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ملخص: 
الإ�ضالم،  يف  ال�ضلمي  التعاي�س  مفهوم  الدرا�ضة  تتناول 
وال�ضنة  القراآن  من  املقا�ضد  وا�ضحة  ناذج  على  وال�ضتدلل 
يف  امل�ضلمني  العلماء  اآراء  وا�ضتعرا�س  ال�ضالح،  ال�ضلف  واأثر 
من  الإ�ضالم  وموقف  الإ�ضالم،  يف  ال�ضلمي  التعاي�س  م�ضاألة 
الديانات الأخرى داخل  اأهل  تعاي�س امل�ضلمني فيما بينهم، ومع 
الدرا�ضة  البعيدة، وتتناول  اأو  القريبة  الدول  الواحد، ومع  الوطن 
الإ�ضالم و�ضوابطه، والبحث يف امل�ضكالت  مفهوم الختالف يف 
التعاي�س  حتقيق  يف  العربي  عاملنا  تواجه  التي  والتحديات 

ل�ضلمي.  ا
يف  ال�ضلمي  التعاي�س  منهج  اإظهار  اإىل  الدرا�ضة  تهدف 
الت�ضور  وتو�ضيح  والتنوع،  الختالف  تقبل  يف  و�ضعته  الإ�ضالم 
من  الآخر،  �ضد  ممار�ضته  اأو  العنف  لت�ضويغ  الراف�س  الإ�ضالمي 

اأحكام الإ�ضالم.  خالل الطالع على 
الت�ضامح  ثقافة  ن�رش  �رشورة  من  الدرا�ضة  اأهمية  تاأتي 
التي تروج لها  والقبول والرتاحم، والرد على �ضل�ضلة املغالطات 
وظفت  داخلية  م�ضادر  اأو  معادية،  موؤ�ض�ضات  اأو  اأجنبية،  جهات 
اأو قوميا ملاآرب خا�ضة، وتفنيد  ن�ضو�ضا دينية توظيفا �ضيا�ضيا 
حافزاً  كانت  التي  املق�ضودة  غري  اأو  املق�ضودة  املغالطات 
والعربية،  الإ�ضالمية  املجتمعات  بع�س  يف  داخلي  توتري  حلالة 
عن  جمتمعاتنا  حرفت  التي  واملمار�ضات  املفاهيم  وت�ضحيح 
العامة  لالأ�ض�س  عميق  تدقيق  على  والرتكيز  التفاق،  �ضبيل 
وقبول  ال�ضلمي  التعاي�س  من  الإ�ضالم  موقف  عمليًا  حتدد  التي 
الن�ضو�س اجلزئية،  التحايل على  اأو  النتقائية  بعيدا عن  الآخر، 
�ضاعد  والذي  والتحليلي،  التاريخي  باملنهج  الدرا�ضة  وا�ضتعانت 
يف  ال�ضلمي  التعاي�س  فكرة  اأن  اأهمها:  نتائج  اىل  الو�ضول  يف 
نبينا  و�ضنة  القراآن،  ن�ضو�س  بينتها  موؤكدة  حقيقة  الإ�ضالم 

ال�ضالح.  ال�ضلف  و�ضرية  ال�ضالم،  عليه 

Peaceful coexistence from an Islamic perspective

Abstract: 

The study addresses the concept of peaceful 
coexistence in Islam, and draws clear models from 
the holy Qur’an and Sunnah and the traditions of 
the Ancestors. Furthermore, the study reviews the 
opinions of Muslim scholars in peaceful coexistence 
in Islam and the attitude of Islam toward coexistence 
among Muslims themselves and with the people of 
other religions within the same country and with 
neighboring or distant countries. The study also 
addresses the concept of the diversity in Islam and 
its limits, and investigates the challenges facing the 
Arab world in achieving peaceful coexistence. 

The study aims to present peaceful coexistence 
in Islam, its acceptance of diversity and its respect 
for the other and maintaining his rights without 
aggression and violence. It also aims to clarify the 
Islamic perception, refuting to justify violence or 
to practice it against the other through considering 
the provisions of Islam in the issue of peaceful 
coexistence. 

The importance of the study stems from its 
urgency to spread the culture of tolerance and 
acceptance and compassion and to respond to a 
series of fallacies promoted by anti Islamic groups 
or institutions which employed religious texts in 
a political or national sense for private purposes. 
It is also important since it refutes the intended or 
unintended fallacies, which were a motive for a 
state of internal tension in some Islamic and Arab 
societies. The study, in addition, seeks to correct 
practices and concepts that transformed our societies 
from coexistence. It also emphasizes deep profound 
analysis of the principles that scientifically determine 
Islam›s attitudes toward peaceful coexistence 
and acceptance of others away from selectivity or 
circumventing the partial texts. 
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مقدمة: 
ويوؤكد  الآخر،  وقبول  ال�ضلمي  التعاي�س  مببداأ  الإ�ضالم  يوؤمن 
وهي  امل�ضرتك،  والعي�س  ال�ضعوب،  ثقافات  مع  التجاوب  على 
الإ�ضالم  تعاليم  يف  وا�ضحة  كربى  قواعد  من  م�ضتمدة  منطلقات 
اأ�ضل  هو  الإ�ضالم  يف  ال�ضالم  كون  واأثًرا،  و�ضنة  قراآنًا  وعقيدته 

العالقات بني الأفراد واجلماعات والدول. 
منهج  اأهمية  والتاريخية  القراآنية  والأدلة  القرائن  وت�ضري 
والتنوع  الختالف  تقبل  الإ�ضالم و�ضعته يف  ال�ضلمي يف  التعاي�س 
واإظهار  �رشاع،  اأو  عدوان  دون  حقوقه  و�ضيانة  الآخر  واحرتام 
اأو  اجلن�س  اأو  اللون  ب�ضبب  العن�رشية  اأ�ضكال  لكل  الإ�ضالم  رف�س 
الت�ضور  ويبني  الختيارية،  غري  املميزات  من  غريها  اأو  العرق 
الإ�ضالمي رف�ضه لت�ضويغ العنف اأو ممار�ضته �ضد الآخر، واأن مبادئه 
ترتكز على حتقيق مبداأ التعاي�س ال�ضلمي مع الآخرين، خا�ضة بعد 

تو�ضيح بع�س اأحكام الإ�ضالم يف مفهوم التعاي�س ال�ضلمي. 
باأ�ضباب  املتعلقة  الرئي�ضة  امل�ضكالت  الدرا�ضة  ت�ضتعر�س 
�ضيا�ضية  ت�ضويق خطابات  واأهمها  الواحد،  املجتمع  داخل  ال�ضدام 
اأو ثقافية ت�ضتند بالباطل على تاأويالت دينية حتتم  اأو اجتماعية 
�رشورة العنف والكراهية وال�ضتباك مع الآخر، وهي خطابات جتد 
من يتلقفها يف بيئة ه�ضة قامت على فكرة التلقني والقهر والتع�ضب 

واأحادية التفكري. 

مشكلة الدراسة: 
الإ�صالم  موقف  ما  رئي�س:  �ضوؤال  من  الدرا�ضة  تنطلق 

من التعاي�س ال�صلمي كمفهوم وممار�صة؟ 
 ويتفرع من هذا ال�صوؤال اأ�صئلة فرعية عدة، اأهمها: 

الفقه  ● يف  ال�ضلمي  التعاي�س  مفهوم  تاأ�ضيل  ميكن  كيف 
الإ�ضالمي؟ 
للتعاي�س  ● الإ�ضالم  التي حددها  والقواعد  الأ�ض�س  ما هي 

ال�ضلمي كما جاء يف القراآن وال�ضنة النبوية و�ضرية ال�ضلف؟ 
كيف يتقبل الإ�ضالم التنوع والختالف بني النا�س؟  ●
لعالقة  ● الإ�ضالم  حددها  خا�ضة  مبادىء  هناك  هل 

امل�ضلمني مع اأهل الديانات الأخرى؟ 
ما هي امل�ضكالت التي يواجهها امل�ضلمون لالنخراط يف  ●

عالقة تعاي�س �ضلمي ت�ضمن ا�ضتقرارهم وم�ضتقبلهم؟ 

فرضية الدراسة: 
اأن الإ�ضالم بقيمه  اأ�ضا�ضية هي:  تنطلق الدرا�ضة من فر�ضيـة 
ومبادئه العليا يكفل التعاي�س ال�ضلمي وقبول الآخر، وي�ضكل اأ�ضا�ًضا 

عادًل للمواطنني كافة. 

أهمية الدراسة: 
بع�س  ● وجود  فرغم  املو�ضوع،  هذا  يف  الدرا�ضات  قلة 

�ضياق  يف  املو�ضوع  اأهمية  مع  تتنا�ضب  ل  اأنها  اإل  الدرا�ضات، 
التحديات التي ت�ضتهدف القيم ال�ضلمية لالإ�ضالم يف التعاي�س وقبول 

الآخر. 
اأطراف  ● كر�ضتها  التي  اخلاطئة  الت�ضورات  ت�ضحيح 

اجتزاأت املعاين واملقا�ضد ملعنى التعاي�س ال�ضلمي، و�ضوًل اإىل نزع 
فتيل التوتر بني اأبناء امل�ضلمني اأنف�ضهم وحتقيق ال�ضلم الجتماعي 

والوطني، اأو بني امل�ضلمني وغريهم. 
فتح املجال اأمام الباحثني والعلماء والفقهاء للبحث يف  ●

معاين القراآن وال�ضنة ودللتهما لتعزيز روابط جمتمعاتنا، وحتقيق 
تعاي�ضه ال�ضلمي داخليا، وخارجيا، ورد الدعوات اخلبيثة التي تتهم 

الإ�ضالم بالعدوانية والنغالق. 

أهداف الدراسة: 
مع  ● امل�ضلمني  لتعامل  ال�ضحيح  الوجه  على  الوقوف 

والثقافية  والطائفية  الدينية  انتماءاتهم  باختالف  غريهم، 
والعرقية. 
والت�ضامح  ● للتعاي�س  �ضعيه  يف  الإ�ضالم  ف�ضائل  اإظهار 

واحرتام الإن�ضان. 
ت�ضحيح املغالطات التي ا�ضتهدفت قيم الإ�ضالم اخلا�ضة  ●

بالتعاي�س وقبول الآخر، وبخا�ضة اأن عددا من الذين ت�ضدوا لتف�ضري 
التعاي�س ال�ضلمي دون الكفاءة والقدرة لتقدمي ت�ضور �ضحيح لفكرة 

التعاي�س وقبول الآخر لنق�س يف العلم اأو ل�ضوء يف التقدير. 
الإ�ضهام يف تقدمي اإ�ضافة تو�ضح قدرة الإ�ضالم وامل�ضلمني  ●

تبيني  خالل  من  الآخر،  وقبول  ال�ضلمي  التعاي�س  مبداأ  حتقيق  يف 
الآخر،  وقبول  ال�ضلمي  التعاي�س  اأ�ض�س  يف  الإ�ضالم  اأحكام  بع�س 

والأدلة عليه كما جاءت يف القراآن وعززته ال�ضنة و�ضرية الأولني. 

منهج الدراسة: 
على  للوقوف  والتحليلي  التاريخي  املنهج  الدرا�ضة  تتبنى 
وهي  م�ضادرالإ�ضالم،  اإىل  بالرجوع  ال�ضلمي  التعاي�س  مفهوم 
على  والطالع  ال�رشيفة،  النبوية  ال�ضنة  و�ضحيح  الكرمي،  القراآن 
م�ضادر الرتاث و�ضري ال�ضلف ال�ضالح من قادة امل�ضلمني واأئمتهم، 
وال�ضتفادة من كتابات املعا�رشين الذين حاولوا معاجلة ق�ضية 
التعاي�س ال�ضلمي وقبول الآخر على �ضوء الواقع الراهن وحتدياته، 
التعاي�س  م�ضالة  يو�ضح  اإ�ضالميا  م�ضمونا  يحمل  مبا  وال�ضت�ضهاد 

ال�ضلمي. 

الدراسات السابقة: 
ناق�ضت درا�ضة )�صتوين، 2014( فل�ضفة التعاي�س ال�ضلمي بني 
الأديان، وبينت اأن هناك روابط جتمع بني النا�س، ق�ضمتها الدرا�ضة 
اختالف  على  كلهم  النا�س  يجمع  الذي  الإن�ضانية،  رابط  �ضمن: 
الوطنية،  الأخوة  تاأتي  ثم  وعقائدهم،  واأديانهم  ولغاتهم  األوانهم 
يف  املتعددة  والأمم  املختلفة  ال�ضعوب  بني  يربط  رابط  ثمة  حيث 
التي تربط  الدينية،  القومية، ثم الأخوة  وطن واحد، ورابط الخوة 
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التعاي�س  واأ�ض�س  قواعد  الدرا�ضة  بينت  ثم  الواحد،  الدين  اأبناء  بني 
النبوية  وال�ضنة  القراآن  بن�ضو�س  وو�ضحت  ال�ضالم،  يف  ال�ضلمي 
و�ضرية ال�ضحابة حقيقة التعاي�س يف ال�ضالم، كما ت�ضمنت الدرا�ضة 

فكرة احلوار بني الديان، واأهميتها يف العالقات بني ال�ضعوب. 
التعاي�س  طبيعة  على  التعرف   )2011 )اأحمد،  درا�ضة:  هدفت 
لتو�ضيح  اأهميتها  وجاءت  الإ�ضالمي،  املجتمع  يف  ومظاهره 
الدرا�ضات  من  وهي  الإ�ضالم،  يف  الجتماعي  التعاي�س  حقيقة 
والبيانات  احلقائق  جمع  على  اعتمدت  اإذ  التحليلية،  الو�ضفية 
التعميمات  واإطالق  دللتها  ل�ضتخال�س  وتف�ضريها  وحتليلها 
عالقة  يف  الأ�ضل  اأن  اأهمها:  نتائج  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  عليها، 
امل�ضلمني  التزام  واأن  وت�ضامح،  �ضلم  عالقة  هي  بغريهم  امل�ضلمني 
التكرمي  اأهمها  الثابتة  اخللقية  باملبادئ  الإن�ضانية  عالقاتهم  يف 
جميعها  الأخالق  وهذه  والتعارف،  وامل�ضاواة  واملحبة  والرحمة 

تعمل على خلق التعاي�س يف داخل املجتمع امل�ضلم. 
الرئي�ضة  التعاي�س  اأ�ض�س   )2011 )ن�صار،  درا�ضة:  اأو�ضحت 
وذلك  اإ�ضالمي،  منظور  من  الآخر  مع  التعامل  قاعدة  وتاأ�ضيل 
بتحليل الن�ضو�س يف القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية، وعر�س �ضور 
وقد  املن�ضفني،  بع�س  �ضهادات  وا�ضتعرا�س  التاريخي  الواقع  من 
الدرا�ضة  واأو�ضت  والتحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم 
وتوجهات،  وفكر  ثقافة  لديه من  وما  الآخر  التعرف على  باأهمية 
ليتم على �ضوئه حتديد اأولويات التعاي�س ومقت�ضياته، مما ي�ضتدعي 
توجيه الهتمام اإىل درا�ضة الآخر اأيا كان، عرب اإقامة مراكز بحثية 

