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ABSTRACT

Title:

Promoting Peaceful Coexistence and Development through Islamic Educational Curriculum:
Arabic Lessons of Basic Education as an Effective Tool
The paper insists on the necessity of peaceful coexistence among communities as a prerequisite for the
development of a multi-ethnic country. It also suggests tools that help to achieve peaceful coexistence,
such as constitution of the country, teachings of other religions, and educational curriculum. The paper
emphasizes that schools should adopt a holistic and integral approach in promoting peaceful coexistence
by encouraging students -in addition to arrangements in curriculum- to engage in meaningful extracurricular activities such as stage performances, literary works, projects, exchanges and commendable
moral conducts, in order to heighten awareness of individual, cultural and religious differences. The more
children are familiar with such learning materials and activities that promote positive images of other
people’s culture, religion, uniqueness, and social identity, the more they are able to live and work together
for the benefits of humanity, and the less they are likely to find faults with one another. Though all
subjects of Educational curriculum may contribute directly or indirectly to promote peaceful coexistence
and development, the paper focuses on religious education, in particular, Arabic language textbooks of
basic education, for the significance of Arabic language in religious education of Muslims worldwide. The
paper presents some topics and contents for Arabic teaching in basic education -with a model lesson at
the end- that may help to promote co-existence and thus development of the country.
Key words: Peaceful Coexistence, Development, Basic Education, Curriculum, Arabic language.

توطئة
إن موضوع التعايش السلمي بين املجتمعات هو موضوع الساعة ،كما يعتبر هذا املوضوع من القضايا املهمة في
هذا العصر وخاصة في أيام كثرت فيها النزاعات والصراعات بل الحروب باسم الدين أو الجنس أو العرق أو
اللغة وما شابه ذلك .ونحن حقيقة في زمن الصراعات الذي فقدت فيه ثقافة التعايش في معظم مجتمعات
العالم ،بحيث صارت أحادية التفكير والتمسك بالرأي الواحد والتعصب له هي أسلوب الحوار في عاملنا اليوم.
ال شك أن التعايش السلمي شرط ال غنى عنه للتقدم والتنمية .وال يمكن أن يصل بلد ما إلى ارتفاعاته
االقتصادية والسياسية عندما يفتقر إلى عناصر السالم والوئام والتنمية االجتماعية؛ ومن ثم أصبح من
الضروري أن يلتزم بطريق السالم بين أطياف شعبه ،سواء كانت متعددة األديان أو متعددة األعراق؛ فكيف
يمكن للمجتمعات أن تحلم بالتنمية الحقيقية ،وهناك آالف مؤلفة من الناس يقتلون ويشردون بسب فقدان
لغة التعايش وثقافته بينهم.
وإنه من املؤسف أن فكرة الحوار والتواصل والتعايش غير موجودة حتى في املدارس؛ فال توجد مادة في املدارس،
أو قل في معظم املدارس والجامعات ما يسمى بمادة التعايش التي تعلمنا كيف نتعامل مع اآلخرين ونكسبهم،
وكيف نوجد مساحة مشتركة بيننا وبين اآلخرين ،وكيف نتعامل مع بعضنا وكيف نتعايش؟
إنه من هذه الناحية تـأتي أهمية هذه الورقة التي تبحث في سبل تعزيز التعايش السلمي عن طريق مناهج التربية
ً
ً
اإلسالمية ملرحلة األساس ،وتحاول أن تعطي لذلك نموذجا فعاال من دروس تعليم اللغة العربية ،إذ ال يخفى
ً
على أحد أن تعليم اللغة العربية يعتبر جزءا ال يتجزأ من التربية اإلسالمية بوصفها لغة الدين اإلسالمي
ومصادره األصلية.

