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المقدمة

من الصعوبة بمكان أن يعيش اإلنســـان مع نفســـه دون أن يختلط مع بقية المجتمعات
األخـــرى ضمـــن أطـــار عمليـــة تفاعليـــة وتكاملية في آن واحـــد ،لذا يجب أن يدخـــل ضمن خانة
هـــذه العمليـــة التبادليـــة مـــع طـــرف ثان أو مع أطـــراف أخرى تقـــوم على التوافق حـــول مصالح،
أو أهـــداف ،أو رؤى أو ضـــرورات مشـــتركة للوصـــول إلـــى تحقيق مفهوم التعايش الســـلمي بين
أطيـــاف المجتمـــع الواحد ،لـــذا تعد مفردة التعايش الســـلمي من المفردات المهمـــة لتواجد اإلفراد
داخـــل المجتمعـــات ،بـــل هـــي المفردة األســـمى لتواجد اإلنســـان ضمن دائـــرة اإلنســـانية الواحدة
القـــادرة علـــى صياغة أنموذج التعايـــش بين الناس أبتداءاً من الثقة واالحتـــرام المتبادلين ،ومن
الرغبـــة فـــي التعاون لخير اإلنســـانية في المجاالت ذات االهتمام المشـــترك.
فالتعايـــش الســـلمي هـــو الوجـــود المشـــترك لفئتيـــن متناقضتيـــن فـــي محيط واحـــد ،ولكن
التعايـــش بينهمـــا قد يكون ســـلمياً أو قد ال يكون ســـلمياً ،فالتعايش الســـلمي مفـــاده :أن تعيش
الفئتـــان جنبـــاً إلـــى جنـــب دون أن تعتـــدي أحداهمـــا علـــى األخـــرى ،وهذا هـــو المفهـــوم العلمي
للتعايـــش الســـلمي ،ولكـــن الشـــكل الحقيقي الثابت الممكن للتعايش الســـلمي هـــو أن يكون أحد
الطرفيـــن المتناقضيـــن محبـــاً للســـام وليســـت لـــه مصلحـــة فـــي تحويـــل التعايش الســـلمي إلى
تعايش حربي ،أو أن يكون هذا الجانب المســـالم أشـــد قوة من الجانب الثاني الراغب في تحويل
التعايـــش إلـــى تعايـــش حربي بحيث يصبح هـــذا الجانب الضعيف عاج اًز عـــن أن يحارب الجانب
يعـــرف بأنه االحترام والقبـــول والتقدير
المســـالم القـــوي ،الســـيما إذا علمنا أن التعايش الســـلمي ُ
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للتنوع الثقافي وإلشـــكال التعبير والصفات اإلنســـانية المختلفة  ،وهذا التعريف يؤشـــر لنا اتخاذ
موقـــف ايجابـــي فيـــه أقرار بحق اآلخرين فـــي التمتع بحقوقهـــم وحرياتهم المعترف بهـــا عالمياً.
لــــذا فـــان التعايـــش يقصد بـــه أمكانية العيش مع األخر المختلف جنســـاً أو دينـــاً أو لغة أو
حضارة....أو إي اختالف أخر متصور ،والقدرة على ذلك العيش ُبيسر ودون صعوبة أو حرج.
أمـــا ثقافـــة التعايـــش معهم داخل حيز مكاني وزماني واحد أو متقارب ســـواء كان اآلخرون أقلية
أو أكثريـــة .أمـــا تعايش الثقافات فهو تجســـيد عملي ونوعـــي للتعايش وثقافته على أرض الواقع
اجتماعيا وتشـــريعياً وتنظيمياً ،بحيث يوفر لآلخرين المختلفين كل الضمانات القانونية والمادية
والمعنوية للعيش بصورة عادية دون مشـــقة أو عناء وفق خصوصياتهم المتعددة و المتنوعة.
واتســـاقاً مـــع ذلـــك يمكن لنـــا إثارة التســـاؤل األتي ،هل قدم اإلســـام كديـــن وثقافة وحضارة
تصو اًر للتعايش وثقافة للعيش المشـــترك مع األخر المختلف؟ وهل قدم المســـلمون في تأريخهم
وتجربتهـــم اإلنســـانية أنموذجـــا أو نمـــاذج حيـــة وحقيقية تؤطـــر ضمن خانة التعايش الســـلمي؟
وعليـــه فقـــد تـــم تقســـيم الموضـــوع إلـــى محورين ،تنـــاول المحـــور األول مفهـــوم التعايش،
وناقـــش الثانـــي اإلســـام والتعايش ،وأخي اًر جاءت الخاتمة مدونين فيها االســـتنتاجات الرئيســـة.
(Summary) : The peaceful coexistence of religions and its role in
promoting national unity
Ass.prof. Ammar Hamid Yasin

