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مستخلص الدراسة: 
»توصيــف	 	: بعنــوان	 دراســة	 الوطنــي	 للحــوار	 امللــك	عبدالعزيــز	 مركــز	 أجــرى	
وهدفــت	 الســعودي«،	 املجتمــع	 يف	 ومســتوياته	 االجتماعــي	 التعايــش	 مظاهــر	
الدراســة	بشــكل	رئيــس	إلــى	التعــرف	إلــى	واقــع	التعايــش	االجتماعــي	بــني	مختلــف	
األطيــاف	املذهبيــة	التــي	تشــكل	املجتمــع	الســعودي؛	ومــدى	تقبــل	بعضهــم	لبعضهــم	
اآلخــر،	وتناولــت	الدراســة	يف	جانبهــا	النظــري	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	
ومســتوياته؛	حيــث	مت	التطــرق	إلــى	مفهــوم	التعايــش	ومرادفاتــه،	كمــا	تُطــرق	إلــى	
	مت	التطــرق	إلــى	التعايــش	إلــى	 ــمَّ توصيــف	ظاهــرة	التعايــش	عبــر	التاريــخ،	ومــن	ثَ
مــا	قبــل	اإلســالم	وبعــده،	ثــم	تنــاول	مفهــوم	التعايــش	بعــد	توحيــد	اململكــة	يف	عهــد	
امللــك	عبــد	العزيــز	-	رحمــه	اهلل	-	إلــى	وقتنــا	احلاضــر،	واعتمــدت	الدراســة	
يف	منهجيتهــا	علــى	املنهــج	الوصفــي	التحليلــي	)منهــج	املســح	االجتماعــي(،	حيــث	
طبقــت	الدراســة	علــى	أربــع	مناطــق	هــي:	)مكــة	املكرمــة،	املدينــة	املنــورة،	املنطقــة	
ــاً	مــن	اجلنســني	 ــة	الدراســة	)3144(	مبحوث ــغ	حجــم	عين الشــرقية،	جنــران(،	وبل

ــاث(	ممــن	جتــاوزت	أعمارهــم	15	عامــاً. )ذكــور	وإن

وخرجت	الدراسة	بالكثير	من	النتائج	التي	ميكن	إيجازها	فيما	يلي:	

بلغــت	نســبة	الذكــور	77.5%،	مقابــل	نســبة	بلغــت		22.5%	للنســاء،	وبلغــت	نســبة	
املبحوثــني	يف	املنطقــة	الشــرقية	)33.1%(	تليهــا	منطقــة	مكــة	املكرمــة	بنســبة	
بلغــت	)27.1%(،	ثــم	املدينــة	املنــورة	بنســبة	بلغــت	)23.5%(،	ثــم	منطقــة	جنــران	
بنســبة	بلغــت	)16.3%(،	وبلغــت	نســبة	املتزوجــني	62.5%،	وغالبيــة	املبحوثــني	
مســتواهم	التعليمــي	ثانــوي	فأقــل،	وبلغــت	نســبة	ذلــك	)39.2%(	يليهــم	حملــة	
شــهادة	البكالوريــوس	بنســبة	بلغــت	)39%(،	وغالبيــة	املبحوثــني	يف	الفئــة	العمريــة	
مــن	)15 - 35	عامــاً(	وذلــك	بنســبة	بلغــت	)61.3%(،	وكانــت	النســبة	األعلــى	
للذيــن	يعملــون	يف	القطــاع	اخلــاص،	حيــث	بلغــت	)29%(،	يلــي	ذلــك	القطــاع	

ــت	)%23.7(. احلكومــي	بنســبة	بلغ
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وبينَّــت	نتائــج	الدراســة	موافقــة	أفــراد	العينــة	املبحوثــة	بأن	لديهم	اســتعداداً	نفســياً	
وأخالقيــاً	لبنــاء	عالقــة	تعايــش	وتواصــل	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبيــاً.	أمــا	فيمــا	
يخــص	العالقــات	االجتماعيــة	مــن	مجــاورة	وتــزاوج	ومصاهــرة	مــع	اآلخــر	املختلــف	
مذهبيــاً،	فقــد	تباينــت	آراء	العينــة	املبحوثــة	حيــال	ذلــك	بــني	مؤيــد	ورافــض،	إال	أنــه	
ــاً	 كان	هنــاك	تواصــل	اجتماعــي	يف	األفــراح	واألتــراح	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبي

بدرجــة	جيــدة.

ــن	 ــا	م ــرام	له ــك	احت ــد	كان	هنال ــة	لآلخــر،	فق ــدات	املذهبي ــة	املعتق ــن	ناحي ــا	م أم
قبــل	املبحوثــني	ويعتقــدون	أنهــا	مــن	اخلصوصيــة،	أمــا	فيمــا	يخــص	العالقــات	
االقتصاديــة	مــن	بيــع	وشــراء	ومشــاركة	يف	املشــاريع،	مــع	املختلــف	مذهبيــاً،	فقــد	

ــة.	 ــة	املبحوث ــاً	آلراء	العين ــدة	وفق ــرة	بدرجــة	جي ــت	متوف كان

أمــا	فيمــا	يتعلــق	مبظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبيــاً	
ــال	 ــة	الدراســة	حي ــة،	فقــد	تباينــت	آراء	أفــراد	عين ومســتوياته	يف	املناهــج	التربوي
واقــع	املناهــج	يف	تعزيــز	التعايــش	بــني	مؤيــد	ورافــض،	كمــا	يــرى	املبحوثــون	أن	
وســائل	اإلعــالم	كذلــك	لهــا	القــدح	املعلــى	يف	تعزيــز	التعايــش	بــني	أفــراد	املجتمــع،	
ويــرى	املبحوثــون	يف	الدراســة	احلاليــة	أن	ســلبياتها	أكثــر	مــن	إيجابياتهــا،	وفيمــا	
يتعلــق	مبحــور	اجلمعيــات	واألعمــال	اخليريــة،	يــرى	املبحوثــون	أهميــة	دورهــا	يف	
ــات	املجتمــع	 ــز	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	ومســتوياته	بــني	مختلــف	مكون تعزي
الســعودي،	وتعمــل	علــى	مــد	يــد	املســاعدة	إلــى	كل	محتــاج	بغــض	النظــر	عــن	

ــه. ــي	أو	مذهب ــده	الدين معتق
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مقدمة الدراسة: 
اقتضــت	حكمــة	اهلل	تعالــى	أن	خلــق	البشــر	شــعوباً	وقبائــل	ليتعارفــوا	ويتآلفــوا	
فيمــا	بينهــم	مــن	أجــل	إعمــار	األرض،	و	كذلــك	اقتضــت	حكمتــه	أن	يكــون	هنــاك	
تنــوع	يف	أفكارهــم	ومشــاربهم	وألوانهــم	وأعراقهــم	ليــس	بغــرض	ســيادة	فئــة	علــى	
أخــرى،	أو	جنــس	علــى	جنــس	آخــر،	أو	أن	يكــون	هنــاك	تفضيــل	مطلــق	إلنســان	على	
آخــر،	بــل	لغــرض	التعــارف	وبنــاء	احليــاة	القائمــة	علــى	الــود	واالحتــرام	والتســامح	
وااللتقــاء	ممــا	يســهم	يف	تقــدم	البشــرية،	إذ	باختــالف	قدراتهــم	تنشــأ	احتياجــات	
بعضهــم	إلــى	بعــض؛	فيظــل	اإلنســان	محتاًجــا	إلــى	أخيــه	اإلنســان	ليعيشــا	مًعــا	يف	
ظــل	مدنيــة	تؤصــل	للتعايــش	يســودها	الوئــام	والســالم	والتســامح	والتواصــل	البنَّــاء	

الــذي	مــن	خاللــه	تزدهــر	احلضــارة	وتتقــدم	اإلنســانية.	

والتنــوع	البشــري	تنــوع	فطــري	مهمــا	تطــورت	املجتمعــات	يف	ظــل	تطــور	وســائل	
االتصــال	تظــل	الطبيعــة	االنقســامية	ظاهــرة	باقيــة	بــني	الشــعوب،	وهــذا	عائــد	
ــة	 ــة،	فضــاًل	عــن	العرقي ــة	والفكري ــة	واجلغرافي ــا	التاريخي ــى	اختــالف	مرجعياتن إل
واملذهبيــة	التــي	تظهــر	داخــل	الشــعب	الواحــد	نفســه.	واألديــان	الســماوية	كلهــا	
كفلــت	حــق	هــذا	التنــوع	والتعــدد،	وقــدرة	اهلل	تعالــى	لــم	تقــف	علــى	حــد	جعــل	النــاس	
ــًة	 َعــَل	النَّــاَس	أُمَّ أمــة	واحــدة،	ولكــن	اقتضــت	حكمتــه	االختــالف:	﴿َولـَـْو	َشــاَء	َربُّــَك	جَلَ
ِحــَم	َربُّــَك	َوِلذِلــَك	َخلََقُهــْم	)119﴾	 	َمــن	رَّ َواِحــَدًة	َواَل	يََزالُــوَن	ُمْختَِلِفــنَي	)118(	ِإالَّ

)ســورة	هــود	آيــة	رقــم	118 - 119(.	

لذلــك	فالتطلــع	إلــى	ســيادة	الفكــر	الواحــد	والنظريــة	الواحــدة	علــى	البشــر	ليســت	
مــن	مقتضيــات	احليــاة	،	وليســت	وصايــا	إلهيــة	يقتضــي	الوجــود	العمــل	بهــا	،	بــل	إن	
مــن	أبجديــات	الفهــم	الصحيــح	للحيــاة	التســليم	بتنــوع	البشــر	واختالفهــم،	وتبايــن	
قدراتهــم	ورغباتهــم،	وتلــك	هــي	البشــرية،	ولذلــك	قــال	ســعيد	بــن	أبــي	عــروة	عــن	
	َجَعلْنـَـا	ِمنُكــْم	ِشــْرَعًة	َوِمنَْهاًجــا(	قــال:	)ســبياًل	 قتــادة	يف	تفســير	قولــه	تعالــى:	)ِلــُكٍلّ
وســنة،	والســن	مختلفــة	هــي	يف	التــوراة	شــريعة،	ويف	اإلجنيــل	شــريعة	،	ويف	
ــم	مــن	يطيعــه	 القــرآن	شــريعة،	يحــل	اهلل	فيهــا	مــا	يشــاء	ويحــرم	مــا	يشــاء	؛	ليعل



إدارة الدراسات والبحوثمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني12

ممــن	يعصيــه،	والديــن	الــذي	ال	يقبــل	اهلل	غيــره	ومــن	أجلــه	بعــث	الرســل	ودعــوا	
إليــه	أقوامهــم		هــو	التوحيــد	واإلخــالص	هلل	ســبحانه	وتعالــى(.		

إن	املتأمــل	يف	تاريــخ	البشــرية	يــدرك	أن	التغافــل	عــن	حقيقــة	التنــوع	البشــري	أو	
ــوع	 ــاع	السياســية،	واإلقصــاء	ورفــض	التن ــة	اجلامحــة	يف	الســيادة،	واألطم الرغب
ــا	والقتلــى	جــراء	النزاعــات	 كلفــت	البشــرية	عقــوداً	مــن	العنــف	وماليــني	الضحاي
العرقيــة	والطائفيــة	واملذهبيــة.	ففــي	حــرب	الثالثــني	عامــاً	يف	أوروبــا	يف	الفتــرة	
ــة	بــني	الكاثوليــك		 ــر	حــرب	ديني ــاس	إث ــني	الن مــا	بــني	1618	و1648م	مــات	مالي
والبروتســتانت	خلفــت	كثيــراً	مــن	األمــراض	واألوبئــة	،	ورســمت	صــوراً	ســوداء	
حلقــب	تاريخيــة	عانــت	مــن	ويــالت	احلــروب	وأزمــات	الصــراع،	ولــم	يقتصــر	
الصــراع	علــى	أوروبــا	وحدهــا،	بــل	حتــول	هــذا	الصــراع	إلــى	حــرب	عامليــة	أولــى	
يف	العــام	1914م	،	ثــم	حــرب	عامليــة	ثانيــة	يف	العــام	1939م	ســخر	فيهــا	اإلنســان	
ــادة	 ــواع	الســالح	يف	اإلب ــه	العقليــة	للقتــل	والتدميــر،	واســتخدم	أعتــى	أن كل	قدرات
والتدميــر	مخلفــًة	ماليــني	القتلــى	ودمــار	جــزء	كبيــر	مــن	البنــى	التحتيــة،	وحتولــت	
املــدن	التــي	احتدمــت	فيهــا	احلــروب	إلــى	مــدن	أشــباح	خاويــة	علــى	عروشــها.

إن	طبيعــة	الصراعــات	األهليــة	تأخــذ	طابعــاً	أقســى	وأكثــر	تدميــراً؛	فقــد	شــهد	
ــون	 ــر	مــن	13	ملي ــة	راح	ضحيتهــا	أكث ــاً	أهلي ــر	مــن	20	حرب عقــد	التســعينيات	أكث
مواطــن	يف	روســيا،	وأكثــر	مــن	مليونــي	مواطــن	يف	كوريــا،	وأربعــة	ماليــني	مواطــن	
يف	الصــني،	كمــا	أن	احلــرب	األهليــة	يف	الســودان	راح	ضحيتهــا	قرابــة	املليونــني	
ونصــف	املليــون،	ويف	لبنــان	راح	ضحيتهــا	750	ألــف	مواطــن،	فالتاريــخ	شــاهد	علــى	
أن	غيــاب	احلــوار	هــو	ســبب	النــزاع	والتناحــر	والتحــارب	والتصــادم،	وأن	غيــاب	
التســامح	وعــدم	الرغبــة	يف	التعايــش	املشــترك	يــؤدي	إلــى	حــدوث	الصــراع	والعنــف.

لقــد	أدركــت	الــدول	املتصارعــة	أن	ال	جــدوى	مــن	االســتمرار	يف	القتــال،	وأن	ال	
ســبيل	إلــى	بنــاء	املجتمعــات	مــع	املضــي	قدمــاً	يف	احلــروب	والصــراع،	وأنــه	ال	بــد	
مــن	بنــاء	الثقــة	وااللتقــاء	واحلــوار	يف	ســبيل	العيــش	معــاً	وإن	اختلفــت	اخللفيــات،	
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واألنظمــة	االجتماعيــة	واأليدولوجيــات	الفكريــة؛	لذلــك	دعــت	الــدول	الكبــرى	إبــان	
ــرة	 ــك	الفت ــوم	التعايــش	يف	تل ــش	وإن	كان	مفه ــى	التعاي ــة	إل ــة	الثاني احلــرب	العاملي
ولــد	مشــوهاً	يف	األوســاط	السياســية	التــي	رأت	أن	النــزاع	قــد	يأخــذ	ســبياًل	غيــر	
القتــال	إال	أنــه	أشــار	إلــى	نهايــة	النــزاع	املســلح	وتوقــف	نــزف	مزيــد	مــن	الدمــاء	يف	

أرض	املعركــة.	

إن	االســتمرار	يف	الصــراع	ونبــذ	التعايــش	يعنــي	العــودة	بالبشــرية	إلــى	عصــور	
الظــالم	وجتاهــل	كل	مــا	توصــل	إليــه	اإلنســان	مــن	اكتشــافات	وثــورات	علميــة	
وصناعيــة،	فاحلــرب	يف	ظــل	التطــور	وتنامــي	أســلحة	الدمــار	الشــامل	لــم	يعــد	فيهــا	
ــدرات	 ــك	ق ــي	متتل ــدول	العظمــى	الت ــل	كل	األطــراف	خاســرة؛	فال ــح،	ب طــرف	راب
ــة	يف	املقدمــة	قبــل	الدخــول	يف	أي	 ــة	جتعــل	احلســابات	االقتصادي عســكرية	هائل
حــرب،	وهــذا	مــا	يجعلهــا	تخــوض	حروبــاً	بالوكالــة	عبــر	بعــض	الــدول	التابعــة	لهــا،	
ــة. ــة	واالجتماعي ــدرك	مــآالت	احلــروب،	وحجــم	اخلســائر	االقتصادي ــي	ال	ت والت

ــا	 ــاء	املجتمعــات	وهــي	ذاته ــة	مهمــة	لبن ــة	مــن	التســامح	،	ومرحل إن	التعايــش	حال
نقطــة	التحــول	ملجتمعــات	عانــت	مــن	احلــروب	والصراعــات	األهليــة	،	وبــدأت	
ــادل	 ــاون	واعتمــاد	متب ــي	أثمــرت	بعــد	ســنني	عجــاف	عــن	تع ــة	التعايــش	الت مرحل
حتــى	صــار	االندمــاج	والتكامــل	ســمة	لتلــك	املجتمعــات،	لذلــك	حتــرص	املنظمــات	
اإلنســانية	التــي	مــن	مهامهــا	إعــادة	إعمــار	مجتمعــات	الصــراع،	علــى	تأصيــل	
مفهــوم	التعايــش	بوصفــه	حــاًل	مدنيــاً	أساســياً	لبنــاء	احليــاة	مــن	جديــد،	والتأكيــد	
علــى	التســامح،	ونبــذ	اإلقصــاء،	واســتخدام	التنــوع		بوصفــه	قــدرة	وإثــراء	تكامــل	ال	

ــا.				 خــالف	وصــراع	تنافــر،	لتصيــر	املواجهــة	تكامــاًل	ومصاحلــة	ووئاًم

ولنــا	يف	تراثنــا	اإلســالمي	العريــق	وعقيدتنــا	الســمحة	كل	الدالئــل	القطعيــة	الــواردة	
يف	القــرآن	الكــرمي	والســنة	النبويــة	املطهــرة	مــا	يؤكــد	ســماحة	اإلســالم	ووســطيته	
واعتدالــه	وتركيــزه	الواضــح	علــى	التعايــش	ونبــذ	العنــف	وإشــاعة	الســالم	،	فلقــد	
ــاة	 ــى	مــن	الهجــرة	احلي ــه	والســالم	يف	الســنة	األول ــى	اهلل	علي وطــد	الرســول	صل
يف	املدينــة	ونظــم	العالقــة	بــني	جميــع	الطوائــف	واجلماعــات	عبــر	دســتور	املدينــة	
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الــذي	ميثــل	وثيقــة	مدنيــة	عامليــة		للتعايــش	يُحتــذى	بهــا	يف	إدارة	التنــوع	الفكــري	
والعقــدي،	وأســلوباً	مثاليــاً	للتســامح،	وقــد	كفــل	الدســتور	حــق	العيــش	مــع	املســلمني	
بحريــة	لغيــر	املســلمني،	ولــم	يــزل	محــل	إعجــاب	املؤرخــني	واملستشــرقني،	ومفخــرة	
مــن	مفاخــر	احلضــارة	اإلســالمية.	ومــن	فضــل	اهلل،	علينــا	نحــن	يف	بــالد	احلرمــني	
ــا	 ــى	كل	م ــل	عل ــا	تعم ــش،	ومملكتن ــاة	وســطية	وتســامح	وتعاي ــا	دع الشــريفني،	أنن
	باألمــن	 يشــيع	روح	التعــاون	القائــم	علــى	البــر	ونبــذ	الفرقــة	والتعصــب	وكل	مــا	يخــلُّ
مــع	الهــدي	اإللهــي	والقيــم	واملشــتركات	اإلنســانية	 والســلْم	الدوليــني	متاشــياً	
وحقــوق	اإلنســان.	وامتــداداً	للــدور	املنــوط	مبركــز	امللــك	عبــد	العزيــز	للحــوار	
الوطنــي	بوصفــه	مؤسســة	وطنيــة	فاعلــة	متــارس	دورهــا	التنمــوي	يف	ترســيخ	ثقافــة	
احلــوار،	ومناقشــة	القضايــا	الوطنيــة،	ووضــع	الــرؤى	اإليجابيــة	التــي	مــن	شــأنها	
رفــع	مســتوى	الوعــي،	والســعي	نحــو	بنــاء	مشــروع	وطنــي	يضــم	كل	األطيــاف،	قــادر	
ــاء	 ــاء	وســيلًة	لبن ــق	التعايــش	املجتمعــي	مــن	خــالل	اتخــاذ	احلــوار	البنَّ ــى	حتقي عل

املجتمــع،	وذلــك	مــن	خــالل	مرتكــزات	أساســية	هــي:	

	التأكيد	على	الثوابت	الوطنية:	الدين	والوطن.	

	أن	الوطن	للجميع.	

	أن	االختالف	والتنوع	ثراء	إذا	ما	مت	احتواؤه	احتواًء	إيجابًيا.	

	جوهر	التعايش	يف	احترام	اآلخر	وعدم	إقصائه.	

	القيم	املشتركة	أرضية	مالئمة	لبناء	التعايش.	

وإميانــاً	بأهميــة	التعايــش	قــام	املركــز	بإعــداد	دراســة	ميدانيــة	تهــدف	إلــى	توصيــف	
ــى	واقــع	التعايــش	 ــات	املجتمــع،	والتعــرف	إل مظاهــر	التعايــش	بــني	مختلــف	مكون
املجتمعــي	بينهــا	يف	ظــل	التعدديــة	الفكريــة	واجلغرافيــة.		وقــد	قســمت	الدراســة	
إلــى	خمســة	فصــول؛	تنــاول	احلديــث	يف	الفصــل	األول	أهميــة	التعايــش	ودوره	يف	
حيــاة	املجتمعــات	،	والتعريــف	باملفاهيــم	ذات	العالقــة،	مثــل:	التســامح	والتعدديــة،	
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أمــا	الفصــل	الثانــي	،	فقــد	تنــاول	التــراث	الفكــري	ملفهــوم	التعايــش	،	واإلطــار	
املنهجيــة	 اإلجــراءات	 اســتعرض	 الثالــث	 الفصــل	 حــني	 للدراســة،	يف	 النظــري	
ــى	 ــز	عل ــع	مناطــق	مــن	مناطــق	اململكــة	للتركي ــى	أرب ــي	اشــتملت	عل للدراســة؛	والت
ــع	عــن	 ــم	جــاء	احلديــث	يف	الفصــل	الراب قيــاس	مظاهــر	التعايــش	ومســتوياته	،	ث
نتائــج	الدراســة	ومناقشــتها؛	والتــي	عبــرت	يف	مضمونهــا	عــن	وجــود	اســتعداد	
ــاء	التعايــش	والتواصــل	مــع	اآلخــر	حتــى	مــع	وجــود	التمايــز	 نفســي	وأخالقــي	لبن
الفكــري	أو	املذهبــي،	أمــا	يف	الفصــل	اخلامــس	،	فقــد	حتــدث	عــن	أهــم	التوصيــات	
واملقترحــات	التــي	أكــدت	أهميــة	التســامح	ودور	املؤسســات	االجتماعيــة	يف	تعزيــز	
ثقافــة	التعايــش	وتكريســها	،	وأكــدت	أيضــاً	الــدور	الفاعــل	الــذي	متارســه	املؤسســة	

اإلعالميــة	مــن	خــالل	التأثيــر	الكبيــر	يف	املتلقــني.		





الفصل األول: 
مشكلة الدراسة
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1-1 مدخل
حتــرص	املجتمعــات	دومــاً	علــى	تعزيــز	مبــدأ	التعايــش	بــني	أفرادهــا	حفاظــاً	علــى	
ــدد	ســلْمها	االجتماعــي،	 ــي	ته ــف	الت ــى	كل	أشــكال	العن اســتقرارها،	والقضــاء	عل
وذلــك	مــن	خــالل	العمــل	علــى	تعزيــز	النقــاط	املشــتركة	بــني	مكونــات	أفرادهــا	
تبعــاً	للخلفيــات	الفكريــة	واملعتقــدات،	وهــي	يف	الوقــت	ذاتــه	تســعى	إلــى	التأكيــد	
علــى	إيجابيــة	التنــوع	والتعــدد	يف	األعــراق	واملذاهــب	وقبــول	اآلخــر،	وتعميــق	مبــدأ	
التســامح	ونشــر	ثقافــة	العيــش	املشــترك	التــي	تســهم	يف	دفــع	مســيرة	التنميــة.

ومهمــا	تطــورت	املجتمعــات	أو	تخلفــت	ســتظل	ســنُة	اهلل	-ســبحانه	وتعالــى-	باقيــًة	
يف	خلقــه؛	فقــد	جعــل	تنــوَع	البشــر	يف	املنشــأ	واللــون	واللغــة	واملعتقــد	والعــرق	آيــًة	
ــِه	َخلْــُق	الســماواِت	َواأْلَْرِض	َواْخِتــاَلُف	 مــن	آيــات	عظمتــه	قــال	تعالــى:	﴿َوِمــْن	آيَاِت

ــنَي﴾	)الــروم	-22(. 	يِف	َذِلــَك	آَليَــاٍت	لِّلَْعامِلِ أَلِْســنَِتُكْم	َوأَلَْواِنُكــْم	ِإنَّ

	وهــذا	االختــالف	ال	يقتصــر	علــى	اللــون	واللغــة	فقــط،	بــل	يتجــاوز	ذلــك	إلــى	
االختــالف	يف	الفهــم	والــرأي	،	وهــذا	أمــر	فطــري	يعــود	إلــى	التبايــن	يف	القــدرات	
الفرديــة	،	وملَّــا	كانــت	فطــرة	البشــر	تقتضــي	التنــوع	لــم	تغفــل	الشــريعة	اإلســالمية	
ذلــك	التعــدد،	بــل	أكدتــه	يف	غيــر	موضــع	مــن	كتــاب	رب	العاملــني،	ومــن	تلــك	املواضــع	
ــوَن	 ــَدًة	َواَل	يََزالُ ــًة	َواِح ــاَس	أُمَّ ــَل	النَّ َع ــَك	جَلَ ــاَء	َربُّ ــْو	َش ــه	ســبحانه		وتعالــى:	﴿َولَ قول
	 ــْت	َكِلَمــُة	َربِّــَك	أَلَْمــَأَنَّ ِحــَم	َربُّــَك	َوِلذِلــَك	َخلََقُهــْم	َومَتَّ 	َمــن	رَّ ُمْختَِلِفــنَي	)118(	ِإالَّ

ــاِس	أَْجَمِعــنَي﴾	هــود	)119(. ــِة	َوالنَّ نَّ ــَن	اجْلِ ــَم	ِم َجَهنَّ

وإن	املتأمــل	يف	الشــريعة	اإلســالمية	يــدرك	تنــوع	الفهــم	والتأويــل	يف	فقــه	النصوص	
القرآنيــة	واألحاديــث	النبويــة؛	ممــا	أدى	إلــى	ظهــور	املذاهــب	الفقهيــة	التــي	متيــزت	
بتنــاول	تلــك	النصــوص	بخلفيــات	فكريــة	متنوعــة؛	ممــا	أســهم	يف	إثــراء	الفهــم	
مبقاصدهــا	النبيلــة،	ال	ســيما	يف	بعــض	تلــك	املســائل	التــي	ال	ميكــن	القطــع	بــرأي	

واحــد	فيهــا.
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إن	االختــالف	يف	األفهــام،	واألجنــاس،	والطبــاع،	ال	ينبغــي	أن	يكــون	ســبباً	يف	
الصــراع؛	فاالختــالف	ســنة	كونيــة،	وأمــر	طبيعــي،	وتفرضــه	محدودّيــة	العقــل	
اإلنســاني	يف	اكتشــاف	احلقيقــة،	وال	ينبغــي	أن	يكــون	هــذا	التنــوع	طريقــاً	للتباعــد	
ــا	 والتباغــض	ومتزيــق	نســيج	املجتمــع	،	بــل	يجــب	النظــر	إليــه	بوصفــه	ثــراًء	فكرًي
ــا،	والتاريــخ	اإلنســاني	خيــر	شــاهد	علــى	خطــورة	الوهــن	والتفــكك	 وقــوة	ال	ضعًف
ــة	 ــم	حتصــني	املجتمــع	إزاء	هــذه	احلال ــذي	يســتوجب	أن	يت االجتماعــي؛	األمــر	ال
وتداعياتهــا	هنــا	وهنــاك،	ونشــر	الوعــي	مبــا	يضمــن	عــدم	االنســياق	وراء	املثيــرات	
ــة.	)كامــل،	2015م(.	فيتحــول	التناقــض	إلــى	تكامــل،	 املذهبيــة	والغرائــز	الطائفّي

والتصــادم	إلــى	تعايــش،	والتعصــب	إلــى	تســامح.

	ويف	الوقــت	نفســه،	يحفــظ	لــكّل	إنســان	هوّيتــه	فيحتفــظ	الفــرد	بعالقاتــه	اإليجابية	
االجتماعــي،	 التعايــش	 قيــم	 تعزيــز	 يتــم	 وبذلــك	 وخصوصّيتــه،	 اآلخريــن	 مــع	
والتســامح	اإلنســاني	بــني	مختلــف	املكونــات	الفكريــة	والعقائديــة	واملذهبيــة	يف	
املجتمــع،	فيــزداد	التماســك	االجتماعــي،	ويتنامــى	اإلحســاس	بالوطنيــة،	ويُعلــى	مــن	

قيمــة	االنتمــاء	إلــى	الوطــن	الــذي	يســع	اجلميــع.	

ويقــوم	مفهــوم	التعايــش	علــى	مبــدأ	عظيــم؛	هــو	مبــدأ	التســامح	الــذي	يعتــرف	
بحقــوق	اآلخــر	وحريتــه	يف	اعتقــاد	مــا	يــراه	حقــاً،	فالتعايــش	االجتماعــي	اإليجابــي	
ــة،	ويكســر	مــن	شــوكة	 ــة	واملذهبي ــة	والديني 	مــن	تطــرف	الصراعــات	العرقي يحــدُّ
التعصــب	للقبيلــة	أو	الديــن	أو	املعتقــد،	ويزيــل	احلواجــز	النفســية	بــني	طبقــات	
ــى	 املجتمــع	املختلفــة،	وينمــي	الشــعور	باألخــوة	اإلنســانية،	ويعــزز	مــن	االنتمــاء	إل
الوطــن،	ويقضــي	علــى	احلقــد	والضغينــة،	ويشــيع	جــًوا	مــن	احملبــة	والتعــاون	بــني	
النــاس،	ويقــوي	أواصــر	العالقــات	بــني	األفــراد.	فالتعــدد	والتنــوع	يف	ظــل	التعايــش	
االجتماعــي	يثريــان	املجتمــع	فكرًيــا	وعقائدًيــا	وثقافًيــا،	ممــا	يكــون	لــه	أبلــغ	األثــر	يف	
التماســك	االجتماعــي،	وتقويــة	اللُحمــة	الوطنيــة،	وحتصــني	املجتمــع	ضــد	التشــرذم	

واالصطفــاف	علــى	أســاس	طائفــي	أو	مناطقــي	أو	مذهبــي.	



إدارة الدراسات والبحوثمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني20

إن	مفهــوم	التعايــش	االجتماعــي	يتعــدى	يف	مضمونــه	وجوهــره	البُعــد	الســلبي	الــذي	
يســاوي	أن	يبقــى	اإلنســان	فــرًدا	أو	مجموعــة	علــى	حالــه،	يف	مقابــل	مجموعــة	
ــاف،	 ــني	مجمــوع	األطــراف	واألطي ــش	ب ــا،	فالتعاي ــى	حاله ــا	تبقــى	عل أخــرى	أيًض
محاولــة	مشــتركة	وجهــد	جماعــي	تقــوم	بــه	جميــع	أطيــاف	املجتمــع	باجتــاه	صناعــة	
الواقــع	علــى	منــوال	ال	يغفــل	حقيقــة	التعــدد	والتنــوع	املنضبطــة	بقيمــة	التعايــش.

إًذا	فالتعايــش	ليــس	تســاكًنا	ســلبًيا	بــني	أطــراف	ومكونــات	مختلفــة،	بــل	هو	مســاحة	
اجتماعيــة	ومعرفيــة	واجتماعيــة	تتســع	للجميــع	تتالقــى	فيهــا	األفــكار	البنَّــاءة	
صــوب	تنميــة	احليــاة	االجتماعيــة	بعيــًدا	عــن	نزاعــات	االســتحواذ	أو	االســتفراد،	
	فــإن	التعايــش	 أو	محاولــة	جعــل	املجــال	العــام	خاًصــا	مبكــون	مــن	املكونــات،	ومــن	ثـَـمَّ
ــة	أو	املواعــظ	اإلنســانية	فحســب،	 ــل	األخالقي ــي	باملُثُ ــى	بالتغن االجتماعــي،	ال	يبن
بــل	بالســعي	احلثيــث	مــن	قبــل	اجلميــع	نحــو	بنــاء	احلاضــر،	وعلــى	قاعــدة	احتــرام	
التعــدد	الــذي	يترجمــه	النظــام	االجتماعــي	الــذي	يكفــل	حــق	العيــش	املشــترك	

واملتســاوي	بــني	جميــع	األطيــاف	وفــق	العقــد	االجتماعــي.

ــوع،	الــذي	يتجــه	 ــق	التن ــي	تؤمــن	بحقائ ــة	تبلغهــا	األوطــان	الت يعــد	التعايــش	مرحل
ــر	املســاحات	 ــى	تطوي ــا،	وصــواًل	إل ــر	الزواي ــات،	وتدوي ــل	العقب ــا،	صــوب	تذلي دوًم
املشــتركة	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع،	بهــذه	اخلطــوات	تتحــول	مقولــة	التعايــش	
مــن	مســألة	أخالقيــة،	إلــى	حيثيــة	وحقيقــة	وجوديــة،	وممارســة	اجتماعيــة،	علــى	

أرض	وطــن	لــه	كينونتــه	الثقافيــة،	وخصوصياتــه	املجتمعيــة.		

إن	احلاجــة	إلــى	تعميــم	ثقافــة	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح	وتأصيلهمــا	داخــل	
املجتمعــات	العربيــة	واإلســالمية،	صــارت	ضــرورة	ومهمــة	وملحــة	أكثــر	مــن	أي	
ــردة،	كمــا	أن	 ــة	املطَّ وقــت	مضــى	يف	ظــل	التحــوالت	السياســية	واألحــداث	العاملي
حتويــل	هــذه	الثقافــة	والقيــم	إلــى	ســلوك	اجتماعــي	ال	يقــل	أهميــة	عــن	تعميــم	هــذه	
الثقافــة	وتأصيلهــا؛	إذ	إن	التعامــل	معهــا	بوصفهــا	كياًنــا	فكرًيــا	مجــرًدا	ومنفصــاًل	

عــن	الســلوك	اإلنســاني	الواقعــي	لــن	يكــون	ذا	فائــدة.	
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إن	العالــم	العربــي	واإلســالمي	اليــوم	بحاجــة	أكيــدة	إلــى	حملــة	واســعة	النطــاق	مــن	
أجــل	ترســيخ	منظومــة	القيــم	التــي	لهــا	عالقــة	بالتعايــش	االجتماعــي	والتســامح.	
ــراث	راســخ	يف	هــذا	املجــال،	 ــى	ت ــات	إل ــك	املجتمع ــار	تل ــى	افتق ــك	إل ــود	ذل وال	يع
وإمنــا	لكــون	تقاليــد	التعايــش	والتســامح	املوروثــة	باتــت	مهــددة	بالتفــكك	والتالشــي	
واالندثــار	نتيجــة	عوامــل	متعــددة	وشــديدة	التعقيــد؛	أبرزهــا	االصطفــاف	الطائفــي	
ــان	والســودان	 ــى	ذلــك		مــا	يحــدث	يف	العــراق	وســوريا	ولبن املقيــت،	والشــاهد	عل
واليمــن	وفلســطني	وغيرهــا	مــن	البلــدان	العربيــة،	ليســت	ســوى	منــاذج	كاشــفة	عــن	
هــذا	التــآكل	املتســارع	يف	قيــم	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح	التــي	ميــزت	حيــاة	
تلــك	املجتمعــات	يف	مراحــل	ســابقة،	دون	التقليــل	مــن	بعــض	مظاهــر	التمييــز	التــي	
صاحبــت	التجربــة	التاريخيــة	لشــعوب	املنطقــة.	ومــا	اســتمرار	التعدديــة	الدينيــة	
	علــى	توافــر	 واملذهبيــة	والعرقيــة	والثقافيــة	يف	املجتمعــات	العربيــة	إال	دليــٌل	قــويٌّ
إرادة	اجتماعيــة	علــى	التعايــش	بــني	الكيانــات	املتعــددة	واملتنوعــة	علــى	الرغــم	مــن	
االختــالف.	والناظــر	إلــى	املشــهد	العربــي	واإلســالمي	يلحــظ	تراجًعــا	يف	قيــم	
ــة	املختلفــة.	)التســامح	 ــات	االجتماعي التعايــش	االجتماعــي	والتســامح	بــني	املكون

واحلــق	يف	االعتقــاد	-	دليــل	تدريبــي،	2008م(	.

ــي	وتعــدد	 ولقــد	متيــزت	اجلزيــرة	العربيــة	عبــر	التاريــخ	بالتنــوع	اجلغــرايف	والقبل
األقاليــم،	عطًفــا	علــى	اتســاع	مســاحتها	اجلغرافيــة،	وحافظــت	علــى	ذلــك	التنــوع	
بعــد	توحيــد	اململكــة	العربيــة	الســعودية	علــى	يــد	املؤســس	-املغفــور	لــه	بــإذن	اهلل-
امللــك	عبــد	العزيــز،	وهــذي	احلقيقــة	التاريخيــة	تعامــل	معهــا	املؤســس	-رحمــه	

اهلل-بــكل	واقعيــة	ومنطقيــة،	ودرج	علــى	ذلــك	أبنــاؤه	مــن	بعــده.

الشــاهد	أن	مســألة	التعدديــة	املذهبيــة	يف	املجتمــع	الســعودي،	مســألة	معلومــة	
منــذ	تأســيس	الدولــة	الســعودية.	فاململكــة	تتميــز	بتنــوع	مذهبــي	متعــدد،	وحتتضــن	
بــني	جنباتهــا	ســبع	مــدارس	فقهيــة	ومذهبيــة	إســالمية	هــي:	املذهــب	املالكــي،	
عشــرية(،	 )االثنــا	 واإلماميــة	 والزيــدي،	 واحلنبلــي،	 واحلنفــي،	 والشــافعي،	
واإلســماعيلي.	والتعايــش	بــني	هــذه	املكونــات،	كان	هــو	العنــوان	والســلوك،	حتــى	
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العصــر	الراهــن،	وبســبب	تأثيــرات	إقليميــة	وأحــداث	سياســية	مــرت	بهــا	املنطقــة	
ــد	 ــق	شــرق	أوســط	جدي ــة	وف ــة	نحــو	تقســيم	املنطق ــوى	العاملي ــراود	الق وأحــالم	ت
انطلقــت	الدعــوات	إلــى	االصطفــاف	الطائفــي،	وبثــت	ثقافــة	الكراهيــة	داخــل	تلــك	
الــدول	بهــدف	إضعــاف	العالقــات	والتفاعــالت	اإلنســانية	مــن	الداخــل	والتأثيــر	يف	

ــا	االجتماعــي. تالحمه

ــه،	 ــا	ينبغــي	التخلــص	من ــا	يجــب	إخفــاؤه،	وال	عبًئ ــة	ليســت	عيًب ــة	املذهبي إن	التعددي
وإمنــا	هــي	حقيقــة	تاريخيــة	-اجتماعيــة	ينبغــي	التعامــل	معهــا	بحكمــة	ورويــة	وبُعــد	
	العناصــر	الســالبة	التــي	تشــوب	العالقات	اإلنســانية	يف	املجتمع.	 نظــر،	حتــى	تـُـزال	كلُّ

تتنــوع	املذاهــب	الفقهيــة	يف	اململكــة	تنوًعــا	كبيــًرا	؛	وذلــك	عائــد	إلــى	اتســاعها	
اجلغــرايف،	وتنــوع	مناطقهــا	ثقافيــاً	وتاريخيــاً،	باإلضافــة	إلــى	عالقاتهــا	التجاريــة	
مــع	الــدول	املجــاورة،	فضــاًل	عــن	اســتضافتها	زوار	بيــت	اهلل	احلــرام	ومســجد	
نبيــه	يف	مكــة	املكرمــة	واملدينــة	املنــورة	باختــالف	أطيافهــم	ومرجعياتهــم	الفكريــة؛	
ممــا	أدى	إلــى	انتشــار	كثيــر	مــن	املذاهــب	الفقهيــة	؛	ففــي	وســط	اململكــة	ينتشــر	
املذهــب	احلنبلــي،	،	ويف	الغــرب	،	يوجــد	املذهــب	املالكــي	والشــافعي	وتفرعاتهمــا	
مــن	بعــض	اجلماعــات	الصوفيــة،	فضــاًل	عــن	أقليــات	أخــرى	مــن	الشــيعة	اإلماميــة	
ــي	 ــط	قبل ــا	خلي ــوب:	)عســير،	وجنــران،	وجــازان(،	ففيه ــا	يف	اجلن والكســائية،	أم
ومذهبــي	متنــوع،	مــن	أتبــاع	املذهــب	الشــيعي	اإلســماعيلي،	وكذلــك	الشــافعي،	
وأتبــاع	املدرســة	احلنبليــة	أيًضــا،	أمــا	يف	الشــرق،	وتشــمل	تاريخًيــا	القطيــف	
واألحســاء،	إضافــة	إلــى	مدنهــا	احلديثــة،	فينتشــر	املذهــب	الشــيعي	مــن	مذهــب	
اإلماميــة	)االثنــا	عشــرية(	بتفرعاتــه	األصوليــة	واإلخباريــة	والشــيخية،	وكذلــك	

ــة.	 ــة،	والشــافعية،	واحلنابل ــاع	املذاهــب	الســنية	األخــرى:	كاملالكي أتب

وهــذه	الدراســة	تناولــت	أربــع	مناطــق	جغرافيــة	يف	اململكــة،	وهي:	املنطقة	الشــرقية	
)الدمــام،	والهفــوف،	واملبــرز،	واخلبــر(،	ومنطقــة	مكــة	املكرمــة،	ومنطقــة	املدينــة	
املنــورة،	ومنطقــة	جنــران.	وهدفــت	الدراســة	إلــى	توصيــف	مســتويات	التعايــش	

االجتماعــي	بــني	تلــك	األطيــاف	يف	مناطــق	اململكــة	األربــع.
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1-2 مشكله الدراسة:
تتمحور	مشــكلة	الدراســة	حول	حقيقة	ظاهرة	التعايش	االجتماعي	والتســامح	بني	
مختلــف	األطيــاف	املذهبيــة	التــي	تشــكل	املجتمــع	الســعودي	ومــدى	تقبــل	بعضهــم	
بعًضــا؛	وذلــك	مــن	خــالل	التســاؤل	الرئيــس:	مــا	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	

والتســامح	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع	الســعودي	ومســتوياته؟

1-3 تساؤالت الدراسة: 
تأسيًسا	على	ما	سبق	ميكن	بلورة	مشكلة	البحث	يف	السؤال	الرئيس	التالي:	

مــا	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	الســائدة	بــن	مختلــف	الطوائــف	املذهبيــة	يف	
املجتمــع	الســعودي	ومســتوياته	يف	املناطــق	املختــارة	للدراســة؟

وميكــن	جتزئــة	هــذا	الســؤال	الرئيــس	إلــى	عــدد	مــن	األســئلة	الفرعيــة	علــى	النحــو	
اآلتي:

	مــا	مــدى	االســتعداد	النفســي	واألخالقــي	لبنــاء	عالقــة	تعايــش	وتواصــل	مــع	
اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا؟	

	ما	مدى	تقبل	اآلخر	املختلف	مذهبًيا؟

ــزاوج	ومصاهــرة	مــع	 ــة	مــن	مجــاورة	وت 	مــا	مــدى	عمــق	العالقــات	االجتماعي
ــا؟ ــف	مذهبًي اآلخــر	املختل

	ما	مدى	التواصل	االجتماعي	يف	األفراح	واألتراح	مع	اآلخر	املختلف	مذهبًيا؟

	ما	مدى	احترام	املعتقدات	املذهبية	لآلخر؟

	مــا	مــدى	العالقــات	االقتصاديــة	مــن	بيــع	وشــراء	ومشــاركة	يف	املشــاريع	مــع	
ــا؟	 اآلخــر	املختلــف	مذهبًي
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مذهبًيــا	 املختلــف	 اآلخــر	 مــع	 والتســامح	 االجتماعــي	 التعايــش	 واقــع	 مــا	 	
التربويــة؟ املناهــج	 يف	 ومســتوياته	

مذهبًيــا	 املختلــف	 اآلخــر	 مــع	 والتســامح	 االجتماعــي	 التعايــش	 واقــع	 مــا	 	
اإلعــالم؟ وســائل	 يف	 ومســتوياته	

مذهبًيــا	 املختلــف	 اآلخــر	 مــع	 والتســامح	 االجتماعــي	 التعايــش	 واقــع	 مــا	 	
اخليريــة؟ واألعمــال	 اجلمعيــات	 يف	 ومســتوياته	

1-4 أهداف الدراسة:
ميكن	تلخيص	أهداف	هذه	الدراسة	يف	النقاط	التالية:

ــف	 ــف	الطوائ ــني	مختل ــش	االجتماعــي	ومســتوياته	ب ــف	مظاهــر	التعاي 	توصي
املذهبيــة	يف	املجتمــع	الســعودي	يف	أربــع	مناطــق	جغرافيــة	مختــارة؛	وهــي:	
ــورة،	 ــة	املن ــر(،	واملدين ــرز،	واخلب املنطقــة	الشــرقية:	)الدمــام،	والهفــوف،	واملب

ومكــة	املكرمــة،	إضافــة	إلــى	جنــران،	وذلــك	عــن	طريــق:

y 	تعايــش	عالقــة	لبنــاء	واألخالقــي	النفســي	االســتعداد	مــدى	إلــى	التعــرف
وتواصــل	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا.

y 	.مذهبًيا	املختلف	اآلخر	تقبل	مدى	إلى	التعرف

y 	وتــزاوج	مجــاورة	مــن	االجتماعيــة	العالقــات	عمــق	مــدى	عــن	الكشــف
ومصاهــرة	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا.

y 	اآلخــر	مــع	واألتــراح	األفــراح	يف	االجتماعــي	التواصــل	مــدى	إلــى	التعــرف
املختلــف	مذهبًيــا.

y .لآلخر	املذهبية	املعتقدات	احترام	مدى	إلى	التعرف
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y 	وشــراء	ــع ــة	ومســتوياتها	مــن	بي ــى	واقــع	العالقــات	االقتصادي التعــرف	إل
ــا.	 ــف	مذهبًي ومشــاركة	يف	املشــاريع	مــع	اآلخــر	املختل

y 	املختلــف	اآلخــر	مــع	والتســامح	االجتماعــي	التعايــش	واقــع	إلــى	التعــرف
ــة. ــا	ومســتوياته	يف	املناهــج	التربوي مذهبًي

y 	املختلــف	اآلخــر	مــع	والتســامح	االجتماعــي	التعايــش	واقــع	إلــى	التعــرف
ــا	ومســتوياته	يف	وســائل	اإلعــالم. مذهبًي

y 	املختلــف	اآلخــر	مــع	والتســامح	االجتماعــي	التعايــش	واقــع	إلــى	التعــرف
ــة. ــات	واألعمــال	اخليري ــا	ومســتوياته	يف	اجلمعي مذهبًي

1-5 أهمية الدراسة: 
بعــد	حتقيــق	األهــداف،	فــإن	الدراســة	تقــدم	البيانــات	واملعلومــات	التــي	مــن	شــأنها	
أن	تســاعد	علــى		توضيــح	ومعرفــة	خصائــص	التعايــش	االجتماعــي	ومظاهــره	
ومســتوياته،	وتعزيزهــا	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع	الســعودي	يف	املناطــق	قيــد	
ــا،	إضافــة	 ــا،	واقتصادًي ــا،	واجتماعًي الدراســة،	ومــدى	تقبــل	بعضهــم	بعًضــا	،فكرًي
إلــى	حتديــد	العوامــل	اإليجابيــة	التــي	تعــزز	مــن	التعايــش	االجتماعــي	بــني	الطوائف	
املذهبيــة	الســائدة	يف	املجتمــع،	هــذا	إلــى	جانــب	التعــرف	إلــى	النواحــي	الســلبية	
ــة	املختلفــة	للمجتمــع	 ــاًل	دون	تكامــل	األطيــاف	املذهبي واملعوقــات	التــي	تقــف	حائ
الســعودي	يف	تعايــش	اجتماعــي	إيجابــي	يُعلــي	مــن	قيــم	االنتمــاء	إلــى	الوطــن.
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1-6 مصطلحات الدراسة:
1-6-1 تعريف التعايش االجتماعي:  

التعايُش	يف	اللغة	مشتق	من	العيش،	والعيُش:	احلياُة.	)العرقسوسي،	2005(.

وجاء	يف	معجم	اللغة	العربية	املعاصرة:

تََعايــَش	يتََعايــُش	تَعايًُشــا	فهــو	ُمتعايــش،	تَعايــَش	اجليــران،	أي:	َعاُشــوا	علــى	املــودة	
والعطــاء	وحســن	اجلــوار،	وتَعايــَش	الرفيقــان	يف	غربتهمــا	علــى	األلفــة	-	تَعايشــِت	
واملــكان	 الزمــان	 يف	 ُوِجــُدوا	 إذا	 النــاُس:	 ويَتعايــُش	 ِســلْمًيا.	 تَعايًُشــا	 الدولتــان	

نفســيهما.	)مختــار،	2008م(.	

)تعايَــش(	بفتــح	اليــاء،	فعــل	رباعــي	مشــتق	مــن	الفعــل	عــاش	ينصــرف	معنــاه	
ــالِن،	 ــَش	زمي ــك:	تَعاي ــودة	كقول ــة	وم ــر	بألف ــني	أو	أكث ــني	اثن ــاع	ب ــل	االجتم ــى	فع إل
ــٌة،	وتَعايَشــِت	الرأســماليُة	والشــيوعيُة.	أمــا	)تعايُــش(	بضــم	 وتََعايَشــْت	كائنــاٌت	حيَّ
اليــاء،	فيشــير	إلــى	تبــادل	أســباب	احليــاة	والعيــش	مبــودة	وألفــة	بــني	األفــراد	
واجلماعــات	املختلفــة	ومنهــا	الــدول،	فضــاًل	عــن	األفــكار	واأليديولوجيــات،	ســواء	

أكان	مصدرهــا	إلهًيــا	أم	وضعًيــا.	)نعمــة،	2000(

جــرى	حتديــد	مفهــوم	التعايــش	االجتماعــي	كمــا	ورد	يف	معجــم	العلــوم	االجتماعيــة	
ومــن	قبــل	بعــض	الباحثــني	مــن	التوصــل	إلــى	وضــع	تعريــف	هــو	»	القابليــة	أو	القدرة	
علــى	العيــش	املشــترك	بــني	مجموعتــني	أو	أكثــر	ذات	خصوصيــات	ثقافيــة،	دينيــة،	
ــة،	وينقســم	 ــة	واملعنوي ــم	املادي ــن	القي ــى	مجموعــة	م ــة	عل ــخ،	والقائم ــة	...إل عرقي
التعايــش	إلــى	نوعــني	همــا:	التعايــش	الســلبي،	والتعايــش	اإليجابــي.	)بــدوي،	

1986م(.

ومــن	معانــي	التعايــش	االصطالحيــة	ميكــن	القــول:	إن	التعايــش	هــو	التفاهــم	
العفــوي	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع	لقبــول	كل	منهمــا	اآلخــر	شــريًكا	يف	الوطــن	
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واملصيــر	مــع	وجــود	ضمــان	)قانونــي	أو	عــريف(	علــى	أال	يتأثــر	هــذا	التعايــش	حــال	
ــزام	 ــادل.	ولهــذا	ميكــن	االلت ــر	والتربــص	املتب ــة	عميقــة	مــن	التوت االختــالف	بحال
بالنتيجــة	الطبيعيــة	لغايــة	التعايــش.	والقــول:	إن	التعايــش	املســتدام	هــو	ذلــك	
التعايــش	القائــم	علــى	مرونــة	تبــادل	املصالــح،	ومفاهيــم	املســاملة	فيمــا	بــني	طوائــف	
ــر	املســلمني.	)الشــهري،	2016م(. املســلمني،	وأيًضــا	فيمــا	بــني	املســلمني	وغي

	تعريــف	التعايــش	أيًضــا	علــى	أنــه:	القبــول	بوجــود	اآلخــر	والعيــش	معــه	جنًبــا	 ومتَّ
إلــى	جنــب،	دون	ســعي	إلــى	إلغائــه،	أو	اإلضــرار	بــه،	ســواء	كان	هــذا	اآلخــر	فــرًدا،	
أو	حزًبــا	سياســًيا،	أو	مذهًبــا	دينًيــا،	أو	معتقــًدا	فكرًيــا،	أو	دولــة	مجــاورة،	أو	غيــر	

ذلــك.	)احمللبــدي،	2011م(

التــي	تتحقــق	مــن	خاللهــا	 التعايــش	إجرائًيــا	بأنــه	»	العمليــة	 وميكــن	تعريــف	
ــة	والتســامح«	 ــة	والعدال ــني	الســالم	واحلقيق ــع	بشــكل	متســاٍو	ب املصاحلــة،	وجتم

2006م(. )مينــاو،	

1-6-2: مفهوم املذهب الديني: 

املعنى	اللغوي	لكلمة	مذهب:	

	. امَلْذهُب	من	َذَهَب،	يُقاُل:	َذَهَب	َذَهاًبا،	وُذُهوًبا،	ومذهًبا،	أي:	مرَّ

وتطلــق	علــى	َذَهــَب	مبعنــى	مضــى،	وَذَهــَب	مبعنــى	َمــاَت،	ويف	املعنيــني	يُقــاُل:	َذَهــَب	
حــى.	وذهــب	مبعنــى	أزال.	ومنــه	قولــه	تعالــى:	)َذَهــَب	اهلل	 األثــر،	أي:	زال	وامَّ
ِبنُوِرِهــْم	َوتََرَكُهــْم	يِف	ُظلَُمــاٍت	اَل	يُبِْصــُروَن(.	يقــال:	َذَهبَــْت	بــه	اخُلـــيالءُ،	أي:	أزالتَــُه	
عــن	وقــاره.	وَذَهــَب	مبعنــى	توجــه،	يقــال:	ذهــب	إلــى	قــول	فــالن،	أي:	توجــه	إليــه	
وأخــذ	بــه.	وَذَهــَب	َمْذَهــَب	فــالٍن،	أي:	قصــَد	قصــَدهُ	وطريقتــه.	وَذَهــَب	يف	الديــن	
مذهًبــا،	أي:	رأى	فيــه	رأًيــا،	أو	أحــدث	فيــه	بدعــة.	واملْذهــُب:	الطريقــة.	واملْذهــُب	

ــُه.	)النجــار،	2004م(. أيًضــا:	املعتقــُد	الــذي	يَذهــُب	إليــه	صاحبُ
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املعنى	االصطالحي	للمذهب:	

عــُـرِّف	املذهــب	بأنــه:	مجموعــة	اآلراء	واألفــكار	التــي	يراهــا	أو	يعتقدهــا	إنســان	ما،	
حــول	عــدد	مــن	القضايــا	العلمية	والســلوكية.	)العقــل،	1992م(.

العلميــة	 والنظريــات	 اآلراء	 بأنهــا:	 املذاهــب	 تعريــف	 الوســيط	 املعجــم	 يف	 وجــاء	
والفلســفية	ارتبــط	بعضهــا	ببعــض	ارتباًطــا	يجعلها	وحدة	منســقة.	)النجار،	2004م(.

1-6-3: مفهوم التسامح:  

ــماحُة:	اجُلــوُد.	َســُمَح	َســماَحًة	 ــماُح	والسَّ جــاء	يف	لســان	العــرب	يف	مــادة	َســَمَح	)السَّ
وُســُموحة	وَســماًحا:	جــاد؛	ورجــٌل	َســْمٌح	وامــرأةٌ	َســْمحٌة	مــن	رجــال	ونســاء	ِســماح	
وُســَمحاء	فيهما.	ورجل	َســِميٌح	وِمْســَمح	وِمْســماٌح:	َســْمح؛	ورجال	َمســاِميُح	ونســاء	
َمســاِميُح.	وتقــول	العــرب:	عليــك	باحلــق	فــِإن	فيــه	مَلَْســَمًحا،	أَي:	ُمتََّســًعا،	كمــا	

قالــوا:	ِإن	فيــه	مَلَنُدوحــًة.	)لســان	العــرب،	1994م(

والتســامح	كمــا	جــاء	يف	تعريفــه	اصطالًحــا:	هــو	كلمــه	دارجــة	تســتخدم	لإلشــارة	
إلــى	ممارســات	جماعيــة	كانــت	أم	فرديــة	تقضــي	بنبــذ	التطــرف	أو	مالحقــة	كل	من	
يعتقــد	أو	يتصــرف	بطريقــة	مخالفــة	قــد	ال	يوافــق	عليهــا	املــرء.	وأخيــًرا	فالتســامح	
باملعنــى	احلديــث	يــدل	علــى	قبــول	اختــالف	اآلخريــن	-	ســواء	يف	الديــن،	أو	العــرق،	
أو	السياســة،	أو	عــدم	منــع	اآلخريــن	مــن	أن	يكونــوا	آخريــن	)مختلفــني(	أو	إكراههــم	

علــى	التخلــي	عــن	قناعاتهــم.	)رضــوان،	2014م(.

وبعبــارة	مختصــرة:	التســامح	هــو	احتــرام	املوقــف	املخالــف	وهــو	مــن	املفاهيــم	
األخالقيــة	التــي	دعــا	إليــه	جميــع	الّرســل	واألنبيــاء	واملصلحــون	كافــة؛	ملــا	لــه	مــن	
ــة	ُعظمــى	يف	حتقيــق	وحــدة	املجتمعــات	وتضامنهــا،	ومتاســكها،	 دور	كبيــر	وأهمّي
والقضــاء	علــى	اخلالفــات	والّصراعــات	بــني	األفــراد	واجلماعــات،	والّتســامح	
يعنــي	احتــرام	ثقافــة	اآلخريــن	وعقيدتهــم	وقيمهــم،	وهــو	ركيــزة	أساســّية	حلقــوق	

اإلنســان،	والدميقراطيــة	والعــدل،	واحلريــات	اإلنســانّية	العاّمــة.



29 التعايش في المجتمع السعودي

1-6-4: مفهوم التعددية:

يُعّرفهــا	معجــم	املصطلحــات	االجتماعيــة،	بأنهــا	تعنــي:	»تعــدد	أشــكال	الــروح	
االجتماعيــة	يف	نطــاق	كل	جماعــة،	وتعــدد	اجلماعــات	داخــل	املجتمــع،	وتعــدد	

1990م(. )ذبيــان،	 نفســها«	 اجلماعــات	

	جماعــات	بشــرية	مختِلفــة؛	مــن	 ف	التعدديــة	علــى	أنهــا:	وجــود	مــكان	يَُضــمُّ كمــا	تُعــرَّ
حيــث	الشــرائع،	والثقافــات،	والقوميــات،	واألجنــاس،	واألعراف	واألفــكار،	والتيارات،	
روحــات،	ِضمــن	إطــار	تنظيمــي	اجتماعــي	وقانونــي	وسياســي؛	يَضمن	َمنــع	تَعّدي	 والطُّ

	املُواَطنــة.	)العســيلي،	2012م(.	 أّي	فئــة	علــى	األخــرى،	ومينحهــا	حــقَّ

1-7 حدود الدراسة: 
1-7-1 احلدود املوضوعية للدراسة:

اقتصــار	الدراســة	علــى	التوصيــف	والتعــرف	إلــى	مــدى	التعايــش	االجتماعــي	بــني	
مختلــف	مكونــات	املجتمــع	الســعودي.

1-7-2 احلدود املكانية للدراسة:

اقتصــار	الدراســة	علــى	أربــع	مناطــق	جغرافيــة	يف	اململكــة	تتميــز	بتنــوع	املذاهــب	
الدينيــة	مــن	ســنة	وشــيعة	وغيرهــم،	وهــي	املنطقــة	الشــرقية:	)الدمــام،	والهفــوف،	

واملبــرز،	واخلبــر(،	واملدينــة	املنــورة،	ومكــة	املكرمــة،	وجنــران.	

1-7-3 احلدود الزمنية للدراسة:

بدأت	الدراسة	يف	شهر	رجب	1437هـ،	وانتهت	يف	شوال	1438هـ.





الفصل الثاني:
اإلطار النظري 
والخلفية التاريخية 
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أواًل: اإلطار النظري للدراسة:
2-1: مظاهر التعايش االجتماعي ومستوياته:
التعدديــة	املذهبيــة	حقيقــة	قائمــة	يف	املجتمــع،	وال	ميكــن	التغافــل	عنهــا،	وإمنا	نحن	
ــا	 ــري	هــذه	احلقيقــة	ويحميه ــى	نظــام	اجتماعــي	ـ	ثقــايف	ـ	سياســي،	يث بحاجــة	إل
ويحتــرم	خصوصياتهــا،	ويوفــر	للجميــع	علــى	-حــد	ســواء	-	احلمايــة	واحلريــة.	إن	
التعايــش	االجتماعــي	يف	مضمونــه	وآفاقــه،	ينطــوي	علــى	دعــوة	عميقــة	وجوهريــة	
إلــى	معرفــة	اآلخــر	والتواصــل	معــه	من	خالل	استكشــافه	وولــوج	منظوماته	وقراءته	
كمــا	هــو،	بعيــًدا	عــن	الذاتيــة	التــي	تســقط	علــى	هــذا	اآلخــر	عصبيتهــا	االجتماعيــة	
والفكريــة،	والثقافيــة،	وهــذا	يقتضــي	احلــوار	املتواصــل	واملســتدمي	بــني	جميــع	
ــة	واكتشــاف	اآلخــر،	 ــع	املعرفــة	املتبادل ــى	تتســنى	للجمي ــات؛	حت األطــراف	واملكون
ــة	مــن	املؤشــرات	التــي	 بعيــًدا	عــن	املســبقات	والقناعــات	اجلاهــزة.	وهنالــك	جمل
ــش	االجتماعــي	 ــا	رصــد	مظاهــر	ومســتويات	التســامح	والتعاي ميكــن	عــن	طريقه
الــذي	يكــون	ســائًدا	يف	مجتمــع	متنــوع	يحــوي	مكونــات	يختلــف	بعضهــا	عــن	بعضهــا	

اآلخــر.	

وميكن	إجمال	مظاهر	التعايش	االجتماعي	ومستوياته	يف:	

ــش  ــة تعاي ــاء عالق ــي لبن ــي واألخالق ــتعداد النفس ــر االس 2-1-1: تواف
وتواصــل مــع اآلخــر املختلــف:

	إن	التعــارف	مــع	اآلخــر	املختلــف	هــو	مشــروع	مفتــوح	على	كل	املبــادرات	واخلطوات	
اإلنســانية	النبيلــة،	والتــي	تتغــذى	باســتمرار	مــع	وجــود	اســتعداد	نفســي	وأخالقــي	
واجتماعــي	عنــد	جميــع	األطــراف	لبنــاء	عالقــة	تواصــل	مســتدمية	تفســح	املجــال	
لبنــاء	عالقــة	ســوية	وســليمة	بــني	جميــع	األطــراف	ومكونــات	املجتمــع	املختلفــة.	
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2-1-2: االعتراف باآلخر:

ال	ميكــن	أن	تنطلــق	يف	مشــروع	التعايــش	مــع	اآلخريــن	مــن	دون	االعتراف	بوجودهم	
وآرائهــم	وأفكارهــم،	فالتعايــش	االجتماعــي	يقتضــي	االعتــراف	بــأن	يف	الوجــود	أو	
املجتمــع	أو	الوطــن	آخريــن	مختلفــني	عنــا.	وهــذا	االعتــراف	هــو	الــذي	يقــود	إلــى	

مشــروع	التعايــش	االجتماعــي	علــى	أســس	واضحــة	ومثمــرة.	

2-1-3: اللغة واللهجة: 

إن	وحــدة	املجتمــع	تــؤدي	إلــى	الثقافــة	االجتماعية	املتماســكة،	وهــي	بدروها	تفضي	
إلــى	التعايــش	االجتماعــي،	فســكان	أي	مجتمــع	ورغبتهــم	املشــتركة	يف	العيــش	
ــس	 ــش	االجتماعــي،	وإن	جتان ــى	الســالم	والتعاي ــؤدي	إل ــي	ت ويف	االنتمــاء	هــي	الت
املجتمــع	مهــم	مــن	حيــث	االشــتراك	يف	اللغــة،	والعــادات	والتقاليــد،	والُعــرف،	
والديــن،	واآلمــال،	كلهــا	طرائــق	تــؤدي	إلــى	التالحــم	الوطنــي.	إّن	اللغــة	العربيــة	هــي	
الرابــط	الثقــايف	بــني	مكونــات	املجتمــع	علــى	اختــالف	مشــاربها	وتوجهاتهــا،	فهــي	
ــي	واملعــريف	واألكادميــي؛	لغــة	القــرآن	الكــرمي	-	وهــي	رابــط	 لغــة	اخلطــاب	الدين
معــريف	ثقــايف	يســهم	يف	توحيــد	الــرؤى	بــني	أطيــاف	املجتمــع	مــن	خــالل	حتاورهــم	
لبنــاء	جســور	مــن	الثقــة	بينهــم؛	األمــر	الــذي	يعــزز	مــن	فــرص	التعــارف	والتعايــش	

االجتماعــي	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع.		

2-1-4: املجاورة والتزاوج واملصاهرة:

التســامح	 ثقافــة	 مــن	 تُعــزز	 إيجابيــًة	 آثــاًرا	 واملجــاورة	 واملصاهــرة	 للتــزاوج	 إّن	
والتعايــش	بــني	مكونــات	املجتمــع	املختلفــة؛	ممــا	يــدّل	علــى	انفتــاح	املجتمــع	بعضــه	
	 ــدُّ ــه	اآلخــر	املختلــف.	التــزاوج	واملصاهــرة	وحســن	املجــاورة	تُع علــى	بعــض،	وتقبل
مــن	أســمى	قيــم	الترابــط	اإلنســاني؛	ألّنهــا	ســنة	الرســول	الكــرمي	)صلــى	اهلل	عليــه	
ــا	 ــود	لتحــل	محله ــان	القي ــه	وســلم(،	فالعشــرة	واملعاشــرة	تهدم ــه	وصحب ــى	آل وعل
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األلفــة	واحملبــة	والتــودد.	و	مــن	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	أيًضــا	رعايــة	حقــوق	
اجلــوار	وحســن	مجاورتــه،	وحفــظ	حقوقــه؛	وإن	كان	غيــر	مســلم،	ناهيــك	عــن	
كونــه	مســلًما،	فقــد	أكــد	اإلســالم	البــر	باجلــار	وصلتــه،	وكــف	األذى	عنــه،	وإيصــال	
اخليــر	إليــه،	قــال	تعالــى:	﴿َواْعبـُـُدواْ	اهلَل	َوالَ	تُْشــِرُكواْ	ِبــِه	َشــيًْئا	َوِبالَْواِلَديـْـِن	ِإْحَســاًنا	
اِحــِب	 نـُـِب	َوالصَّ ــاِر	اجْلُ ــاِر	ِذي	الُْقْربـَـى	َواجْلَ َوِبــِذي	الُْقْربـَـى	َوالْيَتَاَمــى	َوامْلََســاِكنِي	َواجْلَ
	َمــْن	َكاَن	ُمْختَــاالً	 	اهلَل	الَ	يُِحــبُّ ــِبيِل	َوَمــا	َملََكــْت	أمَْيَانُُكــْم	ِإنَّ ِباجَلنــِب	َوابْــِن	السَّ
َفُخــوًرا﴾	)النســاء:	36(.	وقــد	ورد	يف	كثيــر	مــن	األحاديــث	النبويــة	مــا	يحــض	علــى	
حســن	املجــاورة،	وحفــظ	حقــوق	اجلــار،	فقــد	ورد	عنــه	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	أنــه	
قــال:	))مــازال	جبريــل	يوصينــي	باجلــار	حتــى	ظننــت	أنــه	ســيورثه((،	وقــال	رســول	
اهلل	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم:	»واهلِل	ال	يؤمــن،	واهلِل	ال	يؤمــن،	واهلِل	ال	يؤمــن،	قيــل:	
مــن	يــا	رســول	اهلل؟،	قــال:	»الــذي	ال	يأمــن	جــاُرهُ	بوائَقــُه«.	وقــال	أيًضــا:	»مــن	كان	

يؤمــن	بــاهلل	واليــوم	اآلخــر	فليكــرم	جــاره«.

