
األسس الشرعية للتعايش 

المجتمعي

العبيدعبد الله بن صالح : األستاذ الدكتور 
ابقًا وزير التعليم األسبق ، عضو اللجنة الرئاسية للمركز س
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الحمد لله خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل رسوله ليتبعوه، 

والصالة والسالم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى 

وصحبه ومن وااله إلى يوم الدينآله
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:  تعريف 

ه هي ، وأن مكوناتعندما يعرف المجتمع بأّنه عبارة عن مجموعة بشرية تعيش في بيئة واحدة وتجمعها روابط مشتركة

مد رسول ذلك سمة المجتمع المسلم بأنه مجتمع يدين بال إله إال الله محإلى ثم أضفنا . البشر والبيئة والمؤسسات

ء صالته يحكم شرع الله في جميع شؤونه أدركنا عمق الروابط التي تجمع بين عناصره ومكوناته وتتحكم في بنا. الله

األخرى التعامل بين مكونات هذا المجتمع تختلف عن تعامله مع المجتمعاتاإلدراك بأن األمر الذي يتوجب معه . وعالقاته

.التي ال تعترف بدينه وال تدين بشريعته

يرة ومهدداتها مما ينعكس على مسالمجتمع مقوماتها أن لكل واحد من عناصر ومكونات هذا أيًضا إال أن علينا أن ندرك 

.إيجاًبا وسلًباالمجتمع 

.فاالختالف فيه سّنة من سنن الله الكونية والشرعية

ًة َواِحَدًة َوََل َيَزالُوَن ُمْخَتلِِفين، إَِلَّ ) اَس أُمَّ .هود119-118( لََقُهمْ َمْن َرِحَم َربَُّك َولَِذلَِك خَ َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّ

.  ومكوناتهوما قد يبدو أنه اختالف تنافر في بنية المجتمع البشري فلربما كان من حكمة وجوده تقوية عناصر المجتمع

ن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبً )قال تعالى ا َخلَْقَناُكم مِّ اُس إِنَّ َها النَّ ِ أَتْ ا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرمَ َيا أَيُّ َ َعلِيم  َخِبير  ُكْم ِعنَد َّللاَّ 13( َقاُكْم إِنَّ َّللاَّ

الحجرات
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:تحققوأنهاوتقليلها،المفاسدودرءوتكثيرها،المصالحجلبعلىمبنيةالشريعةألنشرعيةضرورةالجتماعيالتعايش:أوًل 

توفير. ونِ ِإال  َواإِلنَس اْلِجن  َخَلْقت  َوَما)وتعالىسبحانهللهالعبادةمعنىوتحقيق،والستقراراألمن1 د  ِريد  َما.ِلَيْعب  مأ  نِمْنه  ْزق  مِّ ِريد  َوَمارِّ أ 

وِن،َأن ْطِعم  هَ ِإن  ي  وَ الل  اق  ه  ز  والر  ةِ ذ  و  فييجدوالثمبينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلوربكفال)ه58-56الذاريات(اْلَمِتين  اْلق 

منكماألمروأوليالرسولواطيعوااللهاطيعواآمنواالذينأيهايا)سبحانهوقوله.النساء65(تسليًماويسلمواقضيتمماحرًجاأنفسهم

ْم فِإن وه  َشْيء  ِفيَتَناَزْعت  دُّ هِ ِإَلىَفر  ولِ الل  س  ْم ِإنَوالر  نت  وَن ك  ْؤِمن  هِ ت  صلىلرسولهوالمتابعة.59النساء(َتْأِوياًل َوَأْحَسن  ْير  خَ َذِلَك اآلِخرِ َواْلَيْوِم ِبالل 

.وسلمعليهالله

إقامة. ،والمالوالنسل،والنفس،الدين،حفظ:وهيوالمجتمعاتاألفرادومكوناتعناصرتمثلالتيالخمسالضروراتوحفظالعدل2