Ass.prof. Abeer Siham Mahdi

University of Baghdad / Political Science
The peaceful coexistence of the vocabulary is important for the presence
of individuals within societies, but is the ultimate individual of the presence
of human within the circle of humanity is able to formulate the model of
coexistence between people based on mutual trust and respect, and the
desire to cooperate for the benefit of humanity in areas of common interest.
Peaceful co-existence is the joint existence of two contradictory groups
in one environment, but their coexistence may be peaceful or not peaceful.
Peaceful co-existence is that the two groups live side by side without attacking
each other. This is the scientific concept of peaceful coexistence, The possible
basis for peaceful co-existence is that one of the opposing parties is peaceجملة الباحث االعالمي
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loving and has no interest in turning peaceful coexistence into a military coexistence or that this peaceful side is stronger than the other side that wants
to transform co-existence into a military co-existence so that this weak side
cannot fight the side Peaceful coexistence, especially if we know that peaceful
coexistence is defined as respect, acceptance and appreciation of cultural
diversity, forms of expression and various human qualities, and this definition
indicates that we take a positive attitude in recognizing the right of others to
enjoy their rights and freedoms universally recognized.
Therefore, cohabitation means the possibility of living with another
gender, religion, language or civilization ... or any other perceived difference,
and the ability to live easily, without difficulty or embarrassment. The culture
of co-existence with them within a spatial space and temporal one or close,
whether others are a minority or a majority. The coexistence of cultures is a
practical and qualitative manifestation of coexistence and its culture on the
ground socially, legally and organizationally, so that different people have all
the legal, material and moral guarantees to live normally without hardship or
hardship in accordance with their various and varied peculiarities.
In light of the above, we find that Islam has established a human culture
calling for the coexistence of human beings despite their differences, as
pluralism finds its reference in the Quran and the Sunna. The different races
and languages of the people and their differences and their freedom and their
freedom of religion and belief, And defend them and attract them on different
sites .. to other manifestations of diversity and diversity and intellectual and
political circulation.
fo notiamrof eht fo stnemeriuqer eht fo ecnetsixeoc eht ,eroferehT
ecnatpecca :snaem ereh ytinummoc eht dna ytinummoc nairatinamuh eht
dna noicreoc ro noisulcxe tuohtiw si ti sa )tnereffid( rehto eht htiw gnivil fo
eht si hcihw ,ecnereffid namuh dna ecnereffid eht fo sisab eht no desab dehs
a si msilarulp fo notiingocer eht :snaeM ,eroc eht fo notiaerc eht fo sisab
seetnaraug dna sthgir eht stcetorp dna noinipo rehto eht stcepser taht metsys
dna cinhte ,nairatces ,suoigiler taht gniredisnoc yb sneztiic gnoma ytilauqe
.ytisrevid on si ereht erehw yrtnuoc on si ereht os ,elur eht si ytisrevid cinhte
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المحور األول :في مفهوم التعايش

