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 قسم التارٌخ
 عنوان / ثقافة التسامح فً المجتمع العراقً ب محاضرة                        

  -المقدمة :
تعدددد الحاجدددث الدددى ثقافدددة التسدددامح فدددً المجتمدددع احدددد  الضدددرورا  االجتما ٌدددة فدددً           

الواقدددددع العراقدددددً المعاادددددر بعدددددد ان اردددددم  لدددددا رة العنددددد  ولدددددا رة ت ددددددم الع قدددددا  

 االجتما ٌة مارم ا طٌلة الفترا  السابق .

عراقٌدددة ان الادددر ا  العنٌفدددة التدددً تعدددرع ل دددا المجتمدددع العراقدددً جعددد  الدددما  ال         

تتمركددح حددو  محددور العندد  وااددبح  ددما المحددور ٌحتدد  جددحا كبٌددر مددن المجتمددع العراقددً 

ام تغلغددد  فدددً ثقافتندددا الباطنٌدددة او المسدددتترة واادددبح جدددحاا مدددن مٌولندددا النفسدددٌة واالجتما ٌدددة 

حتددى بدددع العندد  ٌل ددر فددً سددلوكٌاتنا وتعملنددا الٌددومً لٌكددون نمددط ثقددافً ٌمٌددح مجتمعنددا  ددن 

روس الماضددددً بعددددد اسددددتٌعاع المجتمددددع العراقددددً لددددد ولكننددددا الٌددددوم،  المجتمعددددا  االرددددر 

ورروجدددث مدددن وتعرضدددث لتغٌدددرا  اجتما ٌدددة وثقافٌدددة وسٌاسدددٌة م مدددث فدددً تارٌردددث الحددددٌ  

جعلتددددث امددددام ثقافددددة جدٌدددددء ارددددم  تحتدددد  الجددددحا االكبددددر مددددن اولوٌددددا  العحلددددة االجتما ٌددددة 

القومٌددددة والمم بٌددددة والدٌنٌددددة  فكلمددددا اتسددددع  االرت فددددا ، التفكٌددددر فددددً العراددددٌة العراقٌددددة 

الرددددت   وتسددددتو ع ااحداد  الحاجدددث الددددى اطدددر ثقافٌددددة وقددددٌم جدٌددددء تحتضددددن كدددد  معدددالم 

جمٌدددع العدددرافح والففدددا  وتقسدددس لحقدددافق التسدددامح كوسدددٌلث مجتمعٌدددة وحضدددارٌة فدددً ادار  

 .الر فا  واالرت فا  المتوافرء لتكون ثقافث مجتمعٌة تسود بٌن جمٌع ففا  المجتمع 

 -:المفاهيم والمصطلحات العلمية 

 ثقافة التسامح    

اما اردنددا تعرٌدد  مف ددوم ثقافددة التسددامح كمف ددوم واحددد البددد لنددا مددن تعرٌدد  مف ددومً         

 ا ، فالثقافددة  ددً االنمدداط اللددا رءالثقافددة ثددم التسددامح ثددم اٌجدداد معنددى او تعرٌدد  ٌجمددع بٌن مدد

 لددوم مي ٌتكددون فددً مجتمددع معددٌن مددن والباطنددث للسددلوم المكتسددع  ددن طرٌددق الرمددوح والدد

 دددا تتكدددون مدددن النمدددامل المتادددلث بالسدددلوم وبمنتجدددا  الفعددد  ومعتقددددا  وقدددٌم و دددادا  او ان

 االنسانً التً ٌمكن ان تور  .