هَ إّن ):تعالىقال.والعقل ر  الل  ْرَبىِذيَوِإيَتاءَواإِلْحَسانِ ِباْلَعْدلِ َيْأم  نَكرِ اْلَفْحَشاءَعنِ َوَيْنَهىاْلق  ْم اْلَبْغيِ وَ َواْلم  ك  ْم َيِعظ  ك  وَن َلَعل  ر  .النحل90(َتَذك 

استعمال. نُهو  ):سبحانهقال.خيراتهاواستغاللوإصالحهابعمارتهاوذلكسبحانهاللهيرضيالذيالوجهعلىاألرضواستعمار3 ُكمأ  أ  ش 

ن   ْرض  مِّ ُكْم األ  ر  ْعم  اْست  او  يه  ِذي.قديرشيءكلعلىوهوالملكبيدهالذيتبارك):جاللهجلوقال.61هود(ف  ْم َواْلَحَياةَ اْلَمْوَت َخَلَق ال  َوك  ِلَيْبل 

ْم  ك  .الملك2،1(َعَمالَأْحَسن  َأيُّ

1-1المجتمعمكوناتبينالتعايشمقومات
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قيام المجتمع المسلم على عقيدة. كام منظومة القيم والمبادئ والقواعد والنظم واألحكل تنطلق منها 4

،فذلكوأنه مهما تعددت االجتهادات في الوسائل واألدبيات . واألخالقيات واآلداب التي تحكم المجتمع

الشطر حيث، (ال إله إال الله محمد رسول الله)العقدي المتمثل ب في الجانب محكوم بالغايات التي تتمثل 

ي لهذه والشطر الثاني يحمل مصدر التلقباإلله، األول منها يحمل الرؤية في عالقة الخلق بالخالق والمخلوق 

ؤْ . )الرؤية ومنهج التطبيق ه  َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َوِلْلم  ه  ال ِإَلَه ِإال  الل  َتَقل  َفاْعَلْم َأن  ه  َيْعَلم  م  ْؤِمَناِت َوالل  ْم ِمِنيَن َواْلم  َبك 

ْم  .  محمد19( َوَمْثَواك 

2-1المجتمعمكوناتبينالتعايشُمقومات
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ناقضاتالتمنوالحدالمجتمعوإرادةوحدةودعمالمشتركاتبتعزيزالمسلمالمجتمعومكوناتأفرادبينالدنيويالتعاملتنظيم.5

المجتمعوماتمقوتقويضوالشاذةالمنحرفةلألفكارالتمكيناستبعادوعلىوالفكرية،والطائفيةالقبليةواالنتماءاتالوالءاتوغلبة

.ومكتسباتهبتاريخهوالتفريط

تبني. الشخصيةهممدركاتعلىقيادتهميبنونالذيناألشخاصتقديسوليس.واألفكاروالقيمالمبادئوالتزاموتعظيموترسيخ6

ليهعمحمداإلسالمنبيمعالتعاملاإلسالمرفضلذا.فيهومحكومينيعيشونهالذيالزمنيباإلطارمأخوذينواألفكارللقيم

رحمةكانإرسالهوأن.العالمينربمنرسولأنهعلىمعهالتعاملعلىوأكد.شخصمعتعاملأنهعلىوالسالمالصالةأفضل

ْسُت ُقل)تعالىقال.قبيلتهوالأسرتهوالشخصهيمثلالفهو.للعالمين ْيُكملَّ ل  يل  ع  ك  و  شيءاألمرمنلهليسبل.األنعام66(ب 

ْل ). نت  َماق  ْن ِبْدًعاك  لِ مِّ س  ْفَعل  َماَأْدِريَوَماالرُّ ْم َوالِبيي  ِبع  ِإْن ِبك  وَحىَماِإال  َأت  ِبين  َنِذير  ِإال  َأَنااَوَم ِإَلي  ي  .األحقاف9(مُّ

ْل ) ْم ق  ه  َأْهَلَكِنَي ِإْن َأَرَأْيت  ِعَي َوَمنالل  ِجير  َفَمنَرِحَمَناَأوْ م  .الملك28(َأِليم  َعَذاب  ِمْن اْلَكاِفِريَن ي 

