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It is evident that Islam emphasis on peaceful coexistence
among various religions keeping in view that peaceful
coexistence contributes to achieve peace, brotherhood,
tolerance and harmony among the individuals of the society.
This study highlights the role of the Holy Qur'an in laying
down the basic principles for achieving peaceful coexistence.
This study also explores the opinions of scholars on peaceful
coexistence among Muslims and with the people of other
religions. The study also investigates the challenges facing
the Pakistan in achieving peaceful coexistence among the
people of various religions by making efforts towards
creating an atmosphere of harmony, brotherhood avoiding
all types of acts based on violence and extremism. It aims to
explore the ways forward to spread the culture of love,
tolerance and harmony by stressing thoughtful analysis of
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the principles and values which contributes to achieving
peaceful coexistence and creating attitude towards accepting
others. This study ends in some findings and
recommendations which guide to move forward towards
taking serious steps and initiatives for making peaceful
society by adopting the model derived from the Holy Qur'an
for peaceful coexistence in the human society.

مقدمة

شلا ال شك فيو أن اإلسبلم دين يدعو إىل إرساء دعائم السبلم يف األرض وإهناء أعمال الظلم

واالضطهاد إضافة إىل االىتمام بتحقيق التعايش السلمي بُت الناس يف ادلناخ القائم على اإلخاء والتسامح
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن
بينهم بغض النظر عن معتقداهتم وألواهنم .كما قال ااهلل تعاىل :يَا أَيُّ َها الن ُ
س وِ
اح َدةٍ  ،1كما يدعو دين اإلسبلم أيضاً إىل االىتمام بالقيم القائمة على مبادئ العدالة وادلساواة بُت
نَ ْف ٍ َ
أفراد اجملتمع البشري .وأن عصرنا احلديث يف حاجة ماسة إىل االىتمام ببذل اجلهود ادلضنية لتحقيق التعايش
والتسامح الفعال بُت البشر بشكل عام وبُت أتباع األديان ادلختلفة يف العامل .وخَت مثال للتعايش السلمي ىو
دستور ادلدينة الذي قام بو النيب صلى اهلل عليو وسلم مع يهود ادلدينة يف أعقاب ىجرتو إىل ادلدينة ادلنورة حيث
قام النيب صلى اهلل عليو وسلم بتحقيق ادلؤاخاة بُت ادلهاجرين واألنصار .ومت حتديد عبلقات األطراف بعضها
ببعض عرب صياغة مواد دستور ادلدينة الذي كان شامبلً ومنسقاً يصلح دلعاجلة األوضاع يف ادلدينة ادلنورة وسلاطبة
قضاياىم حيث كان دستور ادلدينة يتضمن القواعد وادلبادئ اليت كانت تساىم يف حتقيق العدالة وادلساواة بينهم
بشكل تام عرب الًتكيز على محاية احلقوق واحلريات بكافة أنواعها بغض النظر عن لغاهتم وأدياهنم وألواهنم.
وكان دستور ادلدينة أول منوذج عملي لتحقيق التعايش السلمي بُت الناس ،وكان أول دليل على أن اإلسبلم
دين يدعو الناس إىل التعايش السلمي والتسامح والعدالة وادلساواة وادلودة واألخوة بغض النظر عن ألواهنم
ومعتقداهتم ادلختلفة.

أسئلة البحث:

حتاول ىذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .1ما ادلقصود بالتعايش السلمي ادلتناغم؟ ،وما ىي ضوابطو اليت حددىا القرآن الكرمي؟
 .2ما موقف القرآن الكرمي من التعايش السلمي ادلتناغم ؟
 .3ما ىي اجلهود اليت تبذذلا باكستان لتحقيق التعايش السلمي؟

مفهوم التعايش السلمي لغةً واصطالحاً

بالتأمل يف ادلعاجم العربية ادلختلفة مبا فيها لسان العرب البن منظور األفريقي صلد أن كلمة التعايش
اشتقت من العيش :احلياة ويقال عاش يعيش عيشاً ،وعايشو :عاش معو كقولو :عاشو  ،2ويف ادلعجم الوسيط
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جاء عاش عيشا وعيشة ومعاشا :صار ذا حياة ،عايشو :عاش معو ،وتعايشوا :عاشوا على األلفة وادلودة ومنو
التعايش السلمي ،3وورد مفهوم التعايش السلمي بكلمة ( )Peaceful Coexistenceيف قاموس
أكسفورد اإلصلليزي:

To exist together (in time or place) and to exist in mutual tolerance 4

العيش معاً يف الزمان وادلكان ،والتعايش بالتسامح ادلتبادل.