2-1-5: التواصل االجتماعي يف األفراح واملآمت:

	احليــاة	منــو	وبقــاء،	أخــذ	وعطــاء،	حــب	وصفــاء،	جتــرد	وإيثــار،	وهكــذا	هــي	قيــم	
التواصــل	االجتماعــي	يف	األفــراح	واألتــراح،	والتــي	تعكــس	مــدى	تعايــش	مجموعــة	
مــن	األفــراد	والقبائــل	علــى	الرغــم	مــن	اختــالف	مكوناتهــم	الفكريــة	واملذهبيــة	إال	
أنهــم	يعيشــون	يف	بقعــة	جغرافيــة	واحــدة،	دينهــم	واحــد،	لغتهــم	واحــدة،	يتشــاركون	

يف	التكافــل	والتــواّد	والتراحــم.

املتمثــل يف احتــرام معتقــدات اآلخريــن،  املتبــادل  2-1-6: االحتــرام 
وعــدم املســاس بعقيدتهــم:

إن	االحتــرام	املتبــادل	وعــدم	التعــدي	علــى	اآلخــر،	والشــعور	باالنتمــاء	واألخــوة	
اإلنســانية	الصادقــة	مــن	شــأنه	أن	يذيــب	جميــع	احلواجــز	والفروقــات	ويشــكل	
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منوذًجــا	حقيقًيــا	للتعايــش	بــني	الطوائــف	واملذاهــب،	والتــي	تكــون	املجتمــع؛	األمــر	
الــذي	يــؤدي	إلــى	شــيوع	الســلْم	االجتماعــي	بــني	أتبــاع	املذاهــب	املتعــددة،	وســقوط	
احلواجــز	النفســية	بــني	أتبــاع	تلــك	املذاهــب،	ويعمــق	مــن	تداخلهــا	واحتــرام	بعضهــا	
بعًضــا.	كمــا	أن	اشــتغال	الرمــوز	الدينيــة	بالدوائــر	الداخليــة	للمذهــب،	مــن	خــالل	
التركيــز	علــى	تهذيــب	وتشــذيب	قضايــاه	املعنيــة	بالتهذيــب	األخالقــي	والتربــوي	أكثــر	
بكثيــر	مــن	اشــتغالهم	بالفــوارق	املذهبيــة،	يســهم	يف	تعضيــد	مفهــوم	األخالق،	ويشــدد	
علــى	حتميــة	التعايــش،	ليــس	مــن	خــالل	قبــول	اآلخــر	فحســب،	بــل	يتعــدى	ذلــك	إلــى	
مســتوى	التمــازج	اخلالــق	لذلــك	النســيج	املذهبــي	اإلســالمي	الصحــي	اجلميــل.	

ومــن	أجــل	تعزيــز	التعايــش	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع،	يجــب	الدعــوة	إلــى	
االحتــرام	املتبــادل	وعــدم	النيــل	مــن	مقدســات	اآلخريــن،	وضــرورة	إلغــاء	اجلــدل	
يف	املعتقــدات	واخلالفــات	الفقهيــة	خــارج	اإلطــار	العلمــي،	وفصــل	قضايــا	التاريــخ	
وأحداثــه	عــن	املعتقــد،	وتصــدي	املرجعيــات	الدينيــة	ومؤسســات	املجتمــع	املدنــي	
لتعزيــز	االحتــرام	املتبــادل.	بيــد	أن	املعاجلــة	ال	ينبغــي	أن	تقتصــر	علــى	تعزيــز	
األخالقيــات	وإبــراز	النمــاذج	الرائــدة	فحســب،	وإمنــا	علــى	ضــرورة	وجــود	قانــون	
واضــح	يعــزز	قيــم	املواطنــة،	ويحمــي	أي	طــرف	مــن	االعتــداء	علــى	معتقداتــه	
وثوابتــه،	ويعاقــب	علــى	أي	حتريــض	أو	خطــاب	كراهيــة،	واستشــهد	بحياة	املســلمني	
علــى	اختــالف	مذاهبهــم	وتنوعهــا	يف	الــدول	التــي	تنعــم	بقوانــني	واضحــة	وحازمــة،	
فاملعاجلــة	األخالقيــة	تســتلزم	قانوًنــا	أو	تشــريًعا	ناظًمــا	لترســيخ	احتــرام	قيــم	

التعايــش	االجتماعــي.	

2-1-7: العالقــات االقتصاديــة مــن بيــع وشــراء واملشــاركة يف املشــروعات 
االقتصادية:

على	الرغم	من	أّن	املنفعة	الشــخصية	يف	الكســب	والتكســب	تعود	على	صاحبها	إال	
أّن	العالقــات	التجاريــة	بأنواعهــا	خيــر	دليــل	علــى	التواصــل	االجتماعــي	اإليجابــي؛	
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فالتاجــر	يُعــرف	بســلوكه	وســمعته	الطيبــة،	وحســن	خلقــه،	وطيــب	كالمــه،	وكل	مــا	
يصــدر	منــه	مــن	فعــل	أو	قــول،	فهــو	يعكــس	ارتباطــه	مبعتقداتــه.

توجــد	مجــاالت	أخــرى	كثيــرة	ومتعــددة	للتعايــش	االجتماعــي	مــع	اآلخــر،	لهــا	
مكانتهــا	وأهميتهــا	يف	جنــاح	مقصــد	التعايــش	اإليجابــي؛	مــن	تلــك	املجــاالت	
ــادل	التجــاري،	 ــل:	التب ــب	االقتصــادي،	مث ــة	مــع	اآلخــر	مــن	اجلان العالقــات	املبني
والعالقــات	االقتصاديــة،	واملشــروعات	االســتثمارية		يف	أماكــن	للبيــع	والتبضــع،	
فالســوق	مركــز	اســتقطاب	للتآخــي	والتعايــش	اإلنســاني،	وهــو	دليــل	علــى	قــوة	
الروابــط	االجتماعيــة	التــي	تُعــرف	حالًيــا	بالتعايــش	االجتماعــي،	فيمكــن	مــن	خالل	
ربــط	عالقــة	مــع	اآلخــر	التعــاون	يف	رفــع	املســتوى	االقتصــادي	ألفــراد	املجتمــع،	
وإيجــاد	فــرص	عمــل		ألبنــاء	املنطقــة،	بغــض	النظــر	عــن	انتمائهــم	املذهبــي؛	ممــا	
يــؤدي	إلــى	مــد	جســور	الثقــة	مــع	اآلخــر	املختلــف،	ويعمــل	علــى	اســتقرار	املجتمــع		

ــاج. ــن	العمــل	واإلنت ــه	يف	ميادي والتقــدم	ب

2-1-8: املناهج الدراسية واملؤسسات التعليمية:

ًــا	ببث	 ليــس	بالعلــوم	واملعــارف	وحدهــا	تُبنــى	األمم	وترتقــي	املجتمعــات،	ولكــن	أيضــ
الوطنيــة	يف	نفــوس	األبنــاء،	وترســيخ	مبــدأ	املواطنــة،	وإشــاعة	روح	احملبــة	واحتــرام	
ًــا	 ًــا	رئيســ اآلخــر	يف	عقــول	التالميــذ	منــذ	نعومــة	أظفارهــم،	فقــد	صــار	ذلــك	هدفــ
ــم	تعــد	املدرســة	 مــن	األهــداف	االســتراتيجية	يف	نظــم	التعليــم	احلديثــة؛	حيــث	ل
ــوم	فحســب،	بــل	إن	لهــا	وظيفــة	أساســية؛	تتمثــل	يف	 إطــاًرا	لتلقــني	املعــارف	والعل
ــاء	الهويــات	 تشــكيل	الناشــئة،	فهــي	مؤسســة	إدمــاج	اجتماعــي،	وإطــار	مالئــم	لبن
الفرديــة	واجلماعيــة	لتالميــذ	اليــوم	مســؤولي	الغــد،	وإكســابهم	القــدرة	االندماجيــة	
يف	املجتمــع،	وإن	وظيفــة	إســناد	الشــهادات	التــي	تقــوم	بهــا	املدرســة،	يجــب	أن	

تســير	بالتــوازي	مــع	وظيفتهــا	القيميــة	املعياريــة.

واملجتمــع	لكــي	يكــون	متماســًكا	ومتالحًمــا؛	البــد	لــه	مــن	نظــام	تعليمــي	يقــدر	
الفــرد،	ويســمو	باجلماعــة،	ويضــع	املواطنــة	يف	قمــة	أولوياتــه	وأهدافــه؛	نظــام	
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يدعــم	بقــوة	الــوالء	الوطنــي،	متشــبع	بثقافــة	احلقــوق	والواجبــات،	وقبــول	اآلخــر	
املختلــف،	وتدبيــر	االختالفــات	بالطرائــق	الســلمية.	كمــا	يعمــل	علــى	ترســيخ	قيــم	
املشــاركة،	وتغذيــة	الفــرد	باالجتاهــات	التــي	تُعلــي	مــن	شــأن	االنتمــاء	الوطنــي،	
وحتــث	علــى	التضحيــة	باملنفعــة	الشــخصية	مــن	أجــل	الصالــح	العــام،	واحتــرام	
الــذات	واآلخريــن	واإلنســانية	كافــة،	وتنميــة	اســتعداد	الطــالب	لتحمــل	املســؤولية	

جتــاه	أنفســهم	ومجتمعهــم.

يتمثــل	دور	املؤسســات	التعليميــة،	يف	العمــل	علــى	بــث	املفاهيــم	الصحيحــة	للديــن	
اإلســالمي	بصورتــه	املشــرقة	الســمحة،	وتصحيــح	األخطــاء	التــي	قــد	يتلقاهــا	
اإلنســان	بوســائل	مختلفــة،	وميكــن	حتقيــق	ذلــك	مــن	خــالل	نشــر	ثقافــة	التعايــش	
ــال	 ــي	يجــب	أن	تن ــات	الت ــات	احلاجي ــي	يف	أولوي ــي	يجــب	أن	تأت االجتماعــي،	والت
االهتمــام	البالــغ	مــن	قبــل	اجلهــات	املعنيــة	وبــكل	الوســائل	واألدوات	املمكنــة	التــي	
بــني	 والتعايــش	 واحملبــة	 التســامح	 وبــروح	 املعتــدل،	 اإلســالمي	 باملنهــج	 تعــرف	

ــع. ــدد	للمجتم ــاف	املتع األطي

وتســعى	التربيــة	مــن	خــالل	التعايــش	إلــى	غــرس	القيــم،	فقــد	اهتمــت	اليونســكو	يف	
تكويــن	إرشــادات	عامــة	ذات	صلــة	بتكويــن	قيــم	التعايــش	بحيــث	ميكــن	حصرها	يف:	
ــر	التضامــن	 ــة،	وتطوي إدراك	التفاعــالت	بــني	الثقافــات،	وإدراك	الفــوارق	الثقافي

املتبــادل	والقبــول	يف	احليــاة.

حيــث	يجــب	أن	يســتهدف	التعليــم	يف	مجــال	التعايــش	مقاومــة	تأثيــر	العوامــل	
ــة	 ــى	تنمي ــن	واســتبعادهم،	ومســاعدة	النــشء	عل ــى	اخلــوف	مــن	اآلخري ــة	إل املؤدي
ــة	 ــالء	عناي ــي	إي ــك	يعن ــي؛	وذل ــر	األخالق ــرأي	والتفكي ــى	اســتقالل	ال ــم	عل قدراته
خاصــة	لتحســني	إعــداد	املعلمــني،	واملناهــج	الدراســية،	ومضامني	الكتــب	والدروس	
وغيرهــا	مــن	املــواد	التعليميــة	مبــا	فيهــا	التكنولوجيــا	التعليميــة	اجلديــدة	بغيــة	
ــن،	يقــدرون	 ــى	ثقافــات	اآلخري ــني	يقظــني	مســؤولني	ومنفتحــني	عل تنشــئة	مواطن
احلريــة	حــق	قدرهــا،	ويحترمــون	كرامــة	اإلنســان	والفــروق	بــني	البشــر،	وقادريــن	
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علــى	درء	النزاعــات	أو	علــى	حلهــا	بوســائل	ســلمية	بعيــدة	عــن	العنــف.	)اليونســكو،	
1995م(.

إن	البيئــة	التربويــة	الصحيــة	تتطلــب	االبتعــاد	عــن	مصــادرة	حــق	اآلخــر	أو	اإلســاءة	
إليــه،	وهــذا	ركــن	مــن	أركان	الفلســفة	التــي	تقــوم	عليهــا	التربيــة	يف	املجتمــع.	
ويأتــي	هــذا	االهتمــام	بتفعيــل	دور	املؤسســات	التربويــة	يف	نشــر	ثقافــة	التعايــش	
االجتماعــي	وتعزيزهــا،	كــون	الشــباب	يشــكلون	الشــريحة	األكثــر	توســًعا	وانتشــاًرا	
وتأثيــًرا	يف	أي	مجتمــع،	وألن	املراحــل	العمريــة	هــذه	علــى	اســتعداد	لتلقــي	األفــكار	
وتقبلهــا	والتفاعــل	معهــا	مبــا	يشــير	إلــى	التعايــش	وقبــول	التعدديــة	والتنــوع	وفًقــا	
ــة	برامــج	 ــم	مراجع ــا	يســتلزم	أن	تت ــم،	وهــذا	م ــى	حياته ــي	تطــرأ	عل ــرات	الت للتغي
التربيــة	والتعليــم	وتطويرهــا	لكــي	تكــون	نافــذة	لتلقــي	املفاهيــم	اخلاصــة	بثقافــة	
التعايــش	االجتماعــي	والتنميــة	اإلنســانية.	كمــا	ينبغــي	للتربيــة	أن	تتبــع	النهــج	
الداعــي	إلــى	إعــداد	الفــرد	حليــاة	تستشــعر	املســؤولية	يف	مجتمــع	يســوده	التفاهــم	
والســلْم	والتســامح	واملســاواة	بــني	جميــع	الشــعوب	ومختلــف	اجلماعــات	الوطنيــة	

والدينيــة.

وينبغــي	تعزيــز	مضامــني	تعليــم	ثقافــة	التعايــش	والتســامح	واملعرفــة	واملهــارات	
والقيــم	واملواقــف	والتصرفــات	التــي	تعبــر	عــن	التفاعــل	والتكامــل	االجتماعيــني،	
وأن	تنبــذ	العنــف	وتســعى	إلــى	منــع	نشــوب	املنازعــات،	وأن	تضمن	املمارســة	الكاملة	

جلميــع	احلقــوق	واملشــاركة	يف	عمليــة	التنميــة.	)الغامــدي،	2016م(.

ومــن	املهــم	هنــا	اإلشــارة	إلــى	أن	التعليــم	املســتند	إلــى	املهــارات	احلياتيــة	يشــّجع	
علــى	الوقايــة	مــن	العنــف	وبنــاء	التعايــش،	مــن	خــالل	تنميــة	املعــارف،	واملهــارات،	
ن	األطفــال	 والتوّجهــات،	والقيــم	املطلوبــة	إلحــداث	التغييــر	الســلوكي،	الــذي	ســيمكِّ
والشــباب	والراشــدين	مــن	القيــام	مبــا	مينــع	وقــوع	النزاعــات	والعنــف،	ونبــذ	اآلخــر.	
والعمــل	علــى	تهيئــة،	وخلــق	الظــروف	املؤديــة	إلــى	إحالل	ثقافة	التعايش	والتســامح،	
ســواء	أكان	ذلــك	داخــل	الشــخص	نفســه	أم	بــني	األشــخاص،	أم	بــني	اجلماعــات	أم	

علــى	املســتوى	الوطنــي	أو	الدولــي.	)الغامــدي،	2016م(
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2-2: األساليب التربوية لتعزيز التعايش في 
التعليم: 

ــم	الرســمي،	 ــز	التعايــش	االجتماعــي	يف	التعلي ــة	لتعزي أمــا	عــن	األســاليب	التربوي
فيمكــن	حتقيــق	ذلــك	مــن	خــالل	مــا	يأتــي:	

غيــر	 واملنظمــات	 املــدارس،	 وقــادة	 واملعلمــني	 التعليــم	 وزارة	 موظفــي	 تدريــب	
احلكوميــة،	وقــادة	الشــباب،	علــى	املضامــني	وطرائــق	التدريــس	واملهــارات	الالزمــة	
لغــرس	ثقافــة	التعايــش	االجتماعــي	وتعزيزهــا	،	ويتضمــن	ذلــك:	إدخــال	مفاهيــم	
التربيــة	يف	املناهــج	الدراســية	مــن	أجــل	التعايــش	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع،	
إضافــة	إلــى	إنتــاج	ونشــر	املــواد	التعليميــة	والكتــب	املدرســية	عــن	ثقافــة	التعايــش	
االجتماعــي	لتعزيــز	التالحــم	الوطنــي،	وتعزيــز	املشــاريع	الرائــدة		بوصفهــا	إحــدى	
ســبل	التنســيق	وتشــجيع	األنشــطة	التجريبيــة،	ووضــع	طرائــق	التســوية	الســلْمية	

ــة	الرســمية. للمنازعــات	والعنــف	يف	الســياقات	التعليمي

ويعــد	املنهــج	املدرســي	الرســمي	مبــا	يتضمنــه	مــن	عناصــر،	أحــد	األدوات	
التــي	توظفهــا	التربيــة	لتحقيــق	التنميــة	الشــاملة	واإلســهام	يف	إعــداد	أفــراد	
املجتمــع	خلــوض	غمــار	احليــاة	علــى	كل	املســتويات،	وجلعــل	املنهــج	قــادًرا	علــى	
بنــاء	جســور	للتعايــش	االجتماعــي	يف	نطــاق	املجتمــع	ال	بــد	مــن	العمــل	علــى	

املســتويات	اآلتيــة:

2-2-1: على مستوى األهداف:

ال	بــد	مــن	وضــع	أهــداف	تســاعد	علــى	بنــاء	جيــل	قــادر	علــى	التكيــف	والتعايــش	
ــع	 ــد	أن	تضطل ــك	ال	ب ــي	واخلارجــي	لذل ــد	الداخل ــى	الصعي ــات	عل مــع	كل	التحدي

ــة: ــاألدوار	اآلتي األهــداف	ب
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	العمــل	علــى	إعــداد	أهــداف	شــاملة	جلميــع	النواحــي	املرتبطــة	بالتالميــذ؛	
ســواء	علــى	الصعيــد	املعــريف	والوجدانــي	واملهــاري	مــع	احلــرص	علــى	توازنهــا	

وعــدم	طغيــان	إحداهــا	علــى	اآلخــر.

ــواجت	ســلوكية	يســتطيع	املعلمــون	وفقهــا	 	العمــل	علــى	صياغــة	أهــداف	ذات	ن
العمــل	علــى	تدريــب	التالميــذ	علــى	مواقــف	مختلفــة	تســهم	يف	إبــراز	أهميــة	

التعايــش	الســلمي.	

	إيجــاد	عمليــة	تقــومي	ملــا	حتقــق	مــن	هــذه	األهــداف	يف	حيــاة	التالميــذ	مرتبطــة	
بتقــومي	أداء	املعلمني.

2-2-2: املقررات الدراسية:

ــد	 ــا	يف	حتدي ــاًرا	مهًم ــة	واملهــارة	معي ــة	والوجداني ــد	مضامــني	املقــررات	املعرفي تُع
االجتاهــات	التــي	تلبــي	حاجــات	التالميــذ	واملجتمــع	لــذا	ينبغــي	مراعــاة	مــا	يلــي:

ــى	 ــادرة	عل ــة	الق 	تضمــني	املقــررات	مجموعــة	مــن	املواقــف	الســلوكية	املختلف
ــاون	والتطــوع	واملشــاركة. ــم	التع ــة	قي تنمي

وكيفيــة	حلهــا	ومواجهتهــا	 واملشــكالت	 القضايــا	 مــن	 	تضمينهــا	مجموعــة	
ــق	ســلمية. ــق	طرائ ــكار	ووف ــادل	اآلراء	واألف ــى	احلــوار	وتب ــة	عل ــق	القائم بالطرائ

	إبراز	خصوصية	املجتمع	ومكانته	والتي	متيزه	عن	غيره	من	املجتمعات.

 جعل	التربية	الوطنية	جزًءا	من	جميع	املقررات	وليس	يف	مقرر	مستقل	فقط.

طرائق	التدريس:
ــذ	 ــرز	يف	تنفي ــدور	األب ــا	ال ــك	كان	له ــذي	للمنهــج؛	لذل ــارز	والتنفي ــل	امللمــح	الب متث
األهــداف	عــن	طريــق	مواقــف	تدريســية	مختلفــة،	وطريقــة	التدريــس	القائمــة	علــى	
التعلم	النشــط،	والتي	يديرها	معلم	ناجح	ســتكون	خطوة	نحو	التعايش	والتســامح؛	
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لــذا	ال	بــد	مــن	مراعــاة	مــا	يلــي:	االعتمــاد	علــى	التنويــع	يف	طرائــق	التدريــس	مــع	
احلــرص	علــى	الطرائــق	التــي	تتيــح	للطالــب	احلــوار	والنقــاش	واحلريــة	يف	التعبيــر	
ممــا	يدربــه	علــى	هــذا	الســلوك	يف	مواقــف	مجتمعيــة	مشــابهة.	اســتخدام	طرائــق	

تدريــس	تنمــي	مهــارات	العمــل	اجلماعــي	وتقبــل	آراء	اآلخريــن	والنقــد	البنَّــاء.

األنشطة	املدرسية:
متثــل	األنشــطة	الصفيــة	وغيــر	الصفيــة	أهميــة	كبــرى	يف	العمليــة	التربويــة	برمتهــا	
خللقهــا	بيئــة	تعليميــة	جاذبــة	ولكونهــا	ميداًنــا	رحًبــا	لتحقيــق	اجلانــب	املهــاري	
ــد	مــن	العمــل	مــن	خاللهــا	علــى	حتقيــق	مبــدأ	التعايــش	 والتطبيقــي؛	ولذلــك	ال	ب
الســلمي؛	وذلــك	مــن	خــالل	محاولــة	اعتمــاد	الوظيفيــة	وجعــل	النشــاط	ميداًنا	رحًبا	
ــن	خــالل	األنشــطة	 ــم	م ــا،	وتدريبه ــا	عملًي ــه	تعلًم ــا	مت	تعلم ــف	م ــق،	وتوظي للتطبي

علــى	التكيــف	وتقبــل	اآلخــر.

املعلم:
ــه	مــن	أدوار	يف	 ــة	وهــو	مبــا	ميتلك ــة	التعلمي ــب	العملي ــذ	قل ــم	مــع	التلمي ــل	املعل ميث
العمليــة	التعليميــة	يســتطيع	أن	يســهم	إســهاًما	واضًحــا	يف	تشــكيل	ســلوك	التالميــذ	
وتربيــة	وعيهــم	وحتديــد	اجتاهاتهــم؛	ولذلــك	يعــد	عنصــًرا	فاعــاًل	يف	حتقيــق	
ــي	تســهم	يف	تفعيــل	دور	 ــة	وتطلعــات	املجتمــع،	ومــن	اخلطــوات	الت أهــداف	التربي

ــش	االجتماعــي	الســلْمي: ــم	يف	التعاي املعل

ــذ	مــن	 ــى	التعــاون	والعمــل	اجلماعــي	يف	ســلوك	التالمي ــم	القائمــة	عل غــرس	القي
واالنتمــاء	 والشــرف	 العــزة	 علــى	 التالميــذ	 وتربيــة	 املختلفــة،	 األنشــطة	 خــالل	
إلــى	الوطــن.	وأن	يكــون	قــدوة	للتالميــذ	يف	تعظيــم	املقدســات	واحتــرام	القيــم	
اإلســالمية،	وتنميــة	روح	الــوالء	واالنتمــاء	إلــى	املجتمــع	املســلم	مــن	خــالل	كــون	

املعلــم	قــادًرا	علــى	احلفــاظ	علــى	األنظمــة	واحترامهــا.
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2-2-3: دور التربية والتنشئة يف تعزيز التعايش:

وميكــن	حتقيــق	ذلــك	مــن	خــالل	تعزيــز	مفهــوم	التربيــة	مــن	أجــل	الســالم	يف	تلــك	
الوســائط	غيــر	النظاميــة،	وفيمــا	يلــي	عــرض	لــدور	بعــض	مؤسســات	التربيــة	غيــر	

الرســمية	يف	تعزيــز	مفهــوم	التعايــش	الســلمي:

األسرة	ودورها	يف	تعزيز	مفهوم	التعايش:
لأســرة	دور	كبيــر	يف	ترســيخ	مفاهيــم	التعايــش	التــي	تبتــدئ	مبفاهيــم	وممارســات	
بــني	أفــراد	األســرة	ومتتــد	إلــى	املجتمــع،	ويتطــور	األمــر	إلــى	توجيــه	املجتمــع	احمللي	
نحــو	أفضــل	الســبل	للتعامــل	العاملــي،	ومــن	الطبيعــي	أن	تتأثــر	األســرة	باإلعــالم	
ومؤسســات	املجتمــع	األخــرى	السياســية	والتعليميــة.	كمــا	ميكــن	للدولــة	أن	توجــه	

كل	املؤسســات	الشــعبية	لتعزيــز	قيــم	التعايــش	وقبــول	اآلخــر.

ــم	التعايــش	والتســامح	 ــا	يف	نشــر	قي كمــا	أن	األســرة	تلعــب	دوًرا	أساســًيا	ومركزًي
وذلــك	مــن	خــالل:	

	التربيــة	الفكريــة	الصاحلــة	لأبنــاء،	مــن	خــالل	ترســيخ	مبــادئ	الوســطية	
واالعتــدال	يف	معتقداتهــم	وأفعالهــم	وأقوالهــم،	وتنميــة	روح	االنتمــاء	واملواطنــة	

لديهــم	يف	مراحــل	منوهــم	املختلفــة.	

	حتصــني	األبنــاء	ضــد	التأثــر	بدعــاة	االنحــراف	الفكــري،	ويف	مواجهــة	مــا	يُبــث	
ــرف	 ــم	للتع ــر	وســائل	اإلعــالم،	ومراقبته ــة	عب ــة	وعقدي ــات	فكري مــن	انحراف

إلــى	توجهاتهــم	الفكريــة	مــن	أجــل	تهذيبهــا	يف	مرحلــة	مبكــرة.

	تثقيــف	األبنــاء	أمنًيــا	ليدركــوا	أهميــة	اســتتباب	األمــن	بكونــه	مطلًبــا	وحاجــة	
النســيج	 علــى	 واإلرهــاب	 التكفيــر	 بأخطــار	 وتعريفهــم	 أوليــة،	 إنســانية	

مقوماتــه.		 بــكل	 االجتماعــي	

ــي	تنظــم	عالقــة	احلاكــم	 ــاء	وتعريفهــم	بالضوابــط	الشــرعية	الت 	تثقيــف	األبن
ــف. باحملكــوم،	وتوعيتهــم	بحقــوق	اآلخــر	املختل
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2-2-4: املنظمات األهلية ودورها يف تعزيز مفهوم التعايش السلمي: 

تلعــب	املنظمــات	األهليــة	دوًرا	كبيــًرا	يف	تعزيــز	التعايــش	الســلْمي	إذا	اســتغلت	
إمكاناتهــا	الكامنــة؛	ومــن	أمثلــة	ذلــك	مــا	يأتــي:	

	اإلنذار	املبكر	ملظاهر	النزاع.

	تنفيذ	البرامج	اإليجابية	لغرس	ثقافة	التعايش	والتسامح.

	املصاحلة	وبرامج	إعادة	التواصل	بني	مختلف	مكونات	املجتمع.

	تنفيذ	برامج	تنمية	متوازنة	تشمل	كل	أطياف	املجتمع.

	اقتــراح	وتبنــي	خطــوط	سياســية	تســمح	لــكل	قطاعــات	املجتمــع	بالتعبيــر	احلــر	
واملشاركة.

	تطوير	املقدرات	احمللية	يف	صناعة	التعايش	املعزز	لقيم	التالحم	الوطني.

	تأسيس	عالقات	مجتمعية	تشاركية	يف	مجال	التعايش	االجتماعي.

وخالصــة	القــول	يف	ذلــك:	إن	الشــباب	كافــة	يف	اجلامعــات	واملعاهــد	واملؤسســات	
االجتماعيــة	والثقافيــة	واإلقليميــة	بــكل	أشــكالها،	مدعــوون	إلــى	أن	يعملــوا	مًعــا	مــن	
أجــل	نشــر	ثقافــة	التعايــش	ونشــر	قيــم	التســامح	مــن	خــالل	جميــع	األنشــطة	التــي	

يقومــون	بهــا	يف	جامعاتهــم	ومؤسســاتهم	التعليميــة	واالجتماعيــة	املختلفــة.	

كمــا	يجــب	أال	يســمح	املجتمــع	للثقافــات	الهزيلــة	والفوضويــة	الهدامــة	بالتصــدر،	
ولعلنــا	نشــير	هنــا	إلــى	بعــض	مواقــع	التواصــل	االجتماعــي	واملنتديــات،	والتــي	
أتاحــت	لــكل	مــن	أراد	أن	يكتــب	وأن	ينظــر	يف	كل	الفنــون	دون	رقيــب	أو	حســيب؛	
خاصــة	تلــك	املقــاالت	التــي	تتســم	بالســباب	والشــتائم	وبالنقــد	الفاقــد	للشــروط	
ــدي،	2016م(. ــع.	)الغام ــراد	املجتم ــني	أف ــة	ب ــف	وزرع	الفرق والتحــزب	والتصني
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2-3: وسائل اإلعالم: 
تطــورت	وســائل	اإلعــالم	يف	الســنوات	األخيــرة	تطــوًرا	هائــاًل؛	بفضــل	التقــدم	
ــي	شــهدها	القــرن	العشــرون	فأصبحــت	وســائل	 ــة	الت ــورة	التكنولوجي العلمــي	والث
ــا	يف	إثــارة	اهتمــام	اجلمهــور	بالقضايــا	واملشــكالت	 اإلعــالم	متــارس	دوًرا	جوهرًي
ــه	اجلمهــور	يف	 ــا	يلجــأ	إلي ــث	تعــد	وســائل	اإلعــالم	مصــدًرا	رئيًس املطروحــة؛	حي
ــة	بســبب	 ــة،	واالجتماعي ــا	السياســية،	والثقافي ــه	عــن	كل	القضاي اســتقاء	معلومات
بشــقيها	 اإلعــالم	 تُعــد	وســائل	 كمــا	 الواســع.	 وانتشــاره	 فاعليتــه	االجتماعيــة،	
التقليــدي	واجلديــد	مــن	أكبــر	املؤسســات	االجتماعيــة	والثقافيــة	تأثيــًرا	يف	نشــر	
ثقافــة	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح	وقبــول	اآلخــر	املختلــف،	ومحاربــة	التطــرف	
البشــري	 التواصــل	 وســائل	 أكثــر	 اإلعالميــة	صــارت	 فاملؤسســات	 العكــس،	 أو	
يف	 البشــر	 توجهــات	 وحتديــد	 الوعــي،	 وتشــكيل	 الثقافــة،	 صناعــة	 يف	 تأثيــًرا	
مختلــف	املجتمعــات؛	وذلــك	بحكــم	قدراتهــا	الواســعة	واملؤثــرة	يف	نشــر	املعلومــات	
بــكل	أشــكالها	وبســرعة	فائقــة	وتقدميهــا	إلــى		جماهيــر	واســعة	مــن	النــاس	عبــر	
ــة	والترفيهيــة	والتســويقية	والدينيــة	والثقافيــة	املختلفــة،	ولكــي	 البرامــج	اإلخباري
االجتماعــي،	 التعايــش	 قيــم	 نشــر	 املنشــود	يف	 دورهــا	 اإلعــالم	 حتقــق	وســائل	
والتســامح،	ومكافحــة	التطــرف؛	فــال	بــد	مــن	اســتنادها	إلــى	اســتراتيجية	شــاملة	
وبعيــدة	املــدى	حتــدد	مــن	خاللهــا	مجموعــة	أهــداف	تعمــل	جميــع	األطــراف	
اإلعالميــة،	واالجتماعيــة،	علــى	حتقيقهــا	حتقيًقــا	مشــترًكا.	وقــد	دلــت	الدراســات	
علــى	أن	وســائل	اإلعــالم	متــارس	دوًرا	مهًمــا	يف	تشــكيل	الــرأي	العــام،	ويف	التنشــئة	
ــن	 ــرام	اآلخــر،	وم ــة،	ونشــر	الوعــي،	واحت ــم	الثقافي ــة،	ويف	غــرس	القي االجتماعي
ــة	 ــش	االجتماعــي	والتســامح	ومحارب ــم	التعاي ــز	قي 	فهــي	محــرك	رئيــس	لتعزي ــمَّ ث

التطــرف.

ــني	 ــز	ب ــة	التميي ــال	والشــباب	كيفي ــم	األطف ــى	تعلي ــل	وســائل	اإلعــالم	عل ــا	تعم كم
منتجــات	الوســائط	اإلعالميــة	وتقوميهــا.	هــذا	باإلضافــة	إلــى	دورهــا	املهــم	يف	

غــرس	قيــم	التعايــش،	وثقافــة	احتــرام	اآلخــر	يف	األطفــال	والناشــئة.	
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إن	لإلعــالم	دوراً	أساســياً	يف	تكويــن	الثقافــة	التــي	متثــل	ثقافــة	التعايــش	الســلمي	
جــزًءا	منهــا،	مــن	أول	املبــادرات	يف	هــذا	املجــال	انعقــاد	املؤمتــر	العاملــي	لالســتفادة	
مــن	اإلذاعــة	يف	نشــر	التعايــش	الســلمي	نتيجــة	لقــرار	عصبــة	األمم	املتحــدة	عــام	
املبــادئ	 عــن	 1978م،	 عــام	 اليونســكو	يف	 منظمــة	 أعلنــت	 وباملقابــل	 1936م،	
األساســية	لــدور	اإلعــالم	يف	تقويــة	أواصــر	التعايــش	وحقــوق	اإلنســان	ومقاومــة	

العنصريــة	وثقافــة	احلــرب.	

لقــد	حدثــت	تطــورات	إيجابيــة	وســريعة	يف	إنشــاء	كثيــر	مــن	القنــوات	الفضائيــة،	
وزيــادة	وســائل	اإلعــالم	املقــروءة	عبــر	الصحــف	اليوميــة	جــراء	االنفتــاح	اإلعالمــي	
الكبيــر،	ورفــع	ســقف	حريــة	التعبيــر	عــن	الــرأي	مبنــح	مزيــد	مــن	احلريــات،	
واالســتقاللية	الفكريــة	يف	العمــل	اإلعالمــي،	والتغطيــة	اإلعالميــة،	ويلعــب	اإلعــالم	
ــات	 ــف	مكون ــة	ملختل ــم	املواطن ــل	قي ــة	وتأصي ــز	الوحــدة	الوطني ــا	يف	تعزي دوًرا	مهًم
ــة	 ــوازن	يف	احلري ــى	بت ــد	لإلعــالم	مــن	أن	يتحل ــك،	الب ــق	ذل ــع،	ولكــي	يتحق املجتم
اإلعالميــة،	 الرســالة	 يف	 اللفظــي	 العنــف	 وتيــرة	 ونبــذ	 اإلعالميــة	 واملســؤولية	
وذلــك	يتطلــب	وجــود	اســتراتيجية	إعالميــة	وطنيــة	تعمــل	علــى	حتديــد	اخلطــاب	
اإلعالمــي	وإتاحــة	الفرصــة	للتعبيــر	احلــر	باحتــرام	الــرأي	وتقديــر	الــرأي	اآلخــر،	
ــد	الثقــايف	 ــى	وجــود	متخصصــني	مــن	الفنيــني	واملهنيــني	مــن	ذوي	البُع إضافــة	إل
والفكــري	واملهنــي	للعاملــني	يف	وســائل	اإلعــالم	املرئــي	واملســموع	واملقــروء	قادريــن	
ــون	 ــى	يك ــة،	حت ــي	اإلعالمــي	يف	مجــاالت	اإلعــالم	املختلف ــى	أداء	دورهــم	املهن عل
ــا	يف	النقــل	والطــرح،	وأن	يحتــرم	القواعــد	واألســس	 اإلعــالم	مســتقاًل	وموضوعًي
املهنيــة	التــي	تســعى	إلــى	االســتقرار	ونبــذ	االنشــقاق	والتطــرف	يف	املجتمــع	ومحفًزا	

ــب،	2016م(.	 ــة.	)املهيل ــى	الوحــدة	الوطني ــا	إل وداعًي
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2-4: الجمعيات والعمل التطوعي:
اإلنســانية	 املجــاالت	 كل	 يف	 الطاقــات	 توظيــف	 علــى	 التطوعــي	 العمــل	 يقــوم	
واالجتماعيـــة	مــن	دون	متييــز	بــني	فئــة	اجتماعيــة	وأخــرى؛	وذلــك	بغــرض	االرتقــاء	
باملجتمــع،	وتعزيــز	التعايــش	والتســامح	دون	انتظــار	مــردود	مادي.	وهــو	يعد	توظيًفا	
أمثــل	للطاقـــات	البـــشرية	أو	املاديـــة	وتـــسخيرها	خلدمـــة	املجتمعــات؛	حتــى	حتقــق	
الرقــي	والتطــور	يف	كل	مناحــي	احليــاة،	كمــا	أن	العمل	التطوعي	ال	مييز	بني	الفئات	
االجتماعيــة	املتباينــة،	فهــو	ينطلــق	مــن	مبــدأ	املســاواة	والعدالــة،	وحــق	اجلميــع	يف	
العيــش	الكــرمي	بســالم	وتســامح،	وهومــا	يعطــي	اإلنســان	شــعوًرا	بأهميــة	وجــوده	
ضمــن	منظومــة	املجتمــع،	ويســهم	يف	تنميــة	عناصــر	إيجابيــة	جديــدة	يف	ســلوكه	
ومعارفــه	العامــة	واحترامــه	لآلخــر	املختلــف.	وترجــع	أهميــة	التطــوع	ال	لكونــه	
ــة	فقــط؛	 ــات	االجتماعي عمــاًل	يســد	ثغــرة	يف	نشــاط	املؤسســات	الرســمية	والهيئ
بــل	ألن	أهميتــه	الكبــرى	تكمــن	يف	تنميــة	اإلحســاس	لــدى	املتطــوع	ومــن	تقــدم	إليــه	
ــني	 ــة	ب ــط	االجتماعي ــة	الرواب ــه،	وتقوي ــوالء	ل ــع	وال ــى	املجتم ــاء	إل ــة	باالنتم اخلدم
فئاتــه	املختلفــة؛	ممــا	يعــزز	مــن	قيــم	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح	بــني	مكونــات	

املجتمــع	املختلفــة،	ويُعلــي	مــن	قيــم	االنتمــاء	إلــى	الوطــن.

2-5: الخلفية التاريخية لدراسة التعايش 
االجتماعي: 

2-5-1: مدخل: 

خلــق	اهللُ	األرَض	وزينهــا	باأللــوان	والتنــوع،	وهــو	دليــل	علــى	الثــراء	واإلبــداع،	
وخلــق	اإلنســان	علــى	الفطــرة؛	ليجيــد	التعامــل	مــع	هــذا	التنــوع	واالختــالف،	
ــا	مــع	اآلخــر	املختلــف	عنــه،	ولقــد	جعــل	 وليتقبــل	بعضنــا	بعًضــا،	ويتعايــش	كل	مّن
	اإلســالم	ذلــك	 اهلل	ســبحانه	وتعالــى	النــاس	شــعوباً	وقبائــل؛	ليتعارفــوا،	كمــا	بــنيَّ
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يتعارفــون	ويتعايشــون	ويعملــون	مًعــا،	وكمــا	بــنّي	اإلســالم	يف	الذكــر	احلكيــم	أن	
اإلنســان	خليفــة	اهلل	يف	األرض،	وهــذه	اخلالفــة	تتطلــب	مــن	البشــر	أن	يكونــوا	
متســامحني،	ومتعايشــني	بعضهــم	مــع	بعــض،	علــى	الرغــم	مــن	اختالفاتهــم	يف	
ــد	مــن	البحــث	عــن	املشــتركات	مــع	اآلخــر	 ــن	واللغــة	والعــرق	واملذهــب،	فالب الدي

املختلــف	حتــى	ينعــم	الــكل	بالســالم.	)البياتــي،	2012(.

)أن	تختلــف	عنــي	واختلــُف	عنــك،	أو	نختلــُف	يف	رأي	أو	فكــرة	أو	قــرار	بيننــا	أو	مــع	
ثالــث،	أن	نختلــف	يف	انتماءاتنــا	أو	ديننــا	أو	قومياتنــا	أو	مذاهبنــا	الدينيــة؛	فهــذا	ال	

يعنــي	أننــا	أعــداء(	)البياتــي،	2012(.

ــني	 ــاء	ب ــة	واالنِتم ــَة	اإليجابيَّ ــِرُز	العالق ،	يُب ــيٌّ ــَش	شــعوٌر	داخل ــجاَم	والتعايُ إن	االنِس
	بعُضــه	بعًضــا،	وكاجلَســد	 أفــراد	املُجتمــع،	فيكونُــون	كالبُنيــان	املرصــوص	يُشــدُّ
ــى،	 ــهر	واحُلمَّ الواِحــد	إذا	اشــتَكى	منــه	عضــٌو	تداَعــى	لــه	ســائُر	اجلَســد	بالسَّ
ــة،	وصــالح	النفــس،	وســالمة	 ة	الصادق ــوَّ ــُق	مــن	األُُخ ــش	ينطِل ــجاُم	والتعايُ فاالنِس
ــر	وباملرحمــة.	 ــة،	والتواِصــي	باحلــق	والتواِصــي	بالصب الصــدر،	واملســاواة،	واحملبَّ
واملســاواة	بــني	النــاس	ليســت	مســاواة	متاثُــل؛	بــل	مســاواه	تكاُمــل،	مســاواة	تنِفــي	

ــة. ــة	واحِلزبيَّ العصبيَّ

	العيــش	يف	ُمجتمــٍع	واحــٍد،	وبلــٍد	 إن	االنِســجاَم	والتعايُــَش	هــو	االعتــراُف	بحــقِّ
وبالرهبــة،	 وبالرغبــة	 وباحليــاء	 وباملــروءة	 بالديــن	 يتعايَُشــون	 والنــاُس	 واحــد.	
والتعايـُـش	هــو	الوجــوُد	املُشــترُك	بــني	النــاس،	علــى	اختــالف	طباِئِعهــم	ومقاِصدهم،	
وهــو	ال	يعنــي	اإللغــاء،	وإمنــا	يعنــي	االعتــراَف	باآلخــر	وتنظيــم	وســائل	العيــش	بــني	

النــاس.	)احلميــد،	2016م(.	

2-5-2: التعايش يف اإلسالم: 

لقــد	جــاء	اإلســالم	امتــداداً	للديانــات	الســماوية،	وخامتــاً	لهــا	يؤســس	ملبــدأ	
التعايــش،	قــال	اهلل	تعالــى:	﴿يَــا	أَيَُّهــا	النَّــاُس	ِإنَّــا	َخلَْقنَاُكــْم	ِمــْن	َذَكــٍر	َوأُنْثَــى	
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ــٌم	 	اهلَل	َعِلي ــْم	ِإنَّ ــَد	اهلِل	أَتَْقاُك ــْم	ِعنْ 	أَْكَرَمُك ــوا	ِإنَّ ــَل	ِلتََعاَرُف ــُعوًبا	َوَقبَاِئ ــْم	ُش َوَجَعلْنَاُك
	.)13 )احلجــرات:	 َخِبيــٌر﴾	

فالتعايــش	يقتضــي	االتفــاق	علــى	تنظيــم	وســائل	احليــاة،	وتنظيــم	الســبل	املؤديــة	
إليهــا،	فحيــاة	اإلنســان	مــع	اآلخريــن	تســمى	تعايًشــا،	وال	تكــون	إال	باحتــرام	حــق	
اآلخريــن	يف	احليــاة،	واإلميــان	مبعتقداتهــم،	واحتــرام	أفكارهــم،	وعــدم	نبذهــم	أو	
إقصائهــم،	أو	إجبارهــم،	قــال	تعالــى:	﴿ال	إكــراه	يف	الديــن﴾	)البقــرة:	256(.

والقــارئ	للتاريــخ	اإلســالمي	يــدرك	أهميــة	التعايــش	مــن	خــالل	وثيقــة	املدينــة	
التــي	وضعهــا	الرســول	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	بوصفهــا	دســتوراً	وضمانــاً	للحيــاة	
االجتماعيــة	يكفــل	حــق	اجلميــع	دون	ضــرر	أو	إضــرار،	فــإذا	كانــت	ســنة	اهلل	قــد	

ــة	هــي	التعايــش. اقتضــت	االختــالف	بــني	النــاس؛	فــإن	ســنته	املقابل

 2-5-3: أسباب جناح التعايش االجتماعي: 

إن	التعايــش	االجتماعــي	البنَّــاء	الذي	يقبل	االســتمرار	ويؤدي	األهداف	االجتماعية	
املثاليــة	العليــا	البـُـد	أن	تتحقــق	فيــه	أســباب	النجــاح	والبقــاء	ليأخــذ	طريقــه	ويــؤدي	

وظيفتــه،	وأهــم	هــذه	األســباب	أربعــة	هي:

التفاعل	الذاتي:	
إن	التعايــش	بــني	مختلــف	الثقافــات	واألديــان	هــو	اســتجابة	ســلوكية	عنــد	اإلنســان	
تقــوم	علــى	الرغبــة	الذاتيــة	املنطلقــة	مــن	إدراك	املصلحــة	اجلماعيــة	يف	هــذا	
الســلوك،	بعيــداً	عــن	فــرض	ثقافــة	أو	عــادات	ســلوكية،	وبعيــداً	عــن	ممارســة	
الضغــوط	علــى	األقليــات	بغــرض	تخليهــا	عــن	رغبتهــا	وإرادتهــا	وحقهــا	القانونــي	

وممارســة	ثقافتهــا	أو	دينهــا.	

كمــا	أن	تلــك	الرغبــة	الذاتيــة	ال	متيــز	يف	تعاملهــا	مــع	اآلخريــن	وفقــاً	لديــن	أو	
لغــة	أو	معتقــد،	فتلــك	األســاليب	مــن	شــأنها	توليــد	مشــاعر	ســلبية	جتــاه	التفاعــل	

الذاتــي	مــع	اآلخريــن.



49 التعايش في المجتمع السعودي

حفظ	اخلصوصيات	الثقافية:	
يشــير	مفهــوم	الثقافــة	بشــكل	عــام	إلــى	جوانــب	احليــاة	اإلنســانية	التــي	يكتســبها	
اإلنســان	بالتعلــم	وتتكــون	مــن	اآلراء	والقيــم	والرمــوز		)دغنــر،	2005م(،	وبطبيعــة	
ــره	،	ورمبــا	 ــزه	عــن	غي ــي	متي ــة	الت ــه	الثقافي ــكل	مجتمــع	خصوصيت ــإن	ل احلــال	ف
داخــل	املجتمــع	الواحــد	تكــون	هنــاك	ثقافــات	فرعيــة		،	وثقافــة	املجتمــع	تتراكــم	
عبــر	األجيــال	وهــي	يف	حالــة	منــو	دائــم	مــن	خــالل	مــا	تضيفــه	األجيــال	إلــى	مــا	
هــو	قــام	مــن	عناصــر،	مثــل:	األدوات،	واملهــارات،	والتصــورات،	واألفــكار	)غيــث،	
 Cultural(	الثقــايف	التقــارب	عبــر	يكــون	التعايــش	تدعيــم	فــإن	لــذا	،)2006م
Convergence(	وهــو	)تطويــر	ســمات	ثقافيــة	متشــابهة	عــن	طريــق	التــوازن	
الثقــايف	بحيــث	تتجــه	هــذه	الســمات	نحــو	حتقيــق	درجــة	عاليــة	نســبياً	مــن	التماثــل(		

)دغنــر،	2005م(	.			

قبول	اآلخر:	
التعايــش	االجتماعــي	ال	يتحقــق	مبجــرد	ممارســة	كل	طــرف	حياتــه	دون	وجــود	
عالقــات	مســتقرة	وتعــاون	وثيــق	بــني	فئــات	املجتمــع،	وال	ميكــن	أن	يتعايــش	النــاس	
ــه	 ــول	اآلخــر	وحق ــى	قب ــاج	إل ــو	يحت ــة.	فه ــح	اجلماعي ــى	املصال دون	احملافظــة	عل
مبمارســة	احليــاة	وإقامــة	عالقــات	إيجابيــة	حتقــق	املصالــح	املشــتركة	وتتســع	

جلميــع	الديانــات	والثقافــات.

وإن	اإلســالم	يدعــو	صراحــة	إلــى	حفــظ	احلقــوق،	وأداء	األمانــة،	وحســن	اخلطاب،	
وحســن	املعاملــة،	واحلــوار،	والتعــاون،	والتعايــش،	وعــدم	اإلكــراه.	إن	قبــول	اآلخــر	
هــو	مبــدأ	لــه	فــروع	بعــدد	الثقافــات	واألطيــاف	املتعايشــة	يف	املجتمــع	الواحــد،	
ــا	 ــاة	بحريته ــا؛	يعطــي	حــق	ممارســة	احلي ــا	ويفــرض	واجًب ــدأ	يعطــي	حًق وهــو	مب
املنضبطــة،	ويوجــب	التعايــش	احلســن	مــع	عــادات	اآلخريــن	وســلوكهم،	وعــدم	

ــه. ممارســة	إلغــاء	أو	حتجيــم	ســلوك	اآلخــر	وحريت
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االلتزام	بالتشريعات	واألنظمة:	
ــذي	 ــج	وال ــة	النظــام	واملنه ــم	إال	مبعرف ــش	وحتســينه	ال	يت ــث	عــن	التعاي إن	احلدي
ــن	حــدود	 ــش	االجتماعــي	يتحــرك	ضم ــه،	فالتعاي ــش	وأرضيت يشــكل	إطــار	التعاي
ــاة	كرميــة	حســب	مــا	ارتضــاه	 ــكل	فــرد	احلــق	يف	حي الشــرع	وضوابطــه،	ويكفــل	ل

اهلل	لعبــاده.

2-5-4: سنة اهلل يف االختالف:

»إن	املســلَك	احلكيــم	هــو	يف	التعاُمــل	مــع	مــا	اقتضتــه	ُســنَُّة	اهلل	مــن	حقاِئــق	التنــوُّع	
،	والتفكيــِر	بطريقــٍة	ُمنفِتحــٍة	غيــر	ضيِّقــة؛	ألن	األُُطــر	الضيِّقــة	ال	تُنِتــُج	 االجتماعــيِّ
إال	خيــاراٍت	ضيِّقــة،	وفهــُم	اآلخــر	ال	يلــزُم	منــه	القناعــة	مبــا	يقــول،	ولــو	لــم	تُكــن	
ــاِن	يف	كل	شــيٍء؛	فــال	حاجــَة	 ــا،	وإذا	اتَّفــَق	اثن ــا	ملَــا	كان	اآلخــُر	ُمختلًف أنــت	ُمختلًف

إلــى	أحدهمــا«	)احلميــد،	2016م(.

ال	شــك	أن	مــن	ســنة	اهلل	أن	النــاس	مختلفــون	يف	كثيــر	مــن	نواحــي	حياتهم؛	يف	أذواقهم	
وذكائهــم	وقناعاتهــم،	وال	يصــح	أن	يُجبــر	النــاس	علــى	تغييــر	قناعاتهــم،	فالنــاس	ليســوا	
	 ــمَّ ســواًء	يف	تعليمهــم	وثقافتهــم	وخلفياتهــم	االجتماعيــة	والنفســية	والصحيــة.	ومــن	ثَ

فمــا	يكــون	مناســًبا	لفئــة	معينــة،	قــد	ال	يكــون	مناســًبا	لفئــة	أخــرى.

إن	االختــالف	ليــس	للتفاضــل	ومتايــز	أعراقهــم	وقبائلهــم؛	إمنــا	االختــالف	مــن	
ــاة	هــو	مبقــدار	مــا	يقــدم	 أجــل	املنافــع؛	مبعنــى	أن	التفاضــل	بــني	النــاس	يف	احلي
أحــٌد	لنفســه	وملجتمعــه	مــن	بــر،	يقــول	الرســول	صلــى	اهلل	عليــه	وعلــى	آلــه	وصحبــه	
	 ــه،	واآليــة	تقــول:	»إنَّ ــاُل	اهلل،	وأحبُّهــم	إليــه	أَنْفُعهــم	لعيال ــُق	كلُّهــم	عي وســلم:	اخلل

ــد،	2016م(. ــم«.	)احلمي ــَد	اهلِل	أَتَْقاُك ــم	عن أَْكرَمُك

لــم	تشــرع	شــرائع	الديــن،	ولــم	تفــرض	فرائــض	اإلســالم،	ولــم	تتنــزل	األحــكام	
والعبــادات	الظاهــرة	إال	بعــد	أن	اســتقر	املســلمون	يف	مجتمــع	املدينــة	مبكوناتــه	
املختلفــة،	لهــذا	ذكــر	بعــض	أهــل	العلــم	أن	مــن	غايــات	الهجــرة	تكويــن	الوحــدة	
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اإلســالمية.	وجنــد	أنــه	بعــد	الهجــرة	تعايــش	النبــي	-صلــى	اهلل	عليــه	وعلــى	آلــه	
وصحبــه	وســلم-مع	املســلمني	واليهــود	واملنافقــني	واملشــركني	مــن	العــرب	القاطنــني	
املدينــة	ومــا	حولهــا.		ولعــل	وثيقــة	املدينــة	التــي	أبرمهــا	النبــي	-صلــى	اهلل	عليــه	
وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	-مــع	يهــود	املدينــة	وحلفائهــم	خيــر	شــاهد	علــى	ذلــك	

التعايــش	والتســامح.		

واملؤمنــون	قيــل	لهــم	يف	مكــة،	أي:	قبــل	الهجــرة:	)كفــوا	أيديكــم(،	أي:	أمســكوها	عــن	
قتــال	املشــركني	وحربهــم،	كمــا	قيــل	لهــم:	)وأقيمــوا	الصــالة(،	أي:	أدوا	الصــالة	التــي	
فرضهــا	اهلل	عليكــم	بحدودهــا	،	حيــث	إن	مهمــة	الرســول	-	عليــه	الصــالة	والســالم	
-	يف	العهــد	املكــي	كانــت	محصــورة	يف	الدعــوة	إلــى	اهلل	وتربيــة	اجليــل	املؤمــن	علــى	
أصــول	العقيــدة	وترســيخ	التوحيــد،	وعبــادة	اهلل	وحــده،	ونبــذ	الشــرك	واجتنــاب	
الطاغــوت،	والتأســي	بفضائــل	األخــالق	ومكارمهــا	،	وكان	القــرآن	الكــرمي	يف	تلــك	
املرحلــة	يذكــي	هــذا	االجتــاه،	فلــم	يشــغل	املســلمون	يف	هــذه	اآلونة	باملســائل	اجلزئية،	
وال	باألحــكام	الشــرعية.	ولــم	يشــرع	للمســلمني	أن	يحملــوا	فؤوســهم	ليحطمــوا	
ــأذن	لهــم	أن	يشــهروا	ســيوفهم	 ــم	ي ــة،	ول ــوم	حــول	الكعب ــام	وهــم	يرونهــا	كل	ي األصن
دفاًعــا	عــن	أنفســهم،	ومقاومــة	عــدو	اهلل	وعدوهــم.	)حســن	جوجــو،	2005م(.

وملَّــا	انتقــل	املســلمون	إلــى	املدينــة	واســتقروا	فيهــا	وتعايشــوا	مــع	أهلهــا،	قيــل	لهــم:	
ــن	ِديَاِرُكــْم	أَن	 يــِن	َولـَـْم	يُْخِرُجوُكــم	ِمّ ُ	َعــِن	الَِّذيــَن	لـَـْم	يَُقاِتلُوُكــْم	يِف	الِدّ 	يَنَْهاُكــُم	اهلَلّ ﴿اَلّ
ــة	/	8(.	والشــاهد	 ــِطنَي﴾	)املمتحن 	امْلُْقِس ــُبّ َ	يُِح 	اهلَلّ ــْم	ِإَنّ ــُطوا	ِإلَيِْه ــْم	َوتُْقِس وُه تَبَُرّ
أن	املســلمني	يف	مجتمــع	مكــة	قبــل	الهجــرة	لــم	يســتطيعوا	أن	يتعايشــوا	مــع	أهلهــا،	
وكان	مجتمــع	مكــة	يف	ذلــك	الوقــت	متنافــًرا	وطــارًدا	للمســلمني	،	علــى	عكــس	
ــي	واملســلمني	وتعايشــوا	معهــم،	فــكان	مجتمــع	 ــوا	النب ــن	تقبل ــة	الذي مجتمــع	املدين
املدينــة	متعايشــاً	ولــم	يُقــِص	أحــًدا،	ولــم	متيــز	فئــة	دون	أخــرى	،	واألهــم	مــن	ذلــك	
كلــه	لــم	جُتبــر	فئــة	علــى	تــرك	دينهــا	أو	معتقدهــا،	بــل	تعايــش	النــاس	بعضهــم	إلــى	
جانــب	بعــض،	فــكان	املســلم	يبيــع	اليهــودي	ويشــتري	منــه،	وكان	اليهــودي	مثــل	ذلــك،	
بــل	كان	اليهــود	يتقاضــون	فيمــا	بينهــم	عنــد	رســول	اهلل	-	صلــى	اهلل	عليــه	وعلــى	
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آلــه	وصحبــه	وســلم-	فكثيــًرا	مــا	يحكمونــه	بينهــم،	وكان	صلــى	اهلل	عليــه	وعلــى	آلــه	
وصحبــه	وســلم	،	يحكــم	بينهــم	باحلــق	مبــا	ورد	يف	كتبهــم.	

2-5-5: التعايش االجتماعي يف وثيقة  املدينة:

جــاء	يف	صحيفــة	املدينــة،	وهــي	الوثيقــة	التــي	أبرمهــا	الرســول	-عليــه	الصــالة	
والســالم-بني	املهاجريــن	مــن	قريــش	واألنصــار	مــن	يثــرب،	وبقيــة	ســكان	املدينــة	
املنــورة	يف	ذلــك	العهــد	مــن	يهــود	وغيرهــم،	والتــي	أبتدرهــا	النبي-صلــى	اهلل	عليــه	
وســلم-بهذه	العبــارات:	»بســم	اهلل	الرحمــن	الرحيــم،	هــذا	كتــاب	مــن	محمــد	النبــي	
)رســول	اهلل(	بــني	املؤمنــني	واملســلمني	مــن	قريــش	وأهــل	يثــرب	ومــن	اتبعهــم	فلحــق	
ــد	 ــة	ق ــاس«.	وإن	هــذه	الوثيق ــة	واحــدة	مــن	دون	الن ــم	أم ــم.	إنه ــم	وجاهــد	معه به
كتبــت	أساًســا	لتنظيــم	العالقــة	بــني	ســكان	الدولــة	اإلســالمية،	التــي	كانــت	املدينــة	

املنــورة	أنــذاك	هــي	التــي	متثلهــم	وحدهــا.	

وهـــذا	الــــنص	كثيـــف	املـــضامني.	وجنــد	أن	هــــذه	الوثيقـــة	تبـــدأ	ببـــسم	اهلل	تعالــى	
وبأنهــا	كتــاب	مـــن	النبــي،	األمــر	الــذي	يؤشـــر	علـــى	معياريتهـــا؛	لكونهــا	متثــل	بيـــاًنا	
نبـوًيا	باسـم	اهلل	تعالى.	ويتبـني	مـن	سـطرها	األول	أنهـا	ليـست	بـني	النبـي	محمـد	
صلى	اهلل	عليه	وسلم	ومـــواطني	املدينة،	وإمنـــا	هـــي:	مـــن	اهلل	ورســــوله	الــــذي	ال	
ينطــق	عــن	الهــوى،	لتكــون	ناظمـًـا	للعالقــات	بــني	املــؤمنني	واملـسلمني	من	قـريش	
ومـــن	أهـــل	يثـــرب،	يف	دولـــة	مفتوحـــة	تـــشملهم	هـــم	ومـــن	يلحـــق	بهـــم،	وتكــون	يــده	
مـع	أيـديهم	فـي	الـذود	عنهـا.	ومـع	تعـدد	روافـد	التركيبـة	البـشرية	املنظومـة	بهـذه	
الوثيقـــة،	فــــإنهم	مكلفـــون	بالتفاعـــل	بــــصفة	جــــسد	واحـــد	وبنـاء	واحـــد،	أو	بتعبيـر	

الصحيفــة	»أمــة	واحــدة	مــن	دون	النــاس«.	)عمــر،	2003م(.

وبهــذا	شــكلت	دولــة	»املدينــة«	التــي	كان	رســول	اهلل	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	موجههــا	
ــة	 ــا	للتعايــش	وفــق	روح	املواطن ــا	تاريخًي ــه	عــّز	وجــّل،	منوذًج ــًدا	بوحــي	مــن	رب مؤي
واملســاكنة.	وقــد	كانــت	املدينــة	وقــت	وثيقــة	الرســول	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	تضــّم	
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أجناًســا	مــن	العــرب	واليهــود	واملوالــي	والعبيــد.	ويف	الوقــت	ذاتــه	كان	مــع	رســول	
اهلل	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	املســلمون	مــن	املهاجريــن	واألنصــار،	وكان	يســكن	إلــى	

جوارهــم	يف	املدينــة	وحولهــا	وثنيــون	ويهــود	ومنافقــون.	)الشــهري،	2016م(.

»ويف	هذه	األجواء	أصدر	الرســول	صلى	اهلل	عليه	وســلم	وثيقة	املدينة	الدســتورية	
لتعلــن	أســس	حكــم	الدولــة	ومبادئهــا،	وواجبــات	مواطنيهــا،	والعالقــة	بينهــم	وبــني	
رئاســة	الدولــة؛	متمثلــة	يف	الرســول	-صلــى	اهلل	عليــه	وســلم--	وكل	مــا	لهــم	ومــا	

عليهــم	مــن	حقــوق	وواجبــات	دســتورية.	)الشــهري،	2016م(.

واالطــالع	علــى	هــذه	الوثيقــة	يوقفنــا	علــى	نــص	دســتوري	ال	نعــرف	يف	تاريــخ	الفكــر	
ــة	 ــي	دول ــه	نّصــاً	يشــبهه	يف	التأســيس	للعيــش	املشــترك	بــني	مواطن اإلنســاني	قبل
ناشــئة	يحملــون	كل	أشــكال	االختــالف	وصنــوف	التعــدد.	ومــن	هــذه	القيــم	اإلقــراُر	
مببــدأ	التعدديــة	بــكل	جتلياتهــا،	والقبــول	باآلخــر	املختلــف	دينًيــا	وعرقًيــا	وثقافًيــا،	

أي:	القبــول	بحــق	كل	منــا	يف	الوجــود.	)الشــرقاوي،	2016م(.

ــر	عــن	 ــم	اإلســالمي،	وهــو	يعب ــوب	يف	العال ــة	أول	دســتور	مكت ــل	هــذه	الوثيق ومتث
كثيــر	مــن	املضامــني	الســامية	التــي	تؤســس	للعالقــات	بــني	مختلــف	األطيــاف	التــي	
تكــون	الدولــة،	فقــد	أســس	النبــي	)صلــى	اهلل	عليــه	وســلم(	دولــة	لهــا	ذاتيــة	مســتقلة	
متيزهــا	عــن	غيرهــا،	يحكمهــا	قانــون	واحــد،	وتســير	حياتهــا	وفًقــا	لنظــام	واحــد،	
وتهــدف	إلــى	غايــات	مشــتركة	بــني	جميــع	طوائفهــا.	إن	»الوثيقة«	التــي	كتبت	بإمالء	
مــن	الرســول	عليــه	أفضــل	الصــالة	وأمت	التســليم،	يف	العــام	األول	مــن	هـــجرته	إلــى	
ــودي،	 ــالمية	مــع	)اآلخــر(	-اليه ــة	اإلسـ ــة	للدول ــياسة	الداخلي ــت	السـ ــة،	مثل املدين
والوثنــي،	وغيرهم-وهــو	مــا	يســمى	يف	العصــر	احلديــث	بالقانــون	الدولــي	اخلــاص،	
وكذلــك	مثلــت	نظاًمــا	متكامــاًل	للعالقــات	اخلارجيــة	مــع	القبائــل	والشــعوب	والــدول	
وهــو	مــا	اصطلــح	عليــه	فيمــا	بعــد	بالقانــون	الدولــي	العــام.	)عمــر،	2003م(..	
وبذلــك	تكــون	الصحيفــة	قــد	نقلــت	»أهــل	املدينــة	مــن	أجــواء	احلقــد	والكراهيــة	
والتفرقــة	والعنصريــة	والعصبيــة	القبليــة	إلــى	أجــواء	االحتــرام	املتبــادل،	والتســامح	
الدينــي،	والتعايــش	االجتماعــي،	والتعــاون	علــى	البــر	دون	اإلثــم	واملســاواة	وغيرهــا	
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مــن	القيــم	واملبــادئ	اإلنســانية	الســامية	التــي	متثــل	أســس	الصحيفــة	وثوابتهــا	
ومقاصدهــا.	)حلبــي،	2017م(.

2-6: أهمية التعايش االجتماعي
التنــوع	الطبيعــي	يف	احليــاة	هــو	ســنة	كونيــة	ربانيــة،	وهــو	جمــال	الوجــود	البشــري	
وغيــر	البشــري،	فاختــالف	الثقافــات	واللغــات	واأللــوان	والطبائــع	هــو	جانب	بشــري	
ــه	والتكيــف	معــه	واســتيعابه،	ومــا	 ــى	تقبل ــل	اإلنســان	الســوي	عل حتمــي،	وقــد	جب
ســلوك	البشــر	عبــر	التاريــخ	إال	تأكيــد	علــى	تلــك	احلقيقــة	التــي	مــن	يكابــر	عنهــا	
فهــو	يخالــف	الفطــرة	ويعــارض	الســن،	واحلضــارات	الســابقة	التــي	كان	مــن	أُســس	
اســتمرارها	وبقائهــا	وقوتهــا	هــو	مــدى	إمكانيــة	تعايــش	أفرادهــا	بعضهــم	إلى	جانب	
بعــض	ومــع	الكــون	والطبيعــة،	وكثيــر	مــن	احلضــارات	ضعفــت	وتفككــت	وتالشــت	
بســب	التناحــر،	أمــا	احلضــارات	القويــة،	فقــد	اســتطاعت	عبــر	ســيادة	مفهــوم	
التعايــش	صهــر	أفرادهــا	يف	بوتقــة	واحــدة	حتــت	ظــل	األرض	وحتــت	ظــل	أنظمــة	
وقوانــني	حتكــم	هــذا	التنــوع	وتســيطر	علــى	التباينــات	واســتغاللها	بوصفهــا	مصــدر	
قــوة	الســتمرار	عمرهــا	وانتشــار	فكرهــا	وثقافتهــا	وإنتاجهــا	املــادي	والصناعي،	هنا	
نــدرك	أهميــة	التعايــش	بوصفــه	ضــرورة	وطنيــة	دائمــة	وحاجــة	إنســانية	ال	منــاص	
ــا	علــى	مــدى	االندمــاج	االجتماعــي	 منهــا،	فقــوة	البلــد	ورقيــه	يعتمــد	اعتمــاًدا	كلًي

والتعايــش	الســلمي	بــني	أفــراده.	)الغامــدي،	2016م(.