ل) وْ ق  وَن َماِعنِديَأن  ل  ِضَي ِبهِ َتْسَتْعِجل  ْم َبْيِنياأَلْمر  َلق  ه  َوَبْيَنك  اِلِميَن َأْعَلم  َوالل  .األنعام58(ِبالظ 

.ومدركاتهموظروفهمباألشخاصربطهاوعدموالمبادئالقيمثباتمنيعززالذياألمر

3-1المجتمعمكوناتبينالتعايشمقومات
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اإلثراء المجتمعي المعرفي المتحقق في حكمة التنوع والختالف . :وذلك من خالل7

تنوع األفكار وتشجيع االبتكار•

جوانب القوة والضعفإلى التعرف •

وبعد النظرواالطالع سعة الثقافة •

أصحاب الحقوق وأدعياء الحقوقإلى التعرف •

معالجة القضايا الخالفية ذات العالقة بالتعايش الجتماعي على أسس شرعية. من. 8

من األسس الشرعية اإليمان بأن الحكم لله عز وجل؛ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك م

.يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير

4-1المجتمعمكوناتبينالتعايشمقومات
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معالجة الخالف واالختالف في المسائل العقدية في مجال التعامل بين المسلمين وغير المسلم. ، ين9

خللمن وكذلك ما يقع بين المسلمين في هذا المجال عندما ينتج .   الخالف العقدي مقبولإن حيث 

.  وكياتفي السلاألتباع بين غالًبا والذي يقع . في التصور الفكري أو جنوح في االستنباط الفقهي

ومعظم المسائل العقدية ال تظهر للعوام، ذلك أنه في إطار أهل القبلة ال يقع الخالف في مجال 

، العقيدة، وإن افترض شيء من ذلك فإما أنه حصل عن توسع في إدخال شيء في العقيدة ليس منها

.  وإما عن تجاوز في مسائل عقدية وإدراجها في مسائل وقضايا وأحكام فقهية

اليد للعادات والقيم والتقيعد عنصر إثراء  الصحيح اإلسالمي التنوع المذهبي في إطار المعتقد إن 

الناس معذورون في الجهل ومعذورون وإن للتنوع الفكري واالجتهاد الفقهي، إثراء وعامل االجتماعية، 

المجتمع المسلم محكوموإن .في االجتهاد ومعذورون في االختالف إذا صدقت النوايا وصح االجتهاد

الله عداه فهو باطل والمرجعية في ذلك لكتاب،وما بالحق والحق واحد ال يتعدد فما أقره الشرع فهو الحق 

.وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

5-1المجتمعمكوناتبينالتعايشمقومات
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بالتنازعةعالقلهمماالسائدةوالتقاليدوالعاداتوالخاصةالعامةالمصالحتحقيقبينالعالقةضبط.10

:أنمنهامْحكمةفقهيةبقواعدوجماعاتأفراداً الناسبين

المصالحجلبعلىمقدمالمفاسددرء

الخاصةالمصلحةعلىمقدمةالعامةالمصلحة

أعظممفسدةنقضهاعلىترتبإذاعليهوقعتماعلىالحالإبقاء

كانماعلىكانمابقاءاألصل

واجبفهوبهإالالواجبيتمالما

يزالالضرر-

بمثلهالضرريزالال-

ضراروالضررال-

6-1المجتمعمكوناتبينالتعايشمقومات
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ُيتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

الضرورات تبيح المحظورات

األصل في األمور اإلباحة

 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

العرف محكم

الحقيقة تترك بدللة العادة

 غلبتاّطردت أو العادة إذا تعد

العادة محكمة

العقد شريعة المتعاقدين

 بتغير الزماناألحكام ل ينكر تغير

 بزوالهلسبب بطل أبيح ما

 بنصإل ل جريمة ول عقوبة

المشقة تجلب التيسير
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:ألناجتماعيهحاجةالتعايشأنأما:ثانياً 