يف الواقع أن التعايش ىو الوضع يعيش فيو رلموعتان أو أكثر معاً مع احًتام اختبلفاهتم وحل نزاعاهتم

بطريقة سلمية ،على الرغم من أن فكرة التعايش ليست جديدة ،فقد أصبح ادلصطلح شائع االستعمال خبلل
احلرب الباردة .مت استخدام سياسة " التعايش السلمي" يف سياق العبلقات بُت الواليات ادلتحدة واإلحتاد
السوفييت .يف البداية ،كان غطاءاً للعدوان ،ولكن تطور بعد ذلك كأداة إلعادة صياغة العبلقة بُت القوتُت .يف
أواخر الثمانيا ت ،تضمنت سياسة التعايش السلمي مبادئ مثل عدم االعتداء ،واحًتام السيادة ،واالستقبلل
5
الوطٍت ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية.
وأما ادلفهوم اإلصطبلحي للتعايش فنجد أن مفاىيم التعايش متضاربة ،حيث أن ادلراد بالتعايش السلمي
على ادلستوى السياسي ىو وضع احلد من الصراع ،وفتح قنوات االتصال بُت الناس ،وعلى ادلستوى االقتصادي
معناه إقامة عبلقات التعاون بُت احلكومات والشعوب بشأن القضايا االقتصادية والتجارية 6،وعلى ادلستوى
الثقايف مفهومو يتمثل يف التعايش احلضاري من أجل إرساء السبلم واألمن حيت تعيش اإلنسانية يف جو اإلخاء
والتعاون ادلتبادل. .

7

يتضح من ىنا بأن التعايش لو مفاىيم عديدة ختتلف باختبلف ادلستويات حيث أن التعايش يراد بو على
ادلستوى السياسي وضع احلدود لتوقف الصراع والنزاع عرب استخدام قنوات التفاوض والتفاعل واالتصال بُت
الناس ،وأما التعايش على ادلستوى االقتصادي فهو يركز على إقامة العبلقات االقتصادية لتعزيز التعاون ادلتبادل
يف اجملال التجاري واالقتصادي ،وفيما يتعلق بالتعايش على ادلستوى الثقايف فهو عبارة عن بذل اجلهود لتحقيق
التعايش احلضاري لكي يتم حتقيق السبلم بُت افراد ينتمون إىل حضارات وثقافات سلتلفة يف اجملتمع البشري.

آراء العلماء حول التعايش السلمي

حتدث العديد من العلماء عن فكرة التعايش السلمي إلجياد ادلناخ القائم على ادلودة واإلخاء والسبلم
واألمن والتعاون ادلتبادل واالعتدال والوسطية والتسامح بُت أفراد اجملتمعات البشرية بغض النظر إىل ألواهنم
وأجناسهم و معتقداهتم ،ونستعرض آراء بعض العلماء على النحو التايل:

 .1رأي الدكتور القرضاوي

يعرف القرضاوي التعايش السلمي مشَتاً إىل أنو عبارة عن قبول اآلخرين والعدل معهم واحًتام حقوقهم
8
مهما اختلفوا عنا يف اجلنس والعقيدة ،والتعاون معهم على نشر األمان.
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2۔ رأي حسين فهمي مصطفى

يوضح حسُت فهمي مصطفى موقفو حول التعايش السلمي بأنو سياسة خارجية تنتهجها الدولة احملبة
للسبلم وتستند إىل فلسفة قائمة على نبذ احلرب وفض ادلنازعات ،وتعاون الدولة مع غَتىا من الدول الستغبلل
9
لئلمكانيات ادلادية والطاقات الروحية استغبلالً يكفل حتقيق أقصى قدر شلكن من الرفاىية للبشر.

 .3رأي عبد العزيز التويجري

يتحدث عبد العزيز التوجيري عن التعايش السلمي بأنو قيام التعاون بُت دول العامل على أسس من
التفاىم وتبادل ادلصاحل االقتصادية والتجارية ،كما يعٍت اتفاق الطرفُت على تنظيم وسائل العيش بينهما وفق
10

قاعدة حيدداهنا مع دتهيد السبل ادلؤدية إليها.
يتضح من ىنا بأن التعايش السلمي فكرة تدعم اجلهود لبلىتمام بقبول اآلخرين وتعزيز التعاون بينهم
على ادلستوى الفردي ،وأيضاً أن التعايش السلمي يلعب دوراً يف وضع أسس وقواعد للتفاىم ادلتبادل الذي
يدعو غلى تبادل ادلصاحل وتنظيم وسائل العيش بُت أفراد اجملتمعات اإلنسانية على ادلستويات ادلختلفة مبا فيها
ادلستوى االجتماعي والسياسي واحلكومي  ،وباإلضافة إىل ذلك يساىم التعايش السلمي يف نبذ النزاعات اليت
هتدد األمن والسبلم يف اجملتمع البشري.