ال يســـتقيم لنا األمر في بحث العالقة بين اإلســـام والتعايش بين األديان ،ما لم نحدد بدقة
مفهـــوم التعايـــش اصطالحـــا ،باعتبار أن التعايش هو المحور الرئيـــس للقضية موضوع البحث.
وبالرجـــوع إلـــى الداللـــة اللغوية للتعايش التـــي هي األصل في اشـــتقاق االصطالح ،نجد أن
في المعجم الوســـيط ،تعايشـــوا :عاشـــوا على األلفة والمودة ،ومنه التعايش الســـلمي  ،وعايشه:
عـــاش معـــه .والعيـــش معناه الحياة ،وما تكـــون به الحياة من المطعم والمشـــرب والدخل.)1(1
أذا دققنـــا فـــي مدلـــوالت مصطلـــح التعايش( )coexistenceالذي شـــاع في هـــذا العصر،
والـــذي ابتـــدأ رواجـــه مـــع ظهـــور بـــوادر الصـــراع بيـــن المعســـكرين الشـــرقي والغربي أبـــان فترة
الحـــرب البـــاردة ،لـــذا نجـــد أن البحث في مدلـــول هذا المصطلـــح يقودنا إلى جملة مـــن المعاني
ُمحملـــة بمفاهيـــم تتضـــارب فيمـــا بينها ،ولكـــن يمكن تصنيفهـــا إلى مســـتويات ثالثة:)2(2
المســـتوى األول :سياســـي ،أيديولوجـــي ،يحمـــل معنـــى الحد مـــن الصراع ،أو ترويـــض الصراع
العقائـــدي بين المعســـكرين الشـــرقي والغربي مرحلـــة الحرب الباردة ،أو العمل علـــى احتوائه ،او
يســـهم في تفعيل قنوات الحوار الدبلوماســـي،
ُ
التحكـــم فـــي كيفيـــة إدارة منحيـــات هذا الصراع بما ٌ
وكذلـــك كيفيـــة وطبيعة التعامـــل الذي تقتضيه ضرورات الحياة المدنية والعســـكرية.ومن هنا نرى
عرف على هذا المســـتوى.
ان التعايـــش أول مـــا ُ
المســـتوى الثانـــي :اقتصـــادي ،يرمـــز إلـــى عالقات التعـــاون بين الحكومـــات والشـــعوب فيما له
صلـــة بالمســـائل القانونيـــة واالقتصاديـــة والتجاريـــة من قريـــب أو بعيد.
المســـتوى الثالـــث :ديني ،ثقافي ،حضاري ،وهو األحدث ويشـــمل تحديداً معنـــى التعايش الديني
أو التعايـــش الحضـــاري ،والمراد بـــه أن تتلقي أرادة أهل األديان الســـماوية والحضارات المختلفة
فـــي العمـــل مـــن أجـــل أن يســـود األمن والســـام العالمـــي ،وحتى تعيش اإلنســـانية فـــي جو من
يعم بني البشـــر جميعاً من دون اســـتثناء.
اإلخـــاء والتعـــاون علـــى ما فيه الخيـــر الذي ً
المحدد الذي نســـتخلصه منـــه ،نتعامل
وعلـــى هـــذا المســـتوى الثالث ،وفـــي ضوء المفهـــوم ُ
مـــع مصطلـــح التعايش وننظـــر في أبعـــاده ومراميه.
ولقـــد تبيـــن لنـــا من تأملنا في هذه الدالالت جميعـــاً ،أن التعايش الديني ،أو بعبارة أدق،
التعايش بين األديان ،يســـتند إلى أربعة ركائز أساســـية وهي:)3(3
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الركيـــزة األولـــى :اإلرادة الحـــرة المشـــتركة ،بحيـــث تكـــون الرغبـــة فـــي التعايش نابعة مـــن الذات
وليســـت مفروضـــة تحـــت ضغـــوط أيـــا كان مصدرهـــا أو مرهونة بشـــروط مهما تكن مســـبباتها.
الركيـــزة الثانيـــة :التفاهـــم حول األهداف والغايـــات ،حتى ال يكون التعايش فارغـــاً من إي مدلول
علمـــي أو ال يحقـــق الفائـــدة للطرفيـــن ،بحيـــث يكـــون القصـــد الرئيس مـــن التعايـــش ،هو خدمة
األهـــداف اإلنســـانية الســـامية وتحقيـــق المصالح البشـــرية العليا ،وفي مقدمتها اســـتتباب األمن
والســـلم فـــي األرض ،والحيلولـــة دون قيـــام أســـباب الحـــروب والنزاعـــات وردع العـــدوان والظلـــم
واالضطهاد الذي يلحق باإلفراد والجماعات ،واســـتنكار كل السياســـات والممارســـات التي ُتهضم
فيهـــا حقـــوق الشـــعوب على أي مســـتوى من المســـتويات  ،ومحاربـــة العنصريـــة والعرقية تحت
إي مســـمى من المســـميات مثل هـــذه الدعـــاوي المتهافتة والمـــردودة والباطلة.
الركيـــزة الثالثـــة :التعـــاون على العمل المشـــترك من اجل تحقيـــق األهداف المتفـــق عليها ووفقاً
لخطـــط التنفيـــذ التي يضعها الطرفـــان الراغبان فـــي التعايش معاً.
الركيـــزة الرابعـــة :صيانة هذا التعايش ضمن أطار دائرة أو منظومة تتجســـد فيها أُســـس االحترام
المتبـــادل والثقـــة المتبادلـــة حتـــى ال ينحـــرف التعايش عن المســـار المرســـوم له ألي ســـبب من