امددددا مف ددددوم التسددددامح فقددددد جدددداا فددددً لسددددان العددددرع ، سددددمح ، السددددما  ، السددددماحث ،        

والتسدددمٌح ، والمسدددامحث  دددً المسدددا لث  . وجددداا فدددً قددداموس العلدددوم االجتما ٌدددة ان التسدددامح 

االرددددت  ، ومحاولددددة تغٌٌددددر االوضددددا   ٌعنددددً قبددددو  اراا االرددددرٌن وسددددلوك م  دددد  مبدددددع

 حوار والتسامح وقبو  االرر .االجتما ٌة والسٌاسٌة وفق مبدع ال

 لدددددى الدددددرةم مدددددن حداثدددددة اسدددددتردام مف دددددوم التسدددددامح فدددددً االدبٌدددددا  العربٌدددددة              

والعراقٌدددة ، اال ان للمف دددوم ابعددداد دٌنٌدددة واجتما ٌدددة ، فمدددن الناحٌدددة الدٌنٌدددث فالددددٌن االسددد مً 

ن آث القدددرحر والتضدددامن والوحددددء ، و دددما مدددا نددد   لٌدددأٌدددد وا الدددى التسدددامح والمحبدددث والتددد

(   ولددو 525دل م بددالتً  ددً احسددن   النحدد   مددن ردد   الددد وء الددى الحددوار   وجدداالكددرٌم 

(   وان تعفددددوا اقددددرع 551كندددد  فضددددا ةلددددٌل القلددددع النفضددددوا مددددن حولددددم   ا   مددددران  

. وتل دددر ادددحٌفة المدٌندددث التدددً ا لن دددا ( 232للتقدددو  وال تنسدددوا الفضددد  بٌدددنكم   البقدددرة  

 لٌدددث وسدددلم ( حدددٌن دردددا  ٌثدددرع مدددد  الحدددر   لدددى اقامدددة  رسدددو  ح محمدددد  اددد  ح

مجتمدددع مددددنً متسدددامح تنفدددتح فٌدددث الجما دددا   لدددى بعضددد ا تفدددا   وتبدددادال للمادددالح بددددون 



 نددد  او قسدددر ففدددً او  رطددداع القددداء الرسدددو   اددد  ح  لٌدددث وسدددلم ( قدددا    مدددن اسدددتطا  

ٌبددث فددان ب ددا تجددري ان ٌقددً وج ددث مددن النددار ولددو بعددق تمددرء فلٌفعدد  ومددن لددم ٌجددد فبكلمددث ط

  ان لكدددم  نددددنا  للردددوارل الحسدددنة  عدددرة امثال دددا   وقدددا  االمدددام  لدددً   رضدددً ح  ندددث ( 

ثددد   مدددا ادددحبتمونا ، ال نمدددنعكم مسددداجد ح ان تدددمكر فٌ دددا اسدددمث وال نمدددنعكم مدددن الفدددًا ، 

 مادام  اٌدٌكم فً اٌدٌنا وال نقاتلكم حتى تبدقون   

لتدددان وردتدددا فدددً القدددران الكدددرٌم  مدددا مدددا نحتدددال الٌ مدددا فدددً ان كلمتدددً العفدددو والادددفح ال      

، و لدددى الجمٌدددع ان ٌددددركوا ان العنددد  ٌمثددد   بودٌدددة الحقدددد وان التسدددامح المجتمدددع العراقدددً 

 دددو الحرٌدددة وان ثقافدددة التسدددامح  دددً ثقافدددة الدددوطن الواحدددد ، امدددا العنددد  ف دددو ثقافدددة االنقسدددام 

  -والتعرمم ، التسامح امن :

 ترام لحقوقث وماالحث ا ترا  باالرر واح  -

 تكرٌس مبدا الحوار معث بدال من العن  واالكراء  -

ٌحدددرر االنسدددان مدددن دوافدددع الثدددار والعدددر التدددً ٌدددحدحم ب دددا الماضدددً وٌمنحدددث الحرٌدددة  -

 والقدرء  لى اا   الحاضر والتطلع المتفاف  الى المستقب  .