أسس وضوابط التعايش مع األديان في ضوء القرآن الكريم

لكل شيء قوانُت وضوابط ومبادئ تضمن سَت عملو بشكل سلمي وأما ضوابط ومبادئ التعايش بُت

األديان ادلختلفة فهي تتمثل يف اإلىتمام بعدم القيام بالظلم واالضطهاد خبلل التعامل مع أصحاب األديان
األخرى ،واحلرص على تعزيز العبلقة القائمة على ادلودة والتسامح واإلخاء مع أفراد األديان األخرى ،وعدم
انتهاك حقوق وحريات أصحاب األديان األخرى .أىم األسس اليت تقوم عليها قواعد التعايش السلمي ىي:
ادلواطنة :يضمن اإلسبلم حقوق ادلواطنُت مثل حق احلماية كحماية النفس ،ومحاية العرض ،ومحاية ادلال ،وحق
التعليم ،وحق العمل والكسب ،11 .االختبلف والتعددية :حيًتم اإلسبلم االختبلفات الفكرية والعقدية والدينية
ك َجلَ َع َل
والقومية نظراً إىل االختبلف بُت الناس يف أدياهنم وأفكارىم ،معتقداهتم حيث قال تعاىلَ :ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
َّاس أ َُّم ًة ََٰو ِح َد ًة ۖ  ،12وتكرمي اإلنسان :يؤكد القرآن الكرمي على تكرمي اإلنسان يف مواضيع سلتلفة حيث قال
ٱلن َ
13
تعاىلَ :ولََق ْد َكَّرْمنَا بٌَِت آدم  ،والعدل وادلساواة :ال يتم حتقيق التعايش السلمي بدون االىتمام بالعدل
وادلساوة ،ولذا جيب أن تتم إقامة العدل بُت معتقدي األديان ادلختلفة ،واحلرية :تعترب احلرية أىم ادلبادئ
للتعايش السلمي حيث يؤكد اإلسبلم على ضرورة االىتمام حبماية احلقوق واحلريات اليت تتم شلارستها من قبل
أصحاب األديان ادلختلفة ،والتسامح والسلم :ىناك عدة أدلة وردت يف القرآن الكرمي تؤكد على حتقيق السبلم
واألمن يف اجملتمع البشري وذلك من أجل حتقيق أىداف التعايش السلمي بشكل واضح ،والوفاء بالعهد :جيب
أن يتم الوفاء بكافة الوعود اليت يتم إطبلقها بُت ادلسلمُت وأصحاب األديان األخرى حيث يضمن ذلك حتقيق
الثقة ادلتبادلة بينهم شلا يؤدي إىل خلق اجلوء القائم على التعاون واحملبة واخلَت واإلخاء والتسامح بينهم.
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يتضح من ىنا بأنو من الضروري أن يتم اختاذ خطوات جادة جتاه تطبيق كافة قواعد وضوابط ومبادئ
للتعايش السلمي لكي يتمكن كافة أصحاب األديان ادلختلفة من التمتع بادلناخ القائم على ادلودة والتسامح
واإلخاء والسبلم يف اجملتمع البشري .وكذلك جيب على أصحاب األديان أن يقوموا باالحًتام ادلتبادل بينهم
نظراً إىل أن ذلك يتسبب يف خلق اجلو التعاوين بينهم شلا جيعل الناس أن يبذلوا جهودىم لتحقيق التعايش
السلمي.

تحقيق التعايش السلمي المتناغم من المنظور القرآني

ىناك عدة آيات القرآن الكرمي اليت تؤكد على االىتمام بالسبلم والتسامح وادلودة واإلخاء والتعاون بُت
الناس ،وبالتأمل يف القرآن الكرمي صلد أيضاً أن ىناك بعض اآليات الكرمية اليت توفر أسساً ومبادئ وقواعد

