمو والذولت هجضء مً مخؿلباث بخُاء الطلت بما ًادي لباسة اهخماء خلُلي كاثم 

و والذولت، وجبذؤ َزٍ الهملُت مً ألاظشة التي هي هىاة نلى ضلت خُت بحن الفشد واملجخم

                                                           
ا في - 21 ت اإلاشترهت: دوَس في اظتراجُجُت بىاء دولت  بىاء الذولت الهشاكُت، هادًت فاغل نباط، اإلاىاؾىت والهٍى

يي، اإلااجمش العىىي للعم الذساظاث العُاظُت، بِذ الخىمت، بغذاد، الهشاق بهذ  ، 2011الاوسخاب الامٍش

 .691-690ص ص
ض الخهاٌش العلمي في الهشاق بهذ وخاصم ضباح اخمُذ،  اظشاء نالء الذًً - 22 دوس اإلاطالخت الىؾىُت في حهٍض

اإلااجمش الهلمي العىىي الشاوي، ولُت  انماٌ، ، مً هخاب: الخهاٌش العلمي في الهشاق الىاكو واإلاعخلبل2003

 .283، ص2011هِعان،  5-4الهلىم العُاظُت، حامهت العلُماهُت، 
ظُاظاث بىاء الىعي الىؾني والخجشبت الذًملشاؾُت في الهشاق، املجلت العُاظُت هىذ نلي الخعني، م - 23

ت،   . 134-133، ص ص2008والذولُت، الهذد الخاظو، ولُت الهلىم العُاظُت، الجامهت اإلاعدىطٍش
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  باإلاذسظت والىادي واإلااظعاث 
ً
املجخمو نبر جىافش الىالذًً نلى وعي وؾني ظلُم مشوسا

خدلم الاهخماء الطمُمي نىذما ًيشإ لذي  ألاخشي، التي جشعى نملُت جيشئت ألافشاد ٍو

اث الىؾىُت التي حشيل حجش نمىم ؤفشاد املجخمو همـ مىخذ مً الىعي الجمعي للز

الاظاط لإلخعاط الفشدي لالهخماء للزاث الهلُا وهي الىؾً. وهظ الذظخىس الهشاقي 

 ان واهذ والدجه مً ؤب ؤو ؤم 2005الذاثم لهام 
ً
 نشاكُا

ً
، نلى ان الفشد ٌهذ مىاؾىا

 ليل نشاقي، وهي اظاط مىاؾىخه.
ً
 24نشاكُت. وحهخبر الجيعُت الهشاكُت خلا

وي ًخمشل في جىَشغ الىعي العُاس ي لذي الافشاد بدلىكهم وواحباتهم الخلل الشا  - ب

 للفشد نلى 
ً
العُاظُت داخل املجخمو، هدُجت لخمخههم بطفت اإلاىاؾىت التي جشجب خلىكا

ا نلى الىعي  وؾىه، باإلغافت للىاحباث اإلاللاة نلى ناجله، ونلُه فاإلاىاؾىت لجاهب اسجياَص

اصن دكُم بحن الخلىق والىاحباث في نالكت الفشد اإلاىخذ للزاث الىؾىُت جلىم نلى جى 

بالذولت، فالخلىق والامخُاصاث جاهذ ضلت الاهخماء وحهضص مً نمم الهالكت بحن الفشد 

 له، ًىفش له ما ال ًمىىه الخطٌى نلُه في بلذ آخش، 
ً
 ؾبُهُا

ً
والذولت بىضف ألاخحرة نملا

ي داخل املجخمو مً خالٌ لهب ؤما الىاحباث فخمشل الهامىد الفلشي لذوس الفشد الهػى 

 مهُىت، واداثه لىقاثف مدذدة جخالءم وؾبُهت جإَُله الهلمي والىفس ي والاحخماعي، 
ً
ؤدواسا

لُماسط دوٍس الفانل خُاٌ املجخمو والذولت في دنم خشهت البىاء والخجذًذ والاسجلاء. 

ت الهشاق الذاثم لهام 37وهطذ اإلاادة ) اإلاىاؾً  ، نلى خلىق 2005( مً دظخىس حمهىٍس

ت الاوعان وهشامخه  /ؤ(، نلى ؤن خٍش
ً
الهشاقي ومً َزٍ الخلىق ما حاء في هفغ اإلاادة )اوال

(، نلى هفالت الذولت الهشاكُت خماًت الفشد الهشاقي مً 
ً
مطىهت. وؤهذث اإلاادة هفعها )زاهُا

ى واحب الذولت الهشاكُت اججاٍ اإلاىاؾً في خماً ت ؤلاهشاٍ الفىشي والعُاس ي والذًني، َو

 25خلىكه.

