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مقدمة
المرحلة األولى

تعدُّ مس���ألتا التعايش والتواصل الحضاري بين أفراد المجتمعات والديانات والثقافات المختلفة 
اءة لتنمية الحياة بعيًدا  حاجتين إنس���انيتين لهما أبعاٌد اجتماعية ومعرفية تتالقى فيها األفكار البنَّ
س���ان  عن نزاعات االس���تحواذ واالس���تفراد، ومن َثمَّ ف���إن التعايش والتواصل الحضاري، ال يؤسَّ
بالُمُثل األخالقية واإلنس���انية فحس���ب، بل بالس���عي الحثي���ث من قبل الجميع نح���و بناء الحاضر 
المعيش، والمس���تقبل المش���ترك، وعلى قاعدة احترام التعدد ال���ذي يترجمه النظام االجتماعي 
العالم���ي الذي يكفل حق المس���اواة بين أف���راد المجتمعات بناًء على أس���س المواطنة العالمية 

المشتركة.
ويعدُّ التعايش والتواصل الحضاري مرحلًة متقدمًة تبلغها المجتمعات التي تؤمن بحقيقة التّنوع، 
وتس���عى إلى تطوير المساحات المشتركة بين مختلف أفرادها، ووفقًا لهذا االعتقاد والخطوات 
ز األخالقي النظري إلى  ل مس���ألتا التعايش والتواص���ل الحضاري من الحيِّ العملية يمكن أن تتحوَّ

حيثيات وجودية، وممارسات اجتماعية عملية.  
وف���ي الوق���ت الراه���ن وفي ظلِّ ما يش���هده العالم من ح���روب وصراعات تزيد م���ن حالة التناحر 
واالنقس���امات بي���ن المجتمع���ات، تغ���دو الحاجة ملح���ًة إلى تعمي���م ثقافة التعايش والتس���امح 
وتأصيلها داخل المجتمعات وبين بعضها بعضًا، كما أنَّ تحويل هذه الثقافة والقيم إلى سلوك 
اجتماع���ي ال يقل أهمية ع���ن تعميم هذه الثقافة وتأصيله���ا، إذ إن التعامل معها بوصفها كياًنا 

فكرًيا مجرًدا ومنفصاًل عن السلوك اإلنساني الواقعي لن يكون ذا فائدة. 



جرى تحديد مفهوم التعايش االجتماعي، كما ورد في معجم العلوم االجتماعية، 
على أنه »القابلية أو القدرة على العيش المشترك بين مجموعتين أو أكثر تمتلك 
خصوصي���ات ثقافي���ة، ديني���ة، عرقية، تق���وم عل���ى مجموعة من القي���م المادية 
والمعنوية.  وينقس���م التعاي���ش إلى نوعين هما: التعايش الس���لبي، والتعايش 

اإليجابي. 
 ومن معاني التعايش أنه التفاهم العفوي بين مختلف مكونات المجتمع لقبول 
كل منهما اآلخر ش���ريًكا في الوطن والمصير مع وجود ضمان )قانوني أو عرفي( 
عل���ى أال يتأث���ر ه���ذا التعايش حال االخت���الف بحالة عميق���ة من التوت���ر والترّبص 
المتبادل. ويمكن القول: إن التعايش المس���تدام ه���و ذلك التعايش القائم على 
مرونة تبادل المصالح، ومفاهيم المسالمة فيما بين أتباع الديانات والثقافات. 

أولاً - التعايش
مفهوم التعايش
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أنواع التعايش وضوابطه

وهو التعايش بين أفراد الديانات والثقافات، وذلك بالحسنى والمعروف وفقًا لما 
تقتضيه مصالح جميع األطراف في أمور الحياة والمعاش والمواطنة المشتركة.

 ومن ضوابط التعايش الديني ما يأتي:

االعتراف بوجود الدين اآلخر ويعد اعتراف وجود وتعايش.	 
التعامل مع أتباع الديانات والثقافات بالبر والقسط.	 
التفاهم والحوار معهم بالتي هي أحسن.	 

 

أ - التعايش الديني



قد يجتمع في دولة واحدة عدة أعراق، فهذا عربي وهذا فارسي، وذاك كردي، وكذلك 
من الجانب القبلي كما هو الحال في عدد من الدول العربية، وبخاصة الخليجية منها، 
فقد يوجد عدد من أبناء القبائل المختلفة في منطقة واحدة، وأيضًا من جانب اللغة، 

فقد يوجد في البلد الواحد أكثر من لغة وهذا مشاهد في كثير من الدول.

ومن ضوابط التعايش العرقي واللغوي ما يأتي:
عدم التفاخر باألعراق، والطعن فيما سواها.	 
تكافؤ فرص العيش الكريم بين سائر األعراق والقبائل واللغات دونما تمييز.	 

ب - التعايش العرقي واللغوي 
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ال شك أن في كل دين مذاهب وفرق قد تجتمع في بالد واحدة، كما هو الحال في كثير 
من دول العالم. ومن ضوابط التعايش المذهبي ما يأتي:

ج - التعايش المذهبي

ُحسن 
التعامل

عدم البخس 
أو اإلضرار



 أ.  توافر االستعداد النفسي 
واألخالقي لبناء عالقة 

تعايش مع اآلخر.

 د.  المجاورة والتزاوج  ج.  اللغة واللهجة.  ب.  االعتراف باآلخر.
والمصاهرة.

 ه.  التواصل االجتماعي 
في األفراح والمآتم.

 و.  االحترام المتبادل 
المتمثل في احترام 
معتقدات اآلخرين.

 ز.  البيع والشراء 
والمشاركة في 

المشروعات االقتصادية.

 ح. المناهج الدراسية 
والمؤسسات 

التعليمية.

مظاهر التعايش
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أسباب نجاح التعايش

 ب. حفظ الخصوصيات 
الثقافية.   أ.  التفاعل الذاتي. 

 ج. قبول اآلخر. 
 د. االلتزام بالتشريعات 

واألنظمة. 



تجارب دولية في التعايش

هناك كثير من التجارب اإلنس���انية التي س���عت إلى نش���ر ثقافة التعايش والتسامح 
وتعزيزها في محيطها اإلنس���اني، ويمكن االطالع على هذه التجارب، واإلفادة منها 
في توجيه الدراس���ات واالس���تراتيجيات الناظمة لعملية التعايش والتسامح وقبول 

اآلخر والوعي بحقوق اإلنسان، ويمكن ذكر هذه التجارب على سبيل التعداد:

والتسامح واحترام اآلخر 

تجربة سنغافورة 
في التعايش 
وإدارة التنوع 

االجتماعي.

تجربة الهند في 
التعايش وإدارة 

التعددية.

تجربة ماليزيا 
في التعايش 

وإدارة 
التعددية.

 تجربة جنوب 
أفريقيا في 

العبور اآلمن نحو 
التعايش بين 

مكونات المجتمع.
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التواص���ل الحضاري هو الوصل بين طرفي���ن أو مجموعة من األطراف، بحيث يصل 
كل طرف إلى الطرف الذي يقابله أو يرغب في االقتراب منه والتعاون معه. وينبثق 
التواصل الراقي من اإلرادة الجماعية والرغبة المتبادلة واإلحساس المشترك، كونه 
ضرورة من ضرورات التعايش والتفاهم بين الش���عوب. فالتواصل س���لوك حضاري 
بالمفه���وم العمي���ق للحضارة، والعالم اليوم في أش���د الحاجة إلى هذه األنماط من 
الس���لوكيات والممارس���ات المتحضرة، التي من ش���أنها أن تخفف م���ن أجواء التوتر 
وتفت���ح المج���ال أم���ام تعزيز التع���اون الدولي ع���ن طريق ح���وار الثقاف���ات وتحالف 
الحض���ارات تدعيما للس���الم العالم���ي؛ بهدف تالق���ح الثقافات اإلنس���انية وتحقيقًا 

لالندماج والتناغم االجتماعي عن طريق تبادل معرفي وتقني.

ا - التواصل  ثانياً
مفهوم التواصل   الحضاري

               الــحــضــاري



يع���د التواص���ل الحض���اري عنص���رًا مهمًا في إرس���اء منهج الحض���ارات المختلف���ة ودعمها م���ن خالل رؤية 
استراتيجية تنشد اإلنسان الحضاري المؤهل؛ وتؤمن بحوار الحضارات وتواصلها بوصفه خيارًا استراتيجيًا 
يقود اإلنس���انية إلى االس���تقرار وتعزي���ز احترام التنوع الثقاف���ي الخالق، وتقوية التفاهم بين الش���عوب؛ 

وإرساء منهج تربية لألجيال وإقامة أسس جديدة قوية وراسخة للتعاون اإلنساني في عالمنا المعاصر.
وتظهر الحاجة ملحة إلى حوار جّدّي بين الثقافات والحضارات إلقامة جسور التفاهم بين األمم والشعوب، 
ولذا هناك ضرورة قصوى لتهيئة األجواء المالئمة للبحث عن آليات هذا اللقاء والتواصل؛ فالعالم يعيش 

اليوم فترة انتقال حضاري حافلة بكثير من قوى التغيير والتفاعالت الثقافية.
وقد جاءت هذه المرحلة في ختام مجموعة من الصراعات الفكرية واالقتصادية واالس���تراتيجية. وتبرز في 
هذه المرحلة الحاجة إلى الحوار بوصفه مطلبًا ضروريًا لتمهيد طريق التواصل وإرساء ودعم منهج التقارب 

والتعارف بين الحضارات المختلفة. 

أهمية التواصل الحضاري
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معالم التواصل الحضاري
أ - العتراف بالختالف والتنوع:

وهذا نقطة البداية حتى يكون الطرفان على درجة من االستعداد النفسي 
الستيعاب االختالف وتحديد أسباب الصراع ليتحول االختالف إثراًء وليس عداًء، 

وهذا الشرط الذي ال غنى عنه؛ فاالختالف سنة كونية. 

ب - مصدر الحقوق: 
في المادة األولى من التنظيم الدولي لحقوق اإلنسان: »يولد جميع الناس أحرارًا 

متساوين في الكرامة، وقد وهبوا عقاًل وضميرًا«.  

ج- مصدر القيم:
تعد القيم اإلنسانية المشتركة من أهم العوامل التي تسهم في تعزيز التواصل 

الحضاري بين المجتمعات اإلنسانية المختلفة، وبين أتباع األديان والثقافات 
المتعددة.



الحوار مبدٌأ راٍق ال يكاد يرفضه عقل سليم، وهو المدخل اإلنساني لالقتراب من الحضارات األخرى، فهناك 
حوار التعايش بين أفراد األمة الواحدة؛ وهذا المستوى هدفه إزالة العوائق التي تعيق التواصل، أما الحوار 
اإلنساني فهو من أولويات الحوار الحضاري؛ ويهدف إلى معرفة اإلنسان، وهو ينطلق من اإليمان بالجانب 

المعنوي السامي، وليس الجانب المادي.
وتكاد ثقافة الحوار أن تكون الثقافة الوحيدة التي ارتقت باإلنس���ان وفكره الحديث المعاصر، وإذا تناغمت 
المفردت���ان، الثقاف���ة والحوار، س���وف نصل إلى ثقافة الحوار وحوار الثقافة، التي نس���تطيع من خاللها زرع 
مقاصدنا اإلنسانية، ونشر ثقافتنا الملونة والغنية. وعندما نقدس الحوار فإننا نحقق مكسبًا فكريًا لشعبنا 
وثقافتنا ووطننا في ذات الوقت، وهو مكسب جدير باالفتخار؛ فمكسب الحوار الثقافي هو نصر حضاري، 
م الرقي والتقدم إلى درجة نؤمن بلغة الحوار، نكون قد صنعنا خيار التواصل الحضاري  وعندما نصل في ُسلَّ

وكّرسنا ضمير الفرد نحو ذلك.

ثقافةالحوار وسيلة .. 
للتواصل الحضاري

15



16
التعايش والتواصل

الحضاري

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

ويج���ب أن نرك���ز على اإلصغاء ألنه س���بيل التفاهم، أي أن أدافع ع���ن حرية التعبير 
والتنوع الثقافي، وأاّل أنساق إلى التعصب وأن احترم الحياة بكل أنواعها؛ والجمع 
بي���ن هذين العنصرين يحت���اج منا إلى التواصل؛ ف���إذا كان التواصل يفترض وجود 
إشكاليات يراد التغلب عليها أو عقبات يرجى تجاوزها، فإن الجواب هو »التواصل« 
فال بد أن يكون إيجابيًا حتى نس���تطيع »تجديد البناء اإلنس���اني« من خالل المحافظة 
على القوتين في االتجاه عينه )احترام الحياة- اإلصغاء(، من غير الس���ماح للصدام 

بينهما حتى تحقق أهدافًا سامية لحضارتنا.
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