لــذا	فــإن	التعايــش	فيمــا	بــني	املجتمعــات	وأبنــاء	املجتمــع	الواحــد	خاصــة	يجــب	أن	
يُبنــى	علــى	األســس	اإلســالمية	العظيمــة،	لذلــك	تأتــي	أهميــة	التعايــش	مــن	كثيــر	
ــب	شــرعي	 ــا:	أن	التعايــش	مطل ــة	التعايــش	منه ــي	تدعــم	أهمي مــن	املنطلقــات	الت
ثْــِم	 	َوالتَّْقــَوى	َواَل	تََعاونُــوا	َعلَــى	اإْلِ إســالمي	لقولــه	تعالــى:	﴿وتََعاونُــوا	َعلَــى	الِْبــرِّ
ــا	النبــي	 ــي	تركهــا	لن ــة	2(.	وهــو	مــن	الســن	العظيمــة	الت ــدة:	آي ــْدَواِن﴾	)املائ َوالُْع
صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	قــواًل	وفعــاًل	وحــااًل؛	فمــن	القــول	مــا	أخرجــه	اإلمــام	أحمــد	
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	َرُســوَل	اهلِل	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	 -	رحمــه	اهلل	-يف	مســنده	عــن	أبــي	هريــرة	أَنَّ
ُســوا،	َواَل	 سَّ ُســوا،	َواَل	جَتَ سَّ ِديــِث	َواَل	حَتَ 	أَْكــَذُب	احْلَ ــنَّ 	الظَّ ،	َفــِإنَّ ــنَّ َقــاَل:	»ِإيَّاُكــْم	َوالظَّ
ــا«.	 ــاَد	اهلِل	ِإْخَواًن ــوا	ِعبَ ــُروا،	َوُكونُ اَســُدوا،	َواَل	تَبَاَغُضــوا،	َواَل	تََدابَ تَنَاَفُســوا،	َواَل	حَتَ
ــِه	َوَســلََّم	آَخــى	 ــى	اهللُ	َعلَيْ 	َصلَّ ِ 	َرُســوَل	اهللَّ ــِن	امْلَُســيِِّب،	أَنَّ أمــا	فعــاًل:	فَعــْن	َســِعيِد	بْ
	، ــِه	َوَســلََّم	َوأَبُــو	بَْكــٍر	َوُعَمــُر	َوَعِلــيٌّ 	َصلَّــى	اهللُ	َعلَيْ ِ 	أَْصَحاِبــِه،	َفبَِقــَي	َرُســوُل	اهللَّ بَــنْيَ
ــا	أَُخــوَك«.	)الغامــدي،	 :	»أَنْــَت	أَِخــي،	َوأَنَ 	أَِبــي	بَْكــٍر	َوُعَمــَر،	َوَقــاَل	ِلَعِلــيٍّ ــنْيَ َفآَخــى	بَ

2016م(.

ــه	وســلم	 ــى	اهلل	علي ــي	صل ــورة	يف	زمــن	النب ــة	املن ــإن	مجتمــع	املدين ــا	حــااًل؛	ف وأم
ــم،	 ــم	عنهــا	فالســفة	العال ــة	التــي	تكل ــة	الفاضل ــا	فــًذا	مــن	املدين كان	ميثــل	منوذًج
مــن	حيثيــة	التعايــش	الســلْمي	االجتماعــي،	فاليهــود	مــع	كونهــم	ليســوا	مســلمني،	
ــا	خانــوا	وأرادوا	أن	يدمــروا	 فقــد	كانــت	لهــم	حقــوق	وعليهــم	واجبــات،	ولكــن	ملَّ
ــا	أن	ينفــوا	ويطــردوا	 ــة	اإلســالم،	وتركــوا	مــا	عليهــم	مــن	واجبــات،	كان	لزاًم مدين
لعــدم	والئهــم	لوطنهــم،	وغدرهــم	ومكرهــم،	وكــذا	احلــال	يف	املجتمعــات	اإلســالمية	
ــام	اخلالفــة	اإلســالمية	املتراميــة	األطــراف،	فــإن	أصحــاب	الديانــات	األخــرى	 أي
والقوميــات	عاشــوا	يف	ظــل	دولــة	اإلســالم	آمنــني	مطمئنــني	لــم	يكــدر	مزاجهــم	

وراحتهــم	شــيء.		)الغامــدي،	2016م(.	

2-7: صور التعايش االجتماعي: 
للتعايــش	االجتماعــي	مفاهيــم	كثيــرة،	وصــور	متنوعــة،	إذا	أدركــت	اســتطعنا	أن	
نبنــي	جســور	التواصــل	فيمــا	بــني	املجتمــع،	وننطلــق	للوصــول	إلــى	املــراد	احلقيقــي	

ملفهــوم	التعايــش،	ومــن	هــذه	الصــور:	

ــع،	واألســرة	هــي	 ــة	للمجتم ــى	املكون ــواة	األول التعايــش	األســري: األســرة	هــي	الن
زوجــة	وزوج	وأب	وأم	وابــن	وبنــت	وأخ	وأخــت؛	فالتعايــش	األســري	هــو	صــورة	
مصغــرة	للتعايــش	االجتماعــي؛	ألن	كل	فــرد	البـُـد	أن	تكــون	لــه	ثقافــة	وهمــة	وطمــوح	
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ــراد	 ــني	أف ــش	األســري	ب ــال	التعاي ــف	عــن	اآلخــر،	فأجــل	كم ــاة	يختل ــم	للحي وفه
العائلــة	الواحــدة	نحتــاج	إلــى	رفــع	شــعار:	نتنــازل	مــن	أجــل	أن	نتعايــش،	فــال	ميكــن	
أن	نعيــش	مــع	اآلخريــن	مــع	اســتيفاء	حقوقنــا	كاملــة.	ولعــل	مــن	أعمــدة	هــذا	
التعايــش	التضحيــة	واإليثــار،	وجدرانــه	التكافــؤ	والتواصــل،	وهــو	معنــى	احلديــث	
ــوُل	اهلِل	 ــاَل	َرُس ــْت:	َق ــَة	)رضــي	اهلل	عنهــا(،	َقالَ ــْن	َعاِئَش النبــوي	الكــرمي	املــروي	َع
ِحــُم	ُمَعلََّقــٌة	ِبالَْعــْرِش	تَُقــوُل:	َمــْن	َوَصلَِنــي	َوَصلَــُه	اهللُ،	 ــِه	َوَســلََّم:	»الرَّ َصلَّــى	اهللُ	َعلَيْ

َوَمــْن	َقَطَعِنــي	َقَطَعــُه	اهللُ«.	)الغامــدي،	2016م(.

القبائــل	 أوبــني	 الواحــدة	 القبيلــة	 يف	 ســواء	 )العشــائري(:	 القبلــي	 التعايــش	
املتجــاورة؛	وهــذا	الفهــم	الراقــي	للتعايــش	بــني	القبائــل،	ونبــذ	الفرقــة،	واســتذكار	
املاضــي	املشــحون	باألحقــاد،	والدعــوة	إلــى	العصبيــة	القبليــة	بينَّهــا	النبــي	صلــى	
اهلل	عليــه	وســلم		فعــاًل	وقــواًل؛	أمــا	الفعــل	فقــد	آخــى	بــني	األوس	واخلــزرج	حتــت	
مســمى	األنصــار،	علــى	الرغــم	ممــا	كان	بينهــم	قبــل	اإلســالم	مــن		ثــارات،	بــل	
قــال	لهــم	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	حينمــا	أخــذت	الدعــوات	القبليــة	تطفــو	علــى	
ــا	يِف	َغــَزاٍة	َفَكَســَع	 ُ	َعنُْهَمــا،	يَُقــوُل:	ُكنَّ 	َرِضــَي	اهللَّ ِ الســطح	عــن		َجاِبــٍر	بْــِن	َعبْــِد	اهللَّ
ــاَل	 ــاِر!	َوَق ــا	لَْأَنَْص :	يَ ــاَل	األَنَْصــاِريُّ ــاِر،	َفَق ــَن	األَنَْص ــَن	َرُجــاًل	ِم ــَن	املَُهاِجِري َرُجــٌل	ِم
ُ	َرُســولَُه	َصلَّــى	اهللُ	َعلَيـْـِه	َوَســلََّم	َقــاَل:	»َمــا	 َعَها	اهللَّ :	يـَـا	لَلُْمَهاِجِريــَن!	َفَســمَّ املَُهاِجــِريُّ
	: َهــَذا؟«	َفَقالـُـوا:	َكَســَع	َرُجــٌل	ِمــَن	املَُهاِجِريــَن	َرُجــاًل	ِمــَن	األَنَْصــاِر،	َفَقــاَل	األَنَْصــاِريُّ
	َصلَّــى	اهللُ	َعلَيـْـِه	َوَســلََّم:	 :	يـَـا	لَلُْمَهاِجِريــَن!	َفَقــاَل	النَِّبــيُّ يـَـا	لَْأَنَْصــاِر!	َوَقــاَل	املَُهاِجــِريُّ
ــى	اهللُ	 	َصلَّ ــيُّ ــِدَم	النَِّب ــاُر	ِحــنَي	َق ــِت	األَنَْص ــٌر:	َوَكانَ ــاَل	َجاِب ــٌة«	َق ــا	ُمنِْتنَ ــا	َفِإنََّه »َدُعوَه

ــُد(.	)الغامــدي،	2016م(. ــُروَن	بَْع ــَر	املَُهاِج 	َكثُ ــمَّ ــَر،	ثُ ــلََّم	أَْكثَ ــِه	َوَس َعلَيْ

التعايــش	املؤسســاتي:	ونعنــي	بــه	مجتمــع	املوظفــني	واملراجعــني،	ومبــا	أن	التعليــم	
قــد	أخذنــاه	منوذًجــا	فكالمنــا	ســيكون	فيمــا	يخــص،	األســاتذة	والطلبــة؛	فاحتــرام	
األســتاذ	مــن	أهــم	أســس	التعايــش	االجتماعــي	يف	هــذه	املؤسســة؛	ألنــه	الركــن	
	 اِمــِت،	َقــاَل:	َســِمْعُت	النَِّبــيَّ األهــم	واألول	يف	ذلــك	هــو	املجتمــع،	فَعــْن	ُعبـَـاَدةَ	بـْـِن	الصَّ
ــا	 	َكِبيَرنَ ــلَّ ــْم	يُِج ــْن	لَ ــي	َم ِت ــْن	أُمَّ ــَس	ِم ــوُل:	»لَيْ ــلََّم	يَُق ــِه	َوَس ــى	آِل 	َوَعلَ ــهِ ُ	َعلَيْ ــى	اهللَّ َصلَّ
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ــر	الشــعراء	أحمــد	 ــى	قــول	أمي ــُه«،	وهــو	معن ــا	َحقَّ نَ ــِرْف	ِلَعامِلِ ــا	َويَْع ــْم	َصِغيَرنَ َويَْرَح
شــوقي:	قــْم	للمعلــِم	وفــِه	التبجيــاَل	****	كاَد	املعلــُم	أْن	يكــوَن	رســواًل.	والركــن	
ــه	نظــرة	 ــذي	يجــب	أن	ينظــر	إلي ــي	مــن	األســتاذ،	وال ــب	وهــو	املتلق ــي:	الطال الثان
ْرَداِء	َرِضــَي	اهللُ	َعنْــُه،	ِإَذا	َرأَى	 العطــف	واحلنــان	واحملبــة	والبنــوة؛	َكاَن	أَبُــو	الــدَّ
ــى	اهللُ	 	َصلَّ ــوَل	اهلَلِ 	َرُس ــوُل:	ِإنَّ ــِم،	َوَكاَن	يَُق ــِة	الِْعلْ ــا	ِبَطلَبَ ــاَل:	»َمْرَحًب ــِم،	َق ــَة	الِْعلْ َطلَبَ
َعلَيـْـِه	َوَســلََّم	أوَصــى	ِبُكــْم«.	ثــم	التعايــش	االجتماعــي	بــني	األســاتذة	أنفســهم	املبنــي	
علــى	االحتــرام	املتبــادل،	وتبــادل	املعــارف	ومتازجهــا،	فالعلــم	بــني	اثنــني.	وكذلــك	
بــني	الطلبــة	أنفســهم	القائــم	علــى	أســاس	التفانــي	واإليثــار	واملســاعدة	واملنافســة	
	يِف	َعــْوِن	الَْعبـْـِد	َمــا	َكاَن	يِف	َعــْوِن	 	َوَجــلَّ املشــروعة	يف	العلــم؛	ويف	احلديــث:	»َواهلَلُ	َعــزَّ

أَِخيــِه«.	)الغامــدي،	2016م(.	

التعايش	السْلمي	بن	أفراد	املجتمع:
	لقد	أصبح	مبدأ	التعايش	الســلْمي	اليوم	حجر	الزاوية	يف	السياســة	التي	تنتهجها	
دول	كثيــرة	يف	العالــم؛	وذلــك	ألنــه	اللغــة	التــي	يتفاهــم	بهــا	النــاس	يف	كل	مكان،	وهي	
ــا	جديــدة	أمــام	البشــر	ليعيشــوا	 لغــة	بســيطة	يســهل	االهتــداء	إليهــا،	وتفتــح	آفاًق
يف	ســالم	وتعــاون،	وتبــادل	للخبــرات؛	ممــا	يحقــق	التقــدم	واالزدهــار	واالســتقرار	
للجميــع.	ويتســم	التعايــش	الســلمي	بخاصيــة	التعــاون	بــني	نظامــني	مختلفني	جذرًيا	
يف	مجــاالت	عــدة؛	لتحقيــق	األمــن	واالســتقرار	والتقــدم	واالزدهــار.		وقــد	أوضحــت	
احمللبــدي	)1432(،	أن	التعايــش	الســلمي	ينطلــق	مــن	رؤيــة	اإلســالم	ألربعــة	أمــور	
مهمــة	تــدور	حولهــا	حيــاة	البشــر،	وهــي:	وحــدة	أصــل	البشــر،	واختــالف	عقائدهــم،	
ــع	اإلنســاني	والتنافــس	يف	 ــع	املخالفــني،	والتداف ــم،	والتســامح	م وضــرورة	تعارفه
عمــل	اخليــرات،	وأخيــًرا	إقامــة	العــدل	يف	األرض.	وأضافــت	أن	املســلم	احلــق	
ــور	ومكاســب	 ــى	أم ــن	أو	املذهــب	إل ــه	يف	الدي ــع	مــن	يخالف يهــدف	مــن	تعايشــه	م
ــراز	محاســن	اإلســالم	 ــراء،	وإب ــوالء	والب ــوم	ال ــز	مفه ــا:	تعزي ــة،	منه إنســانية	راقي
والدعــوة	إليــه،	واحملافظــة	علــى	وحــدة	املجتمــع	اإلســالمي	وبنيتــه،	واحلفــاظ	علــى	

أمــن	املجتمــع	اإلســالمي	واســتقراره.	)الغامــدي،	2016م(.	
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2-8: محترزات التعايش:
ويف	هذا	اجلانب	ينبغي	التفريق	بن	قضيتن:

األولــى:	قضيــة	الــرد	علــى	املخالــف	واحلــرص	علــى	تثبيــت	احلــق.	فاحلقائــق	البــد	
لهــا	مــن	أن	تكــون	محفوظــة،	ولكــن	يســلك	فيهــا	ســلوك	تغليــب	املصلحــة	واحلكمــة	
ــه	وســلم(	قــدم	 ــه	وصحب ــى	آل ــه	وعل ــى	اهلل	علي ــي	)صل واإلحســان،	وجنــد	أن	النب
إلــى	املدينــة	فقبــل	تنوعهــا	وتعايــش	مــع	املختلفــني	مــن	ســكانها	الذيــن	كانــوا	علــى	
غيــر	ديــن	اإلســالم،	ولعــل	يف	ذلــك	أبلــغ	الِعبــر،	وأصــدق	الشــواهد	علــى	ضــرورة	
التعايــش	والتســامح	بــني	النــاس	علــى	مختلــف	مللهــم	وأعراقهــم	وأجناســهم،	ففــي	

ذلــك	تتجلــى	أســمى	قيــم	اإلنســانية.

الثانيــة:	يف	مســالة	اآلخــر	املختلــف	ينبغــي	التفريــق	بــني	املســالم	والباغــي؛	فالــذي	
يهــدد	الســلْم	العــام	واألمــن	االجتماعــي	ويريــد	تفريق	املســلمني	وإشــعال	نــار	الفتنة،	
ينبغــي	أن	يؤخــذ	بشــدة	ومينــع	مــن	ذلــك.	وقــال	علــي	بــن	أبــي	طالــب	-رضــي	
ــم	صــالة	يف	هــذا	املســجد،	 ــا:	ال	مننعك ــا	ثالًث ــم	عندن ــه	-للخــوارج:	إن	لك اهلل	عن
ــا،	وال	نقاتلكــم	 ــت	أيديكــم	يف	أيدين وال	مننعكــم	نصيبكــم	مــن	هــذا	الفــيء	مــا	كان
ــي:	إنهــم	خارجــون	عليــك.	فقــال:	»ال	 ــون	لعل ــاس	يقول ــا«.		فــكان	الن ــى	تقاتلون حت
أقاتلهــم	حتــى	يقاتلونــي	وســيفعلون«.	فلمــا	اســتحلوا	دمــاء	املســلمني	وأموالهــم	
فقاتلهــم	وقتلهــم.	وقــال	أهــل	العلــم:	إذا	أظهــر	قــوم	رأي	اخلــوارج،	مثــل	تكفيــر	مــن	
ارتكــب	كبيــرة،	وتــرك	اجلماعــة،	واســتحالل	دمــاء	املســلمني	وأموالهــم،	إال	أنهــم	لــم	
يخرجــوا	عــن	قبضــة	اإلمــام،	ولــم	يســفكوا	الــدم	احلــرام،	فحكــى	القاضــي	عــن	أبــي	
بكــر،	أنــه	ال	يحــل	بذلــك	قتلهــم	وال	قتالهــم.	وهــذا	قــول	أبــي	حنيفــة،	والشــافعي،	
وجمهــور	أهــل	الفقــه.	وروي	ذلــك	عــن	عمــر	بــن	عبــد	العزيــز.	فعلــى	هــذا،	حكمهــم	
ــاع	الكلمــة	 	واجتم ــإن	وحــدةَ	الصــفِّ ــال	حكــم	املســلمني.	ف يف	ضمــان	النفــس	وامل
	حفــِظ	البــالد،	ولكنَّهــا	 ة	األمــة،	وســرُّ غايــاٌت	مطلُوبــٌة	يف	كل	حــني،	وهــي	ُعنــواُن	قــوَّ
يف	هــذه	الظــروف	التــي	يتربَّــُص	بهــا	األعــداءُ،	ويتطــاول	فيهــا	املُغِرضــون،	ويجتـَـِرُئ	

	إحلاًحــا	وأعظــَم	حاجــًة.	)احلميــد،	2016م(. فيهــا	اخلَونــُة،	تكــوُن	أشــدَّ
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فيجــُب	علــى	كل	أفــراد	املجتمــع	مبكوناتهــم	املختلفــة،	الثقافيــة،	أو	الدينيــة،	أو	
ــل	 ،	أن	يتأمَّ 	أو	يف	قطــاٍع	خــاصٍّ املذهبيــة،	أو	الفكريــة،	أو	غيَرهــم،	يف	قطــاٍع	عــامٍّ
ــة	يف	هــذي	 ــواِزل	احمُليطــة،	وخاصَّ ــع،	ويســتوِعَب	الن ــَش	الواِق يف	األوضــاع،	ويعي
البــالد	املُباَركــة	القاِئمــة	علــى	شــرِع	اهلل،	الراِفعــة	لرايــِة	التوحيــد،	وقــد	أدرَك	
ــا،	 ــة،	وِمصداقيَّته ــا	الداخليَّ ــا،	ومتاُســك	جبهته ه ــا،	ووحــدة	صفِّ ــك	فيه ــُم	ذل العالَ
ــوُل	بدعواتهــا،	وااللِتفــاُف	 ــا،	كانــت	الثقــُة	بهــا،	والقب وُحســن	عالقاتهــا.	ومــن	هن
ــُد	 حولَهــا،	والتحالُــف	معهــا.	يجــُب	علــى	كل	أفــراد	املجتمــع	االلِتــزاُم	بــكل	مــا	يُؤكِّ
روابــط	الوحــدة،	وتالُحــم	املُجتمــع،	بعيــًدا	عــن	املُزايَــدات	وعــن	كل	نقــاٍش	أو	
ُق	وال	 مســائل	ال	تُناِســب	املرحلَــة،	واحلــَذر	مــن	إثــارة	مــا	يُفِســُد	وال	يُصِلــح،	ويُفــرِّ
يجَمــع	مــن	مقــاالٍت	أو	تغريــداٍت	أو	رســومات	أو	مقاطــع.	باِعــُث	ذلــك:	ُحســُن	
،	واإلخــالُص،	والعقــُل	واحلكمــة،	والغيــرةُ	علــى	الديــن،	وعلــى	 التديُّــن،	واحلــبُّ
ــة،	واجتماع	الكلمــة،	وااللِتفاِف	 الوطــن،	وعلــى	األهــل،	ِحرًصــا	علــى	املصلَحــة	العامَّ
حــول	القيــادة،	وإغاَظــة	العــدو،	وتفويــت	الفرصــة	علــى	املُتربِّصــني	بوحــدة	الوطــن	

واســتقراره.	)احلميــد،	2016م(.

وال	ميكــن	حســم	اخلــالف	القائــم	بــني	مكونــات	املجتمــع	املختلفــة؛	ســواء	كان	هــذا	
اخلــالف	ناجًتــا	مــن	اختــالف	يف	األديــان،	أو	املذاهــب،	أو	حتــى	بــني	املــدارس	
	مثــل	هــذا	اخلــالف	بالقمــع	 املختلفــة	داخــل	املذهــب	الواحــد.	فــال	ميكــن	حــلُّ
والتســلط،	فمثــل	هــذا	العمــل	يقــود	املجتمــع	إلــى	التشــرذم	والتشــظي،	وإن	أمــة	غير	
متعايشــة	ســوف	تندثــر	وتضمحــل،	وتكــون	يف	مؤخــرة	الركــب،	فينبغــي	البحــث	عــن	
املشــتركات	بــني	املختلفــني	لتحقيــق	ســمة	التعايــش،	وتقويــة	النســيج	االجتماعــي	

والتالحــم	الوطنــي.

والعمــل	علــى	بعــث	قيــم	التعايــش	والتســامح	بــني	أفــراد	املجتمــع،	يزيــل	ســرطان	
الكراهيــة	مــن	نفــوس	النــاس،	ويحثهــم	علــى	نبــذ	التعصــب	والعنــف	الــذي	يعمــي	
العقــول	قبــل	العيــون،	ويولــد	املشــاعر	الســلبية	جتــاه	أبنــاء	الوطــن	الواحــد،	ثــم	
ينتهــي	إلــى	نبــذ	اآلخــر	ولــو	كان	مــن	الديــن	نفســه،	وإن	اختلــف	معــه	يف	املذهــب.	
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ــوا	دعــاة	للتعايــش	 ــاء	واملصلحــني	واملؤمنــني،	كان والشــاهد	أن	العظمــاء	مــن	األنبي
والتســامح؛	حيــث	إن	تعاليــم	الديــن	اإلســالمي	تدعــو	إلى	نبــذ	العصبية	والعنصرية،	
فالنــاس	سواســية	يف	اإلســالم	ال	فــرق	بــني	عجمــي	وعربــي	وال	بــني	غنــي	وفقيــر	
إال	بتقــوى	اهلل.	واإلســالم	لــم	يكــن	يف	يــوم	مــن	األيــام	متعصًبــا	أو	متعنصــًرا،	كمــا	
يفتــري	عليــه	خصوُمــُه،	بــل	علــى	العكــس	مــن	ذلــك،	فلقــد	كان	اإلســالم	أكبــر	عــون	
حلريــة	اإلنســانية	وحضارتهــا،	وأنــه	أوَقــَد	شــعلة	العلــم	واملعرفــة،	وأنــه	أعطــى	
للحريــة	 الصــادق	 واملضمــون	 احلــق،	 الفكــَر	 لإلنســان	 م	 وقــدَّ للعلــم،	 الصــدارة	
ــم	اإلنســان	عظمــة	احلــب	واإلخــاء	والتعايــش	والتســامح،	 والعــدل	واملســاواة،	وعلَّ
هوا	 وليــس	شــيء	ســوى	القــرآن	الكــرمي	هــو	الــذي	طلــب	مــن	املســلمني	أالَّ	يســفِّ
عبــادات	غيــر	املســلمني،	وأن	يحترمــوا	مشــاعر	اآلخريــن	املختلفــني	يف	الديــن	

ــد،	واملذهــب.	 واملعتق

ــراف	باآلخــر	 ــش	االجتماعــي	واالعت ــني	أن	عــدم	التعاي ــذا	املبحــث	يتب ــا	له وختاًم
املختلــف	واحتــرام	اآلراء	املختلفــة	والنظــرات	املتباينــة،	أوصل	الطوائف	اإلســالمية	
إلــى	التكفيــر	والتضليــل	والتبديــع،	وأذهــب	أخوتهــم	ووحدتهــم	.وقــد	أصــاب	الفقيــه	
املجــدد	محمــد	بــن	علــي	الشــوكاني	عندمــا	قــال:	)	هــا	هنــا	تُســكب	العبــرات	،	
ويُنــاح	علــى	اإلســالم	وأهلــه	مبــا	جنــاه	التعصــب	يف	الديــن	علــى	غالــب	املســلمني،	
ــل	 ــان	مــن	اهلل،	وال	لبرهــان،	ب مــن	الترامــي	بالكفــر	ال	لســنة	،	وال	لقــرآن،	وال	لبي
ملــا	غلبــت	مراجــل	العصبيــة	يف	الديــن،	ومتكــن	الشــيطان	الرجيــم	مــن	تفريــق	كلمــة	
املســلمني،	لقنهــم	إلزامــات	بعضهــم	لبعــض،	مبــا	هــو	شــبيه	الهبــاء	يف	الهــواء،	
والســراب	البقيعــة،	فيــا	هلل	وللمســلمني	مــن	هــذه	الفاقــرة	التــي	هــي	مــن	أعظــم	

ــة!	(.	)عــالل،	2008م(.	 ــن	و	الرزي فواقــر	الدي
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2- 9 التطور التاريخي للتعايش عبر العصور:
تطــور	مفهــوم	التعايــش	علــى	مــدى	قــرون	كثيــرة،	وهــذه	العمليــة	ال	تــزال	مســتمرة	
حتــى	يومنــا	هــذا،	واملجتمعــات	التــي	حتــوي	فئــات	مختلفــة	ذات	خلفيــات	متنوعــة	
ــالف	 ــة	االخت ــه	بحســب	طبيع ــر	عن ــة،	وتعب ــح	بأشــكال	مختلف ــم	هــذا	املصطل تفه

علــى	النحــو	الــذي	حتــدده	التجربــة	التاريخيــة	لــكل	شــعب	وثقافتــه.

فالتعايــش	االجتماعــي	هــو	منظومــة	ثقافيــة	متعــددة	األوجــه	واملعانــي،	وتتضمــن	
جوانب	دينية،	وسياسية،	واجتماعية،	وثقافية،	وتربوية،	ويعد	من	أهم	الضرورات	
اإلنســانية	واألخالقيــة	يف	عالــم	اليــوم.	وهــو	يتطلــب	التســامح	مــع	اآلخــر،	واحتــرام	
ــة،	 ــرؤى	واالجتاهــات	املختلف ــة	ال ــا	يســمح	بتعددي ــكاره،	كم ــه	وأف ــه	ومواقف عقيدت
اســتناًدا	إلــى	مبــدأ	العــدل	واملســاواة،	الــذي	مينــح	النــاس	جميًعــا	حــق	اتخــاذ	

مواقــف	متباينــة	مــن	القضايــا	التــي	حتتمــل	اخلــالف.	

وميثل	التعايش	االجتماعي	فضيلة	مدنية	وضرورة	سياســية	وأخالقية	واجتماعية	
خاصــة	يف	املجتمعــات	ذات	التنــوع	السياســي،	الدينــي،	الطائفــي،	القبلــي،	إذ	ال	يعد	
وجــود	التعايــش	االجتماعــي	ضــرورة	للمجتمعــات	التــي	تعانــي	مــن	نزاعــات	أو	
صراعــات	فحســب،	بــل	إن	وجــوده	ضــرورة	الزمــة	لــكل	املجتمعــات	حتــى	يف	أوقــات	
الســلم	عندمــا	يكــون	املجتمــع	ذا	مكونــات	مختلفــة،	وعناصــر	متعــددة	،	وعلــى	
الرغــم	مــن	تبلــور	التعايــش	مفهوًمــا	ومضموًنــا	وتطبيًقــا	أكثــر	وضوًحــا	ونضًجــا	يف	
الفكــر	احلديــث	واملعاصــر،	إال	أن	ذلــك	ال	يعنــي	خلــو	احلضــارات	القدميــة	منه،	ألن	
خلــو	املجتمــع	مــن	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح	يعنــي	معاناتــه	مــن	حالــة	دائمــة	
ــه	 ــة	واخلارجيــة	مبــا	ال	يــدع	هــذا	املجتمــع	وحضارت مــن	العنــف	واحلــروب	األهلي
يســتقران	ويزدهــران	ويســتمران	لــوال	اتباعهمــا	التعايــش	بأنواعــه	املختلفــة	طاملــا	
أن	تلــك	املجتمعــات	واحلضــارات	ال	تخلــو	مــن	التنوعــات	املختلفــة،	وال	تعيــش	يف	

عالــم	مــن	لــون	واحــد	وال	شــكل	واحــد.	)رزاق،	2012م(.	
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وأديــان	 أصــول	 إلــى	 املنتميــة	 البشــرية	 بــني	اجلماعــات	 التعصــب	قدميــاً	 كان	
ومذاهــب	مختلفــة	وراء	انــدالع	كثيــر	مــن	احلــروب	والنزاعــات	الدينيــة	عبــر	التأريخ	
ــا	يف	القــرن	الســادس	عشــر	موجــة	مرعبــة	مــن	التناحــر	 البشــري.	وشــهدت	أورب
والتقاتــل	املذهبــي	بــني	الكاثوليــك	والبروتســتانت	خاصــة	يف	فرنســا	وإيطاليــا	

وإســبانيا	وإيرلنــدا.

ــت	 ــرن	الســابع	عشــر،	كان ــن	الق ــرن	الســادس	عشــر،	والنصــف	األول	م خــالل	الق
أوربــا	قــد	حتولــت	إلــى	أرض	يبــاب	بفعــل	احلــروب	الدينيــة	علــى	أســاس	مذهبــي،	
	اخلــراب	 ففــي	تلــك	احلــروب	خســرت	أملانيــا	تقريًبــا	نصــف	عــدد	ســكانها،	كمــا	حــلَّ
مبســاحات	شاســعة	مــن	البــالد،	أمــا	الهولنديــون	فإنهــم	يؤرخــون	حروبهــم	الدينيــة	
بــني	عامــي	1568م	و1648م،	يف	حــني	كانــت	حــروب	الفرنســيني	الدينية	قد	شــغلت	
حقبــة	مــن	الوقــت	بــدأت	منــذ	نهايــة	القــرن	الســادس	عشــر	امليــالدي،	إذ	مت	قتــل	
وتشــريد	كثيــر	مــن	البروتســتانت	علــى	أيــدي	الــروم	الكاثوليــك.	)اخلليــل،	1992م(.				

لقــد	جــاء	مفهــوم	التعايــش	والتســامح	حتــت	تأثيــر	حركــة	اإلصــالح	الدينــي،	ليؤكــد	
احلاجــة	إلــى	عالقــات	اجتماعيــة	جديــدة	بــني	الطوائف	املســيحية	املختلفة،	تســتند	
ــك	مــن	 ــاول	لودكوي ــد	،	وكان	ب ــالف	يف	املعتق ــادل	بحــق	االخت ــراف	املتب ــى	االعت إل
أوائــل	املناصريــن	لسياســة	التســامح	والتعايــش	االجتماعــي	بــني	مختلــف	الكيانــات	
الدينيــة	والعقائديــة	التــي	تنتظــم	املجتمــع	،	وكانــت	البدايــة	احلقيقيــة	لوضــع	
كيــان	لنظريــة		حــول	التعايــش	والتســامح	بــني	املكونــات	املتعــددة	واملتنافــرة	يف	
املجتمــع،	يف	القرنــني	الســادس	عشــر	والســابع	عشــر	امليالديــني،	وذلــك	اســتجابة	
حلركــة	اإلصــالح	البروتســتانتي	التــي	قادهــا	مارتــن	لوثــر	ملجابهــة	حــروب	األديــان	
ــدا	 ــك	الوقــت،	وقدمــت	بولن ــا	يف	ذل ــي	اجتاحــت	أورب ــة	الت واالضطهــادات	املذهبي
منوذًجــا	فريــًدا	للتعايــش	والتســامح	وتعــدد	األديــان	والطوائــف	وعــدم	التمييــز	
العرقــي،	فقــد	أكــدت	رســمًيا	علــى	مكانتهــا	»كمــأوى	ملــن	تعــرض	إلــى	االضطهــاد	
الدينــي	والطائفــي،	حــني	أصــدرت	أول	قانــون	للتعايــش	والتســامح	الدينــي	يف	أوربــا	

ــي،	2012م(. عــام	1573م.	)صوبان
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ويف	فرنســا	أصــدر	امللــك	هنــري	الرابــع	مــا	يعــرف	مبرســوم	نانــت	يف	13	إبريــل	
عــام	1598م.	وكان	ذلــك	أول	اعتــراف	رســمي	فرنســي	بالتعايــش	االجتماعــي	
والتســامح	الدينــي،	الــذي	منــح	للبروتســتانت	الفرنســيني	الذيــن	يُطلــق	عليهــم	
اســم	الهوغونــوت،	حريــة	املعتقــد	والعبــادة	واملســاواة	االجتماعيــة	والسياســية	مــع	

األغلبيــة	الرومانيــة	الكاثوليكيــة.	)هوشــيار،	2015م(.	

وكان	قانــون	التســامح	البريطانــي	لعــام	1689م،	احلصــاد	السياســي	للجهــود	
املبذولــة	مــن	قبــل	واضعــي	النظريــات	حــول	فكــرة	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح	
يف	القــرن	الســابع	عشــر،	كمــا	كان	هــذا	القانــون	أيًضــا	ضــرورة	سياســية	أفســحت	
املجــال	لتطــور	مفهــوم	التعايــش	الــذي	أســهم	بــدوره	يف	حتقيــق	مزيد	من	االســتقرار	
ــى	الرغــم	مــن	النطــاق	احملــدود	الــذي	 السياســي	يف	اجلــزر	البريطانيــة،	هــذا	عل
كفلــه	هــذا	القانــون	للتعايــش	االجتماعــي	والتســامح.	جــاء	ظهــور	مفهــوم	التعايــش	
والتســامح	واالعتــراف	بــه	وســن	القوانــني	إلقــراره	وترســيخه،	بوصفــه	مظهــًرا	مــن	
مظاهــر	احلــل	الوســط	للصــراع	الدينــي	الكاثوليكــي	-البروتســتانتي	الدامــي،	وبعــد	
أن	أدرك	األوربيــون	أن	فــرض	مذهــب	دينــي	واحــد	بالقــوة؛	ســواء	داخــل	البلــد	
الواحــد	أو	علــى	الــدول	األخــرى	لــن	يســفر	ســوى	عــن	التدميــر	واخلــراب	وتأجيــج	
العــداوة	والكراهيــة	داخــل	املجتمــع	املتنــوع	دينًيــا	ومذهبًيــا	ونشــوب	حــروب	دمويــة	

بــني	األطــراف	املتصارعــة.	)صوبانــي،	2012م(.

	يف	أمريــكا،	 لقــد	ظهــر	التســامح	الدينــي	والتعايــش	االجتماعــي	يف	أوربــا،	ومــن	ثـَـمَّ
ــا	للخــروج	مــن	دوامــة	 ــل	بوصفــه	حــاًل	عملًي ــا،	ب ــدأ	نظرًي ليــس	فقــط	بوصفــه	مب
احلــروب	األهليــة	والنزاعــات	املذهبيــة	والدينيــة	الداميــة،	عندمــا	كان	التشــتت	
يهــدد	وحــدة	املجتمــع	املتنــوع	دينًيــا.	واتضــح	للجميــع،	أن	الســلْم	األهلــي	والتعايــش	
االجتماعــي	ســيكون	أكثــر	رســوًخا	وســط	أفــراد	املجتمــع	املتعــدد؛	حــني	يتــم	التخلي	

عــن	محــاوالت	فــرض	الوحــدة	الدينيــة	بالقــوة.	

وقــد	صــدرت	مجموعــة	مــن	الكتابــات	التــي	دارت	حــول	مفهــوم	التســامح	الدينــي	
عشــر	 الســابع	 القــرن	 خــالل	 بريطانيــا	 الدينيــة	يف	 الطوائــف	 بــني	 والتعايــش	
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امليــالدي،	فقــد	قــام	جــون	لــوك	)1632م-1704م(	بــدور	بــارز	يف	الدفــاع	عــن	
التســامح	الدينــي	والتعايــش،	حيــث	قــام	بوضــع	اللبنــات	األولــى	لنظريــة	التســامح.	
يف	مقالــه	»رســالة	يف	التســامح«	1667	وكتابــه	»رســالتان	يف	احلكــم«1689م،	أكــد	
فيهمــا	أن	اإلميــان	ال	يفــرض	بالقــوة؛	وأن	التســامح	هــو	وحــده	الــذي	يكفــل	حتقيــق	

ــي،	2012م(. ــني	البشــر.	)صوبان ــش	ب الســالم	االجتماعــي	والتعاي

هــذا	ومــع	بــروز	مالمــح	احلداثــة	يف	القــرن	التاســع	عشــر	امليــالدي،	واحلريــة	
نتيجــة	حــدوث	مجموعــة	مــن	الشــروط	الثقافيــة	والسياســية	تكللــت	بظهــور	دولــة	
القانــون	واملجتمــع	املدنــي،	يف	ظــل	ثقافــة	فلســفية	نقديــة	تطــورت	بفعــل	التنويــر	
ــة	 ــل،	وحري ــوم	العق ــت	يف	مفه ــدة	متثل ــكار	اجلدي ــم	واألف ــن	القي ــة	م ــت	جمل وحمل
االعتقــاد،	واملســاواة،	والعــدل،	واحلقــوق	الطبيعيــة	والفرديــة.	وقد	شــارك	فالســفة	
عصــر	التنويــر	وكتَّابــه،	وعلــى	رأســهم	فولتيــر	)1694م	-	1778م(	-	والــذي	يعــد	
فيلســوف	التســامح	باقتــدار-يف	تأصيــل	نظريــة	التســامح	الدينــي	والتعايــش	بــني	
املذاهــب	املتعــددة	وتطويرهــا.	ويقــول:	إن	املبــدأ	األول	هــو	طبيعــة	التنــوع،	وهــذا	
يؤســس	للتنــوع	يف	مجــال	احليــاة	اإلنســانية،	وقبــول	هــذا	التنــوع	حــق	أساســي	
للوجــود.	واقتــرب	فولتيــر	كثيــًرا	مــن	املفهــوم	املعاصــر	للتســامح	حــني	قــال:	»	أنــا	
ــر	عــن	 ــا	عــن	حقــك	يف	التعبي ــي	مســتعد	أن	أمــوت	دفاًع ــرأي،	ولكن ال	أوافقــك	ال
ــش	 ــى	املعاصــر	للتســامح	والتعاي ــكاره	مــن	املعن ــت	أف ــك	اخلــاص،«	وقــد	اقترب رأي
االجتماعــي	بــني	مكونــات	املجتمــع	املختلفــة،	لتشــمل	التســامح	الدينــي	وحريــة	

ــي،	2012م(.	 ــر.	)صوبان ــرأي	والتعبي ــر	وال الفك

ونــرى	علــى	هــذا	النحــو،	أن	مشــكلة	التســامح	والتعايــش	االجتماعــي	بــني	مختلــف	
مكونــات	املجتمــع،	ظهــرت	ألول	مــرة	يف	احلضــارة	الغربيــة	علــى	املســتوى	الدينــي؛	
األمــر	الــذي	أســهم	يف	وضــع	األســاس	جلميــع	احلريــات	األخــرى	التــي	مت	حتقيقهــا	

يف	املجتمعــات	الغربيــة	الحًقــا.
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2- 10: التعايش االجتماعي والتسامح ضمان 
لوحدة المجتمع وتماسكه:

	التعايــش	االجتماعــي	هــو	أن	تتعايــش	مجموعــة	كثيــرة	مــن	املكونــات	االجتماعيــة	
يف	املــكان	نفســه،	دون	أن	يؤثــر	ذلــك	التنــوع	يف	وحــدة	ومتاســك	املجتمــع،	فالتعــدد	
االجتماعــي	تنويــع	وتلويــن،	نعمــة	للمجتمــع	وخيــر	لــه،	إذا	مّت	التعامــل	مــع	اآلخــر	

املختلــف	باهتمــام	واحتــرام	فكــره	ونظرتــه.

مــن	 وسياســًيا	 ومذهبًيــا،	 ودينًيــا،	 عرقًيــا،	 تعدديــة	 أكثــر	 احلديثــة	 األمم	 كل	
املجتمعــات	التقليديــة،	التــي	حافظــت	علــى	وحدتهــا	بفضــل	تقاليدهــا	األساســية	
والتــي	تطــورت	يف	العالــم	الغربــي،	وكان	التعايــش،	مــن	جهــة،	ناجًتــا	مــن	هــذه	

التعدديــة،	ومــن	ناحيــة	أخــرى،	شــرًطا	لتطــوره	الالحــق.

إن	التعايــش	االجتماعــي	ضمــان	للتماســك	االجتماعــي،	والعيــش	املشــترك	املتناغــم	
بــني	املكونــات	أو	الطوائــف	التــي	يختلــف	بعضهــا	عــن	بعــض	يف	كثيــر	مــن	املعالــم	
ــف،	ويف	 ــة	وضمــان	الالعنــف	جتــاه	اآلخــر	املختل ــة	احلصان واملظاهــر	يعــد	مبنزل
الوقــت	نفســه،	هــو	الســبيل	للحــد	مــن	مظاهــر	الكراهيــة	وردود	الفعــل	الســلبية	،	
ــة،	ويعــد	 ــرام	واحلري ويوجــه	العالقــات	بــني	أفــراد	املجتمــع	نحــو	املســاواة	واالحت
أساًســا	لتطبيع	اجلو	النفســي	يف	املجتمع،	وتعزيز	التواصل	بني	أفراده	،	والتعايش	
االجتماعــي	يختلــف	متاًمــا	عــن	عــدم	االكتــراث	أو	الالمبــاالة،	أو	التنــازل	لشــخص،	
ــا	مــع	اجلميــع	ويف	كل	شــيء،	فهنالــك	دوًمــا	 فهــو	ال	يعنــي	االتفــاق	يف	الــرأي	حتًم
ــرز	مالمــح	التعايــش	 ــًدا	هــو	أحــد	أب ــرأي	اآلخــر،	وهــذا	حتدي ــرأي	وال مســاحة	لل
االجتماعــي،	فــكل	شــخص	لــه	احلــق	يف	التعبيــر	عــن	رأيــه	الشــخصي،	ولكــن	ليــس	

مــن	الضــرورة	أن	تتفــق	مــع	وجهــة	نظــره،	بــل	يجــب	احترامــه	واحتــرام	رأيــه.

إن	التعايــش	االجتماعــي	ال	ينبغــي	أن	يدفــع	املجتمعــات	إلــى	عــدم	مواجهــة	مــا	
يهــدد	كيــان	املجتمــع	،	وهنالــك	عــّدة	ضوابــط	واضحــة	للتعايــش	ال	ينبغــي	جتاوزهــا	
ــدد	الســلْم	االجتماعــي،	ويف	 ــك	أن	يه ــن	شــأن	ذل ــن	األحــوال؛	ألن	م ــأي	حــال	م ب
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مقدمــة	هــذه	الضوابــط:	عــدم	الترويــج	ملعتقــدات	وأفــكار	متطرفــة	تهــدد	أمــن	
املجتمــع	أو	أي	أفعــال	تهــدف	إلــى	تدميــر	الدولــة	أو	التعــدي	علــى	حقــوق	اآلخريــن	
وأموالهــم،	وعــدم	مــواالة	جهــات	خارجيــة	جتاهــر	بعدائهــا	للدولــة،	كمــا	ينبغــي	أال		
ــى	إشــاعة	االضطــراب	أو	 ــدات	إل ــر	عــن	اآلراء	واملعتق ــة	التعبي ــؤدي	إتاحــة	حري ت

الفوضــى	يف	الســاحة	العامــة	للمجتمــع.

2-11: تجارب دولية في التعايش والتسامح 
واحترام اآلخر: 

اإلســالم	ديــن	عاملــي	يتجــه	برســالته	إلــى	البشــرية	كلهــا،	تلــك	الرســالة	التــي	تأمــر	
بالعــدل	وتنهــى	عــن	الظلــم	وتُرســي	دعائــم	الســالم	يف	األرض،	وتدعــو	إلــى	التعايش	
ــا	يف	جــو	مــن	اإلخــاء	والــود	بــني	كل	النــاس	بصــرف	 والتســامح	بــني	البشــر	جميًع
النظــر	عــن	أجناســهم	وألوانهــم	ومعتقداتهــم.	فاجلميــع	ينحــدرون	مــن	أصــل	واحــد	
ــِذي	 ــُم	الَّ ــوا	َربََُّك ــاُس	اتَُّق ــا	النََّ ــا	أَيَُّه و»نفــس	واحــدة«،	كمــا	جــاء	يف	قولــه	تعالــى:﴿	يَ

ــْن	نَّْفــٍس	َواِحــَدٍة	﴾)النســاء:	1(. َخلََقُكــْم	ِمّ

واإلســالم	يحث	على	التعايش	والتســامح	مع	كل	البشــر	بغض	النظر	عن	انتماءاتهم	
العرقيــة	والثقافيــة	والدينيــة	واأليديولوجيــة،	ويحــث	أيًضــا	علــى	االعتــراف	بحريــة	
كل	إنســان	وكرامتــه.	ومــن	املعــروف	أن	احلضــارة	العربيــة	اإلســالمية	أضــاءت	
للعالــم	طويــاًل	بعــد	أن	أصبحــت	منفتحــة	علــى	الثقافــات	األخــرى	ومســتوعبة	

لأفــراد	اآلخريــن.	

وهنــاك	كثيــر	مــن	التجــارب	اإلنســانية	التــي	ســعت	إلــى	نشــر	ثقافــة	التعايــش	
االجتماعــي	والتســامح	وتعزيزهــا	يف	محيطهــا	اإلنســاني،	وميكــن	االطــالع	علــى	هــذه	
ــة	 ــه	الدراســات	واالســتراتيجيات	الناظمــة	لعملي التجــارب،	واإلفــادة	منهــا	يف	توجي
التعايــش	والتســامح	وقبــول	اآلخــر	والوعــي	بحقــوق	اإلنســان،	يف	املجتمــع	احمللــي.
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2-11-1: التجربــة الكويتيــة يف نشــر ثقافــة التعايــش وتعزيــز قيــم 
املواطنــة:

ــة	أو	 ــاءات	اإلثنيـ ــث	االنتمـ ــن	حيـ ــويتي	مـ ــكانية	يف	املجتمــع	الكـ ــة	السـ 	التركيبـ ــدُّ تُعـ
املعتقـــدات	املذهبيـــة	امتـــداًدا	للنســـيج	االجتماعــي	لباقــي	دول	اخلليــج	العربيــة،	
وعملــت	الكويــت	علــى	تشــكيل	الدولــة	وبنائهــا	اســتناًدا	إلــى	التجميــع	التدريجــي	
لقطاعــات	مــن	الســكان	مــن	مختلــف	اخللفيــات	اإلثنيــة	والدينيــة،	ممــا	كان	لــه	أبلــغ	
األثــر	يف	متاســك	بنــاء	الدولــة	وغــرس	الهويــة	الوطنيــة	بني	مختلــف	مكونات	املجتمع.	

وقــد	تبنــت	دولــة	الكويــت	كثيــًرا	مــن	البرامــج	لتعزيــــز	قــــيم		التعايــش	واالنتمــاء	
ــت	بإعــداد	اســتراتيجية	 ــيم	يف	الكويــ ــة	والتعلــ ــت	وزارة	التربيــ ــث	قامــ الوطنــي،	حيــ
تكريــس	مفاهيــم	املواطنــة،	والــوالء،	واالنتمــاء،	واحتــرام	اآلخــر،	لــدى	النــشء	يف	
املناهــج	الدراســية	عــام	2010م،	والـــتي	تهـــدف	إلــى	حتديــد	اإلطــار	العــام	للتخطيــط	
ــة	مبــا	 ــر	الرســمية	ذات	العالق ــة	واملؤسســات	الرســمية	وغي ــوزارة	التربي ــذ	ل والتنفي
يلبــي	احتياجــات	املجتمـــع	الكـــويتي	مبختلـــف	مؤسســـاته	وشـــرائح	أفـــراده،	كمـــا	أن	
ــيم	 ــداث	التغييــر	يف	قـ ــق	إحـ ــة	عـــن	طريـ ــاه	احلركـ ــد	اجتـ ــز	يف	حتديـ ــا	تتركـ وظيفتهـ
املواطنـة	والـوالء،	والتعايش،	واالنتمـاء	إلى	الـوطن،		لـدى	الـنشء	والشـروط	واألسـس	
الواجـــب	مراعاتهـــا	عنـــد	التحـــرك	يف	هـــذا	االجتاه	)استراتيجية	املواطنة،	2010(.	

2015م(. )عســيري،	

	كما	أكـدت	االستراتيجية	علـى	أن	تربيـة	املواطنـة	تـتم	مـن	خـالل	مؤسسـات	كثيرة	
حكوميـــة	وغـــير	حكوميـــة،	لكـــن	املســؤولية	الرئيســة	تتحملهــا	املؤسســات	التربويــة	
	املنطلــق	احلضــاري	إلعــداد	الفــرد	وبنــاء	املجتمــع	وأداة	التغييــر	 الرســمية	التــي	تُعــدُّ
يف	حيــاة	البشــر	لتحقيــق	مســتقبل	أفضــل	تهــدف	إلــى	حتقيــق	اجلوانــب	التاليــة:

ــادئ	التعايــش	 ــتعلم	عـــن	مبـ ــة	مـــن	خـــالل	الـ ــة	املدنيـ 	إكســـاب	األفـــراد	املعرفـ
والتسامح،	واحترام	اآلخر،	وحقـــوق	اإلنســـان،	واحترام	الدســـتور	واملؤسسات	

ــوع	الثقــايف	والتاريخــي. ــة	والتن السياســية	واالجتماعي
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	تنميـــة	القـــيم	واالجتاهـــات	الـــتي	يحتاج	إليها	الفـــرد	ليكـــون	مسـؤواًل	وصـاحًلا	
وتـــتم	مـــن	خـــالل	إكســـاب	الفـــرد	احـــترام	الــذات	واحتــرام	اآلخريــن	واملســاواة	

والكرامــة	واملشــاركة	املســؤولة.

عالـــة،	ويـتم	ذلـك	مـن	خـالل	 	تنميـــة	املهـــارات	الهادفـــة	للمشـــاركة	املجتمعية	الفَّ
مهـــارات	االتصـــال	وتبـــادل	املعلومـــات	واألفــكار	واحلــوار	والتفكيــر	الناقــد	

ــي	وحــل	املشــكالت. ــم	الذات ــن	والتعل والتطــوع	والعمــل	مــع	اآلخري

ولكــي	تتحقــق	أهــداف	تربيــة	املواطنــة	التحقــق	الســليم،	البــد	أن	تشــمل	املناهــج	
ــات،	 ــيم	واالجتاهـ ــة	والقـ ــي:	املعرفــة	املدنيـ ــية	هـ الدراســية	ثالثــة	عناصــر	أساسـ
ومهـــارات	التعايــش	االجتماعــي	الفاعلـــة،	ومراعـــاة	املنظومـــة	القيميـــة	املجتمعيــة	
الـــتي	حتقـــق	املواطنـــة	الصـاحلة	واالنتمـــاء	إلى	الـوطن،	وتصـون	الوحـدة	الوطنيـة،	
وتهيـــئ	للفـــرد	درجـــة	عاليـــة	مـن	التوافـق	مـع	مجتمعـــه،	واالهتمـام	بثقافة	التعايش	
والتسامح	واحترام	اآلخرين	مبـــا	ينمـــي	لـــدى	الـــنشء	مهـــارات	التعامـل	الـواعي	مـع	
قضـايا	املجتمع،	والتأكيـد	علـى	القيم	واملفاهيم	املنظمـة	للحيـاة	املدنيـة	للمجتمـع،	
وتنميـــة	القـــيم	الناظمة	للمجتمع،	وإعـــداد	النشء	للممارســـة	احلياتيـــة	املســـتقبلية	
للمواطنـة	الصـاحلة	عـن	طريـق	التطبيقـات	العمليـة	واألنشـطة	التعليميـة	الصـفية	
والالصـــفية،	إضـــافة	إلــى	تكويــن	قيــم	العمــل	املنتــج	ومهاراتــه	وأهميتــه	يف	تعزيــز	
التعايــش	 	 موضـــوعات	 تدريــس	 وأســاليب	 وتنــوع	طرائــق	 الوطنــي،	 االقتصــاد	

والتالحــم	الوطنــي	بصــورة	مشــوقة	ومبتكــرة.	)عســيري،	2015م(.

وهناك	عدد	من	اجلوانب	التي	يجب	أن	يتمتع	بها	املواطن	الصالح	وهي:

اجلوانب	املعرفية:
تؤكــد	اســتراتيجية	الكويــت	ضــرورة	وجــود	املنهــج	التشــاركي	مــا	بــني	املؤسســات	
ســـلوكه	 وحتـــدد	 للفــرد	 القيميــة	 املنظومـــة	 تشـــكيل	 علـــى	 لتعمــل	 املجتمعيــة	
وممارســـاته	اليوميـــة،	وتســـهم	يف	إيجاد	املـــواطن	الصـــالح	الـــذي	ميتلـــك	اخلـبرات	
والقـــيم	واملهـــارات	املختلفــة	التــي	تيســر	لــه	عمليــة	التعامــل	مــع	البيئــة	االجتماعيــة	

ــي: ــى	دور	كل	ممــا	يل ــز	عل ــي	ترك ــة،	فه واملادي
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األســرة:	تتــرأس	األســرة	املؤسســات	املجتمعيــة	والتربويــة	التــي	يقــع	علــى	عاتقهــا	
الدور	الرئيس	يف	تربيـة	الـنشء،	حيـث	يـتم	مـن	خـالل	التنشـئة	االجتماعيـة	تكـوين	
القـــيم	واالجتاهـــات،	وتعزيـــز	الشـــعور	باملسـؤولية	واملواطنـة	والـــوالء	واالنتمـاء	إلى	
الـــوطن.	كمـــا	تقـــوم	األســـرة	بتـــدريب	أبنائهـــا	علـــى	املهـــارات	والســـلوكيات	الـــتي	
تعيـــنهم	علـــى	ممارســـة	أدوارهـــم	االجتماعيـــة	وفـــق	نظـــم	وقوانــني	وقيــم	املجتمــع	

الــذي	يعيشــون	فيــه.

أوجدهــا	 التــي	 األولــى	 التربويــة	 املؤسســة	 املدرســة	 	 تُعــدُّ التربويــة:	 املؤسســات	
املجتمــع	لتحقيــق	أهدافــه	الوطنيــة،	مــن	أجــل	ذلــك	فــإن	مهمــة	املدرســة	هــي	إعــداد	
األفــراد	ليكونــوا	مواطنــني	صاحلــني	قادريــن	علــى	العمــل	واإلنتــاج	واملشــاركة	مــع	
اجلماعــة	لبنــاء	املجتمــع	الــذي	ينتمــون	إليــه.	وتعــد	املدرســة	امتــداًدا	وظيفًيــا	
لأســرة	تقــوم	معهــا	بــدور	كبيــر	يف	عمليــة	التنشــئة،	حيــث	تقــوم	بوســائلها	املختلفــة	
علــى	غــرس	ثقافــة	التعايــش	والتســامح،	وتعميــق	شــعور	االنتمــاء،	والــوالء	للمجتمــع	
وتنميــة	قيــم	املواطنــة	الصاحلــة	لــدى	النــشء،	وتســهم	يف	بنــاء	شــخصيته	وتثقيفــه،	
ــا	 ــع،	كم ــي	حتــدث	يف	املجتم ــات	الت ــرات	والتحدي ــة	املتغي ــراد	ملواجه وإعــداد	األف
تقــوم	بتزويــد	األفــراد	باملعــارف	واملفاهيــم	التــي	متكنهــم	مــن	التعامــل	مــع	مختلــف	

القضايــا	املجتمعيــة	بــإدراك	ومســؤولية.

2-11-2: جتربــة دولــة اإلمــارات يف نشــر ثقافــة التعايــش وتعزيــز قيــم 
املواطنــة:

ــد،	 ــر	متزاي ــم	التعايــش	والتســامح	بتقدي ــي	يف	غــرس	قي يحظــى	النمــوذج	اإلمارات
ليــس	ألنــه	يجســد	منظومــة	قيميــة	وثقافــة	مجتمعيــة	تعلــي	مــن	قيــم	التعايــش	بــني	
املكونــات	االجتماعيــة	املختلفــة	فقــط،	وإمنــا	أيًضــا	ألنــه	ينــدرج	ضمــن	الرؤيــة	
العميقــة	التــي	تتبناهــا	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	املتحــدة	ملواجهــة	نزعــات	التعصــب	
وجماعــات	التطــرف	التــي	تواجــه	املنطقــة	والعالــم	مــن	ناحيــة،	وتعزيــز	الســلم	

ــى	الصعيديــن	اإلقليمــي	والدولــي	مــن	ناحيــة	ثانيــة.	 واألمــن	عل
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وقــد	قامــت	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	املتحــدة	بتبنــي	كثيــر	مــن	املبــادرات	والبرامــج	
التــي	تهــدف	إلــى	غــرس	قيــم	التعايــش	والتســامح	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع؛	
لتعزيــز	قيــم	املواطنــة	والــوالء	واالنتمــاء	ومــن	األمثلــة	علــى	ذلــك:	»	برنامــج	وطنــي«	
الــذي	انطلــق	عــام	2005	وهــو	برنامــج	مجتمعــي	يحــث	علــى	تبنــي	مقومــات	
املواطنــة	الصاحلــة	وتعزيــز	والء	املواطنــني	واملقيمــني	للمرتكــزات	التــي	قــام	عليهــا	
احتــاد	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	املتحــدة	إلــى	جانــب	تعزيــز	االنفتــاح	احلضــاري	
واألعــراق.	 اجلنســيات	 مختلــف	 مــع	 االجتماعــي	 التعايــش	 مفهــوم	 وترســيخ	

)عســيري،	2015م(.

ويؤكــد	برنامــج	)وطنــي(،	يف	مجمــل	توجهاتــه	مجموعــة	مرتكــزات	رئيســة	مــن	
أهمهــا:	تعزيــز	قيــم	املواطنــة	الصاحلــة	واالهتمــام	بنشــر	ثقافــة	التالحــم	الوطنــي،	
وتشــجيع	حــس	االنتمــاء،	واملســؤولية،	والتعريــف	باملبــادئ	الرئيســة	التــي	قــام	عليهــا	
االحتــاد	بوصفهــا	دســتوًرا	أساســًيا	لرفعــة	الوطــن	وازدهــاره.	كمــا	يهــدف	البرنامــج	
إلــى	تفعيــل	التعايــش	االجتماعــي،	ويحفــز	أفــراد	املجتمــع	علــى	املشــاركة	الفاعلــة	
يف	األنشــطة	التــي	يطرحهــا،	والتــي	تهــدف	يف	مجملهــا	إلــى	تعزيــز	روح	املســؤولية	
الفرديــة،	وااللتــزام	بالواجبــات	الوطنيــة	)برنامــج	وطنــي،	2005(.	)عســيري،	

2015م(.

ومن	أهم	أهداف	البرنامج	ما	يلي:

	تعزيــز	االنتمــاء	الوطنــي	وممارســات	املواطنــة	الصاحلــة	لــدى	شــرائح	املجتمــع	
كافة.

	نشر	املفاهيم	واألسس	الداعمة	للهوية	الوطنية

	تعزيز	سياسة	االنفتاح	والتعايش	األمثل	بني	مختلف	اجلنسيات	واألعراق.	

	تشــجيع	احلــوار	املشــترك	بــني	مختلــف	فئــات	املجتمــع	)مواطنــني	ومقيمــني(	
وتفعيــل	املشــاركة	املجتمعيــة
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	غرس	القيم	والسلوكيات	والعادات	اإليجابية	يف	نفوس	األجيال	الصاعدة.	

	التعريــف	بالعــادات	والتقاليــد	اخلاصــة	باملجتمــع	اإلماراتــي،	والتشــجيع	علــى	
التمســك	بهــا	واحملافظــة	علــى	التــراث.

	تشــجيع	ثقافــة	االنفتــاح	علــى	احلضــارات	األخرى	والتســامح	الدينــي	واالندماج	
االجتماعي.

	ضمان	مشاركة	فاعلة	لكل	الفئات	االجتماعية	يف	بصمة	وطني.

	اإلسهام	يف	تعزيز	مشاركة	فاعلة	وحقيقية	للمرأة	اإلماراتية.

	اإلســهام	يف	تعزيز	مشــاركة	الشــباب	وتفعيل	طاقاتهم	واســتثمارها	يف	التنمية	
الوطنية.

	تثمــني	ومكافــأة	وتقديــر	جهــود	وإجنــازات	املخلصــني	مــن	املواطنــني	واملقيمــني	
املســهمني	يف	تعزيــز	الــدور	الوطنــي	واالجتماعــي	وترســيخه.

	نشر	ثقافة	التطوع	وحث	األفراد	على	االلتحاق	بالعمل	التطوعي.

وعمــل	البرنامــج	منــذ	تلــك	الفتــرة	علــى	إطــالق	الفعاليــات	الهادفــة	التــي	شــملت	
ــات	املجتمــع	كافــة	 ــى	فئ ــة	إل ــة	اإلمــارات	بنشــاطات	مختلفــة	موجه كل	أنحــاء	دول
مــن	مواطنــني	ومقيمــني	وزوار	لتأكيــد	الهويــة	الوطنيــة،	والعمــل	علــى	إبــراز	القيــم	
األصيلــة	ملجمتــع	اإلمــارات	يف	عالــم	مهــدد	بذوبــان	الهويــات	الوطنيــة	يف	ظــل	تيــار	

العوملــة	اجلــارف.	)عســيري،	2015م(.

ومن	أبرز	هذه	النشاطات:

احملاضــرات:	والتــي	تهــدف	إلــى	تعزيــز	قيــم	املواطــن	اإلماراتــي	وســلوكياته،	وحثــه	
علــى	التحلــي	باألخــالق	والقيــم	التــي	جتعلــه	مثــااًل	يُحتــذى	علــى	املســتوى	العاملــي،	
وتؤســس	لبنــاء	مجتمــع	متماســك	ومتعايــش،	ويتمتــع	بدرجــة	كبيــرة	مــن	الســعادة	



إدارة الدراسات والبحوثمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني72

والتناغــم	مــن	خــالل	وثيقــة	القيــم	التــي	تهــدف	إلــى	تنشــئة	جيــل	إماراتــي	واٍع	
ــه	وأســرته	ومجتمعــه،	وتضــم	أهــم	اخلصائــص	 مبســؤولياته	وواجباتــه	جتــاه	وطن
والســلوكيات	والقيــم	واملهــارات	التــي	ينبغــي	أن	يتحلــى	بهــا	املواطــن	اإلماراتــي.	فــال	
بــد	مــن	ممارســة	املواطنــة	بدوافــع	ذاتيــة	وقناعــات	نابعــة	مــن	اإلميــان	بأهميتهــا،	
إنهــا	تظهــر	يف	ســلوك	املواطــن	ويف	معامالتــه	املختلفــة	مــع	اآلخريــن.	 حيــث	

ــة،	2015م(.	 ــم	املواطن ــز	قي ــة	لتعزي ــة	والعاملي )التجــارب	العربي

اجللســات	احلواريــة:	يتــم	عقدهــا	بهــدف	التوعيــة	العامــة	مــع	مؤسســات	املجتمــع	
املختلفــة	بعناويــن	متنوعــة	مــن	مثــل:	»اإليجابيــة	يف	تربيــة	األبنــاء«،	والتــي	تعــد	
ــة:	»أبناؤنــا	فلــذة	أكبادنــا«،	والتــي	تهــدف	إلــى	 إحــدى	الفعاليــات	املصاحبــة	حلمل
التوعيــة	بأهميــة	التنشــئة	الصحيحــة	لأبنــاء	مبــا	يســهم	يف	حتقيــق	التنميــة	
ــدور	 ــة	ب ــى	التوعي ــي	هدفــت	إل ــي«	والت ــة:	»أنــت	قدوت الشــاملة	يف	املجمتــع،	وحمل
األســرة	يف	تكويــن	الثقافــة	ونقلهــا	عبــر	األجيــال	مــن	خــالل	غــرس	مفاهيــم	الهويــة	
الوطنيــة	واملواطنــة	الصاحلــة	واحتــرام	القوانــني	والتقاليــد	والتعاليــم	األصيلــة	
التــي	يتميــز	بهــا		املجمتــع	اإلماراتــي	يف	نفــوس	النــشء	حتــى	يشــب	محًبــا	لوطنــه،	

ــن. ــا	ومتســامًحا	مــع	اآلخري ــده،	ومتعايًش ــه	وتقالي ــا	عادات ومحترًم

ــع	مذكــرات	التفاهــم	مــع	 ــى	توقي ــي«	عل مذكــرات	التفاهــم:	يحــرص	برنامــج	»وطن
املؤسســات	التعليميــة	واألكادمييــة	ضمــن	النهج	التشــاركي	لتدعيــم	اجلهود	الوطنية	
ــم	 ــة	وقي ــة	املجتمعي ــر	الثقافــة	والتنمي ــة	وتطوي ــة	اإلماراتي ــة	الوطني وترســيخ	الهوي
املواطنــة	الصاحلــة	والقيــم	املجتمعيــة	خلدمــة	املجمتــع،	وتهــدف	إلــى	رفــع	كفــاءة	
ــون	الســواد	 ــث	إن	املســتهدفني	ميثل ــة،	حي ــز	الهوي ــني	يف	مجــال	تعزي ــود	العامل جه
ــداع	 ــم	مــن	طاقــات	اإلب األعظــم	مــن	شــرائح	املجمتــع	خاصــة	الشــباب	مبــا	لديه
واالبتــكار	ويف	ظــل	نهضــة	حضاريــة	تشــهدها	الدولــة	مشــمولة	بهــذا	الكــم	الناجــح	
لبرامــج	التعليــم	بــكل	مســتوياته؛	األمــر	الــذي	يبشــر	بتحقيــق	الرؤيــة	املشــتركة	يف	
خدمــة	املجمتــع	وفــق	قواعــد	متينــة	وراســخة	نابعــة	مــن	قيــم	مجتمــع	اإلمــارات،	
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وتتضمــن	اختيــار	وتفريــغ	عــدد	مــن	الطلبــة	وتدريبهــم	يف	برامــج	ومبــادرات	العمــل	
التطوعــي	لنشــر	ثقافــة	اخلدمــات	املجتمعيــة	الوطنيــة.

