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 ١ ثقافة االختالف
  

  ـزار حيدرن
  
هل يستطيع احد ان يلغي االختالف يف اتمع؟ بالتاكيد كال، والسبب واضح وبسيط يف آن واحد، اال وهو؛    

  .ان االختالف سنة احلياة، فهو الفطرة اليت فطر اهللا تعاىل اخللق، وليس البشر، عليها
ومن آياته خلق السماوات {اهللا تعاىل كما يف قوله عز وجل  ولقد مسى القران الكرمي االختالف آية من آيات   

  .}واالرض واختالف السنتكم والوانكم ان يف ذلك اليات للعاملني
تاكيد واضح ال يقبل اجلدال على ان } ولو شاء ربك جلعل الناس امة واحدة وال يزالون خمتلفني{ويف االية    

  .من املستحيل القضاء عليه واائه يف اي جمتمع االختالف هو االصل يف سنن احلياة، ولذلك فان
  :ولقد حتدث القرآن الكرمي يف العديد من آياته عن االختالف يف كل شئ، منها قوله تعاىل   
وهو الذي انشا جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلف اكله والزيتون والرمان متشابه {   

مث كلي من كل الثمرات } {رض خمتلفا الوانه ان يف ذلك الية لقوم يذكرونوما ذرا لكم يف اال} {وغري متشابه
امل تر ان اهللا انزل من السماء ماء فاخرجنا به } {فاسلكي سبل ربك ذلال خيرج من بطوا شراب خمتلف الوانه

ب واالنعام ومن الناس والدوا} {مثرات خمتلفا الواا ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف الواا وغرابيب سود
كان } {امل تر ان اهللا انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع يف االرض مث خيرج به زرعا خمتلفا الوانه} {خمتلف الوانه

الناس امة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا 
  .}ختلفوا ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه خيتلفونوما كان الناس اال امة واحدة فا} {فيه
من ذلك يتضح لنا جليا ان االختالف هو االصل يف اخللقة وكذلك يف العالقة البشرية، اما االتفاق فاستثناء،    

العلم ويف ولذلك فهو يعيش معنا يف كل مكان، يف االسرة ويف العمل ويف السياسة ويف الثقافة والفكر ويف 
املدرسة ويف الشارع ويف الفريق الرياضي، ويف االميان ويف الدين ويف املذهب ويف القومية ويف اجلنس ويف اللون، 

  .ويف كل شئ ومكان
واملشكلة ال تكمن يف وجود االختالف، اذ ليس من املعقول ان يفطرنا ربنا على شئ هو مشكلة ابدية لنا،    

ة التعامل مع االختالف، فبينما يسلم به البعض فيتعايش معه ويروضه وجيعله آلة طوع ابدا، امنا املشكلة يف طريق
                                   

  وردنا عرب بريد املوقع  ١
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بنانه خلدمة االهداف النبيلة واالمسى، يكابر البعض االخر فال يعترف به فيحاول ان يلغي االخر النه خيتلف معه 
  .يف شئ ما، كالقومية او الدين او املذهب او الفكر او اي شئ آخر

  .ا ليس يف القضاء على االختالفات، بل توجيهها حنو هدف مشترك واحد هو التقدمان الفن هن   
ولو تدبرنا يف االيات اعاله التضح لنا جليا هذا املعىن، فاهللا تعاىل مل يبعث الكتاب ليلغي االختالف وامنا    

  .لتنظيمه وتوجيهه وقيادته بصورة صحيحة وسليمة
اهللا اليت فطر اخللق عليها، فهذا يعين ان يف االمر غاية مقدسة وهدف وعندما يكون االختالف سنة وفطرة    

امسى اراد اهللا تعاىل لعباده ان يصلوا اليه من خالل االختالف حتديدا، اال وهو، برايي، التكامل والسمو، من 
 جلعلكم امة ولو شاء اهللا{خالل بالء االختالف، ان صح هذا التعبري، والذي اشارت اليه االية الكرمية بقوهلا 

فاموعة البشرية اليت تتطابق يف كل شئ، جدال، ال تسري حنو التكامل وال } واحدة ولكن ليبلوكم يف ما آتاكم
ميكنها ان حتقق السمو ابدا، الا، واحلال هذه، ال تعرف ماذا ينقصها لتسعى من اجل اجياده، وال تعرف اين 

فالليل ال ) تعرف االشياء باضدادها(حه، ولذلك قيل يف احلكمة اخللل واخلطا والنقص لتسعى اىل اكماله واصال
يعرفه االنسان اال بالنهار، والطعم احللو ال يعرفه اال بالطعم املر، واجلمال اال بالقبح والعلم اال باجلهل والطول 