                                                           
 18اإلاادة ) - 24

ً
ت الهشاق الذاثم لهام  -(، )اوال (، مً دظخىس حمهىٍس

ً
 .2005وزاهُا

 (، مً هفغ الذظخىس.37اإلاادة )  - 25
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ؤما الخلل ألاخحر لهمل ظُاظاث بىاء اإلاىاؾىت فخخمشل في بلىسة الىعي العُاس ي لألفشاد   - ث

م اإلاازش في اإلاشاسهت العُاظُت نبر الفهالُاث العُاظُت  ، ألداء دوَس
ً
لخإَُلهم ظُاظُا

املخخلفت مً اهخخاباث واظخفخاءاث، والهمل في ماظعاث املجخمو اإلاذوي مً مىكماث 

وهلاباث للذفام نً خلىكه وخلىق الافشاد، بمهنى آخش ؤنها حهلم اإلاىاؾً وحمهُاث 

ت. وهطذ مىاد دظخىس  الامخشاٌ واإلالاومت، فباألولى ًػمً الىكام، وبالشاهُت ًػمً الخٍش

ت الهشاق الذاثم لهام   ووعاًء، خم  2005حمهىٍس
ً
نلى ؤن للمىاؾىحن الهشاكُحن سحاال

ذ اإلاشاسهت في الشاون الهامت، والخ مخو بالخلىق العُاظُت، بما فحها خم الخطٍى

 26والاهخخاب والترشُذ.

ا نلى الىعي اإلاىخذ للزاث الىؾىُت، جلىم نلى جىاصن         فعُاظاث اإلاىاؾىت بلى حاهب اسجياَص

دكُم بحن الخلىق والىاحباث في نالكت الفشد بالذولت، فالخلىق والامخُاصاث جاهذ ضلت الاهخماء 

 ًيهئ له ما ال ًمىىه وحهضص مً نمم اله
ً
 ؾبُهُا

ً
الكت بحن الفشد والذولت بىضف الاخحرة نملا

الخطٌى نلُه في ؤي بلذ آخش، ؤما الىاحباث فخمشل الهمىد الفلشي لذوس الفشد الهػىي داخل 

م جإدًت ؤدواس مهُىت، واداءٍ لىقاثف مدذدة جخالءم مو ؾبُهت جإَُله الهلمي  املجخمو نً ؾٍش

، لُماسط دوٍس الفانل خُاٌ املجخمو والذولت.والىفس ي والاحخماعي
27   

 جيىن ظُاظاث بىاء اإلاىاؾىت في الهشاق كذ خللذ الخهاٌش العلمي         
ً
وبخدلُم اإلازوىس ظابلا

ب افشاد املجخمو املخخلف في وخذة  بحن ميىهاث املجخمو الهشاقي اإلاخىىنت، وهشظخه نبر ضهش وجزٍو

م ظُاس ي مدذد، واخخىاثه في بنى وماظعاث الذولت ؤو احخمانُت، وجىكُمها مً زم في هكا

ا في قل ؤمت واخذة  املجخمو اإلاذوي، ألامش الزي ًادي لخىخُذ املجخمو باهخماءاجه املخخلفت، وضهَش

 جمشل اإلاشحو الشامل ليل حهذد احخماعي. 

 

 :كأداة للخنشئت الاجخماعيت السياسيت املطلب الزابع: الخعليم

                                                           
ت الهشاق الذاثم لهام 20اإلاادة ) - 26  .2005(، مً دظخىس حمهىٍس
ت الشلافُت: دمحم نابذ الجابشي،  - 27 ، 3جلُُم هلذي إلاماسظاث الهىإلات الشلافُت، ؽالهشب والهىإلات، الهىإلات والهٍى

 .12، ص2003مشهض دساظاث الىخذة الهشبُت، بحروث، هِعان  
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مً ؤَم ادواث جفهُل مبذؤ الخهاٌش العلمي في الهشاق هي اداة الخهلُم، فُجب الاَخمام    

بخهذًل واضالح مىاهج التربُت والخهلُم التي جاظغ للهىف والؿاثفُت في الهشاق، واظدبذالها 

بىاهج واظغ خذًشت جلىم نلى مبذؤ كبٌى الاخش املخخلف والدعامذ والخهاٌش العلمي بحن 

جخمو الهشاقي، وحعدبهذ ول ما مً شإهه ؤن ًىمي شهىس الؿاثفُت في املجخمو، واسظاء ميىهاث امل

 مفهىم ان الاخخالف في وحهاث الىكش والخفىحر خالت ؾبُهُت. 