املخيمــات	الصيفيــة:	ينظــم	البرنامــج	مخيمــات	صيفيــة	لأطفــال	مــن	اجلنســني	
بعناويــن	متنوعــة	تتضمــن	مجموعــة	مــن	األنشــطة	الطموحــة	الهادفــة	إلــى	اســتثمار	
أوقــات	األطفــال	ببرامــج	تربويــة	متنوعــة،	وتنميــة	مواهبهــم،	وإكســابهم	املهــارات	
واخلبــرات	امليدانيــة	املختلفــة،	وترســيخ	االنتمــاء	الوطنــي	واالرتبــاط	الوثيــق	يف	
ــة	الصاحلــة	يف	ظــل	 ــه	أفكارهــم	نحــو	املواطن العالقــة	بــني	أفــراد	املجمتــع	وتوجي
تعاليــم	الديــن	اإلســالمي	احلنيــف،	ففــي	عــام	2011	كان	شــعار	املخيــم	الصيفــي:	
الوطنــي	 االنتمــاء	 ترســيخ	 وهــو	 وســلم«،	 عليــه	 اهلل	 صلــى	 الرســول	 »قدوتــي	
واالرتبــاط	الوثيــق	يف	العالقــة	بــني	أفــراد	املجمتــع	وتوجيــه	أفكارهــم	نحــو	املواطنــة	
ــاة	 ــارة	مــن	حي ــا	اإلســالمي	احلنيــف	وجوانــب	مخت الصاحلــة	يف	ظــل	تعاليــم	دينن
ســيدنا	محمــد	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم.	كمــا	يهــدف	املخيــم	أيًضــا	إلــى	تعزيــز	
مفهــوم	القــدوة	احلســنة	وامُلثــل	العليــا	وتأكيدهــا	بوصفهــا	منهجيــة	للســلوك	اليومــي	
والتعامــل	احلياتــي	ليســتقي	منهــا	الطفــل	القيــم	والســلوكيات	املســتمدة	مــن	ديننــا	
احلنيــف	وســنة	نبينــا	الكــرمي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم.	أمــا	املخيــم	الصيفــي	لعــام	

2013م،	فجــاء	حتــت	شــعار:«	عملــي	يُعلــي	علمــي«.

ــش	االجتماعــي	 ــًدا	يف	التعاي ــا	فري ــة	املتحــدة	منوذًج ــة	اإلمــارات	العربي تقــدم	دول
والتســامح،	حيــث	متتلــك	منظومــة	مــن	القوانــني	التــي	حتمــي	املعتقــدات	وحتتــرم	
ــة	وشــفافية،	 ــة	ممارســة	شــعائرهم	بعدال األعــراف	والتقاليــد	وتوفــر	للنــاس	حري
ــى	 ــش	عل ــى	200	جنســية	تعي ــد	عل ــا	يزي ــش	املشــترك	مل ــن	التعاي ــة	م ــر	مظل وتوف
أراضيهــا	يف	تناغــم	تــام،	ولهــذا	تأتــي	اإلمــارات	دوًمــا	ضمــن	أفضــل	أماكــن	العيــش	
واإلقامــة	يف	املنطقــة	والعالــم،	وهــذا	لــم	يــأِت	مــن	فــراغ،	وإمنــا	مــن	مبــادرات	وأطــر	
قانونيــة	تعــزز	مــن	ثقافــة	التعايــش	والتســامح،	وتتصــدى	بحــزم	ألي	خطــاب	ينطــوي	
علــى	التمييــز	والكراهيــة،	ولعــل	أبرزهــا:	إنشــاء	وزارة	للتســامح،	وإصــدار	قانــون	
مكافحــة	التمييــز	والكراهيــة	الــذي	يقضــي	بتجــرمي	األفعــال	املرتبطــة	بــازدراء	
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األديــان	ومقدســاتها،	ومكافحــة	جميــع	أشــكال	التمييــز،	ونبــذ	خطــاب	الكراهيــة	
عبــر	مختلــف	وســائل	التعبيــر	وطرائقــه،	كمــا	حتــّول	منتــدى	تعزيــز	الســلْم	يف	
ــى	ملتقــى	للتســامح	والتعايــش،	 ــي	إل ــذي	تســتضيفه	أبوظب املجتمعــات	املســلمة	ال
وهــذا	مــا	عبــر	عنــه	البيــان	اخلتامــي	األخيــر	الــذي	صــدر	عــن	املنتــدى	يف	شــهر	
ديســمبر	2016م	،	حيــث	دعــا	إلــى	»وقــف	تدميــر	اإلنســان	والعمــران	واعتمــاد	
الســلْم	ومــا	ينشــئه	مــن	بيئــة	التعــارف	والتوافــق	والوئــام	والعيــش	املشــترك«.	

)أخبــار	الســاعة،	2017م(.

وإضافــة	إلــى	هــذه	املبــادرات،	فــإن	اإلمــارات	تقــوم	بــدور	متميــز	يف	تعزيــز	ثقافــة	
التســامح	والتعايــش	محلًيــا،	وإقليمًيــا،	ودولًيــا،	مــن	خــالل	حضورهــا	الالفــت	
للنظــر	يف	مختلــف	املنابــر	املعنيــة،	ودعواتهــا	إلــى	بنــاء	أســس	احلــوار	والتعايــش	بني	
مختلــف	املكونــات	االجتماعيــة،	اســتناًدا	إلــى	قاعــدة	التعايــش	والتســامح	واحتــرام	
ــف،	فضــاًل	عــن	 ــًدا	عــن	نزعــات	الصــدام	والتطــرف	والتعصــب	والعن اآلخــر،	بعي
دعواتهــا	إلــى	ضــرورة	وضــع	التشــريعات	احملليــة،	والدوليــة	الالزمــة	للحفــاظ	علــى	
قيــم	التعــدد	والتنــوع	وحمايتهــا	مــن	بعــض	العابثــني	الذيــن	يعملــون	علــى	إثــارة	نــوازع	
االحتقــان	والعــداء	بــني	مكونــات	املجتمــع	املتعــددة.	ولهــذا	كلــه،	تترســخ	صــورة	
اإلمــارات	يف	العالــم	أجمــع،	بوصفهــا	منوذًجــا	يُحتــذى	بــه	يف	تعزيــز	قيــم	التســامح	
والتعايــش،	وليــس	أدل	علــى	ذلــك	مــن	حصولهــا	علــى	املركــز	الثالــث	عاملًيــا	يف	
التســامح،	وفًقــا	لتقريــر	الكتــاب	الســنوي	العاملــي	عــام	2016م،	الصــادر	عــن	معهــد	

التنميــة	اإلداريــة	بسويســرا.	)أخبــار	الســاعة،	2017م(.	

قانون مكافحة التمييز والكراهية اإلماراتي:

جنحــت	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	املتحــدة	منــذ	نشــأتها	يف	بنــاء	»الدولــة	النمــوذج«	
علــى	مســتويات	عــدة،	منهــا:	السياســي،	واالقتصــادي،	والتنمــوي،	فضــاًل	عــن	أنهــا	
منــوذج	يُحتــذى	بــه	علــى	صعيــد	التعايــش	والتســامح	واحتــرام	اآلخــر،	وهــذا	ما	عبر	
عنــه	بجــالء	»قانــون	مكافحــة	التمييــز	والكراهيــة«	الــذي	أصــدره	صاحــب	الســمو	
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الشــيخ	خليفــة	بــن	زايــد	آل	نهيــان	رئيــس	الدولــة،	حفظــه	اهلل،	يف	شــهر	يوليــو	مــن	
العــام	2015م،	فهــذا	القانــون	يعــزز	مــن	منــوذج	التعايــش	االجتماعــي	واحتــرام	
ــني	أفــراد	املجتمــع	 ــه	مــن	مــواد	تضمــن	املســاواة	ب اآلخــر،	مــن	خــالل	مــا	يتضمن
ــدة	أو	 ــن	أو	العقي ــى	أســاس	الدي ــراد	أو	اجلماعــات	عل ــني	األف ــز	ب وجتــرمي	التميي

املذهــب	أو	امللــة	أو	الطائفــة	أو	العــرق	أو	اللــون	أو	األصــل	االثنــي.	

ــازدراء	 ويقضــي	قانــون	مكافحــة	التمييــز	والكراهيــة	بتجــرمي	األفعــال	املرتبطــة	ب
األديــان	ومقدســاتها،	ومكافحــة	أشــكال	التمييــز	كلهــا،	ونبــذ	خطــاب	الكراهيــة	
ــة	 ــراء	ثقاف ــون	يف	إث ــذا	يســهم	القان ــه.	وبه ــر	وطرائق ــف	وســائل	التعبي ــر	مختل عب
ــة،	ســواء	 ــز	والعنصري ــة	مظاهــر	التميي ــش	االجتماعــي	والتســامح،	ومواجه التعاي
ــي	تشــمل:	 ــوده	الت ــى	بن ــة،	وخاصــة	بالنظــر	إل ــة،	أو	ثقافي ــة،	أو	ديني ــت	عرقي كان

الــذات	اإللهيــة	أو	األديــان	أو	األنبيــاء	أو	الرســل	أو	 إلــى	 	حظــر	اإلســاءة	
الكتــب	الســماوية	أو	دور	العبــادة	وفًقــا	ألحــكام	هــذا	القانــون،	أو	التمييــز	بــني	
األفــراد،	أو	اجلماعــات	علــى	أســاس	الديــن،	أو	العقيــدة،	أو	املذهــب،	أو	امللــة،	

ــي.	 ــون،	أو	األصــل	االثن أو	الطائفــة،	أو	العــرق،	أو	الل

	جتــرمي	كل	قــول،	أو	عمــل	مــن	شــأنه	إثــارة	الفتنــة،	أو	النعــرات،	أو	التمييــز	بــني	
األفــراد،	أو	اجلماعــات،	مــن	خــالل	نشــره	علــى	شــبكة	املعلومــات،	أو	شــبكات	
االتصــاالت،	أو	املواقــع	اإللكترونيــة،	أو	املــواد	الصناعيــة،	أو	وســائل	تقنيــة	
املعلومــات،	أو	أي	وســيلة	مــن	الوســائل	املقــروءة،	أو	املســموعة،	أو	املرئيــة،	

وذلــك	مبختلــف	طرائــق	التعبيــر،	مثــل:	القــول،	أو	الكتابــة،	أو	الرســم.

 ووفًقــا	لنــص	املرســوم	بقانــون	يتــم	جتــرمي	كل	مــن	يقــوم	باإلســاءة	إلــى	األديــان	أو	
إحــدى	شــعائرها،	أو	مقدســاتها،	أو	جتريحهــا،	أو	التطــاول	عليهــا،	أو	الســخرية	
التعــدي	علــى	أي	مــن	الكتــب	 منهــا،	أو	املســاس	بهــا.	كمــا	يجــرم	القانــون	
الســماوية	بالتحريــف،	أو	اإلتــالف،	أو	التدنيــس،	أو	اإلســاءة	بــأي	شــكل	مــن	
األشــكال،	إلــى	جانــب	جتــرمي	التخريــب،	أو	اإلتــالف،	أو	اإلســاءة،	أو	التدنيــس	

لــدور	العبــادة،	أو	املقابــر.		
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كل	 علــى	 إيجابــي،	 مــردود	 علــى	 والكراهيــة	 التمييــز	 مكافحــة	 قانــون	 ينطــوي	
املســتويات	األمنيــة،	والسياســية،	واالجتماعيــة،	والتــي	ميكــن	إجمالهــا	علــى	النحــو	

ــي: التال

	تعزيــز	منــوذج	التعايــش	اإلماراتــي	يف	الداخــل:	لقــد	اســتطاعت	دولــة	اإلمــارات	
ــة،	حيــث	تشــمل	 ــة	الثقافي ــًدا	للتعددي ــا	فري ــة	املتحــدة	أن	تقــدم	منوذًج العربي
تــام،	علــى	 توافــق	 تعيــش	يف	 مــن	اجلنســيات	 الســكانية	خليًطــا	 تركيبتهــا	
ــن	والعــرق،	 ــق	بالثقافــة	والدي الرغــم	مــن	االختالفــات	فيمــا	بينهــا	فيمــا	يتعل
وهــذا	النمــوذج	يحظــى	برعايــة	كبيــرة	مــن	قبــل	قيــادة	دولــة	اإلمــارات،	التــي	
ــق	مــن	خــالل	 ــش	االجتماعــي	والتواف ــم	التعاي ــز	قي ــى	تعزي تســعى	جاهــدًة	إل
كثيــر	مــن	املبــادرات	واآلليــات	واألطــر	والقوانــني	والتشــريعات.	وتؤمــن	دولــة	
اإلمــارات	العربيــة	املتحــدة	بالتســامح	والتعايــش	بكونهمــا	مــن	القيــم	اإليجابيــة	
ــا	تســعى	 ــذا	فإنه ــا	احلضــاري	ومشــروعها	النهضــوي،	له ــي	تعكــس	وجهه الت
إلــى	توفيــر	املنــاخ	الــذي	يضمــن	إقامــة	مجتمــع	متجانــس	ومتماســك	يتيــح	
جلميــع	أفــراده	-بغــض	النظــر	عــن	انتماءاتهــم	الثقافيــة،	والدينيــة،	والعرقيــة	
-التعايــش	يف	أمــن	وســالم.	وال	شــك	يف	أن	هــذا	القانــون	ســيعزز	مــن	ســيادة	
قيــم	التعايــش	االجتماعــي	والســالم	بــني	مكونــات	املجتمــع،	ممــا	ينطــوي	علــى	
ــة.	)درع	الوطــن،	2015م(. ــى	األمــن	واالســتقرار	يف	الدول ــي	عل مــردود	إيجاب

ــي	تهــدد	 ــون	مــن	مواجهــة	نزعــات	التطــرف	واإلرهــاب	الت ــن	هــذا	القان 	ومُيكِّ
األمــن	والســلْم	االجتماعيــني،	ويتصــدى	هــذا	القانــون	خلطــر	األيدولوجيــات	
املتطرفــة	التــي	تقــف	وراءهــا	جماعــات	راديكاليــة	تــروج	لصــدام	احلضــارات	
وترفــض	االعتــراف	باآلخــر	املختلــف	معهــا	ثقافًيــا	ودينًيــا،	وهــي	بذلــك	تهــدد	
األمــن	والســلْم	يف	املجتمعــات	العربيــة	واإلســالمية،	كمــا	تعــوق	مســيرة	التطــور	
والتقــدم،	وتنمــط	صــورة	غيــر	حقيقيــة	عــن	الديــن	اإلســالمي،	وتضــر	بســمعة	
التــي	حدثــت	يف	احمليــط	 كلــه.	فاألعمــال	اإلرهابيــة	 العالــم	 املســلمني	يف	
كان	 املتطرفــة،	 األيدولوجيــات	 تصاعــد	 إلــى	 إضافــة	 والعاملــي،	 اإلقليمــي	
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يتطلــب	التحــرك	لتحصــني	املجتمــع	اإلماراتــي	مــن	هــذا	اخلطــر	،	الــذي	يــؤدي	
ــون	احلــروب	والتمــزق،	لهــذا	يتضمــن	 ــه	يف	أت ــزج	ب ــت	املجتمــع،	وال ــى	تفتي إل
القانــون	اإلماراتــي	ملكافحــة	التمييــز	والكراهيــة	كثيــًرا	مــن	املــواد	املهمــة	التــي	
مــن	شــانها	مكافحــة	اســتغالل	الديــن	يف	تكفيــر	األفــراد	واجلماعــات	بعقوبــات	
تصــل	إلــى	اإلعــدام	إذا	اقتــرن	الرمــي	بالكفــر	حتريًضــا	علــى	القتــل	فوقعــت	
اجلرميــة	نتيجــة	لذلــك،	وتطبيــق	عقوبــات	رادعــة	للجمعيــات	والفعاليــات	
الداعيــة	إلــى	ازدراء	األديــان	أو	التمييــز	أو	إثــارة	خطــاب	الكراهيــة.	)درع	

الوطــن،	2015م(.	

	كمــا	يعمــل	القانــون	علــى	مواجهــة	نزعــات	التمييــز	العنصــري	التــي	تهــدد	
بدورهــا	األمــن	والســلْم	االجتماعيــني،	ويتضمــن	القانــون	رســالة	عميقــة	كونــه	
ــر	يف	وحــدة	املجتمــع	 ــى	أي	خطــاب	عنصــري	متييــزي	يؤث ــق	عل يقطــع	الطري
ومتاســكه،	فالعنصريــة	متيــز	بــني	النــاس	ســلًبا،	وال	تضــع	بعــني	احلســبان	كــون	
ــم	اهلل	شــعوًبا	 ــد	جعله ــن	مصــدر	واحــد،	وأصــل	واحــد،	وق ــني	م البشــر	نابع
وقبائــل	ليتعارفــوا،	ويتســاكنوا،	ويتعاونــوا،	وليــس	العكــس،	فالعنصريــة	تنمــي	
الــروح	العصبيــة،	كمــا	تلغــي	مفهــوم	املواطنــة،	التــي	تســتقيم	علــى	العقــد	
االجتماعــي	الــذي	يجمــع	األمــة	وال	يفرقهــا،	وجتعــل	االجتهــادات	يف	الــكالم	
بــداًل	مــن		التعــاون	 والتفســير	واملعانــي	ســبًبا	للتنابــذ	وتأجيــج	اخلــالف،	
ــن	بعضهمــا	لبعــض	 ــة	صنوي ــة	والكراهي ــت	العنصري ــا	كان والتكامــل.	ومــن	هن
ــون	 ــإن	القان ــذا	ف ــة	الشــر	املســتطير،	وله ــة	واحــدة؛	وهــي	عمل ووجهــني	لعمل
اإلماراتــي	ملكافحــة	التمييــز	والكراهيــة،	تضمــن	مــن	العقوبــات	الرادعــة	التــي	
تضمــن	التصــدي	ألي	خطــاب	عنصــري،	أو	متييــز	ضــد	أحــد	أفــراد	املجتمــع	
بســبب	اللــون،	أو	اجلنــس،	أو	العــرق،	أو،	الديــن،	أو	املعتقد،	فاجلميع	سواســية	
أمــام	القانــون.	كمــا	أن	القانــون	مينــح	دولــة	اإلمــارات	قــوة	رادعــة	للذيــن	لديهــم	
الغايــة	يف	التالعــب	أو	محاولــة	نشــر	األفــكار	الهدامــة	واحلقــد	يف	النفــوس،	
ضــد	األعــراق،	أو	املذاهــب	املختلفــة	عــن	اعتقاداتهــم،	وبهــذا	القانون	يســتطيع	



إدارة الدراسات والبحوثمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني78

ــات	املســؤولة.	)درع	 ــى	اجله ــاع	عــن	نفســه	مــن	خــالل	اللجــوء	إل ــرد	الدف الف
الوطــن،	2015م(.

	ومــن	املــردودات	اإليجابيــة	لقانــون	مكافحــة	التمييــز	والكراهيــة،	ترشــيد	
اســتخدام	وســائل	التواصــل	االجتماعــي،	وحظــر	أي	إســاءات	لأشــخاص	
علــى	اإلنترنــت	،	يف	الوقــت	الــذي	أصبحــت	فيــه	وســائل	التواصــل	االجتماعــي	
إحــدى	األدوات	املهمــة	فيمــا	يطلــق	عليــه	اإلعــالم	االجتماعــي	اجلديــد	بالنظــر	
إلــى	مــا	تقــوم	بــه	مــن	دور	متعــدد	األبعــاد:	سياســي،	واجتماعــي،	وثقــايف،	إال	
أنهــا	تظــل	يف	الوقــت	ذاتــه	مصــدًرا	مــن	مصــادر	التهديــد	لأمــن	الوطنــي	
للــدول	واملجتمعــات،	وذلــك	يف	ظــل	جلــوء	بعضهــم	إلــى	توظيفهــا	توظيًفــا	ســيًئا	
يف	نشــر	اإلشــاعات	واألكاذيــب	املغرضــة،	بــل	إن	األمــر	الالفــت	للنظــر،	أن	
اجلماعــات	أصبحــت	تلجــأ	إلــى	وســائل	التواصــل	االجتماعــي	لنشــر	أفكارهــا	
اإلمــارات	 دولــة	 أن	 شــك	يف	 وال	 والشــباب.	 النــشء	 الهدامــة	يف	صفــوف	
العربيــة	املتحــدة،	ومبــا	متثلــه	مــن	منــوذج	ناجــح	علــى	كل	األصعــدة،	أصبحــت	
عرضــة	يف	األونــه	األخيــرة	إلشــاعات	كثيــرة	تســتهدف	تشــويه	هــذا	النمــوذج	
ــني	 ــة	يف	الداخــل	ب ــزع	والبلبل ــارة	الف ــة	يف	اخلــارج،	أو	إث أو	هــز	صــورة	الدول
ــي	 ــود	الت ــن	البن ــًرا	م ــون	كثي ــذا	تضمــن	القان ــة،	وله ــع	املختلف ــات	املجتم مكون
تضمــن	ترشــيد	اســتخدام	وســائل	التواصــل	االجتماعــي؛	ومــن	ذلــك	مــا	ورد	
يف	نــص	املــادة	)3(	مــن	القانــون،	والتــي	تنــص	علــى	أنــه	»ال	يجــوز	االحتجــاج	
بحريــة	الــرأي	والتعبيــر«	وهــو	بنــد	يضــع	ضوابــط	محــددة	بشــأن	عــدم	حريــة	
األشــخاص	يف	الطعــن	بأفــكار	ومعتقــدات	أشــخاص	آخريــن	بدواعــي	حريــة	

الــرأي	والتعبيــر.

	كمــا	يتضمــن	القانــون	بنــًدا	آخــًرا	مهًمــا	ينــص	علــى:	إتيــان	أي	شــيء	أو	عمــل«،	
يحــض	علــى	الكراهيــة،	أو	التمييــز،	مــا	يعنــي	أن	هــذا	العمــل	قــد	يشــمل	
الكتابــة،	أو	الرســم،	أو	أي	وســيلة	تعبيريــة	أخــرى،	مــن	شــأنها	التحريــض	
علــى	األديــان	واملســاس	بهــا،	واســتباحة	أشــخاص	دمــاء	مســلمني	آخريــن	
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بدعــوى	اختالفهــم	يف	املذهــب.	ولهــذا	يحــث	القانــون	جميــع	أفــراد	املجتمــع،	
مواطنــني	ومقيمــني،	علــى	توخــي	احليطــة	واحلــذر	يف	أن	يحتفظــوا	بهواتفهــم	
الذكيــة،	أو	حســاباتهم	علــى	وســائل	التواصــل	االجتماعــي،	أّيًــا	مــن	الرســائل،	
أو	الفيديوهــات،	أو	التســجيالت	التــي	مــن	شــأنها	أن	تثيــر	التمييــز	والكراهيــة	
بــني	أفــراد	املجتمــع،	أو	أن	يقــوم	هــؤالء	بنشــرها	دون	وعــي	أو	إدراك	محتواها،	

فيســهمون	مــن	دون	أن	يقصــدوا	يف	نشــر	الكراهيــة	والتمييــز.	

	ولهــذا	فقــد	جــرم	القانــون	كل	قــول	أو	عمــل	مــن	شــأنه	إثــارة	الفتنــة	أو	النعــرات	
أو	التمييــز	بــني	األفــراد	أو	اجلماعــات	مــن	خــالل	نشــره	على	شــبكة	املعلومات،	
أو	شــبكات	االتصاالت،	أو	املواقع	اإللكترونية،	أو	املواد	الصناعية،	أو	وســائل	
تقنيــة	املعلومــات،	أو	أي	وســيلة	مــن	الوســائل	املقــروءة،	أو	املســموعة،	أو	
املرئيــة،	وذلــك	مبختلــف	طرائــق	التعبيــر،	مثــل:	القــول،	أو	الكتابــة،	أو	الرســم.	

)درع	الوطــن،	2015م(.		

2-11-3: جتربة سنغافورة يف التعايش وإدارة التنوع االجتماعي:

ســاكن،	 ماليــني	 	5 يبلــغ	 وتعدادهــا	 الكومنويلــث،	 دول	 أصغــر	 ســنغافورة	 تُعــد	
منهــم	20%	مــن	غيــر	املواطنــني،	وتعــد	أول	دولــة	يف	العالــم	تعــرف	شــعبها	يف	
فقــد	متيــز	 األعــراق«.	 متعــدد	 »شــعب	 بأنــه:	 	1965 ســنة	 املؤســس	 الدســتور	
املجتمــع	الســنغافوري	منــذ	تأسيســه	بتعــدد	الثقافــات	والتقاليــد	واللغــات	واألديــان	
فيــه،	نظــًرا	إلــى	أصــول	مواطنيــه	الصينيــة	والهنديــة	واملاالويــة	وغيرهــا،	والــذي	
جــاء	بكونــه	نتيجــة	طبيعيــة	لطبيعــة	ســنغافورة	اجلغرافيــة	والتجاريــة	علــى	مــدى	

2009م(. التاريــخ.	)جماعــة،	

وقــد	تدعــم	هــذا	الــدور	يف	بدايــات	القــرن	التاســع	عشــر	عندمــا	أنشــأت	»شــركة	
شــرق	الهنــد	اإلجنليزيــة«	مركــًزا	جتارًيــا	ومينــاًء	بحرًيــا	حــًرا،	كان	مــن	نتيجتــه	
وفــود	أفــواج	كبيــرة	مــن	املهاجريــن	الوافديــن،	خاصــة	مــن	جنــوب	الصــني،	ويف	
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خــالل	عقــد	مــن	الزمــن،	شــكل	الصينيــون	أغلبيــة	ســكانية	يف	البــالد،	ورغــم	تقلــص	
حركــة	الهجــرة	بعــد	احلــرب	العامليــة	الثانيــة،	فقــد	اســتمر	منــو	األغلبيــة	الصينيــة	
نتيجــة	الــوالدات	احملليــة،	وبحلــول	عهــد	اســتقالل	الدولــة	يف	منتصــف	الســتينيات	
مــن	القــرن	العشــرين،	كان	الصينيــون	يشــكلون	75%	مــن	الســكان،	يف	مقابــل	
15%	مــن	املااليــو،	و7%	مــن	ذوي	األصــول	الهنديــة،	و3% مــن	غيــر	اآلســيويني،	
ويعتــرف	الدســتور	الســنغافوري	رســمًيا	باألعــراق	الثالثــة	التــي	متثــل	شــعبه،	وهي:	

الصينيــة،	والهنديــة،	واملاالويــة.	)جماعــة،	2009م(.

تشــكل	ســنغافورة	جغرافًيــا	جزيــرة	صغيــرة	شــبه	مالصقــة	ملاليزيــا،	حيــث	ال	يفصل	
بينهمــا	ســوى	مضيــق	بحــري	بعــرض	ميــل	واحــد،	ويشــكل	البلــدان	مًعــا	جــزًءا	
ــا،	وجنــوب	 مــن	أرخبيــل	اجلــزر	الشرق-آســيوية	الــذي	يضــم	إندونيســيا،	وماليزي
الفلبــني،	حيــث	ميثــل	اإلســالم	ولغــة	املااليــو	العالمتــني	املميزتــني	لثقافــة	املنطقــة.

ويف	فتــرة	تأســيس	الدولــة،	كان	الصينيــون	يشــّكلون	أغلبيــة	ســكانية	يف	اجلزيــرة،	
ولكــن	محاطــة	بأغلبيــة	ســكانية	ماالويــة	يف	األرخبيــل	اإلندونيســي	بكاملــه.	وهــذا	
ــة	 ــة«	أو	»صيني ــة	الدول ــى	»صيني ــون	عــدم	اإلصــرار	عل مــا	جعــل	الصينيــني	يفضل
األمــة	الســنغافورية«،	كــي	ال	يشــكل	عامــل	توتــر	مســتقبلي	مــع	دول	اجلــوار،	خاصــة	
مــع	تزامــن	ذلــك	مــع	تصاعــد	املــد	الثقــايف	للحــزب	الشــيوعي	الصينــي	الــذي	كان	
ســيؤدي	إلــى	تفســير	قيــام	»دولــة	صينيــة«	يف	ســنغافورة	كنــوع	مــن	»االختــراق	
	قبــول	القيــادة	السياســية	املؤسســة	للدولــة	 الشــيوعي«	للمنطقــة.	ولذلــك،	ُعــدَّ
بإعــالن	»الطبيعــة	املتعــددة	األعــراق«	للدولــة	مبنزلــة	بــادرة	حســن	نيــة	تهــدف	
إلــى	تعزيــز	التعايــش	االجتماعــي	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع	الســنغافوري.	

)جماعــة،	2009م(.

ومنــذ	تأســيس	الدولــة،	مت	اعتمــاد	أربــع	لغــات	رســمية:	اإلجنليزيــة،	والصينيــة	
واإلدارة	 التجــارة	 لغــة	 اإلجنليزيــة	 ومتثــل	 والتاميــل.	 واملاالويــة،	 )املانداريــن(،	
العموميــة	واملــدارس	االبتدائيــة	النظاميــة،	علــى	أســاس	كونهــا	ابتــداًء	اللغــة	التــي	
ــي	فرضــت	نفســها	يف	التجــارة	 ــة	الت ــة	العاملي ــا	اللغ ــم	كونه ــا	االســتعمار،	ث فرضه
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والعلــوم	والتكنولوجيــا.	أمــا	علــى	مســتوى	الواقــع،	فقــد	كان	كل	طالــب	يتعلــم	»لغتــه	
األم«	إلــى	جانــب	اإلجنليزيــة،	وبالتحديــد	لغــة	العــرق	الــذي	ينتمــي	إليــه	األب،	حيــث	
إن	كل	طفــل	يســجل	انتمــاءه	العرقــي	إلــى	أصــل	أبيــه،	دون	أمــه	يف	حالــة	الــزواج	
املختلــط.	ومــن	خــالل	هــذا	التصنيــف	املطبــق	آلًيــا،	تتكفــل	الدولــة	بالتصنيــف	
اإلجنليزيــة	 اللغــة	 اســتعمال	 ارتبــاط	 مــن	 الرغــم	 وعلــى	 للمواطنــني.	 العرقــي	
باملاضــي	االســتعماري،	إال	أنــه	ينظــر	إليهــا	بوصفهــا	لغــة	»محايــدة	عرقًيــا«.	ومــن	
ــة	عامــاًل	 ــاكل	االقتصادي ــة	والهي ــل	اإلدارة	العمومي ،	فيشــكل	اعتمادهــا	مــن	قب ــمَّ ثَ
ــني.	 ــة	للمواطن ــاء	أي	تفاضــل	عرقــي	يف	اخلدمــات	احلكومي ــا،	يضمــن	إلغ إيجابًي
ــوم	 ــي	يق ــون	أي	جنــاح	اقتصــادي	محل ــل	يف	ك ــل	اإلضــايف	املتمث ــى	العام ــاء	عل وبن
أساًســا	علــى	إتقــان	اإلجنليزيــة،	أصبحــت	هــذه	اللغــة	مبنزلــة	»ضمانــة«	للجــدارة	

ــل. ــة	وســوق	العم يف	املؤسســات	التعليمي

كمــا	ميثــل	برنامــج	الســكن	االجتماعــي	الوطنــي	أحــد	أهــم	إجنــازات	احلكومــة	
الســنغافورية	التــي	حكمهــا	حــزب	احلركــة	الشــعبية	منــذ	ســنة	1959م	وإلــى	اآلن	
مــن	دون	انقطــاع.	ففيمــا	عــدا	10%	مــن	الســكان	األثريــاء	مــن	ذوي	الدخــل	املرتفــع،	
والذيــن	يفضلــون	العيــش	يف	منــازل	فخمــة	خاصــة،	يعيــش	غالبيــة	الســكان	يف	
ــة	يف	إطــار	مخطــط	عقــاري	 ــة	ومبني عمــارات	شــاهقة	مدعومــة	مــن	طــرف	الدول
شــامل.	وقــد	أتــاح	هــذا	البرنامــج	اإلســكاني	للحكومــة	إمكانيــة	تفتيــت	التجمعــات	
الســكنية	علــى	أســاس	عرقــي،	الــذي	كرســه	االســتعمار	اإلجنليــزي،	مــن	خــالل	
ــه	أواًل«	وكان	مــن	 اعتمــاد	منــح	الســكن	حســب	قاعــدة:	»مــن	يأتــي	أواًل	تتــم	خدمت
آثــار	هــذا	التوزيــع	ذوبــان	التجمعــات	احملتملــة	لأقليــات	الســكانية	)الهنــود	واملااليو(	
يف	جميــع	العمــارات	الشــاهقة.	وتدعمــت	هــذه	السياســة	ســنة	1980م	مــن	خــالل	
ــى	إدارة	كل	عمــارة	شــاهقة	اعتمــاد	 إقــرار	نظــام	محاصصــة	ســكانية،	يفــرض	عل
النســب	الســكانية	الوطنيــة	نفســها	يف	تركيبــة	ســكان	العمــارة	نفســها.	وقــد	ســاعد	
علــى	فــرض	هــذه	الرقابــة	كــون	الدولــة	هــي	املشــرف	املباشــر	علــى	عقــود	اإليجــار	
للشــقق	مــن	خــالل	جهــاز	إداري	مفــوض	مــن	قبــل	الدولــة.	)جماعــة،	2009م(.
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وعلــى	الرغــم	مــن	كــون	هــذا	التوزيــع	يتــم	تطبيقــه	تطبيًقــا	عــاداًل،	إال	أنــه	ال	يخلــو	
مــن	انعكاســات	ســلبية	علــى	التواصــل	االجتماعــي	بــني	الســكان	مــن	عــرق	واحــد	
ــرة	للمواطنــني	مــن	أصــل	 ــع	يف	العمــارات	يعطــي	فرًصــا	كبي حيــث	إن	هــذا	التوزي
صينــي	أن	يجــدوا	مــن	بــني	جيرانهــم	عائلــة	مــن	أصــل	صينــي،	مالصقــة	لهــم	
يف	الســكان	أو	علــى	األقــل	يف	الطابــق	نفســه،	كونهــم	ميثلــون	75%	مــن	نســبة	
الســكان.	يف	حــني	قــد	يكــون	ذلــك	صعًبــا	علــى	العائــالت	مــن	أصــل	مــاالوي،	وأكثــر	
صعوبــة	للعائــالت	ذات	األصــول	الهنديــة	نتيجــة	األغلبيــة	الســكانية	للمواطنــني	مــن	

أصــل	صينــي،	والتوزيــع	الســكاني	الصــارم	املعتمــد.

يف	 مــاالوي	 أو	 هنــدي	 أصــل	 مــن	 مرشــح	 أي	 فــوز	 اســتحالة	 تصــور	 وميكــن	
االنتخابــات	البرملانيــة،	لــو	كان	نظــام	االنتخــاب	قائًمــا	علــى	أســاس	عرقــي،	وحتــى	
ال	يــؤدي	هــذا	الواقــع	الدميوغــرايف	إلــى	تهميــش	فئتــني	متثــالن	مبجموعهمــا	ربــع	
الســكان،	أحدثــت	يف	بدايــة	التســعينيات	مــن	القــرن	املاضــي	تغييــرات	علــى	النظام	
االنتخابــي	تضمــن	متثيــاًل	برملانًيــا	لأقليــات،	مــن	خــالل	اعتمــاد	نظــام	محاصصــة	
ــا	للمرشــحني	 إجباريــة	يف	التحالفــات	السياســية	القائمــة	يفــرض	تقســيًما	عرقًي
بالنســب	الســكانية	الوطنيــة	نفســها.	وهــذا	مــا	ســمح	لأقليتــني	الهنديــة	واملاالويــة	
متثْيــاًل	دائًمــا	يف	البرملــان.	غيــر	أن	هــذا	النظــام	كــرس،	مــن	ناحيــة	أخرى،	ســيطرة	
برملانيــة	مطلقــة	ودائمــة	بنســبة	75%	للمواطنــني	مــن	أصــل	صينــي،	وهــو	مــا	
يجعــل	أي	سياســة	ثقافيــة	أو	عرقيــة	حتــت	النفــوذ	املطلــق	لهــذه	الفئــة	الســكانية.	

)جماعــة،	2009م(.

ميثــل	الســكان	مــن	أصــل	املااليــو	جــزًءا	ال	يتجــزأ	مــن	الغالبيــة	املســلمة	التــي	تعيــش	
يف	إندونيســيا	وماليزيــا	وجنــوب	الفليبــني،	وقــد	أدى	ذلــك	إلــى	منــح	املســلمني	يف	
ســنغافورة	امتيــازات	دســتورية	خاصــة.	ويضــاف	إلــى	ذلــك	أن	عضويــة	ســنغافورة	
ملدة	ســنتني	)1963-1965(	يف	االحتاد	املاليزي	الذي	يعد	دســتورًيا	اإلســالم	هو	
الديــن	الرســمي	لشــعب	املااليــو،	أدت	إلــى	املطابقــة	بــني	األصــل	العرقــي	واالنتمــاء	
الدينــي	لســكان	ســنغافورة	مــن	أصــل	مــاالوي.	حيــث	إن	كل	مواطــن	مــن	أصــل	
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ــا	إلــى	اإلســالم.	وقــد	نشــأ	عــن	هــذا	االعتبــار	آثــار	 مــاالوي	يعــد	دســتورًيا	منتمًي
مهمــة:	فإضافــة	إلــى	التشــريع	املدنــي	الــذي	تخضــع	لــه	الدولــة،	يخضــع	املســلمون	
منــذ	ســنة	1957م	حلكــم	الشــريعة	اإلســالمية	مــن	خــالل	مؤسســات	مت	إنشــاؤها،	
مثــل:	احملكمــة	اإلســالمية،	واحملكمــة	الشــرعية،	وهيئــة	األحــوال	الشــخصية،	ويف	
عــام	1965م	ســنت	الدولــة	تشــريًعا	جديــًدا	يقــن	تطبيــق	الشــريعة	علــى	املســلمني	
خاصــة	يف	مســائل	الــزواج	والطــالق	واملواريــث،	مــن	خــالل	إنشــاء	مجلــس	إســالمي	
أعلــى	ودار	لإلفتــاء	وهيئــة	للــزكاة	وهيئــة	لأوقــاف	وإدارة	احلــج،	وإدارة	املســاجد.	
ومــن	جهــة	أخــرى،	ومــن	خــالل	االمتيــازات	نفســها،	أصبــح	للمســلمني	متثيــل	
حكومــي	مباشــر	عــن	طريــق	إحــداث	وزارة	خاصــة	بالشــؤون	اإلســالمية	واملاالويــة،	
ولكــن	مــن	دون	أن	يســمح	لهــذه	الــوزارة	بــأن	تكــون	ممثلــة	ملصالــح	املســلمني	علــى	

حســاب	املكونــات	االجتماعيــة	األخــرى.	)جماعــة،	2009م(.	

2-11-4: جتربة الهند يف التعايش وإدارة التعددية:

والتــزاوج	 االندمــاج	 إلــى	 القدميــة	 العصــور	 الهنــدي	يف	 املجتمــع	 تكويــن	 يعــود	
احلضــاري	األول	الــذي	حــدث	بــني	اآلريــني	القادمــني	وســكان	وادي	الهنــد،	وقــد	
اتســم	االندمــاج	بعناصــر	مميــزة	اســتمدت	أصولهــا	مــن	الثقافتــني،	ويف	العصــور	
الالحقــة،	تعاقبــت	أقــوام	كثيــرة،	مثــل:	اإليرانيــني،	واليونانيني،	والبارثيــني،	والهون،	
والعــرب	املســلمني،	واألتــراك،	واملســيحيني	األوائــل،	واليهــود،	والزرادشــتيني،	حيــث	
أحدثــت	تلــك	األقــوام	تغيــرات	ثقافيــة	واضحــة،	إال	أنهــا	تصاهــرت	جميًعــا	يف	
احملصلــة	مــع	مــرور	الزمــن	يف	بوتقــة	واحــدة	»فالهنــد	شــديدة	القدرة	علــى	االحتواء	

والتعايــش	وكأنهــا	البحــر	احمليــط«.	)زويــن،	1997م(.

ــا	أكثــر	مــن	مليــار	ســاكن.	ونظــًرا	إلــى	هــذا	العــدد	الكبيــر	 ويعيــش	يف	الهنــد	حالًي
مــن	الســكان،	وحركــة	التنقــل	والهجــرة	مــن	منطقــة	إلــى	أخــرى،	فيشــكل	تنــوع	
ــد.	 ــة	يف	الهن ــع	املناطــق	اجلغرافي ــان	ظاهــرة	شــائعة	يف	جمي ــات	وتعــدد	األدي اللغ
ــم	 ــوع	معتقداته ــزون	بتن ــر	مــن	)82%(	مــن	ســكانها،	ويتمي ــدوس	أكث ويشــكل	الهن
الدينيــة	وعاداتهــم	ولغاتهــم.	أمــا	باقــي	الهنــود،	فيتوزعــون	بــني	مســلمني	)%12(	
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ومســيحيني	)2.34%(	وســيخ	)1.94%(	وبوذيني	)0.76%(	وغيرهم	)%0.39(.	
)جماعــة،	2009م(.

ــن	 ــر	م ــد	أكث ــا	تع ــث	إنه ــا،	حي ــد	تنوًع ــل	الهن ــال	تق ــات،	ف ــى	مســتوى	اللغ ــا	عل وأم
مئــة	لغــة	ولهجــة،	مت	االعتــراف	رســمًيا	باثنتــني	وعشــرين	منهــا	يف	دســتور	البــالد.	
وعلــى	الرغــم	مــن	أن	اللغــة	الهنديــة	يتكلمهــا	أكثــر	مــن	)40%(	مــن	الســكان،	فقــد	
اعتمــدت	اإلجنليزيــة	لغــة	رســمية	غالبــة.	أمــا	عــن	بقيــة	اللغــات،	فبعضهــا	معتمــد	
رســمًيا	يف	الواليــات	التــي	يغلــب	فيهــا	الناطقــون	بهــا،	وبعضهــا	اآلخــر	لــم	يتمكــن	
مــن	االنتشــار	حتــى	يف	ظــل	وجــود	أغلبيــة	ناطقــة	بهــا،	والســبب	يف	ذلــك	أن	كثيــًرا	
ــة	 ــات	منطوق ــت	لغ ــا،	فبقي ــم	تتطــور	وســائل	كتابته ــة	ل ــة	بدائي ــات	الهندي مــن	اللغ
وغيــر	معتمــدة	رســمًيا،	أمــا	املظهــر	الثالــث	للتعدديــة	الثقافيــة	يف	الهنــد،	فيتمثــل	
يف	ســكانها	األصليــني،	املعروفــني	بالقبائــل	البدائيــة،	والذيــن	يتجــاوز	عددهــم	
100	مليــون	نســمة.	وهــم	يتوزعــون	يف	كل	املناطــق،	ويكثــرون	خاصــة	يف	الشــمال	
الشــرقي	للهنــد،	حيــث	اســتطاعوا	تشــكيل	حكومــات	قبليــة	مــن	خمــس	واليــات	مــن	
بــني	الواليــات	الســبع	يف	هــذه	املنطقــة	التــي	اشــتهرت	باالضطرابــات	السياســية	

ــة.	)جماعــة،	2009م(. ــات	القبلي والعصبي

إن	أحد	أشــكال	التعددية	التي	فرضت	نفســها	واقعًيا	يف	الهند؛	تتمثل	يف	التعددية	
العقائديــة	والسياســية.	وقــد	تكرســت	هــذه	الظاهــرة	منــذ	فتــرة	اســتقالل	البــالد	
عــن	االحتــالل	البريطانــي،	حــني	أضفــى	عليهــا	جواهــر	الل	نهــرو،	أول	رئيــس	
ــغ	 ــي	تصب ــة	الت ــى	التعددي ــز	عل ــن	خــالل	التركي ــة	دســتورية	م ــدي،	صبغ وزراء	هن
املجتمــع	الهنــدي،	حــني	قــال	يف	خطــاب	وجهــه	إلــى	وزراء	احلكومــات	احملليــة:	»إن	
التنــوع	يف	املجتمــع	الهنــدي	هائــل	وبديهــي.	وهــذا	التنــوع	ميكــن	مشــاهدته	يف	كل	
مــا	حولنــا،	ولكنــه	موجــود	أيًضــا	حتــى	علــى	مســتوى	املالمــح	وعلــى	مســتوى	طرائــق	
التفكيــر.	وعلــى	الرغــم	مــن	كل	هــذا	التنــوع	الهائــل،	ال	ميكــن	أن	نخطــئ	يف	كوننــا	
دولــة	موحــدة«	ويف	خطــاب	آخــر	يف	بدايــة	اخلمســينيات،	دعــا	وزراءه	إلــى	»عــدم	
التعامــل	مــع	الهنــود	بالطريقــة	أو	باألســلوب	نفســهما؛	ألنهــم	متنوعــون	ومختلفــون	



85 التعايش في المجتمع السعودي

كثيــًرا	بعضهــم	عــن	بعــض،	ومــن	الطبيعــي	أال	يكــون	مقبــواًل	حرمانهــم	مــن	أي	شــكل	
مــن	أشــكال	احلكــم	الذاتــي	أو	االســتقاللية	النســبية«.	)جماعــة،	2009م(.	

لقــد	كان	نهــرو	يشــعر	بخصوصيــة	الواقــع	الهنــدي	وضــرورة	احتــرام	القيــم	املختلفة	
التــي	حتكــم	مكونــات	املجتمــع	الهنــدي،	وقــد	جتلــى	هــذا	يف	منــط	حكمــه	للبــالد،	
ورفضــه	كل	محــاوالت	فــرض	طمــس	هويــات	اجلماعــات	املختلفــة	ثقافًيــا،	ولكنــه	
يف	املقابــل،	كان	يدعــو	إلــى	اســتيعاب	اجلماعــات	الثقافيــة	يف	إطــار	مشــترك؛	ألنــه	
مــن	دون	ذلــك	ال	ميكــن	بنــاء	أمــة،	خاصــة	يف	مثــل			املجتمــع	الهنــدي،	وقــد	قامــت	
دعوتــه	علــى	أســاس	عــدم	فرضهــا	بالقــوة	علــى	اجلماعــات	الثقافيــة،	وإمنــا	عبــر	
تطويــر	القناعــة	بضرورتهــا	تربويــا	ومــن	خــالل	التواصــل،	واحلــوار،	وأن	احلكومــة	
	 الهنديــة	تكفــل	للجماعــات	الثقافيــة	حريــة	االحتفــاظ	بهويتهــا	الثقافيــة،	ومــن	ثــَمَّ
ــى	 فليــس	مــن	مهمــة	احلكومــة	أن	تتدخــل	يف	شــؤون	اجلماعــات	وإمنــا	تســعى	إل
اســتيعابها	يف	املجتمــع	لتتعايــش	مــع	املكونــات	االجتماعيــة	الهنديــة	األخــرى.	

)جماعــة،	2009م(.	

العاملــني	 والدميوقراطيــة	 الفيدرالــي	 النظــام	 مثَّــل	 الهنــد،	 اســتقالل	 ومنــذ	
ــة	أو	 ــن	خــالل	الســماح	ألي	جماعــة	عرقي ــا،	م ــات	وحله ــني	يف	إدارة	األزم الناجع
دينيــة؛	ســواء	يف	املجالــس	القبليــة	أو	البلديــة	أو	اجلهويــة	بإنشــاء	أي	مؤسســة	أو	
ــة	 ــا	الثقافي ــا	وهويته ــق	بانتمائه ــا	فيمــا	يتعل ــق	حاجته ــاز	حكــم	مناســب	لتحقي جه
ــة	الناخبــني	يف	 ــل	أغلبي ــا	ميث ــاًرا	دميوقراطًي شــريطة	أن	تكــون	هــذه	املؤسســة	خي
إطــار	االنتمــاء	الثقــايف	أو	العرقــي	احملــدد.	ولذلــك	يعــد	تاريــخ	الفيدراليــة	يف	الهنــد	
منــذ	اخلمســينيات	منوذًجــا	يف	االســتجابة	لطلبــات	االعتــراف	السياســي	واحلكــم	
الذاتــي	وإجــراءات	حمايــة	الهويــة	الثقافيــة	مــن	مختلــف	الطوائــف	واإلثنيــات،	ممــا	
حــدا	ببعــض	املفكريــن	أن	يعــدوا	التعدديــة	الثقافيــة	والفيدراليــة	صنويــن	متكاملــني	
يف	التجربــة	الهنديــة.	فنظــًرا	إلــى	أن	اجلماعــات	املختلفــة	لغوًيــا	وعرقًيــا	موزعــة	
ــة	مــن	 ــى	مســتويات	مختلف ــالد	إل ــر	تقســيم	الب ــا	واســًعا،	فقــد	وف ــا	توزيًع جغرافًي
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احلكــم	احمللــي	واإلدارة	الذاتيــة	مجموعــة	مــن	احللــول	العمليــة	الناجعــة،	مــن	بينهــا	
مــا	يلــي:

	كفــل	الدســتور	الهنــدي	ألي	مجموعــة	مــن	املواطنــني	لهــم	لغــُةُ	خاصــُة،	أو	كتابــُة	
	الكامــَل	يف	حمايتهــا؛	ممــا	يعنــي	أن	أي	حكــم	محلــي	ال	 أو	ثقافــُة	أو	ديــُن،	احلــقَّ
يحــق	لــه	اســتصدار	قوانــني	تفــرض	ثقافــة	األغلبيــة	علــى	األقليــة	التــي	تعيــش	

حتت	ســيادته.

	كمــا	جعــل	الدســتور	مــن	مســؤوليات	احلكــم	الفيدرالــي	توفيــر	كل	التســهيالت	
الالزمــة	للحكومــات	احملليــة	لتوفيــر	التعليــم	ألبنــاء	األقليــات	الثقافيــة	بلغتهــم	

األم	يف	املســتوى	االبتدائــي.

	وال	يكتفــي	الدســتور	بحمايــة	مصالــح	األقليــات،	بــل	يوفــر	أيًضــا	إطــاًرا	يحمــي	
أفرادهــا	مــن	أشــكال	التمييــز	التــي	ميكــن	أن	يتعرضــوا	لهــا.

	ويكفــل	الدســتور	أيًضــا	لأقليــات	حريــة	إنشــاء	املؤسســات	التربويــة	والهيئــات	
الالزمــة	وإدارتهــا	حلمايــة	مقوماتهــا	الثقافيــة.

ويف	أواخر	التســعينيات	من	القرن	املنصرم،	شــهدت	الهند	نقاشــات	حول	التعددية	
الثقافيــة،	والتعايــش	االجتماعــي	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع،	وقــد	ثــار	النقــاش	
حــول	محــاور	محــددة	مــن	أهمهــا:	احلاجــة	إلــى	هويــة	وطنيــة	مســتقرة،	وأهميــة	
االنتمــاء	الثقــايف،	واالعتــراف	بالتنــوع	ودعمــه،	والعالقــة	بــني	الدولــة	واجلماعــات	

الثقافيــة،	ودور	التعدديــة	الثقافيــة	يف	بلــورة	الهويــة	الوطنيــة.

وعلــى	الرغــم	مــن	وجــود	التنــوع	الثقــايف،	طبيعًيــا	وتاريخًيــا،	يف	التركيبــة	االجتماعيــة،	
فقــد	لوحــظ	أن	النقــاش	دار	أيًضــا	حــول	مســائل	متعلقــة	بحــق	األقليــات	يف	حمايــة	
هوياتهــا	الثقافيــة،	واملعوقــات	التــي	تعترض	القدرة	على	تكوين	هوية	ثقافية	مشــتركة،	

لتنميــة	التماســك	االجتماعــي	وتعزيــز	االنتمــاء	الوطنــي.	)جماعــة،	2009م(.	
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2-11-5: جتربة ماليزيا يف التعايش وإدارة التعددية:

التعايــش	هــو	حالــة	مــن	الوعــي	الناضــج،	تقتــرن	بهــذا	الوعــي	وال	تنفصــل،	تبقــى	
معــه	وال	تنقطــع،	لهــذا	فــإن	حالــة	التعايــش	بهــذا	املعنــى	ال	حتصــل	بطريقــة	
تلقائيــة،	وال	تظهــر	بطريقــة	عفويــة،	وال	جتــري	بشــكل	ســاكن،	وإمنــا	هــي	بحاجــة	
إلــى	دفــع	وحركــة	ومبــادرة،	تبــدأ	مــن	حالــة	التنبــه	التــي	نعنــي	بهــا	حالــة	الوعــي	
والوعــي	الناضــج.	وحالــة	الوعــي	التــي	تقتــرن	بفكــرة	التعايــش،	لهــا	عالقــة	بطريقــة	
التعامــل	مــع	أمريــن	همــا:	التعدديــة	واالختــالف،	والقبــول	بالتعدديــة	واحتــرام	حــق	
االختــالف،	وشــرط	التعدديــة	جتنــب	األحاديــة،	وعــدم	حتويــل	األحاديــة	إلــى	
سياســات	وســلوكيات	تســن	ومتــارس	فرًضــا	أو	قهــًرا،	وشــرط	االختــالف	جتنــب	
املطابقــة،	وعــدم	حتويــل	املطابقــة	إلــى	سياســات	وســلوكيات	تســن	ومتــارس	فرًضــا	

ــالد،	2016م(. ــًرا.	)املي أو	قه

ومــا	يؤكــد	صلــة	فكــرة	التعايــش	بحالــة	الوعــي،	أن	االلتفــات	لهــذه	الفكــرة	يف	
كثيــر	مــن	املجتمعــات	حصــل	يف	ظــل	ظــروف	خاصــة،	غالًبــا	مــا	كانــت	ظــروف	
ــت	بــني	املجموعــات	البشــرية	 ــي	حصل ــات	والتصادمــات	الت ــرات	واالضطراب التوت
املتعــددة	واملختلفــة،	كالــذي	حصــل	يف	ســنغافورة	ســنة	1964م،	والــذي	حصــل	يف	
ــا	ســنة	1969م،	وهكــذا	يف	دول	ومجتمعــات	أخــرى.	مــن	جانــب	آخــر،	أن	 ماليزي
ــاًرا	كشــف	عــن	مــدى	جنــاح	 هــذه	التعدديــات	علــى	أمناطهــا	املختلفــة	مثلــت	اختب
الــدول	يف	حمايــة	كياناتهــا،	ومتاســك	نســيجها	املجتمعــي	أو	عــن	فشــلها،	فهنــاك	
دول	جنحــت	يف	طريقــة	التعامــل	مــع	أمناطهــا	االجتماعيــة	املتعــددة،	وحققــت	
ت	يف	نظــر	العالــم	دواًل	ناجحــة،	 تعايًشــا	بــني	مجموعاتهــا	البشــرية	املتنوعــة،	وُعــدَّ
مثــل:	ســنغافورة،	وهنــاك	دول	فشــلت	يف	ذلــك	مثــل:	قبــرص	التــي	انقســمت	ســنة	
1974م	ألســباب	سياســية	ودينيــة	وعرقيــة،	بــني	شــمال	مســلم	مــن	أصــل	تركــي،	
وجنــوب	مســيحي	مــن	أصــل	يونانــي،	ولــم	تســتطع	اســتعادة	وحدتهــا	علــى	صغــر	
ــة	عــدد	ســكانها،	وفشــلت	مــن	هــذه	اجلهــة.	)امليــالد،	 ــة،	وقل مســاحتها	اجلغرافي

2016م(.	



إدارة الدراسات والبحوثمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني88

ومــن	الــدول	احلديثــة	التــي	ضربــت	مثــاًل	رائًعــا	يف	العبــور	اآلمــن	نحــو	التعايــش	بــني	
مختلــف	مكونــات	املجتمــع،	هــي	جنــوب	إفريقيــا،	الدولــة	التــي	قدمــت	مــن	قبــل	أســوأ	
صــورة،	وأقبــح	ذاكــرة	يف	ممارســة	سياســات	التمييــز	العنصــري،	وحينمــا	حصــل	
حتــول	يف	نظــام	احلكــم،	وانتقلــت	الســلطة	مــن	يــد	األقليــة	البيضــاء	إلــى	يــد	األكثريــة	
الســوداء،	كاد	الوضــع	ينفجــر	ويــؤدي	إلــى	كارثــة	ال	حتمــد	عقباهــا،	لكــن	الــذي	حصل	
ــذي	 ــال	ال ــر	نيلســون	ماندي ــم	الكبي ــك	بفضــل	حكمــة	الزعي كان	يشــبه	املعجــزة،	وذل
اســتطاع	أن	ينتــزع	مــن	نفــوس	البيــض	الشــعور	باخلــوف،	وينتــزع	مــن	نفــوس	الســود	
الشــعور	بالثــأر،	وحقــق	األمــان	والســالم	لبلــده	وشــعبه،	وكســب	احتــرام	العالــم،	

وأصبــح	رجــاًل	عظيًمــا	يف	نظــر	شــعبه	وشــعوب	العالــم.	)امليــالد،	2016م(.	

يف	املجــال	اإلســالمي	قدمــت	ماليزيــا	جتربــة	ناجحــة	ورائــدة	يف	التعايــش	بــني	
املجموعــات	البشــرية	التــي	تنتمــي	إلــى	ديانــات	وقوميــات	متعــددة	ومتنوعــة،	النجاح	
الــذي	كان	ظاهــًرا	وممتــًدا	ومنكشــًفا	للجميــع	يف	الداخــل	واخلــارج،	حتــدث	عنــه،	
وأشــاد	بــه،	والتفــت	إليــه	كل	مــن	نظــر	يف	جتربــة	هــذا	البلــد	القابــع	يف	جنــوب	شــرق	
آســيا،	علــى	تعــدد	مداخــل	هــذا	النظــر،	ســواء	أكان	املدخــل	اقتصادًيــا	أم	سياســًيا	

أم	دينًيــا	أم	تربوًيــا	أم	غيــر	ذلــك.

تتكــون	ماليزيــا	مــن	أربعــة	أعــراق	وخمــس	ديانــات	أساســية،	هي:	املاليــو	52	باملائة	
مــن	الســكان	يديــن	معظمهــم	باإلســالم،	الســكان	احملليــون	11	باملائــة،	الصينيــون	
بالهندوســية،	 يديــن	معظمهــم	 باملائــة	 	7 الهنــود	 بالبوذيــة،	 يدينــون	 باملائــة	 	24
وهنــاك	9	باملائــة	يدينــون	باملســيحية،	و2	باملائــة	يدينــون	بالكونفوشــية.	)علــي	

جمعــة	وآخــرون،	2007م(.

وقــد	توالــت	علــى	هــذه	التجربــة	األوصــاف	الدالــة	علــى	جناحهــا	الرائــد،	فهنــاك	
مــن	وصفهــا	بالنمــوذج	الرائــع	كمــا	جــاء	يف	املوســوعة	العربيــة	العامليــة	التــي	قالــت	
عنــد	احلديــث	عــن	ماليزيــا	وعلــى	الرغــم	مــن	املشــكالت	واحلساســيات	العرقيــة،	
فــإن	ماليزيــا	تعــد	منوذًجــا	رائًعــا	للتعايــش	االجتماعــي	بــني	مختلــف	مكوناتهــا	

ــة	)مجموعــة	مــن	العلمــاء	والباحثــني،	1999م(. العرقي
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وقدمــت	ماليزيــا	منوذًجــا	يُحتــذى	بــه	يف	التعايــش	بني	الســكان	األصليني	املســلمني،	
وغيرهــم	مــن	الذيــن	يعتنقــون	ديانــات	أخــرى،	وقــد	جنحــت	البــالد	يف	احملافظــة	
علــى	االســتقرار	والتماســك	االجتماعــي،	علــى	الرغــم	مــا	يتوافــر	فيها	مــن	إمكانات	

االنفجــار	ممثلــة	بالتعدديــة	الدينيــة.	

وهنــاك	عــّدة	عوامــل	أســهمت	يف	جنــاح	التجربــة	املاليزيــة	يف	إدارة	التعدديــة،	
وإشــاعة	ثقافــة	التعايــش	واحتــرام	اآلخــر	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع،	وميكــن	

إجمالهــا	يف:	

االنفجار	والتنبه	املبكر	للمشكلة:	
استقلت	ماليزيا	عن	بريطانيا	سنة	1957م،	ويف	سنة	1963م	نشأ	ما	بات	يعرف	
باحتــاد	ماليزيــا،	نتيجــة	النضمــام	مناطــق	املاليــو	وســرواك	وصبــاح	وســنغافورة،	
ويف	ســنة	1965م	انســحبت	ســنغافورة	مــن	االحتــاد	املاليــزي	وكونــت	لهــا	دولــة	
مســتقلة.	وبعــد	ســت	ســنوات	مــن	قيــام	االحتــاد	املاليــزي،	وحتديــًدا	يف	13	مايــو	
ــا	املعاصــر،	املشــكلة	 ــخ	ماليزي ــت	يف	تاري 1969م،	انفجــرت	أخطــر	مشــكلة	حصل
التــي	وضعــت	العالقــات	بــني	املجموعــات	البشــرية	املتعــددة	علــى	احملــك،	وهــددت	
مصيــر	التعايــش	يف	البــالد،	وكادت	تعصــف	بــه،	وتقلــب	صورتــه	وصــورة	ماليزيــا.	
فقــد	حصلــت	صدامــات	داميــة	يف	العاصمــة	كواالملبــور	بــني	املاالويــني	الذيــن	
ميثلــون	أكثريــة	الســكان،	والصينيــني	الذيــن	ميثلــون	أقليــة،	حصلــت	نتيجــة	التفــاوت	
ــني،	 ــني	املجموعت ــوازن	االقتصــادي	ب ــالل	الت ــر	يف	مســتويات	املعيشــة،	واخت الكبي
والتوزيــع	غيــر	العــادل	للثــروة،	فالصينيــون	كانــوا	يتحكمــون	يف	اقتصــاد	البلــد	ويف	
جتارتــه،	واملاالويــون	كانــوا	يشــتكون	مــن	انتشــار	الفقــر	وتدنــي	مســتويات	املعيشــة.	

)امليــالد،	2016م(.	

أســفرت	هــذه	الصدامــات	عــن	مصــرع	نحــو	200	شــخص	أكثرهــم	مــن	الصينيــني،	
وأجبــرت	احلكومــة	علــى	إعــالن	حالــة	الطــوارئ	يف	العاصمــة،	وحتولــت	هــذه	
القضيــة	إلــى	حــدث	شــغل	اهتمــام	الــرأي	العــام	املاليــزي	وعمــوم	النخــب	السياســية	
واالقتصاديــة	الدينيــة	هنــاك،	ونشــرتها	الصحافــة	األجنبيــة	بطريقــة	أزعجــت	
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احلكومــة	املاليزيــة.	انفجــار	هــذه	املشــكلة	بهــذه	الصــورة	الداميــة،	والتــي	كان	لهــا	
وقــع	الصدمــة	املدويــة،	نبــه	جميــع	املاليزيــني	يف	احلكومــة	وخــارج	احلكومــة	أنهــم	
أمــام	واقــع	متــأزم	ال	ميكــن	البقــاء	عليــه	أو	عــدم	االكتــراث	بــه،	فقــد	كشــفت	هــذه	
املشــكلة	عــن	اختــالالت	اقتصاديــة	واجتماعيــة	خطيــرة،	وضعــت	قضيــة	التعايــش	
ــه	لهــذه	املشــكلة	 ــى	محــك	اخلطــر،	هــذا	التنب ــزي	عل ــات	املجتمــع	املالي ــني	مكون ب

مثــل	بدايــة	مســارات	اإلصــالح	والتغييــر.	)امليــالد،	2016م(.	

سياسات	التنمية	واقتران	التنمية	باملساواة:	
شــكلت	أحــداث	1969م	بدايــة	التحــول	الــذي	يــؤرخ	لــه	يف	تاريــخ	تطــور	نهضــة	
ماليزيــا	احلديثــة،	فهــي	األحــداث	التــي	نبهــت	ماليزيــا	إلــى	ذاتهــا،	وتفطنــت	إلــى	
حقيقــة	مشــكلتها،	فســارعت	إلــى	تــدارك	الوضــع	املتــأزم،	وعملــت	علــى	بلــورة	
سياســات	تنمويــة	جديــدة	تعالــج	االختــالالت	احلاصلــة،	لضمــان	التعايــش	بــني	
املكونــات	االجتماعيــة	املتعــددة،	وخاصــة	بــني	املاليويــني	والصينيــني.	ويف	هــذا	
النطــاق	وضعــت	احلكومــة	املاليزيــة	ســنة	1970م،	سياســة	تنمويــة	أطلقــت	عليهــا	
تســمية	)السياســة	االقتصاديــة	اجلديــدة(،	علــى	أن	تســتمر	ملــدة	عشــرين	ســنة	
إلــى	نهايــة	ســنة	1990م،	وارتكــزت	هــذه	السياســة	علــى	فلســفة	اقتــران	التنميــة	
ــا،	 ــى	املســاواة،	وتتخــذ	مــن	املســاواة	مرتكــزا	له ــي	تقــود	إل ــة	الت باملســاواة،	التنمي
وهدفــا	بعيــدا.	ومــن	هــذه	اجلهــة	يــرى	الدكتــور	)محضيــر	محمــد(	أن	اقتــران	
التنميــة	باملســاواة	ينطــوي	يف	ماليزيــا	علــى	أهميــة	خاصــة،	نظــرا	لكونهــا	حتصــل	
الســكان	 أن	 لكــون	 ذلــك	 والدينيــة،	 العرقيــة	 التعدديــة	 علــى	 يقــوم	 يف	مجتمــع	
املاليزيــني	األصليــني	يشــكلون	نحــو	60	باملائــة	مــن	مجمــوع	ســكان	البــالد،	لكنهــم	
يحتلــون	موقعــاً	متأخــراً	علــى	مســتوى	الثــروة	واملداخيــل،	مقارنــة	ببقيــة	الســكان	
الذيــن	ينحــدرون	مــن	أصــول	عرقيــة	أخــرى،	الوضــع	الــذي	أوجــب	تدشــني	سياســة	
اقتصاديــة	جديــدة	مت	تصميمهــا	مبــا	يكفــل	للســكان	األصليــني	احلصــول	علــى	

نصيبهــم	مــن	الكعكــة	االقتصاديــة.	)امليــالد،	2016م(.
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ولهــذه	الغايــة	ركــزت	السياســة	االقتصاديــة	اجلديــدة	علــى	هدفــني:	األول	تقليــل	
الفقــر،	والثانــي	إعــادة	هيكلــة	املجتمــع.