بالتردد واالميان اال اال بالقصر والكرب اال بالصغر واحلق اال بالباطل والبطولة والشجاعة اال باجلنب والثقة اال 
بالكفر والنجاح اال بالفشل والقوة اال بالضعف والعدل اال بالظلم والربح اال باخلسارة، وهكذا، ولو انتبهنا اىل 

يف االشياء واملعاين واجلوهر، ولواله النتفى مفهوم ) االختالف(هذه املتناقضات جيدا الكتشفنا ان جوهرها هو 
  .فضل واالحسنالتكامل والسمو والبحث عن اال

من هنا اكرر جازما بان املشكلة ليست يف االختالف ابدا، وامنا يف طريقة تعامل الناس معه وقبل ذلك فهمه    
واستيعاب فلسفته، فليس يف هذا العامل جمتمع ليس فيه اختالف، اال ان الفرق يكمن يف ان اتمع الناجح هو 

وجيهه لتحقيق الصاحل العام، اما اتمع الفاشل فهو الذي ال الذي يعرف كيف يتعامل مع االختالف من اجل ت
ميتلك ثقافة االختالف فهو ال يعرف كيف يتعامل معه بطريقة ختدم مصاحله وحتقق طموحاته، فاتمع الناجح 
يوظف االختالف من اجل الرقي والبناء والتقدم وحتقيق االهداف السامية، النه يعرف كيف يتعامل معه، اما 

تمع الفاشل فهو الذي حيول االختالف اىل آلة حادة لتمزيق جسده وتقطيع اوصاله وتدمري نسيجه االجتماعي، ا
  .وحتطيم كل امل يف التغيري والبناء والتقدم واالزدهار

خذ مثال على ذلك الواليات املتحدة االمريكية، ففيها من االختالف يف كل شئ يف اللون واجلنس والدين    
ويف كل شئ، اال ان اتمع فيها جنح وبامتياز يف صهر اخلالفات ) الواليات(واالثنية والثقافة واملناطقية واملعتقد 

يف بوتقة واحدة مث توجيهه صوب الصاحل العام، هم مل يقضوا على اخلالف ابدا، ولكنهم سيطروا عليه بطريقة 
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م سيطروا على اخلالف وروضوه لتحقيق ختدم حاضرهم ومستقبلهم، وال اريد هنا ان اشرح بالتفصيل كيف ا
  .اهدافهم الكبرية، فان الشرح يف ذلك يطول كثريا

مقابل هذا املثال، هناك مثل آخر هو بلدنا العراق، كامنوذج للخالف يف جمتمعات البالد العربية واالسالمية    
واالنتماء السياسي واملناطقية  عموما، ففي العراق كذلك عندنا اخلالف يف كل شئ، يف الدين واملذهب واملعتقد

والطبقية االجتماعية ويف كل شئ، اال اننا، ولالسف، لالن مل نعرف كيف نروض هذا االختالف من اجل حتقيق 
  .الصاحل العام

وحلسن حظ االنسان هو ان اخلالف كان دائما، وعلى مر العصور واالزمان، عنصر تقدم وبناء ومنفعة، اال يف    
ل العقود االخرية من عمره، فانه مل يعد كذلك، بل حتول هذا اخلالف اىل عنصر للتناحر العراق، خاصة خال

والتمزق واالقتتال واملقابر اجلماعية وحلبجة واالنفال واالرهاب والعنف والتدمري، ملاذا؟ الننا ننكر اخلالف وال 
ذا مل يعترف به االنسان، ومل يصارحه نعترف به ولذلك مل نتعلم بعد كيف نتعامل معه، فاخلالف، لنقل، كاملرض، ا

به الطبيب، مل يتعلم كيف يتعايش معه ويروضه، ولذلك يقضي عليه يف اسرع وقت ممكن، وهذا هو الفرق بيننا 
وبني الغربيني يف عالقاتنا مع املرض، فبينما خيرب الطبيب عندهم مريضه ويصارحه مبرضه حىت اذا كان خطريا، 

دادات الالزمة من اجل مواجهته بالطريقة اليت هي احسن فيتعايش معه على قاعدة امري فياخذ املريض كافة االستع
ترى الطبيب عندنا خيفي املرض ونوعه وخطورته حىت على } امش بدائك ما مشى بك{املؤمنني عليه السالم 

لى احلقيقة يقتله صاحب الشان، املريض، ولذلك مل يستعد االخري للتعامل معه بالطريقة السليمة، وعندما يطلع ع
  .املرض ليس بسبب املرض نفسه، وامنا بسبب هول صدمة املعرفة باملرض وحقيقته وخطورته

وخيطئ من يظن ان سبب جناح جمتمع ما هو قضاءه على االختالفات، ابدا، فهذا امر مستحيل، اذ ال يوجد    
ن مثل هذا اتمع متكن بوعيه وثقافته مثل هذا اتمع على وجه البسيطة ابدا، امنا تكمن حقيقة االمر يف ا

وبالقانون الذي حيتكم اليه من ان يوظف االختالف بطريقة اجيابية وسليمة انتجت النجاح، والعكس هو 
الصحيح، فاذا رايت جمتمعا فاشال فتاكد بانه فشل قبل ذلك يف التعامل مع االختالف، اما اتمع الذي يفكر يف 

  .ف فانه سيقضي كل عمره وحياته حبثا عن وهم وسراب لن يصل اليه ابداكيفية القضاء على االختال
ان اهللا يامر بالعدل {وباالختالف يقام العدل والقسط واالحسان الذي امرنا اهللا تعاىل ا يف قوله عز وجل    

، فانه سيلجا وان اتمع الذي ال ياخذ بنظر االعتبار االختالف بني الناس} قل امر ريب بالقسط{و } واالحسان
اليت تعين يف اغلب االحيان الظلم وعدم انصاف الناس، فاالب مثال اذا مل ياخذ بنظر االعتبار ) املساواة(اىل نظرية 

اختالف ابنائه يف املستوى الدراسي، العطى لكل واحد منهم مقدارا متساويا من املال، ما سيلحق الظلم والغنب 
ذي ال زال طالبا يف املرحلة االبتدائية فوق ما يستحق وفوق ما حيتاج، وهذا بابنه طالب اجلامعة ويعطي الصغري ال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

هو املساواة، اما العدل والقسط واالنصاف فيحتم على االب ان ياخذ بنظر االعتبار اختالف املراحل التعليمية 
ا بالعدل الذي يعتمد بني ابنائه قبل ان يقرر مقدار ما مينحهم من املال، ليعطي كل واحد منهم ليس بالتساوي وامن

  .احلاجة والقدرة
فان وكذا االختالف يف املستوى التعليمي ويف اخلربة والتجربة والرتاهة والشجاعة واالقدام ويف كل شئ،    

االخذ بنظر االعتبار كل هذه االختالفات عند الناس يساهم يف اقامة العدل والقسط واالنصاف بينهم، ولقد 
  .  }قيمة كل امر ما حيسنه{اشار امري املؤمنني علي بن ايب طالب عليه السالم اىل هذا املبدا بقوله العظيم 

لبناء عالقاته ) العقل واملعرفة واجلهد(الثالثي املقدس  ولذلك، فان اتمع الناجح هو الذي يعتمد االختالف يف   
االنسانية، اما اتمع الفاشل فهو الذي يعتمد قيم اخرى لالختالف، كاالثنية واللون واملناطقية واالنتماء احلزيب 
قية والوالء للحاكم او لزعيم القبيلة او احلزب مثال، واالول يستند بتقييمه لالفراد على قيم حضارية حقي

كالكفاءة واخلربة والتجربة والرتاهة وروح املسؤولية والقدرة على العمل بروح الفريق، فيما يستند الثاين اىل قيم 
فاسدة غري معقولة وغري منطقية كاحملسوبية والرشوة واحملاصصة واالنتماء احلزيب وغري ذلك عند تقييم االفراد، 

  .اينولذلك ينجح اتمع االول ويفشل اتمع الث
لو ان االختالف سنة احلياة اليت ال ميكن الغاءها، فلماذا يتنكر هلا البعض؟ او يسعى : هنا يقفز السؤال التايل   

  .للقفز عليها فيحاول ان يتعامل مع االخرين وكان االصل يف العالقة هو التطابق يف كل شئ؟
ان نؤشر على بعض الصفات السيئة اليت لو تتبعنا صفات مثل هذه النماذج من البشر، المكننا : اجلواب   

  تدفعهم للتفكري ذه الطريقة اخلاطئة، فمثل هذه الشرحية؛
تسعى اىل احتكار احلقيقة، بعد ان رمست يف ذهنها قوالب فكرية معينة تتصور اا املقياس املطلق الذي : اوال   

امري املؤمنني عليه السالم اىل هذا املعىن  جيب ان يقيس عليه االخرون مدى قرم او بعدهم عن احلق، ولقد اشار
  .}املعروف فيهم ما عرفوا، واملنكر عندهم ما انكروا{بقوله عليه السالم 

ان الذي حيتكر احلقيقة ال ميكنه ان يعترف باالختالف مع االخرين، الن االختالف يعين تقاسم احلقيقة، وهذا    
  .  جتماعي، ولذلك فهو ال حيتمل اخلالف واالختالفنقيض طريقته يف التفكري والتعامل يف الوسط اال

اا ال متتلك منطقا ودليال وحجة، ولذلك تسعى اللغاء االختالف والسعي لتثبيت راي واحد وموقف : ثانيا   
  .واحد وهو ما تعتقده هي وتعتربه حقا، اما الراي االخر، فاما ان يتغري ليتطابق مع ما تراه او تلغيه ولو بالقتل

عاجزة عن االقناع بادواا احلضارية السلمية والسليمة فتراها تلجا اىل القتل وتصفية االخر بعد ان تلغي : ثالثا   
  .االختالف وكان كل راي غري ما تراه او تقوله كفر ينبغي اجتثاثه من اتمع
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التطور، ولقد ظلت مثل هذه ال تؤمن بالتطور، ولذلك حتاول الغاء االختالف النه ينتهي باتمع اىل : رابعا   
الشرحية وعلى طول التاريخ القدمي واحلديث تتشبث باملاضي اللغاء االختالف، وكأن املوروث هو احلق املطلق 
الذي ال جيوز الحد نقده او مناقشته او اخلروج عليه، فهي تقدس االفكار وتعبد االشخاص وتؤله الرموز، 

و } بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون{ ولذلك ترفض االختالف وكان شعارها دائما
  .}قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون{

) الدينية(باحلزب الوهايب الذي يلجا اىل الفتوى ) االسالمي(وتتمثل هذه الشرحية املتخلفة اليوم يف اتمع    
ولذلك ينبغي اجلهاد من اجل ان يكون الناس امة واحدة النكار االختالف، فيتعرب ان اي اختالف يقود اىل النار 

ال اختالف يف آرائها ومعتقداا ومواقفها واساليبها وادواا، ورمبا هلذا السبب كفر الوهابيون االخرين واجازوا 
وصفها  قتاهلم واباحوا دماءهم واعراضهم وامواهلم، الم ال يعتقدون اال بانفسهم، وال يؤمنون اال بطريقتهم اليت
قالوا {فرعون ذات مرة، وهو حياول ان حيشد الناس ضد نيب اهللا موسى عليه السالم واخيه هارون عليه السالم

قالوا اجئتنا {او كقوهلم } ان هذان لساحران يريدان ان خيرجاكم من ارضكم بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلى
  .}االرض وما حنن لكما مبؤمننيلتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكربياء يف 

ان مجاعات العنف واالرهاب، واجلماعات املتزمتة واملتطرفة يف اتمع، هي شرائح ال تؤمن باالختالف،    
ولذلك متارس القتل، ولو كانت تؤمن باالختالف للجأت اىل املنطق واحلوار مع االخر الذي خيتلف معها يف 

ن اجل ان نقضي على هذه الظاهرة، علينا مجيعا ان نبذل قصارى جهدنا من الفكر والعقيدة والراي واملوقف، وم
على حد قول احد ) رايك صحيح حيتمل اخلطا، ورايي خطأ حيتمل الصواب(اجل اشاعة ثقافة االختالف، فـ 

  .الفالسفة
الناس ويكفر ا اا مجاعات ترى ايتها يف االختالف وليس يف االتفاق، فاالول قد يظهر خطاها فينفض عنها    

  .الراي العام، ولذلك يلغون االختالف ويسعون لفرض ج واحد يف اتمع يؤمن هلم دميومة ما لزمن ما
وان من اخصب االرضيات اليت تنمو فيها فكرة الغاء االختالف هي الديكتاتورية والنظم االستبدادية    

وحتجر على اي نوع من انواع احلوار احلر واملستقل، والشمولية والبوليسية، الا متنع الراي والراي االخر 
  .بسبب اا ال حتب التغيري ايا كان نوعه ومصدره الن جمرد التفكري برايها يشكل بداية النهاية بالنسبة هلا

ان الديكتاتورية تشجع على الغاء اخلالفات من اجل ان تقضي على الراي والراي االخر، كما اا تقمع    
ا ال تريد ان تسمع معارضا يديل هلا حبجج ختتلف عما تسوقه هي فقط اىل الراي العام، ولذلك كان االختالف ال