 -1مفهوم التعايش السلمي
لم يكن مصطلح التعايش – كما يقول الدكتور عبد العاطي محمد عبد الجليل – منتشرا بشكل واسع ألسباب
عديدة ،من بينها أن مبدأ التعايش املشترك بين بني البشر لم يكن مصطنعا ولم يكن قسريا ،كما أنه لم يكن

مجرد ظاهرة تطفو على سطح الحياة اليومية في هذه املنطقة أو تلك ثم تغيب ،وكان الناس يعيشون معا بغض
النظر عن كل الفروق التي تميز هذا عن ذاك ،ولكن مع تكاثر البشر وتدافعهم طفت على السطح مصطلحات
كان لها الدور الفاعل في اضفاء مالمح جديدة على بعض املجتمعات مثل " األقليات " و" الجاليات " و" الدمج "
و"الخصوصية الثقافية" ،1وتشير بعض الدالئل التاريخية الي أن بداية رواج استخدام هذا املصطلح كانت مع
ظهور الصراع بين املعسكرين االشتراكي الشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي السابق ،واملعسكر الرأسمالي بقيادة
الواليات املتحدة األمريكية.2

تحديد مفهوم التعايش السلمي
أوال :مفهوم التعايش
جاء في املعجم الوسيط " تعايشوا :عاشوا على األلفة واملودة "3

كلمة التعايش هو عالقتها بكلمة " اآلخرين " واالعتراف بأن " اآلخرين " موجودون .والتعايش يعني التعلم للعيش
املشترك والقبول بالتنوع بما يضمن وجود عالقة إيجابية مع اآلخر فعندما تكون العالقات إيجابية فإن ذلك
يعزز الكرامة والحرية واالستقالل ،وعندما تكون العالقات سلبية ومدمرة فإن ذلك سيقوض الكرامة
االنسانية وقيمتنا الذاتية.4
ثانيا :مفهوم التعايش السلمي Peaceful Coexistence
يعرف التعايش السلمي على أنه اتفاق طرفين أو عدة أطراف على تنظيم وسائل العيش -أي الحياة -فيما بينهم
وفق قاعدة يتم تحديدها وتمهيد السبل املؤدية إليها.5
وفي املفردات السياسية الحديثة فإن مصطلح التعايش السلمي يعني عالقة سليمة بين املجتمعات أو الدول في
حين أن التنمية املركزية لكل دولة (أو مجتمع) تتطلب التعايش داخل الدولة (أو املجتمع).6

وقد حمل هذا املصطلح عدة معان منها السياس ي األيديولوجي الذي يعني :الحد من الصراع أو ترويض الخالف
العقائدي بين قوتين أو العمل على احتواء ذلك الصراع بما يفتح مجاال لقنوات االتصال بين الطرفين
املتصارعين.
ومنها اقتصادي ويرمز إلى عالقات التعاون بين الحكومات والشعوب فيما له صلة باملسائل القانونية
واالقتصادية والتجارية من قريب أو بعيد.7
ومنها الديني بمعنى ممارسة كل الفرق أو الجماعات ذات االعتقادات أو الديانات املختلفة لكافة شعائرها
وطقوسها الدينية بكل حرية مهما اختلفت معتقداتها.
ومنها التعايش العرقي واللغوي ويؤكد األخوة العامة ونبذ العصبية العرقية والقبلية وعصبية اللون واللسان.
ومنها التعايش املذهبي وفي كل دين مذاهب وفرق وفي اإلسالم مثل ذلك ومقتض ى التعايش الصحي في املجتمعات
أن تتقارب هذه املذاهب وأن تتعارف وأن تتعاون فيما تتفق عليه ويعذر بعضها بعضا فيما تختلف حوله،8
وهذا ينطبق على الجماعات الدعوية واالتجاهات والفصائل اإلسالمية املختلفة املتواجدة في الساحة.
وهناك نقطة مهمة جدا البد أن نؤكدها هنا وهي أن التعايش ال يعني الذوبان وفقدان الهوية والشخصية؛ فمثال
أنه ليس معنى التعايش للمسلمين في الغرب أن يفقدوا هويتهم اإلسالمية ويكونوا ضحية للتغريب .إن معنى كلمة
التعايش أن هناك طرفين ،إذا أصبحا طرفا واحدا فلن يكون هناك معنى للتعايش ،وإذا ذابا فلن يكون هناك
تعايش ،والتعايش الحقيقي هو أن نعمل سويا ونقبل بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض.
 -2مفهوم التنمية Development
كلمة التنمية مرتبطة بمفاهيم أخرى مشابهة لها ومرادفة لها أحيانا مثل االزدهار والتقدم والتطور والتحديث
وما إلى ذلك .والتنمية تعني الزيادة والنمو في مجال اإلنشاءات الصناعية والعمرانية واالقتصادية والزراعية
ً
وما إلى ذلك .فالتنمية -إذا-مصانع تقام وطرق تعبد وعمائر تبنى وأموال تستثمر وقنوات تشق وأرض تستصلح