ــا	بفضــل	هــذه	السياســة	حققــت	 ــني	أن	ماليزي ــني	املاليزي ويف	نظــر	بعــض	الباحث
إجنــازات	غيــر	مســبوقة	يف	مكافحــة	الفقــر،	ويــرون	أن	جتربتهــا	يف	هــذا	الشــأن	
تعــد	مــن	أبــرز	التجــارب	التــي	كللــت	بالنجــاح	علــى	مســتوى	العالــم،	فخــالل	ثالثــة	
عقــود	)1970-2000م(	انخفــض	معــدل	الفقــر	مــن	)52.4%(	إلــى	)%5.5(،	
ممــا	يعنــي	أن	عــدد	األســر	الفقيــرة	تناقــص	بنهايــة	عقــد	التســعينيات	إلــى	أكثــر	
مــن	ثالثــة	أضعــاف	عمــا	كانــت	عليــه	احلــال	يف	عقــد	الســبعينيات،	ومــا	ينــوه	
بــه	يف	هــذا	الصــدد	أن	حكومــة	ماليزيــا	وجهــت	برامــج	تقليــل	الفقــر	التــي	مت	
تنفيذهــا	لتقويــة	الوحــدة	الوطنيــة	بــني	األعــراق	املختلفــة	املكونــة	للشــعب	املاليــزي،	
واســتخدمت	هــذه	البرامــج	بوصفهــا	ســلمية	القتســام	ثمــار	النمــو	االقتصــادي،	
العرقيــة،	 التوتــرات	 تقليــل	 بجــدارة	يف	 الفقــر	 تقليــل	 جهــود	 أســهمت	 وبذلــك	
وترســيخ	االســتقرار	السياســي	واالجتماعــي،	الــذي	صــار	عنوانــاً	لنهضــة	ماليزيــاً	

وازدهارهــا	االقتصــادي.	)علــي	جمعــة	وآخــرون،	2007م(.

تبني	سياسة	ثقافية	جديدة،	اقتران	الثقافة	بالقومية	املاليزية:
إلــى	جانــب	السياســة	االقتصاديــة	اجلديــدة	وتدعيمــاً	لهــا،	تبنــت	ماليزيــا	سياســة	
ثقافيــة	جديــدة،	وذلــك	انطالقــاً	مــن	أن	املشــكلة	التــي	فجــرت	األوضــاع	بــني	
املاالويــني	والصينيــني	مــا	كان	مــن	املمكــن	معاجلتهــا،	والتخلــص	مــن	رواســبها،	لــو	
ــة. ــداً	عــن	املعاجلــة	الثقافي ــة،	وبعي ــة	األحادي ــاء	باملعاجلــة	االقتصادي مت	االكتف

ــى	 ــاره	عل ــب،	ويعطــي	ثم ــر	صائ ــة	هــو	تفكي ــذه	الطريق ــر	يف	املشــكلة	به إن	التفكي
املــدى	البعيــد،	ويكشــف	عــن	تفهــم	حقيقــي	لطبيعــة	املشــكلة	احلاصلــة،	فالضــرورة	
كانــت	تقتضــي	تعاضــد	املعاجلتــني	االقتصاديــة	والثقافيــة،	وذلــك	لثالثــة	اعتبــارات	
مهمــة:	االعتبــار	األول	أن	املعاجلــة	االقتصاديــة	تكــون	ناظــرة	إلــى	اجلانــب	املرئــي	
يف	املشــكلة،	يف	حــني	املعاجلــة	الثقافيــة	تكــون	ناظــرة	إلــى	اجلانــب	غيــر	املرئــي.	
االعتبــار	الثانــي	أن	املعاجلــة	االقتصاديــة	تكــون	ناظــرة	إلــى	اجلانــب	املــادي	يف	
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املشــكلة،	أمــا	املعاجلــة	الثقافيــة،	فتكــون	ناظــرة	إلــى	اجلانــب	الروحــي،	واالعتبــار	
الثالــث	أن	املعاجلــة	االقتصاديــة	تكــون	ناظــرة	إلــى	املــدى	القريــب	يف	املشــكلة،	يف	

حــني	املعاجلــة	الثقافيــة	تكــون	ناظــرة	إلــى	املــدى	البعيــد.

ــة،	عرفــت	بالسياســة	 ــا	سياســة	ثقافي ــايف،	وضعــت	ماليزي ويف	هــذا	النطــاق	الثق
ــادئ	مــن	أبرزهــا:	 ــة	مب ــى	جمل ــة،	وارتكــزت	هــذه	السياســة	عل ــة	القومي الثقافي

	إن	أساس	الثقافة	الوطنية	هو	الثقافة	املرتبطة	بإقليم	جنوب	شرق	آسيا.

	اســتيعاب	عناصــر	الثقافــات	األخــرى	ومكوناتهــا	يف	املنطقــة،	إلثــراء	الثقافــة	
القوميــة.

	اإلســالم	الديــن	الرســمي	للدولــة،	مــع	كفالــة	حريــة	االعتقــاد،	وممارســة	
الشــعائر	التعبديــة	لآلخريــن،	فقــد	اضطلــع	اإلســالم	وال	يــزال	بــدور	مهــم	

وكبيــر	يف	تشــكيل	الثقافــة	القوميــة.

	يشــكل	اإلميــان	بــاهلل	الركــن	األول	يف	العقيــدة	أو	الفكــرة	الوطنيــة،	ويقــود	
هــذا	األمــر	إلــى	إدراك	التكــرمي	اإللهــي	لإلنســان،	وكــون	أن	اهلل	خلــق	النــاس	
علــى	اختــالف	ألوانهــم	وألســنتهم	للتعــارف؛	ممــا	يــؤدي	إلــى	العيــش	بســالم	
عقائدهــم	 واحتــرام	 اآلخريــن،	 تقديــر	 إلــى	 يدفــع	 كمــا	 ووئــام،	 وانســجام	

وعاداتهــم	وثقافاتهــم.

	تأكيــد	أهميــة	مكونــات	الوحــدة	الوطنيــة،	عبــر:	اللغة	املشــتركة،	والنظام	امللكي	
النيابــي	الدميقراطــي	»الســلطة	السياســية	 »الســلطة	الروحيــة«،	والنظــام	

)علــي	جمعــة	وآخــرون،	2007م(.

ــا،	قــد	أخــذت	بعــني	احلســبان	 وجنــد	أن	السياســة	الثقافيــة	التــي	اتبعتهــا	ماليزي
مكونــات	التعــدد	يف	املجتمــع،	وجــاءت	لغــرض	حمايــة	هــذا	التعــدد	وصيانــة	وجــوده،	
وذلــك	بالتركيــز	علــى	مفهــوم	الثقافــة	القوميــة،	وكونهــا	ثقافــة	شــاملة	ومســتوعبة	
لــكل	الثقافــات	الفرعيــة،	ومحاولــة	تعريــف	ماليزيــا	بوصفهــا	دولــة	لهــا	ثقافة	قومية	
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تعــرف	بهــا	وتتمايــز،	ومتثــل	خصوصيــة	لهــا.	ومــن	الواضــح	أن	هــذه	السياســة	
ــا	للسياســة	االقتصاديــة،	بشــكل	ال	ميكــن	النظــر	إلــى	 الثقافيــة	شــكلت	ســنًدا	قوًي
ــة،	ويتضــح	هــذا	األمــر	 ــًدا	عــن	هــذه	السياســة	الثقافي ــة	بعي السياســة	االقتصادي
ويتأكــد	عنــد	معرفــة	أن	ماليزيــا	أرادت	أن	تعبــر	عــن	قيمهــا	الثقافيــة	مــن	خــالل	
سياســاتها	االقتصاديــة؛	لكــي	تقــدم	نفســها	إلــى	العالــم	بوصفهــا	صاحبــة	قيــم	

ثقافيــة،	وبهــذه	القيــم	حققــت	مــا	حققــت	مــن	تقــدم	وازدهــار.

بناء	الشراكات	والتحالفات	السياسية	مع	املجموعات	املختلفة:
ــا	بعــد	اســتقاللها	 تســلم	املاالويــون	املســلمون	إدارة	الســلطة	السياســية	يف	ماليزي
ســنة	1957م،	وكان	مــن	الســهل	عليهــم	بحكــم	أكثريتهــم	الســكانية	التفــرد	يف	
ــى	صــف	 ــا	إل ــع	به ــم	والدف ــى	خــارج	احلك ــاد	اجلماعــات	األخــرى	إل ــم،	وإبع احلك
املعارضــة،	لكــن	ذكاءهــم	السياســي	قادهــم	إلــى	خيــار	آخــر؛	هــو	خيــار	التواصــل	
مــع	املجموعــات	األخــرى،	وبنــاء	حتالفــات	سياســية	معهــم	علــى	مســتوى	الســلطة.

وجنــد	أن	دولــة	ماليزيــا	ومنــذ	االســتقالل	يحكمهــا	حتالــف	سياســي	يضــم	كل	
املجموعــات	العرقيــة	والدينيــة،	ويتكــون	مــن	أربعــة	عشــر	حزًبــا،	بقيــادة	حــزب	
ــة	اختصــاراً	 ــو،	واملعروف ــر	أحــزاب	املالي ــة	املتحــدة،	أكب ــة	الوطني ــة	املاليوي املنظم
)أمنــو(،	األمــر	الــذي	يعكــس	نــزوع	املكونــات	املتعــددة	للمجتمــع	املاليــزي	إلــى	
احللــول	الوســطى،	وإلــى	املشــاركة	والتقاســم	والتعــاون،	ويرفضــون	منطــق	املنافســة	

واملغالبــة	واإلقصــاء	)ناصــر	جبنــون،	1999م(.

ولعــل	ذلــك	يعــود	إلــى	طبيعــة	مكونــات	املجتمــع	املاليــزي،	ونوعيــة	القيــم	التــي	
يتمســك	بهــا،	واملؤثــرة	يف	العالقــات	بــني	املجموعــات	البشــرية	املتعــددة	مــن	جهــة	

ــن	والعــرق. الدي

ويــرى	الدكتــور	محضيــر	محمــد،	أن	ماليزيــا	علــى	الرغــم	مــن	أنهــا	تخضــع	لنظــام	
حكــم	يهيمــن	عليــه	املاليويــون	املســلمون،	لكنــه	لــم	يتــم	اســتغالل	تلــك	الهيمنــة	
قــط	لقمــع	املجموعــات	األخــرى	أو	اضطهادهــا	أو	لهضــم	حقوقهــم	يف	البــالد،	



إدارة الدراسات والبحوثمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني94

فاحلكومــة	املاليزيــة	تتميــز	علــى	الــدوام	باالعتــدال	واملرونــة،	وتؤكــد	دائمــاً	علــى	
احتــرام	املعتقــدات	األخــرى	للمجموعــات	الدينيــة	املتعــددة	يف	البــالد	ومراعاتهــا.	

)امليــالد،	2016م(.	

ويســجل	للماليويــني	أنهــم	جنحــوا	يف	إدارة	الســلطة	السياســية،	وكســبوا	ثقــة	
اجلماعــات	األخــرى،	وضمنــوا	ألنفســهم	االســتمرار	يف	إدارة	احلكــم،	وهــذا	مــا	
حتقــق	فعــاًل	طيلــة	مــا	يزيــد	علــى	أربعــة	عقــود.	ومــا	هــو	جديــر	باإلشــارة	إلــى	أن	
ــل	مناًخــا	إيجابًيــا	 هــذا	املســار	السياســي	التشــاركي	مــع	املجموعــات	األخــرى،	مثَّ
وحيوًيــا	لتقــدم	السياســات	االقتصاديــة	والثقافيــة	وجناحهمــا،	ومهــد	الطريــق	
لنهضــة	ماليزيــا	وازدهارهــا	اقتصادًيــا	وتنموًيــا.	وبهــذا	تكــون	ماليزيــا	قــد	حولــت	
ــة	يف	 ــة	وإصالحي ــة	وتنموي ــج	وخطــط	عملي ــى	سياســات	وبرام ــش	إل ــرة	التعاي فك

املياديــن	االقتصاديــة	والثقافيــة	والسياســية.	)امليــالد،	2016م(.

بلورة	خطاب	إسالمي	متسامح:	
بعــني	احلســبان	 يأخــذ	 إســالمي	وطنــي،	 بلــورة	خطــاب	 عملــت	ماليزيــا	علــى	
وتســتند	 والعرقــي،	 الدينــي	 التعــدد	 ومكونــات	 املاليــزي	 املجتمــع	 خصوصيــات	
فلســفة	هــذا	اخلطــاب	إلــى	أمريــن	رئيســني:	األول	احملافظــة	علــى	إســالمية	
املجتمــع	املــاالوي،	والثانــي	بعــث	الثقــة	والطمأنينــة	يف	نفــوس	املجموعــات	األخــرى	
يف	عــدم	التدخــل	يف	شــؤونها	الدينيــة	والعباديــة.	وهــو	مــا	أشــار	إليــه	الدكتــور	
محضيــر	محمــد	بقولــه:	)ينبغــي	التنويــه	إلــى	أن	العقيــدة	تنطــوي	علــى	أهميــة	
خاصــة	يف	البلــدان	متعــددة	الديانــات،	مثــل:	ماليزيــا،	وتقتضــي	احلكمــة	عــدم	
ــكل	 ــد	مــن	إتاحــة	الفرصــة	ل ــه،	وال	ب ــع	أو	جتاهل ــك	الواق ــوق	ذل ــز	ف ــة	القف محاول
املعتقــدات	يف	أن	تعبــر	عــن	نفســها،	وتلعــب	دورهــا	يف	صياغــة	املجتمــع،	وعلــى	
ــه	ال	يوجــد	حظــر	أو	 ــة،	إال	أن ــن	الرســمي	للدول الرغــم	مــن	أن	اإلســالم	هــو	الدي
ــي	 ــا	بعــض	مواطن ــي	يعتنقه ــات	األخــرى	الت ــى	ممارســة	شــعائر	الديان ــق	عل تضيي

2016م(. )امليــالد،	 البــالد(.	
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ولكــون	اإلســالم	هــو	الديــن	الرســمي	للدولــة،	ولتحقيــق	التعايــش	مــع	أصحــاب	
الديانــات	األخــرى،	فقــد	ســعت	احلكومــة	ويف	خطــوة	ذكيــة	إلــى	أن	يكــون	الديــن	
الرســمي	واضحــاً	ومفهومــاً	وبعيــداً	عــن	الغمــوض	يف	طقوســه	وعباداتــه	وشــعائره	
عنــد	اجلماعــات	الدينيــة	األخــرى،	ولهــذا	الغــرض	دعــت	احلكومــة	املواطنــني	
املســلمني	إلــى	ممارســة	شــعائرهم	وطقوســهم	العباديــة	والدينيــة	يف	العلــن	وبعيــًدا	
عــن	العزلــة	واخلفــاء.	وهــذا	مــا	كشــف	عنــه	وشــرحه	بوضــوح	كبيــر	الدكتــور	مهاتيــر	
محمــد	الــذي	أراد	أن	مييــز	احلالــة	املاليزيــة	مــن	هــذه	اجلهــة،	رغبــة	يف	حتقيــق	
التعايــش	مــع	املجموعــات	األخــرى،	وحســب	قولــه:	)يالحــظ	يف	البلــدان	التــي	يكــون	
فيهــا	الديــن	الرســمي	للدولــة	هــو	يف	الوقــت	ذاتــه	ديــن	الســواد	األعظــم	للســكان،	
ال	تشــكل	حريــة	ممارســة	الشــعائر	الدينيــة	فيهــا	هاجًســا	يشــغل	البــال،	نظــًرا	إلــى	
ــة	 ــك	فــإن	حري ــرة،	وبعكــس	ذل ــى	تبعــات	ميكــن	أن	تكــون	خطي أنهــا	ال	تنطــوي	عل
ممارســة	األديــان	يف	ماليزيــا	التــي	يديــن	بهــا	60	باملائــة	مــن	ســكانها	باإلســالم،	
ليســت	مهمــة	وتســتبطن	معانــي	عديــدة	فحســب،	بــل	ألنهــا	شــديدة	الداللــة	علــى	
مــدى	تســامح	الغالبيــة	العظمــى	مــن	الســكان،	واســتعدادهم	للتعايــش	مــع	غيــر	

ــالد،	2016م(.	 املســلمني(.	)املي

ويــرى	بعــض	الباحثــني	املاليزيــني	أن	هــذا	التســامح	اإلســالمي	قــد	أعطــى	ثمراتــه،	
وجلــب	معــه	رد	فعــل	طيــب	لــدى	أصحــاب	األعــراق	والديانــات	األخــرى،	ليــس	
النمــو	 بتقاســم	منافــع	 الرضــا	 بــل	يف	 التعاليــم	اإلســالمية	فقــط،	 احتــرام	 يف	
االقتصــادي،	والعمــل	علــى	رفــع	املســتوى	املعيشــي	للســكان	املســلمني،	ومتكينهــم	

مــن	املشــاركة	االقتصاديــة	)علــي	جمعــة	وآخــرون،	2007م(.

االنفتاح	على	القيم	اآلسيوية	والتعلم	منها:		
وجــد	املاالويــون	أن	القيــم	اآلســيوية	وحتديــداً	عنــد	اليابانيــني	والصينيــني	تدعــو	
إلــى	احتــرام	العمــل،	والتعــاون	يف	العمــل،	وتشــجع	علــى	االنضبــاط	والنشــاط	
واإلتقــان	واإلجنــاز،	وهــذا	مــا	يفســر	جناحــات	الصينيــني	وتفوقهــم	يف	األعمــال	ويف	
ــة	ومنتجــة،	هــذا	مــا	عرفــه	 النشــاطات	االقتصاديــة،	وحتولهــم	إلــى	طاقــات	فاعل
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عنهــم	املاليويــون	عــن	قــرب	مــن	خــالل	معايشــتهم،	واالحتــكاك	بهــم	يف	بلدهــم	
ماليزيــا.	االلتفــات	لهــذه	القيــم	اآلســيوية،	شــجع	املجموعــة	املاالويــة	املســلمة	علــى	
االنفتــاح	عليهــا،	والتفاعــل	معهــا،	والتعلــم	منهــا.	وجنــد	أن	جنــاح	جتربــة	التنميــة	يف	
ماليزيــا	يعــود	للتفاعــل	بــني	القيــم	الثقافيــة	اإلســالمية	والقيــم	الثقافيــة	الصينيــة،	
حيــث	إن	القيــم	الثقافيــة	اإلســالمية	التــي	تتبناهــا	األغلبيــة،	والقيــم	الثقافيــة	
ــش	وتســامح	 ــع	بعــض	يف	تعاي ــا	م ــة،	تفاعلــت	بعضه ــا	األقلي ــي	مثلته ــة	الت الصيني

وانســجام،	وقــادت	إلــى	جتربــة	تنمويــة	ناجحــة.	)امليــالد،	2016م(.

محفزات	البيئة	اإلقليمية	الناهضة:	
تقــع	ماليزيــا	ضمــن	محيــط	إقليمــي	متحفــز	للنهــوض	والتقــدم،	محيــط	مترابــط	
بــني	دولــه	يف	مشــروعات	التنميــة	االقتصاديــة،	يف	إطــار	خطــة	تعتمــد	علــى	طريقــة	
التطــور	املتــدرج،	وعلــى	أســاس	التعــاون	املتبــادل،	واســتندت	هــذه	املشــروعات	
التنمويــة	إلــى	نظريــة	يابانيــة	وضعهــا	االقتصــادي	اليابانــي	أكاماتســو	كانامــي،	
وعرفــت	بنظريــة	)اإلوز	الطائــر(.	تقــدم	هــذه	النظريــة	شــرًحا	لعمليــة	النمــو	
االقتصــادي	يف	دول	جنــوب	شــرق	آســيا،	)إذ	تأتــي	اليابــان	يف	مقدمــة	الســرب	
بكونهــا	القائــدة،	ويليهــا	الســرب	األول	الــذي	يضــم	كوريــا	اجلنوبيــة،	وتايــوان،	
الثانــي؛	ويشــمل:	ماليزيــا،	وتايالنــد،	 الســرب	 ثــم	 كــوجن،	وســنغافورة،	 وهــوجن	
وإندونيســيا،	أمــا	الســرب	الثالــث،	فيضــم	كمبوديــا،	وفيتنــام،	وتفصــل	بــني	كل	
ســرب	والــذي	يليــه	مســافة	حتددهــا	ســرعة	الســرب	ومقــدار	علــو	طيرانــه،	وهــو	ما	
يعكــس	مرحلــة	التطــور	االقتصــادي	ومنطــه	يف	كل	دولــة،	ومتيــل	الــدول	الناهضــة	-	
الســرب	الالحــق-	إلــى	الصناعــات	األقــل	تقدًمــا،	مقارنــة	بالــدول	التــي	تفوقهــا	يف	
التطــور	االقتصــادي	-	الســرب	الســابق-،	فاليابــان	تاريخًيــا	كانــت	تســتورد	النســيج	
مــن	إجنلتــرا،	ثــم	حتولــت	إلــى	منتــج	لصناعــة	النســيج	ومصــدرة	لــه،	واســتطاعت	
أن	تطــور	صناعــات	جديــدة	تعتمــد	علــى	كثافــة	رأس	املــال	والتقنيــة	العاليــة،	
مثــل:	صناعــة	الســيارات	واإللكترونيــات،	وحتولــت	صناعــة	النســيج	يف	مرحلــة	
تاريخيــة	إلــى	الســرب	األول	مــن	اإلوز،	مســتفيدة	مــن	تقنيــة	اليابــان	ومقلــدة	منــط	
منوهــا،	وبدورهــا	طــورت	دول	الســرب	األول	مــن	اقتصاداتهــا،	وصــارت	تنتــج	ســلًعا	
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مصنعــة	كثيفــة	رأس	املــال	وعاليــة	التقنيــة،	وانتقلــت	صناعــة	النســيج	إلــى	دول	
الســرب	الثانــي؛	والتــي	تدرجــت	يف	تطورهــا	التاريخــي	مــن	اقتصــادات	تعتمــد	
علــى	صناعــات	كثيفــة	واســتخدام	العمالــة	غيــر	املاهــرة	إلــى	صناعــات	تعتمــد	علــى	
العمالــة	املاهــرة،	والتقنيــة	املتطــورة،	وكثافــة	رأس	املــال،	ويتكــرر	انتقــال	صناعــة	
النســيج	إلــى	الــدول	األقــل	تقدًمــا،	مثــل:	فيتنــام	وكمبوديــا	علــى	املنــوال	ذاتــه	
والنمــط	التنمــوي،	باالعتمــاد	علــى	كثافــة	العمالــة	غيــر	املاهــرة	والتقنيــة	املســتوردة	

ــة	وآخــرون،	2007م(. ــي	جمع ــا(.	)عل مــن	ســرب	اإلوز	الســابق	له

ــا	علــى	االقتــراب	منهــا،	 هــذه	البيئــة	املتحفــزة	للنهــوض	والتقــدم،	شــجعت	ماليزي
واالندمــاج	فيهــا،	وتوثقــت	عالقتهــا	بالقيــم	اآلســيوية،	ووجــدت	نفســها	أمــام	دول	
عاجلــت	مشــكالتها	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	مــن	خــالل	التقــدم	يف	برامــج	التنمية	
االقتصاديــة،	فســلكت	هــذا	الــدرب	الــذي	دفــع	بهــا	علــى	املســتوى	الداخلــي	إلــى	
توثيــق	الروابــط	مــع	املكــون	الصينــي.	هــذا	يعنــي	أن	ماليزيــا	جنحــت؛	ألنهــا	تفاعلت	
مــع	بيئــة	ناجحــة	ومحفــزة	للنجــاح،	وكانــت	بعيــدة	عــن	البيئــات	املولــدة	لالحتقانــات	
واالنقســامات	والنزاعــات	املذهبيــة	والدينيــة	واإلثنيــة،	بهــذه	العوامــل	مجتمعــة	
جنحــت	ماليزيــا	يف	برامــج	التنميــة	االقتصاديــة،	ويف	حتقيــق	جتربــة	إســالمية	

رائــدة	يف	التعايــش.





الفصل الثالث:
اإلجراءات المنهجية 
للدراسة
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يتنــاول	هــذا	الفصــل	إيضاحــاً	ملنهــج	الدراســة	املســتخدم،	وكذلــك	حتديــد	مجتمــع	
الدراســة	وعينتهــا،	يلــي	ذلــك	التعــرف	إلــى	أداة	الدراســة،	ومراحــل	تصميمهــا،	
وكذلــك	التأكــد	مــن	صــدق	هــذه	األداة	وثباتهــا،	واإلجــراءات	التــي	مت	اتباعهــا	يف	
الدراســة	لتطبيــق	هــذه	األداة،	وأســاليب	املعاجلــة	اإلحصائيــة	التــي	مت	اســتخدامها	

يف	حتليــل	البيانــات	إحصائيــاً.		

3-1: منهجية الدراسة:
كمــا	هــو	معلــوم	فــإن	الدراســة	العلميــة	ال	بــد	أن	تعتمــد	علــى	منهــج	علمــي	يتحقــق	
مــن	خاللــه	مــا	تهــدف	إليــه،	ويترتــب	عليــه	جنــاح	الدراســة	أو	إخفاقهــا،	بوصفــه	
ــي	تثيرهــا	املشــكلة	 ــة	عــن	األســئلة	الت ــذي	يســتخدمه	الباحــث	لإلجاب ــق	ال الطري
التــي	هــي	موضــوع	الدراســة.	هــذه	الدراســة	تســتخدم	املنهــج	الوصفــي	التحليلــي	
القائــم	علــى	املســح	االجتماعــي،	وذلــك	لوصــف	الوضــع	الراهــن	لظاهــرة	التعايــش	
رصدهــا	 علــى	 والعمــل	 وتفســيرها،	 الســعودي	 املجتمــع	 ثنايــا	 يف	 االجتماعــي	
ــى	أرض	الواقــع	فيمــا	يخــص	هــذه	الظاهــرة.	حيــث	 ــن	عل وتشــخيص	مــا	هــو	كائ
يســاعد	املنهــج	الوصفــي	التحليلــي	يف	دراســة	الظاهــرة	كمــا	هــي	يف	الواقــع،	ويهتــم	
بوصفهــا	وصفــاً	دقيقــاً،	ويعّبــر	عنهــا	كيفيــاً	بوصفهــا	وتوضيــح	خصائصهــا،	وكميــاً	
بإعطائهــا	وصفــاً	رقميــاً	مــن	خــالل	أرقــام	وجــداول	توضــح	مقــدار	هــذه	الظاهــرة	
أو	حجمهــا	أو	درجــة	ارتباطهــا	بالظواهــر	األخــرى،	كمــا	أن	املنهــج	الوصفي	يســاعد	
الباحــث	علــى	احلصــول	علــى	بيانــات	دقيقــة	حــول	مجتمــع	الدراســة.	ويوظــف	هــذا	
املنهــج	يف	جمــع	البيانــات	مــن	واقــع	الدراســة	امليدانيــة	يف	مجتمــع	الدراســة،	ثــم	
معاجلــة	تلــك	البيانــات	إحصائيــاً	بوســاطة	احلاســب	اآللــي،	ومــن	خــالل	البرنامــج	
اإلحصائــي	)Statistical Package for Social Sciences (SPSS؛	وذلــك	
باســتخدام	جــداول	التوزيــع	التكراري،	والرســومات	البيانية،	واجلــداول	التقاطعية،	

والتحليــل	العاملــي.
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	تعتمــد	هــذه	الدراســة	علــى	مجموعــة	مــن	األدوات	يف	جمــع	املــادة	العلميــة،	ســواء	
عــن	طريــق	الكتــب	ذات	الصلــة	أو	الدوريــات	واألوراق	العلميــة	احملكمــة.	أمــا	األداة	
الرئيســة	التــي	تعتمــد	عليهــا	هــذه	الدراســة؛	وال	ســيما	فيمــا	يتعلــق	باجلانــب	
امليدانــي،	فهــي	االســتبانة؛	وهــي	وســيلة	علميــة	ميكــن	بوســاطتها	احلصــول	علــى	
ــي	مت	 ــة،	والت معلومــات	مــن	مجموعــة	مــن	األفــراد	حــول	ظاهــرة	أو	مشــكلة	معين
ــي	تتناســب	 ــارات	الت ــى	مجموعــة	مــن	احملــاور	والعب ــوي	عل تصميمهــا	بحيــث	حتت

وموضــوع	الدراســة	وحتقــق	الهــدف	الرئيــس	لهــا.	

3-2: مجتمع الدراسة:
مجتمــع	الدراســة	يشــتمل	علــى	كل	مــن	املواطنــني	الســعوديني	مــن	كل	ألــوان	الطيــف	
االجتماعــي،	والذيــن	يقطنــون	يف	املناطــق	األربــع	املختــارة	للدراســة؛	وهــي	املنطقــة	
الشــرقية	يف	كل	مــن	)الدمــام،	والهفــوف،	واملبــرز،	واخلبــر(،	ومنطقــة	مكــة	املكرمة،	
الدراســة	علــى	 تركــز	هــذه	 املنــورة،	ومنطقــة	جنــران،	حيــث	 املدينــة	 ومنطقــة	
ــش	االجتماعــي	والتســامح	الســائدة	 ــاس	مظاهــر	ومســتويات	التعاي ــف	وقي توصي
بــني	املواطنــني	الســعوديني	مــن	ســكان	تلــك	املناطــق	علــى	مختلــف	توجهاتهــم	

املذهبيــة.	

3-3: عينة الدراسة:
يقتضــي	توصيــف	طبيعــة	املشــهد	املعاصــر	للتعايــش	االجتماعــي	والتســامح	بــني	
مختلــف	املكونــات	املذهبيــة	للمجتمــع	الســعودي	حتديــد	عينــة	متفاوتــة	تبعــاً	للنــوع،	
ــة،	واملســتوى	التعليمــي،	والواقــع	اجلغــرايف،	 ــة	العمري ــة	االجتماعيــة،	والفئ واحلال
ــة	 ــك،	ومــع	صعوب ــى	اخلــارج.	ويف	ضــوء	ذل ــرة	الســفر	إل ــة،	وخب ــة	الوظيفي واحلال
	اختيــار	أربــع	مناطــق	إداريــة	 إجــراء	الدراســة	امليدانيــة	علــى	عينــة	عشــوائية،	متَّ
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عمديــاً	وهــي	املنطقــة	الشــرقية،	واملدينــة	املنــورة،	ومكــة	الكرمــة،	وجنــران؛	وذلــك	
لتميزهــا	تاريخيــاً	بالتنــوع	املذهبــي	والتعايــش	االجتماعــي	والتســامح	بــني	ســكان	
هــذه	املناطــق،	إضافــة	إلــى	أنهــا	تعكــس	بدرجــة	كبيــرة	ســمات	املجتمــع	الســعودي		

وخصائصــه	عامــة.		

بعد	حتديد	املناطق	اإلدارية	للدراسة،	متَّ	حتديد	مواقع	الدراسة	امليدانية	عمدًيا	
ــة،	 ــة	واالقتصادي ــة	والثقافي ــة	واالجتماعي ــات	املذهبي ــى	أســاس	اخللفي ــك	عل وذل
ــة	 ــة	احلصصي ــة	بحجــم	)3144(،	باســتخدام	أســلوب	مســح	العين 	أخــذ	عين ومتَّ
)Quota Sample Survey)،	والتــي	تســتخدم	عندمــا	يكــون	مجتمــع	الدراســة	
غيــر	محــدد	،	ويتــم	إجــراء	هــذا	النــوع	مــن	العينــات	علــى	أســاس	تقســيم	مجتمــع	
الدراســة	إلــى	طبقــات	وفًقــا	للخصائــص	التــي	ترتبــط	بالظاهــرة	محــل	البحــث،	
ــار	الباحــث	عينــة	مــن	كل	طبقــة	مــن	هــذه	الطبقــات،	بحيــث	تتكــون	مــن	 ثــم	يخت
عــدد	مــن	املفــردات	يتناســب	مــع	حجــم	الطبقــة	يف	املجتمــع،	هــذه	العينــة	تشــبه	
إلــى	حــد	كبيــر	العينــة	العشــوائية	الطبقيــة	يف	تقســيم	مجتمــع	الدراســة	إلــى	
ــار	مــن	هــذه	الطبقــات	مبــا	يتناســب	مــع	وزنهــا	النســبي	 ــم	االختي طبقــات،	مت	يت
يف	مجتمــع	الدراســة،	إال	أن	الفــارق	بينهمــا	هــو	أســلوب	اختيــار	أفــراد	كل	طبقــة،	
إذ	ال	يســتعمل	األســلوب	العشــوائي	يف	االختيــار	يف	العينــة	احلصصيــة،	بــل	يتــم	
اســتعمال	أســلوب	الصدفــة	والقصــد.	ويســتخدم	هــذا	النــوع	مــن	العينــات	يف	
دراســات	الــرأي	العــام	ويف	الدراســات	التربويــة	واالجتماعيــة.	ومت	توزيعهــا	علــى	
مناطــق	الدراســة	كاآلتــي:	املدينــة	املنــورة	)738(،	مكــة	املكرمــة	)853(،	جنــران	

)511(،	املنطقــة	الشــرقية	)1042(.

3-3-2: وحدة املعاينة:

ــذي	يقطــن	يف	أحــد	 ــة	للدراســة	مــن	املواطــن	الســعودي،	وال تتكــون	وحــدة	املعاين
املناطــق	املختــارة	للدراســة،	ويبلــغ	مــن	العمــر	18	عامــاً	فأكثــر	مــن	الذكــور	واإلناث.	
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3-4: متغيرات الدراسة:
3-4-1: املتغيرات التابعة: 

املتغيرات	التابعة	للدراسة	تشمل:	

	توافــر	االســتعداد	النفســي	واألخالقــي	لبنــاء	عالقــة	تعايــش	وتواصــل	مــع	
اآلخــر	املختلــف:

	االعتراف	باآلخر	املختلف	مذهبًيا.

	املجاورة	والتزاوج	واملصاهرة.

	التواصل	االجتماعي	يف	األفراح	واألتراح.

	االحتــرام	املتبــادل	املتمثــل	يف	احتــرام	معتقــدات	اآلخريــن،	وعــدم	املســاس	
بعقيدتهــم.

	العالقات	االقتصادية	من	بيع	وشراء	واملشاركة	يف	املشروعات	االقتصادية.

	املناهج	الدراسية.

	وسائل	اإلعالم.

	اجلمعيات	واألعمال	اخليرية.

3-4-2: املتغيرات املستقلة: 

املتغيرات	املستقلة	للدراسة	تشمل:	

	املنطقة	اإلدارية.	

	النوع.
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	احلالة	االجتماعية.

	املستوى	التعليمي.

	الفئات	العمرية.

	احلالة	الوظيفية.

	خبرة	السفر	والرحالت.

3-5: أدوات الدراسة:
اســتخدمت	الدراســة	بيانــات	أوليــة	املصــدر؛	حيــث	مت	جمعهــا	واحلصــول	عليهــا	
باســتخدام	اســتمارة	اســتبيان	معــدة	لذلــك	ومحكمــة	مــن	قبــل	اختصاصيــني	
ــة	 ــة	مــن	كل	منطق ــة	ممثل 	مت	اســتقصاء	رأي	عين ــَمَّ ــرة	يف	املجــال،	ومــن	ث ذوي	خب
مــن	مناطــق	الدراســة	األربــع،	ذكــوًرا	وإناًثــا،	بحيــث	متثــل	كل	مكونــات	املجتمــع	
الســعودي	بأبعادهــا	املذهبيــة	املتنوعــة	الســائدة	يف	املناطــق	املختــارة	للدراســة،	
إضافــة	إلــى	ذلــك	مت	اســتخدام	الدراســات	الســابقة	والدوريــات	واألوراق	العلميــة	
احملكمــة،	والتــي	تناولــت	موضوعــات	التعايــش	والتســامح؛	وذلــك	لإلفــادة	منهــا	
يف	صياغــة	اإلطــار	النظــري	ومناقشــة	نتائــج	التحليــل	اإلحصائــي	لبيانــات	عينــة	
تتنــاول	 التــي	 الــورش	واحملاضــرات	 أيًضــا	اســتفادت	الدراســة	مــن	 الدراســة.	
ــك	 ــز	املل ــا	مرك ــي	نظمه موضــوع	التعايــش	االجتماعــي	يف	املجتمــع	الســعودي،	الت

ــي.	 ــز	للحــوار	الوطن ــد	العزي عب
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3-6: بناء استبانة الدراسة:
ــى	 ــى	التعــرف	إل ــة	بســيطة	ومباشــرة	تهــدف	إل ــه	أداة	لفظي ف	االســتبيان	بأن ــرَّ يُع
مالمــح	خبــرات	املفحوصــني	واجتاهاتهــم	نحــو	موضــوع	معــني،	ومــن	خــالل	توجيــه	
أســئلة	قريبــة	مــن	التقنيــني	يف	الترتيــب	والصياغــة	ومــا	شــابه	ذلــك	)عبــد	املعطــي،	
	االطــالع	علــى	مــا	توافــر	مــن	مراجــع	 1979(.	ولبنــاء	اســتبانة	هــذه	الدراســة	متَّ
الصلــة	 والنــدوات	ذات	 واملؤمتــرات	 الســابقة،	 والدراســات	 الكتــب	 مــن	 علميــة	

مبوضــوع	الدراســة.

	االســتبيان	يف	صورتــه	األوليــة	مكــون	 بنــاًء	علــى	املــادة	العلميــة	احملصلــة،	أُُعــدَّ
مــن	تســعة	محــاور	تشــمل	:	توافــر	االســتعداد	النفســي	واألخالقــي	لبنــاء	عالقــة	
املختلــف	 باآلخــر	 املختلــف	مذهبًيــا،	واالعتــراف	 مــع	اآلخــر	 تعايــش	وتواصــل	
مذهبًيــا،	واملجــاورة	والتــزاوج	واملصاهــرة	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا،	والتواصــل	
االجتماعــي	يف	األفــراح	واألتــراح	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا،	واحتــرام	املعتقــدات	
املذهبيــة	لآلخــر،	والعالقــات	االقتصاديــة	مــن	بيــع	وشــراء،	واملشــاركة	يف	املشــاريع	
االقتصاديــة	مــع	املختلــف	مذهبًيــا،	واملناهــج	الدراســية	واإلنتــاج	الفكــري	واملعــريف	
العــام،	وســائل	اإلعــالم	وأثرهــا	يف	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح،	واجلمعيــات	
	 ــة	واإلنســانية	وأثرهــا	يف	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح.	ومتَّ واألعمــال	اخليري
ــة	 ــة،	هــذا	باإلضاف ــا	لتشــكل	محــاور	االســتبانة	املختلف ــارة	وتوزيعه رصــد	74	عب
ــة	 ــة	ألفــراد	عين ــا	ملناقشــة	اخلصائــص	الدميوغرافي 	وضعه ــى	ســبعة	أســئلة	متَّ إل
الدراســة.	وجــاء	االســتبيان	يف	صورتــه	النهائيــة	بعــد	عرضــه	علــى	احملكمــني	
	إجــراء	دراســة	 وإدراج	مالحظاتهــم	ومرئياتهــم	حيــال	عبــارات	االســتبانة،	كمــا	متَّ
ــة	مكــة	 ــغ	حجمهــا	39	فــرًدا	يف	مدين ــة	مــن	مجتمــع	الدراســة	بل استكشــافية	لعين
ــى	 ــي،	باإلضافــة	إل ــق	العمــل	امليدان املكرمــة،	وأُخــذ	يف	احلســبان	مالحظــات	فري
ــة	الدراســة	االستكشــافية	ومــدى	اســتجابتهم	 مالحظــات	وانطباعــات	أفــراد	عين
ملختلــف	عبــارات	االســتبيان،	وخــرج	االســتبيان	يف	صورتــه	النهائيــة	مكوًنــا	مــن	
52	عبــارة،	موزعــة	علــى	تســعة	محــاور،	باإلضافــة	إلــى	ســبعة	أســئلة	تشــكل	

ــة. ــة	للعين ــص	الدميوغرافي اخلصائ
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متــت	اإلجابــة	عــن	النمــاذج	والعبــارات	مــن	قبــل	أفــراد	عينــة	الدراســة	عبــر	مقيــاس	
)ليكيــرت(	اخلماســي	املتــدرج	مــن	الرقــم	)5	للتعبيــر	عــن	تقبــل	أو	اجتــاه	عــاٍل	جــداً	

للفقــرة،	إلــى	الرقــم	1	للتعبيــر	عــن	تقبــل	أو	اجتــاه	منخفــض	جــًدا	للفقــرة(.			

3-7: اختبار صدق االستبانة وثباتها:
:)Validity( 3-7-1: اختبار صدق االستبانة

يقصــد	بــه	مــدى	قيــاس	محتــوى	املجــال	املســتهدف	قياســه،	وذلــك	للتأكــد	مــن	
قــدرة	أداة	الدراســة	علــى	قيــاس	مــا	وضعــت	لقياســه	مــن	أهــداف	للدراســة،	
ويعتمــد	علــى	فحــص	محتــوى	االســتبانة،	وحتليــل	أســئلتها	ملعرفــة	مــدى	متثيلهــا	
للصفــة	أو	الســلوك	أو	الشــيء	املــراد	قياســه،	والتأكــد	مــن	أن	األســئلة	تغطــي	
جميــع	جوانــب	هــذه	الصفــة	أو	الســلوك	أو	الشــيء،	وبعبــارة	أخــرى:	مــا	مــدى	
قيــاس	االســتبانة	خلصائــص	ظاهــرة	التعايــش	االجتماعــي	بــني	مختلــف	الطوائــف	

املذهبيــة	يف	اململكــة	العربيــة	الســعودية؟

3-7-2: صدق احملكمني:

		عــرض	االســتبيان	علــى	مجموعــة	مــن	احملكمــني	مــن	ذوي	االختصــاص	 وقــد	متَّ
واخلبــرة	للقيــام	بتحكيمــه،	وذلــك	بعــد	أن	اّطلــع	هــؤالء	احملكمــون	علــى	عنــوان	
	أبــدى	احملكمــون	آراءهــم	ومالحظاتهــم	 الدراســة،	وتســاؤالتها،	وأهدافهــا،	ومــن	ثــمَّ
حــول	االســتبيان	وفقراتــه؛	مــن	حيــث	مــدى	مالءمــة	الفقــرات	ملوضــوع	الدراســة،	
وصدقهــا	يف	الكشــف	عــن	املعلومــات	املرغوبــة	للدراســة،	وكذلــك	مــن	حيــث	ترابــط	
كل	فقــرة	باحملــور	املندرجــة	حتتــه،	ومــدى	وضــوح	الفقــرة	وســالمة	صياغتهــا،	
واقتــراح	طرائــق	حتســينها	باإلشــارة	إلــى	احلــذف	أو	البقــاء،	أو	تعديــل	العبــارات	
والنظــر	يف	تــدرج	املقيــاس،	ومــدى	مالءمتــه	وغيــر	ذلــك	ممــا	يــراه	مناســًبا.	هــذا	
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وقــد	ُعــِرَض	االســتبيان	يف	صورتــه	األوليــة	علــى	عــدد	مــن	اخلبــراء	واألكادمييــني	
والناشــطني	مــن	املهتمــني	بظاهــرة	التعايــش	االجتماعــي	موضــوع	الدراســة،	والذين	
بلــغ	عددهــم	18	محكًمــا،	اســتجاب	منهم	11	محكًمــا،	دونوا	مالحظاتهم	وآراءهم.	
ــى	آراء	احملكمــني	ومالحظاتهــم	التوصــل	إلــى	صــدق	االســتبانة،	 ــاًء	عل 	بن وقــد	متَّ
وصالحيتهــا	للتطبيــق	لتوصيــف	ظاهــرة	التعايــش	االجتماعــي	ومســتوياته	بــني	

مختلــف	الطوائــف	املذهبيــة	يف	اململكــة	العربيــة	الســعودية.	

الدراسة	االستطالعية:
ُطبــق	االســتبيان	علــى	عينــة	اســتطالعية	بلغــت	39	فــرًدا	مــن	خــارج	العينــة	املمثلــة	

للدراســة	يف	مدينــة	مكــة	املكرمــة؛	وذلــك	بهــدف:

	اختبار	مدى	وضوح	احملاور	والعبارات	وفهم	أفراد	العينة	لألفاظ.

	مدى	القدرة	على	إعطاء	اإلجابة	يف	مقياس	تدرج	اإلجابات.

	مدى	استجابة	أفراد	العينة	ملوضوع	الدراسة.

	مدى	استجابة	أفراد	العينة	حملاور	االستبانة	وعباراتها.	

	معرفة	الوقت	املستغرق	لإلجابة	عن	االستبيان.

ــت	مراجعــة	 وبعــد	جمــع	االســتبانات	مــن	أفــراد	عينــة	الدراســة	االســتطالعية،	متَّ
االســتبانة	وفًقــا	ملالحظــات	فريــق	العمــل	امليدانــي،	إضافــة	إلــى	مقترحــات	أفــراد	
العينــة	االســتطالعية	حيــال	تشــابه	بعــض	العبــارات	أو	عــدم	وضــوح	بعــض	منهــا،	
	حــذف	بعــض	العبــارات	وتعديلهــا،	لتخــرج	االســتبانة	يف	صورتهــا	النهائيــة	 فتــمَّ
والتــي	حتتــوي	علــى	52	عبــارة	موزعــة	علــى	تســعة	محــاور،	إضافــة	إلــى	ســبع	
عبــارات	تُشــكل	محــور	اخلصائــص	الدميوغرافيــة	ألفــراد	عينــة	الدراســة،	ليصبــح	
العــدد	اإلجمالــي	لعبــارات	االســتبانة	59	عبــارة،	كمــا	ُحســب	الزمــن	املســتغرق	يف	
ــة	لالســتبيان.	 ــني	20 - 25	دقيق ــا	ب ــث	تراوحــت	م ــة	عــن	االســتبيان،	حي اإلجاب
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3-7-3: صدق االتساق الداخلي:

ويقصــد	بصــدق	االتســاق	الداخلــي	مــدى	اتســاق	كل	فقــرة	مــن	فقــرات	االســتبانة	
مــع	احملــور	الــذي	تنتمــي	إليــه،	إضافــة	إلــى	اتســاق	كل	محــور	مــن	محــاور	االســتبانة	
إلــى	املتوســط	العــام	حملــاور	االســتبانة.	فقــد	مت	حســاب	معامــل	ارتبــاط	)بيرســون(	
لــكل	فقــرة	مــن	فقــرات	االســتبيان	والدرجــة	الكليــة	للمحــور	التابعــة	لــه،	وقــد	
جــرى	التحقــق	مــن	صــدق	االتســاق	الداخلــي	علــى	مفــردات	العينــة	العشــوائية	

االســتطالعية	البالــغ	عددهــا	)39(	مفــردة	مــن	مجتمــع	الدراســة.

ــي	لفقــرات	أداة	الدراســة،	وذلــك	بحســاب	معامــالت	 متَّ	حســاب	االتســاق	الداخل
ارتبــاط	بيرســون	بــني	كل	فقــرة	والدرجــة	الكليــة	للمحــور	التابعــة	لــه،	وتتــراوح	
معامــالت	االرتبــاط	بــني	كل	فقــرة	)0.718(	و	)0.432(	وهــي	معامــالت	ارتبــاط	
ــة	االســتبانة	 ــى	صالحي ــدل	عل ــا	ي ــة	)0.01(،	م ــد	مســتوى	دالل ــا	عن ــة	جميعه دال

ــي.	 ــق	امليدان للتطبي
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جــدول	رقــم	)4-1(،	يبــن	قيمــة	معامــل	ارتبــاط	بيرســون	ملتوســط	محــاور	االســتبانة	مــع	
املتوســط	العــام	حملــاور	االســتبانة

احملور
املتوسط	العام	حملاور	االستبانة

القيمة	االحتماليةمعامل	ارتباط	بيرسون

0.7330.001**محور	االستعداد	النفسي1

0.7620.001**مجور	االعتراف	باآلخر2

0.6860.001**محور	املجاورة	والتزاوج3

0.7540.001**محور	التواصل	االجتماعي4

0.8580.001**محور	االحترام	املتبادل5

0.6260.001**محور	العالقات	االقتصادية6

0.6230.001**محور	املناهج	الدراسية7

0.6790.001**محور	وسائل	اإلعالم8

0.7090.001**محور	اجلمعيات	اخليرية9
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جــدول	رقــم	)4-2(،	قيمــة	معامــل	ارتبــاط	بيرســون	ملتوســط	عبــارات	كل	محــور	مــن	محــاور	
االســتبانة	مع	متوســط	احملور.

محور االستعداد النفسي

معامل	ارتباط		العبارة
بيرسون

القيمة	
االحتمالية

1
أحترم	الوفاء	بالعهود	واملواثيق	مع	اآلخر	املختلف	معي	

0.3040.060مذهبًيا

2
أضع	نصب	عيني	العدل	واإلنصاف	يف	التعامل	مع	املختلف	

0.2920.071معي	مذهبًيا

0.3380.035*أحب	اخلير	للجميع	بغض	النظر	عن	دينهم	أو	مذهبهم3

0.6230.000**أطبق	اإلحسان	يف	املعاملة	مع	اآلخر	املختلف	معي	مذهبًيا4

0.4050.011*أتعامل	باحللم	والبشاشة	مع	اآلخر	املختلف	معي	مذهبًيا5

6
أتعامل	بطريقة	إيجابية	مع	اآلخر	مهما	اختلفت	معه	يف	

وجهات	النظر
*0.7140.000

0.6380.000**أتقبل	أن	يكون	زميلي	يف	العمل	على	غير	مذهبي7

0.4040.011*ال	أمانع	أن	يكون	رئيسي	يف	العمل	على	غير	مذهبي8

9
لو	كنت	مسؤوالً	ملا	ترددت	يف	إقصاء	املخالفني	لي	يف	

0.1550.346املعتقد	واملذهب	وحتجيمهم

10
ال	أجد	حرًجا	من	الصالة	خلف	شخص	مختلف	عني	

مذهبًيا	
*0.3770.018

0.5050.001**ال	أجد	حرًجا	يف	أكل	ذبائح	املختلف	معي	مذهبًيا11

0.5070.001**أثق	يف	املختلف	معي	مذهبياً	وال	أعده	خائًنا	أو	غشاًشا12

13
أحاول	االبتعاد	عن	كل	ما	من	شأنه	إثارة	الضغائن	بيني	

وبني	املختلف	معي	مذهبًيا
**0.4290.006

14
أنظر	دوًما	للمشتركات	التي	جتمع	بيني	وبني	املختلف	معي	

مذهبًيا
**0.5530.000

15
لدي	القدرة	النفسية	على	االنسجام	والتعايش	والتعاون	مع	

املختلف	معي	مذهبًيا
**0.6160.000
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محور: االعتراف باآلخر املختلف مذهبًيا

معامل	ارتباط		العبارة
بيرسون

القيمة	
االحتمالية

1
أقر	بحرية	اآلخر	يف	اعتناق	املذهب	الذي	يختاره	دون	

إكراه
**0.5730.000

0.6610.000**ال	أمانع	من	وجود	أماكن	للعبادة	للمختلف	معي	مذهبًيا	2

0.6960.000**أعتقد	أن	التعددية	املذهبية	يف	مجتمعي	سمة	حضارية3

4
أرى	ضرورة	احترام	حرية	اآلخر	يف	التعبير	عن	رأيه	يف	

الشؤون	اخلاصة	والعامة
**0.6040.000

0.6620.000**وجدت	أن	املختلف	معي	مذهبًيا	يبادلني	االحترام	والتقدير5

6
أرى	أن	مجتمع	املذهب	الواحد	يحفظ	املجتمع	من	

0.1230.455االنقسام	ويعزز	روح	الوطنية	

7
أتفهم	اختالف	اآلخر	يف	املذهب	واملعتقد	وأحترم	ذلك	

االختالف
**0.5370.001

8
ال	أمانع	من	أن	يدفن	املختلف	معي	مذهبًيا	يف	املقبرة	

نفسها
*0.3650.022

محور املجاورة والتزاوج

معامل	ارتباط		العبارة
بيرسون

القيمة	
االحتمالية

1
ال	أمانع	من	أن	أسكن	يف	عمارة	يكون	أحد	جيراني	فيها	

على	غير	مذهبي
**0.5060.001

2
ال	أمانع	من	مجاورة	دور	العبادة	اخلاصة	مبن	يختلف	معي	

مذهبًيا
**0.6990.000

0.7350.000**ال	أمانع	من	املصاهرة	من	اآلخر	املختلف	معي	مذهبًيا3

4
ال	أمانع	من	الزواج	من	بنات	املختلف	معي	مذهبًيا،	لكنني	

ال	أرضى	بتزويج	بناتنا	من	أوالدهم.
**0.7290.000

5
أرى	أن	السلْم	االجتماعي	ال	يكون	إال	إذا	كان	لكل	أصحاب	

0.1440.382مذهب	حيهم	السكني	اخلاص	بهم.
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6
ال	أرى	مانًعا	يف	أن	يختلط	أبنائي	مع	أبناء	اآلخر	املختلف	

عني	مذهبًيا
**0.6290.000

7
أعتقد	أن	األحياء	املختلطة	مذهبًيا	توفر	التسامح	

واالنسجام	واملودة	يف	املجتمع	على	الرغم	من	االختالف	
املذهبي	

**0.6770.000

محور التواصل االجتماعي

معامل	ارتباط		العبارة
بيرسون

القيمة	
االحتمالية

0.7170.000**أسعى	إلى	التعارف	والتواصل	مع	املختلف	معي	مذهبًيا1

2
أرى	أهمية	إقامة	العالقات	مع	اآلخر	على	أساس	قاعدة	

املواطنة	والسلم	األهلي
**0.5960.000

0.4010.011*أسعى	إلى	نشر	ثقافة	التسامح	مع	اآلخر	يف	موطني3

4
أعتمد	احلوار	وتبادل	الرأي	للتفاهم	مع	اآلخر	املختلف	

معي	مذهبًيا
**0.4760.002

0.3930.013*ال	أتردد	يف	مشاركة	اآلخر	أفراحه	وأتراحه5

6
ال	أمانع	من	تبادل	الزيارات	العائلية	بني	عائلتي	وعائلة	

املختلف	معي	مذهبًيا
**0.7500.000

محور االحترام املتبادل

معامل	ارتباط		العبارة
بيرسون

القيمة	
االحتمالية

0.8070.000**ليست	لدي	حساسية	يف	اعتقادات	اآلخرين	املذهبية1

0.6900.000**ال	أبني	عالقاتي	مع	اآلخرين	على	أسس	مذهبية2

3
أحترم	عقائد	اآلخرين	من	باب	اإلنسانية	واألخالق	وما	

يفرضه	على	ديني
**0.5380.000

0.4570.003**أنظر	ملعتقدات	اآلخرين	على	أنها	خصوصية	ثقافية4

0.4910.002**يحترم	اآلخرون	اختاليف	معهم	يف	املذهب	أو	املعتقد5

6
أحترم	عقيدة	اآلخر	وال	أمانع	يف	ممارسته	حقه	يف	العبادة	

يف	األماكن	العامة
**0.6830.000
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7
أركز	على	املشتركات	العقائدية	التي	جتمع	بيني	وبني	

0.4590.003**اآلخرين	وأترك	املختلف

8
أؤمن	بأن	لي	وللمختلف	معي	مذهبًيا	رًبا	واحًدا	سيحاسبنا	

0.4390.005**جميًعا	بالعدل	واإلنصاف

محور العالقات االقتصادية

معامل	ارتباط		العبارة
بيرسون

القيمة	
االحتمالية

1
	ال	أمانع	من	إعطاء	الزكاة	والصدقات	للمحتاجني	بغض	

النظر	عن	املذهب	الديني	
*0.3810.017

2
	اتعاون	مع	اآلخر	املختلف	عني	مذهبًيا	لتبادل	املنافع	

االقتصادية	والبيع	والشراء
**0.6500.000

3
	ال	أمانع	من	إقامة	شراكة	جتارية	مع	شريك	على	غير	

مذهبي
**0.7110.000

4
	أرى	أن	املعامالت	التجارية	يف	مجتمعي	تستويف	شروط	

املنافسة	النزيهة	من	غير	التحيز	إلى	فئة	أو	إلى	مذهب	معني
**0.6220.000

5
	ال	أمانع	من	توظيف	شخص	على	غير	مذهبي	يف	شركتي	

أو	مؤسستي	اخلاصة
**0.7770.000

6
	ال	أحتيز	يف	التعامل	االقتصادي	ومعامالت	البيع	والشراء	

إلى	من	يتفق	معي	مذهبًيا
**0.7050.000

محور املناهج الدراسية

معامل	ارتباط		العبارة
بيرسون

القيمة	
االحتمالية

1
ال	أتردد	يف	التعامل	الفكري	مع	اآلخر	من	خالل	اللقاءات	

العلمية	واإلجناز	العلمي	املشترك
*0.3580.025

2
ال	أمانع	من	أن	أدرس	على	يد	أستاذ	أو	دكتور	على	غير	

مذهبي
**0.4390.005

0.4850.002**ال	أرى	تفرقة	على	أساس	مذهبي	يف	املناهج3

4
املناهج	التربوية	تعمل	على	غرس	روح	التعايش	والتسامح	

يف	األجيال	الناشئة
**0.8270.000
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5
املناهج	التربوية	تدعو	إلى	احترام	اآلخر	املختلف	يف	الدين	

أو	املذهب
**0.7520.000

6
أرى	أن	املناهج	التربوية	تدعو	إلى	نبذ	التعصب	الديني	

واملذهبي
**0.4660.003

7
أرى	أن	املناهج	الدراسية	تغرس	يف	الطلبة	منذ	الصغر	روح	

التعاون	واأللفة	للجميع	على	اختالف	مذاهبهم
**0.7230.000

8
ال	أحتسس	من	االطالع	على	اإلنتاج	الفكري	والعقائدي	

للمختلف	معي	مذهبًيا
**0.5750.000

9
ميكن	االستفادة	معرفًيا	من	بعض	املفكرين	والباحثني	

املختلفني	معي	مذهبًيا	
*0.3390.035

محور وسائل اإلعالم

معامل	ارتباط		العبارة
بيرسون

القيمة	
االحتمالية

1
أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	نشر	أسس	االختالف	بناًء	

على	مبادئ	احترام	حقوق	اإلنسان
**0.6130.000

2
أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	تعزيز	روابط	الصداقة	

واالحترام	املتبادل	بني	مختلف	أطياف	املجتمع	املتعددة	مذهبًيا
**0.8400.000

3
أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	تعزيز	األنظمة	الرقابية	

على	التطرف	الديني	واملذهبي	يف	املجتمع
**0.7690.000

4
أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	خلق	قنوات	اتصال	بني	

أطراف	املذاهب	املختلفة	يف	املجتمع
**0.6750.000

5
أسهمت	بعض	البرامج	يف	بعض	وسائل	اإلعالم	يف	تأجيج	
0.777-0.047الفنت	الطائفية	وإشعال	نار	التطرف	الديني	واملذهبي	

6
تعمل	وسائل	اإلعالم	على	االهتمام	بالتقارب	بني	األطياف	

املذهبية	املتعددة
**0.6770.000

7
تسهم	وسائل	اإلعالم	يف	حتديد	نقاط	االتفاق	والعمل	على	
تأصيلها	وتفعيلها	بني	أطراف	املذاهب	املختلفة	يف	املجتمع

**0.7330.000

8
	أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تعمل	على	تبصير	الناس	بكل	ما	
يؤدي	إلى	األلفة	واحملبة	ونبذ	التفرقة	والتعصب	املذهبي

**0.7040.000
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محور اجلمعيات اخليرية

معامل	ارتباط		العبارة
بيرسون

القيمة	
االحتمالية

1
	أؤيد	التكافل	لتحقيق	الرعاية	االجتماعية	لآلخر	املختلف	

عني	مذهبًيا	عند	الفقر	أو	العجز	أو	الهرم
**0.6300.000

0.6790.000**	ال	أمانع	من	تقدمي	يد	العون	إلى	املختلف	معي	مذهبًيا2

3
	ال	أتردد	يف	تقدمي	العون	املالي	إلى	احملتاج	من	غير	

مذهبي
**0.6160.000

4
	تعمل	اجلمعيات	اخليرية	يف	املجتمع	على	مد	يد	املساعدة	

لكل	محتاج	بغض	النظر	عن	معتقده	الديني	أو	مذهبه
**0.8070.000

5
	تعمل	اجلمعيات	اخليرية	على	تنفيذ	برامج	تدعو	إلى	

الوسطية	واالعتدال	يف	املجتمع
**0.6080.000

6
	ال	أمانع	من	القيام	باألعمال	التطوعية	لصالح	اآلخر	

املختلف	معي	مذهبًيا
**0.6000.000

7
	ال	أجد	حرًجا	من	التبرع	سواء	بالدم	أو	باألعضاء	

للمختلف	معي	عقائدًيا
**0.7380.000
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 :)Reliability( 3-8: ثبات االستبانة
ويقصــد	بثبــات	املقيــاس	إلــى	أي	درجــة	يعطــي	املقيــاس	قــراءات	متقاربــة	عنــد	كل	
	الثبــات	مــن	الصفــات	األساســية	التــي	يجــب	توافرهــا	 مــرة	يســتخدم	فيهــا.	ويُعــدُّ
يف	أداة	جمــع	البيانــات	قبــل	الشــروع	يف	اســتخدامها.	وتكمــن	أهميــة	قيــاس	درجــة	
ثبــات	أداة	جمــع	البيانــات	يف	أهميــة	احلصــول	علــى	نتائــج	صحيحــة	كلمــا	مت	
اســتخدامها.	فــاألداة	املتذبذبــة	ال	ميكــن	االعتمــاد	عليهــا	وال	األخــذ	بنتائجهــا،	
	ســتكون	نتائــج	الدراســة	غيــر	مطمئنــة	ومضللــة،	ويف	أغلــب	األحــوال	 ومــن	ثَــمَّ
مضيعــة	للجهــد	والوقــت	واملــال.	ويتــم	يقــاس	ثبــات	أداة	جمــع	البيانــات	بطرائــق	

مختلفــة	مــن	أشــهرها:	حســاب	معامــل	ألفــا	كرونبــاخ.	

3-8-1: العالقة بني ثبات االستبانة وصدقها:

	الثبات	يعد	شرًطا	ضرورًيا	لتوافر	الصدق،	ولكنه	ليس	شرًطا	كافًيا.

	ميكــن	 ــمَّ ــا،	فهــو	بالتبعيــة	ثابــت	أيًضــا،	ومــن	ثَ ــا	متاًم 	إذا	كان	املقيــاس	صادًق
ــام. ــات	الت ــام	يعنــي	الثب ــة	أو	الصــدق	الت القــول:	إن	الصالحي

	فــإن	عــدم	 	إذا	كان	املقيــاس	غيــر	ثابــت	فــال	ميكــن	أن	يكــون	صادًقــا،	ومــن	ثـَـمَّ
الثبــات	يعنــي	بالتبعيــة	عــدم	الصــدق.

	أما	إذا	كان	املقياس	ثابًتا	متاًما،	فإنه	قد	يكون	صادًقا	وقد	ال	يكون.	

	فــإن	افتقــاد	أداة	القيــاس	للثبــات	مؤشــر	ســلبي	للصــدق،	ويف	الوقــت	 ومــن	ثَــمَّ
نفســه	فــإن	توافــر	الثبــات	ال	يعنــي	بالضــرورة	أن	األداة	صادقــة،	فالثبــات	علــى	

الرغــم	مــن	أهميتــه	ال	يعــد	مبفــرده	كافًيــا	لصــدق	أداة	الدراســة.

الدراسة	االستطالعية:	
ــة	مــن	 ــة	مكون مت	إجــراء	البحــث	االستكشــايف	لدراســة	التعايــش	االجتماعــي	لعين

)39(	فــرًدا	مــن	منطقــة	مكــة	املكرمــة،	وذلــك	بهــدف:
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	اختبــار	ثبــات	االســتجابات	للمفحوصــني	عــن	طريــق	اســتخدام	معامــل	اختبــار	
كرونبــاخ	ألفــا.

	معرفة	مدى	استجابة	املستهدفني	ملوضوع	الدراسة.		

	اختبار	مدى	وضوح	النماذج	والعبارات	وفهم	املستطلَعني	لألفاظ.

	مدى	القدرة	على	إعطاء	اإلجابة	يف	مقياس	تدرج	اإلجابات.

	معرفة	الوقت	املستغرق	لإلجابة	عن	االستبيان.

 Reliability Coefficient :3-8-2: اختبار ثبات االستبيان

	اســتخدام	معامــل	ثبــات	كرونبــاخ	 الختبــار	ثبــات	االســتجابات	للمفحوصــني،	متَّ
ألفــا	عــن	طريــق	برنامــج	SPSS،	والــذي	مــن	خاللــه	يتــم	حســاب	معامــل	التمييــز	
لــكل	ســؤال،	ويتــم	حــذف	الســؤال	الــذي	معامــل	متييــزه	ضعيــف	أو	ســالب.	ومــن	
ــاس	لقــوة	 ــي	لفقــرات	االســتبانة	وهــو	مقي 	متَّ	حســاب	صــدق	االتســاق	الداخل ــمَّ ثَ
االرتبــاط	بــني	درجــات	كل	مجــال	ودرجــات	أســئلة	االســتبانة	الكليــة،	والصــدق	
ببســاطة	هــو	أن	تقيــس	أســئلة	االســتبانة	أو	االختبــار	مــا	وضعــت	لقياســه	أي	

ــه	يقيســها. ــي	يفتــرض	أن يقيــس	فعــاًل	الوظيفــة	الت

ثبات	االستبانة:
نالحــظ	مــن	النتائــج	الــواردة	اجلــدول	رقــم	)4-2(،	أن	قيمــة	معامــل	الثبــات	
ــم	 ــوي	جــًدا.	ويوضــح	جــدول	رق ــات	ق Alpha	يســاوي	)0.911(	وهــو	معامــل	ثب
)4-3(	قيمــة	معامــل	ألفــا	كرونبــاخ	جلميــع	فقــرات	االســتبانة.	وتبــني	النتائــج	أن	
ــات	 ــى	ثب ــع	فقــرات	االســتبانة	مرتفعــة؛	ممــا	يشــير	إل ــم	معامــالت	جمي ــع	قي جمي
	تكــون	االســتبانة	يف	صورتهــا	النهائيــة	أداة	صاحلــة	جلمــع	 االســتبانة،	ومــن	ثَــمَّ

بيانــات	الدراســة.
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جدول	رقم	)4-3(،	يبن	قيمة	معامل	اختبار	ألفا	كرونباخ	للعينة	االستكشافية.