لتحقيق التعايش السلمي .فنستعرض بعضها على النحو التايل:
 . 1جيب على ادلسلم أن ال ينكر عادلية اإلسبلم ومشوليتو اليت ورد ذكرىا يف النصوص القرآنية مثل قولو
14
اك إَِّال َكافَّةً لِلن ِ
َّاس بَ ِش ًَتا َونَ ِذ ًيرا .
تعاىلَ :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
ويفسر اإلمام البغوي كلمة " كافة للناس" بقولو :يعٍت للناس عامة ألمحرىم وأسودىم"  .15بالتايل يف
التفسَت الذي قام بو اإلمام البغوي لآلية ادلذكورة صلد أن ادلراد بالناس عامة بغض النظر إلىى ألواهنم  ،ويتضح
من ىنا بأن بعثة النيب صلى هلل عليو وسلم كانت شاملة وعامة للجميع الناس وماكانت مقصورة يف طبقة من
الطبقات البشرية و ويؤدي ذلك انفتاح الثقافة واحلضارة اإلسبلمية على حضارات العامل األخرى شلا يتسبب يف

حتقيق التعايش السلمي بينهم.
 .2يدعو اإلسبلم إىل التعامل مع اإلنسان باعتبار كونو إنساناً نظراً إىل أنو خليفة اهلل يف أرضو سواء كان
16
ك لِْلم َبلئِ َك ِة إِ يين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً.
مسلماً أو غَت مسلم حيث قال تعاىلَ :وإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
 .3يأمر القرآن الكرمي بالدعوة إىل اهلل تعاىل موضحاً بأهنا خَت األعمال ،ولو تعرض لئلساءة فيجب أن
17
ِ
َح َس ُن .
يتم اإلحسان يف مقابل اإلساءة حيث قال تعاىلْ :ادفَ ْع بِالَِّيت ى َي أ ْ
يوضح اإلمام جبلل الدين السيوطي خبلل تفسَت ىذه اآلية الكرمية بالًتكيز على كلمة " إدفع" أي
السيئة ،وبالّيت أي باخلصلة اليت ىي أحسن كالغضب بالصرب ،واجلهل باحللم ،واإلساءة بالعفو 18ويفهم من
خبلل التأمل يف ىذه اآلية الكرمية صلد أن القرآن الكرمي يدعو ادلسلمُت إىل االحًتام القائم على الرد بشكل
أحسن حىت يف حالة تعرضهم لئلساءة من قبل طرف آخر خبلل قيامهم بنشاطات الدعوة إىل اهلل تعاىل،
فيؤدي مثل ىذا التعامل إىل خلق اجلو القائم على احلًتام ادلتبادل بُت الناس السيما خبلل التعام مع غَت
ادلسلمُت.
 .4يوضح القرآن الكرمي دتام الوضوح بأنو ليس من حقو أن يكره أحداً على دخول دينو أو قبول
معتقداتو حيث قال تعاىلَ :ال إِ ْكَر َاه ِيف الديي ِن  ،.19وقال يف موضع آخر :فَ َم ْن َشاءَ فَ ْليُ ْؤِم ْن َوَم ْن َشاءَ فَ ْليَ ْك ُف ْر
ِ ِ 21
 ،.20وأيضاً قال تعاىل :أَفَأَنْ َ ِ
ُت.
َّاس َح َّىت يَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
ت تُ ْكرهُ الن َ
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َّاس إِنَّا
 .5خاطب القرآن الكرمي كافة الناس من كل لون وجنس وملة حيث قال تعاىل :يَا أَيُّ َها الن ُ
22
َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِو أَتْ َقا ُك ْم .
وفسر اإلمام جبلل الدين السيوطي كلمة " لتعارفوا" بقولو :لكي يعرف بعضكم بعضاً ال لتفاخروا لعلو
النسب ،وإمنا الفخر بالتقوى . 23يتضح من ىنا بأن التعارف بُت أفراد الشعوب واألمم يعتمد على أساس
التقوى ال على التفاخر بالنسب ،ويفهم من ىنا أيضاً بان التعارف يتسبب يف فتح باب التفاعل بُت الناس
وتبادل التعاون يف األمور ادلختلفة على ادلستوى الفردي وادلستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي شلا يؤدي
إىل تعزيز التعايش السلمي ادلتناغم الذي يعترب أبرر قواعد لبناء اجملتمع البشري.
َّ ِ
سوِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
وقال تعاىل يف موضع آخر :يَا أَيُّ َها الن ُ
ث ِمْن ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًَتا َونِ َساءً .24يتضح من خبلل التأمل يف ىذه اآليات القرآنية بأن القرآن الكرمي يوفر
َوبَ َّ