 الى اإلااظعاث الجامهُت ًجب ؤن حهمل نلى    
ً
اإلااظعاث الخهلُمُت ابخذاًء مً اإلاذسظت ووضىال

 نلى وفم مبذؤ اإلاىاؾىت بىاء وانذاد حُل مشلف بشلافت كبٌى الا 
ً
خش ومعلح بمبذؤ الخهاٌش مها

زا ًبذؤ  ت الىؾىُت التي جمشل الىناء الجامو ليل الاخخالفاث في الترهُبت املجخمهُت، َو والهٍى

م بىاء شخطِخه  باألظخار يىن نً ؾٍش س ي، فهم اللبىت الاولى في َزا البىاء، ٍو ؤو اإلاهلم والخذَس

الزي ًجب ؤن ًدخىي ول ما مً شإهه ؤن والخشلُفُت، زم اإلاىهج وسفذٍ بيل الامياهاث الهلمُت 

ىمي فىشة  ٌهكم فىشة اخترام خلىق الاوعان بغؼ الىكش نً دًىه، ؤو مزَبه، ؤو كىمُخه، ٍو

اإلاىاؾىت الهشاكُت سغم ول الاخخالفاث املجخمهُت، َزا ظُاظغ لترظُخ كُم الدعامذ وكبٌى 

 للخهاٌش العلمي وبىاء ال
ً
      عالم اإلاعخذام في الهشاق.الاخش وضىال

خُت       اث الذًيُت والخاٍس بن للهمل نلى وشش الفىش الهلالوي الىلذي في الخهاؾي مو اإلاشٍو

 مهما للخهاٌش العلمي في الهشاق، فةنادة الىكش في اإلاهخلذاث والخلالُذ 
ً
والِفشكُت، ٌهذ مذخال

اث اإلاىسوزت التي جىحه بشهىس ؤو ال شهىس ظلىن  ألافشاد والجماناث وكُمها، والخمُحز بحن واإلاشٍو

اث التي هي هخاج احتهاد بششي لِغ له بؾالق الذًً وكذظِخه،  الذًً همهؿى بلهي وبحن َزٍ اإلاشٍو

وانخماد َزا اإلاىهج الهلالوي الىلذي َى وخذٍ الىفُل بشد الانخباس لللُم ؤلاوعاهُت الصخُدت 

ذِخل في ظلىن الفشد وحغُحر اإلالاًِغ والغاًاث التي جخػو لها الش
ُ
لافت العاثذة في املجخمو والتي ج

والجمانت ملاًِغ الخللُذ كبل ملاًِغ الخجذًذ، وؤظباب الاهلعام والخهطب كبل ؤظباب 

شي، ما  الدعامذ والخهاٌش العلمي، بدُث ًخطح في غىء الىلذ الهللي ما َى نشض ي وما َى حَى

 َى حذًش بالبلاء وما ًجب بصالخه.
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دوس الخهلُم نً بلُت ادواث الخيشئت الاحخمانُت العُاظُت َى وىهه ماظعت لها  ومما ًمحز   

فػاءَا الخاص وفحها امياهُاث ضخمت حعخؿُو مً خاللها وشش فىشة الخهاٌش العلمي 

س ي، ومىهج الخهلُم.  في هفىط الاف الؿلبت نبر اظلىب الخذَس
ً
 والخإظِغ لها نملُا

الؿالب نلى اللُم الاخالكُت العامُت التي جذنىا الى الاًجابُت فالخهلُم الجُذ ًلىم نلى جشبُت     

ومدبت الىاط، والخهاون مو الاخش وجلبله، وججىب مشانش الىشاَُت والخهطب، ومً َىا ًمىىىا 

ؤن وهشف الذوس اإلاهم الزي جػؿلو به ماظعاث الخهلُم التي جذنىا الى العلم والخهاسف والخفاَم 

ً وجلبلهم، والخشص نلى جدلُم مبذؤ الامً والعلم املجخمهُحن، والخىاس ومدبت الخحر لالخ ٍش

 28وليي جىجح ماظعاث الخهلُم والتربُت في جدلُم سظالتها هىصح باالحي:

ـ بما كذ  -1 جشبُت الاحُاٌ نلى الىظؿُت والانخذاٌ، وخثهم نلى الابخهاد نً الافشاؽ والخفٍش

.ً  ًدعبب في الاكطاء والتهمِش لألخٍش

ً الىعي  -2 بالىاحباث الاوعاهُت والهمل بها اًىما واهذ وخُشما وحذث، ونلى خمل جيٍى

 سظالت اوعاهُت وهي سظالت الخحر والعالم والامً والاسشاد العلُم.

الادسان الجُذ الَمُت اكامت نالكاث اوعاهُت بحن الافشاد والجماناث في الخهاٌش العلمي   -3

 بحن اإلايىهاث املجخمهُت.

 ًشاس والخهاون، وخب خذمت الىاط، وهبز الاهاهُت وخب الزاث.جشبُت الاحُاٌ نلى كُم الا  -4

 :والاقصاء الخكفير فكز املعخدل ونبذ والديني املطلب الخامس: اعخماد الخطاب السياس ي 

وي ًيىن َىان خؿاب ظُاس ي مهخذٌ ال بذ ان ًشجىض نلى مجمىنت مً الشواثض، والتي حهذ       

ذ والتي بذونها ال ًمىً ان هخطىس خؿاب ظُاس ي مهخذٌ، اشبه باألنمذة التي ًلىم نلحها البِ

دبنى الىكام  فمً غحر اإلامىً جبني خؿاب ظُاس ي مهخذٌ في بِئت جضخش باألصماث العُاظُت ٍو

خهىض نلى الؿاثفُت في الخىم، لزا فالخؿاب العُاس ي  ت في الخىم ٍو العُاس ي فحها الذهخاجىٍس

شجىض نلحها في جدلُم اَذافه اإلاشظىمت  اإلاهخذٌ ًدخاج الى بِئت ظُاظُت خاضت ًىؿلم مجها ٍو

 للخهاٌش العلمي بحن ميىهاث املجخمو املخخلف، ومً اإلاهلىم ؤن الاخخالف ونذم الشلت بحن 
ً
وضىال

                                                           
، ص ص - 28  .67-66بذس الخعحن، مطذس ظبم رهٍش
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ب  الىخب العُاظُت في املجخمو الهشاقي، ًىزس بإصماث ظُاظُت ظدىهىغ في اإلاعخلبل اللٍش

ذ مً خذة الاصماث العُاظُت َى جبني والبهُذ نلى معخلبل الهشاق وؤمً مىاؾىُه، ومم ا ًٍض

زا الخؿاب ًخهالى بدذجه،  خؿاب ظُاس ي ؾاثفي مً كبل كادة اإلايىهاث املجخمهُت الهشاكُت، َو

ختى ًبلغ معخىي الدشىًُ بىؾىُت ألاؾشاف املجخمهُت ألاخشي ووالئها الىؾني، َزا اإلاؿلب ٌععى 

ُت ومذخل للخهاٌش العلمي وبىاء العالم بلى دساظت اَمُت دوس الخؿاب العُاس ي اإلاهخذٌ وأل

 ظلمُا 
ً
اإلاعخذام في املجخمو الهشاقي فهى مً ؤَم الشواثض الاحخمانُت التي وهخلذ ؤنها ظخيخج حهاٌشا

ت، برا ما جبىتها الىخبت العُاظُت الهشاكُت.   ًيبز الؿاثفُت والهىطٍش

مً جحجش في فهم البهؼ لىطىص الفىش  والاكطاء جيبو زلافت الخىفحر فمً اإلاهلىم ؤن    

ت مشل جىكُم  شي اخذ الباخشحن بن اهبهار حماناث جىفحًر الذًني، بر انخمذوا خشفُت الخفعحر، ٍو

دانش لِغ ظببه وحىد هظ جشاسي ٌهضص اججاٍ الخىفحر، بل وحىد قشوف ظُاظُت واكخطادًت 

.
ً
 ممىىا

ً
، ؤمشا لىً َزا ال ًىفي ؤَمُت دساظت  ججهل مً َزا الىظ ومً الخدشُذ والخهبئت نبٍر

اإلايىن الاًذًىلىجي لذانش، وفهم الاسجباؽ بِىه وبحن غحٍر مً الجماناث اإلاخؿشفت، لفهم 

 29ظلىهُاث ومماسظاث َزا الخىكُم، وؾبُهت الخإضُل الهلاثذي للهىف الزي ًماسظه.