ألفا	كرونباخ عدد	العبارات	يف	االستبانة

0.91 74

للعينــة	 كرونبــاخ	 ألفــا	 الختبــار	 التمييــز	 معامــل	 قيــم	 يبــن	 	،)4-4( رقــم	 جــدول	
. فية الستكشــا ا

 Scale
 Mean

 if Item
Deleted

 Scale
 Variance

 if Item
Deleted

 Corrected
 Item-Total
Correlation

 Cronbach’s
 Alpha if

Item
Deleted

أحترم	الوفاء	بالعهود	واملواثيق	مع	اآلخر	
144.67808.2290.3250.910املختلف	معي	مذهبًيا

أضع	نصب	عيني	العدل	واإلنصاف	يف	
144.64807.0510.3130.910التعامل	مع	املختلف	معي	مذهبًيا

أحب	اخلير	للجميع	بغض	النظر	عن	
144.64818.4890.0600.912دينهم	أو	مذهبهم

أطبق	اإلحسان	يف	املعاملة	مع	اآلخر	
144.67801.6040.5020.910املختلف	معي	مذهبًيا

أتعامل	باحللم	والبشاشة	مع	اآلخر	
144.79815.8600.1240.911املختلف	معي	مذهبًيا

أتعامل	بطريقة	إيجابية	مع	اآلخر	مهما	
144.64804.8010.3460.910اختلفت	معه	يف	وجهات النظر

أتقبل	أن	يكون	زميلي	يف	العمل	على	
144.55800.5680.3600.910غير	مذهبي

ال	أمانع	أن	يكون	رئيسي	يف	العمل	على	
144.24803.5640.2590.911غير	مذهبي

لو	كنت	مسؤواًل	ملا	ترددت	يف	إقصاء	
املخالفني	لي	يف	املعتقد	واملذهب	

وحتجيمهم
143.06817.1210.0160.914



119 التعايش في المجتمع السعودي

 Scale
 Mean

 if Item
Deleted

 Scale
 Variance

 if Item
Deleted

 Corrected
 Item-Total
Correlation

 Cronbach’s
 Alpha if

Item
Deleted

ال	أجد	حرًجا	من	الصالة	خلف	شخص	
143.39799.7460.2580.911مختلف	عني	مذهبًيا	

ال	أجد	حرًجا	يف	أكل	ذبائح	املختلف	
143.55797.1930.2650.911معي	مذهبًيا

أثق	يف	املختلف	معي	مذهبياً	وال	أعتبره	
144.15793.3830.4080.910خائًنا	أو	غشاًشا

أحاول	االبتعاد	عن	كل	ما	من	شأنه	
إثارة	الضغائن	بيني	وبني املختلف	معي	

مذهبًيا
144.42797.0640.3960.910

أنظر	دوًما	إلى	املشتركات	التي	جتمع	
144.70806.6550.3420.910بيني	وبني	املختلف	معي مذهبًيا

لدي	القدرة	النفسية	على	االنسجام	
والتعايش	والتعاون	مع املختلف	معي	

مذهبًيا
144.64801.7390.3950.910

أقر	بحرية	اآلخر	يف	اعتناق	املذهب	
144.42805.5640.2770.911الذي	يختاره	دون	إكراه

ال	أمانع	من	وجود	أماكن	للعبادة	
143.73786.0170.4300.909للمختلف	معي	مذهبًيا 

أعتقد	أن	التعددية	املذهبية	يف	مجتمعي	
143.58781.8770.4710.909سمة	حضارية

أرى	ضرورة	احترام	حرية	اآلخر	يف	
التعبير	عن	رأيه	يف	الشؤون اخلاصة	

والعامة
144.21788.1720.5860.908

وجدت	أن	املختلف	معي	مذهبًيا	يبادلني	
144.39797.8090.4700.909االحترام	والتقدير
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 Scale
 Mean

 if Item
Deleted

 Scale
 Variance

 if Item
Deleted

 Corrected
 Item-Total
Correlation

 Cronbach’s
 Alpha if

Item
Deleted

أرى	أن	مجتمع	املذهب	الواحد	يحفظ	
0.913-144.24824.7520.090املجتمع	من	االنقسام	ويعزز روح	الوطنية

أتفهم	اختالف	اآلخر	يف	املذهب	
144.76803.6270.4180.910واملعتقد	وأحترم	ذلك	االختالف

ال	أمانع	أن	يدفن	املختلف	معي	مذهبًيا	
143.79789.1100.4310.909يف	املقبرة	نفسها

ال	أمانع	أن	أسكن	يف	عمارة	يكون	أحد	
144.52809.3200.1990.911جيراني	فيها	على	غير مذهبي

ال	أمانع	من	مجاورة	دور	العبادة	
143.45792.5060.3210.910اخلاصة	مبن	يختلف	معي مذهبياً

ال	أمانع	من	املصاهرة	من	اآلخر	
142.55797.0060.2940.911املختلف	معي	مذهبًيا

ال	أمانع	من	الزواج	من	بنات	املختلف	
معي	مذهبًيا،	لكنني	ال	أرضى بتزويج	

بناتنا	من	أوالدهم
142.58796.7520.3090.910

أرى	أن	السلم	االجتماعي	ال	يكون	إال	
إذا	كان	لكل	أصحاب	مذهب حيهم	

السكني	اخلاص	بهم
143.12827.1100.098-0.915

ال	أرى	مانًعا	يف	أن	يختلط	أبنائي	مع	
143.64764.4260.7220.906أبناء	اآلخر	املختلف عني	مذهبًيا

أعتقد	أن	األحياء	املختلطة	مذهبًيا	توفر	
التسامح	واالنسجام واملودة	يف	املجتمع	

على	الرغم	من	االختالف	املذهبي 
144.48786.5700.5390.909

أسعى	إلى	التعارف	والتواصل	مع	
144.00786.0620.4490.909املختلف	معي	مذهبًيا
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 Scale
 Mean

 if Item
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 Variance

 if Item
Deleted

 Corrected
 Item-Total
Correlation

 Cronbach’s
 Alpha if

Item
Deleted

أرى	أهمية	إقامة	العالقات	مع	اآلخر	
على	أساس	قاعدة	املواطنة والسلم	

األهلي
144.64801.2390.3710.910

أسعى	إلى	نشر	ثقافة	التسامح	مع	
144.64811.6140.2830.911اآلخر	يف	موطني

أعتمد	احلوار	وتبادل	الرأي	للتفاهم	مع	
144.58820.1890.0000.912اآلخر	املختلف	معي مذهبًيا

ال	أتردد	يف	مشاركة	اآلخر	أفراحه	
144.39812.4340.1710.911وأتراحه

ال	أمانع	من	تبادل	الزيارات	العائلية	بني	
144.12779.6720.5420.908عائلتي	وعائلة املختلف	معي	مذهبًيا

	ليس	لدي	حساسية	يف	اعتقادات	
144.42781.3140.6190.908اآلخرين	املذهبية

ال	أبني	عالقاتي	مع	اآلخرين	على	أسس	
144.36789.1760.4300.909مذهبية

أحترم	عقائد	اآلخرين	من	باب	
اإلنسانية	واألخالق	وما	يفرضه على	

ديني
144.70809.2800.2970.911

أنظر	إلى	معتقدات	اآلخرين	على	أنها	
144.42805.4390.2790.911خصوصية	ثقافية

يحترم	اآلخرون	اختاليف	معهم	يف	
144.73807.0170.2670.911املذهب	أو	املعتقد

أحترم	عقيدة	اآلخر	وال	أمانع	يف	
ممارسته	حقه	يف	العبادة	يف األماكن	

العامة
144.12782.9850.4860.909
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 Variance
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 Corrected
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Correlation

 Cronbach’s
 Alpha if

Item
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أركز	على	املشتركات	العقائدية	التي	
جتمع	بيني	وبني	اآلخرين وأترك	

املختلف
144.21792.4850.4580.909

أؤمن	بأن	لي	وللمختلف	معي	مذهبًيا	
رًبا	واحًدا	سيحاسبنا جميًعا	بالعدل	

واإلنصاف
144.42810.4390.3740.910

ال	أمانع	من	إعطاء	الزكاة	والصدقات	
إلى	احملتاجني	بغض	النظر	عن املذهب	

الديني 
144.24816.9390.0410.913

أتعاون	مع	اآلخر	املختلف	عني	مذهبًيا	
لتبادل	املنافع االقتصادية	والبيع	

والشراء
144.52801.8200.4260.910

ال	أمانع	من	إقامة	شراكة	جتارية	مع	
144.06796.5590.3560.910شريك	على	غير	مذهبي

أرى	أن	املعامالت	التجارية	يف	مجتمعي	
تستويف	شروط	املنافسة النزيهة	من	

غير	التحيز	إلى	فئة	أو	إلى	مذهب	معني
144.64804.4890.3360.910

ال	أمانع	من	توظيف	شخص	على	
غير	مذهبي	يف	شركتي	أو	مؤسستي 

اخلاصة
144.42803.8770.3090.910

ال	أحتيز	يف	التعامل	االقتصادي	
ومعامالت	البيع	والشراء	إلى	من يتفق	

معي	مذهبًيا
144.39800.4340.3010.910
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 Scale
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ال	أتردد	يف	التعامل	الفكري	مع	اآلخر	
من	خالل	اللقاءات العلمية	واإلجناز	

العلمي	املشترك
144.70812.3430.2000.911

ال	أمانع	من	أن	أدرس	على	يد	أستاذ	أو	
144.33781.4170.5720.908دكتور	على	غير	مذهبي

ال	أرى	تفرقة	على	أساس	مذهبي	يف	
144.24808.8140.1860.911املناهج

املناهج	التربوية	تعمل	على	غرس	روح	
144.70802.0300.4070.910التعايش	والتسامح	يف األجيال	الناشئة

املناهج	التربوية	تدعو	إلى	احترام	اآلخر	
144.55806.8810.2420.911املختلف	يف	الدين أو	املذهب

أرى	أن	املناهج	التربوية	تدعو	إلى	نبذ	
144.09807.2100.1770.912التعصب	الديني واملذهبي

أرى	أن	املناهج	الدراسية	تغرس	يف	
الطلبة	منذ	الصغر	روح التعاون	واأللفة	

للجميع	على	اختالف	مذاهبهم
144.61805.0590.3250.910

ال	أحتسس	من	االطالع	على	اإلنتاج	
الفكري	والعقائدي	للمختلف معي	

مذهبًيا
144.64798.3010.4690.909

ميكن	االستفادة	معرفًيا	من	بعض	
املفكرين	والباحثني املختلفني	معي	

مذهبًيا 
144.76814.1890.1670.911

أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	نشر	
أسس	االختالف	بناًء	على مبادئ	احترام	

حقوق	اإلنسان	
144.00797.0000.2770.911
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أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	تعزيز	
روابط	الصداقة واالحترام	املتبادل	بني	
مختلف	أطياف	املجتمع	املتعددة	مذهبًيا

143.94769.8710.6820.907

أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	تعزيز	
األنظمة	الرقابية	على التطرف	الديني	

واملذهبي	يف	املجتمع
144.06784.9960.4900.909

أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	خلق	
قنوات	اتصال	بني	أطراف املذاهب	

املختلف	يف	املجتمع
143.73774.9550.6240.907

أسهمت	بعض	البرامج	يف	بعض	وسائل	
اإلعالم	يف	تأجيج	الفنت الطائفية	

وإشعال	نار	التطرف	الديني	واملذهبي 
143.48835.0080.218-0.915

تعمل	وسائل	اإلعالم	على	االهتمام	
143.67777.9170.5590.908بالتقارب	بني	األطياف املذهبية	املتعددة

تسهم	وسائل	اإلعالم	يف	حتديد	نقاط	
االتفاق	والعمل	على تأصيلها	وتفعيلها	
بني	أطراف	املذاهب	املختلفة	يف	املجتمع

143.88785.1720.4450.909

أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تعمل	على	
تبصير	الناس	بكل	ما	يؤدي	إلى األلفة	
واحملبة	ونبذ	التفرقة	والتعصب	املذهبي

143.91784.2730.5080.909

أؤيد	التكافل	لتحقيق	الرعاية	
االجتماعية	لآلخر	املختلف	عني مذهبًيا	

عند	الفقر	أو	العجز	أو	الهرم
144.82809.2780.3270.910
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ال	أمانع	من	تقدمي	يد	العون	إلى	
144.79810.2970.2950.911املختلف	معي	مذهبًيا

ال	أتردد	يف	تقدمي	العون	املالي	إلى	
144.48802.8830.3100.910احملتاج	من	غير	مذهبي

تعمل	اجلمعيات	اخليرية	يف	املجتمع	
على	مد	يد	املساعدة	لكل محتاج	بغض	
النظر	عن	معتقده	الديني	أو	مذهبه

144.33791.5420.4510.909

تعمل	اجلمعيات	اخليرية	على	تنفيذ	
برامج	تدعو	إلى	الوسطية واالعتدال	يف	

املجتمع
144.33807.6670.2190.911

ال	أمانع	من	القيام	باألعمال	التطوعية	
144.61799.4340.3770.910لصالح	اآلخر	املختلف معي	مذهبًيا

ال	أجد	حرًجا	من	التبرع	سواء	بالدم	أو	
144.64790.1760.6450.908باألعضاء	للمختلف	معي عقائدًيا
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وعينــة	 االستكشــافية،	 للعينــة	 كرونبــاخ	 ألفــا	 معامــل	 قيــم	 يبــن	 	،)5-4( رقــم	 جــدول	
الدراســة.

      
احملور

عينة	الدراسةالعينة	االستكشافية

عدد	العباراتمعامل	ألفاعدد	العباراتمعامل	ألفا

0.69150.9311محور	االستعداد	النفسي

0.6180.725محور	االعتراف	باآلخر

0.6970.725محور	املجاورة	والتزاوج

0.5468.846محور	التواصل	االجتماعي

0.7080.844محور	االحترام	املتبادل

0.6960.864محور	العالقات	االقتصادية

0.5590.715محور	املناهج	الدراسية

0.7680.756محور	وسائل	اإلعالم

0.7570.916محور	اجلمعيات	اخليرية

3-9: تحديد نمط الدراسة:
ــا	 ــل	حًظ ــم	تن ــي	ل ــا	مــن	املوضوعــات	الت ــوع	الدراســة	بوصفه ــة	ن ــى	حداث نظــًرا	إل
كبيــًرا	مــن	الباحثــني	يف	املجتمــع	الســعودي؛	لذلــك	ســتنطوي	هــذه	الدراســة	علــى	

ــني:	 مرحلت

:)Pilot Survey( 3-9-1: األولى: دراسة استكشافية

تهــدف	إلــى	اســتطالع	الظــروف	احمليطــة	بالظاهــرة	موضــوع	الدراســة؛	بحيــث	
يتمكــن	فريــق	البحــث	مــن	صياغتهــا	بطريقــة	دقيقــة	متهيــًدا	لبحثهــا	بحًثــا	عميًقــا	
يف	املرحلــة	التاليــة،	إضافــة	إلــى	التعــرف	أكثــر	إلــى	مجتمــع	الدراســة؛	ومــدى	
اســتجابتهم	حملــاور	االســتبانة	وعباراتهــا؛	بحيــث	ميكــن	للفريــق	البحثــي	التبديــل	
والتعديــل	علــى	االســتبانة	حتــى	تكتمــل	اكتمــااًل	ميكنهــا	مــن	أداء	مــا	هــو	مطلــوب	
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ــار	 ــا	الدراســة	االستكشــافية	متكــن	مــن	اختي ــات	الدراســة،	وأيًض حســب	مقتضي
الفريــق	امليدانــي	املســؤول	عــن	إجــراء	املقابــالت	مــع	افــراد	عينــة	الدراســة	وتدريبــه	

وذلــك	لضمــان	دقــة	بيانــات	الدراســة	وصدقهــا.	

3-9-2: املرحلة الثانية: العمل امليداني:

	تأتــي	هــذه	املرحلــة	بعــد	إجــراء	التعديــالت	املطلوبــة	علــى	االســتبانة	واختيار	فريق	
ــى	اإلجــراء	الشــامل	للمســح	 ــة	عل العمــل	امليدانــي	وتدريبــه،	وتنطــوي	هــذه	املرحل
الــذي	يغطــي	عينــة	الدراســة	يف	املناطــق	األربــع	املختــارة،	باإلضافــة	إلــى	اإلشــراف	
امليدانــي	علــى	جمــع	البيانــات	للتأكــد	مــن	دقــة	اختيــار	أفــراد	العينــة	موضــوع	
الدراســة،	وصحــة	البيانــات	املأخــوذة	عنهــم،	وذلــك	قبــل	اعتمادهــا	وإدخالهــا	يف	
احلاســب	اآللــي؛	األمــر	الــذي	يقلــل	مــن	أخطــاء	العمــل	امليدانــي	ويُعلــي	مــن	قيمــة	

بيانــات	الدراســة.

إضافــة	إلــى	املرحلتــني	الســابقتني،	تســتفيد	الدراســة	مــن	الــورش	واللقــاءات	التــي	
تتنــاول	موضــوع	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح	يف	املجتمــع	الســعودي؛	وذلــك	
إلثــراء	اجلانــب	النظــري	للدراســة	واإلفــادة	منهــا	يف	حتليــل	النتائــج	ومناقشــتها،	

ــول	والتوصيــات.	 واقتــراح	احلل

3-10: تحديد مجاالت الدراسة:
ويتضمن	ذلك	حتديد	كل	من:

3-10-1: املجال البشرى:

	ويقصــد	بــه	حتديــد	مجتمــع	الدراســة؛	والــذي	يتكــون	مــن	جميــع	املواطنــني	
الســعوديني	مــن	الذكــور	واإلنــاث،	والذيــن	تبلــغ	أعمارهــم	15	عاًمــا	فأكثــر،	والذيــن	
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يقطنــون	يف	املناطــق	األربــع	املختــارة	للبحــث،	والتــي	تشــمل:	الدمــام،	املدينة	املنورة،	
ــى	األفــراد	املعنيــني	بالدراســة	 ــم	الوصــول	إل ومكــة	املكرمــة،	وجنــران.	وســوف	يت
عــن	طريــق	مســح	العينــة	احلصصيــة،	والتــي	تعــد	األســلوب	األمثــل	ملثــل	هــذا	النــوع	

مــن	الدراســات.	

3-10-2: املجال املكاني: 

ــي	تشــمل	 ــا،	والت ــي	ســيتم	إجــراء	البحــث	به ــة	الت ــة	اجلغرافي ــه	املنطق ويقصــد	ب
ــورة،	ومكــة	الكرمــة،	وجنــران.	 ــة	املن ــة	هــي:	الدمــام،	واملدين ــع	مناطــق	جغرافي أرب
 Quota Sample( احلصصيــة	العينــة الدراســة	أســلوب	مســح	 واســتخدمت	
Survey)	،	حيــث	مت	ســحب	العينــة	مــن	األحيــاء	التــي	تتميــز	بالتعدديــة	املذهبيــة.	

3-10-3: املجال الزمني:

	ويقصــد	بــه	الوقــت	الــذي	يســتغرق	إلجنــاز	الدراســة	وكتابــة	التقريــر	النهائــي	
والشــامل	للدراســة.	ومــن	املعلــوم	ان	الدراســة	تســتند	إلــى	ثــالث	مراحــل	أساســية،	

وهــي	تشــمل:	

3-10-4: الورش واللقاءات التحضيرية: 

ــز	 ــي	يعقدهــا	مرك ــاءات	الت ــورش	واللق ــة	تســتفيد	الدراســة	مــن	ال يف	هــذه	املرحل
امللــك	عبــد	العزيــز	للحــوار	الوطنــي	ممثــاًل	يف	إدارة	الدراســات	والبحــوث	يف	
املواضيــع	ذات	الصلــة	بالتعايــش	االجتماعــي؛	األمــر	الــذي	يفيــد	الدراســة	يف	إثــراء	

ــاس	املســتخدمة.	 ــر	أداة	القي ــب	النظــري،	وتطوي اجلان



129 التعايش في المجتمع السعودي

3-10-5: مرحلة جمع البيانات:

	ويقصــد	بهــا	العمــل	امليدانــي؛	وهــي	الفتــرة	التــي	يقــوم	فيهــا	الباحثــون	بجمــع	
البيانــات	مــن	أفــراد	عينــة	الدراســة	باملناطــق	املختــارة؛	وذلــك	بعــد	تدريبهــم	وشــرح	
مــا	هــو	مطلــوب	منهــم	بالضبــط	مبــا	يوفــر	اجلهــد	والوقــت	واملــال	دون	إرهــاق	
املبحوثــني،	ويف	الوقــت	نفســه	يضمــن	درجــة	عاليــة	مــن	املوثوقيــة	والدقــة	يف	

البيانــات.	

3-10-6: مرحلة إدخال البيانات وإجراء العمليات اإلحصائية: 

	 	مت	إدخالهــا	يف	احلاســب.	كمــا	متَّ 	جمــع	البيانــات	والتأكــد	مــن	صحتهــا،	ومــن	ثـَـمَّ متَّ
إجــراء	العمليــات	اإلحصائيــة	الضروريــة	واملتوافقــة	مــع	منهجيــة	البحــث	وطبيعــة	
البيانــات،	والتــي	تشــتمل	علــى	التكــرارات،	والنســب	املئويــة،	واملتوســط	احلســابي،	
واالنحــراف	املعيــاري.	كمــا	مت	اســتخدام	معامــل	ارتباط	)بيرســون(	حلســاب	معامل	
ثبــات	االســتبيان،	إضافــة	إلــى	حتليــل	التبايــن	األحــادي	حلســاب	الفــروق	بــني	آراء	
أفــراد	العينــة	باملناطــق	اجلغرافيــة	األربــع	حيــال	احملــاور	املختلفــة	للدراســة.	
هــذا	إلــى	جانــب	اســتخدام	الرســومات	البيانيــة	واجلــداول	التقاطعيــة	لتوصيــف	
اخلصائــص	الدميوغرافيــة	لعينــة	الدراســة،	إضافــًة	إلــى	أســاليب	التحليــل	متعــدد	
املتغيــرات،	لتســليط	الضــوء	علــى	أهــم	العوامــل	التــي	تعــزز	التعايــش	االجتماعــي.

3-11: تحديات الدراسة:
التعايــش	االجتماعــي	يف	إطــار	التعدديــة	املذهبيــة	يعــد	مــن	املواضيــع	التــي	قلَّّمــا	
تطــرق	لهــا	الباحثــون	يف	املجتمــع	الســعودي،	ممــا	انعكــس	علــى	قلــة	مصــادر	

املعلومــات	والدراســات	الســابقة	عــن	هــذه	الظاهــرة.
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أيًضــا	مــن	التحديــات	التــي	واجهــت	الدراســة،	االســتجابة	ملوضــوع	البحــث؛	وذلــك	
حلساســية	الطــرح	وقلّــة	تناولــه	يف	املجتمــع	الســعودي،	إضافــة	إلــى	تطــورات	
األحــداث	اجلاريــة	واملتســارعة	يف	اجلــوار	الســعودي؛	ممــا	قــد	يؤثــر	يف	التفاعــل	
اإليجابــي	مــن	أفــراد	العينــة	املســتهدفة	مــع	محــاور	اســتبيان	الدراســة	وعباراتهــا.	

وجنــد	أيًضــا	مــن	التحديــات	التــي	واجهــت	الدراســة	هــو	حتديــد	حجــم	عينــة	
الطبقــات	املمثلــة	للمذاهــب	املتعــددة	يف	كل	منطقــة،	حيــث	إنــه	ال	تتوافــر	مثــل	هــذه	
ــني،	 ــري	املع ــن	حتــت	املذهــب	الفك ــك	املُنضِوي ــني	حجــم	أولئ ــي	تب ــات،	والت املعلوم
حتــى	يتســنى	للباحــث	أخــذ	حجــم	العينــة	املناســب،	والــذي	ميّكــن	مــن	متثيــل	

املذهــب	الفكــري	يف	مجتمــع	البحــث.			

3-12: اإلجراءات اإلحصائية للدراسة:
ــة	تتناســب	مــع	تســاؤالت	الدراســة	 	اســتخدام	عــدد	مــن	األســاليب	اإلحصائي متَّ
وهــي:	التكــرارات،	والنســب	املئويــة،	واملتوســط	احلســابي،	واالنحــراف	املعيــاري.	
كمــا	مت	اســتخدام	معامــل	ارتبــاط	)بيرســون(	حلســاب	معامــل	ثبــات	االســتبيان،	
إضافــة	إلــى	التحليــل	ثنائــي	التغايــر	)Bivariate Analysis)	لعــرض	النتائــج	
اخلاصــة	باإلجابــة	عــن	األســئلة	البحثيــة	بالدراســة	وحتليلهــا	ومناقشــتها،	إضافــة	
إلــى	أســاليب	التحليــل	متعــدد	املتغيــرات	لتســليط	الضــوء	علــى	أهــم	العوامــل	التــي	
تقــف	وراء	ظاهــرة	التعايــش	االجتماعــي.	هــذا	إلــى	جانــب	اســتخدام	الرســومات	
لعينــة	 الدميوغرافيــة	 اخلصائــص	 لتوصيــف	 التقاطعيــة	 واجلــداول	 البيانيــة	

الدراســة.	

ومبــا	أن	الدراســة	تســتخدم	مقيــاس	)ليكيــرت(	اخلماســي	لقيــاس	آراء	أفــراد	
العينــة	وتوجهاتهــم	حيــال	مختلــف	عبــارات	محــاور	الدراســة،	والتــي	بلغــت	52 
	توزيــع	إجابــات	أفــراد	العينــة	علــى	النحــو	 عبــارة	موزعــة	علــى	9	محــاور.	وقــد	متَّ
ــم	1  ــى	الرق ــرة،	إل ــل	أو	اجتــاه	عــاٍل	جــًدا	للفق ــر	عــن	تقب ــم	5	للتعبي ــي:	الرق التال
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للتعبيــر	عــن	تقبــل	أو	اجتــاه	منخفــض	جــًدا	للفقــرة.	كمــا	متَّ	حتديــد	املــدى	بــني	كل	
رتبتــني	وفــق	مقيــاس	)ليكيــرت(	اخلماســي،	وذلــك	بحســاب	الفــرق	مــا	بــني	الرقــم	5 
الــذي	يعبــر	عــن	أعلــى	اســتجابة	والرقــم	1	الــذي	يعبــر	عــن	أدنــى	اســتجابة،	وهــو	يف	
	تقســيمة	علــى	الرقــم	5	الــذي	ميثــل	عــدد	خيــارات	 هــذه	احلالــة	القيمــة	4،	وقــد	متَّ

العبــارة	الواحــدة،	فــكان	النــاجت	)0.8(،	والــذي	ميثــل	املــدى	بــني	كل	رتبتــني.

وبنــاًء	علــى	ذلــك	ســيكون	حتديــد	مســطرة	احلكــم	أو	التفســير	الكيفــي	لفئــات	قيمــة	
متوســط	االســتجابات	ألفــراد	عينــة	الدراســة	وفــق	اجلــدول	التالي:

كيفــي	حملــاور	 تفســير	 مــن	 يقابلهــا	 ومــا	 املتوســطات	 قيمــة	 يبــن	 	،)5-4( رقــم	 جــدول	
االســتبانة.

احلكم	الكيفيقيمة	املتوسط

تقبل منخفض جًدا للنموذج1 - 11.79
تقبل منخفض للنموذج1.80 - 22.59
تقبل متوسط للنموذج2.60 - 33.39
تقبل عاٍل للنموذج3.40 - 44.19
تقبل عاٍل جًدا للنموذج4.20 - 55





الفصل الرابع:
عرض نتائج الدراسة 
وتحليلها ومناقشتها
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4-1: مدخل:
ــاول	عرًضــا	 ــن	أساســيني:	األول:	يتن يتضمــن	هــذا	الفصــل	مــن	الدراســة	عنصري
ــاول	عــرض	النتائــج	 ــة	الدراســة،	أمــا	العنصــر	الثانــي،	فيتن ــة	لعين ــات	األولي للبيان
ممحــورة	حــول	اإلجابــة	عــن	أســئلة	الدراســة	ومناقشــتها؛	وذلــك	مــن	خــالل	ربــط	

ــك	النتائــج	باإلطــار	النظــري	للدراســة	والدراســات	الســابقة.		 تل

4-2: المبحث األول. عرض البيانات األولية 
للدراسة:

شــملت	املعلومــات	األوليــة	لعينــة	الدراســة:	املوقــع	اجلغــرايف،	والنــوع،	واحلالــة	
االجتماعيــة،	واملســتوى	التعليمــي،	والفئــات	العمريــة،	واحلالــة	الوظيفيــة،	وخبــرة	

الســفر	إلــى	خــارج	اململكــة.	

4-2-1: توزيع عينة الدراسة حسب املوقع اجلغرايف:

مــن	خــالل	اجلــدول	رقــم	)4-1(،	والرســم	البيانــي	رقــم	)4-1(،	يظهــر	توزيــع	عينــة	
ــة	الدراســة	)3144(	 ــغ	حجــم	عين الدراســة	حســب	املنطقــة	اجلغرافيــة،	حيــث	بل
فــرًدا،	موزعــني	علــى	أربــع	مناطــق	إداريــة،	وهــي:	املدينــة	املنــورة،	ومكــة	املكرمــة،	
	ســحب	العينــة	مــن	مــدن	ومحافظــات	الدمــام،	 واملنطقــة	الشــرقية،	والتــي	متَّ
ــار	هــذه	املناطــق	 	اختي ــًرا	منطقــة	جنــران.	ومتَّ ــر،	وأخي ــرز،	واخلب والهفــوف،	واملب
لتميزهــا	بالتنــوع	املذهبــي	والتعايــش	االجتماعــي	بــني	ســاكنيها،	كمــا	تتوافــر	فيهــا	
كل	خصائــص	املجتمــع	الســعودي	مــن	تنــوع	قبلــي	ومناطقــي	ومذهبــي،	والذيــن	
ُعــِرَف	عنهــم	تعايشــهم	االجتماعــي	منــذ	فجــر	التاريــخ.	وتوضــح	النتائــج	يف	اجلدول	
والرســم	البيانــي	الــوارد	أدنــاه،	أن	حجــم	العينــة	يف	املنطقــة	الشــرقية	بلــَغ	)1042(	
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ــة	مكــة	املكرمــة	853	فــرًدا،	و	)738(	 ــة	يف	مدين ــغ	حجــم	العين فــرًدا،	يف	حــني	بل
ــة	جنــران.			 ــرًدا	يف	مدين ــورة،	و)511(	ف ــة	املن ــرًدا	يف	املدين ف

جدول	رقم	4-1،	يبن	توزيع	عينة	الدراسة	حسب	املنطقة	اجلغرافية.

النسبة	املئويةالتكرار 

73823.5املدينة	املنورة

85327.1مكة	املكرمة

51116.3جنران

104233.1املنطقة	الشرقية

3144100.0املجموع

شكل	رقم	)4-1(،	يبن	نسب	توزيع	العينة	حسب	املنطقة	اجلغرافية

المدينة المنورة

مكة المكرمة

نجران

المنطقة الشرقية

توزيع العينة حسب المنطقة الجغرافية

%23.5%33.1

%16.3
%27.1
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4-2-2: توزيع العينة حسب النوع:

توزيــع	عينــة	 مــن	خــالل	اجلــدول	رقــم	)4-2(،	والرســم	رقــم	)4-2(،	يظهــر	
الدراســة	حســب	النــوع،	حيــث	بلــغ	الذكــور	)2438(	بنســبة	بلغــت	)77.5%(،	يف	

حــني	بلــغ	حجــم	عينــة	اإلنــاث	)706(	بنســبة	بلغــت	)%22.5(.	

جدول	رقم	)4-2(،	يبن	توزيع	العينة	حسب	النوع

النسبة	املئويةالتكرار 

243877.5ذكر

70622.5أنثى

3144100.0املجموع

شكل	رقم	)4-2(،	يبن	نسب	توزيع	العينة	حسب	النوع.

أنثى

ذكر

توزيع العينة حسب النوع

%22.5

%77.5
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4-2-3: توزيع العينة حسب احلالة االجتماعية:

فيمــا	يختــص	بتوزيــع	عينــة	الدراســة	حســب	متغيــر	احلالــة	االجتماعيــة،	النتائــج	
يف	اجلــدول	رقــم	)4-3(،	والرســم	البيانــي	رقــم	)4-3(،	توضــح	أن	62.5%	مــن	
عينــة	الدراســة	مــن	املتزوجــني،	يف	حــني	33.3%	مــن	العــزاب،	كمــا	بينــت	النتائــج	

ــة	مــن	املطلقــني	و1.5%	مــن	األرامــل. أن	2.7%	مــن	العين

جدول	رقم	)4-3(،	يبن	توزيع	العينة	حسب	احلالة	االجتماعية.

النسبة	املئويةالتكرار 

104533.3أعزب	/	عزباء

196462.5متزوج	/	متزوجة

852.7مطلق	/	مطلقة

461.5أرمل	/	أرملة

3140100.0املجموع

4القيم	املفقودة	

3144املجموع	الكلي

شكل	رقم	)4-3(،	يبن	نسب	توزيع	العينة	حسب	احلالة	االجتماعية.

توزيع العينة حسب الحالة االجتماعية

أعزب / عزباء

متزوج / متزوجة

مطلق / مطلقة

أرمل / أرملة

%
1.

5

%
2.

7

%
62

.5

%
33

.3
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4-2-4: توزيع العينة حسب املستوى التعليمي:

النتائــج	يف	اجلــدول	رقــم	)4-4-1(،	والرســم	البيانــي	رقــم	)4-4-1(،	توضح	أن	عدد	
الذيــن	تعليمهــم	ثانــوي	فأقــل	)1231(	فــرًدا	بنســبة	بلغــت	)39.2%(،	يف	حــني	بلــغ	
عــدد	الذيــن	يحملــون	شــهادة	البكالوريــوس	)1226(	فرًدا	بنســبة	بلغــت	)39%(،	وبلغ	
عــدد	الذيــن	تعليمهــم	ضمــن	مســتوى	الدبلــوم	)551(	فــرًدا	بنســبة	بلغــت	)%17.5(،	
ــرًدا	بنســبة	بلغــت	%4.3.	 ــا	)136(	ف ــم	دراســات	علي ــن	مســتوى	تعليمه وعــدد	الذي
وتبــني	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-4-2(،	والرســم	البيانــي	رقــم	)2-4-4(،	
أن	أعلــى	نســبة	مــن	الذيــن	كان	مســتوى	تعليمهــم	ثانوًيــا	فأقــل	توجــد	يف	املنطقــة	
الشــرقية،	حيــث	بلغــت	نســبتهم	)43.7%(	مــن	أفــراد	عينــة	الدراســة	يف	املنطقــة	
الشــرقية،	يلــي	ذلــك	مدينــة	جنــران	بنســبة	بلغــت	)39.5%(،	ثــم	مدينــة	مكــة	املكرمــة	
بنســبة	بلغــت	)36.7%(،	وأخيــًرا	تأتــي	املدينــة	املنــورة،	بنســبة	بلغــت	)35.4%(	مــن	
الذيــن	كان	مســتوى	تعليمهــم	ثانوًيــا	فأقــّل	مــن	بــني	أفــراد	عينــة	الدراســة	يف	املدينــة	
ــى	نســبة	مــن	الذيــن	كان	مســتوى	تعليمهــم	 ــورة.	كمــا	تبــني	النتائــج	أيًضــا	أن	أعل املن
جامعًيــا	فأكثــر	)بكالوريــوس	+	دراســات	عليــا(	توجــد	يف	املدينــة	املنــورة	بنســبة	بلغــت	
)48.9%(	مــن	جملــة	أفــراد	عينــة	الدراســة	يف	املدينــة	املنــورة،	وبنســبة	مقاربــة	لهــا	
كانــت	يف	مكــة	املكرمــة	)48.3%(	مــن	حملــة	شــهادة	البكالوريــوس	والدراســات	العليا،	
حيــث	بينــت	النتائــج	الســابقة	أن	مدينتــي	املدينــة	املنــورة	ومكــة	املكرمــة	همــا	األعلــى	

تعليًمــا	مــن	بــني	املناطــق	األربــع	املختــارة	للدراســة.

جدول	رقم	)4-4-1(،	يبن	توزيع	العينة	حسب	املستوى	التعليمي.

النسبة	املئويةالتكرار 

123139.2ثانوي	فأقل

55117.5دبلوم

122639.0بكالوريوس

1364.3دراسات	عليا

3144100.0املجموع
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شكل	رقم	)4-4-1(،	يبن	نسب	توزيع	العينة	حسب	املستوى	التعليمي

النسبة	املئويةالتكراراملنطقة	اجلغرافية

املدينة	املنورة

26135.4ثانوي	فأقل

11615.7دبلوم

32343.8بكالوريوس

385.1دراسات	عليا

738100.0املجموع

مكة	املكرمة

31336.7ثانوي	فأقل

12815.0دبلوم

36242.4بكالوريوس

505.9دراسات	عليا

853100.0املجموع

توزيع العينة حسب المستوى التعليمي

ثانوي فأقل

دبلوم

بكالوريس

دراسات عليا

جدول	رقم	)4-4-2(،	يبن	نسب	توزيع	املستوى	التعليمي	حسب	املنطقة	اجلغرافية

%
39

.2

%
17

.5

%
4.

3

%
39
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النسبة	املئويةالتكراراملنطقة	اجلغرافية

املنطقة	الشرقية

45543.7ثانوي	فأقل

18417.7دبلوم

36434.9بكالوريوس

393.7دراسات	عليا

1042100.0املجموع

جنران

20239.5ثانوي	فأقل

12324.1دبلوم

17734.6بكالوريوس

91.8دراسات	عليا

511100.0املجموع

شكل	رقم	)4-4-2(،	يبن	نسب	توزيع	املستوى	التعليمي	حسب	املنطقة	اجلغرافية

توزيع المستوى التعليمي للعينة حسب المنطقة الجغرافية

ثانوي فأقل

دبلوم

بكالوريس

دراسات عليا

المدينة المنورة مكة المكرمة المنطقة الشرقية نجران

%
39

.5

%
34

.9
%

17
.7

%
43

.7

%
42

.4

%
36

.7%
43

.8

%
35

.4
%

15
.7

%
15

%
24

.1
%

34
.6

%
1.

8

%
3.

7

%
5.

9

%
5.

1
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4-2-5: توزيع العينة حسب الفئات العمرية:

النتائج	الواردة	يف	اجلدول	رقم	)4-5(،	والرســم	البياني	)4-5-1(،	تبني	أن	نســبة	
توزيــع	الفئــات	العمريــة	الصغيــرة	لعينــة	الدراســة	)15-25(	بلغــت	)27.4%(،	يف	
حــني	بينــت	الدراســة	أن	نســبة	توزيــع	الفئــات	العمريــة	الوســيطة	)26-40(	بلغــت	
)47.8%(،	وحظيــت	الفئــات	العمريــة	الكبيــرة	)41	ســنة	فأكثــر(	بنســبة	بلغــت	
)24.8%(.	ويالحــظ	مــن	النتائــج	تكــدس	أفــراد	عينــة	الدراســة	يف	الفئــات	العمريــة	
الوســيطة	)26 -40(،	كمــا	تشــير	النتائــج	الــواردة	يف	الشــكل	)4-5-2(،	إلــى	
أن	النســاء	أكثــر	تكدًســا	مــن	الرجــال	يف	الفئــات	العمريــة	الوســيطة	)40-26(،	
والصغــرى	)20-25(	بنســبة	بلغــت	49%،	و34.57%	للنســاء	علــى	التوالــي،	مقابــل	
47.43%،	و25.24%	لعينــة	الرجــال	علــى	التوالــي،	يف	حــني	تشــير	نتائــج	الدراســة	
إلــى	متركــز	الذكــور	بالعينــة	يف	الفئــات	العمريــة	املتقدمــة	)41	ســنة	فأكثــر(،	بنســبة	

بلغــت	27.33%،	مقابــل	16.43%	لعينــة	النســاء	يف	الفئــة	نفســها.	

جدول	رقم	)4-5(،	يبن	توزيع	العينة	حسب	الفئات	العمرية.

النسبة	املئويةالتكرار

2648.6من	15	إلى 20	سنة

57418.8من	21	إلى 25	سنة

57218.7من	26	إلى 30	سنة

46615.2من	31	إلى 35	سنة

42513.9من	36	إلى 40	سنة

2809.1من	41	إلى 45	سنة

2177.1من	46	إلى 50	سنة

512638.6	سنة	فأكثر

3061100.0املجموع

83القيم	املفقودة

3144املجموع	الكلي
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شكل	رقم	)4-5-1(،	يبن	نسب	توزيع	العينة	حسب	الفئات	العمرية.

توزيع العينة حسب الفئات العمرية

ذكرأنثى

من 15 إلى 20 سنة

من 21 إلى 25 سنة

من 26 إلى 30 سنة

من 31 إلى 35 سنة

من 36 إلى 40 سنة

من 41 إلى 45 سنة

من 46 إلى 50 سنة

51 سنة فأكثر

من 15 إلى 20 سنة

من 21 إلى 25 سنة

من 26 إلى 30 سنة

من 31 إلى 35 سنة

من 36 إلى 40 سنة

من 41 إلى 45 سنة

من 46 إلى 50 سنة

51 سنة فأكثر

شكل	رقم	)4-5-2(	الهرم	السكاني	للفئات	العمرية	حسب	النوع

%
8.

6

%
7.

1%
9.

1

%
13

.9

%
15

.2%
18

.7

%
18

.8

%
8.

6

%14
%20.75

%21.57
%14.86

%12.57

%6.86%7.16
%10.08

%14.27
%15.33

%17.83
%18.21

%7.03

%10.08 %3.67

%6
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4-2-6: توزيع العينة حسب احلالة الوظيفية:

تشــير	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-6(،	والرســم	البيانــي	)4-6(	إلــى	
أن	نســبة	توزيــع	موظفــي	القطــاع	اخلــاص	بالعينــة	بلغــت	)29%(،	يف	حــني	بلغــت	
نســبة	موظفــي	احلكومــة	)23.7%(،	ممــا	يعنــي	ســيطرة	املوظفــني	بالقطاعــني	
اخلــاص	والعــام	علــى	توصيــف	احلالــة	الوظيفيــة	لعينــة	الدراســة	بنســبة	بلغــت	
52.7%.	كمــا	تبــني	الدراســة	أن	نســبة	الطــالب	بالعينــة	بلغــت	18.9%،	يف	حــني	

ــني	عــن	العمــل	%11.9.	 بلغــت	نســبة	املتعطل

جدول	رقم)4-6(،	يبن	توزيع	العينة	حسب	احلالة	الوظيفية

النسبة	املئويةالتكرار 

59418.9طالب

37411.9عاطل

2337.4عمل	حر

2016.4متقاعد

91329.0موظف	قطاع	خاص

74423.7موظف	حكومي

852.7أخرى	حدد

3144100.0املجموع
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شكل	رقم	)4-6(،	يبن	نسب	توزيع	العينة	حسب	احلالة	الوظيفية.

4-2-7: توزيع العينة حسب خبرة السفر

النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-7(،	والرســم	البيانــي	رقــم)4-7(،	تبــني	
ــج	أن	%89.4  ــث	توضــح	النتائ ــرة	الســفر،	حي ــة	الدراســة	حســب	خب ــع	عين توزي
مــن	عينــة	الدراســة	ســبق	لهــم	الســفر	داخــل	اململكــة	أو	خارجهــا،	يف	حــني	
ــواردة	يف	 ــج	ال ــا	توضــح	النتائ ــم	الســفر.	كم ــم	يســبق	له ــم	ل ــادوا	بأنه 10.6%	أف
اجلــدول	رقــم	)4-8(،	والرســم	البيانــي	رقــم	)4-8(،	توزيــع	عينــة	الدراســة	حســب	
حالــة	الســفر	ممــن	أفــادوا	بســابق	جتربتهــم	بالســفر	داخــل	اململكــة	أو	خارجهــا،	
حيــث	تشــير	النتائــج	إلــى	أن	28.5%	مــن	عينــة	الذيــن	ســبق	لهــم	الســفر،	أفــادوا	
بســفرهم	داخــل	اململكــة	متجولــني	بــني	املناطــق	املختلفــة	للمملكــة،	يف	حــني	تشــير	
ــم	 ــت	وجهته ــم	الســفر،	كان ــن	ســبق	له ــى	مــا	نســبته	71.5%	مــن	الذي ــج	إل النتائ
إلــى	خــارج	اململكــة.	كمــا	تشــير	النتائــج	إلــى	أن	209	مــن	أفــراد	عينــة	الدراســة	
أفــادوا	بســفرهم	إلــى	خــارج	اململكــة،	وتوضــح	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	

توزيع العينة حسب الحالة الوظيفية

طالب

عاطل

عمل حر

متقاعد

موظف قطاع خاص

موظف حكومي

أخرى حدد

%
23

.7

%
2.

7

%
29

%
6.

4

%
7.

4%
11

.9

%
18

.9
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)4-9(،	والرســم	البيانــي	رقــم	)4-9(،	إلــى	أن	مــا	نســبته	44.9%	كانــت	وجهتهــم	
اخلارجيــة	إلــى	إحــدى	الــدول	اخلليجيــة	املجــاورة،	يف	حــني	24.6%	مــن	الذيــن	
اعتــادوا	الســفر	للخــارج	كانــت	وجهتهــم	إحــدى	الــدول	األوربيــة	أو	أمريــكا،	%5.9 

كانــت	وجهتهــم	إلــى	إحــدى	الــدول	اإلفريقيــة.		

جدول	رقم	)4-7(	يبن	توزيع	العينة	حسب	خبرة	السفر

النسبة	املئويةالتكرار 

281189.4الذين	سبق	لهم	السفر	)داخلياً	/	خارجياً(

33310.6الذين	لم	يسبق	لهم	السفر

3144100.0اجلملة

شكل	رقم	)4-7(،	توزيع	نسب	العينة	حسب	خبرة	السفر

الذين لم يسبق لهم السفر

الذين سبق لهم السفر)داخليًا / خارجيًا(

10.6%توزيع العينة حسب خبرة السفر 

%89.4
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جدول	رقم	)4-8(	يبن	توزيع	العينة	حسب	خبرة	السفر	داخليًا	أو	خارجيًا

شكل	رقم	)4-8(	يبن	توزيع	العينة	حسب	خبرة	السفر	داخليًا	أو	خارجيًا

النسبة	املئويةالتكرار 

80228.5سافرت	داخل	اململكة	بني	املناطق

200971.5سافرت	خارج	اململكة

2811100املجموع

 333لم	أسافر
 3144املجموع	الكلي

سافرت داخل المملكة بين المناطق

سافرت خارج المملكة

توزيع العينة حسب خبرة السفر داخليًا أو خارجيًا

%28.5

%71.5
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جدول	رقم	)4-9(	يبن	توزيع	العينة	حسب	خبرة	السفر	خارجيًا

النسبة	املئويةالتكرار 

301.5سافرت	إلى	أستراليا	ونيوزيلندا

46323سافرت	إلى	بعض	دول	آسيا

1185.9سافرت	إلى	بعض	دول	إفريقيا

49524.6سافرت	إلى	بعض	دول	أوربا	وأمريكا

90344.9سافرت	إلى	دول	اخلليج

2009100املجموع

333لم	أسافر

3144املجموع	الكلي

شكل	رقم	)4-9(	يبن	توزيع	العينة	حسب	خبرة	السفر	خارجيًا.

توزيع العينة حسب خبرة السفر خارجًيا

سافرت إلى أستراليا ونيوزيلندا

سافرت إلى بعض دول آسيا

سافرت إلى بعض دول إفريقيا

سافرت إلى بعض دول أوربا 

وأمريكا

سافرت إلى دول الخليج

%
44

.9

%
24

.6

%
23

%
5.

9

%
1.

5
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4-3: المبحث الثاني: اإلجابة عن أسئلة 
الدراسة ومناقشتها:

4-3-1: مــا مــدى االســتعداد النفســي واألخالقــي لبنــاء عالقــة تعايــش 
وتواصــل مــع اآلخــر املختلــف مذهبًيــا؟

لتســهيل	اإلجابــة	عــن	هــذا	الســؤال	املبنــي	علــى	اســتجابات	أفــراد	عينــة	الدراســة	
بنــاًء	علــى	مــا	تضمنــه	احملــور	األول	الســتبانة	الدراســة؛	والــذي	يناقــش	االســتعداد	
النفســي	واألخالقــي	لبنــاء	عالقــة	تعايــش	وتواصــل	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا،	
حيــث	تضمــن	احملــور	إحــدى	عشــرة	عبــارة	تناقــش	االســتعداد	النفســي	واألخالقــي	
ألفــراد	عينــة	الدراســة	يف	بنــاء	عالقــة	تعايــش	وتواصــل	مــع	اآلخــر	املختلــف	
مذهبًيــا.	مــن	خــالل	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-1(	ميكــن	توضيــح	

التالــي:

	يالحــظ	أواًل	أن	درجــة	تقبــل	أفــراد	العينــة	للنمــاذج	التــي	تناقــش	االســتعداد	
النفســي	واألخالقــي	لبنــاء	عالقــة	تتعايــش	وتواصــل	مــع	اآلخــر	املختلــف	
ــا	تراوحــت	مــا	بــني	)4.33(	والتــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	عــاٍل	جــًدا	 مذهبًي
ــل	متوســط	للنمــوذج.	 ــر	عــن	درجــة	تقب ــي	تعب للنمــوذج،	ودرجــة	)2.95(	والت
وأن	درجــة	املتوســط	العــام	للمحــور	بلغــت	)3.86(،	وهــي	درجــة	تقبــل	عاليــة،	
ممــا	يعنــي	أن	أفــراد	عينــة	الدراســة	لديهــم	درجــة	عاليــة	مــن	التقبــل	لعبــارات	
محــور	االســتعداد	النفســي	واألخالقــي	لبنــاء	عالقــة	تعايــش	وتواصــل	مــع	
اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا،	وتبــني	النتائــج	أن	كل	منــاذج	احملــور	حظيــت	بتقبــل	
عــاٍل	جــًدا	وعــاٍل	باســتثناء	النموذجــني:	)ال	أجــد	حرًجــا	يف	أكل	ذبائــح	املختلف	
معــي	يف	املذهــب(	و)ال	أجــد	حرًجــا	مــن	الصــالة	خلــف	شــخص	مختلــف	عّنــي	
يف	املذهــب(،	فقــد	حظيــا	بدرجــة	قبــول	أقــل	مــن	أفــراد	عينــة	الدراســة	مقارنة	

بالنمــاذج	األخــرى	للنمــوذج.	
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	كمــا	تشــير	النتائــج	إلــى	أن	النموذجــني:	)أحــب	اخليــر	للجميــع	بغــض	النظــر	
عــن	دينهــم	أو	مذهبهــم(	و	)أحتــرم	الوفــاء	بالوعــود	والعهــود	واملواثيــق	مــع	
اآلخــر	املختلــف	معــي	مذهبًيــا(،	حظيــا	بأعلــى	درجــات	تقبــل	مــن	بــني	النمــاذج	
األخــرى	للمحــور،	حيــث	إن	جوهــر	الديــن	وهدفــه؛	هــو	األخــالق	احلســنة	
وحــب	اخليــر	والســعادة	جلميــع	البشــر،	بغــض	النظــر	عــن	دينهــم	أو	معتقدهــم،	
	شــر،	ويدعــو	إلــى	اإلحســان	 واإلســالم	ديــن	يدعــو	إلــى	كل	خيــر،	ويَنهــى	عــن	كلِّ
ــة،	والتعامــل	معهــم	باحلســنى،	علــى	أســاس	أن	كل	اخللــق	 إلــى	النــاس	كافَّ
	اخَللْــق	إلــى	اهلل	أنفعهــم	لعيالــه.	والديــن	يدعــو	إلــى	 عيــال	هلل،	وأن	أحــبَّ
احتــرام	العهــود	واملواثيــق،	والوفــاء	بالعهــد	قيمــة	إنســانية	وأخالقيــة	عظمــى،	

بهــا	تُدعــم	الثقــة	بــني	األفــراد،	وتؤكــد	أواصــر	التعــاون	يف	املجتمــع.

	وتوضــح	النتائــج	أيًضــا	أن	النمــاذج	)3،	9،	4،	11،	10،	5،	8(	لديهــم	درجــة	
تقبــل	عاليــة	مــن	قبــل	أفــراد	عينــة	الدراســة.	

	كمــا	تبــني	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	أدنــاه	أن	النموذجــني:	)ال	أجــد	حرًجــا	
يف	أكل	ذبائــح	املختلــف	معــي	يف	املذهــب(	و	)ال	أجــد	حرًجــا	مــن	الصــالة	
خلــف	شــخص	مختلــف	عّنــي	يف	املذهــب(	حظيــا	بأقــل	درجــات	تقبــل	مقارنــًة	
مــع	النمــاذج	األخــرى	للمحــور.	وتعكــس	الدرجــة	املرتفعــة	ملتوســط	احملــور	
)3.86(،	مســتوى	عالًيــا	مــن	التوافــق	مــن	قبــل	أفــراد	العينــة	حيــال	عبــارات	

احملــور.	

	كمــا	توضــح	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-2(،	متوســطات	محــور	
االســتعداد	النفســي	حســب	املنطقــة	واملتوســط	الكلــي	للعبــارة	لــكل	منطقــة،	
وتبــني	النتائــج	أن	منطقــة	جنــران	حظيــت	بأعلــى	متوســط	بلــغ	)4.11(	مقارنة	
ــم	 ــغ	)4.10(،	ث ــة	الشــرقية	مبتوســط	بل ــك	املنطق ــي	ذل ــة	املناطــق،	يل مــع	بقي
منطقــة	مكــة	املكرمــة	مبتوســط	بلــغ	)3.67(،	وأخيــًرا	املدينــة	املنــورة	مبتوســط	
بلــغ	)3.58(.	واملالحــظ	مــن	النتائــج	أعــاله	أن	جميــع	املناطــق	قيــد	الدراســة	
تعكــس	درجــة	عاليــة	مــن	التوافــق	مــن	قبــل	أفــراد	عينــة	الدراســة	لنمــاذج	
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احملــور	االســتعداد	النفســي	واألخالقــي	لبنــاء	عالقــة	تعايــش	مــع	اآلخــر	
املختلــف	مذهبًيــا.	وتفيــد	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-2(،	أن	جميــع	
املناطــق	قيــد	الدراســة	تتميــز	بدرجــة	عاليــة	مــن	التوافــق	علــى	التعــاون	مــع	
ــا	 ــع	والشــراء،	كم ــة	والبي ــع	االقتصادي ــادل	املناف ــا	لتب ــف	مذهبًي اآلخــر	املختل
تبــني	النتائــج	أيًضــا	أن	أفــراد	العينــة	يف	جميــع	املناطــق	الدراســة	لديهــم	درجــة	
عاليــة	مــن	التوافــق	علــى	عــدم	املمانعــة	يف	توظيــف	اآلخر	املختلــف	يف	املذهب،	
وبينــت	النتائــج	توافــق	أفــراد	العينة	مبناطق	جنران،	والشــرقية،	ومكة	املكرمة،	
وبدرجــة	عاليــة،	علــى	عــدم	ممانعتهــم	إعطــاء	الــزكاة	والصدقــات	للمحتاجــني	
بغــض	النظــر	عــن	املذهــب	الدينــي،	يف	حــني	بينــت	نتائــج	املدينــة	املنــورة	توافًقــا	
بدرجــة	متوســطة	يف	ذلــك.	ومــن	النتائــج	الــواردة	أيًضــا	يف	اجلــدول	)12-4(،	
ــى	عــدم	ممانعتهــم	إقامــة	شــراكة	 ــة	بدرجــة	متوســطة	عل توافــق	أفــراد	العين

جتاريــة	مــع	شــريك	علــى	غيــر	مذهبــي.
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جــدول	رقــم	)4-1(	يبــن	نســبة	ومتوســط	درجــة	توافــر	االســتعداد	النفســي	واألخالقــي	
لــدى	أفــراد	عينــة	الدراســة

محور توافر االستعداد النفسي واألخالقي
لبناء عالقة تعايش وتواصل مع اآلخر املختلف مذهبًيا

أوافق	 
غير	محايدأوافقبشدة

موافق
غير	
موافق	
بشدة

املتوسط	
احلسابي

االنحراف	
املعياري

ترتيب	
درجة	تقبل	
النموذج	
حسب	
املتوسط	
احلسابي

2
أحب	اخلير	للجميع	

بغض	النظر	عن	دينهم	أو	
مذهبهم.

40.6853.883.631.530.294.330.651

1
أحترم	الوفاء	بالوعود	

والعهود	واملواثيق	مع	اآلخر	
املختلف	معي	مذهبًيا.

34.1060.403.591.530.384.260.642

3
أتعامل	بطريقة	إيجابية	
مع	اآلخر	مهما	اختلفت	

معه	يف	وجهات	النظر.
33.7854.527.413.091.214.170.793

9

أحاول	أن	أبتعد	عن	كل	
ما	من	شأنه	أن	يثير	
الضغائن	بيني	وبني	

املختلف	معي	مذهبًيا.
29.2060.407.282.580.544.150.704

4
أتقبل	أن	يكون	زميلي	يف	
25.1359.008.756.011.114.010.825العمل	على	غير	مذهبي.

11

لدي	القدرة	النفسية	
على	االنسجام	والتعايش	
والتعاون	مع	املختلف	معي	

مذهبًيا.
23.8258.469.296.651.783.960.876

10
أنظر	دوًما	إلى	املشتركات	
التي	جتمع	بيني	وبني	
املختلف	معي	مذهبًيا.

19.7258.9113.806.391.183.900.837

5
ال	أمانع	أن	يكون	رئيسي	يف	

20.9954.8012.059.262.893.820.968العمل	على	غير	مذهبي.
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محور توافر االستعداد النفسي واألخالقي
لبناء عالقة تعايش وتواصل مع اآلخر املختلف مذهبًيا

أوافق	 
غير	محايدأوافقبشدة

موافق
غير	
موافق	
بشدة

املتوسط	
احلسابي

االنحراف	
املعياري

ترتيب	
درجة	تقبل	
النموذج	
حسب	
املتوسط	
احلسابي

8
أثق	يف	املختلف	معي	

مذهبًيا	وال	أعده	خائًنا	أو	
غشاًشا.

15.5549.5921.4710.213.183.640.979

7
ال	أجد	حرًجا	يف	أكل	
ذبائح	املختلف	معي	يف	

املذهب.
14.9541.6013.8018.5111.133.311.2510

6
ال	أجد	حرًجا	من	الصالة	
خلف	شخص	مختلف	

عّني	يف	املذهب. 
10.3732.8615.9423.4117.432.951.2911

3.86املتوسط	العام	للمحور
مستوى	عاٍل
من	التوافق
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جدول	رقم	)4-2(	يبن	متوسط	عبارات	محور	االستعداد	النفسي	حسب	املنطقة

املدينة	 
املنورة

مكة	
املكرمة

املنطقة	
جنرانالشرقية

متوسط 
العبارة	
حسب	
املنطقة

1
أحترم	الوفاء	بالعهود	واملواثيق	مع	اآلخر	املختلف	

4.154.184.364.374.26معي	مذهبًيا

2
أحب	اخلير	للجميع	بغض	النظر	عن	دينهم	أو	

4.174.274.464.394.33مذهبهم

3
أحاول	االبتعاد	عن	كل	ما	من	شأنه	إثارة	الضغائن	

4.074.014.34.294.17بيني	وبني	املختلف	معي	مذهبًيا

4
أتعامل	بطريقة	إيجابية	مع	اآلخر	مهما	اختلفت	

4.044.114.234.214.15معه	يف	وجهات	النظر

3.763.764.314.174.01أتقبل	أن	يكون	زميلي	يف	العمل	على	غير	مذهبي5

6
لدي	القدرة	النفسية	على	االنسجام	والتعايش	

3.713.724.234.163.95والتعاون	مع	املختلف	معي	مذهبًيا

7
أنظر	دوًما	إلى	املشتركات	التي	جتمع	بيني	وبني	

3.63.764.124.13.90املختلف	معي	مذهبًيا

8
ال	أمانع	أن	يكون	رئيسي	يف	العمل	على	غير	

3.413.64.144.113.82مذهبي

9
أثق	يف	املختلف	معي	مذهبًيا	وال	أعده	خائًنا	أو	

3.233.383.944.073.64غشاًشا

2.792.813.763.963.31ال	أجد	حرًجا	يف	أكل	ذبائح	املختلف	معي	مذهبًيا10

11
ال	أجد	حرًجا من	الصالة	خلف	شخص	مختلف	

2.422.753.233.492.95عني	مذهبًيا

3.583.674.104.113.86املتوسط	العام	حملور	االستعداد	النفسي	حسب	املنطقة
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4-3-2: ما مدى تقبل اآلخر املختلف مذهبًيا؟

لتســهيل	اإلجابــة	عــن	هــذا	الســؤال	املبنــي	علــى	اســتجابات	أفــراد	العينــة	بنــاًء	علــى	
مــا	تضمنــه	احملــور	الثانــي	الســتبانة	الدراســة؛	والــذي	يناقــش	مــدى	تقبــل	اآلخــر	
ــا،	حيــث	تضمــن	احملــور	خمــس	عبــارات	تناقــش	مــدى	اســتعداد	 املختلــف	مذهبًي
األطــراف	املختلفــة	التــي	تكــوِّن	املجتمــع	لتقبـُـل	بعضهــا	بعًضــا	يف	تناغــم	وانســجام	
مــع	حفــاظ	كل	منهــم	بتمايــزه	وتنوعــه	وهــو	مــا	يؤســس	للتعايــش	االجتماعــي؛	
والــذي	يعنــي	قبــول	التعدديــة	بوصفهــا	أساًســا	إلبــداع	التجــارب	اإلنســانية.	ومــن	

خــالل	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-3(	ميكــن	توضيــح	التالــي:

	يالحــظ	أواًل	أن	درجــة	تقبــل	أفــراد	العينــة	للنمــاذج	التــي	تناقــش	مــدى	تقبــل	
اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا،	تراوحــت	مــا	بــني	)3.98(،	والتــي	تعبــر	عــن	درجــة	
تقبــل	عــاٍل	للنمــوذج	وســط	أفــراد	العينــة،	ودرجــة	)3.29(،	والتــي	تعبــر	عــن	
درجــة	تقبــل	متوســط	للنمــوذج.	وأن	درجــة	املتوســط	العــام	للمحــور	بلغــت	
)3.57(،	وهــي	درجــة	تقبــل	عاليــة	لنمــاذج	احملــور،	ممــا	يعنــي	أن	أفــراد	عينــة	
الدراســة	لديهــم	درجــة	عاليــة	مــن	التوافــق	حيــال	منــاذج	محــور	تقبــل	اآلخــر	
املختلــف	مذهبًيــا،	األمــر	الــذي	يعكــس	مســتوى	متقدًمــا	مــن	الوعــي	بأهميــة	

التعايــش	وتقبُــل	اآلخــر	املختلــف	يف	املناطــق	األربــع	املختــارة	للدراســة.	

	كمــا	تشــير	النتائــج	إلــى	أن	النمــوذج:	)أقــر	بحريــة	اآلخــر	يف	اعتنــاق	املذهــب	
الــذي	يختــاره	دون	إكــراه(،	حظــي	بأعلــى	درجــة	تقبـُـل	مــن	بني	النمــاذج	األخرى	
للمحــور،	يف	حــني	أن	النمــوذج:	)تعــدد	املذاهــب	يف	املجتمــع	يؤثــر	يف	التالحــم	
الوطنــي(،	َحظــَي:	بأقــل	درجــة	تقبــل	مقارنــة	مــع	النمــاذج	األخــرى	للمحــور،	يف	
حــني	النمــوذج:	)ال	أمانــع	مــن	وجــود	أماكــن	للعبــادة	للمختلــف	معــي	مذهبًيــا(	

َحظــَي:	بدرجــة	متوســطة	مــن	القبــول	وســط	أفــراد	العينــة.

	كمــا	توضــح	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-4(،	متوســطات	محــور	
االعتــراف	باآلخــر	حســب	املنطقــة	واملتوســط	الكلــي	للعبــارة	لــكل	منطقــة،	
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وتبــني	النتائــج	أن	منطقــة	جنــران	َحظيــت	بأعلــى	متوســط	بلــغ	)3.79(	مقارنة	
ــم	 ــغ	)3.72(،	ث ــة	الشــرقية	مبتوســط	بل ــك	املنطق ــي	ذل ــة	املناطــق،	يل مــع	بقي
منطقــة	مكــة	املكرمــة	مبتوســط	بلــغ	)3.46(،	وأخيــًرا	املدينــة	املنــورة	مبتوســط	
بلــغ	)3.32(.	واملالحــظ	مــن	النتائــج	أعــاله	أن	مناطــق	جنــران	والشــرقية	
ــول	اآلخــر،	يف	حــني	 ــن	االســتعداد	لقب ــة	م ــا	درجــة	عالي ــة	لديه ــة	املكرم ومك
بينــت	النتائــج	أن	منطقــة	املدينــة	املنــورة	لديهــا	درجــة	متوســطة	من	االســتعداد	

لتقبــل	اآلخــر.

جــدول	رقــم	)4-3(	يبــن	نســبة	ومتوســط	درجــة	االعتــراف	باآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	
لــدى	أفــراد	عينــة	الدراســة

محور االعتراف باآلخر املختلف مذهبًيا

أوافق	 
غير	محايدأوافقبشدة

موافق
غير	
موافق	
بشدة

املتوسط	
احلسابي

االنحراف	
املعياري

ترتيب	
درجة	تقبل	
النموذج	
حسب	
املتوسط	
احلسابي

أقر	بحرية	اآلخر	يف	اعتناق	
املذهب	الذي	يختاره	دون	

إكراه
26.6555.1810.535.092.543.980.8971

وجدت	أن	املختلف	معي	
مذهبًيا	يبادلني	االحترام	

والتقدير
19.9054.1316.196.902.863.810.9282

ال	أمانع	من	وجود	أماكن	
للعبادة	للمختلف	معي	

مذهبًيا
16.1344.3713.3914.8511.263.391.2393

ال	أمانع	أن	يدفن	املختلف	
معي	مذهبًيا	يف	املقبرة	

نفسها
13.8144.4015.6016.2610.003.361.1964

تعدد	املذاهب	يف	املجتمع	
16.2836.6015.5022.718.903.291.2335يؤثر	يف	التالحم	الوطني

3.57املتوسط	العام	للمحور
مستوى	عاٍل
من	التوافق
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جــدول	رقــم	)4-4(	يبــن	متوســط	عبــارات	محــور	االعتــراف	باآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	
حســب	املنطقــة.

املدينة	 
املنورة

مكة	
املكرمة

املنطقة	
جنرانالشرقية

متوسط	
العبارة	
حسب	
املنطقة

	أقر	بحرية	اآلخر	يف	اعتناق	املذهب	الذي	يختاره	
3.723.914.134.183.98دون	إكراه

	ال	أمانع	من	وجود	أماكن	للعبادة	للمختلف	معي	
2.762.923.904.063.39مذهبًيا	

	وجدت	أن	املختلف	معي	مذهبًيا	يبادلني	
3.773.863.714.003.81االحترام	والتقدير

	تعدد	املذاهب	يف	املجتمع	يؤثر	يف	التالحم	
3.503.533.192.783.29الوطني

	ال	أمانع	أن	يدفن	املختلف	معي	مذهبًيا	يف	
2.863.083.663.913.36املقبرة	نفسها

3.323.463.723.793.57متوسط	احملور	حسب	املنطقة

4-3-3: مــا مــدى عمــق العالقــات االجتماعيــة مــن مجــاورة وتــزاوج 
ومصاهــرة مــع اآلخــر املختلــف مذهبًيــا؟

يتضمــن	هــذا	احملــور	خمــس	عبــارات	تناقــش	العالقــات	االجتماعيــة	مــن	مجــاورة	
ــد	الدراســة،	مــن	خــالل	 ــة	للمجتمــع	قي ــات	املختلف ــني	املكون ــزاوج	ومصاهــرة	ب وت

النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم)4-5(	ميكــن	توضيــح	التالــي:

	يالحــظ	أواًل	أن	درجــة	تقبــل	أفــراد	العينــة	للنمــاذج	التــي	تناقــش	موضــوع	
احملــور	تراوحــت	مــا	بــني	)3.78(،	والتــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	عــاٍل	للنمــوذج،	
ودرجــة	)2.50(،	والتــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	منخفضــة	للنمــوذج.	وأن	درجــة	
املتوســط	العــام	للمحــور	بلغــت	)3.25(،	وهــي	درجــة	تقبــل	متوســطة	للمحــور،	
ممــا	يعنــي	أن	أفــراد	عينــة	الدراســة	لديهــم	درجــة	توافــق	متوســطة	للنمــاذج	
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والعبــارات	التــي	تناقــش	موضــوع	عمــق	العالقــات	االجتماعيــة	مــع	اآلخــر	
املختلــف	مذهبًيــا.

	وتشــير	النتائــج	باجلــدول	)4-5(	إلــى	أن	النمــوذج:	)ال	أمانــع	أن	أســكن	يف	
عمــارة	يكــون	أحــد	جيرانــي	فيهــا	علــى	غيــر	مذهبــي(،	َحظــَي:	بأعلــى	درجــة	
ــع	مــن	 ــني	النمــاذج	األخــرى	للمحــور،	يف	حــني	النمــوذج:	)ال	أمان ــل	مــن	ب تقبُ
املصاهــرة	مــع	اآلخــر	املختلــف	معــي	مذهبًيــا(،	َحظــَي:	بأقــل	درجــة	تقبــل	
ــة	مــع	النمــاذج	األخــرى	للمحــور.	النمــوذج:	)وجــود	أصحــاب	املذهــب	 مقارن
الواحــد	يف	حــي	ســكني	خــاص	بهــم	يعــزز	الســلْم	االجتماعــي(	َحظــَي:	بترتيــب	

متوســط	مــن	قبــل	أفــراد	العينــة.

