
 

 

 

 

 مداخلة

السٌد ولٌم وردا فً الجلسات االستشارٌة عن المواطنة 

المشتركة والتعاٌش السلمً التً عقدها مركز الملك عبد هللا 

 بن عبد العزٌز العالمً للحوار بٌن اتباع االدٌان والثقافات.
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 "" رأي فً المواطنة 

العراق بشأن تبادل اآلراء والتجارب والحوار  –اللقاء االستشاري االول فً اربٌل 

فً مجاالت المواطنة وتفعٌل التعاون والعمل المشترك لتعزٌز التماسك المجتمعً 

 والعٌش المشترك

 8171( دٌسمبر 71-71اربٌل ) 

 ولٌم وردا

نطرحها بمفهومها المجرد اذا اردنا الحدٌث والمناقشة بشأن المواطنة، علٌنا أن ال 

كصفة للفرد الذي ٌنتمً الى وطن ما، وتترتب علٌه واجبات وحقوق أو كما ٌحددها 

البعض بانها تلك العالقة التً تربط الفرد بدولته وفق القوانٌن والدساتٌر على اسس 

 من المساواة وعدم التمٌٌز والعٌش المشترك.

اة وعدم التمٌٌز أمام القانون أو حرٌة المواطنة التً أفهمها، لٌست فً قٌمة المساو

االعتقاد أو المشاركة فً الشأن العام أو فً صنع القرار الوطنً أو فً دفع 

 الضرائب المستحقة فحسب، وأنما المواطنة بمفهومها الواسع هً مسؤولٌة وحق.

لكً أثبت مواطنتً ال ٌكفً حملً لشهادة جنسٌة بلدي أو ابرازها، بل علً أن 

ولٌتً فً الوالء واالخالص له، وأن ٌترجم أو ٌنعكس هذا االخالص فً أبرهن مسؤ

أدائً الٌومً لمهامً ووظٌفتً وعملً ومدى حرصً على تطوٌر مؤسسات بلدي 

بأقصى باقصى الجهد ألجعل كل ما فً بلدي األفضل واألحسن وأن امارس حقوقً 

 مفهوم للحقوق والمسؤولٌة.

ة اآلخر، كٌفما ٌكون اآلخر، بمعتقداته وتقالٌده ٌنبغً أن تطرح المواطنة بمفهوم محب

 ودٌنه وعرقه وأصله ولونه ..... الخ.

وان تطرح اٌضا فً اطار المسؤولٌة .... المسؤولٌة فً خلق مواطنة جدٌدة 

وبمفاهٌم عصرٌة وحضارٌة لتعزٌز التماسك والوحدة بٌن ابناء الوطن الواحد لجعل 

 اوطاننا اكثر سلما واستقرارا.

ٌتنا فً ان تكون جوامعنا وحسٌنٌاتنا وكنائسنا ومعابدنا ومنادٌنا ) جمع مندي مسؤول

( مصادر تنوٌرٌة لقٌم الرحمة والمحبة لآلخر، وهنا ٌحضرنً قول السٌد المسٌح " 

احبوا بعضكم بعضا " اذ لم ٌقل احبوا المؤمنٌن فقط بل جعلها مفتوحة للجمٌع دون 

س الدٌن أو الجنس أو اللون أو العرق أو حدود أو حواجز، وبدون تمٌٌز على اسا

 اللغة ... الخ.



وكما ورد فً كالم هللا فً القرآن الكرٌم " إنا انزلناه رحمة للعالمٌن " أي رحمة 

 لكل الناس دون تفرٌق أو تمٌٌز.

تنا ... أن تكون مدارسنا وبٌوتنا ورش لتعلٌم أوالدنا وبناتنا قٌم مسؤولٌ -

عزٌز فهمهم أن هللا خلقنا على صورته بكل ما االنسانٌة والتسامح من اجل ت

تعنٌه هذه الصورة من معان الرحمة والمغفرة والمحبة. الصورة التً ٌرفض 

جوهرها كل اشكال خطابات ومفاهٌم الكراهٌة والحقد واالنتقام، ولٌس 

لمظاهر التعصب والتطرف مكانا فٌها. هً صورة تتجلى فٌها قٌم السالم 

 رك.والوئام والعٌش المشت

 " طوبى لفاعلً السالم فأنهم أبناء هللا ٌدعون "      

أن ٌتعزز فهمنا أن معتقداتنا واٌماننا لنا فً اطار عالقة بٌننا وبٌن خالقنا وال  

 ٌنبغً فرضها على اآلخر إكراها، لكن ٌبقى الوطن للجمٌع.