اإلنسان. بأسرتهباالختالطثموتربيتهما،والديهبحضنثمبالتزاوج،حياتهتبدأ.اجتماعيكائن1

ماوأقرانهسرتهأمنالتعلمإلىبحاجةفهوثم  ومن.ومؤسساتأفراًداحولهمنوالمجتمع

.مسؤولياتهوتحملبواجباتهللقيامواالجتماعياألسريمحيطهمعالتكيفعلىيساعده

حب. معهتمروتسوالدتهمنذاإلنسانمعتبدأ.إنسانيةوطبيعةبشريةغريزةالبقاءأجلمنالتملك2

العشيرةأوواألسرةالفردمستوىعلىسواءبقائه؛واستمرارحياتهيحفظبها.حياتهطوال

.الذاتوحبواالنعزاليةواالنطوائيةاإلنانيةتترسخالحياةمنالمرحلةهذهوفي.والقبيلة
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أن النتماء الفكري والمهني أو الحزبي أصبح. مع التطور االجتماعي واالنخراط في3

ة المتقدمعن مكون جديد في مكونات المجتمعات تعبيًرا الحياة المدنية الحديثة 

.من مصادر التعصب وتغذية الصراعات االجتماعيةومصدًرا جديًدا 

الحاجة إلى تحقيق القوة والمنعة. في ا مهددً يكون المجتمع وأال العزة والكرامة وتوفير 4

والتنافسسبب وعامل في تغذية الصراع بين المجتمعات أمنه ورزقه واستقراره 

.على مصادر الرزق والتسابق على احتالل قالع مواقع الحماية واألمن الجيو سياسي
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الجتماعيةالمكوناتمهددات

غلبة. .مةالعاالمصالحعلىوالمهنيةالقبلية؛والفرديةالذاتيةالمصالحوتغليبواألنانيةالهوى1

طغيان. ِبعِ َوال)والمذهبيالفكريالخالف2 َك اْلَهَوىَتت  ِضل  هِ َسِبيلِ َعنَفي  .ص26(الل 

ا حتوىأنيجبالمسلمالمجتمعفيفإنهكونيةسنةوالختالفالخالفكانولم  زيجووالنطاقهفيي 

عناصرهبينوالنسجامالوحدةعلىالسلبيالتأثيرإلىيمتدأن

العليامصالحهتهديدفييتسببأنأو

.الحاضرفيالداخليوالنشقاقالنقساميغذيأنأو

.المستقبلفيمشتركعدوتمكينعلىيساعدأنأو

.متغيرةأوثابتةومبادئقيممنالمصالحعالمفيعماالنظربصرفوذلك
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ذلك في سبيل؛فإنه استغالل المعامل المذهبي لتفكيك اللحمة الوطنيةوإذا ما أريد 

عاِمالت األخرى جريات البالغ في النفوس وعلى مأثَره  لهذا الغرض ألن للدين تستخدم الم 

.الحياة

:1-1بيالمذهومن الوسائل التي تستخدم لتفكيك اللحمة الوطنية في مجال الختالف 

التكفير والتكفير المتبادل. 1.

بث روح الكراهية بين األجناس و األعراق. 2.

دعم العناصر المتشددة. 3.

.واألطماع وإرجاع الخالفات إلى قضايا تاريخية ودينيةاألهداف السياسيةخفاء إ4.
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.في اللباس والعادات والعبادات والمرجعياتمظاهر التميزبراز إ5.

تفجير الخالفات بين الجماعات والدولة. إلى االغتياالت واللجوء 6

.والصراعات المسلحة

التضييق على المخالف . الح في تغليب المصالح المذهبية على المص7

.العامة للوطن

استفزاز المخالف بالمظاهر التي تتعارض مع الرأي العام. 8.

مع وإضعاف البنية الداخلية داخل المجتتغذية عوامل الحقد والكراهية9.