 ٌعحح قٌمة المواطنث وال وٌة الوطنٌة . -

   -دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تنمية ثقافة التسامح :

 .  وثقافة التسامح االسرة – والا ا

ان االسدددرة  دددً البٌفدددة االجتما ٌدددة االولدددى للطفددد  و دددً الوحددددة االجتما ٌدددة االولدددى           

التدددً ٌحتدددم ب دددا وٌكتسدددع من دددا معلدددم سدددلوكٌاتث االجتما ٌدددة . وٌنعدددا الطفددد  فدددً محٌط دددا 

علمددددا ومثقفددددا بفددددن التعامدددد  والتعدددداون واالنسددددجام والتوافددددق والمنافسددددة ، وٌعددددعر وجو ددددا مت

كوندددددث فدددددردا فدددددً جما دددددث تقدددددوم بٌدددددن م   قدددددا  اجتما ٌدددددة ، وٌنمدددددو و ٌدددددة االجتمدددددا ً 

بالضددددوابط المقددددررة اجتما ٌددددا . ففددددً الوسددددط االسددددري تتحقددددق  وٌددددة االنسددددان االولددددى . 

مددن التفددا    االنسددانٌة و لددى ضددوا وٌدددر  افددراد االسددرة جمٌعددا فددً محددٌط حٌدداة كاملددة 

مسدددتو  ثقافدددة وةدددن تعدددامل م مدددع بعضددد م تتكدددون عرادددٌات م فاالسدددرة التدددً تتعامددد  مدددع 

ابناف دددا بدراٌدددة وتمتلدددم تجربدددث تربوٌدددة وتراقدددع سدددلوم كددد  واحدددد مدددن م وتعتدددر  بعرادددٌتث 

وتحقدددق لدددث حاجاتدددث االساسدددٌة وتعدددبع ا وٌسدددود بٌن دددا ندددو  مدددن االلفدددة والمحبدددة والتعددداون 

النسددددجام الن ددددا اتبعدددد  اسددددالٌع التربٌددددة والتعامدددد  الاددددحٌح ان اعددددا ة ثقافددددة الحددددوار وا

والتسددامح انمددا تبدددا مددن االسددرة فاالسددرة ل ددا اثددر كبٌددر فددً  ددما الجانددع السددٌما الع قددة بددٌن 

 االباا واالبناا .

لدددملم فدددان اسدددتردام االنمددداط السدددلوكٌة وتكدددرار اسدددتردام ا ٌكسدددب ا الادددفة التلقافٌدددة         

فٌتبع دددا الفدددرد وٌسدددتجٌع ل دددا كمتطلبدددا  مجتمعدددث دون مواج دددة ادددعوبا  تدددمكر . لدددما تعدددد 

بنددداا المجتمدددع   االسدددرة  دددً المغدددمي االو  للثقافدددة لدددد  ابنددداا المجتمدددع وٌتوقددد   لٌ دددا مدددد

العراقدددددً بثقافدددددة جدٌددددددة  دددددن طرٌدددددق التربٌدددددة والتنعدددددفة االجتما ٌدددددة ثقافدددددة تدددددقمن بدددددن   

مددن رددد   اعددا ة رو  الوفدددام الرادددوما  . وٌددتم ملدددم المسددامحة والمسدددالة فددً حددد  جمٌددع 

 ناف ا واتبا  الممارسا  ال  نفٌة فً ح  جمٌع المعاك  التً تواجث االسرة .بٌن اب

الدددى جاندددع ملدددم البدددد مدددن اال تمدددام بالعدالدددة بدددٌن االبنددداا والتدددً تسدددا م فدددً تعرٌددد          

ندددافس الادددحٌح ٌنمدددً لدددد  الطفددد  والمرا دددق بحقوقدددة وحقدددوق االردددرٌن وكمدددا ان تعحٌدددح الت

االوالد اال تدددرا  بم دددارا  االردددرٌن ومدددا ٌمتلكوندددث مدددن قددددرا  فقدددد ٌكدددون مدددن الضدددروري 

ف ددددمء تعددددحح لدٌددددة العددددعور بحددددع ان نعلددددم االبندددداا تقدددددٌم الت ددددانً فددددً المسددددابقا  للفددددافحٌن 



االرددددرٌن واحتددددرام م وتنمددددً الرٌددددر ل ددددم ممددددا ٌسددددا د فددددً تدددددرٌع االوالد  لددددى مقدددددما  

 لعفو .التسامح وا

نسدددتنت  ممدددا تقددددم ان لغدددة الحدددوار والتددددرٌع  لدددى م دددارا  االسدددتما  دورا كبٌدددرا          