ونبات يزرع ويحصد وحيوان يرعى ويراعى فيتوالد ويكثر وهكذا ،وهي -أي التنمية -تعني أيضا هياكل وإدارات
تشكل وتدريب علمي وفن وبحث علمي ،وهي املستشفيات واملدارس.
ولكن هذا املفهوم الشائع للتنمية قد فشل أن يتعرف على محور التنمية وغرضها ،وفي الحقيقة إن محور
التنمية هو اإلنسان ومن ثم املجتمع وأفراده ،وغرضها ترقية اإلنسان واملحافظة على بيئة نظيفة طيبة ،وإقامة
مجتمع الرفاهية اإلنسانية ،وقيل إن من أهداف التنمية تحقيق مستوى معين من التعليم والوعي ينعكس في
السلوك االجتماعي ،وقيل إن التنمية تهدف لسيادة قيم معينة في املجتمع ...وثمار ذلك كله سيكون الطمأنينة
واالستقرار لألفراد ،اللذين بدورهما سيؤديان للسالم االجتماعي والرخاء االقتصادي.9
وإن التنمية منظورا إليها من خالل الرؤية اإلسالمية أيضا تتعدى املفهوم املادي التقليدي املتداول واملتعارف
عليه ،إلى مفهوم أبعد مدى وأعمق داللة .إن اإلنسان هو مدار األمر كله في عملية البناء التنموي بما يؤكد أن
تنمية اإلنسان هي األساس وهي القضية الرئيسية األولى وهي منطلق كل تحرك في هذا االتجاه ،وبذلك تكون
التنمية التي نريدها ذات محتوى إنساني ال باملفهوم الخيالي أو املثالي الذي قد يتبادر إلى األذهان وإنما باملدلول
العملي الواقعي الذي ينصرف إلى التغيير الداخلي لإلنسان حتى يصير طاقة خالقة تبنى املجتمع ،وتدافع عن
مصالحه ،وتحرس قيمه ،وتذود عن مقوماته ،وتعمل من أجل السالم واألمن واالستقرار ،وتضمن الرخاء
والنماء واالزدهار.10
وخالصة القول هي إن محور التنمية اإلنسان ،وإن غرضها تحقيق الرفاهية والرخاء واالزدهار لإلنسان ،وإن
أدواتها املشاريع الزراعية واملنشآت الصناعية ،وإن أسلوبها في ذلك هو إنجاح هذه املشاريع واملنشآت في موقع
معين وسط جماعة معينة لتعم الفائدة بعد ذلك .وكذلك التنمية الحقيقية ليست التنمية املادية فحسب ،بل
هي أوسع من ذلك بكثير؛ فهناك أنواع من التنمية منها :التنمية الروحية والتنمية النفسية والتنمية الجسدية.
وفي الحقيقة إن التنمية االقتصادية ليست إال نوعا واحدا من أنواع التنمية بمعناها الشامل.