األســـباب ،وحتـــى ال ت ُغلـــب مصلحـــة طـــرف علـــى مصلحة الطـــرف الثانـــي ،مهما تكـــن الدواعي
والضغـــوط ،وذلـــك بـــأن يتـــم االحتـــكام دائماً إلى القواســـم المشـــتركة  ،والى القدر المشـــترك من
المثـــل والمبـــادئ التـــي ال خـــاف عليها وال نـــزاع حولها ،يعزز هـــذا النـــزوع االلتزام بين
القيـــم و ُ
الجانبيـــن بمـــا اجتمعـــت عليـــه إرادة المجتمع الدولي مـــن مبادئ قانونية اســـتوحاها تطور الفكر
السياســـي اإلنســـاني مـــن قيـــم األديان الســـماوية عبر تراكـــم المعرفة طوال حقـــب التاريخ.)4(4
لقـــد ُعرف ،في السياســـة الدولية ،مصطلح( التعايش الســـلمي) الـــذي يعني قيام تعاون بين
دول العالم على أســـاس من التفاهـــم وتبادل المصالح االقتصادية.
وقـــد ظهـــر هـــذا المصطلـــح بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وانقســـام العالم إلى معســـكرين
متنافســـان علـــى أســـاس عقائـــدي ،وممـــا ســـاعد علـــى إبـــراز الدعـــوة إلـــى سياســـة ( التعايش
الســـلمي) الفـــزع الـــذري بعـــد إن أصبحـــت القنبلـــة النوويـــة وهـــي أداة الدمار الشـــامل مشـــاعة
بيـــن دول المعســـكرين .وبعـــد قيـــام الجبهـــة الثالثـــة وهـــي مجموعـــة دول الحيـــاد االيجابـــي أو
عـــدم النحيـــاز ،تنامـــت الدعـــوات الهادفـــة إلـــى أن يكـــون التعايـــش الســـلمي هو الســـبيل إلى
تنســـيق العالقـــات الدوليـــة فـــي العالم ،والى نبذ الحرب الباردة وسياســـة حافـــة الهاوية والتلويح
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باســـتخدام أســـلحة الدمار الشـــامل.)5(5
وتذهب (الموســـوعة السياســـية) إلى أن أول من أطلق شـــعار التعايش السلمي(peaceful
 ، ) )coexistenceهـــو نيكيتـــا خروشـــوف الـــذي كان ال يعنـــي بـــه تراجـــع بلـــده االتحـــاد
الســـوفيتي عـــن تحقيـــق أهدافـــه المعلنـــة ،بقدر مـــا كان يعني بـــه محاولته تحقيق تلـــك الهداف
بطريقـــة تنســـجم مـــع مقتضيـــات التغيـــرات التي طـــرأت على المســـرح الدولي ،كوجـــود ما يعرف
بتـــوازن الرعـــب النـــووي  ،كما تذهب إلـــى إن الغرب ٌيؤثر أن يكون المقصود بالتعايش الســـلمي
(عـــش ودع غيرك يعـــش أيضا).)6(6
هـــو مـــا يطلـــق عليهٍ :
وهذا المفهوم كما يبدو مغاير للمفهوم األول من حيث الهدف السياسي والمذهبي في المقام األول.
غيـــر إننـــا أذا اســـتندنا إلـــى المفهـــوم األول ونقلنـــاه إلـــى مجـــال التعـــاون بيـــن األديـــان ،
أمكـــن لنـــا أن نقـــول أن التعايـــش بيـــن األديـــان  ،أذا تـــم فـــي حـــدود هـــذه المســـتويات وقـــام
علـــى هـــذه المرتكـــزات ،كان ضـــرورة مـــن ضـــرورات الحيـــاة علـــى هـــذه األرض ،والتـــي
تســـتجيب للدواعـــي الملحـــة لقاعـــدة جلـــب المنافـــع ودرء المفاســـد ،وتلبـــي نـــداء الفطـــرة
الســـوية للعيـــش فـــي امـــن وســـام وطمأنينـــة ،حتـــى ينصـــرف اإلنســـان فـــي
اإلنســـانية
ُ
دعـــة وســـكينة إلـــى تعميـــر األرض بالمعنـــى الحضـــاري واإلنســـاني الواســـع لهـــذا التعميـــر.
فالتعايـــش بهـــذا الفهـــم الموضوعـــي لطبيعتـــه ولرســـالته ،هـــو اتفـــاق الطرفين علـــى تنظيم
يحددانها ،وتمهيد الســـبل المؤدية إليه،
وســـائل العيـــش -أي الحيـــاة -فيما بينهما وفق قاعـــدة ٌ
إذ إن هنـــاك فارقـــاً بيـــن أن يعيش اإلنســـان مع نفســـه ،وبيـــن أن يعيش مع غيـــره ،ففي الحالة
ثان أو مـــع أطراف أخـــرى ،تقوم
األخيـــرة يُقـــرر المـــرء أن يدخـــل فـــي عمليـــة تبادلية مع طـــرف ٍ
علـــى التوافق حـــول مصالح أو أهـــداف ،أو ضرورات مشـــتركة.)7(7
وال يخـــرج مفهـــوم التعايـــش بيـــن األديان عن هـــذا اإلطار العام بأية حال مـــن األحوال  ،وأال
فقـــد خصوصياتـــه ،وأنحرف عن غاياتـــه ،وهذا ما يحتم وجود قاعدة ثابتـــة يقوم عليها التعايش
بيـــن األديـــان ،وهـــو أمر له صلة وثيقة برســـالة كل دين من هذه األديـــان ،وبالمبادئ التي يقوم
عليهـــا ،وبالقيم والمثـــل التي يدعو إليها.
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المحور الثاني :اإلسالم والتعايش

ليـــس ثمـــة أبلـــغ وأوفـــى مـــن اآليـــة الكريمـــة )قـــل يأهل الكتـــاب تعالـــوا إلى كلمة ســـواء
بيننـــا وبينكـــم) ،)8(8في الداللة على عمق مبدأ التعايش في مفهوم اإلســـام ،ذلك أن المســـاحة
المشـــتركة بيـــن المســـلمين وأهل الكتاب مســـاحة واســـعة ،إو�ذا كان اإلســـام قد جعـــل في قلوب
المســـلمين متســـعاً للتعايـــش مـــع بني اإلنســـان كافة ،ففيه من بـــاب أولى متســـع للتعايش بين
المؤمنيـــن بـــاهلل  ،وأن كان هـــذا التعايـــش ال يعني أننا متفقون في كل شـــيء ،فإذا اشـــترطت أال
أبـــذل أالً لمـــن كان مثلـــي تمامـــاً (مســـلماً أم غير مســـلم) ،فمعنى ذلك أنني ال أحب إال نفســـي،
وان كان االختـــاف معنـــاه العداوة.)9(9
وقـــد أســـس اإلســـام ثقافـــة إنســـانية تدعـــو غالـــى تعايش بنـــي الكانســـان رغـــم اختالفهم،
وتجـــد التعدديـــة مرجعيتهـــا في القـــران والســـنة النبوية ،حيث تـــم التأكيد على اختـــاف أجناس
ولغـــات النـــاس ومنازعهـــم ومداركهم ،وحريتهـــم في التدين واالعتقاد ،وتداولهـــم على مركز العلم
والقـــرار ،وتدافعهـــم وتغالبهـــم على المواقـــع المختلفة ..إلى غير ذلك من مظاهـــر التعدد والتنوع
والتداول الفكري والسياســـي.
ونـــص القـــران والســـنة النبويـــة علـــى وحدة األصل اإلنســـاني ،مـــع اإلقرار بمبـــدأ االختالف
والتنـــوع البشـــري في شـــتى المجاالت .وبناءا علـــى ذلك نجد ضرورة التفاهـــم والتعارف والتعاون
بيـــن النـــاس ،وهـــو مـــا يقتضـــي الحـــوار بيـــن المختلفيـــن وتجنـــب الصـــدام والصـــراع ،إو�حـــال
التنافـــس والتدافـــع الحضارييـــن محلهما كآليات ضروريـــة للصالح واإلصالح ودفع الفســـاد عن
الكـــون والنـــوع البشـــري ،وتبـــادل المنافع بيـــن األجناس والباديـــان المختلفة ،وجعل حالة الســـلم
هـــي األصـــل وحالـــة الحرب هـــي االســـتثناء ،واألمر بالعدل بيـــن الناس عامة بغـــض النظر عن
عقيدتهـــم  ،...ومـــن النصـــوص القرآنيـــة والســـنة النبوية نرى الكثيـــر من الشـــواهد الدالة على
الســـنن النبويـــة التي
هـــذا التوجـــه ويمكـــن لنـــا أن نســـوق بعـــض اآليـــات القرآنيـــة واألحاديث و ُ
نعتبرهـــا المنطلـــق األســـاس لثقافـــة التعايش مع الغيـــر المخالف والمختلف فـــي مجاالت حيوية
وأساســـية لكل تجمع بشـــري وهي:)10(01
 .1فــي مجــال وحــدة أصل البشــرية واختالف منازعهم وضرورة تســاكنهم:

( أييهــا النــاس إان خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوابً وقبائــل لتعارفــوا)،)11(11
( لــكل جعلنــا منكــم شــرعة ومنهاجـاً ولــو شــاء جلعلكــم أمــة واحــدة).)12(21
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 .2فــي مجــال وحــدة األديــان الســماوية فــي أصولهــا ومنُ زلهــا الواحــد:

ٌيرجع اإلســـام األديان الســـماوية كلها إلى أصل واحد وهو الوحي اإللهي ،وان شـــرائع هللا
تعالى قد انبثقت من مشـــكاة نور واحد ولذلك يدعوا اإلســـام أتباعه إلى اإليمان بجميع اُلرســـل
المنزلة الســـابقة ،فقال هللا تعالى (آمن الرســـول
واألنبياء الســـابقين ،والكتب الســـماوية ،و ُ
الكتب ُ
بمـــا أٌنـــزل إليـــه من ربه والمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورســـله ال نفــــرق بين احد من
رســـله وقالوا ســـمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) ،)13(13وكذلك قوله تعالى( قولوا آمنا
باهلل وما أُنزل ألينا وما أُنزل إلى إبراهيم إو�سماعيل إو�سحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى
وعيســـى ومـــا أوتـــي النبيون من ربهـــم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مســـلمون).)14(14
ويبيـــن هللا تعالـــى بأنـــه َشـــرع لهذه األمة كل الشـــرائع األساســـية التي شـــر َعها على بقية
األنبيـــاء ( شـــرع لكـــم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليـــك وما أوحينا به إلى إبراهيم
وموســـى وعيســـى أن أقيمـــوا الديـــن وال تتفرقـــوا فيه) ، )15(15وقـــد ذم هللا تعالـــى الذين فرقوا
دينهم فقال تعالى ( أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شـــيعاً لســـت منهم في شـــيء) ، )16(16بل أن
القرآن الكريم يدعوا أتباعه إلى أتباع ُســـنن المرســـلين فقال هللا تعالى ( أولئك الذين هدى هللا
فبهداهـــم أقتـــده) ، )17(17وأكثـــر من ذلك فأن القران الكريم جعل لفظ اإلســـام أســـماً مشـــتركاً
لجميع األديان الســـماوية الســـابقة وعلى ألســـنة أكثر األنبياء ،فيقول في شـــأن إبراهيم ( إذ قال
لـــه ربه أســـلم قال أســـلمت لـــرب العالميـــن) ،)18(18وقال في شـــأن يعقوب ( إذ قـــال لبن ِيه ما
تعبـــدون مـــن بعدي قالوا نعبد ألهك واله آبائك إبراهيم إو�ســـماعيل إو�ســـحاق ألهاً واحداً ونحن له
مسلمون) )19(19وكذلك في الصدد نفسه يقول هللا تعالى ( أن الدين عند هللا اإلسالم).)20(20
ونتــج عــن ذلــك تحقيــق جملــة مــن المبــادئ والركائــز األساســية: )21(21

1.1االعتـــراف باألديـــان الســـماوية الحقـــه ،وبجميـــع الرســـل واألنبياء الذيـــن ذكرهـــم القرآن أو
الذيـــن لـــم يذكرهـــم ،وفســـح المجـــال ألصحـــاب األديـــان أن يعيشـــوا في ظل اإلســـام.
2.2التعامـــل مـــع غير المســـلمين بالتســـامح دون اإلكراه واالعتـــداء ،فقال هللا تعالـــى ( ال أكراه
فـــي الديـــن) ،)22(22وقـــال تعالـــى (فذكر إنما أنت بمذكر لســـت عليهم بمصيطـــر) ،)23(32وفي
الموضوع نفســـه قال تعالى محدداً وظيفة الرســـول صلى هللا عليه وســـلم( ما على الرســـول
إال البـــاغ ) ،)24(42وامتـــدادا لذلك نســـتطيع أن نؤشـــر قوله تعالى (فلذلك فأدع واســـتقم كما
امـــرت وال تتبـــع أهواءهـــم وقـــل أمنت بمـــا انزل هللا من كتـــاب وأمرت ألعـــدل بينكم هللا ربنا
ُ
وربكـــم لنـــا أعمالنـــا ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم هللا يجمـــع بيننا واليه المصير)،)25(52
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وفي الســـياق نفســـه قوله تعالى (لكم دينكم ولي دين) )26(62وقد أكد هللا تعالى هذه المعاني
فـــي اآليـــات التـــي نزلـــت بالمدينـــة مثـــل قولـــه تعالـــى ( وقـــل للذين أوتـــوا الكتـــاب واألميين
أأســـلمتم فـــأن أســـلموا فقد اهتـــدوا وأن تولوا فإنما عليـــك البالغ وهللا بصير بالعبـــاد).)27(72
تعــــد بمثابة دســـتور يحكم أهـــل المدينة الذين
3.3ومـــن الناحيـــة العمليـــة كانـــت وثيقة المدينة ُ
كانـــوا مختلفيـــن مـــن حيث الدين ( اإلســـام ،والمشـــركين ،واليهودية) ،ومـــن حيث الجنس(
القحطانيـــون ،والعدنانيـــون ،واليهـــود) ،حيـــث ســـاوت بيـــن الجميـــع فـــي الحقـــوق العامـــة
والواجبـــات مـــن حســـن الجـــوار والتناصر وما يســـمى فـــي عصرنـــا الحاضر بحقـــوق المواطنة.
وقـــد ظلـــت الدولة اإلســـامية تحافظ على حقـــوق الذميين والمعاهديـــن بالكامل ،فكانت لهم
مكانتهم ،وبعض المناصب العليا حتى من الو ازرات ونحوها ،ولقد أشـــار( لول ديورانت) في هذا
الخصوص قائالً ( :لقد كان أهل الذمة بدرجة من التسامح ال نجد لها نظي اًر في البالد المسيحية
هذه االيام ،فلقد كانوا أح ار اًر في ممارســـة شـــعائرهم الدينية ،واالحتفال في كنائســـهم ومعابدهم.
 .1في مجال التسامح الديني والفكري والتعايش وانتهاج الحوار مع المخالفين:

وفي مجال التسامح الديني وتعزيز أواصر الحوار والتعايش بين األديان األخرى ،نرى حقيقة
ذلـــك مجســـدة فـــي القـــران الكريم كقوله تعالى (ولو شـــاء ربك آلمن من فـــي األرض كلهم جميعاً
أفأنـــت تكـــره النـــاس حتـــى يكونوا مؤمنين) ،)28(82وكذلـــك قوله تعالى (ال أكراه فـــي الدين قد تبين
الرشـــد من الغي) ،فضالً عن قوله تعالى ( وال تجادلوا أهل الكتاب أال بالتي هي أحســـن).)29(92
د -في مجال التداول والتنافس وحسن التعامل مع اآلخرين والعدل في حقهم:

وفي هذا الصدد يمكن لنا أن نحدد بعضاً من اآليات القرآنية التي تؤكد على مســـألة حســـن
التعامـــل مـــع اآلخريـــن ،إو�حقاق العدل بين الناس ،وعـــدم الدخول في دائرة الصـــراع إو�نما تعزيز
مقتربات التعاون والتنافس السلمي بين المجموعات اإلنسانية ،ونجد مصداقية ذلك في قوله تعالى:
( وتلـــك اآليـــات نداولهـــا بيـــن النـــاس وليعلم هللا الذين آمنـــوا منكم ويتخذ منكم شـــهداء وهللا ال
يحـــب الظالمين) ،)30(03وكذلـــك قوله تعالى:
( أن هللا يأمر بالعدل واإلحسان إو�يتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي).)31(13
أن هذه األسس الفكرية الكثيرة تؤثر بال شك في نفسية المؤمنين لالندفاع نحو السلم والتعارف
والتعايش وقبول األخر والتفاعل الحضاري االيجابي لخير الجميع وهذا ما حدث في تأريخنا اإلسالمي.
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االستنتاجات

لقـــد تـــم التوصـــل مـــن خـــال بحثنا الموســـوم ب(التعايش الســـلمي بيـــن األديـــان ودوره في
تعزيـــز الوحـــدة الوطنية) إلـــى مجموعة مـــن االســـتنتاجات اآلتية:
1.1التعايـــش مـــن لوازم تكوين الجماعة اإلنســـانية المكونة للمجتمع ويعنـــي هنا :قبول العيش
مـــع األخـــر( المختلـــف) كما هو دونما إقصاء أو أكراه و تســـلط اســـتنادا إلـــى قاعدة التباين
واالختـــاف اإلنســـاني الـــذي يعد قاعدة الخلـــق الجوهرية ،والتعايش أيضاً مـــن لوازم تكوين
الجماعـــة السياســـية المكونـــة للدولة وهو يعني :اإلقرار بالتعددية نظامـــاً يحترم الرأي األخر
ويصـــون الحقوق ويضمن المســـاواة بين المواطنين باحتســـاب أن التنـــوع الديني والطائفي
والعرقـــي واالثنـــي هو القاعـــدة فال وجود ألية دولـــة ال تنوع فيها.
2.2لقد أســـس اإلســـام ثقافة إنســـانية تدعو إلى تعايش بني اإلنســـان رغم اختالفهم ،إذ تجد
التعدديـــة مرجعيتهـــا فـــي القـــران والســـنة النبويـــة ،حيـــث تم التأكيـــد على اختـــاف أجناس
ولغـــات النـــاس ومنازعهـــم ومداركهم ،وحريتهم فـــي التدين واالعتقـــاد ،وتداولهم على مركز
العلـــم والقـــرار ،وتدافعهـــم وتغالبهـــم علـــى المواقـــع المختلفـــة ..إلـــى غير ذلك مـــن مظاهر
التعـــدد والتنـــوع والتداول الفكري والسياســـي.
3.3شـــهد تاريـــخ اإلســـام الحرص على ترســـيخ دعائم الوحـــدة الوطنية من فجر اإلســـام فمنذ
الهجـــرة النبويـــة كان أول عمـــل قام به رســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم هو بناء المســـجد
النبـــوي لتوثيـــق الصلـــة بـــاهلل، وكان العمل الثاني هـــو المؤاخاة بين المهاجريـــن واألنصار،
وكان العمـــل الثالـــث وضـــع الوثيقـــة التـــي أبرمهـــا بيـــن المســـلمين وغيرهـــم وهـــي صحيفة
المدينـــة التـــي تعتبـــر أول وثيقة عرفتها البشـــرية لحقوق اإلنســـان، فعاهد غير المســـلمين
أن يكونـــوا مـــع المســـلمين يـــداً واحدة فـــي مواجهة أعدائهم، فـــأول من أقام نســـيج الوحدة
الوطنيـــة هـــو رســـول هللا صلـــى هللا عليه وســـلم حين أعلن دســـتور المدينة، وقـــرر حقوق
غير المســـلمين كحقوق المســـلمين فـــي المواطنة.

جملة الباحث االعالمي
112

التعايش السلمي بين األديان

ا.م.د عبير سهام مهدي أ.م.د .عمار حميد ياسين

الهوامش

1

()1

اإلسالم والتعايش بين األديانwww. Donea alislam .com :

 )2(2حســـقيل قوجمـــان ،التعايـــش الســـلمي بيـــن الشـــعوب ،الحـــوار المتمـــدن ،ع (www. ،)1612
2006/7/
15 ahewar.org
 )3(3علـــي الطالقانـــي ،مؤتمـــرات الحـــوار والتعايـــش ،مفاهيم عامة ،شـــبكة النبـــأ المعلوماتيةwww. :
annabaa.org
 )4(4لالســـتفاضة ينظر :حســـين درويش العادلي ،مجلة المواطنة والتعايش ،ع ( ،)8ك ،2مركز وطن
للدراسات ،بغداد ،2009 ،ص.5
5

()5

أحمد عطية عبد هللا ،القاموس السياسي،ط ،3دار النهضة العربية،القاهرة ،1968 ،ص .310

6

()6

الموسوعة السياسية ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،1974 ،ص .108

7

()7

اإلسالم والتعايش بين األديان ،مصدر سبق ذكره.

8

()8

القرآن الكريم :سورة أل عمران :أية .64

9

()9

اإلسالم والتعايش بين األديان ،مصدر سبق ذكره.

10

()10

د.عبد السالم بالجي ،اإلسالم وثقافة التعايش وتعايش الثقافاتwww.baliaji.net :

()11

القران الكريم :سورة الحجرات :أية .13

()12

القران الكريم :سورة المائدة :أية .48

()13

القران الكريم :سورة البقرة :أية .285

()14

القران الكريم :سورة البقرة :أية .136

()15

القران الكريم :سورة الشورى:أية .13

()16

القران الكريم :سورة األنعام :أية .159

11
12
13
14
15
16
17

()17

القران الكريم :سورة األنعام :أية .90

جملة الباحث االعالمي
113

التعايش السلمي بين األديان

18

()18

19

القران الكريم :سورة البقرة :أية .131

()19

القران الكريم :سورة البقرة :أية .133

()20

القران الكريم :سورة العمران :أية .19

20

ا.م .د عبير سهام مهدي أ.م.د .عمار حميد ياسين

 )21(21د .علـــي القـــره داغـــي ،الموقـــف المبدئـــي لإلســـام مـــن األديـــان والمذاهب ...المبـــادئ وبعض
التجـــارب التاريخيـــةwww.qaradaghi.com:
22

()22

القران الكريم :سورة البقرة :أية .256

()23

القران الكريم :سورة الغاشية :أية .22-21

()24

القران الكريم :سورة المائدة :أية .99

()25

القران الكريم :سورة الشورى :أية .15

()26

القران الكريم:سورة الكافرون :أية .6

23
24
25
26
27

()27

28

القران الكريم :سورة أل عمران :أية .20

()28

القران الكريم:سورة يونس :أية .99

()29

القران الكريم:سورة البقرة :أية .256

()30

القران الكريم:سورة أل عمران :أية .140

()31

القران الكريم:سورة النحل :أية .90

29
30
31

جملة الباحث االعالمي
114