مسؤولٌتنا .... مؤسساتنا ٌنبغً أن تكون مرافق خدمة وعمل دؤوب  -

اجل اآلخر .... بغض النظر من هو هذا اآلخر ... وما هً ومخلص من 

 خصوصٌاته، دٌنا، معتقدا، حزبا، لونا، عرقا ... الخ.

 وان تعالج فٌها بؤر الفساد والرشوة والمحسوبٌة والمنسوبٌة.   

حكوماتنا ... سلطاتنا .... أن تعً مسؤولٌاتها بأنها انتخبت من أجل الخدمة  -

ن لها دور ومسؤولٌة ومهام محددة بفترات زمنٌة ولٌس للوجاهة، أن تدرك أ

 عبرة فً تقدٌم األكثر واألحسن للشعب.لافتنتهً وتزول ... 

مراكز والمناصب ابدا وان انه لٌس من قٌم المواطنة الحقٌقٌة التشبت بال

 اعطاء فرصة لآلخر هو قمة التعبٌر عن المواطنة الحقٌقٌة.

هم ٌنبغً أن تكرس ألختٌار رجال الدٌن مهامهم وادوارهم ومسؤولٌات -

المواعظ والخطب التً تعكس الروح الحقٌقٌة لالدٌان فً اعالء شأن كالم 

 هللا فً المحبة والرحمة والمغفرة والتسامح بٌن البشر.

أن ظهور وبروز المجموعات المتطرفة أمثال القاعدة وداعش أو غٌرها هو 

عن القٌم وجوهر نتاج مناهج ومدارس دٌنٌة وخطابات بعٌدة كل البعد 

 االدٌان، القائمة على الرحمة والمحبة والتسامح.

أن ازدراء بعض االدٌان أو المعتقدات أو تكفٌرها وعدم االعتراف بها ال 

 ٌخدم ابدا التأسٌس لمجتمعات قوٌة موحدة ومستقرة وال لبلدان مستقلة ابدا.

المواطنة التً ننشدها، ال تعنً ابدا أن تلغً هوٌتك وخصوصٌتك وافكارك  -

ومعتقداتك أو تتنازل عنها أو صهرها بل المواطنة هً التفاعل مع اآلخر 



المختلف والمشاركة معه بمحبة على اساس من الحوار الحضاري المشترك. 

وأن تعترف بالتنوع على انه عامل غنى ولٌس عامل ضعف اذا ادرك 

 تثماره ضمن مفهوم احترام التنوع فً اطار الوحدة.اس

المواطنة .... لٌست احتكار السلطة واقصاء اآلخر وتهمٌش المرأة واالقلٌات  -

أو المجموعات الضعٌفة، بل المواطنة تعنً اعطائها الدور والفعالٌة 

والتمكٌن للجمٌع من اجل النهوض بأعباء البلد من اجل تحقٌق التنمٌة 

 .والتطوٌر

ا اردنا ان نكون رجال دولة ... المواطنة تعنً ان نفتخر بأوطاننا لكن اذ -

مسؤولٌتنا فً ان نخلع رداء الحزب والقبٌلة أو الطائفة أو الدٌن أو القومٌة 

ونرتدي عباءة الوطن االكبر واالسمى، ونتصرف بحكم األب لكل ابناء 

 الوطن.

كون هاجسنا االول فً مسؤولٌتنا أن نبحث عن العدالة وان نعمل وفقها وان ت -

 عملنا الٌومً.

ٌرمز لمعالم ٌفتخر بها جمٌع المواطنٌن بحٌث ٌشعر كل  علم دولتنا ٌنبغً أن -

ٌعلو فوق اعالمنا الحزبٌة والمذهبٌة والمناطقٌة، وان  عراقً  انه علمه وان

الدستور والقانون ٌكون فوق الجمٌع، وان نحترم مسؤولٌاتنا والتزاماتنا 

تعاٌش مع روح العصر فً بناء االنسان والدولة وفق منهج الدولٌة. وان ن

مدنً وحضاري وانسانً .... ان نضع االنسان .... أي انسان .... فً مكانه 

 الالئق .... كقٌمة علٌا ... وان ٌكون عملنا وسعٌنا وحركتنا من أجله.

وبذلك نكون قد ارسٌنا دعائم صلبة للمواطنة والوحدة والتماسك االجتماعً، 

  بل ارساء دعائم وطن آمن ومستقر.ال

 