واإعداد كوادر علمية، واإر�ضال بعثات ا�ضتك�ضافية. 
اأظهرت درا�ضة: )ال�صمري، 2008( مالمح العالقات الإن�ضانية 
اأطرها،  ذكر  مع  الإ�ضالمية  الرتبية  �ضوء  على  امل�ضلمني  غري  مع 
اإىل  والتعرف  لها،  املعززة  احلقوق  وبيان  دعائمها،  وتو�ضيح 
ال�ضوابط التي ت�ضبطها، واقرتاح تطبيقات عملية لتفعيلها، واأخرًيا 
تعزيز  يف  للباحث  كبلد  ال�ضعودية  العربية  اململكة  دور  ا�ضت�ضعار 
اإىل  الباحث  وتو�ضل  املعا�رش،  الواقع  يف  وتفعيلها  العالقات 
جملة من النتائج منها: اأن الرتبية الإ�ضالمية اأو لتجانب العالقات 
الإن�ضانية مع غري امل�ضلمني اهتماًما وا�ضًحا يف متلف جوانبها 
واأبعادها، واأن الرتبية الإ�ضالمية حثت على تعزيز عي�س امل�ضلمني 

مع غري امل�ضلمني داخل جمتمع واحد يف �ضالم ووئام. 
املتعلقة  ال�ضالم  قيم  على   )2004 )الزهراين،  درا�ضة:  وقفت 
التف�ضري  كتب  احتوتها  والتي  امل�ضلمني،  لغري  امل�ضلمني  مبعاملة 
واحلديث والرتبية الوطنية يف املرحلة املتو�ضطة باململكة العربية 
ال�ضعودية، وهدفت اإىل بيان مدى متثل مقررات التعليم الديني يف 
التعامل  والت�ضامح وح�ضن  ال�ضالم  لقيم  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
مع غري امل�ضلمني، ومن اأبرز نتائج الدرا�ضة: اأن قيم ال�ضالم الالزمة 
واأدب  والإح�ضان  والعدل  الأمانة  هي  املتو�ضطة  املرحلة  لطالب 
الإن�ضانية  والكرامة  والتوا�ضع  احلوار  واأدب  اجلوار  واأدب  الدعوة 
ال�ضالم  قيم  جميع  واأن  والأمن،  الجتماعية  وال�ضلة  والرحمة 
ال�ضابقة والتي اتفق عليها املحكمون، قد توفرت يف كتب التعليم 

الديني على م�ضتوى املرحلة املتو�ضطة. 

بني  امل�ضاواة  مبداأ   )1989 )بركة،  درا�ضة:  ا�ضتعر�ضت 
اأنظمة  )ميدان  الد�ضتوري  امليدان  يف  امل�ضلمني  وغري  امل�ضلمني 
احلكم( ، واأظهرت اجلانب القانوين لعالقة امل�ضلمني بغري امل�ضلمني، 
ومتيزه بالعدل وامل�ضاواة، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل نتائج اأهمها: تقرر 
مبداأ امل�ضاواة مع غري امل�ضلمني يف احلقوق الد�ضتورية طوال ع�ضور 
العامة  ال�ضلطات  يالتزام كافة  ال�رشور  واأنه من  الإ�ضالم اخلالدة، 
يف الدولة الإ�ضالمية بجميع احلقوق واحلريات التي قررها الإ�ضالم 
يف ميدان امل�ضائل الد�ضتورية للمواطنني غري امل�ضلمني، ول ي�ضح 

امل�ضا�س بها اأو النتقا�س منها باأي حال من الأحوال. 
بغري  املتعلقة  الأحكام   )1987 )زيدان،  درا�ضة:  عر�ضت 
من  جلملة  الدرا�ضة  وتو�ضلت  الإ�ضالمية،  البلدان  يف  امل�ضلمني 
العقيدة  اتخذت  ن�ضاأتها  منذ  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  اأن  النتائج: 
الإ�ضالمية اأ�ضا�ًضا لبناء املجتمع واإقامة الدولة، واأن دولة الإ�ضالم 
امل�ضلمني،  غري  على  ت�ضيق  ل  لكنها  الإ�ضالم،  اأحكام  فيها  ت�ضود 
الذمي  يتمتع  العامة  احلقوق  جمال  ويف  لهم،  اأبوابها  فتحت  بل 
اخلا�ضة  احلقوق  جمال  ويف  احلقوق،  هذه  اأنواع  بكل  وامل�ضتاأمن 

يتمتع الذمي وامل�ضتاأمن باحلقوق العائلية واملالية. 
التعامل  يف  الإ�ضالم  �ضماحة   )1983 )بدران،  درا�ضة:  اأبرزت 
عالقة  مثل  الجتماعية  العالقات  بع�س  يف  امل�ضلمني  غري  مع 
واحلدود  واجلنايات  والوليات  العقود  يف  امل�ضلم  غري  مع  امل�ضلم 
والأطعمة وغريها، وعقد مقارنة بني ال�رشيعة الإ�ضالمية واليهودية 
وامل�ضيحية والقوانني املعا�رشة يف تو�ضيح اأحكام هذه العالقات، 
ومن اأهم نتائج الدرا�ضة: اأن امل�ضلمني مل يوجبوا اإكراه غري امل�ضلمني 
الدينية،  احلرية  قرروا  بل  بالدهم  فتحوا  اأن  وقت  الإ�ضالم  على 

واعترب امل�ضلمون اأهل الذمة اأنا�ضًا لهم حقوقهم املقررة �رشًعا. 
قدمه  الذي  الدر�س   )Hassan,2012( درا�ضة:  تناولت 
بالد  غري  بالد  ويف  اإ�ضالمي،  جمتمع  مع  تعاي�ضهم  يف  امل�ضلمون 
امل�ضلمني، وذلك يف هجرة   اأ�ضحاب النبي عليه ال�ضالم اإىل للحب�ضة، 
التعاي�س  يف  القدوة  ومثلت  امل�ضيفة،  البلد  لقوانني  واحرتامهم 
اإليها  �ضافر  التي  العامل  دول  مع  للعالقة  اأ�ضا�ضا  و�ضكلت  ال�ضلمي، 
ت�ضجل  مل  للتعاي�س  جتارب  وهي  فيها،  الإ�ضالم  لن�رش  امل�ضلمون 
اأو  �ضدها،  بثورات  قاموا  اأو  الفنت،  فيها  اأثاروا  امل�ضلمني  اأن  على 
الأ�ضباب  حتليل  الدرا�ضة  حاولت  والكراهية،  العداء  اأهلها  نا�ضبوا 
اأن ت�ضكل نوذجا لعالقة تعاي�س نوذجية  والعوامل التي ميكنها 
بني امل�ضلمني الآن الذين يعي�ضون يف الدول الغربية، مع حر�ضهم 

على وفائهم لدينهم والتزامهم بقيمه وهويتهم الإ�ضالمية. 
هدفت درا�ضة: ),bardakoglu 2008( اإىل اإظهار الكيفية التي 
يف  والدميقراطية  والإ�ضالم  والعلمانية  الدين  بني  العالقة  �ضكلت 
�ضنوات عديدة، وناق�ضت  الثقافات على مدى  تركيا، والعالقة بني 
الدين والتعاي�س بني  ت�ضور امل�ضلمني الأتراك وموقفهم من حرية 
الطوائف الدينية املختلفة، و�ضعت الدرا�ضة للتاأكيد على اأن احلالة 
الإ�ضالمي،  الت�ضور  الديني �ضمن  التنوع  اإدارة  الرتكية جنحت يف 
على الرغم من بع�س الأحداث املعزولة التي رافقت هذه التجربة، 
الأحداث  من  متنوعة  جمموعة  اإطار  يف  الفهم  هذا  ربطت  وقد 
الذي ظهر يف  التعاي�س  اأكدت على مبداأ  التي  والتاريخية  اجلارية 
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اأ�ضباب  وفرت  والتي  الرتكي،  وال�ضيا�ضي  الثقايف  التاريخ  جمرى 
قوية للتعاي�س ال�ضلمي داخل النظام الجتماعي امل�ضرتك. 

التعليق على الدراسات السابقة: 

الجتماعية  اجلوانب  بع�س  على  ال�ضابقة  الدرا�ضة  ركزت 
م�ضائل خا�ضة  الآراء يف  امل�ضلمني، وعر�ضت  العالقة مع غري  يف 
فقط  الجتماعية  العالقات  يف  بع�ضها  تخ�ض�ضت  العالقة،  بهذه 
اإظهار اجلانب الفقهي  وقت ال�ضلم، كما ركزت هذه الدرا�ضات على 
وامل�ضتاأمنني  الذمة  باأهل  اخلا�ضة  الأحكام  لبع�س  الت�رشيعي 
ل�ضموليتها  نظرا  قيمة  درا�ضات  وهي  امل�ضلم،  املجتمع  داخل 
اخلا�ضة  الفقهية  اإظهارالأحكام  يف  وجودتها  موا�ضيعها،  وتنوع 
بغري امل�ضلمني، وقد ا�ضتفاد الباحث منها يف الطالع على حقوق 
التاريخية  التجارب  اإطار  يف  وواجباتهم  وامل�ضتاأمنني  الذميني 

اجلليلة اخلا�ضة بالعالقات مع غري امل�ضلمني. 
من  الإ�ضالم  موقف  تو�ضيح  على  �ضرتكز  درا�ضتنا  اإلاأن 
الدرا�ضات  اأن  خا�ضة  املختلفة،  الإن�ضانية  الدوائر  مع  التعاي�س 
التعاي�س  تطبيقات  يف  املطلوب  التو�ضيح  اإىل  افتقرت  ال�ضابقة 
لتكون  احلالية  الدرا�ضة  وحتاول  املعا�رش،  الواقع  يف  ال�ضلمي 
باأنواعه  ال�ضلمي  للتعاي�س  العملية  اجلوانب  تناول  يف  اأكرثدقة 
ذلك  وتاأكيد  الإن�ضاين،  الن�ضاط  �رشوب  من  ذلك  وغري   ، املختلفة، 
خالل روؤية جتتهد يف اإطار فهم اإ�ضالمي يحافظ على ثوابت الدين 
واإبراز  املعا�رشة،  حياتنا  يف  املتدفقة  التغريات  حركية  و�ضط 
فعالية منظومة القيم الإ�ضالمية ودورها يف تطوير تعاي�س �ضلمي 
الإ�ضالمي،  الدين  يف  والو�ضطية  العتدال  حقيقة  يعك�س  ح�ضاري 
حتقيق  دون  حتول  التي  الإ�ضكالت  تعالج  التي  ال�ضبل  واقرتاح 
غري  املجتمعات  اأو  الإ�ضالمية،  جمتمعاتنا  يف  ال�ضلمي  التعاي�س 

الإ�ضالمية. 

مدخل نظري.. يف معنى التعايش السلمي.. وتطور 
الدالالت

ال�ضلمي،  التعاي�س  مفهوم  تعريف  يف  الباحثون  اجتهد 
ومقارباته، وتبيني املق�ضود به، فنجد اأن بع�ضهم عرب عنه بالعي�س 
والتقارب،  الت�ضامح،  مثل:  عدة،  م�ضطلحات  �ضمن  والتعاي�س 
ما  وهو  والتجان�س،  والتالقي،  والتكامل،  والتعاون،  والت�ضاكن، 
)عثمان،  م�ضتويات  ثالثة  اإىل  امل�ضطلح  مدلول  تق�ضيم  اإىل  اأف�ضى 
2013( : الأول: �ضيا�ضي اأيديولوجي، والثاين: اقت�ضادي، والثالث: 
الأحدث، وي�ضمل - حتديدا - معنى  ديني، ثقايف، ح�ضاري، وهو 
اإرادة  التقاء  به  ويق�ضد  احل�ضاري،  التعاي�س  اأو  الديني،  التعاي�س 
اأهل الأديان ال�ضماوية للعمل من اأجل اأن ي�ضود الأمن وال�ضالم يف 

العامل. 
من جهة اأخرى، يعطي مفهوم التعاي�س ت�ضورا للعالقة بني 
وال�ضتفادة  والعتماد،  الإ�ضناد  من  حالة  بينهما  تن�ضاأ  طرفني 
عن  النظر  بغ�س  الطرفني  بني  تفاعلية  دللة  وجود  اأي  والإفادة، 
الطرفني يف وئام و�ضالم،  تفيد عي�س  اإيجابية  وله دللة  و�ضفها، 
وو�ضف ال�ضلمي - يف التعريف - يدل بذاته على وجود تالزم بينه 
ذاتًيا،  تالزًما  وال�ضالم  التعاي�س  بني  اأن  اأي  وال�ضلم،  ال�ضالم  وبني 

ويعد  الأ�ضل،  من  تعاي�ًضا  عليه  يطلق  فال  خالفه  على  كان  وما 
احلاجات  اأوجدتها  التي  احلديثة  امل�ضطلحات  من  امل�ضطلح  هذا 
العقل  لإعمال  باب  لأنه  العالقة،  بتفاعلية  والقول  الجتماعية، 
العي�س  هذا  يكون  اأن  ال�ضعي  مع  الآخرين،  مع  والعي�س  والإدراك، 
مقبول بني الطرفني، وين�رشف املعنى ال�ضطالحي بح�ضب دللته 
الو�ضعية اإىل التعاي�س بني اأ�ضحاب الديانات وامللل والنحل، ويحمل 
�ضيا�ضًيا،  مدلول  فيكت�ضب  ال�ضيا�ضي،  املعنى  اإىل  القرينة  بح�ضب 
وميكن اإدراج التعريف �ضمن جمموعة من العناوين الأ�ضمل ملفهوم 
التعاي�س، من قبيل: التعاي�س الزوجي، التعاي�س الأ�رشي، التعاي�س 
العائلي، التعاي�س القبلي، التعاي�س على م�ضتوى احلارة اأو املدينة، 
التعاي�س  ال�ضيا�ضي،  التعاي�س  الإقليمي،  التعاي�س  الدويل،  التعاي�س 
اأن  بتعدد متعلقاتها، كما ليخفى  العناوين  تتعدد  الديني، بحيث 
ما يطرح اليوم يف مفهوم التعاي�س من املفاهيم والعناوين يت�ضع 
لأكرث من هذا، من قبيل: التعاي�س الأفقي: وهو ما يكون بني اأفراد 
اأفراد  بني  يكون  ما  وهو  العمودي:  والتعاي�س  الواحدة،  املوؤ�ض�ضة 
والجتاهات  املدار�س  من  جمموعة  ي�ضم  الذي  الواحد  املجتمع 
فيما  الأقليات  وبني  والأكرثية،  الأقلية  بني  والتعاي�س  املختلفة، 