قاعدة التعايش عرب إقامة اجلسور بُت ادلسلمُت وغَتىم من أصحاب األديان األخرى ،ولذا ختاطب ىذه
اآليات القرآنية خلق اهلل تعاىل كلو بدون التمييز القائم على اللون واجلنس وادللة.ا
 .6يوضح القرآن الكرمي بأن ادلؤمنُت يؤمنون بكافة األنبياء والرسل نظراً إىل أن رسالتهم السماوية كانت
ول ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي ِو ِم ْن َربيِو َوالْ ُم ْؤِمنُو َن ُك ٌّل َآم َن بِاللَّ ِو
الر ُس ُ
واحدة بدون أي تعارض أو تنافر حيث قال تعاىلَ :آم َن َّ
ِ ِِ ِ ِِ
َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِو ،25فيفهم من ىنا بأن ىذه اآلية الكرمية تفتح باب التبلقي
َوَم َبلئ َكتو َوُكتُبِو َوُر ُسلو َال نُ َفير ُق بَ ْ َ
ُت أ َ
والتفاعل واالتصال بُت ادلسلمُت وغَتىم.
26
َّ ِ
ِ
ِ
اب ِحلٌّ لَ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم ِحلٌّ َذلُ ْم .
 .7قال تعاىل :الْيَ ْوَم أُح َّل لَ ُك ُم الطَّيبَ ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات َوطَ َع ُام الذ َ
بالتأمل يف ىذه اآلية الكرمية صلد أ ن اهلل تعاىل أباح أكل طعام أىل الكتاب وأباح طعامنا ذلم ،فهذا خَت دليل
للتعايش بُت ادلسلمُت وغَتىم حيث توفر عملية إباحة أكل الطعام بُت ادلسلمُت وأىل الكتاب إباحة اجملالسة
والتعامل بينهم.
 . 8يتم إثبات إباحة زواج ادلسلم من احملصنات والعفيفات من أىل الكتاب من قولو تعاىل:
ات والْمحصنات ِمن الَّ ِذين أُوتُوا الْ ِكت ِ ِ
ِِ
ِ ِ
والْمحصنَ ِ
ُت
ُج َورُى َّن ُْزلصن َ
َ ُْ َ ُ
اب م ْن قَ ْبل ُك ْم إِذَا آتَْيتُ ُم ُ
َ َ
وى َّن أ ُ
ات م َن الْ ُم ْؤمنَ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ
ٍ 27
ِ
ِ
ِِ
َخ َدان  .توضح ىذه اآلية الكرمية صلة ادلسلم بأىل الكتاب حيث تقوم حبل
ُت َوَال ُمتَّخذي أ ْ
َغْي َر ُم َسافح َ
زواج ادلسلم من ادلرآة احملصنة العفيفة الكتابية ،ويؤدي ذلك إىل فتح باب ادلودة والتفاعل والًتاحم بُت ادلسلمُت
وأىل الكتاب.
ميكن القول بإجياز بأن ىناك عدد كبَت من اآليات الكرمية اليت تدل على التعايش ،ويتضح من ىنا أيضاً
بأن القرآن الكرمي لو دور كبَت يف احلث على االىتمام بالتعايش السلمي بُت الناس سواء كانوا مسلمُت أو غَت
مسلمُت.كما دعا القرآن الكرمي إىل إحًتام اإلنسان بغض النظر إىل دينو وأفكاره ومعتقداتو ولونو وجنسو وذلك
لتحقيق التعايش السلمي عرب خلق اجلو القائم على اإلخاء والًتاحم وادلودة والتسامح وادلساواة والعدل .وبناء
عليو جيب ادراك ىذه اآليات الكرمية دتام اإلدراك وتطبيقها خبلل التعامل مع آخرين سواء كانوا مسلمُت أو
غَت مسلمُت ،وأيضاً جيب وضع ىذه اآليات الكرمية بعُت االعتبار عرب الًتكيز على الدروس ادلستفادة من ىذه
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اآليات الكرمية اليت هتتم بالدعوة إىل التعايش بُت الناس بدون أي دتيز واختبلف يف معتقداهتم وأيدولوجياهتم
وأدياهنم وألواهنم .وببلريب أن تعاليم القرآن الكرمي تعترب مبثابة مفتاح لتعزيز الثقافة ادلتناغمة للتعايش السلمي
بُت األديان عرب احًتام آراء األديان األخرى وتسوية القضايا اخلبلفية وادلتنازع عليها مبساعدة تبٍت السياسات
ادلبلئمة القائمة على أساس احلكمة والقيم التسازلية ادلتناغمية .وأيضاً تعطي تعاليم القرآن الكرمي ادلستمدة من
اآليات القرآنية ادلختلفة رسالة بشأن التفاعل مع أتباع األديان القائم على قيم ادلساواة والعدالة جتاه غَت
ادلسلمُت،.ولذا نرى أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قام بنفسو بتأسيس عبلقات منوذجية وتعزيزىا وتوطيدىا مع
غَت ادلسلمُت يف اجملاالت السياسية واالجتماعية االقتصادية.