ملجخمو املخخلف واللُام بدمالث واظهت جىػم مً كبل الجاهب الشهبي الزي ًمشله انُان ا      

 بجهذ سظمي مىكم نالي اإلاعخىي إلشانت مهاًحر ومفاَُم خلاثم الىحىد الؿبُعي اإلابني 
ً
مذنىما

ت الاظالمُت الاوعاهُت الشافػت  نلى الخهذد والخىىم والاخخالف معخمذًً رلً مً اظغ الشٍئ

الاخخالف والخباًً  للخمُحز الهىطشي والاظخهالء اللىمي بُجهم للخىحه هدى اهتهاج مبذؤ الىخذة مو

في اؾاس الىخذة الزي ًىفل مً كبل حمُو الاؾشاف في بىاء مىكف مدذد وواضح ومىخذ للبدث 

 مً الخىافش والاختراب 
ً
بطىسة حذًت نً ظبل وآلُاث لبرمجت الاخخالف هدى الخهاٌش العلمي بذال

 الؿاثفي.

                                                           
ش والخىفحر، بال داس وشش، بال  - 29 ضالح خلُل ابى اضبو، زلافت الدعامذ والخهاٌش مو الاخش: الشلافت بحن الخىٍى

خ، ص ص  .82-81جاٍس
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تالشذًذ واحهذ اغلب الىكم العُاظُت  لألظف     بإدواثقاَشة الخىىم املجخمعي  الذهخاجىٍس

 جطل في بهؼ الاخُان الى اظدئطاٌ اإلايىن املجخمعي، مً احل فشع 
ً
وؾشق امىُت كاظُت حذا

 في نطش ما بهذ الخذازت 
ً
العُؿشة والدعلـ، وجىاس ي ؤن َزٍ الادواث والؿشق لم حهذ ججذي هفها

 في قل الشىسة الهلمُت في اإلاهشفت وجى
ً
 ضغحرا

ً
ىىلىحُا اإلاهلىماث. ان خل الزي اضبذ ناإلاا

الخىاكػاث املجخمهُت والععي الى خل اشيالُاث الاظخلشاس العُاس ي والامني في الهالم الهشبي 

الى دخٌى مجخمو اإلاهشفت بشيل نام وفي الهشاق ًجب ؤن ًبذؤ مً خالٌ مششوم جىمىي يهذف 

ت واإلاهشفت والخىمُت.   وفم زالزُت الخٍش

 الخاجمت:

هذ مً ؤهثر املجخمهاث خاحت بلى     ، َو
ً
 مخىافشا

ً
بن املجخمو الهشاقي ؤخذ املجخمهاث اإلاخىىنت جىىنا

ىٍت وؾىُت حهمل نلى اوسجام ميىهاجه ولىبز خؿاب الىشاَُت اإلا دشش بحن ىزلافت ظُاظُت َو

ت التي جلص ي الاخش املخخلف في حى مصخىن ميىهاجه بع بب الىطىص واإلاشحهُاث الفىٍش

ظخلشاس ظُاس ي ومجخمعي ًفط ي إل  فُت، فالهشاق بداحت ملخت لشواثض واظغ ًمىً ان جيهئبالؿاث

ت، دولت  -مذهُتبلى جىمُت خلُلُت جىلل اإلاىاؾً بلى دولت  الشفاَُت دولت اإلاىاؾىت والخلىق اإلادعاٍو

زٍ الشواثض الاحخمانُت لً ج-ُتالاحخمان ىحذ مً غحر بًمان مؿلم بلُم ومهخلذاث ؤلاخترام ، َو

خه ؤو اهخماءٍوعان اإلاىاؾً(اإلاخبادٌ مو آلاخش )ؤلا جمُحز له بعبب الذًً  ، مً غحر، ؤًي واهذ ٍَى

 مهاٌو َذم وجفخُِذ، ولها ش وتهمِشهؤلاوغالق، وسفؼ آلاخب، ؤو اللىمُت، فدػىس ؤو اإلازَ

 . للمجخمو والذولت

 ًلغي ن سظم ظُاظاث نامت جاظغ لبىاء مجخمعي مخماظً ومىذمج مً َىا هجذ ؤ   
ً
احخمانُا