بينها )اللواتي، 2013( . 
ر�ضميًا لأول مرة يف ن�س  ال�ضلمي  التعاي�س  وظهرت �ضيغة 
وجتلت  1922م،  عام  والهند  ال�ضني  بني  �ضيال«  »بان�س  اإتفاقية 
ال�ضيا�ضي  املعنى  اإطار  يف  بو�ضوح  دلليا  امل�ضطلح  معاين 
اإىل  وي�ضار  والراأ�ضمايل،  الإ�ضرتاكي  اخل�ضمني:  النظامني  بني 
هوالرئي�س  ال�ضلمي  التعاي�س  م�ضطلح  ا�ضتخدم  من  اأول  اأن 
بطريقة  اأهدافه  فيها  يحقق  ت�ضور  �ضمن  ال�ضوفيتي«خروت�ضوف«، 
الدويل،  امل�رشح  على  يطراأت  الت  التغريات  مقت�ضيات  مع  تن�ضجم 
اأوالعمل على  ال�رشاع،  الرعب، واحلد من  كوجود مايعرف بتوازن 
احتوائه، وهذاهوامل�ضتوى الأولفي ا�ضتخدام املفهوم، فيما ا�ضتخدم 
التعاون  عالقات  لريمزاإىل  اأي�ضا،  اقت�ضاديا   - لحقا   - املفهوم 
و  القانونية  بامل�ضائل  �ضلة  له  فيما  وال�ضعوب  احلكومات  بني 
القت�ضادية و التجارية من قريب اأو بعيد، كما ا�ضتخدم امل�ضطلح 
املتلقي  لدى  لب�ًضا  اأثار  مما  عدة،  مبعاٍن  الثقايف  امل�ضتوى  على 

)عبداملجيد واآخرون، 2009( . 
احرتام  باأنه  لها  بيان  يف  التعاي�س  »اليون�ضكو«  وعرفت 
الآخرين، وحرياتهم، والعرتاف بالختالفات بني الأفراد، والقبول 
اجتماع  باأنه:  اآخرون  واعتربه  الثقايف،  وتقديرالتنوع  بالآخر، 
العي�س  و�ضائل  تربطهم  معني،  مكان  يف  النا�س  من  جمموعة 
الدين  عن  النظر  بغ�س  احلياة  واأ�ضا�ضيات  وامل�رشب  املاأكل  من 
والنتماءات الأخرى، ويعرتف كل منهما بحق الآخر دون اندماج 
متلفة  جمموعة  مع  املطلوب  التعاي�س  يكون  اأن  اأي  وان�ضهار، 
احلديثي،  )الكبي�ضي،  اأوالقومية،  اأوالطائفة  اللون  اأو  الدين  يف 
امل�ضطلح  اأن  راأى  من  وهناك   ،  )368  -  317 �س.  �س   .2012
ذات  الدول  بني  العدائية  العالقة  عن  البديل  يعني  �ضيا�ضي  �ضعار 
النظم والتوجهات الجتماعية املختلفة، ول مانع من التو�ضع يف 
الديانات  اأتباع  بني  الجتماعية  العالقات  نطاق  يف  ا�ضتخدامه 
املختلفة وبخا�ضة املقيمني يف دولة واحدة )جالل، رحمي، د. ت، 
العي�س  حالة  هو  التعاي�س  م�ضطلح  اأن  بع�ضهم  وذكر   ، �س210( 
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دينيًا  اأو  عرقيًا  تختلف  اأكرث  اأو  جمموعتني  جتمع  التي  امل�ضرتك 
ملعتقدات  جمموعة  كل  احرتام  مع  الآخر،  بع�ضها  عن  فكريًا  اأو 
على حل  اجلماعات  هذه  وقدرة  الأخرى،  اجلماعات  اأو  املجموعة 
التعاي�س  مفهوم  ي�ضتند  املعنى  وبهذا  �ضلمية،  ب�ضورة  خالفاتها 
الدينية  هوياتها  بخ�ضو�ضية  اجلماعات  اأو  الأ�ضخا�س  وعي  على 

والعرقية والفكرية )غوردون، 2005( . 
مع  جماعات  معي�ضة  هو:  امل�ضطلح  اأن  يرى  من  وثمة 
الطوائف بحيث  ان�ضهار  التعاي�س نحو  يتجه  وقد  بع�ضًا،  بع�ضها 
نحو  اأو  خ�ضائ�ضها،  منهما  كل  وتفقد  بع�س،  يف  بع�ضها  يوؤثر 
)بدوي،  الآخر  بع�ضها  يف  وتذوب  بع�ضها  تزول  بحيث  الندماج 

1977، �س 68( . 

التعايش.. وتأصيله االسالمي: 
باعتباره  نظرًيا،  وتاأ�ضيله  املفهوم  لأ�ضلمة  حماولة  جرت 
املنبثق  البناء  والتكامل  والتعاون  التفاعل  اأ�ضكال  جت�ضيداً جلميع 
عن الإح�ضان والرفق والرعاية والعناية بني امل�ضلم والآخر، وذلك 
بغية الو�ضول اإىل ما فيه م�ضلحة كال الطرفني ديًنا ودنًيا، ويت�ضمن 
والجتماع،  كالفكر،  عدة  جوانب  البناء  والتعاون  التفاعل  هذا 
وال�ضيا�ضة، والقت�ضاد، والثقافة، والرتبية، كما يحكم هذا التفاعل 
الرا�ضخة  واملنهجية  واملو�ضوعّية  الفكرية  ال�ضوابط  من  جملة 
ال�رشيعة،  ومقا�ضد  النبوّية  وال�ضّنة  الكرمي  الكتاب  من  امل�ضتنبطة 
اأحكامهم وفتاويهم وما قرره  التاريخ الإ�ضالمي يف  وعلى امتداد 
�ضلف الأمة ال�ضالح )عثمان، 2013( ، وتدل العديد من ال�ضواهد اأن 
الإ�ضالم هو دين التعاي�س ال�ضلمي بني ال�ضعوب، وهو الذي يحث على 
حفظ كرامة الإن�ضان، واأن يكرم اأبناء الإن�ضانية بع�ضهم بع�ضًا، كما 
اأن عالقة امل�ضلمني بالآخر الديني ترتكز على ثالث كليات قراآنية، 
اأولها: كون عالقة اهلل بعباده تدور معا حلب وجوداً وعدما، ثانيها: 
كون حب اهلل وعدله لي�س جبلة ب�رشية موروثة، ول فطرة اإن�ضانية 
مغرو�ضة، اإنا هو ك�ضب فعلي يف كل حني، ثالثها: تكرمي الإن�ضان، 
والدعوة اإىل املحافظة على النف�س، وحترمي قتل النف�س بغري جرم 

عظيم )�ضهوان، 2012، �س118( . 
التعريفات  جمموعة  ا�صتعرا�س  خالل  من  ون�صتنتج 
 ،2012 )جياد،  ياأتي  مبا  يتميز  اأنه  التعاي�س  ملفهوم  ال�صابقة 

�س �س. 143 - 170(: 
يك�رش احلواجز الناجمة عن الختالف بني النا�س، ويفتح  ♦

اأفقا حلوار وقبول الآخر، لرت�ضيخ ف�ضيلة الحرتام املتبادل ا�ضتنادا 
اإىل الأ�ضل الإن�ضاين الواحد. 

الإن�ضانية،  ♦ العالقات  يف  الإ�ضالحي  املنهج  على  يوؤكد 
فمقيا�س العالقة اجليدة هو حجم الإ�ضالح الناجم عنها يف عمارة 
الأر�س، مما يجعل املفهوم الإ�ضالمي للتعاي�س من�ضجما متاما مع 

مفهوم الآخر يف الإ�ضالم. 
ي�ضتند اإىل اأ�ض�س �رشعية تقر بحتمية الختالف و�رشورة  ♦

التجان�س والتكامل بني الأفراد واجلماعات، مما يزيد من قد�ضيته 
ووجوبه، ول تفر�ضه �رشورات اآنية ناجمة عن ال�رشاع بني الأفراد 

واجلماعات. 

يجفف منابع العداء بني النا�س، ويقطع اأ�ضباب الحرتاب  ♦
اأم على امل�ضتوى الإن�ضاين عند  �ضواء على م�ضتوى الدولة الواحدة، 

اللتزام ب�رشوطه ومعايريه من جميع الأطراف. 
واإزالة  ♦ والتفاهم،  والتكامل،  والتعارف،  التعاي�س،  اإن 

اإىل  للو�ضول  احلقيقية  املداخل  على  والتعرف  النف�ضية،  احلواجز 
والأعراف  القوانني  ينتج  الذي  هو  معه،  والتفاهم  الديني  الآخر 
وو�ضائل ال�ضبط الجتماعي ويحرر احلقيقة العلمية، ويوؤدي للرتاكم 

املعريف وتبادل اخلربات وتر�ضيخ الأعراف )الهيتي، 2005( . 
اإن التعاي�س بني الأطراف، وال�رشائح والأطياف، والنتماءات 
الإ�ضالم  تفهم  على  دليل  املدينة”  و”وثيقة  الدين،  من  جزء 
لالختالفات، هذه الوثيقة التي �ضمنت حقوق اجلميع يف املدينة، 
الأو�س  من  والوثنيني  واخلزرج  والأو�س  املهاجرون،  فيهم  مبن 
بنو  اليهودية،  والقبائل  واخلزرج،  الأو�س  من  واليهود  واخلزرج، 
النظري وبنو القينقاع، وهي جت�ضيد ملفهوم املواطنة وقبول الخر 
الأ�ضيل يف الدين )جمعة، 2010( ، والتعاي�س ال�ضلمي يف ال�ضالم–
والتعاي�س  الواحدة،  امللة  اأهل  بني  التعاي�س  يت�ضمن   - عموما 
�ضيا�ضًيا،  املختلفة  الدول  والتعاي�س بني  املختلفة،  امللل  اأهل  بني 
والتعاي�س بني القوى الجتماعية املختلفة، وهنالك اأ�ض�س ومعامل 
ت�ضلح جلميع الأنواع، مع التاأكيد اأن التعاي�س القادر على التفاعل 
اأن  ويجب   ،  )www. mara. gov. om( الآخر  مع  اإيجابا  والتكيف 
يبداأ التعاي�س ال�صلمي احلقيقي بني امل�صلمني اأنف�صهم، والتعاي�س 
الذي يكفله الإ�صالم له خ�صائ�س كثرية اأهمها )املحليدي، 2011، 

�س 102( : 
واأن  ♦ وجل،  عز  اهلل  ومبراقبة  الديني  بالوازع  يرتبط  اأن 

ميار�ضه امل�ضلم بدافع التقوى، والإميان باهلل عز وجل. 
اأو  ♦ حمبة  يقت�ضي  ل  الإ�ضالمي  املفهوم  يف  التعاي�س  اأن 

اأو اعرتافا بال�ضحة الكاملة ملبادئ الآخرين واأديانهم/ فقد  ولء 
حدد الإ�ضالم �ضوابطه التي تقبل بالآخر، وحتدد بعدل ووعي حدود 

عالقة امل�ضلمني بالآخر )ال�رشيف، 2003، �ض�س، 37 - 42( . 
الدين  ♦ اأمور  من  اأمر  عن  التنازل  من  �ضيئا  يت�ضمن  األ 

بحجة ترغيبهم يف الدخول يف الإ�ضالم، اأو اإعطاء �ضورة ح�ضنة عن 
الإ�ضالم اأو الت�ضامح باأي تعليل اآخر، ويقت�رش التعاي�س فيما يتعلق 
باملعي�ضة البحتة بني النا�س التي تفر�ضها طبيعة احلياة الب�رشية 

وحاجاتها الفطرية. 
للعالقات  ♦ يوؤ�ض�س  بل  والختالف،  الفارق  يلغي  األ 

الإن�ضانية التي يريد الإ�ضالم اأن ت�ضود حياة النا�س، فال �ضبيل اإىل 
اإلغاء التاأكيد على اخل�ضو�ضيات العقائدية واحل�ضارية والثقافية، 
واأل متنع هذه اخل�ضو�ضيات التعارف بني الأمم وال�ضعوب والتعاون 
فيما بينها. كذلك حدد الإ�ضالم اأي�ضا �ضوابطه التي تقبل بالآخر، 

وحتدد بعدل ووعي حدود عالقة امل�ضلمني بالآخر. 
على  اتفقنا  فاإذا  الت�ضاوؤلت،  بع�س  امل�ضطلح  يثري  اجمال، 
بع�س ما يحمله املفهوم من مدلولت ت�ضري اإىل مبادئ �ضامية مثل 
والتعاون،  والإخاء  املتبادل  والحرتام  العامليني،  وال�ضالم  الأمن 
فهناك اإ�ضارات اأخرى مثل )القوا�ضم امل�ضرتكة( ، و )اإرادة املجتمع 
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النهاية  التعاي�س يف  مدلول  اأبعاداً خطرية، جتعل  ، متثل  الدويل( 
ي�ضري اإىل التوافق والتكيف مع القواعد والأ�ض�س اخلا�ضة باحل�ضارة 
ي�ضمى  ملا  املنظم  العام  الإطار  باعتبارها  بها  والقبول  الغربية 
امل�ضرتكة  القوا�ضم  عن  البحث  عملية  فت�ضبح  الدولية،  بالإرادة 
و�ضيلة للتوافق مع عنا�رش الروؤية الغربية الليربالية، وبهذا املعنى 
الوا�ضع  الباب  العوملة  ون�رش  تاأكيد  اإىل  التعاي�س  مفهوم  يف�ضي 

للهيمنة )عبداملجيد واآخرون، 2009( . 
املجال  حتديد  اإ�ضكالية  امل�ضطلح  يثري  اأخرى،  ناحية  من 
وفل�ضفته  يقت�رش حتديد �ضوابطه  التعاي�س، فهل  احلقيقي ملفهوم 
يف  الجتماعي  البعد  ي�ضمل  اأم  ال�ضيا�ضي،  البعد  �ضمن  وقواعده 
اأطره الأ�رشية والقبلية والعرقية؟ اأم هو تعاي�س يدخل حيز املجال 
القت�ضادي مبا يت�ضمن هذا البعد من برغماتية ومنفعية حم�ضة 
البعد  تطبيقاته  تتطلب  اأم  العالقات؟  يف  الأخالقي  البعد  تتجاوز 
دللة جتمع  امل�ضطلح  يت�ضمن  اأن  والثقايف؟ وهل ميكن  الرتبوي 
بني كل هذه الأبعاد والأ�ض�س؟ ون�ضري بهذا ال�ضدد اىل تنوع وتنوع 
التي تناولت هذا املفهوم وفق كل اجتاه واخت�ضا�ضه  التعريفات 