	كمــا	توضــح	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-6(،	متوســطات	محــور	
العالقــات	االجتماعيــة	مــن	مجــاورة	وتــزاوج	ومصاهــرة	مــع	اآلخــر	املختلــف	
حســب	املنطقــة	واملتوســط	الكلــي	للعبــارة	لــكل	منطقــة،	وتبــني	النتائــج	أن	
بقيــة	 مــع	 )3.69(	مقارنــة	 بلــغ	 بأعلــى	متوســط	 َحظيــت	 منطقــة	جنــران	
املناطــق،	يلــي	ذلــك	املنطقــة	الشــرقية	مبتوســط	بلــغ	)3.44(،	ثــم	منطقــة	مكــة	
املكرمــة	مبتوســط	بلــغ	)3.01(،	وأخيــًرا	املدينــة	املنــورة	مبتوســط	بلغ	)2.86(.	
واملالحــظ	مــن	النتائــج	أن	منطقتــي	جنــران	والشــرقية	أظهرتــا	درجــة	عاليــة	
مــن	التقبــل	لعبــارات	احملــور،	يف	حــني	أن	منطقتــي	املدينــة	املنــورة	ومكــة	املكــرة	

ــا	مســتوى	متوســًطا.	 أظهرت
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جــدول	رقــم	)4-5(	يبــن	نســبة	ومتوســط	درجــة	محــور	املجــاورة	والتــزاوج	واملصاهــرة	مــع	
اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	لــدى	أفــراد	عينــة	الدراســة

محور املجاورة والتزاوج واملصاهرة مع اآلخر املختلف مذهبًيا.

أوافق	 
غير	محايدأوافقبشدة

موافق
غير	
موافق	
بشدة

املتوسط	
احلسابي

االنحراف	
املعياري

ترتيب	
درجة	تقبل	
النموذج	
حسب	
املتوسط	
احلسابي

1
 ال أمانع أن أسكن يف عمارة 
يكون أحد جيراني فيها على 

غير مذهبي
17.060.49.59.33.83.780.9631

4
 ال أرى مانًعا يف أن يختلط 

أبنائي مع أبناء اآلخر 
املختلف عني مذهبًيا

14.247.714.414.79.13.431.1692

5
وجود أصحاب املذهب 

الواحد يف حي سكني خاص 
بهم يعزز السلم االجتماعي

14.640.916.719.58.33.341.1853

2
 ال أمانع من مجاورة دور 

العبادة اخلاصة مبن يختلف 
معي مذهبًيا

11.141.215.820.611.33.201.2144

3
 ال أمانع من املصاهرة مع 
7.219.218.526.728.52.501.2795اآلخر املختلف معي مذهبًيا

3.25املتوسط	العام	للمحور
مستوى	عاٍل
من	التوافق
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جــدول	رقــم	)4-6(	يبــن	متوســط	عبــارات	محــور	املجــاورة	والتــزاوج	واملصاهــرة	مــع	اآلخــر	
املختلــف	مذهبيــًا	حســب	املنطقــة

املدينة	 
املنورة

مكة	
املكرمة

املنطقة	
جنرانالشرقية

متوسط	
العبارة	
حسب	
املنطقة

1
	ال	أمانع	أن	أسكن	يف	عمارة	يكون	أحد	جيراني	

3.483.603.954.093.78فيها	على	غير	مذهبي

2
	ال	أمانع	من	مجاورة	دور	العبادة	اخلاصة	مبن	

2.703.003.203.903.20يختلف	معي	مذهبًيا

3
	ال	أمانع	من	املصاهرة	مع	اآلخر	املختلف	معي	

1.972.252.783.002.50مذهبًيا

4
	وجود	أصحاب	املذهب	الواحد	يف	حي	سكني	

3.253.283.343.503.34خاص	بهم	يعزز	السلم	االجتماعي

5
	ال	أرى	مانًعا	يف	أن	يختلط	أبنائي	مع	أبناء	اآلخر	

2.912.903.943.963.43املختلف	عني	مذهبًيا

2.863.013.443.693.25متوسط	احملور	حسب	املنطقة

4-3-4: مــا مــدى التواصــل االجتماعــي يف األفــراح واألتــراح مــع اآلخــر 
املختلــف مذهبًيــا؟

يتضمــن	هــذا	احملــور	ســت	عبــارات	تناقــش	مــدى	التواصــل	االجتماعــي	يف	األفــراح	
واألتــراح	بــني	املكونــات	املختلفــة	للمجتمــع	قيــد	الدراســة،	مــن	خــالل	النتائــج	

ــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-7(	ميكــن	توضيــح	التالــي: ال

	يالحــظ	أواًل	أن	درجــة	تقبــل	أفــراد	العينــة	للنمــاذج	التــي	تناقــش	موضــوع	
احملــور	تراوحــت	مــا	بــني	)4.22(،	والتــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	عاليــة	جــًدا	
للنمــوذج،	ودرجــة	)3.49(،	والتــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	عاليــة	للنمــوذج.	
وأن	درجــة	املتوســط	العــام	للمحــور	بلغــت	)3.86(،	وهــي	درجــة	تقبــل	عاليــة	
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للمحــور،	ممــا	يعنــي	أن	أفــراد	عينــة	الدراســة	لديهــم	درجــة	عاليــة	مــن	التوافــق	
لتقبــل	النمــاذج	والعبــارات	التــي	تناقــش	موضــوع	التواصــل	االجتماعــي	يف	

ــا. األفــراح	واألتــراح	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًي

	وتشــير	النتائــج	باجلــدول	)4-7(	إلــى	أن	النمــوذج:	)أســعى	إلــى	نشــر	ثقافــة	
التســامح	مــع	اآلخــر	يف	موطنــي(،	َحظــي	بأعلــى	درجــة	تقبـُـل	مــن	بــني	النمــاذج	
األخــرى	للمحــور،	يف	حــني	النمــوذج:	)ال	أمانــع	مــن	تبــادل	الزيــارات	العائليــة	
بــني	عائلتــي	وعائلــة	املختلــف	معــي	مذهبًيــا(،	َحظــي	بأقــل	درجــة	تقبــل	مقارنــة	
مــع	النمــاذج	األخــرى	للمحــور.	النموذجــان:	)ال	أتــردد	يف	مشــاركة	اآلخــر	
أفراحــه	وأتراحــه(	و)أحتــاور	مــع	املختلــف	معــي	مذهبًيــا	وأتبــادل	اآلراء	معــه(	

َحظيــا	بترتيــب	متوســط	مــن	قبــل	أفــراد	العينــة.

	كمــا	توضــح	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-8(،	متوســطات	محــور	
التواصــل	االجتماعــي	يف	األفــراح	واألتــراح	مــع	اآلخــر	املختلــف	حســب	املنطقة	
واملتوســط	الكلــي	للعبــارة	لــكل	منطقــة،	وتبــني	النتائــج	أن	منطقــة	جنــران	
ــك	 ــي	ذل ــة	املناطــق،	يل ــة	مــع	بقي ــغ	)4.09(	مقارن ــى	متوســط	بل ــت	بأعل َحظي
املنطقــة	الشــرقية	مبتوســط	بلــغ	)4.08(،	ثــم	منطقــة	مكــة	املكرمــة	مبتوســط	
بلــغ	)3.71(،	وأخيــًرا	املدينــة	املنــورة	مبتوســط	بلــغ	)3.56(.	واملالحــظ	مــن	
النتائــج	أعــاله	أن	جميــع	املناطــق	قيــد	الدراســة	تعكــس	درجــة	عاليــة	مــن	
التقبــل	لعبــارات	محــور	التواصــل	االجتماعــي	يف	األفــراح	واألتــراح	مــع	اآلخــر	

ــا.	 املختلــف	مذهبًي
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جــدول	رقــم	)4-7(	يبــن	نســبة	ومتوســط	درجــة	محــور	التواصــل	االجتماعــي	يف	األفــراح	
واألتــراح	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	لــدى	أفــراد	عينــة	الدراســة.

محور التواصل االجتماعي يف األفراح واألتراح مع اآلخر املختلف مذهبيًا

أوافق	 
غير	محايدأوافقبشدة

موافق
غير	
موافق	
بشدة

املتوسط	
احلسابي

االنحراف	
املعياري

ترتيب	
درجة	تقبل	
النموذج	
حسب	
املتوسط	
احلسابي

أسعى إلى	نشر ثقافة 
التسامح مع اآلخر يف 

موطني
34.257.15.62.50.64.220.7101

 أرى أهمية إقامة العالقات 
مع اآلخر على أساس قاعدة 

املواطنة والسلم األهلي
25.458.710.83.81.44.030.7982

 ال أتردد يف مشاركة اآلخر 
29.853.08.66.42.14.020.9133أفراحه وأتراحه

 أحتاور مع املختلف معي 
20.555.911.78.33.63.810.9704مذهبًيا وأتبادل اآلراء معه

 أسعى إلى	التعارف 
والتواصل مع املختلف معي 

مذهبًيا
14.050.917.913.24.03.581.0135

 ال أمانع من تبادل الزيارات 
العائلية بني عائلتي وعائلة 

املختلف معي مذهبًيا
16.745.016.414.37.63.491.1526

3.86املتوسط	العام	للمحور
مستوى	عاٍل
من	التوافق
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األفــراح	 يف	 االجتماعــي	 التواصــل	 محــور	 عبــارات	 متوســط	 يبــن	 	)8-4( رقــم	 جــدول	
املنطقــة. مذهبًيــا	حســب	 املختلــف	 اآلخــر	 مــع	 واألتــراح	

املدينة	 
املنورة

مكة	
املكرمة

املنطقة	
جنرانالشرقية

متوسط	
العبارة	
حسب	
املنطقة

1
 أسعى إلى	نشر ثقافة التسامح مع اآلخر يف 

4.094.274.244.284.22موطني

2
 أرى	أهمية إقامة العالقات مع اآلخر على 

3.684.024.144.264.03أساس قاعدة املواطنة والسلم األهلي

3.733.914.254.204.02 ال أتردد يف مشاركة اآلخر أفراحه وأتراحه3

4
 أحتاور مع املختلف معي مذهبًيا وأتبادل اآلراء 

3.703.814.003.743.81معه

5
أسعى إلى	التعارف والتواصل مع املختلف معي 

3.143.233.973.993.58مذهبًيا

6
ال أمانع من تبادل الزيارات العائلية بني عائلتي 

2.983.053.884.053.49وعائلة املختلف معي مذهبًيا

3.563.714.084.093.86متوسط	احملور	حسب	املنطقة

4-3-5: ما مدى احترام املعتقدات املذهبية لآلخر املختلف مذهبًيا؟

يتضمــن	هــذا	احملــور	أربــع	عبــارات	تناقــش	مــدى	احتــرام	املعتقــدات	املذهبيــة	
لآلخــر	املختلــف	مــن	خــالل	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-9(	ميكــن	توضيح	

التالــي:

	يالحــظ	أواًل	أن	درجــة	تقبــل	أفــراد	العينــة	للنمــاذج	التــي	تناقــش	موضــوع	
بــني	)3.91(،	والتــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	عاليــة	 احملــور	تراوحــت	مــا	
للنمــوذج،	و	)3.69(	وهــي	تعبــر	أيضــاً	عــن	درجــة	تقبــل	عاليــة	للنمــوذج.	وأن	
درجــة	املتوســط	العــام	للمحــور	بلغــت	)3.81(،	وهــي	تعبــر	عــن	مســتوى	عــاٍل	
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مــن	تقبــل	أفــراد	العينــة	لنمــاذج	احملــور،	والــذي	يعنــي	أن	أفــراد	عينــة	الدراســة	
ــل	عاليــة	الحتــرام	املعتقــدات	املذهبيــة	لآلخــر	املختلــف. لديهــم	درجــة	تقبُ

النمــوذج	)انظــر	ملعتقــدات	 إلــى	أن	 النتائــج	باجلــدول	)9-4(	 	كمــا	تشــير	
اآلخريــن	علــى	أنهــا	خصوصيــة	ثقافيــة(،	َحظــَي	بأعلــى	درجــة	تقبـُـل	مــن	بــني	
النمــاذج	األخــرى	للمحــور،	يف	حــني	النمــوذج	)احتــرم	عقيــدة	اآلخــر	وال	أمانــع	
يف	ممارســة	حقــه	يف	العبــادة	يف	األماكــن	العامــة(،	َحظــي	بأقــل	درجــة	تقبــل	
ــي	مــع	 ــي	عالقات ــاذج	األخــرى	للمحــور.	النموذجــان:	)ال	أبن ــع	النم ــة	م مقارن
اآلخريــن	علــى	أســس	مذهبيــة(	و)أركــز	علــى	املشــتركات	العقائديــة	التــي	
ــب	متوســط	مــن	 ــا	بترتي ــف(	َحظي ــرك	املختل ــن	وأت ــني	اآلخري ــي	وب جتمــع	بين
ــت	بدرجــة	 ــع	منــاذج	احملــور	َحظي ــة.	مــع	مالحظــة	أن	جمي ــراد	العين ــل	أف قب

ــة	الدراســة.	 ــة	مــن	أفــراد	عين تقبــل	عالي

	وتوضــح	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-10(،	متوســطات	محــور	احتــرام	
املعتقــدات	املذهبيــة	لآلخــر	املختلــف	حســب	املنطقة،	واملتوســط	الكلــي	للعبارة	
لــكل	منطقــة،	وتبــني	النتائــج	أن	منطقــة	جنــران	َحظيــت	بأعلــى	متوســط	بلــغ	
)4.07(	مقارنــة	مــع	بقيــة	املناطــق،	يلــي	ذلــك	املنطقــة	الشــرقية	مبتوســط	بلــغ	
)4.05(،	ثــم	منطقــة	مكــة	املكرمــة	مبتوســط	بلــغ	)3.67(،	وأخيــًرا	املدينــة	
ــواردة	يف	اجلــدول	 ــج	ال ــن	النتائ ــغ	)3.44(.	واملالحــظ	م ــورة	مبتوســط	بل املن
رقــم	)4-10(،	أن	جميــع	املناطــق	قيــد	الدراســة	تتميــز	بدرجــة	عاليــة	مــن	
التوافــق	علــى	النظــر	إلــى	معتقــدات	اآلخريــن	علــى	أنهــا	خصوصيــة	ثقافيــة.
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جــدول	رقــم	)4-9(	يبــن	نســبة	ومتوســط	درجــة	محــور	احتــرام	املعتقــدات	املذهبية	لآلخر	
لــدى	أفــراد	عينة	الدراســة.

محور احترام املعتقدات املذهبية لآلخر

أوافق	 
غير	محايدأوافقبشدة

موافق
غير	
موافق	
بشدة

املتوسط	
احلسابي

االنحراف	
املعياري

ترتيب	
درجة	تقبل	
النموذج	
حسب	
املتوسط	
احلسابي

 أنظر إلى	معتقدات 
اآلخرين على أنها 
خصوصية ثقافية

22.757.89.67.32.63.910.9171

 ال أبني عالقاتي مع 
23.353.410.98.83.63.840.9972اآلخرين على أسس مذهبية

أركز على املشتركات 
العقائدية التي جتمع 

بيني وبني اآلخرين وأترك 
املختلف

17.156.716.47.42.43.790.8943

 أحترم عقيدة اآلخر وال 
أمانع يف ممارسة حقه يف 
العبادة يف األماكن العامة

20.551.311.610.26.43.691.1014

3.81املتوسط	العام	للمحور
مستوى	عاٍل
من	التوافق
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جــدول	رقــم	)4-10(	يبــن	متوســط	عبــارات	محــور	احتــرام	املعتقــدات	املذهبيــة	لآلخــر	
املختلــف	مذهبًيــا	حســب	املنطقــة

املدينة	 
املنورة

مكة	
املكرمة

املنطقة	
جنرانالشرقية

متوسط	
العبارة	
حسب	
املنطقة

1
أنظر إلى	معتقدات اآلخرين على أنها خصوصية 

3.573.824.124.123.91ثقافية

3.593.714.103.963.84ال أبني عالقاتي مع اآلخرين على أسس مذهبية2

3
أركز على املشتركات العقائدية التي جتمع بيني 

3.433.733.934.083.79وبني اآلخرين وأترك املختلف

4
أحترم عقيدة اآلخر وال أمانع يف ممارسة	حقه 

3.163.424.054.133.69يف العبادة يف األماكن العامة

3.443.674.054.073.81متوسط	احملور	حسب	املنطقة

ــاركة يف  ــراء واملش ــع وش ــن بي ــة م ــات االقتصادي ــدى العالق ــا م 4-3-6: م
ــا؟ ــف مذهبًي ــع املختل ــة م ــاريع االقتصادي املش

يتضمــن	هــذا	احملــور	أربــع	عبــارات	تناقش	مظاهــر	التعايش	االجتماعي	ومســتوياته	
ــاء	عالقــات	اقتصاديــة	بــني	املكونــات	املختلفــة	للمجتمــع	قيــد	الدراســة.	 ــا	لبن وفًق

مــن	خــالل	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-11(	ميكــن	توضيــح	التالــي:

	يالحــظ	أواًل	أن	درجــة	تقبــل	أفــراد	العينــة	للنمــاذج	التــي	تناقــش	موضــوع	
احملــور	تراوحــت	مــا	بــني	)4.01(،	والتــي	تعبــر	عــن	درجة	تقبل	عاليــة	للنموذج،	
و	)3.58(	وهــي	أيًضــا	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	عاليــة	للنمــوذج.	وأن	درجــة	
ــة	للمحــور،	 ــل	عالي ــت	)3.79(،	وهــي	درجــة	تقب ــام	للمحــور	بلغ املتوســط	الع
ممــا	يعنــي	أن	أفــراد	عينــة	الدراســة	لديهــم	درجــة	تقبـُـل	عاليــة	ألهميــة	إقامــة	

عالقــات	وشــراكات	اقتصاديــة	مــع	اآلخــر	املختلــف.
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 كمــا	تشــير	النتائــج	يف	اجلــدول	)4-11(	إلــى	أن	النمــوذج:	)أتعــاون	مــع	اآلخــر	
املختلــف	عنــي	مذهبًيــا	لتبــادل	املنافــع	االقتصاديــة	والبيــع	والشــراء(،	َحظــَي	
ــل	مــن	بــني	النمــاذج	األخــرى	للمحــور،	يف	حــني	النمــوذج:	 ــى	درجــة	تقبُ بأعل
)ال	أمانــع	مــن	إقامــة	شــراكة	جتاريــة	مــع	شــريك	علــى	غيــر	مذهبــي(،	َحظــَي	
ــاذج	األخــرى	للمحــور.	النموذجــان:	)ال	 ــع	النم ــة	م ــل	مقارن ــل	درجــة	تقب بأق
أمانــع	مــن	توظيــف	شــخص	علــى	غيــر	مذهبــي	يف	شــركتي	أو	مؤسســتي	
اخلاصــة(،	و)ال	أمانــع	مــن	إعطــاء	الــزكاة	والصدقــات	للمحتاجــني	بغــض	
النظــر	عــن	املذهــب	الدينــي(	َحظيــا	بترتيــب	متوســط	مــن	قبــل	أفــراد	العينــة.	
مــع	مالحظــة	أن	جميــع	منــاذج	احملــور	َحظيــت	بدرجــة	تقبــل	عاليــة	مــن	قبــل	

أفــراد	العينــة.

محــور	 متوســطات	 	،)12-4( رقــم	 اجلــدول	 يف	 الــواردة	 النتائــج	 وتوضــح	 	
العالقــات	االقتصاديــة	مــن	بيــع	وشــراء،	واملشــاركة	يف	املشــروعات	االقتصادية	
مــع	املختلــف	مذهبًيــا	حســب	املنطقــة،	واملتوســط	الكلــي	للعبــارة	لــكل	منطقــة،	
وتبــني	النتائــج	أن	منطقــة	جنــران	َحظيــت	بأعلــى	متوســط	بلــغ	)4.07(	مقارنة	
ــم	 ــغ	)4.06(،	ث ــة	الشــرقية	مبتوســط	بل ــك	املنطق ــي	ذل ــة	املناطــق،	يل مــع	بقي
منطقــة	مكــة	املكرمــة	مبتوســط	بلــغ	)3.59(،	وأخيــًرا	املدينــة	املنــورة	مبتوســط	
ــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-12(،	أن	 ــج	ال ــغ	)3.44(.	واملالحــظ	مــن	النتائ بل
جميــع	املناطــق	قيــد	الدراســة	تتميــز	بدرجــة	عاليــة	مــن	التوافــق	علــى	التعــاون	
مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	لتبــادل	املنافــع	االقتصاديــة	والبيــع	والشــراء،	كمــا	
تبــني	النتائــج	أيًضــا	أن	أفــراد	العينــة	يف	جميــع	املناطــق	الدراســة	لديهــم	درجــة	

عاليــة	مــن	التوافــق	علــى	عمــد	املمانعــة	يف	توظيــف	

	اآلخــر	املختلــف	يف	املذهــب،	وبينــت	النتائــج	توافــق	أفــراد	العينــة	مبناطــق	
جنــران،	والشــرقية،	ومكــة	املكرمــة،	وبدرجــة	عاليــة،	علــى	عــدم	ممانعتهــم	
ــي،	 ــزكاة	والصدقــات	للمحتاجــني	بغــض	النظــر	عــن	املذهــب	الدين إعطــاء	ال
يف	حــني	بينــت	نتائــج	املدينــة	املنــورة	توافًقــا	بدرجــة	متوســطة	يف	ذلــك.	ومــن	
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النتائــج	الــواردة	أيًضــا	يف	اجلــدول	)4-12(،	توافــق	أفــراد	العينــة	بدرجــة	
متوســطة	علــى	عــدم	ممانعتهــم	إقامــة	شــراكة	جتاريــة	مــع	الشــريك	مختلــف	

ــاً. مذهبي

جــدول	رقــم	)4-11(	يبــن	نســبة	ومتوســط	درجــة	محــور	العالقــات	االقتصاديــة	مــن	بيــع	
أفــراد	عينــة	 لــدى	 وشــراء	واملشــاركة	يف	املشــروعات	االقتصاديــة	مــع	املختلــف	مذهبًيــا	

الدراســة

محور العالقات االقتصادية من بيع وشراء واملشاركة يف املشروعات االقتصادية
مع املختلف مذهبيًا

أوافق	 
غير	محايدأوافقبشدة

موافق
غير	
موافق	
بشدة

املتوسط	
احلسابي

االنحراف	
املعياري

ترتيب	
درجة	تقبل	
النموذج	
حسب	
املتوسط	
احلسابي

أتعاون مع اآلخر املختلف 
عني مذهبًيا لتبادل املنافع 
االقتصادية والبيع والشراء

2363.27.64.61.64.010.7971

 ال أمانع من توظيف شخص 
على غير مذهبي يف شركتي 

أو مؤسستي اخلاصة
18.359.111.283.53.810.9452

 ال أمانع من إعطاء الزكاة 
والصدقات للمحتاجني 

بغض النظر عن املذهب 
الديني 

23.250.410.910.15.43.761.0853

 ال أمانع من إقامة شراكة 
جتارية مع شريك على غير 

مذهبي
1749.713.213.96.23.581.1104

3.79املتوسط	العام	للمحور
مستوى	عاٍل
من	التوافق
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جــدول	رقــم	)4-12(	يبــن	متوســط	عبــارات	محــور	العالقــات	االقتصاديــة	مــن	بيــع	وشــراء	
واملشــاركة	يف	املشــاريع	االقتصاديــة	مــع	املختلــف	مذهبيــًا	حســب	املنطقــة

املدينة	 
املنورة

مكة	
املكرمة

املنطقة	
جنرانالشرقية

متوسط	
العبارة	
حسب	
املنطقة

1
اتعاون مع اآلخر املختلف عني مذهبًيا لتبادل 

3.843.894.174.154.01املنافع االقتصادية والبيع والشراء

2
 ال أمانع من توظيف شخص على غير مذهبي يف 

3.483.584.084.123.81شركتي أو مؤسستي اخلاصة

3
 ال أمانع من إعطاء الزكاة والصدقات للمحتاجني 

3.333.704.043.973.76بغض النظر عن املذهب الديني 

4
ال أمانع من إقامة شراكة جتارية مع شريك على 

3.123.203.954.053.58غير مذهبي

3.443.594.064.073.79متوسط	احملور	حسب	املنطقة

4-3-7: مــا واقــع التعايــش االجتماعــي مــع اآلخــر املختلــف مذهبًيــا 
ومســتوياته يف املناهــج التربويــة؟

ــارات	تناقــش	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	مــع	 يتضمــن	هــذا	احملــور	خمــس	عب
اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	ومســتوياته	يف	املناهــج	التربويــة.	ومــن	خــالل	النتائــج	

الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-13(	ميكــن	توضيــح	التالــي:

	يالحــظ	أواًل	أن	درجــة	تقبــل	أفــراد	العينــة	للنمــاذج	التــي	تناقــش	موضــوع	
بــني	)3.92(،	والتــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	عاليــة	 احملــور	تراوحــت	مــا	
للنمــوذج،	و)3.23(	وهــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	متوســطة	للنمــوذج.	وأن	
درجــة	املتوســط	العــام	للمحــور	بلغــت	)3.63(،	وهــي	درجــة	تقبــل	عاليــة	

للمحــور.

يف	 أتــردد	 )ال	 النمــوذج:	 أن	 إلــى	 	)13-4( باجلــدول	 النتائــج	 تشــير	 كمــا	 	
التعامــل	الفكــري	مــع	اآلخــر	مــن	خــالل	اللقــاءات	العلميــة	واإلجنــاز	العلمــي	
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املشــترك(،	َحظــَي	بأعلــى	درجــة	تقبـُـل	مــن	بــني	النمــاذج	األخــرى	للمحــور،	يف	
ــي	 ــذ	التعصــب	الدين ــى	نب ــة	تدعــو	إل حــني	النمــوذج:	)أرى	أن	املناهــج	التربوي
واملذهبــي(،	َحظــَي	بأقــل	درجــة	تقبــل	مقارنــة	مــع	النمــاذج	األخــرى	للمحــور.	
النمــوذج:	)ال	أجــد	مانًعــا	مــن	االطــالع	علــى	اإلنتــاج	الفكــري	والعقائــدي	
ــة. ــراد	العين ــل	أف ــن	قب ــب	متوســط	م ــا(،	َحظــَي	بترتي ــي	مذهبًي ــف	مع للمختل

	وتشــير	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-14(،	والتــي	توضــح	متوســطات	
محــور	واقــع	التعايــش	االجتماعــي	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	ومســتوياته	يف	
املناهــج	التربويــة	حســب	املنطقــة	واملتوســط	الكلــي	للعبــارة	لــكل	منطقــة،	وتبني	
النتائــج	أن	منطقــة	جنــران	َحظيــت	بأعلــى	متوســط	بلــغ	)3.75(	مقارنــة	مــع	
ــم	 ــغ	)3.65(،	ث ــة	مبتوســط	بل ــة	املكرم ــة	مك ــك	منطق ــي	ذل ــة	املناطــق،	يل بقي
ــورة	مبتوســط	 ــة	املن ــًرا	املدين ــغ	)3.64(،	وأخي املنطقــة	الشــرقية	مبتوســط	بل
بلــغ	)3.48(.	واملالحــظ	مــن	النتائــج	أعــاله	أن	جميــع	املناطــق	قيــد	الدراســة	
تعكــس	درجــة	عاليــة	مــن	التقبــل	لعبــارات	احملــور.	كمــا	تبــني	النتائــج	أيًضــا	أن	
أفــراد	العينــة	يف	جميــع	املناطــق	الدراســة	لديهــم	درجــة	عاليــة	مــن	التوافــق	
علــى	التعامــل	الفكــري	مــع	اآلخــر	مــن	خــالل	اللقــاءات	العلميــة	واإلفــادة	مــن	
اإلجنــاز	العلمــي	املشــترك	،	كمــا	تتوافــق	العينــة	أيًضــا	وبدرجــة	عاليــة	علــى	
أنهــم	ال	ميانعــون	مــن	تلقــي	العلــم	علــى	يــد	أســتاذ	أو	دكتــور	مختلــف	مذهبًيــا،	
كمــا	أبــدى	أفــراد	العينــة	ويف	مختلــف	مناطــق	الدراســة	وبدرجــة	عاليــة	عــدم	
ممانعتهــم	االطــالع	علــى	اإلنتــاج	الفكــري	والعقائــدي	للمختلــف	معــي	مذهبًيــا،	
وبينــت	النتائــج	أيًضــا		توافــق	أفــراد	العينــة	مبختلــف	املناطــق	وبدرجــة	عاليــة	
علــى	أن	املناهــج	التربويــة	تعمــل	علــى	غــرس	روح	التعايــش	والتســامح	يف	
األجيــال	الناشــئة،	ومــن	النتائــج	الــواردة	أيًضــا	يف	اجلــدول	)4-14(،	توافــق	
أفــراد	العينــة	بدرجــة	متوســطة	علــى	أن	املناهــج	التربويــة	تدعــو	إلــى	نبــذ	

التعصــب	الدينــي	واملذهبــي.	
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الدراســية	واإلنتــاج	 املناهــج	 رقــم	)4-13(	يبــن	نســبة	ومتوســط	درجــة	محــور	 جــدول	
الفكــري	واملعــريف	العــام	لــدى	أفــراد	عينــة	الدراســة.

محور املناهج الدراسية واإلنتاج الفكري واملعريف العام

أوافق	 
غير	محايدأوافقبشدة

موافق
غير	
موافق	
بشدة

املتوسط	
احلسابي

االنحراف	
املعياري

ترتيب	
درجة	تقبل	
النموذج	
حسب	
املتوسط	
احلسابي

ال	أتردد	يف	التعامل	الفكري	
مع	اآلخر	من	خالل	اللقاءات	
العلمية	واإلجناز	العلمي	

املشترك
18.563.211.64.91.73.920.8061

ال	أمانع	من	أن	أدرس	على	
يد	أستاذ	أو	دكتور	على	غير	

مذهبي
23.656.58.67.343.880.9812

ال	أجد	مانًعا	من	االطالع	
على	اإلنتاج	الفكري	

والعقائدي	للمختلف	معي	
مذهبًيا

12.256.616.610.643.620.9663

املناهج	التربوية	تعمل	
على	غرس	روح	التعايش	
والتسامح	يف	األجيال	

الناشئة
13.150.916.612.27.23.511.0914

أرى	أن	املناهج	التربوية	
تدعو	إلى	نبذ	التعصب	

الديني	واملذهبي
11.238.521.320.28.83.231.1555

3.63املتوسط	العام	للمحور
مستوى	عاٍل
من	التوافق
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جــدول	رقــم	)4-14(	يبــن	متوســط	عبــارات	محــور	املناهــج	الدراســية	واإلنتــاج	الفكــري	
واملعــريف	العــام	حســب	املنطقــة

املدينة	 
املنورة

مكة	
املكرمة

املنطقة	
جنرانالشرقية

متوسط	
العبارة	
حسب	
املنطقة

1
ال أتردد يف التعامل الفكري مع اآلخر من خالل 

3.723.854.084.023.92اللقاءات العلمية واإلجناز العلمي املشترك

2
ال أمانع من أن أدرس على يد أستاذ أو دكتور 

3.513.624.254.153.88على غير مذهبي

3
ال أجد مانًعا من االطالع على اإلنتاج الفكري 

3.443.653.603.783.62والعقائدي للمختلف معي مذهبًيا

4
 املناهج التربوية تعمل على غرس روح التعايش 

3.523.753.223.503.51والتسامح	يف األجيال الناشئة

5
أرى أن املناهج التربوية تدعو إلى نبذ التعصب 

3.203.383.013.323.23الديني واملذهبي

3.483.653.643.753.63متوسط	احملور	حسب	املنطقة

4-3-8: مــا واقــع التعايــش االجتماعــي والتســامح مــع اآلخــر املختلــف 
ــالم؟ ــا ومســتوياته يف وســائل اإلع مذهبًي

ــارات	تناقــش	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	مــع	 يتضمــن	هــذا	احملــور	خمــس	عب
اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	ومســتوياته	يف	وســائل	اإلعــالم.	ومــن	خــالل	النتائــج	

الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-8(	ميكــن	توضيــح	التالــي:

	يالحــظ	أواًل	أن	درجــة	تقبــل	أفــراد	العينــة	للنمــاذج	التــي	تناقــش	موضــوع	
احملــور	تراوحــت	مــا	بــني	)4.01(،	والتــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	عاليــة	للنموذج،	
و)3.19(	وهــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	متوســطة	للنمــوذج،	وأن	درجــة	املتوســط	

العــام	للمحــور	بلغــت	)3.43(،	وهــي	درجــة	تقبــل	عاليــة	للمحــور.
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البرامــج	 )بعــض	 النمــوذج:	 أن	 إلــى	 	)15-4( باجلــدول	 النتائــج	 وتشــير	 	
اإلعالميــة	أســهمت	يف	زرع	الفــنت	بــني	أصحــاب	املذاهــب	املختلفــة(،	َحظــَي	
ــوذج:	 ــاذج	األخــرى	للمحــور،	يف	حــني	النم ــني	النم ــن	ب ــل	م ــى	درجــة	تقبُ بأعل
)أرى	أن	وســائل	اإلعــالم	تســهم	يف	خلــق	قنــوات	اتصــال	بــني	أطــراف	املذاهــب	
املختلــف	يف	املجتمــع(،	َحظــَي	بأقــل	درجــة	تقبــل	مقارنــة	مــع	النمــاذج	األخــرى	
للمحــور.	يف	حــني	النموذجــان:	)أرى	أن	وســائل	اإلعــالم	تســهم	يف	نشــر	مبادئ	
احتــرام	حقــوق	اإلنســان(	و)أرى	أن	وســائل	اإلعــالم	تســهم	يف	تعزيــز	التالحــم	
االجتماعــي	بــني	مختلــف	أطيــاف	املجتمــع(	َحظيــا	بترتيــب	متوســط	مــن	قبــل	

أفــراد	العينــة.

	وتشــير	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-16(،	والتــي	توضــح	متوســطات	
محــور	واقــع	التعايــش	االجتماعــي	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	ومســتوياته	يف	
وســائل	اإلعــالم	حســب	املنطقــة	واملتوســط	الكلــي	للعبــارة	لــكل	منطقــة،	وتبــني	
النتائــج	أن	منطقــة	جنــران	َحظيــت	بأعلــى	متوســط	بلــغ	)3.53(	مقارنــة	مــع	
ــم	 ــغ	)3.47(،	ث ــة	مبتوســط	بل ــة	املكرم ــة	مك ــك	منطق ــي	ذل ــة	املناطــق،	يل بقي
ــورة	مبتوســط	 ــة	املن ــًرا	املدين ــغ	)3.39(،	وأخي املنطقــة	الشــرقية	مبتوســط	بل
بلــغ	)3.35(.	واملالحــظ	مــن	النتائــج	أعــاله	أن	جميــع	املناطــق	قيــد	الدراســة	
تعكــس	درجــة	عاليــة	مــن	التوافــق	علــى	أن	بعــض	البرامــج	اإلعالميــة	أســهمت	
يف	زرع	الفــنت	بــني	أصحــاب	املذاهــب	املختلفــة،	كمــا	تتوافــق	أيًضــا	وبدرجــة	
عاليــة	علــى	أن	وســائل	اإلعــالم	تعمــل	علــى	تبصيــر	النــاس	بــكل	مــا	يــؤدي	إلــى	
التفرقــة	والتعصــب	املذهبــي،	يف	حــني	أظهــرت	النتائــج	درجــات	متوســطة	مــن	
التوافــق	علــى	أن	وســائل	اإلعــالم	تســهم	يف	تعزيــز	التالحــم	االجتماعــي	بــني	
مختلــف	أطيــاف	املجتمــع،	وبدرجــة	متوســطة	أيًضــا	علــى	أن	وســائل	اإلعــالم	
تعمــل	علــى	تعزيــز	املشــتركات	بــني	األطيــاف	املذهبيــة	املتعــددة،	إضافــًة	إلــى	
قبــول	متوســط	مــن	قبــل	أفــراد	العينــة	لعبــارة	أرى	أن	وســائل	اإلعــالم	تســهم	

يف	خلــق	قنــوات	اتصــال	بــني	أطــراف	املذاهــب	املختلــف	يف	املجتمــع.
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وأثرهــا	يف	 اإلعــالم	 وســائل	 درجــة	محــور	 ومتوســط	 نســبة	 يبــن	 	)15-4( رقــم	 جــدول	
الدراســة. عينــة	 أفــراد	 لــدى	 والتســامح	 االجتماعــي	 التعايــش	

محور وسائل اإلعالم وأثرها يف التعايش االجتماعي والتسامح.

أوافق	 
غير	محايدأوافقبشدة

موافق
غير	
موافق	
بشدة

املتوسط	
احلسابي

االنحراف	
املعياري

ترتيب	
درجة	تقبل	
النموذج	
حسب	
املتوسط	
احلسابي

بعض البرامج اإلعالمية 
أسهمت يف زرع الفنت بني 
أصحاب املذاهب املختلفة

35.342.511.88.12.34.010.9991

أرى أن وسائل اإلعالم تعمل 
على تبصير الناس بكل ما 

يؤدي إلى التفرقة والتعصب 
املذهبي 

12.846.722.714.13.73.451.0412

أرى أن وسائل اإلعالم 
تسهم يف نشر مبادئ احترام 

حقوق اإلنسان
11.246.019.316.86.63.431.0773

أرى أن وسائل اإلعالم 
تسهم يف تعزيز التالحم 
االجتماعي بني مختلف 

أطياف املجتمع
8.744.421.818.16.93.301.0784

تعمل وسائل اإلعالم على 
تعزيز املشتركات بني 

األطياف املذهبية املتعددة
6.939.827.120.95.33.221.0235

أرى أن وسائل اإلعالم 
تسهم يف خلق قنوات 

اتصال بني أطراف املذاهب 
املختلفة يف املجتمع

7.240.523.721.67.03.191.0736

3.43املتوسط	العام	للمحور
مستوى	عاٍل
من	التوافق
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جــدول	رقــم	)4-16(	يبــن	متوســط	عبــارات	محــور	وســائل	اإلعــالم	وأثرهــا	يف	التعايــش	
االجتماعــي	حســب	املنطقــة

املدينة	 
املنورة

مكة	
املكرمة

املنطقة	
جنرانالشرقية

متوسط	
العبارة	
حسب	
املنطقة

 بعض البرامج اإلعالمية أسهمت يف زرع الفنت 
3.923.914.104.104.01بني أصحاب املذاهب املختلفة

 أرى أن وسائل اإلعالم تعمل على تبصير الناس 
3.353.523.373.583.45بكل ما يؤدي إلى التفرقة والتعصب املذهبي 

 أرى أن وسائل اإلعالم تسهم يف نشر مبادئ 
3.353.543.463.383.43احترام حقوق اإلنسان

 أرى أن وسائل اإلعالم تسهم يف تعزيز التالحم 
3.243.303.203.473.30االجتماعي بني مختلف أطياف املجتمع

تعمل	وسائل	اإلعالم	على	تعزيز	املشتركات	بني	
3.093.363.093.343.22األطياف	املذهبية	املتعددة

أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	خلق	قنوات	
3.123.203.123.333.19اتصال	بني	أطراف	املذاهب	املختلف	يف	املجتمع

3.353.473.393.533.43متوسط	احملور	حسب	املنطقة

4-3-9: مــا واقــع التعايــش االجتماعــي والتســامح مــع اآلخــر املختلــف 
ــة؟ ــال اخليري ــات واألعم ــتوياته يف اجلمعي ــا ومس مذهبًي

التعايــش	 ومســتويات	 مظاهــر	 تناقــش	 عبــارات	 ســت	 احملــور	 هــذا	 يتضمــن	
االجتماعــي	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	يف	اجلمعيــات	واألعمــال	اخليريــة.	ومــن	

خــالل	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-17(	ميكــن	توضيــح	التالــي:

	يالحــظ	أواًل	أن	درجــة	تقبــل	أفــراد	العينــة	للنمــاذج	التــي	تناقــش	موضــوع	
احملــور	تراوحــت	مــا	بــني	)4.49(،	والتــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	عاليــة	جــًدا	
للنمــوذج،	و	)3.72(	وهــي	تعبــر	عــن	درجــة	تقبــل	عاليــة	للنمــوذج،	وأن	درجــة	
ــة	للمحــور،	 ــل	عالي ــت	)4.03(،	وهــي	درجــة	تقب ــام	للمحــور	بلغ املتوســط	الع



175 التعايش في المجتمع السعودي

ــل	عاليــة	ألهميــة	دور	 ممــا	يعنــي	أن	أفــراد	عينــة	الدراســة	لديهــم	درجــة	تقبُ
االجتماعــي	 التعايــش	 مظاهــر	 تعزيــز	 يف	 اخليريــة	 واألعمــال	 اجلمعيــات	

ــة.	 ــع	املختلف ــات	املجتم ــني	مكون ومســتوياته	ب

	وتشــير	النتائــج	باجلــدول	)4-17(	إلــى	أن	النمــوذج:	)ال	أتــردد	يف	مســاعدة	
املختلــف	معــي	مذهبًيــا	يف	احلــاالت	الطارئــة،	مثــل:	احلــوادث	واحلرائــق(،	
َحظــَي	بدرجــة	تقبــل	عاليــة	جــًدا	مــن	أفــراد	العينــة	يف	جميــع	مناطق	الدراســة،	
وذلــك	مقارنــًة	بالنمــاذج	األخــرى	للمحــور،	يف	حــني	النمــوذج:	)تعمل	اجلمعيات	
اخليريــة	يف	املجتمــع	علــى	مــد	يــد	املســاعدة	إلــى	كل	محتــاج	بغــض	النظــر	عــن	
ــة	مــع	النمــاذج	 معتقــده	الدينــي	أو	مذهبــه(،	َحظــَي	بأقــل	درجــة	تقبــل	مقارن
األخــرى	للمحــور.	النموذجــان:	)أؤيــد	التكافــل	لتحقيــق	الرعايــة	االجتماعيــة	
ــا	عنــد	احلاجــة(،	و)ال	أتــردد	يف	تقــدمي	العــون	 لآلخــر	املختلــف	عنــي	مذهبًي
املالــي	إلــى	احملتــاج	مــن	غيــر	مذهبــي(	َحظيــا	بترتيــب	متوســط	مــن	قبــل	أفــراد	
العينــة.	مــع	مالحظــة	أن	جميــع	عبــارات	احملــور	َحظيــت	بدرجــة	تقبــل	عاليــة	
ــة	الدراســة،	لعــل	ذلــك	يعكــس	مــدى	وعــي	 جــًدا،	وعــاٍل	مــن	قبــل	أفــراد	عين
أفــراد	العينــة	باملناطــق	قيــد	الدراســة	بأهميــة	الــدور	الــذي	تلعبــه	اجلمعيــات	

واألعمــال	اخليريــة	يف	تعزيــز	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	ومســتوياته.

	وتشــير	النتائــج	الــواردة	يف	اجلــدول	رقــم	)4-18(،	والتــي	توضــح	متوســطات	
ــا	ومســتوياته	 ــف	مذهبًي ــش	االجتماعــي	مــع	اآلخــر	املختل ــع	التعاي محــور	واق
وفًقــا	للجمعيــات	واألعمــال	اخليريــة	حســب	املنطقــة	واملتوســط	الكلــي	للعبــارة	
لــكل	منطقــة،	وتبــني	النتائــج	أن	املنطقــة	الشــرقية	َحظيــت	بأعلــى	متوســط	بلــغ	
)4.17(	مقارنــة	مــع	بقيــة	املناطــق،	يلــي	ذلــك	جنــران	مبتوســط	بلــغ	)4.14(،	
ثــم	مكــة	املكرمــة	مبتوســط	بلــغ	)3.96(،	وأخيــًرا	املدينــة	املنــورة	مبتوســط	
بلــغ	)3.83(.	واملالحــظ	مــن	النتائــج	أعــاله	أن	جميــع	املناطــق	قيــد	الدراســة	
تعكــس	درجــات	عاليــة	جــًدا	مــن	التوافــق	علــى	تقــدمي	يــد	املســاعدة	إلــى	اآلخــر	

املختلــف	يف	احلــاالت	الطارئــة	مــن	غيــر	تــردد،
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الرعايــة	 لتحقيــق	 التكافــل	 تأييــد	 علــى	 عاليــة	 وبدرجــات	 أيًضــا	 تتوافــق	 كمــا	
االجتماعيــة	لآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	عنــد	احلاجــة،	وتظهــر	النتائــج	أيًضــا	أن	
جميــع	أفــراد	العينــة	يف	جميــع	املناطــق	قيــد	الدراســة	ليــس	لديهــم	مانــع	مــن	القيــام	
باألعمــال	التطوعيــة	لصالــح	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا،	كمــا	يتوافــق	جميــع	أفــراد	
العينــة	وبدرجــة	عاليــة	مــن	القبــول	علــى	أن	اجلمعيــات	اخليريــة	يف	املجتمــع	تعمــل	
علــى	مــد	يــد	املســاعدة	إلــى	كل	محتــاج	بغــض	النظــر	عــن	معتقــده	الدينــي	أو	

ــه.	 مذهب
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جــدول	رقــم	)4-17(	يبــن	نســبة	ومتوســط	درجــة	محــور	اجلمعيــات	واألعمــال	اخليريــة	
واإلنســانية	وأثرهــا	يف	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح

محور اجلمعيات واألعمال اخليرية واإلنسانية وأثرها يف التعايش االجتماعي والتسامح

أوافق	 
غير	محايدأوافقبشدة

موافق
غير	
موافق	
بشدة

املتوسط	
احلسابي

االنحراف	
املعياري

ترتيب	
درجة	تقبل	
النموذج	
حسب	
املتوسط	
احلسابي

ال أتردد يف مساعدة 
املختلف معي مذهبًيا يف 
احلاالت الطارئة، مثل: 

احلوادث واحلرائق
55.140.82.80.70.54.491.281

ال أمانع من تقدمي املساعدة 
29.161.45.62.91.04.151.132إلى	املختلف معي مذهبًيا

أؤيد التكافل لتحقيق 
الرعاية االجتماعية لآلخر 
املختلف عني مذهبًيا عند 

احلاجة
22.461.710.83.91.24.001.093

ال أتردد يف تقدمي العون 
املالي إلى	احملتاج من غير 

مذهبي
25.356.310.25.92.33.961.184

ال أمانع من القيام باألعمال 
التطوعية لصالح اآلخر 
املختلف معي مذهبًيا

21.156.011.67.33.93.831.055

تعمل اجلمعيات اخليرية 
يف املجتمع على مد يد 

املساعدة إلى	كل محتاج 
بغض النظر عن معتقده 

الديني أو مذهبه

16.452.221.07.82.63.721.196

4.03املتوسط	العام	للمحور
مستوى	عاٍل
من	التوافق
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جدول	رقم	)4-18(	يبن	متوسط	عبارات	محور	اجلمعيات	واألعمال	اخليرية	
واإلنسانية	وأثرها	يف	التعايش	االجتماعي	حسب	املنطقة

املدينة	 
املنورة

مكة	
املكرمة

املنطقة	
جنرانالشرقية

متوسط	
العبارة	
حسب	
املنطقة

ال أتردد يف مساعدة املختلف معي مذهبًيا يف 
4.364.454.624.534.49احلاالت الطارئة مثل:	احلوادث واحلرائق

ال أمانع من تقدمي املساعدة إلى	املختلف معي 
3.994.044.324.264.15مذهبًيا

أؤيد التكافل لتحقيق الرعاية االجتماعية لآلخر 
3.853.874.184.084.00املختلف عني مذهبًيا عند احلاجة

ال أتردد يف تقدمي العون املالي إلى	احملتاج من 
3.683.854.134.203.96غير مذهبي

ال أمانع من القيام باألعمال التطوعية لصالح 
3.493.734.024.103.83اآلخر املختلف معي مذهبًيا

تعمل اجلمعيات اخليرية يف املجتمع على مد يد 
املساعدة إلى	كل محتاج بغض النظر عن معتقده 

الديني أو مذهبه
3.613.833.753.673.72

3.833.964.174.144.03متوسط	احملور	حسب	املنطقة
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4-4: المبحث الثالث: التحليل العاملي 
لمتغيرات الدراسة: 

يف	املبحثــني	الســابقني	مت	اســتعراض	عنصريــن	أساســيني:	أولهمــا	تنــاول	عرًضــا	
وصفًيــا	للبيانــات	األوليــة	للعينــة	التــي	قامــت	عليهــا	الدراســة،	وذلــك	عبــر	الرصــد	
التكــراري	والنســبي	لبيانــات	الدراســة	اخلاصــة	باخللفيــة	الســكانية	واالجتماعيــة	
واالقتصاديــة	للمبحوثــني،	أمــا	املبحــث	الثانــي،	فقــد	تنــاول	عرًضــا	حتليلًيــا	للنتائــج	
اخلاصــة	باإلجابــة	عــن	األســئلة	البحثيــة	بالدراســة	ومناقشــتها؛	وذلــك	مــن	خــالل	
التحليــالت	اإلحصائيــة	ثنائيــة	التغايــر	)Bi variant analysis(.	أمــا	يف	هــذا	
املبحــث،	مت	إخضــاع	البيانــات	للتحليــل	العاملــي )Factor Analysis(؛	وذلــك	
مــن	خــالل		النظــر	إلــى	بيانــات	الدراســة	مــن	زاويــة	أخــرى	تتمثــل	يف	التعــرف	
ــة	 ــي	تعكــس	رؤي ــش	والتســامح	الت ــرات	االجتــاه	نحــو	التعاي ــت	فق ــا	إذا	كان ــى	م إل
املبحوثــني	حيــال	مظاهــر	التعايــش	والتســامح	تتحــد	أو	يســتقل	بعضهــا	عــن	بعــض	
ــة	ذات	 ــى	بني ــا	ينطــوي	عل ــة	مســتقلة،	كل	منه ــاًدا	بنائي يف	مجموعــات	لتشــكل	أبع
دالالت	مهمــة	ملســألة	التعايــش	والتســامح؛	وهــو	مــا	ميكــن	حتقيقــه	عبــر	اســتخدام	
التحليــل	العاملــي	الــذي	يســاعد	علــى	اكتشــاف	تلــك	الفقــرات	التــي	يتحــد	بعضهــا	
مــع	بعــض	دون	بعضهــا	اآلخــر	لتكــون	أبعــاًدا	مســتقلة؛	األمــر	الــذي	سيســاعد	يف	
نهايــة	املطــاف	علــى	التعــرف	إلــى	تلــك	األبعــاد	التــي	تعكــس	بطريقــة	مباشــرة	

مظاهــر	التعايــش	والتســامح	يف	املجتمــع	واألبعــاد	املهمــة	يف	تكوينــه.	

ومــن	اجلديــر	بالذكــر	أن	اســتخدام	التحليــل	العاملــي	واحلــال	كذلــك	يســهل	كثيــًرا	
مــن	عمليــة	التحليــل	واكتشــاف	املتغيــرات	ذات	الــدور	البــارز	يف	حتديــد	الظاهــرة	
محــور	االهتمــام،	وذلــك	بوســاطة	اختصــار	هــذه	املتغيــرات	الكثيــرة	واختزالهــا	يف	
عوامــل	قليلــة	ومحــدودة	بحيــث	ميثــل	كل	عامــل	مجموعــة	مــن	املتغيــرات	التــي	
تشــترك	فيمــا	بينهــا	يف	قيــاس	اخلصائــص	نفســها،	ولــذا	ينظــر	إلــى	تلــك	العوامــل	
علــى	أســاس	أن	كاًل	منهــا	ميثــل	مؤشــًرا	للمعنــى	العــام	أو	الســمة	العامــة	التــي	

تنــدرج	حتتهــا	تلــك	املتغيــرات	املكونــة	لــكل	عامــل	مــن	تلــك	العوامــل.
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	االعتمــاد	علــى	اســتخدام	 ونظــًرا	إلــى	تعــدد	أنــواع	التحليــل	العاملــي،	فقــد	متَّ
أكثــر	هــذه	األنــواع	اســتخداًما	وشــيوًعا	وهــو	املعــروف	بتحليــل	العناصــر	الرئيســة	

.)Principle Components Analysis(

ــد	العوامــل	الرئيســة	الناجتــة	مــن	 ــار	يف	حتدي ــر	مــن	معي هــذا	ونظــًرا	لوجــود	أكث
ــر	هــذه	 ــى	أكث ــاد	عل 	االعتم ــرات	فقــد	متَّ ــر	مــن	املتغي ــدد	كبي ــي	لع ــل	العامل التحلي
 Eigen(	أيجــن	قيمــة	تبلــغ	التــي	العوامــل	علــى	االقتصــار	وهــو	اســتخداًما	املعاييــر
Value( لــكل	منهــا	واحــد	صحيــح	فمــا	فــوق.	أمــا	فيمــا	يتعلــق	باملتغيــرات	املرتبطــة	

بــكل	عامــل	مــن	هــذه	العوامــل،	فرغبــة	يف	التعــرف	إلــى	اخلاصيــة	البنائيــة	التــي	
يعكســها	العامــل؛	فقــد	رأى	فريــق	عمــل	الدراســة	االقتصــار	علــى	تلــك	املتغيــرات	
 )Correlation( االرتباط	قيمة	تقل	ال	وبحيث	عالًيا،	ارتباًطا	عامل	بكل	املرتبطة
ــد	 ــك،	فق ــى	ذل ــاًء	عل ــوق.	وبن ــا	ف أو	التحمــل	)loading( عــن	القيمــة	)0.20(	فم
مت	اســتبعاد	تلــك	املتغيــرات	التــي	لــم	تبلــغ	تلــك	القيمــة	أو	تتجاوزهــا	يف	ارتباطهــا	

بالعوامــل	التــي	متخضــت	عنهــا.

هــذا	وبتحليــل	متغيــرات	الدراســة	حتليــاًل	عاملًيــا	وفًقــا	للمعاييــر	املوضحــة	يف	
الفقــرة	الســابقة	تبــني	كمــا	هــو	موضــح	يف	اجلــدول	رقــم	)1(	أن	هنــاك	أربــع	
عوامــل	بلغــت	قيمــة	أيجــن	لــكل	منهــا	)1(	واحــد	صحيــح	فمــا	فــوق،	وتفســر	
جميعهــا	نحــًوا	مــن	)60%(	مــن	إجمالــي	التبايــن	يف	اجتاهــات	مفــردات	عينــة	
الدراســة	حيــال	املظاهــر	التــي	تعكســها	الفقــرات	املســتخدمة	يف	قيــاس	التعايــش	
وأبعــاده.	وبالنظــر	إلــى	أن	وحــدة	الدراســة	هــي	الفــرد،	فــإن	تلــك	النســبة	مــن	

التبايــن	املفســر	عبــر	التحليــل	العاملــي	تعــد	كبيــرة	ومعتبــرة.	

هــذا	ويف	الفقــرات	الالحقــة	مــن	هــذا	املبحــث،	يتــم	اســتعراض	كل	عامــل	مــن	
تلــك	العوامــل	كل	علــى	حــدة؛	وذلــك	للتعــرف	إلــى	طبيعــة	كل	عامــل	واخلصائــص	
البنائيــة	التــي	يعكســها	مــن	خــالل	حتديــد	اخلصائــص	املشــتركة	لفقــرات	التعايــش	
التــي	اســتقلت	مــع	بعضهــا	ليتشــكل	عنهــا	العوامــل	التــي	متخضــت	عنهــا	التحليــل	

العاملــي	ملظاهــر	التعايــش	والتســامح	يف	املجتمــع	الســعودي.
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جــدول	رقــم	)4-19(	قيمــة	أيجــن	والكميــة	املفســرة	مــن	التبايــن	لــكل	عامــل	مــن	العوامــل	
املنبثقــة	مــن	التحليــل	العاملــي	لفقــرات	التعايــش	)52	فقــرة(،	حجــم	العينــة	=	3143

التباين	املفسر	التراكمينسبة	التباين	املفسرقيمة	أيجن  

% Eigen values% of Variance  Cumulativeالعواملم
23.22444.66144.661العامل	األول1

3.4356.60651.266العامل	الثاني2

2.9455.66456.930العامل	الثالث3

1.1522.21659.146العامل	الرابع4

4-4-1: العامل األول: 

مــن	اجلــدول	رقــم	)2(	أدنــاه،	يتضــح	لنــا	أن	قيمــة	أيجــن	للعامــل	األول	بلغــت	
)23.22(،	كمــا	بلغــت	كميــة	التبايــن	املفســر	بوســاطة	هــذا	العامــل	)44.66%(	مــن	
	أهــم	العوامــل	التــي	تفســر	التبايــن	 إجمالــي	التبايــن؛	وعليــه	فــإن	هــذا	العامــل	يُعــدُّ
بــني	املبحوثــني	يف	الفقــرات	املســتخدمة	يف	تشــخيص	مظاهــر	التعايــش	والتســامح.
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االرتباطالفقراتماحملاور

اجلمعيات	واألعمال	
اخليرية	واإلنسانية 
وأثرها	يف	التعايش	

االجتماعي	
والتسامح

1
 ال	أتردد	يف	مساعدة	املختلف	معي	مذهبًيا	يف	

0.883احلاالت	الطارئة	مثل:	احلوادث	واحلرائق

2
 ال	أمانع	من	تقدمي	املساعدة	إلى	املختلف	معي	

0.833مذهبًيا

3
 أؤيد	التكافل	لتحقيق	الرعاية	االجتماعية	لآلخر	

0.766املختلف	عني	مذهبًيا	عند	احلاجة

4
 ال	أتردد	يف	تقدمي	العون	املالي	إلى	احملتاج	من	غير	

0.722مذهبي

5
 ال	أمانع	من	القيام	باألعمال	التطوعية	لصالح	اآلخر	

0.607املختلف	معي	مذهبًيا

6
 تعمل	اجلمعيات	اخليرية	يف	املجتمع	على	مد	يد	
املساعدة	إلى	كل	محتاج	بغض	النظر	عن	معتقده	

الديني	أو	مذهبه
0.432

وسائل	اإلعالم	
وأثرها	يف	التعايش	

االجتماعي	
والتسامح

7
 بعض	البرامج	اإلعالمية	أسهمت	يف	زرع	الفنت	بني	

0.669أصحاب	املذاهب	املختلفة

8
 أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تعمل	على	تبصير	الناس	بكل	

0.202ما	يؤدي	إلى	التفرقة	والتعصب	املذهبي

االحترام	املتبادل	
املتمثل	يف	احترام	
املعتقدات	املذهبية	
فيما	بينهم	وعدم	
املساس	بعقيدة	

اآلخر.

9
 أنظر	إلى	معتقدات	اآلخرين	على	أنها	خصوصية	

0.655ثقافية

10
 أركز	على	املشتركات	العقائدية	التي	جتمع	بيني	

0.639وبني	اآلخرين	وأترك	املختلف

0.625 ال	أبني	عالقاتي	مع	اآلخرين	على	أسس	مذهبية11

12
 أحترم	عقيدة	اآلخر	وال	أمانع	يف	ممارسة حقه	يف	

0.539العبادة	يف	األماكن	العامة

جــدول	رقــم	)4-20(	العامــل	األول	وفقــرات	التعايــش	املكونــة	لــه	حســب	احملــاور	املنتميــة	
لهــا
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االرتباطالفقراتماحملاور

االعتراف	باآلخر	
املختلف	مذهبيًا.

13
 أقر	بحرية	اآلخر	يف	اعتناق	املذهب	الذي	يختاره	

0.730دون	إكراه

14
 وجدت	أن	املختلف	معي	مذهبًيا	يبادلني	االحترام	

0.605والتقدير

15
 ال	أمانع	من	وجود	أماكن	للعبادة	للمختلف	معي	

0.379مذهبًيا

16
 ال	أمانع	أن	يدفن	املختلف	معي	مذهبًيا	يف	نفس	

0.341املقبرة

التواصل	االجتماعي	
يف	األفراح	واألتراح	
مع	اآلخر	املختلف	

مذهبيًا.

0.840 أسعى	إلى	نشر	ثقافة	التسامح	مع	اآلخر	يف	موطني17

18
 أرى	أهمية	إقامة	العالقات	مع	اآلخر	على	أساس	

0.770قاعدة	املواطنة	والسلم	األهلي

0.736 ال	أتردد	يف	مشاركة	اآلخر	أفراحه	وأتراحه19

0.540 أحتاور	مع	املختلف	معي	مذهبًيا	وأتبادل	اآلراء	معه20

21
 أسعى	إلى	التعارف	والتواصل	مع	املختلف	معي	

0.505مذهبًيا

22
 ال	أمانع	من	تبادل	الزيارات	العائلية	بني	عائلتي	

0.436وعائلة	املختلف	معي	مذهبًيا

العالقات	
االقتصادية	من	بيع	
وشراء	واملشاركة	يف	
املشاريع	االقتصادية	

مع	املختلف	
مذهبيًا.

23
 اتعاون	مع	اآلخر	املختلف	عني	مذهبًيا	لتبادل	املنافع	

0.780االقتصادية	والبيع	والشراء

24
 ال	أمانع	من	توظيف	شخص	على	غير	مذهبي	يف	

0.651شركتي	أو	مؤسستي	اخلاصة

25
 ال	أمانع	من	إعطاء	الزكاة	والصدقات	إلى	احملتاجني	

0.513بغض	النظر	عن	املذهب	الديني

26
 ال	أمانع	من	إقامة	شراكة	جتارية	مع	شريك	على	

0.489غير	مذهبي
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االرتباطالفقراتماحملاور

املجاورة	والتزاوج	
واملصاهرة	مع	اآلخر	
املختلف	مذهبيًا.

27
ال	أمانع	أن	أسكن	يف	عمارة	يكون	أحد	جيراني	فيها	

0.626على	غير	مذهبي

28
 ال	أرى	مانًعا	يف	أن	يختلط	ابنائي	مع	أبناء	اآلخر	

0.407املختلف	عني	مذهبًيا

29
 ال	أمانع	من	مجاورة	دور	العبادة	اخلاصة	مبن	

0.249يختلف	معي	مذهبًيا

30
 ال	أمانع	من	املصاهرة	مع	اآلخر	املختلف	معي	

-0.259مذهبًيا

املناهج	الدراسية	
واإلنتاج	الفكري	
واملعريف	العام

31
 ال	أتردد	يف	التعامل	الفكري	مع	اآلخر	من	خالل	

0.721اللقاءات	العلمية	واإلجناز	العلمي	املشترك

32
 ال	أمانع	من	أن	أدرس	على	يد	أستاذ	أو	دكتور	على	

0.652غير	مذهبي

33
 ال	أجد	مانًعا	من	االطالع	على	اإلنتاج	الفكري	

0.498والعقائدي	للمختلف	معي	مذهبًيا

34
 املناهج	التربوية	تعمل	على	غرس	روح	التعايش	

0.242والتسامح	يف	األجيال	الناشئة
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االرتباطالفقراتماحملاور

توافر	االستعداد	
النفسي	واألخالقي	
لبناء	عالقة	تعايش	
وتواصل	مع	اآلخر	
املختلف	مذهبًيا

35
 أحب	اخلير	للجميع	بغض	النظر	عن	دينهم	أو	

0.867مذهبهم

36
 أحترم	الوفاء	بالعهود	واملواثيق	مع	اآلخر	املختلف	

0.867معي	مذهبًيا

37
 أتعامل	بطريقة	إيجابية	مع	اآلخر	مهما	اختلفت	معه	

0.819يف	وجهات	النظر

38
 أحاول	االبتعاد	عن	كل	ما	من	شأنه	إثارة	الضغائن	

0.818بيني	وبني	املختلف	معي	مذهبًيا

0.757 أتقبل	أن	يكون	زميلي	يف	العمل	على	غير	مذهبي39

40
 لدي	القدرة	النفسية	على	االنسجام	والتعايش	

0.726والتعاون	مع	املختلف	معي	مذهبًيا

41
 أنظر	دوًما إلى	املشتركات	التي	جتمع	بيني	وبني	

0.712املختلف	معي	مذهبًيا

0.651 ال	أمانع	أن	يكون	رئيسي	يف	العمل	على	غير	مذهبي42

43
 أثق	يف	املختلف	معي	مذهبًيا	وال	أعده	خائًنا أو	

0.582غشاًشا

0.347 ال	أجد	حرًجا يف	أكل	ذبائح	املختلف	معي	مذهبًيا44

ومــن	خــالل	اجلــدول،	يتضــح	لنــا	ارتباط	العامل	األول	مبعظم	الفقرات	املســتخدمة	
يف	قيــاس	االجتــاه	نحــو	التعايــش	والتســامح	بــني	املبحوثني	الذين	شــملتهم	الدراســة	
البالــغ	عددهــم	)3143(	مبحوثــاً؛	فمــن	بــني	الـــ	)52(	فقــرة،	فقــد	اشــترك	يف	
تكويــن	هــذا	العامــل	)44(	فقــرة؛	حيــث	تراوحــت	قيمــة	ارتبــاط	تلــك	الفقــرات	
ــك	الفقــرات	ذات	 ــل	إن	)32(	مــن	تل ــى	)0.883(،	ب بالعامــل	مــا	بــني	)-0.26(	إل
ارتباطــات	عاليــة	بهــذا	العامــل	األول	بلغــت	)0.50(	فأكثــر.	ويؤكــد	ارتبــاط	معظــم	
فقــرات	االجتــاه	نحــو	مظاهــر	التعايــش	والتســامح	علــى	تكامــل	مظاهــر	التعايــش	
ومحــور	 اخليريــة،	 واألعمــال	 اجلمعيــات	 محــور	 فقــرات	 فجميــع	 والتســامح؛	
العالقــات	االقتصاديــة،	ومحــور	االحتــرام	املتبــادل	يف	الشــؤون	العقديــة	واملذهبيــة،	
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ومحــور	التواصــل	االجتماعــي	يف	املناســبات	جميعهــا	بــال	اســتثناء	اشــتركت	يف	
تكويــن	ذلــك	العامــل،	باإلضافــة	إلــى	الغالبيــة	الســاحقة	لفقــرات	بقيــة	احملــاور.

أضــف	إلــى	ذلــك	أن	أعلــى	الفقــرات	ارتباًطــا	بهــذا	العامــل	هي	تلــك	الفقرات	األكثر	
مباشــرة	يف	تصويــر	مظاهــر	التعايــش؛	وهــو	مــا	يدعــم	تســمية	هــذا	العامــل	بعامــل	
-	التعايــش	االجتماعــي	-	بوصفــه	صفــة	عامــة	ومشــتركة	بزغــت	مــن	اجتاهــات	
املبحوثــني	نحــو	مظاهــر	التعايــش	والتســامح،	وذلــك	بقــدر	مــا	يتجســد	ذلــك	خاصــة	
يف	العالقــات	االقتصاديــة،	واالحتــرام	املتبــادل	يف	املعتقــدات	املذهبيــة،	والتواصــل	
االجتماعــي	يف	االفــراح	واألتــراح،	ودور	العمــل	اخليــري	يف	التعايــش	والتســامح	
االجتماعــي؛	فجميــع	فقــرات	تلــك	احملــاور	ارتبطــت	ارتباًطــا	جوهرًيــا	بعامــل	

التعايــش.
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4-4-2: العامل الثاني:

جــدول	رقــم	)4-21(	العامــل	الثانــي	وفقــرات	التعايــش	املكونــة	لــه	حســب	احملــاور	املنتميــة	
لها

االرتباطالفقراتماحملاور

اجلمعيات	واألعمال	
اخليرية	واإلنسانية	
وأثرها	يف	التعايش	

االجتماعي	
والتسامح:

1
ال	أمانع	من	القيام	باألعمال	التطوعية	لصالح	اآلخر	

0.426املختلف	معي	مذهبًيا

2
ال	أتردد	يف	تقدمي	العون	املالي	إلى	احملتاج	من	غير	

0.358مذهبي

3
أؤيد	التكافل	لتحقيق	الرعاية	االجتماعية	لآلخر	

0.209املختلف	عني	مذهبًيا	عند	احلاجة

4
ال	أمانع	من	تقدمي	املساعدة	إلى	املختلف	معي	

0.206مذهبًيا

االحترام	املتبادل	
املتمثل	يف	احترام	
املعتقدات	املذهبية	
فيما	بينهم	وعدم	
املساس	بعقيدة	

اآلخر.