فدددً التنعدددفة االجتما ٌدددة البنافندددا ، فددداما اسدددتمعنا الوالدندددا و دددم ٌعللدددون ارطددداف م وٌبدددررون 

ممدددا ٌجعل دددم مسدددتمعٌن جٌددددٌن تادددرفات م ، فدددان ملكدددة االنادددا  ل ردددرٌن سدددتقو  لددددٌ م 

وتقبددد  اراف دددم والنلدددر بعمدددق لمدددا ٌقولدددث االردددر ، وٌجدددع ان ٌدددتعلم كٌددد  الرطددداا االردددرٌن 

ٌارددم حقوقددث المعددرو ث وٌعددر  نلددرة االرددرٌن الٌددث فلددو تحدداور وتسددامح مددع االرددر البدددد 

، لدددما تبقدددى دافمدددا ان تكدددون الننلدددرء الٌدددث  لدددى اندددث طفددد  عدددجا  اسدددتطا  ان ٌغفدددر وٌعفدددوا

مدددرآة المعكوسدددة  لدددى االوالد فدددً تبندددً الع قدددا  االسدددرٌة  دددً نبدددراس  دددمء الثقافدددث و دددً ال

 ثقافة ال  ن  و ً اوال وارٌرا مسقولٌة االباا فً تعحٌح  مء الثقافة .

 . المدرسة وثقافة التسامح –ثانيا 

لقددددد ةدددددا التعلددددٌم مددددن اجدددد  نعددددر ثقافددددة السدددد م والتسددددامح فددددً المجتمددددع العراقددددً          

وٌنبغددددً ان تسدددد م السٌاسددددا  والبددددرام  التعلٌمٌددددة والمنددددا   الدراسددددٌة . ضددددرورة ملحددددة 

فدددً تعحٌدددح التفدددا م ومضدددامٌن الكتدددع المدرسدددٌة والددددروس وةٌر دددا مدددن المدددواد التعلٌمٌدددث 

، وفدددً  دددما الاددددد تقكدددد والتضدددامن والتسدددامح بدددٌن االفدددراد ومحاربدددة العنددد  والتطدددر  

اسدددٌة بثقافددددة السددد م والتسددددامح فددددً االتجا دددا  التربوٌددددة الحدٌثدددة  لددددى نعدددر المعرفددددة االس

المندددددا   المدرسدددددٌة انددددددماج ا بدددددالقٌم العامدددددث مدددددن رددددد   المندددددا   الدراسدددددٌة المدرسدددددٌة 

والجامعٌدددددة ، ومدددددن اكثدددددر النمدددددامل فا لٌدددددة  لدددددى المدددددد  الطوٌددددد  فدددددً احددددددا  التحدددددو  

الدددى كددد  فدددرد االجتمدددا ً االٌجدددابً واٌادددال ا المعرفدددة االساسدددٌة بثقافدددة السددد م والتسدددامح 

افددراد المجتمددع وادرال ددا فددً ثقددافت م وجعل ددا جددحاا مددن حٌددات م الٌومٌددة . كمددا ٌجددع ان مددن 

ٌسددود فددً المقسسددة التربوٌددث دٌمقراطٌددة تعامدد  التدرٌسددٌٌن مددع الطلبددث لتسددود ثقافددة الحددوار 

وان ٌدددتم التعامددد  بحرٌدددة فدددً ابدددداا الدددراي لٌدددتعلم الطلبدددث احتدددرام الحدددوار وجددددواء فدددً ابدددداا 

 .لٌمتلكوا العجا ث فً بٌان ارت ف م اراف م المرتلفة و

لتدددوفٌر بٌفدددة تعلٌمٌدددة تسدددا د  ددد  نعدددر ثقافدددة التسدددامح بدددٌن الطلبدددة فددد  بدددد مدددن وجدددود      