وجمال وعيه وعلمه. 
جوانب  اإدراك  يف  والإ�ضكاليات  الت�ضاوؤلت  هذه  جممل  اإن 
ونظمه  الإ�ضالمي  العامل  قدرة  تعيق  ق�ضية  زالت  ما  املفهوم 
للتعاي�س  ناجحة  عملية  لتطبيقات  نوذج  جت�ضيد  يف  املختلفة 
الثقايف  امل�ضهد  اأن  ويبدو   ،  - الراهن  الوقت  ال�ضلمي–يف 
والجتماعي الإ�ضالمي ينظر اإىل فكرة )التعاي�س والت�ضامح( كونها 
وح�ضارية  وثقافية  فكرية  م�ضامني  على  حتتوي  فكرية  دعوة 
واجتماعية، وقد تبنى هذه الفكرة واعتمد عليها الطرف الإ�ضالمي 
»اي�ض�ضكو«  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املنظمةالإ�ضالمية  يف  ممثال 
يف  املر�ضودة  التعاي�س  كرة  اأّنف  رغم   ،  )www. almoslim. net(
اإطارها النظري الإ�ضالمي املعا�رش ما زالت تقدم �ضمن جملة من 
مبا  بالتنوع،  والقبول  امل�ضرتَك،  العي�س  تعلُّم  اأهمها:  الت�ضورات، 
ي�ضمن وجود عالقة اإيجابية مع الآخر، �ضمن �ضوابط ال�رشع، دون 
)الع�ضلي،  ال�ضحيحة  ليوؤثرِّر طرف ماعلى ثقافة امل�ضلم  ترك جمال 
الروؤى  يعمق  الذي  هو  وتنوعاته  الثقايف  فالختالف   ،  )2012
معه  والتفاعل  الآخر  مع  احلوار  لقيم  ويوؤ�ض�س  الذاتية  احل�ضارية 
)حمفوظ، 1999، �س20( ، ويوؤمن اأن التقاء احل�ضارات �رشورة 
مغالبته  اإىل  �ضبيل  ل  قدر  وهو  لالإن�ضانية،  للح�ضارات  تاريخية 
هو  ما  بني  التمييز  احلاكم  القانون  هذا  وفق  مت  وقد  جتنبه،  اأو 
)عمارة،  ح�ضارية  خ�ضو�ضية  هي  ما  وبني  عام  اإن�ضاين  م�ضرتك 
ت�ضعى  التي  احل�ضارية  املركزية  ينكر  لكنه   ، �س7(   ،1988
الأخرى  واملنظومات  الأناط  على  والت�ضلط  الهيمنة  لحتكار 
، ومبا تت�ضمن من ماطر مق�ضودة ت�ضتهدف  )عزوري، 2010( 
البيئة  �ضياقات  �ضمن  منتجة  �ضيا�ضية  اأو  فكرية  ناذج  فر�س 
والعقل الغربي عموما، مبعنى اآخر، �رشورة الرتكاز على جانب 
وتاأ�ضي�س  و�ضمولية  بوعي  املفهوم  مع  للتعاطي  احل�ضاري  البعد 
ومتالزمة  تكاملية  عالقة  اإطار  يف  بالآخر  يرتبط  م�ضتقل  ذاتي 

دون �ضدام اأو قطيعة معرفية اأو اإن�ضانية. 

اأن  الغرب،  وخا�ضة  الآخرون،  يتفهم  اأن  يجب  اآخر،  مبعنى 
القيم وتعاليم الإ�ضالم لي�س بال�رشورة اأن تتوافق متاما مع مفاهيم 
وقيم هذه املجتمعات، ولذا فمن ال�رشوري ا�ضتيعاب اخل�ضو�ضيات 
–مثال  الدميقراطية  تطبيق  مناق�ضة  عند  الإ�ضالمي  للعامل  املحلية 
- يف �ضياق جمتمع اإ�ضالمي، كما اأن اأوروبا - بطبيعة احلال - ل 
تتنازل عن قيمها يف عالقاتها اأو حواراتها مع احلكومات اأو الدول 

 . )www. andrianopoulos. gr( الإ�ضالمية

أهداف التعايش السلمي من منظور إسالمي: 
يوؤدي التعاي�س بني اأفراد املجتمع اإىل اأهداف عديدة، �ضيا�ضية، 
واجتماعية، واقت�ضادية، وثقافية، ومن اأهم فوائده: تو�ضيح عظمة 
هذا الدين و�ضماحة ت�رشيعاته و�ضمو قيمه من ق�ضية حقوق الإن�ضان، 
وقطع  الأقل،  على  حتييدهم  اأو  امل�ضلمني  �ضف  اإىل  النا�س  وك�ضب 
الطريق على الأعداء يف حتري�س غري امل�ضلمني الذين يعي�ضون بيننا، 
وال�ضتفادة مما لدى غرينا من جوانب التقدم احل�ضاري، والوقوف 
)ال�رشيف،  والأخالقي  الجتماعي  الف�ضاد  األوان  �ضد  واحدا  �ضفا 
2003، �س �س. 57 - 65( ، وي�ضهم التعاي�س يف احليلولة دون 
جناح  يف  كبرية  ن�ضبة  يكفل  وهو  احل�ضارات،  بني  النزاع  وقوع 
�ضاأنه  من  ما  كل  يطال  لأنه  والتحاور،  والنقا�س  التفاهم  لقاءات 
اإن�ضاين  اإن�ضانية واحدة ذات اأ�ضل  اأن يكر�س قواعد م�ضرتكة لأ�رشة 
واحد، كما اأن دعوة الإ�ضالم اإىل التعارف والتوا�ضل والنفتاح على 
اإزالة  اإىل  الأخرى ومد اجل�ضور معها يهدف  الثقافات واحل�ضارات 
الأحقاد والع�ضبيات وحمو كل اأ�ضكال العن�رشية والكراهية، ونزع 
للتفاهم،  الوا�ضع  املجال  يفتح  مما  وال�رشاعات  النزاعات  فتيل 
لكل  والثقافية  الدينية  اخل�ضو�ضيات  احرتام  من  اأ�ضا�س  على 
احل�ضارات وال�ضعوب، وجتاوز امل�ضالح النفعية املحكومة بالأبعاد 
ا�ضتبعاد  اإىل  وي�ضعى  والقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية  وامليكانيزمات 
واإق�ضاء املعايري القومية ال�ضيقة يف التفا�ضل بالأعراق والأن�ضاب 
 - اأهدافه  ومن   ،  )74  -  51 �ض�س.   ،2010 )عزوزي،  واللغات 
اأي�ضا - اأنه يحقق امل�ضالح امل�ضرتكة جلميع اأفراد املجتمع، على 
الأمن وال�ضتقرار  اإىل حتقيق  اأديانهم واأعراقهم، ويف�ضي  اختالف 
يف املجتمع، ويقوم بدور يف تنمية املجتمعات وتطويرها �ضيا�ضيا 
واجتماعيا واقت�ضاديا، وي�ضهم يف ن�رش الدعوة بني اأفراد املجتمع، 
ب�ضبب اختالط غري امل�ضلمني بامل�ضلمني، وتفهمهم لطبيعة الإ�ضالم 
ال�ضمحة، ومعرفتهم مببادئه العظيمة التي تظهر بو�ضوح يف حر�س 
الآخرين،  التعامل، واحرتام اجلريان، وم�ضاعدة  امل�ضلم على ح�ضن 
والت�ضامح مع جميع اأفراد املجتمع، وي�ضحح �ضورة الإ�ضالم التي 
حاول الأعداء ت�ضويهها، وينفي عن الإ�ضالم تهم التطرف والإرهاب 
)اأحمد،  بها  الإ�ضالم  رمي  واأعداوؤه  الإ�ضالم  خ�ضوم  يحاول  التي 
2007، �س �س. 145 - 177( ، واإميان الإ�ضالم بالختالف يف 
ثقافية،  علمية  جهود  يف  وال�ضرتاك  الأمم،  بني  وال�رشائع  العقائد 
التفاهم  تعود بالفائدة على املوؤمنني جميعًا، والرغبة يف تعميق 
واإقامة  اأو�ضاطهم،  يف  الإن�ضانية  القيم  واإ�ضاعة  الأديان،  اأهل  بني 
ج�ضور للتقارب الإن�ضاين الذي يعلو على التقارب الفكري والثقايف، 
والتعاون بني الأديان يف املحافظة على �ضالمة البيئة، وحماربة 
الظلم  العن�رشية، وَرفع  التفرقة  الأمرا�س اخلطرية، والق�ضاء على 
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التي تتعر�س لال�ضطهاد، وميكن  ال�ضعوب والطوائف والفئات  عن 
الإحلاد،  امل�ضرتك ملحاربة  العمَل  ي�ضمل  اأن  الأديان  للتعاي�س بني 
والنحالل اخُلُلقي، وتفكك الأ�رشة، وانحراف الأطفال، ومقاومة كل 
وت�رش  واجلماعة،  الفرد  كيان  �ضالمة  تهّدد  التي  والأوبئة  الآفات 

باحلياة الإن�ضانية )الع�ضلي، 2012( . 

جماالت التعايش السلمي

أوال: التعايش السلمي الداخلي

اإن اأكرث ما يحتاجه امل�ضلمون يف الوطن الواحد هو تعاي�س 
بالتعاي�س  اخلا�س  البعد  اأي  الإن�ضان،  اأخيه  مع  امل�ضلم  الإن�ضان 
الإن�ضاين يف احلدود الوطنية، وهو بعد عام ورحب يت�ضع لكل من 
من  جمموعة  اأمام  ي�ضعنا  ما  وهو  الإن�ضان،  مفهوم  عليه  ي�ضدق 
اأهل  املواطنة،  اجلار،  ت�ضمل:  الواحد  الوطن  يف  الإن�ضانية  الدوائر 

العهد، اأهل الذمة، اأهل الكتاب، الكفار وامل�رشكني. 
العالقات  »جمموعة  الإ�ضالمي  املنظور  يف  الوطنية  وتعد 
والروابط وال�ضالت التي تن�ضاأ بني دار الإ�ضالم، وكل من يقطن يف 
هذه الدار، �ضواء كانوا م�ضلمني اأو ذميني اأم م�ضتاأمنني، اأي جمموعة 
احلقوق والواجبات التي يتمتع بها كل طرف من اأطراف العالقة« 
اإن�ضان يخ�ضع ل�ضلطة واأحكام  )القحطاين، 2005، �س20( ، وكل 
هذا الوطن الإ�ضالمي - مبا فيهم اأهل الذمة – فهو املواطن الذي 
الدولة  يف  املواطنني  وجميع  املواطنة،  وواجبات  حقوق  ُيعطى 
الإ�ضالمية مكرمون - على حد �ضواء - من حيث اإن�ضانيتهم كو�ضع 
طبيعي ومنحة ربانية، وخ�ضوع اجلميع حكاًما وحمكومني للنظام 
العام الإ�ضالمي، ول يخل مببداأ احلرية الدينية التي يجب اإعطاوؤها 
مايلزمها  وكل  عباداتهم  ممار�ضة  من  بتمكينهم  امل�ضلمني  لغري 
دينهم،  بلزوم  يعتقدون  ما  العبادة وتعاطي كل  بدور  العناية  من 
اأمام  الدولة  يف  امل�ضئولون  ويقف  ال�ضخ�ضية،  اأحوالهم  وتنظيم 
)هدايات،  امل�رشوعة  حقوقهم  لتوفري  امل�ضئولية  موقف  اجلميع 
2000، �س44( ، والتكرمي حق اأوجبه اهلل لكّل الب�رش مبا هم ب�رش 
يف حقيقتهم الإن�ضانية ب�رشف النظر عن اإِيّ انتماٍء كان، يقول اهلل 
ّ َواْلَبْحرمِ َوَرَزْقَناُهْم  تعاىل: {َوَلَقْد َكَرّْمَنا َبنمِي اآََدَم َوَحَمْلَناُهْم يفمِ اْلرَبمِ
ياًل}. )الإ�رشاء:  ْن َخَلْقَنا َتْف�صمِ َّ رٍي مممِ ْلَناُهْم َعَلى َكثمِ َّباتمِ َوَف�َصّ يمِ َن الَطّ ممِ
70( ، وقد جاء الإ�ضالم ليعزز من حقوق الروابط الب�رشية الوراثية 
ورابطة  الرحم،  ورابطة  الإن�ضانية،  رابطة  مثل  واملكت�ضبة،  منها 
وحقوق  اجلوار،  ورابطة  الواحد،  الوطن  ورابطة  والبنوة،  الأبوة 

ال�ضيف، واإن كانوا من فئة الآخر )�ضيني، 2005( 
املجتمع،  داخل  ال�ضلمي يف  التعاي�س  الإ�ضالم على  لقد حث 
برتبية النفو�س على اخللق الكرمي، والتعاون الإن�ضاين البناء، ومبنع 
كل ما يوؤدي اإىل ا�ضطراب الأمن واختالل النظم وافتعال العداوات، 
واأما فيما يخ�س غري امل�ضلمني الذي يقيمون يف املجتمع امل�ضلم، 
فقد حفظ الإ�ضالم كل حقوقهم، وحمى اأنف�ضهم واأموالهم واأعرا�ضهم 
وكرامتهم، ومن يعتدي عليهم يعاقب مبثل ما يعاقب به من يعتدي 
على  يجرب  ل  والتعبد،  العتقاد  حرية  واأعطاهم  امل�ضلمني،  على 
ا�َس َحتَّى َيكُونوا  ُه النَّ تركه اإىل غريه، ول ي�ضغط عليه، {اأفاأَنت ُتْكرمِ

نمِنَي}. )يون�س: 99( .  ُموؤْممِ

ثانيا: التعايش السلمي مع أهل األديان

قدرها  �ضنة  وعقائدهم  اأديانهم  يف  النا�س  اختالف  اإنَّ 
وق�ضاها اهلل حلكمة عظيمة وغاية جليلة وهي البتالء والختبار، 
اأن اختالف النا�س يف الدين  وهو ما يقت�ضي من امل�ضلم العتقاد 
احلرية  خلقه  من  النوع  هذا  منح  الذي  تعايل،  اهلل  مب�ضيئة  واقع 
 ،  )54 �س   ،1992 )القر�ضاوي،  ويدع  يفعل  فيما  والختيار 
وا�ضعة،  م�ضاحة  الكتاب  واأهل  امل�ضلمني  بني  امل�ضرتكة  وامل�ضاحة 
للتعاي�س  مت�ضعا  امل�ضلمني  قلوب  يف  جعل  قد  الإ�ضالم  كان  واإذا 
بني  للتعاي�س  يت�ضع  اأن  اأوىل  باب  فمن  كافة،  الإن�ضان  بني  مع 
يف  لغريهم  امل�ضلمني  معاملة  اأن  التاريخ  وي�ضهد  باهلل،  املوؤمنني 
يف  له  مثيل  ل  الت�ضامح  من  عظيما  مثال  كانت  املفتوحة  البالد 
واأقوى احلجج على قيام احل�ضارة  الأدلة  اأكرب  التاريخ، ولعل من 
اأ�ضطع  يف  الت�ضامح  من  متني  اأ�ضا�س  على  الع�ضور  عرب  الإ�ضالمية 
والعقائد  وامللل  الديانات  اأهل  مع  امل�ضلمني  تعاي�س  هو  معانيه 
مديدة،  وعهود  طويلة  قرون  خالل  فتحوها  التي  البلدان  يف 
عليها  قامت  التي  املبادئ  من  مبداأ  التعاي�س  اأن  على  ذلك  ويدل 
التوتر  اأ�ضباب  الق�ضاء على  اإىل  والذي يرمي  الإ�ضالمية،  احل�ضارة 
اأن  بل   ،  )74  -  51 �س.  �س.   2010 )عزوري،  ال�ضتقرار  وعدم 
نوؤمن  اأن  الإميان  اأركان  واكتمال  العقيدة  ل�ضحة  ي�ضرتط  الإ�ضالم 
همِ  بِّ رَّ ن  ممِ اإمَِلْيهمِ  َل  اأُنزمِ ا  َ مبمِ الرَّ�ُصوُل  {اآَمَن  الر�ضل فقال تعاىل:  بجميع 
همِ َوُر�ُصلمِهمِ لَ ُنَفرُِّق َبنْيَ اأََحٍد  همِ َوُكُتبمِ َكتمِ مِ َوَمالئمِ اللَّ ُنوَن ُكلٌّ اآَمَن بمِ َوامْلُوؤْممِ
ريُ}.  امْلَ�صمِ َواإمَِلْيَك  َنا  َربَّ ُغْفَراَنَك  َواأََطْعَنا  ْعَنا  �َصممِ َوَقاُلواْ  همِ  �ُصلمِ رُّ ن  مِّ
مع  العالقة  يف  الأ�ضل  هو  ال�ضلم  اإىل  واجلنوح   ،  )285 )البقرة: 
عند  خا�ضة  ظروف  تفر�ضه  ا�ضتثناء  اإل  ال�ضتباك  ولي�س  الآخر، 
 )www. cmiesi. ma( ا�ضتحالة التو�ضل باحلوار اإىل �ضيانة احلقوق
َفْح َعْنُهْم َوُقْل �َصالٌم  ُنوَن، َفا�صْ يلمِهمِ يا َربِّ اإمِنَّ هوؤُلءمِ َقْوٌم ل ُيوؤْممِ ، {َوقمِ
َك  َربَّ {اإمِنَّ  89( ، وهو القائل:   - 88 َيْعَلُموَن}. )الزخرف:  َف�َصْوَف 
يهمِ َيْخَتلمُِفوَن}. )ال�ضجدة:  يَما َكاُنوا فمِ َياَمةمِ فمِ ُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلقمِ ُهَو َيْف�صمِ
همِ َوُهَو  يلمِ لَّ َعْن �َصبمِ َْن �صَ َك ُهَو اأَْعَلُم مبمِ {اإمِنَّ َربَّ تعاىل:  وقوله   ،  )25
الإ�ضالم هي  �ضمات  اأعظم  فاإن  لذا   ،  )7 )القلم:  امْلُْهَتدمِيَن}.  بمِ اأَْعَلُم 
احرتام دين الآخر اأول، وكذلك احرتام م�ضاعر املوؤمنني بهذا الدين، 
وقد عرف الإ�ضالم التعددية يف اأول وحدة �ضيا�ضية اإ�ضالمية ن�ضاأت 
يف املدينة، ومل يكن م�ضطلح “الذمي” يف العهود الأوىل لالإ�ضالم 
“الأقلية” الذي �ضاع ا�ضتخدامه يف الع�ضور  اإل جزًءا من م�ضطلح 
 « ا�ضطالح  واأطلق  املواطنني،  فئات  بع�س  بني  للتمييز  احلديثة 
بهما،  املجو�س  واأحلق  والن�ضارى  اليهود  الذمة”على كل من  اأهل 
والختالف بينهما يف اأن م�ضطلح الذمي يقت�رش يف التمييز على 
)�ضيني،  �ضمولية  اأكرث  اليوم  “الأقلية”  م�ضطلح  اأن  كما  الدين، 
2005( ، واأهل الذمة �ضموا بذلك لأنهم دخلوا يف �ضمان امل�ضلمني 
حقوق  حتفظ  واأحكام  قوانني  وجود  ال�رشع  يف  ويتبني  وعهدهم، 
باأي  عليهم  التعدي  الآخرين  ومتنع  الإ�ضالمية،  البالد  يف  هوؤلء 
�ضكل من الأ�ضكال، وهذا احلفظ يكون �ضمن عقد بني الطرفني، واأهل 
وواجبات  حقوًقا  متنحلهم  الدولة  ذمة  يف  يدخلون  الذين  الذمة 
)اللواتي، 2013( ، ويرتك اأمر الختالف يف العقيدة لتقدير اخلالق 
ال�ضماوية  الأديان  اأهل  بني  م�ضرتكة  قوا�ضم  وجند  وحكمه،  تعاىل 
القوا�ضم: التوحيد الكلي، وحدة  ومن يلتحق بهم، ويف مقدمة هذه 
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 ، �س64(   ،2012 )�ضهوان،  والتعدد  الختالف  الإن�ضاين،  النوع 
كما اأن عالقة الإ�ضالم بالأديان ال�ضماوية يف �ضورتها الأوىل هي 
عالقة ت�ضديق وتاأييد كلي، واأن عالقته بها يف �ضورتها املنظورة 
 ،2006 )ال�ضقار،  الأ�ضلية  اأجزائها  من  بقي  ملا  ت�ضديق  عالقة 
�س11( ، ويوؤكد القراآن الكرمي اأن الذي يتوىل ح�ضاب النا�س على 
اإنا هو اهلل وحده،  اأو بطالن معتقداتهم وجمازاتهم عليها  �ضحة 
ول�ضنا م�ضئولني عن معتقدات غرينا، ول�ضنا مطالبني مبحا�ضبتهم 
اإطار  يف  فليكن  ب�ضاأنها  وبينهم  بيننا  نقا�س  حدث  واإذا  عليها، 
مع  والتعاي�س  املعاملة  واأما  اأح�ضن،  هي  بالتي  واملجادلة  الأدب 
على  �رشيعتنا  حتتمه  وواجب  علينا،  فر�س  فهو  باحل�ضنى  غرينا 
عدوا  يظاهروا  اأو  علينا،  يعتدوا  األ  �رشيطة  اإليها،  املنت�ضبني  كل 
يحاربنا، وقد حرم الإ�ضالم �ضتم الآخرين من اأهل الكتاب، اأو �ضتم 
دينهم، اأو القول مبا يكرهون، وحرم �ضفك دمائهم، و�ضمح بزيارتهم، 
وبلب�س  الكنائ�س،  يف  امل�ضلمني  وب�ضالة  امل�ضاجد،  وبدخولهم 
عند  ال�ضدائد  يف  بهم  وال�ضتعانة  مر�ضاهم،  وعيادة  مالب�ضهم، 
الخ.،  ن�ضائهم..  والزواج من  التجاري معهم،  وبالتبادل  ال�رشورة، 
اأوقات  لي�س فقط يف  والرحمة  ال�ضالم،  اأتباعه على  الإ�ضالم  وحث 
ولكن  ال�ضلم،  فيوقت  �ضبيل احل�رش  ولي�س على  والزدهار،  القدرة، 
جند الإ�ضالم حتى يف حلظات احلرج والتوتر، فاإنه يو�ضي اأتباعه 
البتعاد عن الظلم، واعتبار الختالف مقدر من اهلل ل مفر منه بني 
هذه  توؤدي  اأن  بال�رشورة  ولي�س  اهلل،  �ضاء  ما  اإىل  و�ضيظل  النا�س 
الختالفات يف الدين اإىل القتال لإجبار الب�رش لي�ضبحوا موؤمنني، 
 )Luhidan,2011( بل توظيف هذا الختالف اإىل التعارف والتعاون
يف  تطبيقه  النبي  بداأ  الذي  النبوي  النموذج  يف  النظر  وميكننا   ،
املدينة �ضمن م�ضارين متوافقني، اأولهما: يتعلق بامل�ضلمني الذين 
ال�ضلمي  والتعاي�س  بالتاآلف  يتعلق  وثانيهما:  ور�ضوله،  باهلل  اآمنوا 
الأو�س  من  الوثنيني  من  الإ�ضالم  يعتنق  مل  وَمن  امل�ضلمني  بني 
النبي �ضلى اهلل عليه  الكتاب، واأعظم مهمة نفذها  واخلزرج واأهل 
و�ضلم اإقامة نظام عام، ود�ضتور �ضامل جلميع �ضاكني املدينة بني 

امل�ضلمني وبني �ضواهم من �ضكان املدينة. 
وحدد الفقه الإ�ضالمي التعامل مع غري امل�ضلمني بالت�ضامح 
دون الإكراه والعتداء، وجعل للت�ضامح درجات ومراتب، فالدرجة 
ول  وعقيدته،  دينه  حرية  ملخالفك  تدع  اأن  الت�ضامح:  من  الدنيا 
جتربه بالقوة على اعتناق دينك اأو مذهبك، والدرجة الو�ضطى من 
الت�ضامح: اأن تدع له حق العتقاد مبا يراه من ديانة ومذهب، ثم 
اأمر يعتقد حرمته،  اأو فعل  اأمر يعتقد وجوبه  ل ت�ضيق عليه برتك 
املخالفني  على  ت�ضيق  األ  الت�ضامح:  يف  هذه  تعلو  التي  والدرجة 
فيما يعتقدون حله يف دينهم اأو مذهبهم، واإن كنت تعتقد اأنه حرام 
يف دينك اأو مذهبك، وهذا ما كان عليه امل�ضلمون مع املخالفني من 
اأهل الذمة، اإذ ارتفعوا اإىل الدرجة العليا من الت�ضامح )القر�ضاوي، 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  لنا  ترك  وقد   ، �س34(   ،1996
اأربعة ناذج للتعاي�س مع الآخر داخل الدولة وخارجها، الأول: هو 
النموذج الذي كان يف مكة املكرمة، وكان مقامها هو مقام “ال�ضرب 
والتعاي�س”، والنموذج الثاين: هو نوذج بقاء امل�ضلمني يف احلب�ضة 
الثالث:  والنموذج  وامل�ضاركة”،  “الوفاء  مقام  فيها  املقام  وكان 
الأول، وكان املقام فيها هو مقام  هو نوذج املدينة يف عهدها 

“النفتاح والتعاون”، والنموذج الرابع: كان يف املدينة يف عهدها 
الأخري وكان املقام فيها هو مقام “العدل” و”الوعي قبل ال�ضعي«، 
ففي مكة كانت حكومتها واملت�رشفون فيها من امل�رشكني، وكان 
ويوقعونهم  وامل�ضلمني  الإ�ضالم  يكره  ال�ضعب  وكان  قلة  امل�ضلمون 
يف الأذى، وكانت احلكومة يف احلب�ضة غري م�ضلمة، اإل اأنها عادلة 
بينهم حتى  فيما  وتقيمهم  امل�ضلمني  اأحد، حترتم  عندها  ُيظلم  ل 
كانت  الأول  العهد  يف  املدينة  ويف  باملواطنة،  �ضعروا  اإنهم 
اليهود  منهم  الطوائف،  متعدد  ال�ضعب  ولكن  م�ضلمة،  احلكومة 
امل�ضلمون،  ومنهم  واملنافقون،  والوثنيون  امل�رشكون  ومنهم 
اأحد من  التنوع فلم يبق  قّل هذا  الأخري،  ويف املدينة يف عهدها 
الن�ضو�س  بذلك  تفيد  اليهود كما  امل�رشكني، ولكن بقي كثري من 

 .)2010 ال�ضحيحة )جمعة، 
و�ضمل نطاق الآخر اأهل الديانات الو�ضعية، ولقد بداأ تطبيق 
املتدينون  دخل  عندما  الرا�ضدة  اخلالفة  دولة  يف  ال�ضنة  هذه 
على  الرا�ضدة  اخلالفة  لدولة  الواحدة  الرعية  اإطار  يف  باملجو�ضية 
عهد الرا�ضد الثاين عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه )الع�ضلي، 2012(. 
اإن التعاي�س بني الأديان �رشورًة من �رشورات احلياة على 
هذه الأر�س، ت�ضتجيب للدواعي امللحة لقاعدة جلب املنافع ودرء 
اأمن  يف  للعي�س  ال�ضوّية  الإن�ضانية  الفطرة  نداء  وتلّبى  املفا�ضد، 
و�ضالم وطماأنينة )التويجري، 1998( ، غري اأن التعامل مع الآخر 
يف الإ�ضالم له اأ�ض�ضه املنهجية التي حتكمه وت�ضبطه اأهمها: حتديد 
التعامل  التعامل، وا�ضتناد  اآليات  التعامل ونطاقه، وحتديد  جمال 
التعامل،  من  الغاية  وحتديد  املتعامالن،  بها  يوؤمن  معايري  اإىل 
 ،  )2008 )الق�ضاة،  املتبادل  والحرتام  واملو�ضوعية،  والعدل 
اأن  اأن يظل ولء امل�ضلم هلل ولر�ضوله وللم�ضلمني وينبغى  و�رشيطة 
اأولياء  بع�ضهم  اأن  وهو  الطبيعي  و�ضعهم  على  امل�ضلمون  يكون 
التعاي�س  اأن  نتبني  تقدم  ومما   ،  )www. mara. gov. om( بع�س 
النقاط  يف  تتمثل  اأ�ص�س  اإىل  ي�صتند  والآخر  الإ�صالمي  الدين  بني 

التالية )عثمان، 2013( : 
Ú  .احرتام الإرادة احلرة لدى الأطراف كافة
Ú  .الرب والق�ضط خا�ضة مع الآخر امل�ضامل
Ú  .التفاهم حول الأهداف والغايات، والعمل على حتقيقها
Ú  والثقة الحرتام  من  ب�ضياج  التعاي�س  هذا  �ضيانة 

املتبادلة بني الأطراف. 
الإقرار  يعني  ولكن  الآخر،  يف  الذوبان  التعاي�س  يعني  ول 
بوجوده، والعي�س بني ذاتني اأو اأكرث بينهما اختالف ومتايز، وحتى 
والفروق  التمايز  احرتام  يفرت�س  فاإنه  قائًما،  العي�س  ذلك  يبقى 
الطرفني  كال  من  وذلك  امل�رشوعة،  والتطلعات  اخلا�ضة  واحلياة 

ا.  جتاه بع�ضهم بع�ضً

ثالثا: تعايش املسلمني يف غري أوطانهم

حدود  خارج  ال�ضلمي  التعاي�س  اإىل  الإ�ضالم  دعوة  اإن 
امل�ضاملة  جميعا  ال�ضعوب  مع  عالقتنا  يف  الأ�ضل  اأن  يبني  الدولة 
ْلممِ  ال�صِّ اْدُخلوا يفمِ  اآَمنوا  يَن  ذمِ الَّ َها  اأَيُّ {َيا  واملهادنة، لقوله تعاىل: 
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، وهو �ضلم متعاون بناء، ل �ضلم متوج�س   )208 )البقرة:  ة}  كافَّ
واأموالها،  وحرياتها  ال�ضعوب  عقائد  احرتام  على  ويقوم  منعزل، 

وعلى قاعدة عدم الإكراه يف الدين. 
الكتاب  لعدد كبري من  التداول - قدميا و حديثا -  وقد مت 
الأولويات(  )فقه  اأو  الأقليات(  )فقه  م�ضاألة  واملفكرين  والباحثني 
كيفية  يف  كلها  ت�ضب  التي   ، الواقع(  )فقه  اأو  املهجر(  )فقه  اأو 
العي�س مع الآخر، فردا وجمتمعا، والتوا�ضل معه ب�ضالم على اأر�س 
جاءت  اإنا  الإ�ضالم  �رشائع  ولأن  عموما،  اأخرى  بالد  اأو  الإ�ضالم 
الدنيا والآخرة، وهي م�ضالح متدرجة  العباد يف  لرعاية م�ضالح 
من ال�رشوري اإىل التح�ضيني الكمايل، كان من الطبيعي اأن تعترب 
الأفراد  الذي تنتظم داخله م�ضالك  العام  الإطار  تلك امل�ضالح هي 

ومتار�س فيه احلريات اخلا�ضة والعامة )حاب�س، 2011( . 
ويعود التعاي�س بني امل�ضلمني وغري امل�ضلمني يف بالد غري 
هاجرت  حيث  ال�رشيف،  النبوي  للعهد  الأول  التاريخ  اإىل  م�ضلمة 
اإىل احلب�ضة هجرتني، وكانت احلب�ضة يومئذ  جماعة من امل�ضلمني 
عادل  ملكا  كان  اأنه  اإل  ن�رشاين،  ملك  يحكمها  ن�رشانية،  دولة 
تعاي�س  على  عظيمًا  مثاًل  الهجرة  هذه  �ضكلت  اأحد،  عنده  يظلم  ل 
وتدل  بالدهم،  غري  يف  الأخرى  والأديان  ال�ضعوب  مع  امل�ضلمني 
على اأن النبي - عليه ال�ضالة وال�ضالم - كان قد ارتقى من التقدم 
من  و�ضهادة  امل�ضتويات،  اأعلى  اإىل  العقلي  امل�ضتوى  اإىل  الروحي 
النبي ل�ضدق حاكم غري م�ضلم واإ�ضادة بعدله، وهو در�س للمجتمع 
من  لالآخرين  احرتام  واإظهار  املجردة،  باحلقيقة  لالإقرار  امل�ضلم 
اأتباع الديانات الأخرى )Hassan,2011( ، وقد كانت كلمة جعفر 
ودر�ضًا  بليغة  كلمة  النجا�ضي،  اإىل  عنه  اهلل  ر�ضي  طالب  اأبي  بن 
يف  امل�ضلمني  تفيد  اأحكاًما  منها  ن�ضتنبط  اأن  اإىل  وحتتاج  عظيمًا، 
بالد غري اأوطانهم، والتي ل تعرت�س فيها حكوماتها على الإ�ضالم، 
وكيف  يعملون  كيف  كمواطنني،  بهم  وتر�ضى  امل�ضلمني  وت�ضاعد 
يتعاملون؟ ما مفهوم املواطنة؟ كل ذلك ميكن اأن يوؤخذ من جتربة 

احلب�ضة )جمعة، 2010( . 
امل�ضيف  البلد  قوانني  واحرتام  اللتزام  اأ�ض�س  وتتحدد 
اإذا  امل�ضيف  البلد  جانب  اإىل  القتال  اأهمها:  عديدة  مبادئ  �ضمن 
لإقامة  احلكومة،  اإ�ضقاط  يف  الرغبة  وعدم  لدعمهم،  احلاجة  دعت 
ودية مع  واملحافظة على عالقة  الإ�ضالمية يف مكانها،  ال�رشيعة 
اأهل الكتاب، وتبادل معارفهم وخرباتهم يف جميع جمالت العلوم 
للبلد،  والجتماعي  القت�ضادي  النجاح  اإىل  يوؤدي  مما  والتعليم 
الإ�ضالم  الآخر وجت�ضيد قيم  النا�س بالإ�ضالم �ضمن تكرمي  واإقناع 
قول وفعال )Hassan,2011( ، وجتنب امل�ضا�س باأمن غريهم باأي 
وجه من الوجوه، ويتعاونون فيما بينهم على منع وقوع العدوان 
من غريهم، والإن�ضاف من اأي ظلم وقع على اأحدهم، دون اللجوء 
اإىل القتال ما داموا م�ضتاأمنني قانونا، وما مل يكن العداء ر�ضميا من 
�ضيا�ضة الدولة، ويجوز تقدمي ما يعود بالنفع عليهم وعلى غريهم 

اإىل الدولة. 
امل�ضلمة  الأقلية  يعفي  الإ�ضالم  اأن  املعلومة  الأحكام  ومن 
الأ�ضا�ضية  الت�رشيعات  الإ�ضالمية من تطبيق بع�س  البالد غري  يف 
جلد  وعقوبة  املتعمد،  للقاتل  الق�ضا�س  عقوبة  مثل  دينها،  يف 

قدوة  تكون  اأن  امل�ضلمة  الأقلية  يحث  بل  الخ،  والزانية...  الزاين 
طيبة باملعايري الإ�ضالمية يف اأوطانهم، ول يوجد ما مينع امل�ضلم 
للعمل يف حكومة الدولة غري امل�ضلمة ما دامت الوظيفة ل تقت�ضي 
بال�رشورة ارتكاب حمرم، ويجوز للم�ضلم تر�ضيح نف�ضه ع�ضوا يف 
املجال�س الت�رشيعية التي تاأخذ براأي الأغلبية، والأ�ضل اأن يربهن 
النظر عن ديانة  اأنه ع�ضو نافع يف جمتمعه ب�رشف  امل�ضلم على 
العدل  حتقيق  يف  التعاون  على  يحث  اإ�ضالمه  اأن  ويثبت  الأغلبية، 
واخلري العام، والواقع يفر�س على امل�ضلمني ال�ضرتاك يف مثل هذه 
اأ�ضواتهم  النفوذ  ذات  اجلهات  اإ�ضماع  من  يتمكنوا  حتى  املجال�س 
داخل  من  م�ضاحلهم  رعاية  يف  فالفر�ضة  مب�ضاحلهم،  وتعريفهم 
خارجها  من  رعايتها  حماولة  من  بكثري  اأف�ضل  املجال�س  هذه 

)�ضيني، 2005( . 

القواعد األساسية يف التعايش السلمي من منظور 
إسالمي

بني  التعاي�س،  من  عديدة  اأنواعًا  الإ�ضالمي  التاريخ  �ضجل 
امل�ضلمني وغريهم من اأهل الكتاب اأو غريهم، مثل: التعاي�س الديني: 
املعتقد،  حرية  يف  الآخرين  بحقوق  واإقرار  الت�ضامح  على  املبني 
والتعاي�س الجتماعي: حيث كان معلما بارزا يف عالقة امل�ضلمني 
بغريهم، كالزواج من ن�ضاء اأهل الكتاب، وتاأ�ضي�س لعالقة اإن�ضانية ل 
تع�ضب فيها، وتعزيز مبادئ التكافل الجتماعي، وتقوية العالقات 
يف  هاما  مق�ضدا  ويعترب  القت�ضادي:  والتعاي�س  املجتمع،  يف 
اأن العامل القت�ضادي عند امل�ضلمني  العالقات الإن�ضانية، خا�ضة 
والتعاي�س  الإ�ضالم،  اإىل  الكثريين  دخول  يف  �ضببا  كان  الأوائل 
الثقايف: اإذ اأ�ضهم اجلانب الثقايف يف تفعيل التعاي�س الثقايف بني 
امل�ضلمني وغريهم من ال�ضعوب الأخرى وبخا�ضة ال�ضعوب الغربية، 
وفتح الباب لإن�ضاء مراكز ح�ضارية تعاي�ضية جامعة لكل الثقافات 
ثقافة  تنبت  اأن  لها  ميكن  خ�ضبة  تربة  ن�ضاأت  وبذلك  العاملية، 
جديدة وفل�ضفة جديدة وعلوما دينية وطبية وريا�ضة وغريها، كل 
 )www. arabic. alshahid. net( ذلك على اأر�ضية التعاي�س الثقايف
، ووردت اأدلة املذهب ال�ضلمي يف القراآن بكرثة فائقة وقد اأح�ضاها 
)املطعني،  اأية  ع�رشة  واأربع  اآية  مئة  فوجدها  املف�رشين  بع�س 

1996، �س39( . 
اإن الأ�ض�س الفكرية والعقدية توؤثر بال �ضك يف نف�ضية املوؤمنني 
لالندفاع نحو ال�ضلم والتعارف والتعاي�س وقبول الآخر، والتفاعل 
تاريخنا  يف  حدث  ما  وهذا  اجلميع،  خلري  اليجابي  احل�ضاري 
الإ�ضالمي، وفيما ياأتي اأهم الأ�ض�س التي تقوم عليها قواعد التعاي�س 

ال�ضلمي وفقا لقيم الإ�ضالم ومبادئه: 

أوال: املواطنة

الإ�ضالمية،  الدولة  يف  املواطنني  حقوق  الإ�ضالم  �ضمن 
الإ�ضالم  بتعاليم  الإميان  ا�ضتقرار  النفو�س  يف  ا�ضتقرارها  ويتاأكد 
ذاتها، ويتمتع اجلميع بجميع احلقوق مثل حق احلماية، كحماية 
التعليم،  وحق  املال،  وحماية  وال�ضكن،  العر�س  وحماية  النف�س، 
 )126  -  103 �ض�س.   ،2011 )املحليدي،  والك�ضب  العمل  وحق 
التاأكيد  النا�س والذي مت  ، لذلك جند مفهوم )احلق( مبعنى حقوق 
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واملعقدة يف  العميقة  اأكرثاملفاهيم  الإ�ضالم هو من بني  عليه يف 
 247 املفهوم  هذا  ا�ضتخدم  وقد  والجتماعية،  ال�ضيا�ضية  العلوم 
النا�س  حقوق  ليعني  مرة   40 وا�ضتخدم  الكرمي،  القراآن  يف  مرة 

 . )alikhani, 2011(
وقد راأى عمر ابن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �ضيخًا يهوديًا ي�ضاأل 
النا�س، ف�ضاأله عن حاله فعرف اأن ال�ضيخوخة واحلاجة اأجلاأتاه اإىل 
اأن  واأمره  امل�ضلمني  مال  بيت  خازن  اإىل  به  وذهب  فاأخذه  ذلك، 
يفر�س له من بيت املال ما يكفيه وي�ضلح �ضاأنه، وقال: فواهلل ما 
اأن�ضفناه اأن اأكلنا �ضبيبته ثم نخذله عند الهرم )اأبو يو�ضف، 1979، 
عن  النظر  بغ�س  لذاته  حمرتم  الإ�ضالم  يف  فالإن�ضان   ، �س126( 

اأي اعتبار اآخر. 

ثانيا: االختالف والتعددية

والفكرية  والعرقية،  القومية،  بالختالفات  الإ�ضالم  يقر 
والأفكار  الأديان  يف  متلفون  فالنا�س  والعقدية،  والدينية 
يحرتمها  كونية  �ضنة  والختالف  والت�ضورات،  والأيدلوجيات 
ًة  اأُمَّ ا�َس  النَّ َعَل  َك جَلَ َربُّ الإ�ضالم، فاهلل جل �ضانه يقول: {َوَلْو �صاَء 
مبداأ  على  ويوؤكد   ،  )118 )هود:  َتلمِفمِنَي}.  خُمْ َيزاُلوَن  َول  َدًة  واحمِ
ٌن}.  ُموؤْممِ ْنُكْم  َوممِ رٌ  َكافمِ ْنُكْم  َفممِ ذمِي َخَلَقُكْم  الَّ الختالف بقوله: {ُهَو 
الدينية،  التعددية  فمنها:  اأنواع،  على  والتعددية   ،  )2 )التغابن: 
 ،  )2012 )الع�ضلي،  ال�ضيا�ضية  والتعددية  املذهبية،  والتعددية 
ويظهر ال�رشاع املدمر عندما يجنح النا�س الذين ل يوافقون اأو ل 
الآخرين، وي�ضبح  ال�ضلوكيات قمع  اأو  املعتقدات  لهم بع�س  يروق 
التعاي�س ال�ضلمي والختالفات يف املجتمع �رشبا من امل�ضتحيل، 
يف  الغالبة  هي  الت�ضامح  ف�ضيلة  اأن  الإ�ضالمي  التاريخ  وي�ضجل 

 . )uahin,2006( مواجهة التع�ضب وال�ضطهاد

ثالثا: تكريم اإلنسان

اإن الإ�ضالم ميجد الإن�ضان ويعلي مرتبته فوق كل املخلوقات، 
ب�رشي،  تكوين  هو  لإعتقاده، من حيث  ل  لذاته  الإن�ضان  ويتناول 
اأن  بوذيا، وقبل  اأو  اأو يهوديا  اأو ن�رشانيا  اأن ي�ضبح م�ضلما  وقبل 
لالإن�ضان  يجعل  الإ�ضالم  اأن  كما  اأ�ضفر،  اأو  اأ�ضود  اأو  اأبي�س  ي�ضبح 
طبيعة مكرمة م�ضتمدة من كونه »خليفة اهلل«، وهذا التكرمي مطلق، 
ل يتقيد بجن�س اأو مكانة اجتماعية، اإنا هو تكرمي لالإن�ضان بغ�س 
النظر عن دينه اأو جن�ضه )الدهبي، 1993، �س �س. 20 - 21( ، 
وقد تكرر لفظ الإن�ضان يف القراآن ثالثًا و�ضتني مرة، ولفظ بني اآدم 
�ضت مرات، ولفظ النا�س مائتني واأربعني مرة، كما اأن لفظ الإن�ضان 
فمظاهر  العلق،  �ضورة  هي  واحدة  �ضورة  يف  مرات  ثالث  وردت 
التكرمي الإلهي لالإن�ضان جلية يف اأ�ضل ِخلقته املادية واملعنوية، 
فقد اأوله اهلل من ال�رشف يف اخللق ما مل يوِل كائًنا غريه، واعرتف 
اإن�ضانًا ب�رشف النظر عن فكره  الإ�ضالم بكرامة الإن�ضان باعتباره 
 )70 )الإ�رشاء:  اآَدَم}.  َبنمِي  ْمَنا  َكرَّ {َوَلَقْد  تعاىل:  فقال  وعقيدته، 
الإن�ضانية واحلق فيها يجب مراعاتها يف جميع  الكرامة  ، فنعمة 
التم�ضك  لأن  احلرب،  واأ�رشى  الأعداء  معاملة  يف  حتى  الأحوال، 
هي  الأحوال  كل  يف  وحمايتها  النا�س  معاملة  يف  بالف�ضيلة 
وال�ضلم  احلرب  حالتي  ويف  الإ�ضالم،  يف  الدولية  العالقات  اأ�ضا�س 

 .  )90 )ال�ضوبكي، 2011، �س. 

رابعا: العدل واملساواة

املظلوم  كون  عن  النظر  بغ�س  لذاته  الظلم  الإ�ضالم  حرم 
على  ف�ضقه  اأو  فكفره  فا�ضقا  اأو  كافرا  كان  فاإن  فا�ضقا،  اأو  كافرا 
على  النا�س  بني  احلياة  يقيم  اأن  يعني  الإ�ضالم  والعدل يف  نف�ضه، 
عن  النظر  بغ�س  رزق  من  حقه  م�ضتحق  كل  لياأخذ  عادلة،  اأ�ض�س 
هذا  ويعترب   ،  )2006 )امل�ضلح،  دينه  اأو  اأر�ضه  اأو  اأو جن�ضه  لونه 
املبداأ يف الإ�ضالم من اأعظم املبادئ التي تقوم عليها ال�رشيعة، بل 
تقوم عليه ال�ضموات والأر�س، ولذلك تكرر لفظ العدل وم�ضتقاته يف 
)الق�ضط( يف  ثمانية وع�رشون مرة، كما ذكر رديفه  الكرمي  القراآن 
القراآن الكرمي، وتكرر لفظ )الق�ضط( وم�ضتقاته يف القراآن الكرمي �ضبع 
وع�رشون مرة، فالإن�ضانية مت�ضاوية يف اخلطاب الدعوي الإ�ضالمي، 
اأو  اجتماعية،  اأو  �ضخ�ضية،  فروق  من  بينهم  ما  اإىل  يلتفت  ول 
مالية، ولذلك جند اأن الإ�ضالم دعا اإىل الوحدة بني الأمم الإن�ضانية 
بني  بامل�ضاواة  الت�رشيع  وبوحدة  الب�رش،  اأجنا�س  بني  بامل�ضاواة 
اخلا�ضعني لأحكام الإ�ضالم يف احلقوق املدنية )املطعني، 1996، 
�س �س. 86 - 87( ، والتعاي�س ال�ضلمي ل يتحقق اإل يف جو من 
واعترب  امل�ضاواة،  مع  واحلركة  والعمل  املعتقد  يف  واحلرية  العدل 
الإ�ضالم الإن�ضاف مع الأعداء اأقرب للتقوى، ونهى عن الظلم، فكان 
العدل يزيد تاأكيدا يف املواطن التي يكرث فيها الظلم واحلاجة اإىل 

 .  )www. mara. gov. om( حماية احلقوق

خامسا: احلرية

الكفيلة،  ال�ضمانات  له  وو�ضع  الإن�ضان  حرية  الإ�ضالم  قرر 
كون احلرية هي اأكرب مظاهر الكرامة الإن�ضانية والطريق اإىل الإميان 
لالإن�ضان،  اهلل  املبداأ يتجلى تكرمي  ال�ضحيح وامل�ضئولية، وفى هذا 
لنف�ضه فيما يخت�س  اأمره  اإرادته وفكره وم�ضاعره، وترك  واحرتام 
وح�ضاب  عمله  نتيجة  وحتميله  العتقاد،  يف  وال�ضالل  بالهدي 
نف�ضه، وهذه هي اأخ�س خ�ضائ�س التحرر الإن�ضاين، وت�ضمل حرية 
واأعطى  الت�رشف،  وحرية  الكلمة  وحرية  التفكري  وحرية  العتقاد 
الإ�ضالم لكل هذه اجلوانب جمالها الرحب، ومن اأجلها قرر مبداأ ل 
اإكراه يف الدين )www. mara. gov. om(  ، كما اأن اأ�ضا�س الإميان األ 
يقبل كفر بالإكراه، ول اإميان بالإكراه كذلك، فالأ�ضا�س يف الإميان 
اإكراه، وبناء  الكاملة بال و�ضاية ول  الإن�ضانية  والكفر هو احلرية 
ويف  القيامة  يوم  تعاىل  اهلل  اأمام  امل�ضئولية  تكون  الختيار  على 
�َصاَء  {َفَمْن  تعاىل:  فيقول  الختيار،  حلرية  عديدة  �ضواهد  القراآن 
ا  {اإمِنَّ تعاىل:  وقوله   ،  )29 )الكهف:  َفْلَيْكُفْر}.  �َصاَء  َوَمْن  ْن  َفْلُيوؤْممِ
وقوله   ،  )3 )الإن�ضان:  َكُفوًرا}.  ا  مَّ َواإمِ ًرا  �َصاكمِ ا  اإمِمَّ يَل  بمِ ال�صَّ َهَدْيَناُه 
اأََفاأَْنَت  يًعا  َجممِ ُكلُُّهْم  اْلأَْر�سمِ  َمْن يفمِ  َلآَمَن  َك  َربُّ �َصاَء  {َوَلْو  تعاىل: 

نمِنَي}. )يون�س: 99( .  ا�َس َحتَّى َيُكوُنوا ُموؤْممِ ُه النَّ ُتْكرمِ

سادسا: التسامح والسلم

اإن اأدلة القائلني باأن عالقة امل�ضلمني بالآخرين عالقة حرب 
لي�ضت �ضحيحة اإطالقًا، ووردت اأدلة الت�ضامح وال�ضلم والرحمة يف 
القراآن بكرثة فائقة وقد اأح�ضاها بع�س املف�رشين فوجدها مائة 
قوله  منها   ، �س39(   ،1996 )املطعني،  اآية  ع�رشة  واأربع  اآية 
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)اآل  َبْيَنَنا}.  �َصَواٍء  َمٍة  َكلمِ اإمِىَل  َتَعاَلْوا  َتابمِ  اْلكمِ اأَْهَل  َيا  {ُقْل  تعاىل: 
تمِي  الَّ بمِ اإمِلَّ  َتابمِ  اْلكمِ اأَْهَل  ُلوا  ادمِ {َوَل جُتَ 64( ، وقوله تعاىل:  عمران: 
الدعوة  الإ�ضالم هي  ، والأ�ضل يف   )46 )العنكبوت:  اأَْح�َصُن}.  َي  همِ
ال�ضلمية اجلنوح اإىل ال�ضلم، ول يدعو الإ�ضالم اإىل اللجوء للحرب اإل 
على  الدين  يف  املخالفني  لإرغام  القتال  ويرف�س  ال�رشورة،  عند 
لُوُكْم  يَن مَلْ ُيَقاتمِ ذمِ ُ َعنمِ الَّ اعتناق هو اإكراههم عليه: {َل َيْنَهاُكُم اللَّ
ْم}.  ُطوا اإمَِلْيهمِ ُكْم اأَْن َترَبُّوُهْم َوُتْق�صمِ َيارمِ ْن دمِ يفمِ الدِّينمِ َومَلْ ُيْخرمُِجوُكْم ممِ
اَلّذمِيَن  مِ  الَلّ يلمِ  �َصبمِ يفمِ  لُوا  {َوَقاتمِ تعاىل:  وقوله   ،  )8 )املمتحنة: 
ُبّ امْلُْعَتدمِيَن}. )البقرة: 190(  َ ل ُيحمِ لُوَنُكْم َول َتْعَتُدوا اإمَِنّ الَلّ ُيَقاتمِ
لُوَن َقاُلوا �َصاَلًما}. )الفرقان: 63(  اهمِ ، وقوله: {َواإمَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَ
َفْح َعْنُهْم َوُقْل �َصاَلٌم َف�َصْوَف َيْعَلُموَن}. )الزخرف:  ، وقوله: {َفا�صْ
ال�ضلم  يف  الوا�ضحة  القراآنية  ال�ضواهد  هذه  اإىل  وي�ضاف   ،  )89
والت�ضامح، اجلانب العملي يف التاريخ الإ�ضالمي، يف ع�رش النبوة 
اأمري  العهود مثال بعهد  لهذه  الرا�ضدين، ون�رشب  اأو ع�رش اخللفاء 
يف  املقد�س  بيت  لأهل  عنه  اهلل  ر�ضي  اخلطاب  بن  عمر  املوؤمنني 
اإىل  اأمان  العا�س من كتاب  اأو ما كتب عمرو بن  العمرية،  العهدة 
اأنف�ضهم وممتلكاتهم وكنائ�ضهم، ومن  اأهل م�رش يوؤمنهم فيه على 
مظاهر الت�ضامح الذي نهجته الدول الإ�ضالمية التي حكمت الأندل�س 
جتاه الآخرين، اأنها تركت لهم نظامهم الجتماعي والق�ضائي دون 
اأو اإكراه، وخ�ض�ضت لهم مقابر خا�ضة مت�ضيا مع تقاليدهم  تدخل 

يف دفن موتاهم. 
مع  العالقة  اأ�ضل  اأن  قاعدة  الت�رشيعية  الثوابت  من  ولعل 
الآخر هي ال�ضلم، وتقت�رش الدعوة على اأ�ضلوب الإقناع، وحتى من 
يرف�س الإ�ضالم طريقا للنجاة يف الآخرة، دون اأن يعادي الإ�ضالم 
اأو يظلم امل�ضلمني ول ي�ضاند من يظلمهم، فاإن الإ�ضالم يجعل ح�ضن 
ولذلك   ،  )2005 )�ضيني،  التعامل معه  القاعدة يف  املعاملة هي 
فاإن امل�ضلم غري جمرب لل�رشاع مع �ضخ�س �ضل الهداية واأعر�س عن 
اأ�ضبابها، فاإنا ح�ضابه على اهلل يف يوم القيامة )ال�ضقار، 2006( ، 
فقد قال اهلل تعاىل لنبيه �ضلى اهلل عليه و�ضلم: {َلْي�َس َعَلْيَك ُهَداُهْم 
َ َيْهدمِي َمن َي�َصاء}. )البقرة: 272( ، كما اأنه يحمي النف�س  َنّ الَلّ َوَلـكمِ
العدوان،  حالة  يف  اإل  جن�ضيتها  اأو  عقيدتها  كانت  اأيا  الإن�ضانية 
ويعترب قتل الفرد جرمية تعادل يف ب�ضاعتها قتل اأبناء الإن�ضانية 
ل  وال�ضلم  التعاي�س  اإىل  الإ�ضالم  دعوة  فان  الوقت،  ذات  يف  كلها، 
تعني قبول العدوان والطغيان وال�ضت�ضالم للظلم والف�ضاد، وما اإىل 
ذلك مما هو طعن يف احلياة الب�رشية التي اأقام اهلل �رشيعتها على 
اأ�ضا�س التعارف والت�ضامح والتعاي�س والت�ضاكن )عزوري، 2010( . 

سابعا: الوفاء بالعهد

لبقاء  �ضمان  وهو  معروف،  عهد  كل  بالعهد  الوفاء  ي�ضمل 
عن�رش الثقة يف التعاون بني النا�س، وينهار املجتمع عند فقدانها، 
التخفيف،  يقبل  ل  ب�ضكل  املو�ضوع  هذا  يف  الإ�ضالم  ت�ضدد  لهذا 
البناء، واعترب  التعامل  ا�ضتمرار  التي ت�ضمن  الثقة هي  لأن ق�ضية 
الإ�ضالم الوفاء بالعهد قوة ومنعة، والنكث به اأحد اأ�ضباب ال�ضعف 
َولَ   ْ َعاَهدمُتّ اإمَِذا  مِ  الَلّ َعْهدمِ  بمِ {َواأَْوُفواْ   ،  )www. mara. gov. om(
َكاَن  اْلَعْهَد  اإمِنَّ  اْلَعْهدمِ  بمِ {َواأَْوُفوا   ،  )91 الأَمْيَاَن}. )النحل:  َتنُق�ُصواْ 

َم�ْصُئوًل} )الإ�رشاء: 34( . 

مشكالت التعايش السلمي: 
ال�صلمي يف  التعاي�س  اإ�صكاليات  اأبرز عوامل  اإيجاز  ميكننا 

الع�رش احلا�رش على النحو التايل: 
للتعاليم  ♦ امل�ضلمني  بع�س  فهم  يف  الوعي  غياب  اأول: 

قول  ومثاله  والآخر،  امل�ضلمني  بني  بالعالقة  اخلا�ضة  الإ�ضالمية 
اأ�ضل  الكافرين  من  الرباءة  باأن  الباحثني  من  امل�ضلمني  بع�س 
بالقلب،  والعداوة  البغ�س  تعني  الرباءة  واأن  الدين،  اأ�ضول  من 
غري  الكافرين  مع  التعامل  ح�ضن  على  يحث  الإ�ضالم  اأن  حني  يف 
املعادين وبِرّهم، واأن ما يحدث من ا�ضطدام بني الثقافات الغربية 
والإ�ضالمية ل يعني - مع ذلك - اأن التعاي�س غري قابل للتطبيق 
بني العامل الإ�ضالمي والغربي )Tyler, 2008( ، ويتحمل امل�ضلمون 
الو�ضطي  الإ�ضالم  ن�رش  يف  التوعوي  الدور  لق�ضور  منه  جزءاً 
والإن�ضاين والعاملي، بنف�س قدر امل�ضوؤولية للغرب الذي يتحرك يف 

نطاق ال�ضعي للهيمنة والحتواء. 
ثانيا: �ضعف معرفة الآخر بالإ�ضالم ب�ضبب تق�ضري كثري  ♦

من امل�ضلمني يف ن�رشه ويف تطبيقه، وقلة الكتب ال�ضاملة املنا�ضبة 
لتوافق  تن�رش  والدرا�ضات  الكتب  فاأغلب  بالإ�ضالم،  ُتعّرف  التي 
البيئات الإ�ضالمية، ولكنها غري منا�ضبة لبيئة الأقليات الإ�ضالمية 
من حيث حمتوياتها ومن حيث �ضياغتها، ويرف�ضها كثري من غري 
التي ل  ب�ضبب مو�ضوعاتها  اأو  الدعائي،  اأ�ضلوبها  ب�ضبب  امل�ضلمني 
مل  كما  والفل�ضفات،  الأخرى  الديانات  اأ�ضحاب  من  الغالبية  تهم 
بلغات  ترجمات  ن�رش  يف  امل�ضلمون  واملخت�ضون  العلماء  يجتهد 
عاملية عديدة للكتب املنا�ضبة التي تخاطب الأقلية امل�ضلمة اأو غري 

امل�ضلمة )�ضيني، 2005( . 
دول  ♦ يف  املختلفة  باأ�ضكاله  التع�ضب  متكن  ثالثا: 

الفكري،  اأو  القبلي،  اأو  القومي،  اأو  الديني،  كالتع�ضب  امل�ضلمني، 
اأتباع  مع  العقائدية  ال�رشاعات  اآتون  يف  امل�ضلمني  اأوقع  ما  وهو 
من  ذلك  رافق  وما  الواحد،  الدين  اأتباع  ومع  الأخرى،  الديانات 
عنف وتنكيل، وهو ما نلم�ضه يف ال�رشاع بني ال�ضنة وال�ضيعة الذي 
و�ضل حد اخلالف بينهما اإىل الت�ضفية والتنكيل بالآخر، اأو ال�رشاع 
وخارجه  الواحد  الوطن  داخل  القوميات  بني  وال�ضقاق  والكراهية 
كما يحدث يف العديد من البلدان امل�ضلمة كالعراق ولبنان وغريها، 
ومن املوؤكد اأن فهم الإ�ضالم وفقا لقيمه وقواعده الثابتة التي تقر 
تبادر  ومل  للن�سء،  وتعلم  تن�رش  مل  الختالف  وت�ضون  التعاي�س 
املوؤ�ض�ضات الرتبوية والدينية وال�ضيا�ضية بخطوات حقيقية لتعميم 
ثقافة الختالف والتعدد والقبول بها، خا�ضة اأن التعاي�س ال�ضلمي 
بني اأفراد ال�ضعب الواحد يعزز من فر�س التنمية الب�رشية بو�ضائلها 
ال�ضحيحة، ولنا يف �ضنة ر�ضول ال�ضالم والإ�ضالم قدوة ح�ضنة حيث 

يقول: »من كان يف حاجة اأخيه كان اهلل يف حاجته«. 
الفكري  ♦ الت�ضادم  ال�ضلمي م�ضكلة  التعاي�س  رابعا: يواجه 

يرى  حيث  الإ�ضالم،  دائرة  خارج  الأخرى  الفكرية  الجتاهات  مع 
بع�س العلماء اأن اأي فكر فل�ضفي وعقيدي اآخر خارج اإطار الإ�ضالم 
اإق�ضائية من  اأيدلوجيات  النهماك يف مواجهة  اأو  باطل،  هو فكر 
الطرف الآخر - حتديدا الغربي - ، مما يقود اإىل �رشاع من نوع 
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ال�رشاع احل�ضاري الذي يقلل من فر�س التعاي�س ال�ضلمي، ويجند 
الهوة  الإ�ضالمية يف املواجهة وتعميق الختالف، ويعمق  اجلهود 
بني العامل الإ�ضالمي وغريه، وللمو�ضوعية، فاإن هناك ما ي�ضتوجب 
ل  هذا  اأن  اإل  لالإ�ضالم،  مق�ضود  وت�ضويه  افرتاءات  من  عليه  الرد 
يفرت�س به �ضد املنافذ اأمام تعزيز فكرة عاملية الإ�ضالم وم�ضامينه 
الإن�ضانية التي تقر بالتنوع والختالف املذهبي والفكري، والأجدر 
اأن يقدم امل�ضلمون ناذجهم القيمية والعملية يف التعاي�س وقبول 
الآخر والدفاع عن ر�ضالته الإن�ضانية بالت�ضامح واملعروف والكلمة 

احل�ضنة والتعاون. 
ّديني  ♦ �ضيا�ضي  لفكر  التقدي�س  �ضبغة  اإعطاء  خام�ضا: 

الإجتماعية  التجربة  لنمط  الإ�ضالم  لروؤية  اأحادية  كقراءة  حُمدد 
الأخرى  الدينية  الفكرية  بالقراءات  العرتاف  وعدم  وال�ضيا�ضية، 
وفق  واحل�ضارية  وال�ضيا�ضية  الإجتماعية  الأَزمة  حُتاول حل  التي 

م�ضامني تلتقي ُكليًا مع الّدين من حيث الروح واملق�ضد. 
الإن�ضانية  ♦ والتجارب  الّدين  بني  التفريق  عدم  �ضاد�ضا: 

�ضة على اأ�ضا�ضه، واعتباره جتربة اإن�ضانية ّدينية هنا اأو هناك  املوؤ�ضَّ
كمرجع يف حتديد املوقف، دون الرجوع اإىل الّدين نف�ضه ل�ضتبيان 
الفكر  جمالت  يف  التاأريخية  التطورات  من  احلقيقي  موقفه 
واملناهج امُل�ضتحَدثة، وهنا يتم اإ�ضقاط جتربة اإن�ضانية على الّدين 
نف�ضه، مما اأنتج لدينا ا�ضتدعاًء لأناط مت�ضددة يف النظر والتعامل 

مع الآخر. 
باأن�ضاقه  ♦ الواقع  الإ�ضالميني حلركية  اإدراك  عدم  �ضابعا: 

النظريات  اإحالل  ينتظر  كفراغ  معه  والتعاطي  املعقدة  واآلياته 
وفقه  الواقع  فقه  اندثار  اإىل  اأّدى  ما  وهو  لتطبيقها،  واملقولت 
اأ�ضا�س  على  الواقع  مع  تتعاطى  التي  الأولويات  وفقه  التزاحم 

حركيته الدائمة املتجددة يف عرو�ضها. 
ثامنا: تنامي م�ضببات العنف وانزواء مقومات التعاي�س  ♦

يف  وال�ضيا�ضية  والجتماعية  القت�ضادية  الأزمات  ثقل  ب�ضبب 
البلدان الإ�ضالمية، مما اأدى اإىل بروز اخلطاب املت�ضدد على ح�ضاب 

اخلطاب املعتدل. 
على  ♦ واإ�ضقاطاتها  ال�ضيا�ضي  التوتر  بوؤر  ظهور  تا�ضعًا: 

الإن�ضاين  الآخر  مع  والتنافر  الت�ضاد  فل�ضفة  يغذي  مما  الواقع 
والديني )فل�ضطني والعراق - اأنوذجًا( . 

ت�ضور  ♦ التي  النمطية  لل�ضورة  ال�ضلبي  التاأثري  عا�رشا: 
من  العديد  ت�ضّوقها  والتي  والإرهاب  للعنف  كمادة  امل�ضلم 
التالقح  وي�ضّعب  الإنعزال  نزعات  يغذي  مما  الأخرى،  احل�ضارات 

احل�ضاري املنفتح مع الآخر. 
دينية  ♦ �ضبغة  اإعطاء  البع�س  حماولة  ع�رش:  احلادي 

الأمر  احل�ضارات،  �ضدام  كمقولة  امل�ضلمني  مع  الديني  لالختالف 
وعدم  العنف  ويوؤجج  احل�ضاري،  التعاي�س  عمليات  ُي�ضّعب  الذي 

الت�ضامح. 
الثاين ع�رش: عدم اكتمال البناء احل�ضاري على م�ضتوى  ♦

اإرث الإ�ضتعمار، وف�ضل  الهوية والدولة للمجتمعات امل�ضلمة ب�ضبب 
والي�ضارية  القومية  املدار�س  وتناحر  الوطنية،  الدولة  م�رشوع 

www. almora� والدولة  الإن�ضان واملجتمع  بناء  )االإ�ضالمية يف 
 . )bbi. com

النتائج والتوصيات
وفقا لعر�صنا ال�صابق حول مو�صوع التعاي�س ال�صلمي كاإطار 
والتو�صيات  النتائج  اأهم  اإىل  ن�صري  الراهنة  وم�صكالته  مفاهيمي 

التي تو�صلت اإليها الدرا�صة: 

أوال: النتائج

اإن التعاي�س ال�ضلمي مع الآخر يف الإ�ضالم حقيقة را�ضخة، . 1
اأكدته ن�ضو�س القراآن، و�ضنة نبينا عليه ال�ضالم، وف�ضول التاريخ 
العليا  الإ�ضالم  قيم  يف  ال�ضلمي  والتعاي�س  واأحداثه،  الإ�ضالمي 
يت�ضمن العي�س مع الآخر بجميع اأ�ضكال التفاعل والتعاون وح�ضن 
منطقا  الإ�ضالم  ويت�ضمن  والقبول،  والرحمة  والت�ضامح  املعاملة 
داخليا يتجه نحو تقبل الآخر والعرتاف به، مما يوؤكد على حقيقة 
�ضالم  ر�ضالة  ربانية،  عاملية  اإن�ضانية  ر�ضالة  الإ�ضالم  ر�ضالة  اأن 

وتعاي�س. 
يجوز . 2 ول  جميعا،  للنا�س  العتقاد  حرية  الإ�ضالم  يكفل 

كما  الإ�ضالم،  يف  الدخول  على  اإكراههم  الأحوال  من  حال  باأي 
والتزاور،  والتجارة  البيع  يف  غريهم  مع  امل�ضلمني  تعامل  ي�ضمن 
وقواعدها  ال�رشيعة  مقا�ضد  �ضوء  يف  ال�ضلمي  التعاي�س  وميثل 
ومبادئها �رشورة ب�رشية، و�ضنة نبوية، وحكمة اإلهية، واأن اختالف 
حلكمة  اهلل  وق�ضاها  قدرها  �ضنة  وعقائدهم  اأديانهم  يف  النا�س 

عظيمة وغاية جليلة وهي البتالء والختبار. 
احلق . 3 منه  الإ�ضالم  يف  ال�ضلمي  التعاي�س  مفهوم  اأن 

واملحمود واملوافق ملعنى الرب والإح�ضان وح�ضن املعاملة، وحرية 
واحلوار  وال�ضلم  املواطنة،  وحقوق  الإن�ضاين،  والتكرمي  العتقاد، 
والعدل وامل�ضاواة والوفاء بالعهود، و�ضمن �ضوابط �رشعية، ومنه 
املخالفة  ال�رشعية  الأحكام  بع�س  اإنكار  يت�ضمن  الذي  الباطل 
اأن  مبعنى  وا�ضتكانة،  تذلال  الآخرين  موالة  اأو  الدين،  لأحكام 
وهي:  وت�ضبطه  حتكمه  التي  املنهجية  اأ�ض�ضه  الآخر  مع  للتعاي�س 
وا�ضتناد  منه،  والغاية  واآلياته  ونطاقه  التعامل  جمال  حتديد 
والعدل واملو�ضوعية،  املتعامالن،  بها  يوؤمن  اإىل معايري  التعامل 

والحرتام املتبادل. 
يلجاأ . 4 ول  احلرب،  ل  ال�ضالم  هو  الإ�ضالم  يف  الأ�ضل  اأن 

للحرب اإّل يف حالة ال�رشورة، فهي مكروهة يف نفو�س املوؤمنني، 
والعدوان  املخالفني،  لقتال  �ضببا  لي�س  العقيدة  يف  اخلالف  واأن 
بالأفعال هو ال�ضبب املنطقي للقتال والدفاع عن النف�س، واأن مربر 
العداوة م�رشوط بالعتداء اإذا انتفى ال�رشط انتفي امل�رشوط واأنها 
موؤقتة ل دائمة، واجلهل اأو التنكر لهذا املبداأ ي�ضيء لالإ�ضالم ويدفع 

لعدائه من قبل الآخرين. 
امل�ضلمني، . 5 دول  يف  املختلفة  باأ�ضكاله  التع�ضب  متكن 

ما  وهو  الفكري،  اأو  القبلي،  اأو  القومي،  اأو  الديني،  كالتع�ضب 
اأوقع امل�ضلمني يف اآتون ال�رشاعات العقائدية مع اأتباع الديانات 
الأخرى، وبني اأتباع الدين الواحد، وما رافق ذلك من عنف وتنكيل، 
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حد  و�ضل  الذي  وال�ضيعة  ال�ضنة  بني  ال�رشاع  يف  نلم�ضه  ما  وهو 
والكراهية  ال�رشاع  اأو  بالآخر،  والتنكيل  الت�ضفية  اإىل  اخلالف 
الواحد وخارجه كما يحدث  الوطن  القوميات داخل  وال�ضقاق بني 

يف العديد من البلدان امل�ضلمة كالعراق ولبنان وغريها. 
تك�ضف الدرا�ضات عن ال�ضورال�ضلبية ال�ضائدة عن الإ�ضالم . 6

بني الغربيني، مما يقت�ضي حتليل م�ضادر هذه ال�ضور ال�ضلبية التي 
ت�ضوه ن�ضو�س ال�رشيعة الإ�ضالمية، والإرث التاريخي للمجتمعات 
وقيمها  الإ�ضالمية  الن�ضو�س  ن�رش  يف  النظر  و�رشورة  امل�ضلمة، 
الدينية  اجلماعات  مع  والتعاي�س  والتنوع  التعددية  يف  ال�ضامية 
الأخرى يف داخل دول امل�ضلمني نف�ضها اأو خارجها، وتقدمي ناذج 

التعاي�س احلقيقية التي تعك�س �ضورة الإ�ضالم. 

ثانيا: التوصيات

على . 1 تعي�س  التي  البلدان  امل�ضلمني يف  بو�ضع  الهتمام 
التناحرات  اأو  املذهبية،  ال�رشاعات  اأو  الأهلية،  احلروب  اإيقاع 
القومية، اأو ال�ضقاق القبلي، اأو امل�ضلمني الذين يعي�ضون اأزمة الأقلية، 
اإ�ضالميا  الأفراد  وبناء  والعتدال،  الت�ضامح،  ثقافة  ن�رش  من خالل 
مبا يحقق تعاي�ضا م�ضرتكا مع امل�ضلمني املختلفني قوميا اأو عرقيا 
اأو مذهبيا يف البلد الواحد، ومبا ي�ضمن عي�ضا �ضلميا ي�ضتمد فعاليته 

من قيم الإ�ضالم ومبادئه وثوابته الف�ضلى. 
املرئية . 2 املختلفة  الإعالم  و�ضائل  ت�ضهم  اأن  يجب 

خطاب  بتعميم  العنكبوتية  ال�ضبكة  وعلى  واملقروءة  وامل�ضموعة 
وتفهم  الوطني،  الآخر  وقبول  التعاي�س  على  يحث  و�ضلمي  معتدل 
الختالفات مع الآخر خارج الدولة، وتطوير هذا اخلطاب الإعالمي 
الكراهية  اأو  التكفري  اأو  التخوين  ودللت  معاين  يزيل  بحيث 
�ضارمة  مراقبة  مع  القومي،  اأو  املذهبي  اأو  الطائفي  اأوالنق�ضام 

د�ضتورية لالإعالم اخلارج عن هذه املبادئ. 
�ضلمية عن . 3 الإ�ضالمية كقوة  للقوة  البحث عن دور  يجب 

اجلوانب،  املتكاملة  الإ�ضالمية  امل�ضلمني  �ضخ�ضية  بناء  طريق 
الداعية  الإ�ضالم  ركائز  بتاأكيد  يقوم  للرتبية  م�رشوع  وتبني 

للتعاي�س ون�رشها على م�ضتوى الت�ضور والتطبيق والو�ضائل. 
اأ�ضكال . 4 جلميع  املن�ضودة  الوطنية  الرتبية  تت�ضدى  اأن 

على  يحتم  ما  وهو  ال�ضلمي،  للتعاي�س  املف�ضدة  والتطرف  العنف 
القبول  اأهمية  اإىل  الطلبة  توجه  اأن  الرتبوية  وموؤ�ض�ضاتنا  مدار�ضنا 
اإليها  التي يدعو  ال�ضلمي وتر�ضيخ قيم املواطنة  بالآخر والتعاي�س 

الإ�ضالم. 
الإ�ضالمية بجهود . 5 اأتباع متلف املذاهب  �رشورة قيام 

التوا�ضل العلمي املوؤ�ض�س ملناخ التعاي�س بني امل�ضلمني، وت�ضجيع 
ال�ضلمي  التعاي�س  لتعزيز  الهادفة  والفعاليات  واللقاءات  الربامج 
ووحدة جمتمعاتهم الداخلية وحمايتها من النهيار والتمزق، ويف 
ذات الوقت، على احلكومات الإ�ضالمية املبادرة اإىل تبني م�رشوع 
للتعاي�س القادر على احتواء جميع الختالفات املذهبية والقومية 
مثريي  ملعاقبة  �ضارمة  قوانني  واإ�ضدار  والفكرية،  والدينية 

الكراهية والعنف. 
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