5
أحترم	عقيدة	اآلخر	وال	أمانع	يف	ممارسة حقه	يف	

0.540العبادة	يف	األماكن	العامة

6
أنظر	إلى	معتقدات	اآلخرين	على	أنها	خصوصية	

0.363ثقافية

7
أركز	على	املشتركات	العقائدية	التي	جتمع	بيني	وبني	

0.336اآلخرين	وأترك	املختلف

0.322ال	أبني	عالقاتي	مع	اآلخرين	على	أسس	مذهبية8

االعتراف	باآلخر	
املختلف	مذهبيًا.

9
ال	أمانع	من	وجود	أماكن	للعبادة	للمختلف	معي	

0.644مذهبًيا

10
ال	أمانع	أن	يدفن	املختلف	معي	مذهبًيا	يف	املقبرة	

0.638نفسها

11
أقر	بحرية	اآلخر	يف	اعتناق	املذهب	الذي	يختاره	دون	

0.285إكراه
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االرتباطالفقراتماحملاور

التواصل	االجتماعي	
يف	األفراح	واألتراح	
مع	اآلخر	املختلف	

مذهبًيا.

12
ال	أمانع	من	تبادل	الزيارات	العائلية	بني	عائلتي	

0.660وعائلة	املختلف	معي	مذهبًيا

13
أسعى	إلى	التعارف	والتواصل	مع	املختلف	معي	

0.592مذهبًيا

0.330أحتاور	مع	املختلف	معي	مذهبًيا	وأتبادل	اآلراء	معه14

0.301ال	أتردد	يف	مشاركة	اآلخر	أفراحه	وأتراحه15

16
أرى	أهمية	إقامة	العالقات	مع	اآلخر	على	أساس	

0.282قاعدة	املواطنة	والسلم	األهلي

العالقات	
االقتصادية	من	بيع	
وشراء	واملشاركة	
يف	املشروعات	
االقتصادية	مع	

املختلف	مذهبًيا.

17
ال	أمانع	من	إقامة	شراكة	جتارية	مع	شريك	على	غير	

0.607مذهبي

18
ال	أمانع	من	إعطاء	الزكاة	والصدقات	إلى	احملتاجني	

0.500بغض	النظر	عن	املذهب	الديني

19
ال	أمانع	من	توظيف	شخص	على	غير	مذهبي	يف	

0.481شركتي	أو	مؤسستي	اخلاصة

20
أتعاون	مع	اآلخر	املختلف	عني	مذهبًيا	لتبادل	املنافع	

0.270االقتصادية	والبيع	والشراء

املجاورة	والتزاوج	
واملصاهرة	مع	اآلخر	

املختلف	مذهبًيا.

0.695ال	أمانع	من	املصاهرة	مع	اآلخر	املختلف	معي	مذهبًيا21

22
ال	أرى	مانًعا	يف	أن	يختلط	أبنائي	مع	أبناء	اآلخر	

0.672املختلف	عني	مذهبًيا

23
ال	أمانع	من	مجاورة	دور	العبادة	اخلاصة	مبن	يختلف	

0.654معي	مذهبًيا

24
ال	أمانع	أن	أسكن	يف	عمارة	يكون	أحد	جيراني	فيها	

0.448على	غير	مذهبي
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املناهج	الدراسية	
واإلنتاج	الفكري	
واملعريف	العام

25
ال	أمانع	من	أن	أدرس	على	يد	أستاذ	أو	دكتور	على	

0.391غير	مذهبي

26
ال	أتردد	يف	التعامل	الفكري	مع	اآلخر	من	خالل	

0.320اللقاءات	العلمية	واإلجناز	العلمي	املشترك

27
ال	أجد	مانًعا	من	االطالع	على	اإلنتاج	الفكري	

0.311والعقائدي	للمختلف	معي	مذهبًيا

توافر	االستعداد	
النفسي	واألخالقي	
لبناء	عالقة	تعايش	
وتواصل	مع	اآلخر	
املختلف	مذهبيًا

28
ال	أجد	حرًجا	من	الصالة	خلف	شخص	مختلف	عني	

0.649مذهبًيا

0.623ال	أجد	حرًجا	يف	أكل	ذبائح	املختلف	معي	مذهبًيا29

0.516أثق	يف	املختلف	معي	مذهبًيا	وال	أعده	خائًنا أو	غشاًشا30

0.453ال	أمانع	أن	يكون	رئيسي	يف	العمل	على	غير	مذهبي31

32
لدي	القدرة	النفسية	على	االنسجام	والتعايش	

0.365والتعاون	مع	املختلف	معي	مذهبًيا

0.340أتقبل	أن	يكون	زميلي	يف	العمل	على	غير	مذهبي33

34
أنظر	دوًما	إلى	املشتركات	التي	جتمع	بيني	وبني	

0.303املختلف	معي	مذهبًيا

3.435قيمة	أيجن

6.606 %نسبة	التباين	املفسرة

بلغــت	قيمــة	أيجــن	لهــذا	العامــل	)3.43(،	ويفســر	)6.6%(	مــن	إجمالــي	التبايــن	
بــني	املبحوثــني	يف	اجتاهاتهــم	نحــو	مظاهــر	التعايــش	والتســامح.	وقــد	انبثــق	هــذا	
العامــل	مــن	)34(	فقــرة،	تراوحــت	ارتباطاتهــا	بالعامــل	الثانــي	مــا	بــني	)0.206(	

ــى	)0.695(.	 إل

ويجســد	هــذا	العامــل	قيــم	التســامح	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا؛	فمعظمهــا	ينــص	
ــا	والتفاعــل	 ــف	مذهبًي ــع	اآلخــر	املختل ــات	م ــة	عالق ــن	إقام ــة	م ــى	عــدم	املمانع عل
معــه	يف	عــدد	كبيــر	مــن	األمــور	االجتماعيــة	واحلياتيــة:	كاملصاهــرة،	واختــالط	



إدارة الدراسات والبحوثمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني190

األبنــاء،	وتبــادل	الزيــارات	العائليــة،	والتجــاور	يف	دور	العبــادة،	والصــالة	خلــف	
املختلــف	مذهبًيــا	،	والتســامح	يف	وجــود	أماكــن	عبــادة	مخصصــة	لــه،	واالشــتراك	
معــه	يف	املقابــر،	وأكل	الذبائــح،	وإقامــة	الشــراكات	التجاريــة،	والتعــارف	والتواصــل	
ــه،	وتوظيفــه	يف	الشــركة	 ــزكاة	علي ــاق	ال ــه،	وإنف ــرام	معتقــده،	والثقــة	ب ــه،	واحت مع
اخلاصــة،	وقبولــه	رئيًســا	يف	العمــل،	ومجاورتــه	يف	املســكن،	والقيــام	بأعمــال	
تطوعيــة	لصاحلــه،	والدراســة	علــى	يــده،	وهكــذا	مــع	بقيــة	الفقــرات	التــي	جتســد	
التســامح	مــع	اآلخــر	يف	واالشــتراك	معــه	يف	أوجــه	األنشــطة	االجتماعيــة	املتنوعــة	

التــي	تتمحــور	حولهــا	حيــاة	األفــراد	املشــتركني	يف	اإلقامــة	مبوطــن	واحــد.

ويف	ضــوء	ذلــك،	ميكــن	القــول:	إن	العامــل	الثانــي	ميكــن	تســميته	بعامل	»التســامح«؛	
بقــدر	مــا	متحــورت	الفقــرات	املكونــة	لــه	حــول	قيــم	التســامح	املتنوعــة.	وللمقارنــة	
بالعامــل	األول،	ميكــن	القــول:	إن	العامــل	األول	أبــرز	قيمــة	التعايــش	بوصفــه	صفــة	
عامــة	ومتأصلــة	يف	املجتمــع،	يف	حــني	العامــل	الثانــي	قــد	صــور	األوجــه	املختلفــة	
التــي	يتفاعــل	حولهــا	النــاس	املختلفــني	مذهبًيــا	تفاعــاًل	إيجابًيــا	أبــرزت	التســامح	
ــا؛	فمــن	دون	التوجــه	 ــًرا	واقًع ــش	أم ــل	التعاي ــدت	جلع ــة	أساســية	مه ــه	قيم بوصف
ــي،	ليــس	مــن	املمكــن	تصــور	ظهــور	 ــذي	أظهــره	العامــل	الثان القيمــي	للتســامح	ال
التعايــش	بوصفــه	أمــًرا	يجســد	واقــع	النــاس	املتنوعــني	عقائدًيــا	وطائفًيــا.	يف	

حياتهــم	اليوميــة.	
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4-4-3: العامل الثالث: 

جدول	رقم	)4-22(	العامل	الثالث	وفقرات	التعايش	املكونة	له	حسب	احملاور	املنتمية	لها

االرتباطالفقراتماحملاور

اجلمعيات	واألعمال	
اخليرية	واإلنسانية	
وأثرها	يف	التعايش	

االجتماعي	
والتسامح:

1
تعمل	اجلمعيات	اخليرية	يف	املجتمع	على	مد	يد	
املساعدة	إلى	كل	محتاج	بغض	النظر	عن	معتقده	

الديني	أو	مذهبه
440

وسائل	اإلعالم	
وأثرها	يف	التعايش	

االجتماعي	
والتسامح

2
أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	تعزيز	التالحم	

810االجتماعي	بني	مختلف	أطياف	املجتمع

3
أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	خلق	قنوات	اتصال	

777بني	أطراف	املذاهب	املختلف	يف	املجتمع

4
أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تسهم	يف	نشر	مبادئ	احترام	

754حقوق	اإلنسان

5
تعمل	وسائل	اإلعالم	على	تعزيز	املشتركات	بني	

746األطياف	املذهبية	املتعددة

6
أرى	أن	وسائل	اإلعالم	تعمل	على	تبصير	الناس	بكل	

421ما	يؤدي	إلى	التفرقة	والتعصب	املذهبي

االعتراف	باآلخر	
7املختلف	مذهبًيا. 

وجدت	أن	املختلف	معي	مذهبًيا	يبادلني	االحترام	
.295والتقدير

املناهج	الدراسية	
واإلنتاج	الفكري	
واملعريف	العام

8
املناهج	التربوية	تعمل	على	غرس	روح	التعايش	

629والتسامح	يف	األجيال	الناشئة

9
.	أرى	أن	املناهج	التربوية	تدعو	إلى	نبذ	التعصب	

530الديني	واملذهبي

10
ال	أجد	مانًعا	من	االطالع	على	اإلنتاج	الفكري	

211والعقائدي	للمختلف	معي	مذهبًيا

2.945قيمة	أيجن

5.664%نسبة	التباين	املفسرة
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بلغــت	قيمــة	أيجــن	لهــذا	العامــل	)2.94(،	ويفســر	)5.66%(	مــن	إجمالــي	التبايــن	
بــني	املبحوثــني	يف	اجتاهاتهــم	نحــو	مظاهــر	التعايــش	والتســامح.	وقــد	انبثــق	هــذا	
العامــل	مــن	)10(	فقــرات،	تراوحــت	ارتباطاتهــا	بالعامــل	الثالــث	مــا	بــني	)0.211(	

إلى	)0.810(.	

حتقيــق	 يف	 االجتماعيــة	 للمؤسســات	 اإليجابــي	 الــدور	 العامــل	 هــذا	 ويجســد	
التعايــش	خاصــة	وســائل	اإلعــالم؛	حيــث	ارتبــط	جميــع	فقــرات	هــذا	احملــور	الســت	
بهــذا	العامــل،	عــدا	فقــرة	)بعــض	البرامــج	اإلعالميــة	أســهمت	يف	زرع	الفــنت	بــني	
أصحــاب	املذاهــب	املختلفــة(	التــي	اســتقلت	عــن	هــذا	العامــل؛	وهــو	مــا	يؤكــد	دور	
ــق	املنــاخ	املناســب	ملزيــد	مــن	التعايــش	والتســامح.	 وســائل	اإلعــالم	يف	تهيئــة	وخل
يأتــي	بعــد	ذلــك	دور	املؤسســة	التربويــة	يف	حتقيــق	التعايــش	والتســامح؛	حيــث	
ارتبــط	ثــالث	فقــرات	مــن	الفقــرات	اخلمــس	اخلاصــة	مبحــور	املناهــج	الدراســية	
واإلنتــاج	الفكــري	بهــذا	احملــور.	أمــا	الفقرتــان	األخريــان؛	فقــرة:	)ال	أتــردد	يف	
العلمــي	 العلميــة	واإلجنــاز	 اللقــاءات	 مــن	خــالل	 مــع	اآلخــر	 الفكــري	 التعامــل	
ــى	يــد	أســتاذ	أو	دكتــور	علــى	غيــر	 املشــترك(	وفقــرة:	)ال	أمانــع	مــن	أن	أدرس	عل
مذهبــي(	فمــن	الطبيعــي	عــدم	ارتباطهمــا	باحملــور؛	كونهــا	ال	تعكــس	دور	املناهــج	
ــرات	 ــع	الفق ــا	هــي	احلــال	م ــش	والتســامح	بشــكل	مباشــر،	كم ــة	يف	التعاي التربوي
الثــالث.	بعــد	ذلــك	يأتــي	دور	املؤسســات	اخليريــة	املمثلــة	يف	هــذا	العامــل	بفقــرة	
واحــدة	هــي:	)تعمــل	اجلمعيــات	اخليريــة	يف	املجتمــع	علــى	مــد	يــد	املســاعدة	إلــى	
كل	محتــاج	بغــض	النظــر	عــن	معتقــده	الدينــي	أو	مذهبــه(؛	والتــي	تؤكــد	الــدور	
الكبيــر	الــذي	يجســده	العمــل	اخليــري	بوصفــه	مؤسســة	اجتماعيــة	يف	حتقيــق	
التعايــش	والتســامح	والتكافــل	عبــر	ايصــال	خدماتــه	بطريقــة	مســتقلة	عــن	أي	

اعتبــارات	مذهبيــة	أو	طائفيــة.					

ومــن	هنــا	ميكــن	القــول:	إن	هــذا	العامــل	يعكــس	قــوة	املؤسســات	االجتماعيــة	
ودورهــا	املؤثــر	يف	تعزيــز	التعايــش	والتســامح	وتكريســهما.	
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جــدول	رقــم	)4-23(	العامــل	الرابــع	وفقــرات	التعايــش	املكونــة	لــه	حســب	احملــاور	املنتميــة	
إليها

االرتباطالفقراتماحملاور

االعتراف	باآلخر	
0.731تعدد	املذاهب	يف	املجتمع	يؤثر	يف	التالحم	الوطني1املختلف	مذهبًيا.

املجاورة	والتزاوج	
واملصاهرة	مع	اآلخر	
املختلف	مذهبًيا.

2
وجود	أصحاب	املذهب	الواحد	يف	حي	سكني	خاص	

0.645بهم	يعزز	السلْم االجتماعي

التواصل	االجتماعي	
يف	األفراح	واألتراح	
مع	اآلخر	املختلف	

مذهبًيا.

0.273أحتاور	مع	املختلف	معي	مذهبًيا	وأتبادل	اآلراء	معه3

1.152قيمة	أيجن

2.22%نسبة	التباين	املفسرة

4-4-4: العامل الرابع:

إجمالــي	 مــن	 	)%2.21( ويفســر	 	،)1.15( العامــل	 لهــذا	 أيجــن	 قيمــة	 بلغــت	
التبايــن	بــني	املبحوثــني	يف	اجتاهاتهــم	نحــو	مظاهــر	التعايــش	والتســامح.	وقــد	
انبثــق	هــذا	العامــل	مــن	)3(	فقــرات	فقــط،	تراوحــت	ارتباطاتهــا	بالعامــل	الرابــع	
مــا	بــني	)0.273(	إلــى	)0.731(.	وتنتمــي	تلــك	الفقــرات	إلــى	ثالثــة	محــاور:	
االعتــراف	باآلخــر،	واملجــاورة	والتــزاوج،	والتواصــل	االجتماعــي.	ويجســد	هــذا	
العامــل	تأثيــر	التنــوع	املذهبــي	يف	التالحــم	الوطنــي	الــذي	جتســده	الفقــرة	األولــى:	
)تعــدد	املذاهــب	يف	املجتمــع	يؤثــر	يف	التالحــم	الوطنــي(؛	أمــا	الفقــرة	الثانيــة	املكونة	
لهــذا	العامــل	الرابــع	)وجــود	أصحــاب	املذهــب	الواحــد	يف	حــي	ســكني	خــاص	بهــم	
يعــزز	الســلم	االجتماعــي(،	فتؤكــد	أن	تركــز	ســكن	أبنــاء	املذهــب	الواحــد	يف	أحيــاء	
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خاصــة	بهــم	يعــزز	الســلم	االجتماعــي؛	مبــا	يحققــه	ذلــك	مــن	االنســجام	الداخلــي	
بــني	ســاكني	احلــي	وينعكــس	يف	نهايــة	املطــاف	إيجاًبــا	علــى	التالحــم	االجتماعــي	
ككل.	أمــا	الفقــرة	الثالثــة	املتمثلــة	يف:	)أحتــاور	مــع	املختلــف	معــي	مذهبًيــا	وأتبــادل	
اآلراء	معــه(،	فتعكــس	قيمــة	التآلــف	رغــم	التنــوع	واالختــالف	املذهبــي	والطائفــي؛	
وعليــه،	فإنــه	ميكــن	تســميته	إلــى	حــد	كبيــر	بعامــل	»التآلــف	رغــم	التنــوع	املذهبــي«.	

يف	هــذا	املبحــث،	مت	إخضــاع	فقــرات	اســتبانة	االجتــاه	نحــو	مظاهــر	التعايــش	
والتســامح	يف	املجتمــع	للتحليــل	متعــدد	التغايــر	عبــر	اســتخدام	التحليــل	العاملــي	
للفقــرات	املســتخدمة	يف	قيــاس	محــاور	مظاهــر	التعايش	والتســامح	ومســتوياتهما؛	
وذلــك	بهــدف	تقــدمي	رؤيــة	تكامليــة	للنتائــج	البــارزة	للدراســة.	وقــد	متخــض	
هــذا	اإلجــراء	عــن	ظهــور	أربعــة	عوامــل	مســتقلة	تعكــس	واقــع		ظاهــرة	التعايــش	
وارتباطاتهــا	األساســية؛	حيــث	يؤكــد	العامــل	األول	بــروز	مســألة	التعايــش	بوصفــه	
املســتهدف	 املجتمــع	 أطيــاف	 بــني	 ملموًســا	وصفــة	مشــتركة	 اجتماعًيــا	 واقًعــا	
بالدراســة،	يف	حــني	يؤكــد	العامــل	الثانــي	بــروز	»التســامح«		بوصفــه	واقًعــا	معاًشــا	
أســهم	إســهاًما	كبيــًرا	يف	حتقيــق	التعايــش	بوصفــه	ظرًفــا	وشــرًطا	أولًيــا	ال	بــد	
منــه	لظهــور	التعايــش،	أمــا	العامــل	الثالــث،	فيصــور	الــدور	اإليجابــي	للمؤسســات	
االجتماعيــة	مبــا	فيهــا	املؤسســات	اإلعالميــة	والتربويــة	واملؤسســات		اخليريــة	يف	
تعزيــز	التعايــش	والتســامح	وتكريســهما،	يف	حــني	يجســد	العامــل	الرابــع	إلــى	حــد	

ــوع	املذهبــي	أو	الطائفــي«. مــا	قيمــة	»التآلــف	الســلمي	رغــم	التن

وبشــكل	عــام،	فــإن	هــذه	النتائــج	تتكامــل	علمًيــا	مــع	كثيــر	مــن	البحــوث	والدراســات	
التــي	دارت	حــول	مســائل	التنــوع	والتبايــن	يف	قضايــا	اجتماعيــة	عــدة،	مثــل:		العــرق	
والديــن	واألبعــاد	االقتصاديــة،	واجلهويــة	واملناطقيــة	ونحوهــا	مــن	االعتبــارات	التــي	
جتســد	االختالفــات	يف	تلــك	األبعــاد	التــي	يشــهدها	الواقــع	املعــاش	يف	كثيــر	مــن	
املجتمعــات	والــدول	يف	عالــم	اليــوم؛	فعلــى	الرغــم	مــن	وجــود	تلــك	التباينــات،	فقــد	
شــكلت	تلــك	التباينــات	يف	كثيــر	مــن	املجتمعــات	-	بوصفهــا	منًطــا	عاًمــا	-	عوامــل	
قــوة	وبنــاء	بالقــدر	الــذي	أســهمت	فيــه	تلــك	التباينــات	إلى	دفع	تلــك	املجتمعات	نحو	
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التكامــل	والترابــط	املعيشــي	واالجتماعــي	والوظيفــي؛	وهــو	مــا	انعكــس	علــى	قــوة	
تلــك	املجتمعــات	وتطورهــا	وصالبــة	ابنيتهــا	االجتماعيــة	والسياســية	واالقتصاديــة.	
ويف	مقابــل	تلــك	املجتمعــات؛	فقــد	شــهدت	الســاحة	الدوليــة	يف	عالــم	اليــوم	أمثلــة	
محــدودة	جــًدا	-	بوصفهــا	حــاالت	اســتثنائية	أو	شــاذة	-	مــن	ســياقات	اجتماعيــة	
معينــة	ســمحت	لتلــك	التباينــات	بــأن	تبــرز	بوصفهــا	معــاول	هــدم	وتخلــف؛	بالقــدر	
ــة	وبــني	 ــة	والطائفي ــات	الدين ــك	الســياقات	االرتبــاط	بــني	التباين التــي	ظهــر	يف	تل
األمــور	االقتصاديــة	والسياســية؛	وهــو	مــا	خلــق	شــروًخا	وتصدعــات	كبيــرة	يف	
ــل	 ــن	الصراعــات	والقالق ــة	م ــى	الدخــول	يف	دوام ــا	إل ــة	أدى	به ــة	االجتماعي البني

االجتماعيــة	التــي	راح	ضحيتهــا	املاليــني	مــن	البشــر	قتــاًل	وتشــريًدا.





الفصل الخامس: 
الخالصة والتوصيات 
والمقترحات
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5-1: خالصة النتائج:
هدفــت	الدراســة	بشــكل	رئيــس	إلــى	التعــرف	إلــى	واقــع	التعايــش	االجتماعــي	بــني	
مختلــف	األطيــاف	املذهبيــة	التــي	تشــكل	املجتمــع	الســعودي؛	ومــدى	تقبــل	بعضهــم	
بعًضــا،	وتناولــت	الدراســة	يف	جانبهــا	النظــري	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	
ــى	توصيــف	 ــه،	وإل ــوم	التعايــش	ومرادفات ــى	مفه ومســتوياته؛	حيــث	مت	التطــرق	إل
ــل	اإلســالم	 ــى	مــا	قب ــاول	التعايــش	إل 	تن ــمَّ ــخ،	ومــن	ثَ ــر	التاري ظاهــرة	التعايــش	عب
وبعــده،	وتلــى	ذلــك	تنــاول	مفهــوم	التعايــش	بعــد	توحيــد	اململكــة	يف	عهــد	امللــك	
عبــد	العزيــز	-	رحمــه	اهلل	-	إلــى	وقتنــا	احلاضــر،	إضافــة	إلــى	ابــراز	بعــض	
النمــاذج	اإلقليميــة	والدوليــة	يف	التعايــش	االجتماعــي،	واعتمــدت	الدراســة	يف	
منهجيتهــا	علــى	املنهــج	الوصفــي	التحليلــي	)منهــج	املســح	االجتماعــي(،	حيــث	مت	
تطبيــق	الدراســة	علــى	أربــع	مناطــق	هــي:	)مكــة	املكرمــة،	املدينــة	املنــورة،	املنطقــة	
ــا	مــن	اجلنســني	 ــة	الدراســة	)3144(	مبحوًث ــغ	حجــم	عين الشــرقية،	جنــران(،	وبل

)ذكــور	وإنــاث(	ممــن	جتــاوزت	أعمارهــم	15	عاًمــا.

وخرجت الدراسة بالكثير من النتائج التي ميكن إيجازها فيما يلي: 

بلغــت	نســبة	الذكــور	77.5%،	مقابــل	نســبة	بلغــت		22.5%	للنســاء،	وبلغــت	نســبة	
املبحوثــني	يف	املنطقــة	الشــرقية	)33.1%(	تليهــا	منطقــة	مكــة	املكرمــة	بنســبة	
بلغــت	)27.1%(،	ثــم	املنطقــة	املدينــة	بنســبة	بلغــت	)23.5%(،	ثــم	منطقــة	جنــران	
بنســبة	بلغــت	)16.3%(،	وبلغــت	نســبة	املتزوجــني	62.5%،	وغالبيــة	املبحوثــني	
مســتواهم	التعليمــي	ثانــوي	فأقــل،	وبلغــت	نســبة	ذلــك	)39.2%(	يليهــم	حملــة	
شــهادة	البكالوريــوس	بنســبة	بلغــت	)39%(،	وغالبيــة	املبحوثــني	يف	الفئــة	العمريــة	
مــن	)15 - 35	عاًمــا(	وذلــك	بنســبة	بلغــت	)61.3%(،	وكانــت	النســبة	األعلــى	
للذيــن	يعملــون	يف	القطــاع	اخلــاص،	حيــث	بلغــت	)29%(،	يلــي	ذلــك	القطــاع	

احلكومــي	بنســبة	بلغــت	)%23.7(.
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وبيَّنــت	نتائــج	الدراســة	موافقــة	أفــراد	العينــة	املبحوثــة	بأن	لديهم	اســتعداًدا	نفســًيا	
وأخالقًيــا	لبنــاء	عالقــة	تعايــش	وتواصــل	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا.	أمــا	فيمــا	
يخــص	العالقــات	االجتماعيــة	مــن	مجــاورة	وتــزاوج	ومصاهــرة	مــع	اآلخــر	املختلــف	
مذهبًيــا،	فقــد	تباينــت	آراء	العينــة	املبحوثــة	حيــال	ذلــك	بــني	مؤيــد	ورافــض،	إال	أنــه	
ــا	 كان	هنــاك	تواصــل	اجتماعــي	يف	األفــراح	واألتــراح	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًي

بدرجــة	جيــدة.

أمــا	فيمــا	يخــص	املعتقــدات	املذهبيــة	لآلخــر،	فقــد	كان	هنالــك	احتــرام	لهــا	مــن	
قبــل	املبحوثــني	ويعتقــدون	أنهــا	مــن	اخلصوصيــة،	أمــا	فيمــا	يخــص	العالقــات	
االقتصاديــة	مــن	بيــع	وشــراء	ومشــاركة	يف	املشــروعات،	مــع	املختلــف	مذهبًيــا،	فقــد	

كانــت	متوافــرة	بدرجــة	جيــدة	وفًقــا	آلراء	العينــة	املبحوثــة.	

أمــا	فيمــا	يتعلــق	مبظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبًيــا	
ــال	 ــة	الدراســة	حي ــة،	فقــد	تباينــت	آراء	أفــراد	عين ومســتوياته	يف	املناهــج	التربوي
واقــع	املناهــج	يف	تعزيــز	التعايــش	بــني	مؤيــد	ورافــض،	ويــرى	املبحوثون	يف	الدراســة	
احلاليــة	فيمــا	يختــص	بوســائل	اإلعــالم	وأثرهــا	يف	تعزيــز	قيــم	التعايــش،	أن	
ســلبياتها	يف	ذلــك	أكثــر	مــن	إيجابياتهــا،	وفيمــا	يتعلــق	مبحــور	اجلمعيــات	واألعمــال	
اخليريــة،	يــرى	املبحوثــون	أهميــة	دورهــا	يف	تعزيــز	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	
ومســتوياته	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع	الســعودي،	كمــا	أنهــا	تعمــل	علــى	مــد	يــد	

املســاعدة	إلــى	كل	محتــاج	بغــض	النظــر	عــن	معتقــده	الدينــي	أو	مذهبــه.

التحليل العاملي ملظاهر التعايش االجتماعي ومستوياته:

الــواردة	يف	 النتائــج	 بينــت	 هــذا	وبتحليــل	متغيــرات	الدراســة	حتليــاًل	عاملًيــا،	
اجلــدول	رقــم	)4-19(	أن	هنــاك	أربعــة	عوامــل	تفســر	جميعهــا	نحــًوا	مــن	)%60(	
مــن	إجمالــي	التبايــن	يف	اجتاهــات	مفــردات	عينــة	الدراســة	حيــال	املظاهــر	التــي	
تعكســها	الفقــرات	املســتخدمة	يف	قيــاس	التعايــش	وأبعــاده.	وبالنظــر	إلــى	أن	وحــدة	
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الدراســة	هــي	الفــرد،	فــإن	تلــك	النســبة	مــن	التبايــن	املفســر	عبــر	التحليــل	العاملــي	
تعــد	كبيــرة	ومعتبــرة.	

هــذا	ومت	اســتعراض	كل	عامــل	مــن	تلــك	العوامــل	كل	علــى	حــدة؛	وذلــك	للتعــرف	
إلــى	طبيعــة	كل	عامــل	واخلصائــص	البنائيــة	التــي	يعكســها	مــن	خــالل	حتديــد	
اخلصائــص	املشــتركة	لفقــرات	التعايــش	التــي	اســتقلت	مــع	بعضهــا	ليتشــكل	عنهــا	
العوامــل	التــي	متخضــت	عنهــا	التحليــل	العاملــي	ملظاهــر	التعايــش	والتســامح	يف	

املجتمــع	الســعودي.

العامل األول: 

ميكــن	تســمية	هــذا	العامــل	بعامــل	التعايــش	االجتماعــي،	ويُعــد	أهــم	العوامــل	التــي	
تفســر	التبايــن	بــني	املبحوثــني	يف	الفقــرات	املســتخدمة	يف	تشــخيص	مظاهــر	
التعايــش	والتســامح؛	حيــث	بلغــت	كميــة	التبايــن	املفســر	بوســاطة	هــذا	العامــل	
)44.66%(	مــن	إجمالــي	التبايــن.	وقــد	اشــترك	يف	تكويــن	هــذا	العامــل	)44(	
فقــرة؛	حيــث	تراوحــت	قيمــة	ارتبــاط	تلــك	الفقــرات	بالعامــل	مــا	بــني	)-0.26(	إلــى	
ــل	 ــذا	العام ــة	به ــرات	ذات	ارتباطــات	عالي ــك	الفق ــن	تل ــل	إن	)32(	م )0.883(.	ب

األول	بلغــت	)0.50(	فأكثــر.

ويؤكــد	ارتبــاط	معظــم	فقــرات	االجتــاه	نحــو	مظاهــر	التعايــش	والتســامح	علــى	
تكامــل	مظاهــر	التعايــش	والتســامح؛	فجميــع	فقــرات	محــور	اجلمعيــات	واألعمــال	
اخليريــة،	ومحــور	العالقــات	االقتصاديــة،	ومحــور	االحتــرام	املتبــادل	يف	الشــؤون	
العقديــة	واملذهبيــة،	ومحــور	التواصــل	االجتماعــي	يف	املناســبات	جميعهــا	بــال	
اســتثناء	اشــتركت	يف	تكويــن	ذلــك	العامــل،	باإلضافــة	إلــى	الغالبيــة	الســاحقة	

ــة	احملــاور. لفقــرات	بقي
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العامل الثاني:

ميكــن	القــول:	إن	العامــل	الثانــي	ميكــن	تســميته	بعامــل	»التســامح«؛	وذلــك	لتمحــور	
الفقــرات	املكونــة	لــه	حــول	قيــم	التســامح	املتنوعــة،	حيــث	يجســد	هــذا	العامــل	
قيــم	التســامح	مــع	اآلخــر	املختلــف	مذهبيــا؛	فمعظمهــا	ينــص	علــى	عــدم	املمانعــة	
ــر	 ــا	والتفاعــل	معــه	يف	عــدد	كبي ــف	مذهبًي مــن	إقامــة	عالقــات	مــع	اآلخــر	املختل
ــادل	 ــاء،	وتب ــل	:املصاهــرة،	واختــالط	األبن ــة،	مث ــة	واحلياتي مــن	األمــور	االجتماعي
ــا،	 الزيــارات	العائليــة،	والتجــاور	يف	دور	العبــادة،	والصــالة	خلــف	املختلــف	مذهبًي
والتســامح	يف	وجــود	أماكــن	عبــادة	مخصصــة	لــه،	واالشــتراك	معــه	يف	املقابــر،	
وأكل	الذبائــح،	وإقامــة	الشــراكات	التجاريــة،	والتعــارف	والتواصــل	معــه،	واحتــرام	
معتقــده،	والثقــة	بــه،	وإنفــاق	الــزكاة	عليــه،	وتوظيفــه	يف	الشــركة	اخلاصــة،	وقبولــه	
رئيًســا	يف	العمــل،	ومجاورتــه	يف	املســكن،	والقيــام	بأعمــال	تطوعيــة	لصاحلــه،	
والدراســة	علــى	يــده،	وهكــذا	مــع	بقيــة	الفقــرات	التــي	جتســد	التســامح	مــع	اآلخــر	
يف	واالشــتراك	معــه	يف	أوجــه	األنشــطة	االجتماعيــة	املتنوعــة	التــي	تتمحــور	حولهــا	

حيــاة	األفــراد	املشــتركني	يف	اإلقامــة	مبوطــن	واحــد.

العامل الثالث: 

تعزيــز	 يف	 املؤثــر	 ودورهــا	 االجتماعيــة	 املؤسســات	 قــوة	 العامــل	 هــذا	 يعكــس	
الــدور	 العامــل	 هــذا	 ويجســد	 املجتمــع،	 يف	 وتكريســهما	 والتســامح	 التعايــش	
اإليجابــي	للمؤسســات	االجتماعيــة	يف	حتقيــق	التعايــش،	والتــي	تأتــي	يف	مقدمتهــا	
حســب	نتائــج	حتليــل	العامــل،	وســائل	اإلعــالم،	والتــي	ارتبــط	معظــم	فقراتهــا	بهــذا	
ــه	وســائل	اإلعــالم	 ــذي	ميكــن	ان	تؤدي ــم	ال ــدور	امله ــد	ال ــذي	يؤك العامــل،	األمــر	ال
ــاخ	املناســب	ملزيــد	مــن	التعايــش	والتســامح.	يأتــي	بعــد	ذلــك	 ــق	املن ــة	وخل يف	تهيئ
دور	املؤسســة	التربويــة	يف	حتقيــق	التعايــش	والتســامح.	بعــد	ذلــك	يأتــي	دور	
ــري	 ــذي	يجســده	العمــل	اخلي ــر	ال ــدور	الكبي ــي	تؤكــد	ال ــة،	والت املؤسســات	اخليري
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بوصفــه	مؤسســة	اجتماعيــة	يف	حتقيــق	التعايــش	والتســامح	والتكافــل	عبــر	إيصــال	
خدماتــه	بطريقــة	مســتقلة	عــن	أي	اعتبــارات	مذهبيــة	أو	طائفيــة.					

العامل الرابع: 

التنــوع	املذهبــي«،	حيــث	تنتمــي	 والــذي	ميكــن	تســميته	بعامــل	»التآلــف	رغــم	
الفقــرات	املكونــة	لهــذا	العامــل	إلــى	محــاور	االعتــراف	باآلخــر،	املجــاورة	والتــزاوج،	
والتواصــل	االجتماعــي.	ويجســد	هــذا	العامــل	تأثيــر	التنــوع	املذهبــي	يف	تعزيــز	
بــني	 والتآلــف	 التســامح	 روح	 وإذكاء	 االجتماعــي،	 والســلْم	 الوطنــي،	 التالحــم	

املكونــات	املتنوعــة	واملتعــددة	للمجتمــع.

خالصــة	القــول:	بينــت	نتائــج	التحليــل	العاملــي	لفقــرات	االســتبانة،	ظهــور	أربعــة	
عوامــل	مســتقلة	تعكــس	واقــع		ظاهــرة	التعايــش	وارتباطاتهــا	األساســية؛	حيــث	
يؤكــد	العامــل	األول	بــروز	مســألة	التعايــش	بوصفــه	واقًعا	اجتماعًيا	ملموًســا	وصفة	
مشــتركة	بــني	أطيــاف	املجتمــع	املســتهدف	بالدراســة؛	يف	حــني	يؤكــد	العامــل	الثانــي	
بــروز	»التســامح«		بوصفــه	واقًعــا	معاًشــا	أســهم	إســهاًما	كبيــًرا	يف	حتقيــق	التعايــش	
ــث،	 ــش،	أمــا	العامــل	الثال ــور	التعاي ــه	لظه ــد	من ــا	ال	ب ــا	وشــرًطا	أولًي بوصفــه	ظرًف
فيصــور	الــدور	اإليجابــي	للمؤسســات	االجتماعيــة	مبــا	فيهــا	املؤسســات	اإلعالميــة	
ــش	والتســامح	وتكريســهما،	يف	 ــز	التعاي ــة	يف	تعزي ــة	واملؤسســات		اخليري والتربوي
ــوع	 ــف	الســلْمي	رغــم	التن ــى	حــد	مــا	قيمــة	»التآل ــع	إل حــني		يجســد	العامــل	الراب

املذهبــي	أو	الطائفــي«.
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5-2: التوصيات والحلول المقترحة لتعزيز 
التعايش االجتماعي بين مختلف مكونات 

المجتمع السعودي:
	تتمثــل	التوصيــات	واحللــول	املقترحــة	لتعزيــز	التعايــش	االجتماعــي	بــني	مختلــف	

مكونــات	املجتمــع	الســعودي،	مــن	خــالل	اآلتــي:	

إجراءات ذات طابع عام:

وهــي	تشــمل	مجموعــة	مــن	اآلليــات	لتفعيــل	التوصيــات	واملقترحــات	الــواردة	
يف	 التعايــش	 بأهميــة	 وتثقيفــه	 املجتمــع	 توعيــة	 منهــا:	 الدراســة؛	 هــذه	 يف	
ــاج	 ــًة	بالتســامح	واالندم ــا،	مقارن ــى	طلًب ــش	احلــد	األدن ــد	التعاي ــع؛	إذ	يع املجتم
والتالحــم؛	وذلــك	مــن	خــالل	تكاتــف	جميــع	مؤسســات	املجتمــع	املدنــي	العامــة	
منهــا	واخلاصــة	وتضافرهــا،	ويكــون	اإلعــالم	هنــا	هــو	رأس	الرمــح	لهــا؛	إذ	يعــد	
اإلعــالم	مبنزلــة	صــدى	احليــاة	يف	الواقــع،	فــإذا	غــاب	التعايــش	عــن	الواقــع	
ــع،	 ــع	الواق ــك	يف	اإلعــالم،	فــال	ميكــن	لإلعــالم	أن	يصن ــر	ذل ــاًل،	فســنرى	أث مث
بــل	يســاعد	علــى	صناعتــه،	بالتضامــن	مــع	مقومــات	بنيــة	اجتماعيــة	وشــبكات	
منظمــة	مــن	العالقــات	التــي	يؤســس	لهــا	املجتمــع	يف	ذلــك	الواقــع؛	وإذا	مت	ذلــك	
مــن	خــالل	مؤسســات	املجتمــع	املختلفــة،	حينهــا	يكــون	اإلعــالم	صــورة	حقيقيــة	
ــا	يتطلــب	تخطيًطــا	 معبــرة	عــن	التعايــش	يف	الواقــع،	ويعــد	هــذا	اإلجــراء	وقائًي

ــة	محــددة. ــا	ألزمن إســتراتيجًيا	وفًق
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املجتمــع  يف  التعايــش  أواصــر  تعزيــز  يف  لإلســهام  مبــادرات  اقتــراح 
الســعودي:

املبادرة	األولى:	مسؤولية	اإلعالم	يف	التعايش	االجتماعي:
ــني،	 ــر	املتلقــني	املختلف ــًرا	يف	جماهي ــًرا	كبي ــددة		تأثي ــر	اإلعــالم	بوســائله	املتع يؤث
واألكادمييــة	 الفكريــة	 ومســتوياتهم	 وتوجهاتهــم	 اهتماماتهــم	 يف	 املتباينــني	
ــع	 ــم	م ــع	بعضه ــراد	املجتم ــش	أف ــة	يف	تعاي ــا	يكســبه	أهمي ــة،	وهــذا	م واالجتماعي
بعــض،	وتنقســم	وســائل	اإلعــالم	يف	تأثيرهــا	يف	املجتمعــات	إلــى	قســمني:	قســم	
مؤثــر	وفاعــل،	وقســم	غيــر	مؤثــر	وغيــر	فاعــل،	ويهمنــا	هنــا		يف	القســم	األول	الــذي	
ميكــن	تقســيمه	إلــى	اجتاهــني:	ســلبي	وإيجابــي،	وذلــك	بكونــه	الهــدف	الــذي	يســعى	
إليــه	القائمــون	يف	كل	اجتــاه،	وألن	اإليجابيــة	والســلبية	مــن	األحــكام	النســبية،	
ــا	هــذان	 ــى	أساســه	هن ــذي	يُســتخدم	عل ــة	أو	محــددة،	فــإن	الناظــم	ال ليســت	ثابت
م	إعالمًيــا	عبــر	القنــوات	 احلكمــان	هــو	ناظــم	التعايــش	االجتماعــي	يف	مــا	يُقــدَّ
اإلعالميــة	املختلفــة،	مــن	حيــث	طبيعــة	املــادة	املقدمــة،	ومــا	ترســخه	مــن	قيــم	

فكريــة	وثقافيــة	واجتماعيــة	وأثرهــا	يف	التعايــش	االجتماعــي.

التوصيات	املتعلقة	مببادرة	دور	اإلعالم	يف	تعزيز	التعايش	االجتماعي:	
إبراز	القواسم	املشتركة	بني	مكونات	املجتمع	السعودي	يف	اخلطاب	اإلعالمي.

	اعتمــاد	قيــم	املجتمــع	وأصولــه	الفكريــة	والثقافيــة	وثوابتــه	الوطنيــة	مرجعيــات	
أساســية	للخطــاب	اإلعالمــي.

	بنــاء	رأي	عــام	مســاند	لقيــم	التعايــش	والتســامح	نظرًيــا	وتطبيقًيا	على	مســتوى	
األفراد	واجلماعات.

	صياغــة	اســتراتيجية	وطنيــة	لتوظيــف	اإلعــالم	بــكل	أشــكاله	لنشــر	ثقافــة	
التعايــش	االجتماعــي.
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	تدريــب	اإلعالميــني	علــى	اخلطــاب	اإلعالمــي	يف	مجــال	أســلوب	احلــوار	وأثــره	
يف	التعايــش	يف	املجتمــع.

التعايــش	 قيــم	 ترســيخ	 إلــى	 تدعــو	 التــي	 اإلعالميــة	 املؤسســات	 حتفيــز	 	
املجتمــع. يف	 والتســامح	 االجتماعــي	

	إبــراز	دور	اإلعــالم	يف	نشــر	ثقافــة	الســالم	والتعايــش	الســلْمي	ورتــق	النســيج	
االجتماعــي.

	إجــراء	دراســات	إعالميــة	تبــرز	أهميــة	اإلعــالم	ودوره	يف	التعايــش	ورتــق	
االجتماعــي. النســيج	

	تعزيز	التواصل	واحلوار	بني	الشــعوب	العربية	واإلســالمية	والشــعوب	األخرى	
مــن	خــالل	التعريــف	باجلوانــب	الســمحة	للحضــارة	العربيــة	اإلســالمية،	التــي	

تتنــايف	مــع	ممارســات	التعصــب	واإلرهــاب	والتطرف.

	تشــجيع	املواهــب	الفكريــة	واإلعالميــة	العربيــة	علــى	إنتــاج	محتويــات	إعالميــة	
يف	الوســائل	اإلعالميــة	التقليديــة	واجلديــدة	تعــزز	قيــم	التســامح	واالعتــراف	
متجــذرة	يف	 إنســانية	 قيًمــا	 بوصفــه	 والســالم	 املشــترك	 والعيــش	 باآلخــر	

ــة	واالســالمية. احلضــارة	العربي

	اســتقطاب	الشــخصيات	واملؤسســات	املؤثرة	يف	الغرب	للتفاعل	مع	املجتمعات	
العربيــة	مــن	خــالل	املؤمتــرات	والنــدوات	والبحــوث	والدراســات	بهــدف	إبــراز	

األبعــاد	احلضاريــة	واإلنســانية	للمجتمعــات	العربية	واالســالمية.

املتطــرف	 الفكــر	 تســتهدف	 مكثفــة	 إعالميــة	 وبرامــج	 حمــالت	 إطــالق	 	
ــن	أجــل	فضــح	 ــي،	م ــي،	واإلقليمــي،	والعامل ــى	املســتوى	احملل ــي،	عل واإلقصائ

جوانــب	هــذا	الفكــر	وتعريتــه	أمــام	العالــم.

ــم	يف	االتصــال	 ــة	للشــباب	ملمارســة	حقه ــة	واإلعالمي ــر	الفــرص	الثقافي 	توفي
ــم. ــم	ومجتمعاته ــايف	املســؤول	خدمــة	ألوطانه ــر	الثق والتعبي
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الفكــر	 ملكافحــة	 موجهــة	 متخصصــة	 إعالميــة	 مؤسســات	 قيــام	 تشــجيع	 	
البنَّــاء. العقالنــي	 احلــوار	 عبــر	 اآلخــر،	 واقصــاء	 املتطــرف	

والعربيــة	 اخلليجيــة	 اإلعالميــة	 املؤسســات	 يف	 البشــرية	 الكــوادر	 تعزيــز	 	
لتأهيلهــا	لتكــون	قــادرة	علــى	التعامــل	الفاعــل	مــع	مفــردات	الفكــر	املتطــرف،	

وتكــون	قــادرة	علــى	تعزيــز	قيــم	التســامح	والتعايــش	االجتماعــي.

	تطويــر	اخلطــاب	اإلعالمــي	بحيــث	يصبــح	أكثــر	احتضاًنــا	لقيــم	التســامح	
ومكافحــة	التطــرف	واســتيعاب	اآلخــر	والعيــش	املشــترك.

ــاء	ثقافــة	 ــة	متخصصــة	يف	بن ــة	وإلكتروني ــوات	ومؤسســات	صحفي 	إطــالق	قن
ــي	والتطــرف،	وتكــون	موجهــة	 التعايــش،	والتســامح	ومكافحــة	للفكــر	اإلرهاب

إلــى	جميــع	شــرائح	املجتمــع.

	إنشــاء	مراصــد	إعالميــة	ملتابعــة	التغطيــات	اإلعالميــة	العربيــة	والعامليــة	للفكر	
املتطــرف	واجتاهــات	الــرأي	العــام	بنــاًء	علــى	منهجيــات	حتليليــة	حديثة.

	صياغــة	مؤشــرات	وبناؤهــا	لرصــد	وقيــاس	مظاهــر	التعايــش	االجتماعــي	
والتســامح	ومســتوياتهما	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع.

املؤشرات	الرئيسة	لتنفيذ	وأداء	مبادرة	دور	اإلعالم	يف	تعزيز	التعايش	االجتماعي:	
	يتوقع	أن	يترتب	على	املبادرة	النتائج	التالية:

	أن	يكــون	التعاضــد	والتراحــم	ســمة	بــارزة	بــني	مختلــف	طوائــف	املجتمــع	
الســعودي.

	الُرقــي	مبســتوى	احلــوار	بــني	أفــراد	املجتمــع	دون	نــزاع	واحتــرام	الــرأي	اآلخــر	
املختلــف	فكرًيــا	وعقائدًيــا.

	اختفاء	حاالت	العنف	يف	املجتمع	يف	مختلف	األنشطة	الثقافية	والرياضية.
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	شــيوع	ثقافــة	التســامح	واحتــرام	اآلخــر	بغــض	النظــر	عــن	جنســه	أو	لونــه	أو	
عرقــه	أو	مذهبــه.

	الرقــي	مبســتوى	ودور	اإلعــالم	يف	تعزيــز	التالحــم	بــني	أفــراد	املجتمع	مبختلف	
مكوناتهم.

	بــروز	إعــالم	متــوازن	يتســم	باحلريــة	واملســؤولية	اإلعالميــة	ينبــذ	وتيــرة	العنــف	
اللفظــي	والتعصبــي	يف	الرســالة	اإلعالمية.

املبادرة	الثانية:	مسؤولية	املناهج	التربوية	يف	التعايش	االجتماعي:
هنالــك	كثيــر	مــن	املعطيــات	التــي	تؤكــد	أهميــة	التربيــة	والتعليــم	يف	نشــر	ثقافــة	
التعايــش	االجتماعــي	والتســامح	وتعزيزهمــا	بــني	مختلــف	املكونــات	االجتماعيــة.	
ويتمحــور	مفهــوم	التعايــش	االجتماعــي	حــول	بنيــة	املجتمــع	وطبيعــة	العالقــات	بــني	
األفــراد،	ومــدى	تطبيــق	العدالــة،	والفــرص	املتكافئــة،	ومســتوى	فهــم	وممارســة	
وحمايــة	واحتــرام	حقــوق	اآلخــر	املختلــف،	أو	مــا	يتعلــق	بســبل	تربيــة	املجتمــع	
وتوعيتــه	ومــدى	احتوائهــا	علــى	مناهــج	وأفــكار	ومعلومــات	تُبــرز	أهميــة	التعايــش	
االجتماعــي،	واحتــرام	اآلخــر،	وتبــني	خطــورة	التعصــب،	واالصطفــاف	علــى	أســاس	

جهــوي،	أو	طائفــي،	أو	مذهبــي،	أو	عرقــي،	علــى	أمــن	الوطــن	واســتقراره.		

لذلــك	بــات	مــن	الضــروري	تقــدمي	أفــكار	ومبــادرات	تُبــرز	أهميــة	املناهــج	التربويــة	
يف	نشــر	قيــم	التعايــش	والتســامح	وتعزيزهمــا	بــني	مختلــف	مكونــات	املجتمــع.	
فالتربيــة	علــى	التعايــش	االجتماعــي	والتســامح	ينبغــي	عدهــا	واجًبــا	أولًيــا،	لذلــك	
مــن	الضــروري	تطويــر	املناهــج	التربويــة	لتعليــم	التعايــش	والتســامح،	ويكــون	ذلــك	
بالتركيــز	علــى	املصــادر	التــي	تشــكل	األســباب	العميقــة	للتعصــب	وإقصــاء	اآلخــر،	
بحيــث	يجــب	أن	تســهم	سياســات	وبرامــج	التربيــة	يف	تنميــة	التفاهــم،	والتعايــش	
مواطنــني	 تكويــن	 بهــدف	 وذلــك	 املجتمــع؛	 مكونــات	 مختلــف	 بــني	 والتســامح	
متضامنــني	ومســؤولني	ومنفتحــني	علــى	الثقافــات	األخــرى،	وقادريــن	علــى	اتقــاء	

أســباب	التفرقــة	والتشــرذم.	
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التوصيات	املتعلقة	مببادرة	دور	املناهج	التربوية	يف	تعزيز	التعايش	االجتماعي:
	االســتمرار	يف	تطويــر	عناصــر	العمليــة	التربويــة	مبــا	يحقــق	مواكبــة	العصــر	
وتعزيــز	الوحــدة	الوطنيــة،	ومبــا	ينمــي	يف	نفــوس	الطــالب	صفــة	التقــوى،	
ــة،	وتقــدمي	املصلحــة	العامــة،	 ــذل	والتضحي ــرام	اآلخــر،	واالســتعداد	للب واحت
ومبــا	يضمــن	حمايــة	الهويــة	اإلســالمية	للمواطــن	ووعيــه	بهــا،	وحمايتهــا	مــن	

أي	مؤشــر	ســلبي.

ــى	أيــدي	املتخصصــني؛	 ــف	التخصصــات	عل ــر	مناهــج	التعليــم	يف	مختل 	تطوي
ــارات	 ــة	امله ــش	والتســامح،	والوســطية،	وتنمي مبــا	يضمــن	إشــاعة	روح	التعاي
ــي،	 ــز	االنتمــاء	الوطن ــة	الشــاملة،	وتعزي ــق	التنمي ــة،	لإلســهام	يف	حتقي املعرفّي

مــع	التأكيــد	علــى	ضــرورة	اســتمرار	املراجعــة	الدوريــة	لهــا.

	دعــم	املناشــط	الطالبيــة	غيــر	الصفيــة،	وحتديــد	آلياتهــا،	وإنشــاء	مراكــز	
للشــباب	الذكــور	وأخــرى	لإلنــاث	داخــل	األحيــاء	الســكنية؛	تتولــى	هــذه	املراكــز	
ــداع	 ــة	روح	اإلب ــم	البرامــج	الهادفــة،	واالهتمــام	بحاجــات	الشــباب	لتنمي تنظي

واالبتــكار،	مــع	تأهيــل	املشــرفني	عليهــا،	وفــق	ضوابــط	محــددة.

	رصــد	الظواهــر	املجتمعيــة	الســلبية،	ذات	التطــرف	والنزعــة	اإلقصائيــة،	
ووضــع	اخلطــط	املســتقبلية	ملعاجلتهــا،	بالتعــاون	بــني	اجلامعــات	ومؤسســات	

البحــث	العلمــي.

	تفعيــل	مهــام	املؤسســات	التربويــة	والتعليميــة	يف	القيــام	ببرامــج	البنــاء	والوقاية	
والعــالج	ضــد	االنحــراف	الفكــري	لســالمة	الدين	والوطــن	والناس.

	بنــاء	عالقــات	تشــاركية	بــني	املؤسســات	اإلعالميــة	واملؤسســات	الثقافيــة	
والتربويــة	واالجتماعيــة،	لتوفيــر	دفــق	فكــري	مــن	تلــك	املؤسســات	إلــى	الفضاء	

اإلعالمــي.
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	تفعيــل	توصيــات	املؤمتــرات	وامللتقيــات	التــي	تهتــم	مبناقشــة	قضايــا	التعايــش	
االجتماعــي	والوســطية	واالعتــدال،	وإنزالهــا	إلــى	أرض	الواقــع.

املؤشــرات	الرئيســة	لتنفيــذ	وأداء	مبــادرة	دور	املناهــج	التربويــة	يف	تعزيــز	التعايــش	
االجتماعــي:	

يتوقع	أن	يترتب	على	املبادرة	النتائج	التالية:

	التــزام	الوســطية	واالعتــدال	واالبتعــاد	عــن	اإلفــراط	والتفريــط	يف	الديــن،	
ــل	اآلخــر. ــش	وتقب ــة	التعاي وشــيوع	ثقاف

	التعاضــد	والتعــاون	علــى	البــر	والتقــوى	بــني	مختلــف	فئــات	املجتمــع،	واالبتعــاد	
عــن	النــزاع	والتمــزق	واالنقســام	بينهــم.

	تعزيــز	القيــم	واألخــالق	اإلســالمية	واالمتثــال	الصــادق	لتعاليــم	اإلســالم	ســعًيا	
إلــى	حتقيــق	التعايــش	االجتماعــي.

	ارتبــاط	األمــة	بــوالة	أمرهــا	وعلمائهــا	ورجوعهــا	إليهــم،	األمــر	الــذي	يزيــد	مــن	
متاســك	املجتمــع،	ويعــزز	التعايــش،	واالســتقرار	واســتتباب	األمــن	الوطنــي.

	انتشــار	قيــم	التعايــش	والتســامح	واحتــرام	اآلخــر	يف	أوســاط	الشــباب؛	فهــم	
ــة،	وهم	أســاس	نهضتها،	ومســتقبلها	 أعظــم	أدوات	بنــاء	املجتمــع	والدولــة	واألمَّ
الواعــد،	متــى	مــا	اهتمــت	األســرة	واملجتمــع	بهــم،	وهــم	محــل	اســتغالل	أربــاب	

الفكــر	املنحــرف	واملنهــج	املتطــرف.

يف	 اخليريــة	 واجلمعيــات	 املدنــي	 املجتمــع	 مؤسســات	 مســؤولية	 الثالثــة:	 املبــادرة	
االجتماعــي: التعايــش	 تعزيــز	

			يقــع	علــى	عاتــق	مؤسســات	املجتمــع	املدنــي	دوًرا	مهًمــا	يف	تعزيــز	التعايــش	
االجتماعــي؛	لكونــه	مرتبًطــا	بااللتــزام	الوطنــي	واالجتماعــي،	فالتعايــش	ال	ميكــن	
ــات	 ــى	إدارة	املكون ــة	قــادرة	عل ــًدا	عــن	منظومــة	مؤسســاتية	متكامل أن	يتحقــق	بعي
االجتماعيــة	املتعــددة	علــى	نحــو	إيجابــي،	فالرهــان	احلقيقــي	يف	مفهــوم	التعايــش	
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ليــس	علــى	االنضبــاط	األخالقــي	الذاتــي	فقــط	)مــع	أهميتــه(،	وإمنــا	علــى	وجــود	
مؤسســات	مجتمعيــة	متفاعلــة	معــه	تؤمــن	بأهميتــه	ودوره	اإليجابــي	بــني	مجموعات	
بشــرية	متعــددة	ومتنوعــة،	واملتأمــل	للتجــارب	اإلنســانية	التــي	حققــت	جناًحــا	يف	
التعايــش	بــني	مكوناتهــا	االجتماعيــة	املتنوعــة،	لوجــد	أن	مؤسســات	املجتمــع	املدنــي	
ــات	 ــى	اجلمعي ــى	جانــب	مثيالتهــا	يف	القطاعــني	العــام	واخلــص	-	إضافــة	إل -	إل
	أحــد	العوامــل	األساســية	 ــدُّ اخليريــة،	أســهمت	يف	ذلــك	بدرجــة	ملحوظــة،	بــل	تُع
ــات	املتعــددة	 ــوم	التعايــش	يف	واقــع	املجتمع ــة	يف	إجنــاز	مفه ــي	أســهمت	بفعالي الت
املكونــات،	ومــن	جانــب	آخــر	ميكــن	القول:	إن	مؤسســات	املجتمع	املدني	واجلمعيات	
اخليريــة،	تشــكل	وســائط	فاعلــة،	مــن	خــالل	قنــوات	مؤسســيه	أهليــة،	وتعــد	مــن	
أهــم	القنــوات	للتعايــش	االجتماعــي؛	ألنهــا	بتعددهــا	وتنــوع	أنشــطتها	يعــد	وجودهــا	

يف	واقــع	املجتمــع	أهــم	العالمــات	الفارقــة	يف	تعزيــز	التعايــش	االجتماعــي.	

التوصيــات	املتعلقــة	مببــادرة	مؤسســات	املجتمــع	املدنــي	واجلمعيــات	اخليريــة	يف	
تعزيــز	التعايــش	االجتماعــي:	

ــكل	 ــى	التعصــب	ب ــا	يدعــو	إل ــذ	م ــع	ونب ــدال	يف	املجتم 	نشــر	الوســطية	واالعت
أشــكاله.	

	رفع	نسبة	التثقيف	واملعرفة	بأهمية	التعايش	االجتماعي.

	العمل	على	إيجاد	ثقافة	منفتحة	وبيئة	محفزة	على	التعايش	مع	اآلخر.

ــز	 	تعزيــز	نقــاط	االلتقــاء	بــني	املكونــات	االجتماعيــة	املتعــددة	وإبرازهــا	لتعزي
ــش	االجتماعــي. التعاي

	رفــع	نســبة	الوعــي	لــدى	املجتمــع	باألخطــار	اخلارجيــة	احمُلدقــة	باألمــة،	ممــا	
يجعــل	التعايــش	االجتماعــي	ضــرورة.

ــان	واملذاهــب	 ــع	األدي ــش	م ــى	التعاي ــي	دعــت	إل ــة	اإلســالمية	الت 	نشــر	الثقاف
ــر	العصــور. ــى	م ــة	عل املختلف
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املؤشــرات	الرئيســة	لتنفيــذ	وأداء	مبــادرة	مؤسســات	املجتمــع	املدنــي	واجلمعيــات	
اخليريــة	يف	تعزيــز	التعايــش	االجتماعــي:	
يتوقع	أن	يترتب	على	املبادرة	النتائج	التالية:

	أن	يرتقــي	املجتمــع	مبفهومــه	مــن	التعايــش	مــع	اآلخــر	إلــى	رحــاب	أوســع	
يشــمل	االندمــاج	والتالحــم	الوطنــي.

ــو	والتطــرف	يف	 ــة	والغل ــرام	اآلخــر	مــكان	العصبي 	حتــل	صفــة	التســامح	واحت
املجتمــع.

	تأصيــل	فكــرة	أن	التنــوع	والتعــدد	ســمة	مصاحبــة	للبشــرية	منــذ	اخللــق،	
والتعايــش	مــع	ذلــك	فطــرة	كونيــة.

	اضطــالع	مؤسســات	املجتمــع	املدنــي	واجلمعيــات	اخليريــة	بدورهــا	يف	تعزيــز	
التعايــش	بــني	أفــراد	املجتمــع.

	زيادة	أواصر	التراحم	والتكافل	بني	مختلف	شرائح	املجتمع.

	زيادة	فاعلية	العمل	الطوعي	واخليري	يف	املجتمع.

	انحســار	املشــكالت	االجتماعيــة	املؤديــة	إلــى	العنــف	والتطــرف	وإقصــاء	اآلخــر	
يف	املجتمع.

املبــادرة	الرابعــة:	مســتخلصة	مــن	التوصيــات	املتعلقــة	بتجــارب	بعــض	الــدول	يف	
التعايــش	االجتماعــي: تعزيــز	

متيــل	املجتمعــات	البشــرية	بفطرتهــا	الســليمة	نحــو	التعايــش	واالنتمــاء،	وتنفــر	مــن	
التباعــد	والعــداوة،	فالســلم	والتعــاون	مطلبــان	فطريــان،	والتعايــش	أحــد	لــوازم	
حتقيــق	التواصــل	والتآلــف	بــني	مكونــات	املجتمــع	وأفــراده،	وهــو	الطريــق	األمثــل	
نحــو	بنــاء	القيــم	املشــتركة	لتعزيــز	مســيرة	النمــاء	والبنــاء	الداعمــة	الســتقرار	
املجتمــع،	وحفلــت	املجتمعــات	البشــرية	بكثيــر	مــن	التجــارب	اإلنســانية	يف	مجــال	

ــي	ميكــن	اســتخالص	جتاربهــا	يف: ــزه،	والت ــاء	التعايــش	االجتماعــي	وتعزي بن
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ــش	االجتماعــي،	واحلــوار	 ــة	التعاي ــز	ثقاف ــة	لتعزي 	صياغــة	اســتراتيجية	وطني
ــف،	واإلرهــاب.	 ــاء،	ومكافحــة	التطــرف،	والعن البنَّ

ــِرم	االزدراء،	واإلقصــاء،	وبــث	الكراهيــة،	وإثــارة	النعــرات	 	ســن	قوانــني	جُتَ
العنصريــة.

	زيــادة	تفعيــل	دور	املــرأة	والشــباب	يف	نشــر	ثقافــة	التعايــش	االجتماعــي	وتعزيــز	
اللُحمــة	الوطنية.

	التركيز	على	التعليم	واإلعالم	يف	بث	مفاهيم	التعايش	واحترام	اآلخر.

	إقامة	ورش	عمل	ملناقشة	التجارب	اإلقليمية	والدولية	يف	تعزيز	قيم	التعايش	
واحتــرام	التنــوع،	واســتخالص	أســس	ومحــددات	إعــداد	وثيقــة	مرجعيــة	ألهــم	

املهــارات	الــالزم	تضمينهــا	للمناهج	الدراســية	وأبــرز	محتوياتها.

	إقامــة	دورات	تدريبيــة	منوذجيــة	ملصممــي	املناهــج	حــول	تضمــني	املهــارات	
االجتماعيــة،	مثــل:	)التواصــل	-	احلــوار	-	التعايــش	-	مكافحــة	التطــرف	

والعنــف	-	نبــذ	اإلرهــاب	والتعصــب(،	يف	املناهــج	الدراســية.

	تصميــم	أدلــة	إرشــادية	ملديــري	املــدارس	واملعلمــني	حــول	غــرس	مهــارات	
ــا	 ــن،	ُوســبل	تنميته ــم	التعايــش	مــع	اآلخري ــز	قي ــدى	الناشــئة،	وتعزي احلــوار	ل

عبــر	منــاذج	تطبيقيــة.

	تصميــم	أدلــة	إرشــادية	توعويــة	للناشــئة	حــول	مهــارات	احلــوار	وتنميــةِ	قيــم	
ــذ	اإلرهــاب	والتعصــب. العيــش	االجتماعــي،	ومكافحــة	التطــرف	والعنــف،	ونب

	تنظيــم	لقــاء	خبــراء	يشــارك	فيــه	مختصــون	مــن	املؤسســات	التربويــة	والثقافية	
واإلعالميــة	حــول	تفعيــل	دور	مؤسســات	التوجيــه	االجتماعــي	يف	تنميــةِ	قيــم	
ــذ	 ــف،	ونب ــة	احلــوار،	ومكافحــة	التطــرف	والعن ــن	وثقاف ــع	اآلخري ــش	م التعاي

اإلرهــاب.
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لــدور	التربيــة	األســرية	يف	غــرس	قيــم	التعايــش	 	تصميــم	دليــل	إرشــادي	
واالعتــدال. والوســطية	

املؤشــرات	الرئيســة	لتنفيــذ	وأداء	مبــادرات	مســتخلصة	مــن	جتــارب	بعــض	الــدول	يف	
تعزيــز	التعايــش	االجتماعــي:	

	يتوقع	أن	يترتب	على	املبادرات	النتائج	التالية:

	اســتراتيجية	وطنيــة	لتعزيــز	ثقافــة	التعايــش	االجتماعــي،	واحلــوار	البنَّــاء،	
ومكافحــة	التطــرف،	والعنــف،	واإلرهــاب،	والتعصــب.

ِرم	االزدراء،	واإلقصاء،	وبث	الكراهية،	وإثارة	النعرات	العنصرية. 	قوانني	جُتَ

	تنميــة	املهــارات	االجتماعيــة:	)التواصــل	-	احلــوار	-	التعايــش	-	مكافحــة	
التطــرف	والعنــف	-	نبــذ	اإلرهــاب.(

	وثيقــة	مرجعيــة	لنمــاذج	معاصــرة	يف	تعليــم	املهــارات	االجتماعيــة:	)التواصــل	
-	احلــوار	-	التعايــش	-	مكافحــة	التطــرف	والعنــف	-	نبــذ	اإلرهــاب.(

	مجموعــة	مــن	األدلــة	اإلرشــادية	موجهــة	إلــى	املعلمــني	ومديــري	املــدارس	
لســبل	غــرس	مهــارات	التعايــش	والتســامح	وتنميتهــا	يف	ســلوك	الطلبــة.

	دليــل	إرشــادي	حــول	تعليــم	ثقافــة	احلــوار	وثقافــة	الســلوك	الســوي	داخــل	
األســرة.

	منــوذج	لــدورة	تدريبيــة	ميكــن	محاكاتهــا	يف	تطويــر	املناهــج	لتتضمــن	مهــارات	
التعايــش	والوســطية	واالعتــدال	والقبــول	باآلخــر	املختلــف.

	أدلة	إرشادية	تزيد	من	معارف	الناشئة	ومهاراتهم	احلياتية.
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