 
ً
، وزلافُا

ً
، وازيُا

ً
، وكىمُا

ً
دترم الخىىم املجخمعيفىش الخىفحر والخؿشف غذ املخخلف دًيُا ، ، ٍو

 مً  ىافش َزٍ الشواثض ًبذؤجو 
ً
، للىضٌى عُاظُتالىخب الؤوال

ً
خالت ، زم بحن ميىهاث املجخمو زاهُا

ًىهم فُه املجخمو الهشاقي  سغُت لبىاء ظالمؤالتي ًمىً ان هبني نلحها  ،مً الخهاٌش العلمي

 . وجىضلىا مً خالٌ البدث بلى مجمىنت مً الاظخيخاحاث هي:بخحراجه
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ان العالم اإلاعخذام ال ًمىً ان ًبنى مً غحر الانتراف بدلىق الاخش في املجخمهاث  -1

 اإلاخىىنت.

، ال  -2
ً
، وزلافُا

ً
، وكىمُا

ً
، ومزَبُا

ً
الخهاٌش العلمي بحن ميىهاث املجخمو املخخلف دًيُا

 ًمىً ان ًخدلم مً غحر جفهُل الشلافت العُاظُت اإلاذهُت.

احخماعي للمدافكت نلى امً -ان الخيشئت الاحخمانُت هي الشهحزة الاظاط ألي بىاء ظُاس ي -3

 واظخلشاس املجخمو والذولت.

الاكلُاث الازيُت والذًيُت ال ًمىً لها الاظخمشاس في الخُاة في مجخمو حعىد فُه الافياس  -4

ت .، والاالخىفحًر
ً
 كطاثُت، واإلاىغللت زلافُا

 ومً خالٌ البدث هىص ي بمجمىنت مً الخىضُاث:

هىص ي ضاوو اللشاس الهشاقي بالهمل نلى ضىو ظُاظاث نامت حهمل نلى اوسجام املجخمو  -1

نبر فهالُاث احخمانُت جشلف املجخمو بالخىىم الذًني والشاوي وجشهض نلى اإلاشترواث ونلى 

 نً خؿاب الىشاَُت واكطاء الاخش.الشلافت الجمهُت للمجخمو الهش 
ً
 اقي، بهُذا

ل الجزاناث الازيُت والؿاثفُت ونذم  -2 هىص ي باالظخفادة مً ججاسب الذٌو الىاجخت في جدٍى

 
ً
الاظخلشاس العُاس ي والامني واملجخمعي، الى خالت مً الاظخلشاس والخهاٌش العلمي وضىال

 الى الامً العالم اإلاعخذام.

اظُت في الهشاق الهمل نلى الخدٌى مً دًملشاؾُت نلى ضاوعي اللشاساث العُ  -3

املخاضطت الؿاثفُت الى دًملشاؾُت جبنى نلى وحىد هُاهاث ظُاظُت نابشة لالهخماءاث 

 الفشنُت ًمىً لها ان جيىن اسغُت مىاظبت للخدٌى الذًملشاؾي.

ت نشاكُت وؾىُت حامهت ال ًمىً لها ان جىجح في حى ؾاثفي ًخهىض نل -4 ى ان اظاط بىاء ٍَى

الاهخماءاث الفشنُت للىضٌى الى اإلاىاضب العُاظُت، فهزا الجى ظُيىن بِئت ؾاثفُت 

اث الفشنُت ت الىؾىُت ولً هجذَا الا في  جدخمي خلفها صناماث الهٍى التي ظخلص ي الهٍى

هاث جدذ مً اظخغالٌ  الشهاساث واإلاىاظباث الىؾىُت، مً َزا اإلاىؿلم البذ مً حشَش

اث الفشنُت لألغشاع ا    لعُاظُت.الهٍى
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 املصادر:

: الدساجير:
ً
 أوال

ت الهشاق الذاثم لهام   -1  .2005دظخىس حمهىٍس

: الكخب:
ً
 ثانيا

ض الخهاٌش  اظشاء نالء الذًً وخاصم ضباح اخمُذ، -1 دوس اإلاطالخت الىؾىُت في حهٍض

، مً هخاب: الخهاٌش العلمي في الهشاق الىاكو واإلاعخلبل، 2003العلمي في الهشاق بهذ 

 5-4انماٌ اإلااجمش الهلمي العىىي الشاوي، ولُت الهلىم العُاظُت، حامهت العلُماهُت، 

 .2011هِعان، 

ض، للخىاس الىؾني،  بذس الخعحن، الخهاٌش مً احل العالم، مشهض اإلالً -2 نبذالهٍض

اع،   ٌ.1439الٍش

ولُت اللاهىن والعُاظت، حامهت  ضادق الاظىد، نلم الاحخمام العُاس ي: اظعه وابهادٍ، -3

 .1986بغذاد، وصاسة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي، مؿابو حامهت اإلاىضل، 

ش ضالح خلُل ابى اضبو، زلافت الدعامذ والخهاٌش مو الاخش: الشلافت بحن ال -4 خىٍى

خ.والخىفحر، بال داس وشش، بال   جاٍس

الخدٌى الذًملشاؾي في الهشاقي )الىاكو.. واإلاعخلبل(، جلذًم نبذ الهكُم حبر خافل،  -5

 .2011فالح نبذالجباس، ماظعت مطش مشجط ى للىخاب الهشاقي، بحروث، 

اث الفشنُت  -6 ت: اهبهار الهٍى ت في ظىظُىلىحُا الهٍى نلي ؾاَش الخمىد، ملاسباث هكٍش

،  في واكو مشىالث الازيُاث والاكلُاث 2003البدث نً الامت الهشاكُت في نشاق ما بهذ و 

 .2012مت، بغذاد، في الهشاق، بِذ الخى

اث الىؾىُت واملجخمو الهالمي والانالم،  -7 غعان مىحر خمضة ظىى ونلي اخمذ الؿشاح، الهٍى

 .2002الهشبُت، بحروث،  داس الجهػت
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ىؾىُت في الهشاق: دساظت ظُاظُت خٌى الىغو الهشاقي بهذ فهُل حباس حلبي، اإلاطالخت ال -8

 .2014هاون مو حامهت دَىن، دَىن، ، مشهض دساظاث العالم وخل الجزاناث بالخ2003

ت، ماظعت  -9  ...دساظت هكٍش
ً
ماصن مشظٌى دمحم، ظِعُىلىحُا الاصمت: املجخمو الهشاقي همىرحا

خ.الهاسف لل  مؿبىناث، بحروث، بال جاٍس

ت الهشاكُت: نطف اخخالٌ ومعاساث جدىم، مجمىنت مً اإلا -10 الفحن، اإلاىاؾىت والهٍى

اإلااجمش الشالث إلاشهض خمىسابي للبدىر والذساظاث العتراجُجُت، مشهض خمىسابي للبدىر 

 .2011العتراجُجُت، بغذاد،  والذساظاث

ت الشلافُت: جلُُم هلذي إلاماسظاث  نابذ الجابشي، دمحم -11 الهشب والهىإلات، الهىإلات والهٍى

 .2003، مشهض دساظاث الىخذة الهشبُت، بحروث، هِعان  3الهىإلات الشلافُت، ؽ

ا في بىاء الذولت الهشاكُت، في  -12 ت اإلاشترهت دوَس هادًت فاغل نباط، اإلاىاؾىت والهٍى

يي، اإلااجمش العىىي للعم الذساظاث  اظتراجُجُت بىاء دولت الهشاق بهذ الاوسخاب الامٍش

 .2011ت، بِذ الخىمت، بغذاد، العُاظُ

: املجالث:
ً
 ثالثا

ت الىؾىُت في نشاق ما كبل وما  -1 ابدعام دمحم نبذ، دوس الشلافت العُاظُت في حشىُل الهٍى

بهذ الاخخالٌ، مجلت دساظاث دولُت، الهذد الخامغ والشالزىن، مشهض الذساظاث الذولُت، 

 .2008حامهت بغذاد، واهىن الشاوي 

ي والخجشبت الذًملشاؾُت في الهشاق، املجلت مهىذ نلي الخعني، ظُاظاث بىاء الىعي الىؾن -2

ت، العُاظُت والذولُت، الهذد الخاظو، ولُت الهلىم العُا ظُت، الجامهت اإلاعدىطٍش

2008. 

: الاطاريح:
ً
 رابعا

، اؾشوخت دهخىساٍ 2003مهتز اظمانُل الطبُحي، ظُاظاث بىاء الذولت اإلاذهُت في الهشاق بهذ نام  -1

ً، غحر ميشىسة، ولُت الهلىم العُ  .2017اظُت، حامهت الجهٍش