.من خالل تعدد االنتماءات والوالءات بين مكوناته

تحكم الضعيف بالقوي. وذلك باالحتماء بجهات خارجية 01

2-1المذهبيومن الوسائل التي تستخدم لتفكيك اللحمة الوطنية في مجال الختالف 
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:وقد ساد هذا المفهوم

.في ظل شظف العيش وضيق أسباب الرزق وعزلة القبيلة•

.  والصراع على مواطن الرعي ومصادر المياه•

.فريق بمكتسبات فريق آخرأطماع وعندما تزداد •

.على بكر أخينا إذا ما لم نجد إال أخانا وأحياًنا 

:وقد تسود تلك القيم

.عندما ال يرتبط المجتمع بمشتركات تجمعهم بأصولهم وتربطهم بخالقهم•

.األرضال يدركون المصالح المشتركة في تبادل المنافع على عندما•

.عندما تتغلب العواطف على العقول وترتهن األرواح بسقي الحقول•
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المعالجات

والمفهوماتالمتغيراتمنبالعديدومرتالظروفتلكالمملكةعاشت

أوالقبيلةعندهاتحسلحظةأيةفيوتلكهذهتعودأنويمكن.االجتماعية

.واستقرارهمأمنهمتهددمخاطربأيةالمجتمع

الصادرالمملكةفيللحكماألساسالنظاممن(12)المادةنصتاالعتبارولهذا

إلىيؤديكلماالدولةوتمنعواجب،الوطنيةالوحدةتعزيزأنعلىهـ1412عام

.والنقساموالفتنةالفرقة
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:الهدفينهذينتحقيقسبيلوفي

تقوم. وحدةالبتعزيزيتعلقفيمامشكورةبجهودواإلرشاديةوالتعليميةالعلميةالجهات1

تمراتوالمؤوالندواتوالنشراتوالكتبواإلعالميةالقانونيةالساحةتشهدهوما،الوطنية

.ذلكعلىشاهدخيرالمجالهذافيجهودمناالجتماعيالتواصلووسائل

من. زمركبهيقومماالجانبهذافيبهالتنويهيجدرمماوالميدانيةالعمليةالجهودأبرز2

واللقاءاتالمؤتمراتعقدمنالشأنهذافيسابقةمنالوطنيللحوارالعزيزعبدالملك

ةالوحدتعززالتياألموركللمناقشةالمواطنينمناآلالففيهاشاركالتيوالندوات

لىإيؤديقدماومعالجةواالنقسام،والفتنةالفرقةإلىيؤديمادونوالحيلولةالوطنية

.استفحالها
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تقوم. يةوالقانوناألمنيةالتوعيةخاللمنالوطنية،الوحدةبتعزيزاألمنيةالجهاتبه3

مارسةماكتشافعنداستباقيةوضرباتمتابعاتمنبهتقوموما.والواجباتبالحقوق

.جماعاتأوأفرادقبلمنواالنقساموالفتنةالفرقةإلىيؤديما

تقوم. ماتوالتعليوالفتاوىاألنظمةإصدارمنالمختصةوالنظاميةالشرعيةالجهاتبه4

كذلكو.واالنقساموالفتنةالفرقةإلىيؤديماكلومنعالوطنيةالوحدةبتعزيزالخاصة

ينالمخالفحقفيتعزيراتمنالشرعيةاألحكامإصدارمنالقضائيةالجهاتبهتقومما

حقيقالتمنالعامواإلدعاءالتحقيقهيئةبهتقومماإلىباإلضافة.إليهاالمشارللمادة

.عليهمالدعاوىوإقامةالمتهمينمع
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:منهالقاءاتعدةبعقدالمركزقامالمجالهذاوفي

يةالفكروالتصنيفاتوالمناطقيةالقبلية)بعنوانهـ1432عامالسعوديالثقافيللخطابالثالثاللقاءعقد

الرؤىأنإلىالمجتمعونوتوصلبإسهابالمذكورةالقضايافيهنوقشت(الوطنيةالوحدةعلىوأثرها

يمكنذاوهمتعددة،وقبائلمتنوعمجتمعمنمكونةالمملكةأنعلىركزتالقاءإليهاتوصلالتيواألفكار

قابلوبالموالواجبات،الحقوقفيالمواطنةأساسعلىالمبنيةالوطنيةللوحدةودعمقوةعنصريكونأن

شريعة،العلىالمرتكزللوطنالوالءحسابعلىالفكرأوالمذهبأوالمنطقةأوللقبيلةالوالءتغليبفإن