جهود باكستان لتحقيق التعايش السلمي

باكستان دولة ذات ثقافات متنوعة تبذل كافة مساعيها لتحقيق التعايش السلمي ادلتناغم على
ادلستويات ادلختلفة مبا فيها ادلستوى الثقايف والتعليمي والفكري والسياسي واإلعبلمي ،وفيما يتعلق بادلستوى
التعليمي يتم اختاذ خطوات جادة للتعريف على ادلناىج الدراسية يف ادلدارس واجلامعات حسب متطلبات
العصر احلديث لكي يتمكن خرجيوىا من خلق اجلو القائم على االعتدال والوسطية والًتاحم والتسامح والتعاون
ادلتبادل السلمي بُت أفراد اجملتمع الباكستاين خبلل التعامل مع أصحاب األديان األخرى ادلقمُت يف
باكستان.وبالتايل يتم بذل اجلهود ادلكثفة إلجراء اصبلحات يف ادلناىج الدراسية يف ادلدارس الدينية أيضاً من
أجل حتقيق االعتدال والوسطية اليت تدعم اجلهود الرامية إىل حتقيق التعايش السلمي بُت أفراد اجملتمع الباكستاين
الذين ينتمون إىل طوائف ومدارس فكرية سلتلفة .وأكد دستور باكستان لعام 1973م على ضرورة محاية
حقوق ادلواطنُت األساسية مبا فيها محاية حقوق األقليات ومصاحلهم فعلينا الرجوع إىل مادة رقم  ،25اليت تشَت
إىل أن كافة ادلواطنُت متساوون أمام القانون وجيب عليهم االىتمام بقوانُت الدولة ،ووفقاً دلادة رقم  26جيب أن
ال يكون ىناك دتييز ضد أي مواطن على أساس الدين أو اجلنس أو العرق وما إىل ذلك ،ومبوجب ادلادة رقم
 36يتم توفَت احلماية لؤلقليات حيث حتمي الدولة احلقوق وادلصاحل ادلشروعة لؤلقليات حيث تنص ادلادة فيما
يلي:
The State shall safeguard the legitimate rights and interests of minorities, including their
due representation in the Federal and Provincial services 28.
حتمي الدولة احلقوق وادلصاحل ادلشروعة لؤلقليات ،مبا يف ذلك أدائهم األساسي يف اخلدمات الفيدرالية
واحمللية.
يتضح من ىنا بأن باكستان منذ تأسيسها تضمن محاية حقوق األقليات والطوائف الدينية واألديان شلا
يتسبب يف حتقيق التعايش السلمي بُت أتباع األديان ادلختلفة وادلسلمُت ادلقيمُت يف الببلد .وأيضاً حيمي دستور
باكستان حقوق شلارسة احلريات الدينية حيث لكل مواطن حق يف اعتناق وشلارسة ونشر دينو ،وأيضاً يعطى
الدستور حق كل طائفة لتأسيس مؤسساهتا الدينية وصيانتها وإدارهتا .وبناء على ذلك نبلحظ أن كافة
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احلكومات الباكستانية كانت ومازالت هتتم حبماية حقوق األقليات عرب اختاذ خطوات جادة جتاه حتقيق
التعايش السلمي على مستويات اجلهود ادلختلفة مبا فيها تنظيم الندوات وادلؤدترات حول احلوار بُت األديان
هبدف إىل حتقيق التناغم والسبلم والتعايش السلمي .وباإلضافة إىل ذلك أن باكستان دائماً تركز على بذل كافة

مساعيها لتعزيز التعاون ادلتبادل وادلشاركة الفعالة الختاذ خطوات جتاه حتقيق األمن والسبلم والتعايش السلمي
مع كافة دول العامل بشكل عام ومع دوذلا اجملاورة مبا فيها اذلند بشكل خاص نظراً إىل أن التعايش السلمي

يساىم يف خلق ادلناخ الودي وادلبلئم دلزيد من تفعيل اجلهود الرامية إىل حتقيق األمن والسبلم واإلخاء والًتاحم
وادلودة بُت أفراد اجملتمع.
تؤمن باكستان دائماً بالتعايش السلمي ادلتناغم مع مجيع دول العامل واألديان وتتطلع إىل إقامة العبلقات

الثنائية والوثيقة معها نظراً إىل أن التعايش السلمي يعترب أىم اإلسًتاتيجيات اليت يتم استخدامها لتحقيق األمن
والسبلم على ادلستويُت الدويل واحمللي.وأما السبلم الدائم فيمهد الطريق للتفاىم بُت أتباع األديان .وتؤكد
باكستان على ضرورة اختاذ اخلطوات البلزمة جتاه تعزيز التعايش السلمي عرب استخدام كافة وسائل االعبلم
لنشر قيم اإلخاء واحملبة وادلودة والتسامح بُت أتباع األديان والثقافات ادلتنوعة ،وتضع عبلقاهتا مع كافة أتباع
األديان يف موضع تقدير كبَت ،وهتتم باستكشاف سبل جديدة للتعاون الثنائي بُت معتقدي األديان بغض النظر
عن ألواهنم وأجناسهم وأيديولوجياهتم هبدف إىل أن ذلك يلعب دوراً ريادياً يف حتقيق التعايش السلمي يف
اجملتمع اإلنساين ،.وتسعى من خبلل تفاعلها مع أتباع األديان خللق رلتمع قائم على مبادئ التعايش السلمي
وادلساواة والعدالة والدميقراطية واحلوكمة الرشيدة لكي تضمن احلياة السلمية لكافة معتقدي األديان واألقليات.
تكتسب فكرة احلوار بُت األديان أمهية كبَتة يف داخل باكستان نظراً إىل األوضاع الدينية واالجتماعية
لتحقيق األىداف ادلتمثلة يف البحث عن سبل تعزيز التعايش السلمي يف اجملتمع الباكستاين حيث يتم عقد عدة
ادلؤدترات والندوات والسيمنارات واجملالس األكادميية والبحثية والفكرية من قبل ادلؤسسات احلكومية واجلامعات
وادلؤسسات البحثية حتت عناوين سلتلفة مثل " السبلم والوئام والتعايش :االىتمامات الوطنية والدينية ،و"
السبلم والتسامح والتعايش :مواقف دينية واجتماعية وثقافية" ،و" عقبات يف طريق تعزيز احلوار وحتقيق
االنسجام والتعايش يف باكستان" ،و"سبل حتقيق االلتزامات الوطنية والدينية لتعزيز السبلم والتعايش" وغَتىا،
لكي يتم خلق التوعية بالتعايش السلمي بُت أتباع األديان ادلختلفة وتعزيز القيم ادلتناغمة وادلتسازلة يف اجملتمع
من خبلل التفاعل واحلوار بُت األديان حول القضايا ذات االىتمام احليوي ادلًتتبط بالسبلم والوئام الطائفي.
وأيضاً يتم خبلذلا إجراء النقاشات حول القضايا ادلختلفة اليت تعرقل جهود لتعزيز التعايش السلمي يف الببلد
دلعاجلة العنف الطائفي والتعصب الذي يلحق أضراراً بالتعايش السلمي ويتسبب يف خلق البلبلة واإلحباط بُت
الناس بشكل عام وبُت أتباع األديان بشكل خاص .ويتم التأكد خبلل ادلؤدترات والندوات على ضرورة تعزيز
ثقافة التسامح و التعايش السلمي وخلق مساحة للحوارات والتفاعبلت بُت أتباع األديان بشكل أوسع.
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ال ت شجع اجلهود الباكستانية الرامية علىى إجراء احلوار ادلتبادل بُت أتباع األديان لتحقيق التعايش
السلمي على إرساء قواعد للعبلقات ادلتبادلة بينهم فحسب بل أهنا تقدم صورة إجيابية للغاية عن باكستان على
ادلستوى الدويل أيضاً ،واآلن تدرك أتباع األديان يف باكستان ىذه احلقيقة دتام اإلدراك بأن احلوارات ادلتبادلة
والعبلقات ادلتبادلة ادلمتعة والقضاء على التحيزات ميكن ذلا أن تقود باكستان ضلو طريق الرخاء والتقدم
واإلزدىار وتساىم يف إهناء كافة ادلشاعر القائمة على الكراىية والتحيز جتاه أتباع األديان ادلختلفة يف الببلد .وال
تركز كافة اجلهود اليت تبذذلا باكستان على حتقيق مصاحل أتباع األديان فقط بل أهنا حتمي حقوقهم أيضاً نظراً
إىل أن أتباع وأنصار كافة األديان متساويون على اساس اإلنصاف والعدالة بغض النظر عن ألواهنم ومعتقداهتم،
وأن حقوقهم االساسية بكافة أنواعها ال تكون زلمية فقط بل أهنا مؤمنة أيضاً.
وجتدر اإلشارة إىل أنو يتم بذل اجلهود ادلكثفة على ادلستوى األكادميي يف باكستان أيضاً خللق التوعية
بأمهية احلوار بُت األديان لتعزيز التعايش السلمي حيث تتم كتابة عدد كبَت من األطروحات األكادميية من قبل
الباحثُت يف اجلامعات الباكستانية وأبرزىا جامعة البنجاب الىور ،وجامعة هباؤالدين زكريا مولتان ،واجلامعة
اإلسبلمية العادلية إسبلم آباد اليت ركزت على إجراء البحوث األكادميية حول احلوار بُت األديان خبلل اىتمامها
بكتابة البحوث األكادميية واألطروحات على مستويُت الدكتوراة وادلاجستَت .فيتضح من ىنا بأن باكستان ذلا
مسامهة كبَتة يف االىتمام بتحقيق التعايش السلمي من خبلل استخدام وسائلها ادلتعددة وقنواهتا ادلختلفة لكي
تتمكن من خلق التوعية بشأن أمهية التعايش السلمي لتحقيق األمن والسبلم بُت أفراد اجملتمع بشكل عام واتباع
29
األديان بشكل خاص.

اإلستنتاجات والتوصيات

 . 1أوضح القرآن الكرمي بأن اهلل تعاىل أمر بالتعايش بُت الناس يف عدة اآليات الكرمية اليت حتث على
االىتمام بالكرامة البشرية ومحاية احلقوق والنهي عن إساءة آخرين نظراً إىل أن ذلك يعترب قاعدة التعايش بُت
الناس شلا يتسبب يف خلق ادلناخ القائم على ادلودة والًتاحم والتعاون ادلتبادل بُت الناس.
 .2معهد القرآن الكرمي طريقاً لوضع ادلبادئ األساسية لكافة أشكال التعايش السلمي مشجعاً االىتمام
بالًتاحم واإلخاء والتسامح لتحقيق التعايش السلمي بُت أفراد اجملتمعات البشرية ،ويثبت من خبلل التعامل يف
اآليات الكرمية اليت تدعو إىل التعايش بأن القرآن الكرمي يقدم موقف واضحاً ومتماسكاً حول التعايش السلمي

بُت كافة الناس بغض النظر إىل ألستنهم وألواهنم وأدياهنم ومعتقداهتم وأفكارىم.
 . 3حيث القرآن الكرمي على تعزيز السبلم والتسامح والتعايش السلمي بُت الناس عرب الًتكيز على محاية
حقوقهم وأعراضهم وأمواذلم وحرياهتم ادلختلفة.
 . 4باكستان دولة يعيش فيها مواطنون ينتمون إىل طبقات وأديان سلتلفة ذات ثقافات متنوعة ،ولذا أهنا
تبذل كافة مساعيها لتحقيق التعايش السلمي بينهم لكي يتم خلق اجلو األمن والسلمي القائم على ادلودة
والًتاحم والتسامح واالعتدال والوسطية.
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 .5تؤمن باكستان باالىتمام بتحقيق التعايش السلمي حيث تركز على وضع سياستها اخلارجية اليت
تدعو إىل التعايش السلمي وإهناء الصراعات وادلنازعات.
 . 6سعت باكستان ومازال تسعى لتحقيق التعايش السلمي مع كافة دول العامل بشكل عام ،ومع دوذلا
اجملاورة ذلا لكي تتمكن من أن تتمتع باجلو السلمي واآلمن الذي حيث على االىتمام بتحقيق التعايش السلمي
ادلتناغم.
 . 7جيب أن يتم فهم كافة األمور اليت ذكرىا القرآن الكرمي يف اآليات الكرمية حول موضوع التعايش
السلمي فهماً عميقاً ويتم بذل اجلهود ادلكثفة لتطبيقها يف احلياة االجتماعية لكي تأيت اجلهود الرامية إىل حتقيق
التعايش السلمي بنتائج مثمرة يف اجملتمع البشري.
 . 8إنو من الضروري أن يتم تبٍت كافة مبادئ التعايش السلمي خبلل التعامل مع أصحاب األديان
األخرى بغض النظر عن معتقداهتم وأفكارىم وألواهنم ادلختلفة ،وذلك من أجل خلق اجلو الودي والتعاون بُت
أفراد اجملتمع.
 . 9البد من تعزيز التعاون ادلتبادل بُت مواطٍت باكستان سواء كانوا من األقليات أو غَت ادلسلمُت لكي
ميهد ذلك طريقاً للوصول إىل غايتنا ادلنشودة ادلتمثلة يف حتقيق التعايش السلمي يف الببلد.
 .10جيب على احلكومة الباكستانية وضع مزيد من االسًتاتيجيات وادلعايَت الفعالة اليت تساىم يف تفعيل
اجلهود لتحقيق التعايش السلمي بُت أفراد الشعب الباكستاين والطوائف الدينية واألديان ادلختلفة.
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