 -3التربية اإلسالمية

ينبغي أن تعتبر التربية أمرا مركزيا في تنمية مجتمع متسامح ،وهو كذلك شرط مسبق للسالم؛ ألنه يحمل فوائد
متعددة في املجاالت اإلنسانية والثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية.
التربية تعني كل نشاط ،ومجهود ،وعمل يقوم به اإلنسان ،يؤثر في تكوينه ،وطباعه ،وتعامله وتكيفه مع البيئة
التي يعيش ويتفاعل بما حوله إما بشكل إيجابي أو سلبي ،كما تتأثر التربية بالكثير من العوامل التي تؤثر في
اإلنسان إما بشكل أو غير مباشر ،ويرى الكثير من خبراء التربية وعلم االجتماع بأن التربية متطورة وتتغير بتغير
الزمان واملكان.
يعرف مفهوم التربية اإلسالمية -التي تحمل معنى أوسع من مجرد التعليم -بأنه "مجموع الخبرات واملعارف
واملهارات التي تقدمها مؤسسة تربوية إسالمية إلى املتعلمين فيها ،بقصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملة :جسميا
وعقليا ووجدانيا ،وتعديل سلوكهم في االتجاه الذي يمكنهم من عمارة األرض وترقيتها وفق منهج هللا
ً
ً
وشريعته" .11ومن هنا يعتبر مفهوم التربية اإلسالمية مفهوما شامال لكل ما يلزم لتربية اإلنسان على الدين
اإلسالمي.12
يهتدي املنهج اإلسالمي بكل ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف في تربية وتكوين اإلنسان املؤمن ،وهو
يقوم على فلسفة واقعية متكاملة ومتوازنة وشاملة لكل جوانب الحياة ،تدعو إلى املشاركة بالرأي وجدال
اآلخرين بالحكمة واملوعظة الحسنة ،وتعمل على تنمية طاقات وقدرات اإلنسان مع مراعاة استعداد وقابلية
وميول الفرد املتعلم.13
ً
قد تدخل أيضا مصطلحات عديدة ومختلفة تحت مفهوم التربية اإلسالمية في املدارس والجامعات؛ وذلك من
خالل مصطلح التربية الدينية ،والعلوم اإلسالمية ،واللغة العربية ،وكلها تحقق التربية اإلسالمية.

 -4التربية اإلسالمية والتعايش السلمي والتنمية
في الوقت الذي يوجه أعضاء املجتمع نحو السالم والتسامح ،ينبغي إعادة توجيه النظم االجتماعية
واالقتصادية والسياسية بل والتعليمية نحو السالم والتسامح .ولكي يحدث هذا ،ينبغي أن يكون التعليم

األساس ي نقطة بداية ،ويتخطى تخزين املعلومات املجردة إلى درجة الوعي عن طريق تعليم السالم والتسامح
والتعايش السلمي.14
ً
وال شك أن التربية اإلسالمية غنية بمبادرات التعايش السلمي بدءا بإفشاء السالم بين بني البشر وانتهاء إلى
مبادئ وتوجيهات تتعلق بالتسامح والتعايش بين مجتمعات بشرية مختلفة .فينبغي أن تتبنى مدارس التعليم
ً
ً
ً
األساس ي منهجا شامال وأسلوب مناسبا ،لتربية النشأ على قيم التسامح والسالم واالنفتاح واالهتمام واملشاركة
والحقوق اإلنسانية والديموقراطية .وينبغي على الحكومات -كذلك -أن تضفي الطابع املؤسس ي على السياسات
املتعلقة بالتعايش السلمي والتسامح ،وهو ما يعرف بالضمانات الدستورية.
وإضافة إلى التعرف على تعاليم األديان األخرى بشأن التعايش السلمي ،لعل من املفيد هنا ذكر أهم العوامل
واملرتكزات املشتركة أو املتقاربة في املنظور اإلسالمي بالنسبة للتعايش السلمي والتنمية حتى يتضح لنا أكثر-
مدى ضرورة التعايش السلمي للتنمية:
 .1كرامة اإلنسان بغض النظر عن دينه ولونه وجنسيته
 .2العدل ورفع الظلم
 .3املساواة
 .4األمن
 .5والوفاء بالعهود واملواثيق
 .6توفير العيش الكريم لكل إنسان
 .7التعاون
 .8االتصال
 .9الضبط االجتماعي Social Control
 .10اإلقرار بالوجود املشترك ورعاية الحرمات الفردية
 .11السالم العاملي بين البشر
 .12الحوار

 -5عناوين دروس التعايش السلمي في منهج التربية اإلسالمية ملرحلة األساس:
بناء على ما سبق من العوامل واملرتكزات ،نقترح فيما يلي عناوين 15ملنهج التربية اإلسالمية بمرحلة األساس ،بما
ً
في ذلك تعليم اللغة العربية ،إذ من املعلوم أن تعليم اللغة العربية يعتبر جزءا ال يتجزأ من التربية اإلسالمية
بوصفها لغة الدين اإلسالمي .وهي كما يلي:
 إفشاء السالم
 الحياة بسالمة النفس
 املحبة والرعاية
 حسن الجوار
 أنا حارس أخي
 املشاركة
 املواطنة
 نحترم معتقدات اآلخرين
 الحرية واملساواة
 نحترم الفروق الفردية
 منافسة بال حرب
 فوائد الحوار
 عدم االعتداء على اآلخرين
 التسامح
 نرفض جميع أشكال العنف
عندما يألف طالب مرحلة األساس ملواد تحمل العناوين املذكورة أعاله باستمرار ،سينظرون إلى أعضاء آخرين
ً
ً
ً
في الصف أو املدرسة أو املجتمع بإيجابية أكثر ،وسيطورون في أنفسهم موقفا عقليا إيجابيا من شأنه أن
يساعدهم في ممارسة التعايش السلمي في واقع حياتهم نهاية املطاف.

 -6درس نموذجي ملهارة القراءة في تعليم اللغة العربية:
التسامح
التسامح يعني االعتراف بالتنوع والقدرة على التعايش مع اآلخرين في وئام وانسجام ،وهو القدرة على
اتخاذ موقف عادل وموضوعي تجاه أولئك الذين تختلف آراءهم وممارساتهم وأديانهم وأجناسهم عما
نحن فيه.
وقد أملح القرآن الكريم إلى ضرورة هذا االختالف؛ حتى يتمكن كل فرد وكل مجتمع من العيش حسب
ُ ً
ما لديه من إرادة وحرية واختيار بالطريقة التي ويرتضيها ،حيث قال(( :ولو شاء ربك لجعل الناس أمة
ً
واحدة وال يزالون مختلفين)) -هود-118 :
ً
وقد أكد هللا تعالى كذلك أنه خلق الناس شعوبا مختلفة حتى يمارسوا حياتهم على أساس من التعارف
ً
والتفاهم ،فقال(( :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)) -
الحجرات ،-13 :فمن الواضح أن الغاية من اختالف الناس إلى شعوب وقبائل وتنوعهم إلى ثقافات
التناكر ،والتعايش ال االقتتال ،والتعاون ال َّ
ومدنيات إنما هو التعا ف ال َّ
التطاحن ،والتكامل ال
ر
التعارض .وكلمة التسامح ال تعني التوافق بين املجتمعات فحسب ،بل تعني احترام إنسانية جميع أفراد
املجتمع البشري على حد سواء.
يظل التسامح مفتاح تخفيف التوترات العدائية بين املجتمعات ومساعدتها على تجاوز النزاعات
املستعصية املاضية .ومع أن بعض املجتمعات عميقة الجذور في الصراعات العنيفة ،فإن التسامح
يساعد الجماعات املتضررة على تحمل آالم املاض ي وتسوية خالفاتها.
والتعصب نقيض التسامح؛ فهي تعني عدم تقدير معتقدات أو ممارسات أو آراء مجموعة أخرى.
ويؤدي التعصب إلى تفريق الجماعات ،ويخلق شعورا باالنفصال الدائم فيما بينها .ويشتد هذا
ً
ً
التعصب بين األفراد عندما يبنون آراءهم وانطباعاتهم عن اآلخرين استنادا إلى افتراضات تتأثر إيجابا

ً
ً
أو سلبا بمعتقدات من هم أكثر تأثيرا في حياتهم ،بمن فيهم اآلباء وأفراد األسرة والزمالء واملربون ومن
هم بمرتبة القدوة.
والواقع أن املرء إذا نظر إلى املبادئ املتعلقة بموضوع حرية التدين التي أق َّرها القرآن بموضوعية ،ال
ً
يسعه إال االعتراف بأنها فعال مبادئ التسامح الديني في أعمق معانيه وأروع صوره وأبعد قيمه.
خطوات العرض:
 )1يوطئ املدرس للدرس بطرح أسئلة ما قبل القراءة إلثارة نقاش هادف لدى التالميذ ،من مثل:
 .1ماذا يعني التسامح؟
 .2ملاذا يجب أن نتسامح بعضنا البعض؟
 .3ما فوائد تسامحنا مع زمالئنا وجيراننا؟
ً
 .4كيف تكون متسامحا في صفك أو مدرستك؟
 5إالم يؤدي التعصب؟
 )2يقرأ املدرس الجملة األولى ويسأل التالميذ ما سيكون محتوى الدرس في رأيهم؟
 )3يقرأ املدرس الفقرة األولى مع التالميذ لكي يتأكد من توقعاتهم.
 )4يطلب املدرس من التالميذ تمثيل مسرحية قصيرة في موضوع الدرس.
 )5التقويم:
 يجيب التالميذ عن أسئلة االستيعاب اآلتية:
 .1ماذا يعني التسامح؟
 .2إالم أملح القرآن الكريم؟
 .3متى يشتد التعصب بين الناس؟
 .4عالم يساعد التسامح الجماعات املتضررة؟
 يناقش املدرس طرق التسامح مع الناس وما يمكن أن يفعله التالميذ في سبيل التسامح وقبول
اآلخرين.

الخاتمة
ال يمكن أن يأمل بلد ما في تهيئة ظروف دائمة للسالم -ومن ثم التنمية  -ما لم يجد سبال لبناء الثقة املتبادلة
بين مواطنيه وتعزيز التفاهم واالحترام والتسامح والحوار؛ لذلك من الضروري دمج مبادئ التعايش السلمي في
مناهجه الدراسية.
مدارس التعليم األساس ي خير بداية لتعزيز هذا التعايش؛ فهي تخلق للصغار بيئة سلمية ومتسامحة تساعدهم
على النمو باحترام ثقافات ومعتقدات اآلخرين .فينبغي أن تصمم املدارس مناهجها التربوية لهذا الغرض؛ حتى
تتحقق تنمية األمة وتقدمها.

توصيات:
 أن يرسخ املفهوم الشامل ملصطلح التعايش السلمي في ثقافة املجتمع بصفة عامة.
 أن تدخل مادة " التعايش السلمي" ضمن مقررات املناهج الدراسية على مستوى املدارس والجامعات.
 أن يتأكد مصممو املناهج التربوية -بما فيها اللغة العربية -من أن مبادئ تعزيز التعايش السلمي مثل
اللطف والوالء والصدق والحب والتفاؤل والرحمة والسالم.
 أن يشجع الطالب على قراءة النصوص العربية بعناوين مثل التسامح والتعايش ،واحترام كرامة
اإلنسان ،والتعاون ،والتصالح ،والتعاطف ،وتقدير التنوع ،واملشاركة؛ فكلما ازداد الطالب معرفة
بالثقافات واألديان األخرى قل لديهم تصيد أخطاء اآلخرين.
 أن يقترح واضعو املناهج التربوية على املدرسين أنشطة ليعرضوها على تالميذهم تحقيقا لبعض
أهداف التعايش السلمي.
 أن يعطى الطالب فرص املشاركة في التمثيل واإلنشاد والكتابة اإلبداعية الحرة التي تحمل رسالة
التعايش السلمي.
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