.الحكمولنظاملإلسالم،مخالف

الثوابتهذهوتناول(الوطنيةالثوابت)بعنوانهـ1434عامالسعوديالثقافيللخطابالخامساللقاءعقد

وجودبضرورةالتوصيةإلىاللقاءوخلصوالحضاريةواإلنسانيةوالتاريخيةالشرعيةالمحدداتضوءفي

.الوطنيةبالثوابتملتزمسعوديثقافيلخطابسعوديةرؤية
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 التصنيفات الفكرية وأثرها ): هـ بعنوان1434عقد اللقاء السابع للخطاب الثقافي السعودي عام

ا على تناول فيه واقع التصنيفات الفكرية ومغذياتها وأثره(على الخطاب الثقافي السعودي

الحوار الوحدة الوطنية، وخلص إلى أهمية تبني الخطاب الثقافي تجاوز التمحور والتصنيف إلى

.والتعايش الفكري في ظل الوحدة الوطنية

 رؤية وطنية : نحن واآلخر): بعنوانهـ 1426اللقاء الوطني الخامس للحوار الفكري عام عقد

ية ناقش من خالله الجوانب الشرعية والثقافية والسياس(.للتعامل مع الثقافات العالمية

ًء للوحدة المجتمعون إلى اعتبار أن التنوع الثقافي والفكري يمثالن إثرا،وتوصل واالقتصادية 

.هدم وتقويض لهاعاملي الوطنية وال يسمح بأن يكونا 
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التوصيات

يةواجتماعشرعيةأخرىجوانبثمةأنإالالجهودتلكاالعتباربعيناألخذمع

مجاليفاالعتباربعينتؤخذأنالبدوقانونيةواقتصاديةوسياسيةوثقافية

.المنعومجالالتعزيز

استعراضهتمماخاللومنالهدف،هذاتحقيقفياإلسهامسبيلوفي

خطيرلبشكاألخيراآلونةفيالمملكةتواجهالتيالتحدياتمعوتفاعاًل آنفاً 

ليةوالقبوالعنصريةوالعرقيةاالجتماعيةالمكوناتكلفيهاستخدمتحيث

بدالفإنهبالوكالة،عسكريةمواجهاتإلىفيهاالمواجهةوانتقلتوالمذهبية،

:باآلتيأوصيلذا.الخطرهذالمواجهةالجهودتكثيفمن
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.لدولةباالمعنيةواألجهزةالجهاتكافةمنالوطنيةالوحدةلتعزيزالمبذولةالجهودمضاعفة:أوًل 

ىعلالوطنيللحوارالعزيزعبدالملكمركزومنهاالمدنيالمجتمعمؤسساتتشجيع:ثانياً 

أوالمؤسساتهذهتورطدونوالحيلولةالوطنيةالوحدةتعزيزسبيلفيالجهدبذلمضاعفة

.والوطنياالجتماعيالنسيجوحدةعلىالسلبيللتأثيراستغاللها

الوطنيةالوحدةتعزيزأنعلىتنصالتيللحكماألساسيالنظاممن(12)المادةتفعيل:ثالثاً 

جهزةأإنشاءمنتمماغرارعلىواالنقسام،والفتنةالفرقةإلىيؤديكلماالدولةوتمنعواجب،

ذلكو.وغيرهااالنسانوحقوقوالقضاءالتعليممثلالحكمنظامعليهانصأهدافلتحقيقأخرى

للفرقةيؤديكلمامنعومتابعةالوطنيةالوحدةتعزيزمهمتهتكونالدولةفيرسميجهازبإنشاء

ضويةعفيويضم.المطلبهذالتحقيقالعالقةذاتالجهاتمعوالتنسيقواالنقسام،والفتنة

.ذهبيةوالموالفكريةاالجتماعيةالقياداتوبعضالموضوع،بهذاالمعنيةالرسمةالجهاتمجلسه
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:ومنها األمور التاليةأن يؤخذ في االعتبار عند المعالجة األمور ذات السياق :رابعاً 