قال فرعون {فرعون، وهو امنوذج الديكتاتور عرب التاريخ، كان مينع قومه حىت من جمرد التفكري، فكان يقول هلم 
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الذي يهدي الناس اىل الرشاد فعالم  فنهجه هو الوحيد} ما اريكم اال ما ارى وما اهديكم اال سبيل الرشاد
  .اخلالف واالختالف اذن؟

ومن اجل ان تبهر الديكتاتورية عقول الناس وابصارهم، وتربر قمعها للراي االخر، تراها تسوق احلى الكالم    
واعذب العبارات وهي حتارب االختالف كقوهلا ان االختالف يضعف معنويات االمة وان اي حوار عام يشتت 

ا وباسها امام العدو، ولذلك ينبغي ان نقضي على االختالف ليتفرغ الناس ملصاحلهم، كما طاقاا ويقلل من شا
هو حاهلا اليوم يف العديد من البالد العربية وهي تسعى لقمع انتفاضة الشعوب الثائرة بالقوة والعنف والقتل 

من الديكتاتورية والتمتع باحلرية، فترى النظام  والتدمري، هذه الشعوب اليت تريد ان تستعيد كرامتها باالنعتاق
السياسي العريب الفاسد يلوم الشعوب الا اختلفت، ملاذا؟ النه يرى ايته يف االختالف، هذا االختالف الذي بدا 

  .يفتح آفاقا جديدة من احلوارات احلرة
مظامله، وهو الذي مينح الراي  ان االختالف هو الذي يبصر الناس عيوم، وهو الذي ينقد احلاكم ويفضح   

العام القدرة اىل التمييز بني النجاح والفشل، وبني الصحيح واخلطا، وهو الذي يساعده على التفكري بصوت عال 
  .حبثا عن حقوقه، وان كل ذلك لغري صاحل الديكتاتورية ولذلك حتاربه وتسعى للقضاء عليه

ظام السياسي احلاكم فحسب وامنا يف كل موقع من مواقع ان الديكتاتورية مرض خطري ليس على مستوى الن   
اتمع، فهي خطرية اذا حتكمت يف الوسط العائلي والتعليمي واملهين ويف كل مكان، فالديكتاتورية يف العائلة مثال 

احدة، متنع االختالف بني االبناء والوالدين وبني الوالدين انفسهم، ما تدع العائلة تعيش على منط واحد ووترية و
وبالتايل لن تشهد اي تطور وتقدم، فاالب الديكتاتور الذي يقمع اوالده وال يدعهم يعربوا عن انفسهم بالطرق 
السلمية والسليمة، حبجة انه خياف عليهم من االختالف الذي قد ميزق اوصال العائلة، امنا يقودها اىل حتفها ان 

يبحثون عن اية طريقة غري مشروعة يف املستقبل عندما عاجال ام آجال، النه بذلك سرييب اوالدا مقموعني س
  .يكربوا ليعربوا ا عما فام، ويف اغلب االحيان فام خيتارون العنف كطريق للتعبري عما ظل مكبوتا يف انفسهم

نبين  مىت يكون اخلالف اجيابيا، ومىت يكون سلبيا؟ اي مىت: بقي ان نثري سؤاال واحدا يف غاية االمهية، اال وهو   
اختالف اميت {) ص(باخلالف ومىت ندمر؟ اي مىت يكون اخلالف واالختالف رمحة كما يف قول رسول اهللا 

  .؟ ومىت يكون نقمة؟}رمحة
ميكن لنا ان نستوحي اجلواب الصحيح من جواب المري املؤمنني علي بن ايب طالب عليه السالم على سؤال    

امنا اختلفنا عنه ال فيه، ولكنكم {يكم حىت اختلفتم؟ فقال عليه السالم ما دفنتم نب: لبعض اليهود عندما قالوا له
  .})اجعل لنا اهلا كما هلم آهلة، قال، انكم قوم جتهلون(ما جفت ارجلكم من البحر حىت قلتم لنبيكم 
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 فعندما يكون اخلالف من اجل احلقيقة فذلك هو اخلالف الذي يبين، اما اخلالف الذي ليس من اهدافه ابدا   
الوصول اىل احلقيقة، اي خالف من اجل اخلالف، واملراء واجلدال العقيم، فذلك هو اخلالف الذي يدمر، ولقد 

  .}فمن جعل املراء ديدنا مل يصبح ليله{قال امري املؤمنني عليه السالم 
    
 
  
     
 