 ومن ا :مجمو ث من العناار االساسٌة التً تحفح  لى التعلم 

 وجود وساف  متعددء للتعلٌم تسا د  لى الحوار والمناقعة . -5

 البح  وتعجع  لى الدراسة .وجود مكتبث مترااث تحفح  لى  -2

 .وجود قا ة دراسٌة تسا د  لى عٌو  رو  المناقعة واالبدا   -3

ا طددداا الفرادددث للطددد ع للمناقعدددة والحدددوار واالبددددا  واالردددت   ، فاالبددددا  ٌنمدددو  -4

 فً م دء فً اجواا الدكتاتورٌة الاارمة . فً اجواا الحوار وٌمو  

فددددً تكددددرٌس ثقافددددة التسددددامح فددددً االسدددد ام  نسددددترل  ممددددا تقدددددم ان ا مٌددددة التعلددددٌم        

 .بواف ا استراتٌجٌة فً  ملٌة التنعفة االجتما ٌة التً تعم   لٌ ا المقسسة التربوٌث 

 الجامعة وثقافة التسامح . –ثالثا 

ان الجامعدددث بمثابدددة القلدددع مدددن المجتمدددع وان دددا مركدددح االعدددعا  والتددداثٌر ، والبدددد            

، اال ان قدددرت ا فددً للجامعددة ان تمسددم بحمددام المبددادرة للتدداثٌر والتغٌٌددر نحددو ثقافددة التسددامح 

تحقٌدددق ا دددداف ا ورسدددالت ا فدددً بنددداا المجتمدددع وتنمٌتدددث ٌتوقددد   لدددى مدددد  قددددرت ا  لدددى اداا 

اف  رفٌسدددٌة ، و دددً التعلدددٌم والدددمي ٌمكدددن اجمال دددا فدددً ثددد   ولددد ولافف دددا المرتلفدددة والتدددً

وردمدددة المجتمدددع ب دددد  مدددن ر لدددث ٌدددتم نقددد  المعرفدددة والبحددد  العلمدددً الدددمي ٌندددت  المعرفدددث 



، و كددما ٌطددر  مف ددوم الجامعددث فددً تنمٌددة المجتمددع بدددال مددن تنمٌتددث وتقدمددث وحدد  معددك تث 

 مف وم الجامعة المنعحلث  ن المجتمع .

مط االداري الددددمي ٌمددددارس داردددد  الجامعددددث دور كبٌددددر فددددً نعددددر القددددٌم االنسددددانٌة فللددددن       

واالر قٌدددة ، وا م دددا قدددٌم التسدددامح ، وتقبددد  النقدددد وقبدددو  الفكدددر المردددال  واالقدددرار بحدددق 

االرددددت   ، مددددن ردددد   ت ٌفددددة البٌفددددة الم فمددددث داردددد  الوسددددط الجددددامعً ولعضددددو ال ٌفددددة 

ح واال تددددا  ملدددم الندددث بمثابدددة االع الروحدددً التدرٌسدددٌة دور قٌدددادي فدددً نعدددر قدددٌم التسدددام

واالخ االكبددددر لطلبتددددث و ددددو نمددددومل سددددلوكً ٌقتدددددي بددددث طلبتددددث ، فضدددد   ددددن ملددددم تسدددد م 

امدددداد الطلبدددث بالمعلومدددا  المندددا    الدراسدددٌة فدددً اكتسددداع الطلبدددث قدددٌم التسدددامح مدددن رددد   

والمعدددار  والربدددرا  والم دددارا  التدددً مدددن عدددان ا ان تعدددحح لددددٌ م قدددٌم التسدددامح ، وٌمكدددن 

للجامعددث ان تحقددق تقدددما كبٌددرا فددً تعحٌددح قددٌم التسددامح مددن ردد   تفعٌدد  االنعددطث الط بٌددة 

مدددددن رددددد   االحتفددددداال  بالمناسدددددبا  الوطنٌدددددة واالنعدددددطث الرٌاضدددددٌة و العلمٌدددددة والثقافٌدددددة 

واالنعددددطث المجتمعٌددددة ، بواددددف ا المجددددا  الحددددر الددددمي ٌنمددددً عراددددٌة والفعالٌددددا  الفنٌددددة 

وٌددددوفر لددددث الجددددو االجتمددددا ً اممددددن وٌقددددوي ادددد   المحبددددث بٌددددن م مددددن ردددد   الطالددددع 

 المعاركة والتعاون والعم  الجما ً .

 . االعالم وثقافة التسامح –رابعا 

ف  اال دد م عدددرٌكا فددا   ٌسددد م بقددددر لقددد جددداا  ثددورة االتاددداال  لتجعدد  مدددن وسدددا         

كبٌدددر فدددً  ملٌدددة التنعدددفة االجتما ٌدددة ، وتل دددر فا لٌدددة وسددداف  اال ددد م فدددً قددددرت ا  لدددى 

و مكتبددددث او اي مكددددان ٌتجددددث الٌددددة التحددددرم حٌدددد  ٌوجددددد الجم ددددور المسددددت د  فددددً بٌتددددث ا

، كدددم ان وسددداف  اال ددد م احتلددد  نفسددد ا مكاندددا طدددع الكبٌدددر والادددغٌر والمدددراة والرجددد  ترا

والتددداثٌر فدددً الثقافدددة والتدددروٌ  والتوجٌدددة وفدددق اسدددالٌع مسدددتحدثث  كافدددة فدددً مٌدددادٌن الفكدددر

وتقنٌدددا   الٌدددة ممدددا ٌجعددد  افدددراد المجتمدددع ٌسدددلمون  قدددول م و ددداطفت م للوسدددٌلة اال  مٌدددة 

، فلوسددداف  اال ددد م فوافدددد جمدددث من دددا قددددرت ا فدددً توجٌدددة لتقدددوم بددددور االسدددرة والمدرسدددة 

مدددن رددد   تدددرول افكدددار المسددداواة والتسدددامح والعدالدددة االجتما ٌدددة الدددراي العدددام نحدددو التغٌٌدددر 

وقدددرة  دددمء الوسدداف  تدددروٌ  ثقافددة تتناسدددع مددع متطلبدددا  المجتمددع وتلبدددً رةباتددث ممدددا ٌتدددٌح 

، كالتلفددداح واالنترنٌددد  والادددح  والمجددد   امكانٌدددة اسدددتردام وسددداف  اال ددد م الجما ٌرٌدددث 

العراقددً لمددا ل ددمء الوسدداف  مددن قدددرة  لددى  والكتددع ، فددً نعددر ثقافددة التسددامح داردد  المجتمددع

تدددوافر منددداخ فكدددري للتغٌٌدددر  دددن طرٌدددق بددد  افكدددار جدٌددددء تسددد م فدددً  ملٌدددة التغٌٌدددر نحدددو 

ثقافدددث تدددقمن بالسدددلم والحدددوار طرٌدددق لحددد  جمٌدددع االرت فدددا  والتناقضدددا  المتدددوافرء دارددد  

ى االدندددالمجتمدددع العراقدددً ،ثدددم تقلٌددد  وسددداف  اال ددد م لعرضددد ا ملدددا ر العنددد  الدددى الحدددد 

حاددددر ثقافددددة العندددد  بددددٌن ففددددا  المجتمددددع ، الن وللضددددرورة القاددددو  فقددددط ٌسددددا م فددددً 

معدددا دة ملدددا ر العنددد  بالادددورة او بدددالفلم راادددث مدددن قبددد  االطفدددا  والعدددباع  دددو مقدمدددة 

. ان لوسددداف  التطبدددع  لٌدددة ومحاولدددة محاكاتدددث  لدددى ارع الواقدددع وفدددً ممارسددداتث الٌومٌدددة 

التسددددامح  بددددر ادوات ددددا اال  مٌددددة التددددً تادددد  بعددددك  اال دددد م القدددددرة  لددددى اعددددا ة ثقافددددة 

مباعدددر الدددى جمٌدددع عدددرافح المجتمدددع و لدددى اردددت   ثقافدددات م اممدددا اسدددتردم  نقطدددة حدددوار 

 وتفا م ولقاا ال نقطة ر   وتناقع وارا  .

 

 

 



 التوصيات .

حدددد  الوالدددددٌن  لددددى نعددددر ثقافددددة التسددددامح والحددددوار وتقبدددد  الددددراي االرددددر داردددد   -5

ٌددددق حددددر  الوالدددددٌن  لددددى اقامددددة   قددددا  سددددلٌمث مددددع االسددددرة . وملددددم  ددددن طر

االبنددداا قافمدددة  لدددى الحدددوار واالحتدددرام المتبددداد  وتقبددد  الدددراي االردددر والترلدددً  دددن 

 الع قا  القافمة  لى التسلط واالستبداد بالراي .

فدددً نفدددوس االبنددداا ، مدددع تكثٌددد  اعدددرا  ةدددرس القدددٌم الدٌنٌدددث المعتدلدددث والمتسدددامحث  -2

 . ومتابعة االباا ل بناا

ا تمددداد المقسسدددا  اال  مٌدددث فدددً العدددراق بدددرام  حوارٌدددة متنو دددث العدددا ة ثقافدددة  -3

الحددددوار والتسددددامح  سددددواا كددددان ملددددم مددددن ردددد   اللقدددداا والندددددوا  والم رجانددددا  

والددددراما او مدددن رددد   اال  ندددا  والبوسدددترا  وةٌر دددا مدددن الوسددداف  التدددً تسدددا د 

فضدددد   ددددن االسددددتفادء مددددن   لددددى اعددددا ة ثقافددددة التسددددامح فددددً المجتمددددع العراقددددً ،

توج دددا  الوسدددداف  اال  مٌددددة االرددددر  كددددالقنوا  العربٌددددة والاددددح  فددددً اسددددلوع 

  رض ا مواد اعا ة ثقافة الحوار والتسامح الموج ث ل فراد بمرتل  العرافح 

ضددددرورة ادرددددا  موضددددو ا  دراسددددٌة فددددً المنددددا   التربوٌددددث التددددً تحدددد   لددددى  -4

المدرسدددٌة للطددد ع  دددن مف دددوم ثقافدددة التسدددامح والحدددوار ووضدددع امثلدددث فدددً المندددا   

 التسامح لما ل ا من اثر اٌجابً فً تنمٌة ثقافة التسامح فً المجتمع العراقً .

اقدددرار مندددا   دراسدددٌة مدددن المرحلدددث االبتدافٌدددة الدددى الجامعٌدددة لتعلدددٌم النعددد  المحبدددة  -5

 والتسامح .

اب م  قدددد دورا  تدرٌبٌدددة للكدددادر التدرٌسدددً مدددن معدددرفٌن ومعلمدددٌن ٌدددتم ر ل دددا اكسددد -6

 بمف وم ثقافة التسامح .الم ارا  كً تجعل م  لى و ً تام وادرام 

تعدددجٌع االنعدددطث الط بٌدددة المدرسدددٌة والجامعٌدددة التدددً تسدددا م فدددً تنمٌدددة الم دددارا   -2

 والقٌم االٌجابٌة لد  الط ع ومن ضمن ا التسامح وقبو  االرر واحترامث .

فٌ ددددا المواطنددددث بكدددد   اعددددا ة ثقافددددة المنلومددددة االسدددد مٌة المعتدلددددة التددددً تتجسددددد -8

ابعاد دددا وابدددراح التدددرا  االسددد مً كمدددا جددداا فدددً وثٌقدددة المدٌندددة المندددورء ، وسدددلوم 

 وافعا  سلفنا الاالح فٌما ٌر  التسامح وقبو  االرر .

ان  ملٌددددة نعددددر ثقافددددة التسددددامح فددددً المجتمددددع تتطلددددع تكدددداث  الج ددددود مددددن قبدددد   -1

رة التعلدددٌم العدددالً والبحددد  الج دددا  المعنٌدددة المرتلفدددة ، مثددد  وحارة التربٌدددة ، ووحا

العلمددددددً ، ووحارة حقددددددوق االنسددددددان ،ووحارة الثقافددددددة ، واالوقددددددا  ، ومنلمددددددا  

المجتمدددع المددددنً . و دددً ج دددا  ٌمكدددن ل دددا ان تضدددطلع بنعدددر ثقافدددة الحدددوار فدددً 

 المجتمع العراقً .
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