أن السلم االجتماعي إنما يقوم عندما يتحقق العدل بين الناس. تعاون ويكون التكاتف وال1

م وال يتم هذا وذلك إال عندما يقو. والتسامح، وعندما يتصف المجتمع بمكارم األخالق

المجتمع أفرادًا وجماعات بمسؤولياتهم وأداء واجباتهم تجاه بعضهم البعض في ظل

في -والتنوع المذهبي -في إطار التكوين المجتمعي المتماسك-اعتبار التعدد القبلي 

صر عوامل اثراء للتنوع الفكري واالجتهاد الفقهي وعنا-إطار المعتقد االسالمي الصحيح

.اثراء للعادات والقيم والتقاليد االجتماعية
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كيانينبينوالقانونيةاالجتماعيةالعالقةتنظيمإلىيهدفاالجتماعيالتعايشأن.2

يمافيعيشواأنيريدونلكنهم.الحياةممارسةوفيالمعتقدفيمختلفينأكثرأو

المجتمعاتفيالتعدديةمعالجةضروبمنضربوهو.ووئامبسالمبينهم

املعومنعاماًل تشكلفإنهاالصحيحالتوظيفتوظفلمإذاوالتعددية.الحديثة

ثلمألنهاالمذهبية؛بالجوانبيتعلقمالحمتها؛وخاصةوتفتيتالمجتمعاتهدم

يمكنالتيالظاهرةاألدواءمثلوليستداخله،منالجسمينخرالذيالسوس

.عقديةلحمةالكبيروالكيانتربطهاالومنفردةخارجيةبصورةمعهاالتعامل



26

والعالقاتاالجتماعيةالوشائجبينالربطتتطلبالوطنيةالوحدةلتعزيزالمتكاملةالمعالجةأن.3

لبيةوت.والدوليةاإلقليميةوالتكتالتالدولومعالشعبيةوالمنظماتالشعوبمعالخارجية

أخذتالعالممستوىوعلىالدولةمستوىعلىالبشربينالتعايشتحققكياناتإلىللحاجة

ةوالحمايبخاصة،والمرأةالطفلوحقوقبعامةاإلنسانحقوقحمايةعاتقهاعلىالمتحدةاألمم

التيالمؤسساتخاللمنوغيرهاالمفرطةالقوةواستخدامواالرهابوالعنفالعنصريةمن

دامةالمستوالتنميةالدوليةوالمواثيقوالصكوكواليونيسيفاليونسكومثلأنشأتها

ريةوالعنصاألقصاءمنلصنوفتتعرضالمجتمعاتمنالعديدتزالاللكنوغيرها،واالسكان

واِزنمعالجةإلىوتحتاجوالمذهبيةوالدينيةوالعرقية .والواجباتالحقوقبينت 
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التأثيرقنواتمختلفالشبابلدىاالنحرافوظواهرالمؤشراتومتابعةدراسة.4

فيهمالوطنيةالوحدةوقيممفاهيموغرسواإلعالمي،والثقافيوالمجتمعيالديني

كافةوعلىوالحقوقيةواإلعالميةوالتعليميةالعلميةالوسائلجميعخاللمن

فيواقعاً واالنسجاموالتعاونالتفاهميكونلكيوالمجتمعية،الفرديةالمستويات

بمااعيةاالجتمالمكوناتبيناإليجابيةالعالقاتوتنمية.والمجتمعالناسوحياةحياتهم

جاهتوالمسؤوليةالمشاركةروحالنفوسفيويبعثالمجموعةوحقاإلنسانكرامةيعزز

.اةوالحيوالكوناإلنسانخلقمنوحكمتهوجلعزاللهإرادةوتحقيقاآلخروتجاهالنفس



28

والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

.وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين


