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دور املدرسة يف تفعيل تطبيقات قيم التعايش
السلمي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة غزة
وسبل تعزيزها
عليان عبدهللا الحولي**

داود درويش حلس*

امللخص_ هدفت الدراسة التعرف إلى دور املدرسة الثانوية في محافظة غزة في تفعيل تطبيقات التعايش السلمي وسبل تعزيزها ،واعتمد الباحثان
املنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء السلك التعليمي في اإلدارة التعليمية باملرحلة الثانوية في محافظة غزة ،وقد بلغت
العينة (  ) 84من االدارة املدرسية في املرحلة الثانوية (مشرفين ،ومديري ونوابهم) ،واعتمد الباحثان استبيان باألسئلة املقننة ،ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة • :دور املناهج املدرسية من خالل نشر ثقافة التعايش في املناهج املدرسية فلسطين  -تطوير مهارات مصممو املناهج في موضوع
التعايش السلمي • .دور األنشطة املدرسية من خالل نشر ثقافة التعايش السلمي  -تبني التحسن املستمر على مستوي األنشطة املدرسية  -توفير
الدعم الكافي ألنشطة برامج التعايش السلمي • ..دور املعلمين من خالل نشر ثقافة التعايش في أوساط املعلمين  -تطوير قدرات املعلمين في ممارسة
مفاهيم التعايش في العملية التعليمية • .دور القوانين واللوائح املدرسية من خالل التطوير والتحسين املستمر في القوانين واللوائح املدرسية -تدريب
الخبراء التربويين واملدرين في مجال صياغة القوانين....
الكلمات املفتاحية :التعايش السلمي ،املرحلة الثانوية.

* أستاذ املناهج املشارك_ كلية التربية – الجامعة اإلسالمية غزة
** أستاذ أصول التربية _كلية التربية – الجامعة اإلسالمية غزة
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دور املدرسة في تفعيل تطبيقات قيم التعايش السلمي لدى طلبة املرحلة الثانوية
في محافظة غزة وسبل تعزيزها
ً
دون أن يقتل اآلخر ،واستنادا ملا سبق يمكن تصنيف التعايش إلى ثالثة عبد
الستار[ ]4مستويات هي:
املستوى األول( :سياس ي ايدلوجي) يحمل معنى الحد من الصراع أو ترويض
الخالف العقائدي بين املعسكرين االشتراكي والرأسمالي في مرحلة الحرب
الباردة،أو العمل على احتوائه،أو التحكم في إدارة ذلك الصراع وبما يفتح
قنوات للتواصل والتعامل الذي تفضيه ضرورات الحياة املدنية والعسكرية.
املستوى الثاني :اقتصادي إذ يرمز إلى عالقات التعاون بين الحكومات
والشعوب فيما له صلة باملسائل القانونية واالقتصادية والتجارية من قريب
أو بعيد.
ً
املستوى الثالث :ديني ثقافي حضاري وهو األحدث ويشمل تحديدا معنى
التعايش الديني أو التعايش الحضاري ،وذلك على مستوى األفراد داخل
املجتمع الواحد وبين الشعوب واملجتمعات اإلنسانية.
وما أحوج عصرنا اليوم عصر التحوالت والتغيرات الكبرى في البنى
االقتصادية ،واالجتماعية ،واالتصاالت ،عصر املذابح واملقابر الجماعية،
عصر العنف والحروب ،عصر صعود قيم عدم التسامح والكراهية ،عصر
حراك الناس ،واملال ،واألعمال ،والثقافة ،والجريمة العابرة للحدود الوطنية،
عصر فيه الشباب أفضل استثمار لتكوين مجتمع يحقق مبادئ السالم
والتعايش السلمي املنشود .واملدرسة هي املؤسسة التربوية واالجتماعية التي
تعنى بتنظيم وضبط سلوك الجماعة بطريقة حضارية تتحقق بالتعايش
السلمي بين أفراد املجتمع الواحد ،واملجتمعات املحيطة ،وهي قيم أساسية
تمثل سمة إنسانية سامية دعا إليها اإلسالم أساسها التعاون و التسامح عمال
بقوله تعالى" :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة " (النحل)125 :
ً
وإن كانت العصور القديمة لم تستخدم التعايش بوصفه مصطلحا إال أنها
عرفته ملا اشتد الصراع بين املعسكرين الشرقي والغربي ( االتحاد السوفيتي،
والواليات املتحدة األمريكية ) رفع االتحاد السوفيتي شعار التعايش السلمي،
وباملقابل رفعت الواليات املتحدة شعار الحوار ،ولكل منهما غايته التي يصبو
للوصول إليها أساسها الهيمنة والسيطرة بلكوي [ ]5بعكس الشريعة
اإلسالمية التي لم تدع الحياة تسير بشكل عشوائي ،أو هيمنة مجتمع على
آخر بل نظمتها ورتبتها وفق شريعة ربانية تسير وفق منهج سماوي عادل في
التعايش والسالم بين املجتمعات [.]6
وقد رغب الباحثان في بيان دور املدرسة الثانوية في تفعيل قيم التعايش
وسبل تعزيزها وهي قضية تستحق التمحيص والدراسة في حدود – رؤية
الباحثين – ومن هنا تولد لدى الباحثين اإلحساس بمشكلة الدراسة ،وتكونت
ً
الحاجة إلى تناول هذا الدور للمدرسة في املجتمع وصوال لتعزيز قيم التعايش
ً
التي ينشدها املجتمع الفلسطيني دوما.
 .2مشكلة الدراسة
في ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة باألسئلة التالية:
 -1ما ماهية التعايش السلمي ؟

.1املقدمة
تعد قيم التعايش السلمي من األهداف اإلنسانية السامية التي تسعى
املجتمعات إلى تحقيقها على امتداد تاريخها الحضاري ،وقد زادت الدعوة إلى
تحقيق التعايش بين أفراد املجتمع الواحد واملجتمعات املتجاورة ،وإرساء
دعائمه بشكل كبير بعد الحرب العاملية الثانية ( ،)1945-1939وقيام األمم
املتحدة كأداة تفاهم تجمع الشعوب حتى أصبح التعايش السلمي ضرورة
ملحة تشغل بال املجتمعات كافة بسبب طبيعة العصر وما آل إليه من
صراعات ،ومواجهات عسكرية ،وأيدولوجية ،وثقافية ،وحضارية ،ودينية
باتت تهدد االستقرار العاملي وقد اعتمد املؤتمر العام لليونسكو عام 1995
إعالن مبادئ التسامح والتعايش ،ودور التعليم في تعزيز هذه القيم في حياة
الناس وعلى املستوي اإلسالمي أكدت القمة اإلسالمية االستثنائية في مكة
املكرمة عام  2008أهمية تعميق قيم الحوار والوسطية والتسامح في
الخطاب اإلسالمي الذي يحقق التعايش السلمي بين املجتمعات اإلسالمية
وخارجها ،ولعل أهم مدخل لتحقيق ذلك هو دمج هذه القيم السامية في
املناهج التعليمية ،وهو ما أكدته دراسات ميدانية كدراسة دريب،محمد
وأخرون [ ]2و دراسة البداينة [ .]3و مما يحتم على التربية اليوم أن تعد
النشء ؛ ليشبوا مسؤولين عن املجتمع محافظين على ترسيخ قيم ومبادئ
التعايش السلمي ،وإن نشر هذه الثقافة مسؤولية مجتمعية مشتركة
والبداية الحقيقية لترسيخ القيم التعايشية السلمية تبدأ من األسرة بتسامح
الوالدين مع بعضهما البعض ،ومع األبناء ،والجيران واألصدقاء ،وتمتد هذه
املسؤولية من األسرة إلى املدرسة التي تعد املؤسسة االجتماعية التي أنشئت
لتقوم بتربية وتعليم النشء مبادئ العلوم واألخالق والقيم واالتجاهات
وتنشئتهم التنشئة الصالحة التي تعد منهم مواطنين صالحين يسهمون في
خدمة أنفسهم ومجتمعهم وأمتهم واإلنسانية جمعاء .وقد أشار تقرير التنمية
في العالم لعام  2007إلى أن أفضل استثمار هو في الشباب ؛ ألنهم يشكلون
الشريحة الكبرى في العالم .يري (فرانسو شاتليه) إلى أن التعايش السلمي ال
ً
يقوم بين الدول فقط وإنما بين الشعوب أيضا وهنا تكمن األهمية والضرورة
ً
ً
معا ،إذ إن محرك السلم كمحرك الحرب تماما ليس عالقة دولة بدولة ،وإنما
بصورة أعمق معناه عالقة الشعوب بعضها ببعض " وهذا ما أكدته منظمة
األمم املتحدة للتربية والثقافة (اليونسكو) في عام 1995م حينما حثت على
ضرورة تعايش األجيال الحاضرة مع أجيال املستقبل في ظل أجواء يسودها
السالم واألمان ،واحترام حقوق اإلنسان والحقوق األساسية وترى أن على
األجيال الحاضرة تجنيب أجيال املستقبل خوض الحروب والحيلولة دون
تعرضهم لألضرار الناجمة عن النزاعات املسلحة ،ووضع الصيغ املناسبة التي
تحد من استخدام األسلحة ضد املبادي اإلنسانية [.]4
يقول (انطوينا نساير) التعايش يعني " مجتمعات متكاملة يعيش فيها الناس
من مختلف األعراق واألجناس واألديان منسجمين مع بعضهم بعضا ،وال
ً
يتطلب ذلك أي ش يء للتعايش سوى أن يعيش أعضاء تلك الجماعات معا من
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 -2ما دور املدرسة في تفعيل تطبيقات التعايش السلمي لدي طلبة املرحلة
الثانوية في محافظة غزة ؟
 -3ما سبل تعزيز املدرسة الفلسطينية للتعايش السلمي لدي الطلبة ؟
أ .أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 -1توضيح مفهوم التعايش السلمي ،وأسس التعايش السلمي و أهدافه
وتطبيقاته في املجتمع الفلسطيني.
 -2إبراز دور املدرسة الفلسطينية في تفعيل تطبيقات التعايش السلمي لطلبة
املرحلة الثانوية في محافظة غزة.
 -3بيان سبل تعزيز املدرسة الفلسطينية للتعايش السلمي لدي الطلبة.
ب .أهمية الدراسة
تكتسب قيم التعايش السلمي تفاعال مجتمعيا متزايدا باعتباره يمثل حاجة
اجتماعية وأمنية ،وهو ما يؤكد إيجاد مثل هذه الدراسات التي تأتي في اطار
تقديم الدور التربوي لتحقيق التعايش السلمي وإبراز تطبيقاته ،ويأمل
الباحثان من خالل عرض هذه الدراسة:
أ -إيجاد آلية عملية لتفعيل دور املدرسة (املعلم – اإلدارة املدرسية –
املقررات الدراسية – األنشطة الطالبية) في تطبيقات التعايش السلمي
وتعزيزه.
ب -التأكيد بأن املجتمع الفلسطيني يسعى دوما للتعايش السلمى املنشود.
ويمكن أن يستفيد من هذه الدراسة كال من:
* اإلدارة املدرسية بحيث يصبح لدى املعلمين خلفية واضحة عن األنشطة
والوسائل املعينة التي تعينهم على دعم دور مؤسسات املجتمع في غرس
مفاهيم التعايش السلمي في أذهان ونفوس هذا النشء.
* وزارة التربية والتعليم العالي ،ومصممي املناهج الفلسطينية والباحثين.
ج .حدود الدراسة
اقتصرت هذه الدراسة على استقصاء مفهوم التعايش السلمي لدى طلبة
املرحلة الثانوية بمحافظة غزة وسبل تعزيزه ،و أهميته ،وأهدافه ،وأسسه في
ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة ،ودور املدرسة الثانوية في تفعيل
تطبيقات التعايش السلمي وتعزيزه.
د .مصطلحات الدراسة
• التعايش السلمي:
عرفه السروجي [ " :]7بأن يعيش الناس في مجتمعات متكاملة معا دون أن
ً
يقتل بعضهم بعضا أي القبول بوجود اآلخر جنبا إلى جنب دون السعي
إللغائه أو االضرار به ".
ويعرف الباحثان التعايش السلمي بأنه " :العالقة التفاعلية التي تتسم
بالسلم الذي يقوم على الوئام واالتفاق والتوافق والتعاون اإلنساني املشترك
داخل املدرسة الفلسطينية والذي يحقق هذا التعايش لدي طلبة املرحلة
الثانوية بمحافظة غزة.
• املرحلة الثانوية:
هي املرحلة التالية ملرحلة التعليم األساس وتتمثل هذه املرحلة في الصفين
الحادي عشر والثاني عشر بأقسامه العلمي ،واألدبي ،والشرعي ،وتسمى
بمرحلة االنطالق [.]8
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 .3الدراسات السابقة
اطلع الباحثان على العديد من الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع
الدراسة الحالية " :دور املدرسة في تفعيل تطبيقات التعايش السلمي " وهي
باإلجمال تكاد تكون غير متوافرة بشكل مباشر في – حدود علم الباحثين –
غير أن هناك دراسات تتحدث عن التعايش السلمي بشكل عام ومن هذه
الدراسات:
دراسة قدال [ :]9بهدف الكشف عن القيم االجتماعية والثقافية املشتركة
ودورها في تحقيق التعايش االيجابي بين السودانيين والالجئين السوريين في
السودان ،واتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،واملنهج االستنباطي ،كما
اتبع املنهج املقارن ،ومن أبرز نتائج الدراسة:
* أن هناك تطابق وتقارب بين القيم االجتماعية والثقافية عند كل من
السودانيين ،والالجئين السوريين في السودان ،وهي بدورها تؤدي إلى تحقيق
التعايش االيجابي أخوة في الدين ،والكرم ،قيم الشعائر التعبدية ،التسامح،
الصدق ،التواضع ،الحياء....
* هذه القيم هي خير معين لتحقيق التعايش االيجابي في املجتمع املسلم
دراسة نياز [ :]10بهدف التعرف للمفاهيم والقضايا الخاصة بالتعايش
السلمي مع اآلخر والالزمة لطلبة الجامعات من منظور الفكر التربوي
اإلسالمي ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لطبيعة
الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات الالتي يدرسن في
جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،وجامعة امللك عبد العزيز بجدة في العام
الدراس ي ( ،)2016- 2015واعتمدت الدراسة االستبيان لجمع املعلومات
شملت أربع محاور هي( :مفهوم – أهداف – أسس – أنواع التعايش السلمي
مع اآلخر ) بواقع ( )38فقرة ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
وجود قصور لدي طالبات الجامعات في جوانب وأركان الوعي املعرفي
والوجداني والتطبيقي بموضوع التعايش مع اآلخر ولهذا طالبت الدراسة
زيادة وعي الطالبات ،وتقديم مقرر مستقل ضمن متطلبات الجامعة وفي كافة
التخصصات العلمية والنظرية بمفاهيم وقضايا التعايش السلمي مع اآلخر
بمدخل تضمين ودمج املوضوعات
دراسة عبد الستار [ :]4بهدف التعرف إلى األسس الفكرية لثقافة التعايش
السلمي في املجتمعات ،حيث إن املجتمعات اإلنسانية القائمة على التعدد
والتنوع الثقافي بسبب تباين وتنوع الخلفيات األساسية لذلك التنوع يمكن
التعامل معها بوعي تام عندما يحول التناقض إلى تكامل والتصادم إلى تعايش
والتعصب إلى تسامح ،ذلك ألن التنوع والتعدد واالختالف في الكون واقع
ملموس ،وفيه حكمة إلهية .وقد بنيت الدراسة على فرضية مفادها " تعد
ثقافة التعايش السلمي ضرورة حياتية للتقارب بين التنوع واالختالف في
املجتمع وضرورة حضارية (إنسانية) للتواصل والتفاهم بين البشر" ،وبناء
على ذلك توصلت الدراسة إلى أن التنوع واالختالف واقع كوني وإرادة إلهية
يستحيل الغاؤها والتعدد ضرورة اجتماعية واملواطنة حق إنساني علينا أن
نتعامل مع ذلك الواقع بوعي يحقق التعايش السلمي في ظل التنوع والتكامل
ً
ً
مع التعدد والتعاون في القواسم املشتركة وعليه إذا أردنا تعايشا سليما
يحافظ على الوحدة أن نتوافق على أن تكون الدولة في كل مؤسساتها
مجسدة للتنوع الذي يقوم عليه املجتمع وااللتزام بحقوق املواطنة للجميع
وكفالة حرية العقيدة والعبادة والتبشير للجميع ،وقيام مؤسسات للعمل
املشترك وااللتزام بثوابت الوطن والعدالة في توزيع الحقوق واملساواة في
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 لم يمنع املسلمين مخالطة ومعاشرة املخالفين لهم في العقيدة واملذهب ،وأنالترابط األسري مطلب اجتماعي له دور في تهيئة األبناء للتعايش مع أتباع
املذاهب املتعددة خارج محيط األسرة كما أن على املدرسة إعداد الطلبة
ملواجهة الحياة والعيش بسالم داخل نسيج املجتمع الواحد.
دراسة الشمري [ :]14بهدف إدراك العالقات اإلنسانية مع غير املسلمين في
ضوء التربية اإلسالمية وتطبيقاتها في الواقع املعاصر ،وقد اتبع الباحث املنهج
الوصفي لتحقيق تلك األهداف ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 أن التربية اإلسالمية أولت العالقات اإلنسانية مع غير املسلمين االهتمامالواضح في مختلف جوانبها وأبعادها اقتداء بالسلف الصالح في التعامل مع
غير املسلمين.
 أن التربية اإلسالمية عززت أهمية التعايش السلمي مع غير املسلمين داخلاملجتمع الواحد في سالم ووفاق ووئام.
دراسة الغرياني [ :]15بهدف إظهار بعض مظاهر التعايش السلمي في
عصور الدولة اإلسالمية ،واعتمدت الدراسة املنهج االستنباطي ،ومن أهم
النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 أن التسامح في اإلسالم عقيدة ثابتة ومنهج حياة ،طبقه املسلمون في حياتهمالخاصة والعامة.
 تؤكد الدراسة أن املسلمين رواد التعايش السلمي مع األديان والشرائع واملللوالعقائد األخرى.
 أن التشريع اإلسالمي وضع القواعد التي تنظم العالقة بين الدولاإلسالمية ،وغير اإلسالمية وبين املجتمع الواحد بعضه مع بعض تحت قاعدة
(لهم ما لنا ،وعليهم ما علينا) ،وهو األصل في التعامل مع غير املسلمين
دراسة سعد الدين [ ]16كشفت الدراسة عن دور الجامعات اللبنانية
وقوانينها في تبني تعزيز الحوار اإلسالمي املسيحي ومساهمتها في تحقيق
التعايش املشترك لدى اللبنانيين ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:
 قصور الجامعات اللبنانية وانحصار دورها في تناول قضايا الحوار والتسامحوالعيش املشترك ،وأن املناهج الجامعية بحاجة إلى تنقية من العبء الثقيل
الذي يخلو من النماذج املشرقة في التاريخ القائمة على العدالة وحقوق
اإلنسان
 أن املشكلة تكمن في قلة الحوار والتسامح والعيش املشترك املتبادل بيناملسلمين و املسيحين ،وأن األديان مساءة االستعمال الجيد ،وهي بحاجة إلى
دور التعليم ،والعلماء في حقل الحوار والتعايش املشترك
 ضرورة التكامل بين مؤسسات املجتمع بدءا من( :الشارع –املسجد –الكنيسة – املعاهد الدينية اإلسالمية واملسيحية) في نشر وترسيخ الحوار
كأسلوب حياة ،وفي إغناء الطلبة باملهارات والقيم الرفيعة كقيمة الحرية،
وحرية النقد ،والحوار ،والتسامح واحترام اآلخرين وقبولهم
دراسة الزهراني [ ]17بهدف التعرف على قيم السالم املتعلقة بمعاملة
املساملين من غير املسلمين التي احتوتها كتب التفسير والحديث والتربية
الوطنية بمدارس اململكة العربية السعودية من خالل تحليل محتوى الكتب
وفق معيا ر قيم السالم والتسامح وحسن التعامل ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة:
 الكشف عن قيم السالم الالزمة لطلبة املرحلة املتوسطة وهي ( :األمانة،العدل ،اإلحسان ،أدب الدعوة ،أدب الحوار ،التواضع ،الكرامة اإلنسانية،
الرحمة ،الصلة االجتماعية).

التعامل واحترام التميز والجودة في العمل وانتهاج الحوار كوسيلة لفض
النزاعات واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
دراسة  :]11] Siddeekلبيان التعايش السلمي في ضوء مقاصد الشريعة
ً
اإلسالمية :سريالنكا أنموذجا " بحيث تركز على إيضاح مفهوم التعايش
السلمي ،وأسسه ،ومبادئه ،في وجهة نظر مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ألن من
أهم غايات املهمة الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل واملال ،وإقامة
األمن والحوار ،وتحقيق الحياة األمنية بالتعايش السلمي بالحفظ على
مرتكزاته ،وأسسه من الفطرة ،والعدل ،والحرية ،واملساواة في ظل تعدد
الديانات واختالف األجناس واأللوان ،فوفق الترابط بين املقاصد والتعايش
ً
ً
الذي يعتبر عمودا مهما للنظام االجتماعي ،وتطوير املجتمعات ،وتنميتها
تنمية شاملة تعتمد الدراسة على إبراز بعض املشاكل املهمة التي تعرقل على
تحقيق التعايش السلمي بين املسلمين وغير املسلمين في دولة " سيريالنكا "
بسبب قلة املعرفة عن ماهية املقاصد الشرعية ،وعالقتها بالتعايش السلمي
".
دراسة البغا [ :]12للتعرف على مفهوم التعايش وضروراته ومبادئه بين
املسلمين وغيرهم " تناولت مبحثين :األول حول مفهوم التعايش وأهل الذمة
شمل مطلبين مفهوم التعايش ،أهل الذمة والتعايش ،وضرورات التعايش
وشمل خمسة مطالب :التجديد والتعايش ،الحضارة والتعايش ،الوثيقة
النبوية وأهل الكتاب ،واملبحث الثاني :مبادئ التعايش وشمل ثمانية
مطالبُ :حسن املعاملة ،التعاون على البر والتقوي ،الحوار باألحسن وآداب
الحوار واالختالف ،التزام القوانين ،مراعاة مشاعر اآلخرين ،معرفة املشترك
بشكل دقيق ،الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان ،الجنسية واملواطنة.
وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج منها [أن التعايش والتعارف سنة من سنن
هللا تعالي فإن شاء البعض انتقاصها أو هدمها فإنه يسعي بالفساد في األرض،
إن التعايش والتعارف هو الجو الخصب للفكر والحق والعقل ،وبذلك تسطع
بوارق الحق وتظهر الحقيقة لكل ذي لب وقلب سليم ،إن املعاملة اإلسالمية
ً
السمحة لغير املسلمين الواقعية املثالية الحقيقية املثبتة تاريخيا واملاثلة
ً
ً
واقعيا اليوم في بالدنا هي التي أدخلت كثيرا منا للشعوب اإلسالمية في اإلسالم
بالتعايش املشترك مع امللل املختلفة وفق تعاليم اإلسالم السمحة واإلمساك
بها ودون تنازل عنها أو افتئات فيها أو جهل بها ،وهو ما تقرره الوثيقة النبوية
واألسس الفكرية للتشريع اإلسالمي من نص ي الكتاب والسنة .وأوصت
الدراسة بضرورة تفعيل مجلس حقوق اإلنسان العاملي بجعل قراراته ملزمة
وأعضاءه من علماء البشرية وأساطين الفكر واإلنسانية.
دراسة املحلبدي [ :]13بهدف التعرف على التعايش السلمي في اطار
التعددية املذهبية داخل املجتمع املسلم وتطبيقاته التربوية داخل األسرة
واملدرسة ،واتبعت الباحثة املنهج الوصفي الوثائقي ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة:
 أن االسالم لم يمنع من مشروعية التعايش مع املخالفين في العقيدةواملذهب.
 أن التعايش في اإلسالم له أسسه وضوابطه التي تعكس خصوصية هذاالدين الحنيف.
 أن الترابط املجتمعي مع األسرة ومؤسسات املجتمع ييهئ األبناء للتعايشالسلمي.
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 أن قيم السالم التي أجمع عليها املحكمون قد توافرت في كتب التربيةاإلسالمية ( تفسير – حديث ) وكتب التربية الوطنية على مستوى املرحلة
املتوسطة
 -11دراسة هدايات [ :]18بهدف معرفة الهدي اإلسالمي على الوجه الصحيح
في معاملة املسلمين لغيرهم في بعض مجاالت الحياة ،وصححت املفاهيم
الخاطئة حول التسامح الديني والعالقة السليمة بين املسلمين وغيرهم،
وإبراز مزايا الدين اإلسالمي الحنيف على سائر األديان في ضمان الحياة
الكريمة اآلمنة ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 أن األصل في عالقة املسلمين بغيرهم يعتمد املسامحة الثابت في العقيدة اإلسالمية عدم إكراه غير املسلمين اعتناق اإلسالم معوجوب عرضه عليهم
 من الضروري التزام املسلمين بعالقاتهم اإلنسانية مع غيرهم باملبادئاألخالقية الثابتة والتي من أهمها :العدل ،املساواة ،التمسك بالفضيلة.
دراسة العجاجي [ :]19بهدف معرفة أهمية تدريس قضايا السالم في
محتوى مناهج الدراسات االجتماعية باملرحلة املتوسطة كما يراها معلمو
االجتماعيات في املرحلة املتوسطة ،وقد استخدام الباحث استبيان للتعرف
على آراء معلمي الدراسات االجتماعية نحو أهمية تدريس قضايا السالم
املحلي والعاملي ،وقد بينت الدراسة تأكيد املعلمين ألهمية تدريس قضايا
السالم وأثره على املجتمع السعودي ببعديه املحلي والعاملي.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من استعراض الدراسات السابقة يتبين التالي:
تنوع الدراسات السابقة فمنها ما هو ذو طابع شرعي كدراسة املحلبدي[ ،]13ودراسة هدايات [ ]18ومنها ما هو تربوي كدراسة نياز [ ،]10ودراسة
سعد الدين [ ،]16ودراسة الزهراني [ ،]17ودراسة العجاجي ].[19
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 أكدت الدراسات جميعها أن قيم التعايش السلمي تشمل عنصرا أساسيا فيالعقيدة اإلسالمية وفي التربية وفي العالقات بين املسلمين وغيرهم من
أصحاب الديانات وامللل األخرى
 تميزت الدراسة الحالية في إبراز دور املدرسة في تعزيز قيم التعايش السلميلتربية نشء قادر على التعايش ويصبح هذا التعايش سمة بارزة للمجتمع
ودليل رقيه بين املجتمعات.
 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
اعتمد الباحثان في تطبيق هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يعد
أحد املناهج التي تصف الظاهرة من خالل دراسة وتحليل ما يتعلق بها من
وثائق ودراسات العساف [ ]20حيث قام الباحثان بالجمع املتأني الدقيق
للوثائق ذات العالقة بموضوع الدراسة ،واستنتاج ما يتصل منها بموضوع
الدراسة من أدلة وبراهين تبرهن اإلجابة عن أسئلة الدراسة .وفي ضوء هذا
املنهج اتبع الباحثان الخطوات التالية:
أ -جمع بعض اآليات القرآنية الكريمة املتعلقة بموضوع الدراسة (التعايش
السلمي) واستنباط ما يتصل منها بأسئلة الدراسة.
ب -جمع بعض األحاديث النبوية الشريفة الصحيحة – الواردة في كتب
الحديث الستة  -املتعلقة بموضوع الدراسة (التعايش السلمي) واستنباط ما
يتعلق منها بأسئلة الدراسة.
ب .مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء اإلدارة املدرسية في املرحلة الثانوية
بمحافظة غزة للعام الدراس ي ( ،)2018 -2017والبالغ عددهم (.]8[ )128
ج .عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من )84( :عضوا من أعضاء اإلدارة املدرسية في املرحلة
الثانوية بمحافظة غزة للعام الدراس ي  2018 / 2017يشكلون ( )%66وقد تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول  1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املسمى الوظيفي
مشرف تربوي
مدير مدرسة
نائب مدير مدرسة
املجموع

بكالوريوس
دراسات عليا
املجموع

العدد
20
32
32
84
جدول 2
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي
العدد
32
52
84

النسبة املئوية %
%24
%38
%38
%100

النسبة املئوية %
% 38
% 62
%100

جدول 3
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
من  10-6سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع

العدد
10
25
49
84
114

النسبة املئوية%
%12
%30
%58
%100
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• أدوات الدراسة :أعد الباحثان أداة الدراسة املتمثلة في :استبيان باألسئلة
املقننة للكشف عن دور املدرسة الثانوية في تفعيل تطبيقات قيم التعايش
السلمي .وذلك بعد االطالع على األدب التربوي الحديث ،وفي ضوء الدراسات
السابقة املتعلقة بمشكلة الدراسة التي تم االطالع عليها ،وفي ضوء استطالع
رأي عينة من املتخصصين من اساتذة كلية التربية ،قام الباحثان ببناء
االستبيان والتي شملت سبعة أسئلة.
• صدق األداة :تم عرض استبيان األسئلة املقننة في صورتها األولية على
مجموعة من أساتذة جامعيين من كليات التربية (مناهج ،أصول تربية ،علم
نفس) ،ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،حيث
أبدوا آراءهم وملحوظاتهم حول مناسبة فقرات األداة ،وكذلك وضوح
صياغاتها اللغوية ،وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض األسئلة وتعديل
بعضها اآلخر .وعليه شملت االستبانة في صورتها النهائية على سبعة أسئلة.
 .5نتائج الدراسة
من خالل تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة ،بهدف التعرف على دور
املدرسة الثانوية في تفعيل تطبيقات التعايش السلمي لدي طلبة املرحلة
الثانوية في محافظة غزة وسبل تعزيزه ،فقد توصل الباحثان إلى.:
إجابة السؤال األول ونصه :ما ماهية التعايش السلمي؟
ً
أوال :مفهوم التعايش السلمي:
التعايش في اللغة :جاء في لسان العرب البن منظور [ ]21العيش :الحياة،
وجاء في املعجم الوسيط تعايشوا :عاشوا على األلفة واملودة ،وعايشه عاش
معه ،والعيش معناه الحياة ،وفي تاج العروس التعايش :املعايشة أي عاش
معه في ألفة ومودة [.]22
ً
اصطالحا :عرفه التويجري [ ]6بأنه " :اتفاق بين عدة أطراف على تنظيم
وسائل العيش ( الحياة ) فيما بينهم وفق قاعدة يتم تحديده ،وتمهيد السبل
املؤدية إليها "
وعرفه نسايز [ " :]7بأن يعيش الناس في مجتمعات متكاملة معا دون أن يقتل
ً
بعضهم بعضا أي القبول بوجود اآلخر جنبا إلى جنب دون السعي إللغائه أو
االضرار به "
وعرفه بلكوي [ ]5وفق الشرع اإلسالمي " :أن يحيا الناس حياة األمن
واألمان دون خوف أو اعتداء مع وجود أواصر املودة ؛ ألن بدونها لن يتحقق
التعايش السلمي بين الشعوب وسيبقى الجميع في خوف وفزع ".
السلمي :من السلم ،والسلم من السالمة ،والسالم في األصل البراءة من
العيوب واآلفات ،والسلم بالكسر والسكون ضد الحرب ،والسلم :املسالم
تقول أنا لم ساملني ،وقوم سلم وسلم :مساملون ..وتساملوا :تصالحوا،
والتسالم :التصالح ،واملساملة املصالحة ابن منظور[ ،]21وقد أمر هللا تعالى
عباده املؤمنين الدخول في السلم كافة قال تعالى " :يا أيها الذين آمنوا ادخلوا
في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين "
(البقرة .)208:وبهذا فإن الباحثين يستخلصان مما سبق أن التعايش السلمي
يعني " :العالقة التفاعلية التي تتسم بالسلم الذي يقوم على الوئام واالتفاق
والتوافق والتعاون اإلنساني املشترك الذي يحقق هذا التعايش .وقد نص
القرآن الكريم والسنة النبوية على وحدة األصل اإلنساني قال تعالى" :يأيها
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجاال كثيرا ونساء " (النساء )1:وأقر بمبدأ التنوع واالختالف البشري قال
تعالى" :يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
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لتعارفوا " (الحجرات )13:وبهذا يتبين إقرار اإلسالم بقوة الوحدة البشرية،
وضرورة معرفة بعضهم البعض مما يوجب التعايش بين الناس في حياة
كريمة يسودها املزيد من التعاون الذي أوص ى به القرآن الكريم قال تعالى" :
وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان " (املائدة )2:وهو ما
يقتض ي الحوار وتجنب الصدام والصراع وإحالل التنافس في اإلصالح ودرء
الفساد وتبادل املنفعة بين الناس ،وجعل حالة السالم هي األصل وإبعاد كل
حاالت الحرب والدمار .وفي السنة املطهرة ما يؤكد أن الرسول – صلى هللا
عليه وسلم – عمل على نشر اإلخاء اإلنساني بين كافة البشر وأكد أن
البشرية كلها من أصل واحد فقال صلى هللا عليه وسلم " :يأيها الناس أال إن
ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال فضل لعربي على أعجمي ،وال لعجمي على
عربي وال ألسود على أحمر إال بالتقوى " الترمذي[ ]23مما يقتض ي الرحمة
والتعاون بين الناس ،إذ ليس بميسور أي إنسان أن يعيش بمعزل عن اآلخر،
حتى يعيش في حياة يسودها السالم والرحمة والتعاون .وبهذا فإن اإلسالم دين
عاملي بمنظومته التكاملية ،وجوانبها التشريعية واألخالقية ،وتصوره لإلنسان
أنه أفضل الكائنات التي تعيش على هذه األرض ملا أكرمه هللا تعالى من مزايا
وما أودعه من خصائص قال تعالى " :وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة
فمستقر و مستودع قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون " (األنعام )88:وقال
تعالى :إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " (الحجرات )13:وتؤكد السنة النبوية
املطهرة هذا التفضيل في حديث محمد – صلى هللا عليه وسلم  " :-إن هللا ال
ينظر إلى أجسامكم وال إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار
بإصبعه إلى صدره " صحيح مسلم [ ]24وبهذا فإن مفهوم التعايش السلمي في
القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة يعني :العيش في مجتمع متكامل يعيش
فيه الناس من مختلف األعراف واالجناس في تعاون مع بعضهم البعض
وتبادل املصالح فيما بينهم .وتتفق هذه الرؤية مع كل من دراسة املحلبدي
[ ]13ودراسة الغرياني [ ]15ودراسة هدايات [.]18
ً
ثانيا :أسس التعايش السلمي.
يقوم التعايش السلمي في أي بيئة اجتماعية على قاعدة االعتراف املتبادل
ً
بحق األفراد في الوجود أوال ،ثم حقهم في االختالف بما يتضمنه ذلك من
ملكيتهم لثقافتهم وحقهم في السعي لتطويرها والحفاظ عليها والحق في
التخاطب بلغتهم التي اختاروها وحثهم في السعي لنشرها من دون املساس
بحقوق األخرين املختلفين في الثقافة والدين اذ تستدعي فكرة القبول بمبدأ
ً
التعدد إلقرار مبدأ التعايش السلمي بين جميع املختلفين فضال عن ذلك
ً
اإلقرار بضرورة الحل السلمي للمنازعات عبر وسائل حضارية بعيدا عن
ً
ً
العنف ،كما أن االتفاق على إحالل الحوار بدال عن الصراع يعد محفزا
الستمرارية التعايش السلمي بين املكونات املختلفة وكل ذلك للمتأمل لن
يتأتى إال بوجود بيئة ديمقراطية كمسرح للتعايش السلمي وذلك لضمان
التفاعل الطبيعي بين تلك املكونات املختلفة عبد الستار [ ]4في هذه الدراسة
يعنى بأسس التعايش السلمي األسس التي يقوم عليها التعايش السلمي في
املجتمع ،والتي تعد املرتكزات للتعايش السلمي ومنها:
االساس االول :احترام األصول والثوابت :احترام األصول والثوابت العقدية
لكافة أفراد املجتمع ،واحترام جميع األماكن املقدسة ،وهذا االحترام يؤدي إلى
نشأة الثقة بين كافة طوائف املجتمع وتحقيق التعايش السلمي القويم ،وقد
حث القرآن الكريم في قوله تعالى " :ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال
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يزالون مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك ألمألن جهنم
من الجنة والناس أجمعين " ( هود.)119 – 118 :
األساس الثاني :احترام اإلنسان وحفظ كرامته :احترام اإلنسان واجب سواء
أكان حيا أو ميتا وإن اختلفت املذاهب ما دام مساملا فقد روي عن الرسول –
صلى هللا عليه وسلم – أنه وقف ملا مرت جنازة يهودي فقال له أحد
الصحابة :إنها جنازة يهودي فقال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ":-او ليست
نفسا "]24[.
وحفظ الكرامة اإلنسانية تتمثل في صورة اإلنسان من حيث احترامه
وتمتعه بالحقوق؛ ليكون مستخلفا في األرض مما يتطلب االرتقاء بتوازن
شخصيته :الجسمية ،والعقلية ،والروحية ،والوجدانية؛ لتحقيق االستقامة
وبما يحقق نشر ثقافة املساواة اإلنسانية بين أفراد املجتمع الواحد مهما
تعددت مذاهبه
األساس الثالث :أداء الحقوق ومنح الحريات :تتمثل هذه الحقوق في عيش
اإلنسان في أمان واطمئنان على حياته وحريته و في التعبير عن رأيه بحرية
والعيش بسالم وفي أمورا منها-:
أ -حق الحماية :حق الحماية من أهم حقوق اإلنسان التي يكفلها املجتمع
ألفراده سواء من االعتداء من الخارج ،أو تعرضه للظلم الداخلي بين أفراد
املجتمع مع بعضهم البعض والذي حرمه اإلسالم قال تعالى " :يأيها الذين
أمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال يحب املعتدين "
(املائدة ،)87:وقوله صلى هللا عليه وسلم " :اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات
يوم القيامة " صحيح مسلم[ ]24وقوله صلى هللا عليه وسلم " :انصر أخاك
ظاملا أو مظلوما فقال رجل :يا رسول هللا أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان
ظاملا كيف أنصره ؟ قال :تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره "
البخاري [ ]25وقال صلى هللا عليه وسلم " :إن الناس إذا رأوا الظالم فلم
يأخذوا على يديه أوشك هللا أن يعمهم بعقاب " الترمذي [ ]23ويشمل حق
الحماية.
ب -حماية النفس :حمى اإلسالم النفس البشرية فحرم سفك الدماء،
وتعذيب األبدان بأي شكل من األشكال قال تعالى" :والذين يؤذون املؤمنين
واملؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا " (األحزاب )58
وشرع اإلسالم عقوبات ملن يعتدي على النفس ،أو هم بقتلها بعذاب شديد
قال تعالى " :وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما " (النساء.)29 :
ج -االموال واالعراض واملساكن  :حذر اإلسالم من انتهاك األعراض وحرمة
املال فهو من حرمة النفس قال تعالى" :وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم وأنتم ال تعلمون "
(البقرة )189 :وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم في خطبة الوداع ":إن
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا
في بلدكم هذا " كما يلحق بحرمة العرض واملال حرمة املسكن الذي يعد حق
من حقوق اإلنسان في حياته قال تعالى " :يأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غير
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون"
(النور.)27 :
د-حق التعليم :التعليم حق مكفول لجميع أبناء املجتمع ،فهو حق إنساني ال
يحرم منه أحد من أفراد املجتمع لسبب مذهبي أو غيره كون التعليم الطريق
لبناء اإلنسان الصالح فبقدر ما تتسع دائرة حرية الفرد في املجتمع بقدر ما
يتحصل على املعرفة ،وبقدر ما يتحصل على املعرفة بقدر ما يدرك كيفية
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استغالل مصادر ووسائل ثروات املجتمع وزيادتها ،وبقدر ما يحصل على
املعرفة بقدر ما يدافع عن كرامته وبذلك نجد أن الرسول -صلى هللا عليه
وسلم  -آثر العلم على املال يوم بدر في فكاك أسرى كفار قريش إال أن يعلم
األسير املتعلم عشرة من أبناء املسلمين القراءة والكتابة [.]26
ويبين القرآن الكريم بأن لغير املتعلم حق التعليم على املتعلم قال تعالى" :
وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء
ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال فبئس ما يشترون " (آل عمران )187 :كما أن
من موجبات التعليم التنويع و التنوع بحسب حاجة املجتمع ،وأن يختار
الفرد نوع التعليم املناسب لقدراته عمال بقوله  -صلى هللا عليه وسلم  " :-كل
ميسر ملا خلق له " العسقالني [ ]27ليكون أفراد املجتمع قادرين على البناء
والتطوير مما يؤدي إلى ازدهار حياة املجتمع ويسود األمن والسالم والحرية.
هـ.-حق العمل :أقر اإلسالم أن كل إنسان مطالب أن يعمل ،ومن حقه أن
يمتهن ما يشاء من املهن الحرة التي تتناسب ومهاراته وقدراته ،وأن يمتلك ما
يكتسبه بجهده وعمله شريطة أن يكون في اطار الشرع ،وأن يؤدي الوظائف
االجتماعية من صدقات وغيرها من النفقات قال تعالى " :كي ال يكون دولة بين
األغنياء منكم " (الحشر )7:مما يحقق التكافل االجتماعي وتمكين املوارد
البشرية لتنمية املجتمع.
االساس الرابع :التعاون لتحقيق املصلحة اإلنسانية :التعايش السلمي بين
األمم يتطلب التعاون ،ودعوة القرآن الكريم للتعايش السلمي بين األمم لم
تقتصر على املؤمنين فيما بينهم فقط بل تشمل التعاون بين كافة البشر على
اختالف أديانهم ومذاهبهم بما تقتضيه املصلحة اإلنسانية املشتركة قال
تعالى " :وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا هللا
إن هللا شديد العقاب " (املائدة )2:وهذه الدعوة وفق قاعدة جلب املصالح
ودرء املفاسد ،واإلسالم قد تكفل بضمان كل ما يحقق مصلحة اإلنسان في
الدنيا واآلخرة ولهذا التعاون مجاالت منها:
أ -املجال العلمي :فالتعاون العلمي في اطار تبادل املعرفة اإلنسانية من أسس
التعايش السلمي بين األمم ملا يعود بالنفع على اإلنسانية من تبادل العلوم
واملعرفة التي ال يكون فيها تعارض مع الشريعة اإلسالمية وهذا التعاون ليس
مطلوبا على مستوى املجتمع املسلم فحسب بل على مستوى العالم أجمع،
فالتحديات املعاصرة وتعزيز القدرات ،ومعالجة القضايا املجتمعية كالفقر،
والجهل ،واملرض ...يتطلب املزيد من التحاور و التكاتف ملعالجة مثل هذه
القضايا.
ب -املجال املالي (االقتصادي) :املال وسيلة إلشاعة التعاون بين الناس فهو
عصب الحياة ،والقوة املحركة والفاعلة إليجاد التبادل االقتصادي ،ولهذا
فقد حرص اإلسالم على تنمية اإلنسان املسلم في جانبه االقتصادي املالي
والروحي ،واالتجاه نحو ايجاد املشروعات النافعة التي تعزز من اقتصاد
املجتمع املسلم بما ال يخالف الشرع اإلسالمي وفيما يتم استيراده وتصديره ؛
ليكون التبادل التجاري على أساس تبادل املنافع املباحة وبما يحقق مزيدا من
التعاون بين الدول ،وإشاعة أسس التعايش السلمي.
األساس الخامس :الوطنية :الوطنية تمثل العالقات والروابط والصالت التي
تنشأ بين أفراد املجتمع الواحد مهما تعددت اتجاهاته ومعتقداته وصوال
للمجتمع اآلمن الذي ينبذ الطائفية ،ويتلمس جميع أفراده بقيم الوطنية
الحقة وأخالقياتها وثوابتها والحرص ،على الدفاع عن الوطن ضد األخطار
التي تهدده ،وهذه الوحدة تعد من أهم ضوابط التعايش السلمي في املجتمع.
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بصورة بليغة في قوله تعالى " :وال تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا
" (النحل )92:وفي هذا إشارة لألسلوب األحمق الذي يتبعه ناقضو العهد
واملواثيق.
والرسول  -صلى هللا عليه وسلم – حذر من الغدر بما أعد هللا تعالى لهم يوم
القيامة من الخزي والعار بين الخالئق حين يرفع هللا لهم لواء يعرفهم الناس
به فيفضحهم هللا يوم القيامة وجاء في قول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم –
أنه قال " :لكل غاد لواء يوم القيامة يعرف به " البخاري [ ]25وقد التزم
املسلمون بالعهود عبر التاريخ ،فهذا صالح الدين األيوبي ملا دخل بيت املقدس
فاتحا لم يعامل باملثل اإلفرنج ؛ بل بذل األمان لألنفس واألموال ألكثر من مئة
ً
ألف وسمح لهم بالخروج ،وإعطائهم مهلة للخروج أربعين يوما.
ً
بهذه األسس التزمت فلسطين دوما بالوفاء بالعهود واملواثيق حرصا على
االستقرار والتعايش السلمي مع كافة املذاهب و األديان.
 -4التسامح :التسامح ثمرة التصور اإلسالمي لإلنسان الذي يقوم على أساس
غاية الوجود اإلنساني وهو عبادة هللا تعالى بإعمار األرض ،ومن ثم مد الوعي
بالوجود اإلنساني إلى ما وراء الحياة الدنيا الفانية إلى الحياة الخالدة الباقية،
وأكبر األدلة لقيام دولة اإلسالم عبر العصور على أساس تبيين التسامح وهو
تعايش املسلم مع أهل الديانات واملذاهب والعقائد في األمصار التي فتحوها،
ومن يستقرئ التاريخ يجد الشواهد الكثيرة فلما قدم املصطفى  -صلى هللا
عليه وسلم  -املدينة املنورة وفيها عدد كبير من اليهود كان أول عمل قام به
الرسول صلى هللا عليه وسلم أن أقام معهم ميثاقا سمي ب (الصحيفة) تحترم
فيه عقائدهم ويلتزم املسلمون بدفع األذى ،ويكونون مع املسلمين يدا واحدة
على من يقصد املدينة املنورة بسوء وعلى هذا مض ى املسلمون من بعد
الرسول صلى هللا عليه وسلم فكانت املساجد جنبا إلى جنب مع الكنائس
وخير مثال على هذا التالحم في فلسطين مسجد كاتب والية املالصق لكنيسة
الروم األرثودكس بحي الزيتون بالبلدة القديمة في غزة آذان ترفع وأجراس
تقرع ،تقاسموا أسوأ الظروف وخاضوا الحصار والحروب الثالثة معا وظلوا
جزءا واحدا أصيال من نسيج البنية املجتمعية الواحدة رغم اختالف األديان
تأكيدا على أن هناك عالقة سامية تجمع بين األديان مبنية على الحب
املتبادل فالدين هو السلوك اإلنساني مع الخالق -عز وجل ،ومن ثم مع
اإلنسان في التعاون لخير اإلنسانية وهي صورة تتجلى في املجتمع الفلسطيني
بأسره [.]29
اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:
ينص السؤال الثاني على :ما دور املدرسة في تفعيل تطبيقات التعايش
السلمي ؟
تعرف املدرسة بأنها " مؤسسة اجتماعية أنشأها املجتمع عن قصد لتتولي
تنشئة األجيال الجديدة ،بما يجعلهم أعضاء صالحين في املجتمع الذي
تعدهم له ،كما تعمل على تنمية شخصية األفراد تنمية متكاملة ليصبحوا
أعضاء إيجابيين في املجتمع [.]30
وتتميز املدرسة كمؤسسة اجتماعية الرشدان [ ]31مستقلة بما يلي:
ً
• أن املدرسة تضم أفرادا معينين هم املعلمون والتالميذ ،فاملعلمون يقومون
بعملية التعلم ،وهم فئة معينة لها تاريخها ومقوماتها األكاديمية ،ولها نقابتها
الخاصة ،أما التالميذ فهم الفئة التي تتلقى التعليم ويخضعون إلى عملية
انتقاء وغربلة في بعض املدارس الخاصة ،أما املدارس العامة فهي تنتقي
تالميذها على أساس السن دون اعتبار للمستوي االقتصادي واالجتماعي.

االساس السادس :األخالق الفاضلة :األخالق صفة جامعة لصفات ال
يستطيع اإلنسان حصرها لكثرتها و تداخلها ،فالعدل ،واملساواة ،والحرية
تدخل تحت مسماها كما الصدق ،واألمانة ،والوفاء ،والصبر ،والثقة،
والتعاون ...فهي تعد من أهم أسس التعايش السلمي .إذ كيف يعيش أفراد
املجتمع في استقرار و تشارك لوال صفة االمانة ،بل كيف تكون صفة الثقة
لوال الصدق ،وكيف يصبح املجتمع متحدا متعاونا لوال العدل ،والرحمة،
واإلحسان ،والوفاء ،ولوال صفة الشجاعة ما رد ظلم الظاملين.
وحتى تسود هذه األخالق في املجتمع فإن على الدولة العمل على تعميم
األخالق الفاضلة من خالل وضع القوانين ،ومعاقبة املفسدين ،وتوجيه
اإلعالم وما يبثه من برامج أخالقية توعوية وصوال لتحقيق التعايش السلمي
في املجتمع.
ً
ثالثا :أهداف التعايش السلمي في املجتمع الفلسطيني.
فلسطين أرض الرساالت السامية ،ومهد الحضارات التاريخية ،يأمل أهلها
دوما أن يعيش العالم أجمع في حياة ملؤها الحب والسالم واالحترام املتبادل
بين كافة البشر دون تمييز للدين ،أو العرق ،أو الجنس ...ويؤكدون دوما
سعيهم للتعايش السلمي واتخاذهم السالم كخيار استراتيجي وفقا ملبادئ
وأسس الشرعية الدولية عيس ى [ ،]28وتلك مبادئ السياسة الفلسطينية
[ ]29وقد ظهرت هذه األدبيات في فلسطين كصورة حضارية ونموذج ايجابي
نابع من أهداف التعايش السلمي التي حث عليها اإلسالم وتتمثل في:
 -1املساواة :دعا اإلسالم إلى وحدة اإلنسانية باملساواة بين األجناس ،ووحدة
التشريع بين الخاضعين ألحكام اإلسالم في الحقوق املدنية قال تعالى " :يأيها
الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبير " (الحجرات )13:وهذه الوحدة
اإلنسانية ،والكرامة والتعاون تؤدي إلى تحقيق االستقرار والتعايش السلمي
املجتمعي وهو ما تسعى إليه فلسطين.
 – 2العدل :بديهيا أن العدل أساس الحكم ،وأهم مقومات بناء املجتمعات ؛
بل هو سبب وصفها باملجتمعات الخيرية ،وبه توص ي كل الشرائع فهو غاية
الدين فعن الرسول – صلى هللا عليه وسلم – أنه قال " :ال تزال هذه األمة
بخير ما إذا قالت صدقت ،وإذا حكمت عدلت ،وإذا استرحمت رحمت "
العسقالني [ ]27فبالعدل واملساواة يسود التعايش بسالم في املجتمعات.
 -3حرية الدين :حرية الدين تعني حرية غير املسلم في إقامة ومزاولة شعائره
الدينية ،واإلسالم لم يحمل أحدا على اعتناق اإلسالم قال تعالى " :ال إكراه في
الدين " (البقرة )256:وقال تعالى " :لكم دينكم ولي دين " (الكافرون )6:وقال
تعالى" :فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر " (الغاشية)21،22 :
وتؤكد األحاديث النبوية هذه الحرية فعن الرسول – صلى هللا عليه وسلم –
قال " :من ظلم معاهدا ،أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه " (سنن أبي داود
حديث رقم )3052 :وقد مض ى الصحابة -رض ي هللا عنهم – على ما مض ى به
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم – في معاملة أهل األديان املختلفة وتلك هي
فلسفة املجتمع الفلسطيني.
 -4الوفاء بالعهود :حث القرآن الكريم على االلتزام بالعهود قال تعالى " :وأوفوا
بعهد هللا إذا عاهدتم " (النحل )91 :وقال تعالى" :وأوفوا بالعهد إن العهد كان
مسؤوال " (اإلسراء )24:ويقول الزجاج" :كل ما أمر هللا به ونهى عنه فهو من
العهد .والوفاء بالعهد هو القيام بحفظه على الوجه الشرعي إال إذا دل دليل
خاص على حوار النقص " وقد ذم هللا تعالى الذين ينقضون العهد ووصفهم
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• أن املدرسة لها تكوينها السياس ي الواضح التحديد ،فطريقة التفاعل
االجتماعي التي نجدها في املدرسة ،والتي تتمركز حول القيام بالتعليم ،تحدد
النظام السياس ي للمدرسة .والعملية التعليمية داخل املدرسة تتكون من
ً
حقائق ومهارات واتجاهات وقيم أخالقية ،ومع هذا فاملعلمون يرغبون دائما
في أن يسيطر تالميذهم على املواد الدراسية سيطرة إجبارية.
ً
• إنها تمثل مركزا للعالقات االجتماعية املتداخلة واملعقدة ،وهذه العالقات
االجتماعية هي املسالك التي يتخذها التفاعل االجتماعي ،والقنوات التي
يجري فيها التأثير االجتماعي .والعالقات االجتماعية املركزة في املدرسة يمكن
تحليلها على أساس الجماعات املتفاعلة فيها ،وأهمها التالميذ واملعلمون،
ولكل منها دستورها األخالقي وعاداتها نحو املجموعات األخرى.
• يسودها الشعور باالنتماء أي الشعور بالنحن ،فالذين يتعلمون في املدرسة
يرتبطون بها ويشعرون بأنهم جزء منها ،وأنها تمثل في حياتهم فترة مهمة .وتبرز
هذه الروح بوضوح في االحتفاالت العامة وفي املباريات التنافسية مع اآلخرين،
وفي جماعات الخريجين.
• لها ثقافتها الخاصة وهذه الثقافة التي تكون في جزء منها من خلق التالميذ
مختلفي األعمـار ،وفي الجـزء اآلخر من خلق املعلمين ،هذه الثقافة الخاصة
هي الوسيلة الفعالـة في ارتباط الشخصيات املكونة للمدرسة بعضها بالبعض
األخر.
ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحثان باعتماد استبيان موجه باألسئلة
املقننة للمديرين ونوابهم ،واملشرفين التربويين في املرحلة الثانوية لعدد من
األسئلة ذات العالقة بالتعايش السلمي مما يمكن الباحثين من تقديم وصفا
شامال وتشخيصيا لواقع املدرسة الفلسطينية ودورها في تفعيل تطبيقات
التعايش السلمي:
 -1ماذا يعني لك التعايش السلمي ؟
وقد كانت اإلجابات على التوالي كما يلي:
أ -العيش املشترك والقبول باألخر.
ب-العيش في مجتمعات متكاملة متعاونة دون إلغاء لآلخر.
ت-أن يحيا حياة األمن واألمان دون خوف.
إذ تؤكد هذه اإلجابات وعي العاملين في التعليم ملفهوم التعايش السلمي،
وسعة اطالعهم لكل ما هو جديد في التربية والتعليم ،فاملعلم ال يقتصر دوره
على نقل املعلومة من الكتاب ؛ بل تتعدى إلنتاج شخصيات قادرة على خدمة
املجتمع واإلنسانية وبما يخدم املجتمع األوسع العاملي.
 -2أي إضافات أخرى لهذه املفاهيم؟
وقد أضافوا في إجاباتهم على التوالي ما يلي:
أ -الثقة واالحترام املتبادل.
ب -مد جسور املودة حتى مع املخالف في الدين
ت -العيش في ظل حرية الرأي دون املساس بحرية االخرين
إذ تدلل إضافات املديرين واملشرفين ملفاهيم التعايش السلمي عن االقتناع
بأهمية العيش املشترك ،والقبول باآلخر وهو ما يتطلب مزيدا من تعزيز دور
املدرسة في غرس الثقة واالحترام في نفوس الطلبة.
 -3برأيك أي املقررات الدراسية التي تتضمن مفاهيم التعايش السلمي
التسامح والسالم؟
وقد كانت اإلجابات على التوالي كما يلي( :أ -التربية اإلسالمية ،ب – اللغة
العربية ،ت  -الدراسات االجتماعية ،ث  -املهارات الحياتية) فاملنهاج التعليمي
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نقطة االنطالق لتنمية املتعلمين في مختلف النواحي التربوية ،وإكسابهم
املهارات الحياتية الالزمة ملواجهة الحياة ،وغرس القيم بأنواعها ،وتقاس قيمة
املناهج بمدى االستفادة منها وتطبيقها في املواقف الحياتية ،ومدى استجابتها
لتطوير املجتمع والتأكيد على وحدته وأمنه وهو الضامن للتعايش السلمي
بين أفراد املجتمع واملجتمعات األخرى وقد أفاد العاملون في تعليم املرحلة
الثانوية أن املقررات الدراسية أألقرب في تضمينها للمفاهيم التي تحقق
التعايش السلمي وتطبيقاته على التوالي كانت( :التربية اإلسالمية ،اللغة
العربية ،الدراسات االجتماعية ،املهارات الحياتية) وهذه النتيجة تتفق مع
دراسة الشمري [ ]14والتي أشارت إلى أن محتوى منهاج التربية اإلسالمية أولى
العالقات اإلنسانية مع غير املسلمين االهتمام الواضح الذي عزز التعايش
السلمي داخل املجتمع  ،ودراسة الزهراني [ ]17التي أشارت إلى قيم السالم
الالزمة لطلبة املرحلة املتوسطة كقيم األمانة ،العدل ،اإلحسان ،أدب الدعوة
والحوار...والتي تحقق التعايش السلمي ،ودراسة العجاجي [ ]19التي أشارت
أيضا إلى تأكيد أهمية تدريس قضايا السالم في محتوى كتب الدراسات
االجتماعية.
 -4كيف يمكن للمعلم غرس قيم التعايش السلمي ؟
حيث أشارت النتائج إلى قيام املعلم بغرس فيم التعايش السلمي من خالل:
أ -االنشطة الالصفية كاملسرح التعليمي و اإلذاعة املدرسية...
ب -القصص التاريخية والدينية التي تعزز التعايش السلمي.
ت -أسلوب القدوة الحسنة من املعلمين والكادر املدرس ي
فاألنشطة الطالبية املدرسية من أهم الوسائل التربوية في تربية النشء تربية
متوازنة ومتكاملة [جسميا ،وعقليا ،واجتماعيا ،ووجدانيا ،ولغويا] ،ليكون
هؤالء الطلبة لبنة قوية في تحقيق آمال املجتمع وتطلعاته في العيش املشترك
وبسالم .وهذه األنشطة تتطلب التخطيط الجيد ،ورسم االستراتيجيات
الواضحة والشاملة ليطبقها املعلم عند تدريسه .ومن األنشطة التي أدلى بها
أفراد العينة كانت على التوالي( :املسرح التعليمي ،اإلذاعة املدرسية ،القصص
التاريخية والدينية ،أسلوب القدوة ،نشر ثقافة العمل التطوعي).
 -5برأيك هل تسهم األنشطة الطالبية املعمول بها في املدارس في تعزيز قيم
التعايش السلمي ؟
أفاد املستفون إيجابا بأن االنشطة الطالبية املعمول بها في املدرسة الثانوية
الفلسطينية تعزز قيم التعايش السلمي ،وجميعهم قد أشاروا إلى أهمية
األنشطة الطالبية في غرس قيم التعايش السلمي من خالل ما تغرسه
األنشطة لدي الطلبة من أفكار وقيم نظرية وتطبيقات عملية من خالل
تعامل وممارسات الطلبة مع بعضهم البعض ،وتعامل األساتذة والعاملين.
ويرى الباحثان أن األنشطة الطالبية كلما ربطت بواقع املجتمع وما يعانيه من
مشكالت حققت أهدافها ،وكلما تنوعت بين األنشطة :العلمية ،والثقافية،
واالجتماعية ،والوطنية ،والدينية ،والترفيهية آتت ثمارها في تحقيق أهداف
النشاط الطالبي والتي من أهمها تقوية العالقات الطالبية وبالتالي تحقيق
التوافق االجتماعي املؤدي للتعايش السلمي.
 -6ما التوجيهات التي تنصح بها لتفعيل دور النشاط الطالبي في غرس قيم
التعايش السلمي ؟
أكد املستفتون أهمية تفعيل لجان النشاط الطالبي التالية لتعزيز قيم
التعايش السلمي وهي على التوالي كما يلي:
أ -تفعيل لجان النشاط الطالبي املدرس ي.
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ب-تفعيل دور املسرح التعليمي واإلذاعة املدرسية.
ت -انتصاب املعلمين انفسهم كقدوات.
ث -نشر ثقافة العمل التطوعي.
ج -استضافة رجال الوعظ واالرشاد.
ح -تفعيل نشاط الرسم الفني.
 -7ملدير املدرسة الدور التربوي الفاعل الذي يسهم في غرس قيم التعيش
السلمي .فما أهم التطبيقات التربوية التي ترى أنها تسهم في تحقيق هذا الدور
؟
ً
أفاد املستجيبون ايجابيا بأن ملدير املدرسة الدور الفاعل في غرس قيم
التعايش السلمي من خالل-:
 -اإلشراف على لجان النشاط الطالبي املدرس ي ومتابعتها.

 اإلسهام مع املعلمين والطلبة في تفعيل العمل التطوعي والخدمي الذي تقومبه املدرسة.
 توجيه الدعوة لرجال الوعظ واإلرشاد إللقاء محاضرات توجيهية وإرشاديةوتوعوية ،وفتح باب النقاش واإلشراف عليه.
 اإلشراف على تفعيل نشاط املسرح التعليمي املوجه.السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
لإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على :ما سبل تعزيز املدرسة
الفلسطينية للتعايش السلمي لدى الطلبة؟
يمكن تمثيل دور املدرسة الفلسطينية للتفعيل التعايش السلمي لدي طلبة
املرحلة الثانوية من خالل الشكل التالي-:

شكل 1
يوضح دور املدرسة الفلسطينية في تفعيل تطبيقات التعايش السلمي لدى طلبتها (جرد من الباحثين)

 .2تبني التحسن املستمر على مستوى األنشطة املدرسية بعقد سلسلة ورش
عمل لدعم التخطيط والتنفيذ الجيد لألنشطة املدرسية وتضمينها مفاهيم
التعايش السلمي.
 .3توفير الدعم الكافي ألنشطة برامج التعايش السلمي في األنشطة املدرسة
بتخصيص موازنة محددة تتعلق باألنشطة املرتبطة بالتعايش ،ودعم
املدارس باإلمكانات املادية وتطوير مرافق املدارس العربية (مكتبة املدرسة-
الرحالت املدرسية – برامج طابور الصباح – املسابقات الثقافية.
ً
ثالثا :دور املعلمين في تعزيز لقيم التعايش السلمي لدى الطلبة من خالل:
 .1نشر ثقافة التعايش في أوساط املعلمين من خالل-:
 تنظيم ورش عمل حول أليات تطبيق التعايش في املدارس. عمل زيارات لفرق من املعلمين والخبراء لالطالع على تجارب ناجحة فيموضوع التعايش السلمي والتعليم.
 .2تطوير قدرات املعلمين في ممارسة مفاهيم التعايش في العملية التعليمية
من خالل:
 إعداد برنامج تدريبي للمعلمين على مستوى الدولة. عقد ندوات وورش عمل حول أليات تطبيق التعايش في املدارس. إعداد دليل عمل للمعلمين يتضمن تطبيقات التعايش في املدرسة. .3تمكين املعلمين من تطبيق أفكار واقتراح حلول ملشكالت املدرسة املتعلقة
بتطبيق مفاهيم التعايش السلمي.
 -تنظيم ورش عمل حول أليات تطبيق التعايش في املدارس الفلسطينية.

من الشكل السابق يمكن تعزيز املدرسة الفلسطينية للتعايش السلمي لدى
طلبتها على النحو التالي:
ً
أوال :دور املناهج املدرسية في تعزيزها لقيم التعايش السلمي لدى الطلبة من
خالل:
 .1نشر ثقافة التعايش في املناهج املدرسية الفلسطينية.
 تطوير خطط وسياسات لتحسين مستوي التعايش في املناهج الفلسطينية. عقد اجتماعات وندوات وورش عمل ومؤتمرات وطنية لدعم قيم التعايشالسلمي في املدرسة الفلسطينية.
 إعداد دليل معايير واضحة لقياس مستوي ممارسة مفاهيم التعايشلالستئناس بها في املدرسة الفلسطينية.
 .2تطوير مهارات مصممو املناهج في موضوع التعايش السلمي.
 إعداد برنامج تدريبي متخصص لفرق املناهج على مستوي فلسطين. تنظيم ورش عمل حول أليات تطبيق التعايش السلمي في املداسالفلسطينية.
 عمل زيارات لفرق من املتخصصين التربويين الفلسطينيين لدول أجنبيةذات تجارب ناجحة في موضوع دمج قيم التعايش السلمي في املناهج املدرسية.
ً
ثانيا :دور األنشطة املدرسية في تعزيزها لقيم التعايش السلمي لدي الطلبة
من خالل:
 .1نشر ثقافة التعايش السلمي في جميع األنشطة املدرسة بتطوير خطط
وسياسات املدرسة السنوية وتضمينها مفاهيم وأنشطة تخص التعايش
السلمي.
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 عمل زيارات لفرق من املتخصصين التربويين الفلسطينيين لدول أجنبيةذات تجارب ناجحة في موضوع التعايش والتعليم.
 .4دعم استغالل املوارد املتاحة من قبل املعلمين (املكتبة املدرسية –
مختبرات الحاسوب -القاعة متعددة األغراض )..بتنظيم ورش عمل حول
أليات جلب التمويل ألنشطة املدرسة .حصر املوارد واملرافق املتاحة في
املدرسة وعمل خطط لحسن استثمارها.
ً
رابعا :دور القوانين واللوائح املدرسية في تعزيز التعايش السلمي لدى الطلبة
من خالل:
 .1التطوير والتحسين املستمر في القوانين واللوائح املدرسية بتحديث
القوانين واللوائح املدرسية .ومراعاة مفاهيم التعايش في القوانين واللوائح
املدرسية.
 .2تدريب الخبراء التربويين واملدرين في مجال صياغة القوانين ،ومراعاة
حقوق اإلنسان ومفاهيم وقيم التعايش بعقد دورات تدريبية وندوات وورش
عمل.
 .6التوصيات
من خالل العرض السابق يوص ي الباحثان بما يلي:
 .1تعزيز املقررات الدراسية بفكرة التعددية والتعايش السلمي في ضوء
القرآن الكريم والسنة النبوية في اطار املحافظة على تماسك وترابط املجتمع.
 .2التنويع في أساليب عرض قيم التعايش السلمي من خالل طرائق التدريس
عن طريق القصة ،وضرب املثل ،واملثوبة واألمثال التي استخدمها القرآن
الكريم ،وجاءت بها السنة النبوية
 .3استغالل األنشطة املدرسية كاإلذاعة واملسرح ،والصحف الحائطية
املدرسية وغيرها من األنشطة الطالبية التي تعمل في نشر قيم التعايش
السلمي
 .4عقد الدورات التدريبية للمعلمين اثناء الخدمة وقبلها التي من شأنها أن
توسع مدارك املعلمين لتوظيف املنهج الوسطي الذي ارتضاه هللا تعالى والذي
يؤكد على قيم التعايش السلمي
 .5االستمرار في تنسيق الجهود بين مؤسسات املجتمع التربوية كاإلعالم
املقروء ،واملسموع ،واملرئي ،ودور كل من( :املسجد – املدرسة  -النوادي) من
أجل تربية أفراد املجتمع على قيم التعايش السلمي التي دعا إليها اإلسالم
والتي تؤكد على نقل املفهوم الصحيح لقيم التعايش وتأكيدها على أنها عبادة
وقربة ترفع درجة املسلم حينما يحافظ عليها ويتعامل بها.
 .6التوافق بين وزارات التربية والتعليم في العالم العربي واإلسالمي إلدراج
مفردات وموضوعات ضمن مقرر التربية اإلسالمية والتنشئة االجتماعية تبين
أهمية التعايش السلمي في املجتمع وفق املنظور اإلسالمي الذي يؤكد كرامة
اإلنسان ،وإقامة العدل ،وأن يستمد هذا من الرصيد التاريخي اإلسالمي
املقترحات - :إجراء دراسة للتعرف ملدى وتطبيق املعلمين في مراحل التعليم
العام لقيم التعايش السلمي املتضمنة في املقررات الدراسية.
 إجراء دراسة ملدى ممارسة طلبة املرحلة األساسية العليا والثانوية ملفاهيمالعايش السلمي
املراجع
أ .املراجع العربية:
[ ]1القرآن الكريم :تنزيل العزيز الرحيم.
[ ]2دريب محمد وأخرون .2015

3

2020

[ ]3البدابنة ،ذياب والقطامين ،أحمد ( )2006القيم االجتماعية السائدة
لدى جيلين في املجتمع األردني – املجلة العربية للدراسات األمنية
والتدريب م  ،21ع 41ص.201- 171
[ ]5بلكوي ،عبد هللا ( )2008التعايش دراسة نقدية في ضوء اإلسالم رسالة
ماجستير غير منشورة – جامعة العلوم والتكنولوجيا صنعاء –
الجمهورية اليمينية.
[ ]6التويجري ،عبد العزيز عثمان ( )1998الحوار من أجل التعايش القاهرة:
دار الشروق.
ً
[ ]7نسايز ،انطونيا .وميناو .مارثا ( ،)1426تخيل التعايش السلمي معا تجديد
اإلنسانية بعد الصراع االثني ترجمة فؤاد السروجي – الدار األهلية
للنشر والتوزيع.
[ ]8وزارة التربية والتعليم ( )2017الكتاب االحصائي للتعليم في املحافظات
الجنوبية بفلسطين.
[ ]9قدال ،عبد العاطي ( )2018القيم االجتماعية والثقافية املشتركة ودورها
في تحقيق التعايش االيجابي بين السودانيين والالجئين السوريين في
السودان.
[ ]10نياز ،حياة ( )2017تصور مقترح لزيادة وعي طالب الجامعات السعودية
ملبدأ التعايش السلمي مع اآلخر .مجلة العلوم التربوية .جامعة أم القرى
– كلية التربية .العدد الثاني ج  2ابريل 2017
[ ]13املحلبدي ،مزنة ( )2012التعايش السلمي في إطار التعددية املذهبية
داخل املجتمع املسلم وتطبيقاته التربوية في األسرة واملدرسة .رسالة
ماجستير غير منشورة جامعة أم القرى بمكة املكرمة
[ ]14الشمري ،محمد مطلق (  )2007العالقات اإلنسانية مع غير املسلمين في
ضوء التربية اإلسالمية وتطبيقاتها في الواقع املعاصر – رسالة دكتوراه
غير منشورة – جامعة أم القرى كلية التربية في مكة املكرمة
[ ]15الغرياني ،عادل محمد ( )2006التعايش السلمي في عصور الدول
اإلسالمية – بحث مقدم لندوة التعايش السلمي في اإلسالم تحت رعاية
رابطة العالم اإلسالمي واملركز اإلسالمي – كوملبو – سريالنكا الفترة من
2006 /6 /13-11
[ ]17الزهراني ،صالح ( )2004قيم السالم في كتب التفسير والحديث والتربية
الوطنية في املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية – رسالة
دكتوراه غير منشورة جامعة أم القرى بمكة املكرمة
[ ]18هدايات ،مسور الرحمن ( )2000التعايش السلمي بين املسلمين وغيرهم
داخل دولة واحدة .القاهرة :دار اإلسالم
[ ]19العجاجي ،عبدهللا ( )1999أهمية تدريس قضايا السالم في محتوى
مناهج الدراسات االجتماعية باملرحلة املتوسطة باململكة العربية
السعودية كم يراها املعلمون – املؤتمر القومي السنوي الحادي عشر:
العوملة ومناهج التعليم ،الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس،
القاهرة ،ديسمبر 1999
[ ]20العساف ،صالح ( )2006البحث العلمي في العلوم السلوكية الرياض:
مكتبة العبيكان
[ ]21ابن منظور ،جمال الدين ( )1998لسان العرب .مصر :دار املعارف
[ ]22الزبيدي ،محمد بن مرتض ى الحسيني (ب .ت) تاج العروس من جواهر
القاموس .بيروت :دار الهداية
120

[ ]29مركز املعلومات الفلسطيني وفا ( )2011مبادىء السياسة الخارجية
الفلسطينية
[ ]30ابراهيم ناصر :فلسفات التربية ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان،
 ،2001األردن.
[ ]31الرشدان ،عبد هللا ( :)1994املدخل إلى التربية والتعليم ،دار الشروق،
األردن.
ب .املراجع األجنبية
]16[ Saad EZ-Dine Mohammad (2004) the role of the universities
in fostering the Islamic Christian mutual living and dialog
central European university "CFU" Budapest Hungary 12-13
November 2004.

[ ]23الترمذي ،محمد بن عيس ى سورة ( )1395سنن الترمذي ،تحقيق ابراهيم
عطوة – مصر :مكتبة الجلي
[ ]24صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،،
بيروت :دار احياء التراث العربي
[ ]25البخاري ،محمد بن اسماعيل ( )1407صحيح البخاري  -تحقيق
مصطفى البغا .بيروت :دار اليمامة
[ ]26حلس ،داود ( )2007حقوق اإلنسان الثقافية بين الشريعة اإلسالمية
واملواثيق الدولية .مؤتمر اإلسالم والتحديات املعاصرة .الجامعة
اإلسالمية – كلية أصول الدين في الفترة من (2007 -4 /3-2
[ ]27العسقالني ،أحمد بن حجر (ب .ت) فتح الباري لشرح صحيح البخاري،
تحقيق :عبد العزيز بن باز – بيروت :دار املعرفة.
[ ]28عيس ى حنا ( )2011التعايش والتآخي اإلسالمي املسيحي في فلسطين.
مؤسسة القدس للثقافة والتراث

121

International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 9, Issue 3, September 2020

THE ROLE OF THE HIGH SCHOOLS OF GAZA CITY
IN ACTIVATING THE IMPLEMENTATION OF
PEACEFUL CO-EXISTENCE AND THE METHODS
FOLLOWED TO STRENGTHEN IT

DAOUD DARWISH HELLES
ALYAN ABDULLAH AL-HULI
Associate Professor of Curricula
Professor of Fundamentals of Education
Faculty of Education - Islamic University, Gaza

ABSTRACT_ The study aims at identifying the role of the high schools of Gaza city in activating the
implementation of peaceful co-existence and the methods followed to strengthen it. The two researchers
adopt the analytical descriptive approach where the population consists of all the members of high school
educational administration in Gaza city from which a sample of (84) administrators is selected including
supervisors, directors, and their deputies. A closed- questions questionnaire is the tool used and the most
important findings of the study are The role of the school curriculum through: spreading the culture of
co-existence in the Palestinian curriculum and developing the skills of curriculum designers on the field
of peaceful co-existence. The role of school activities through: spreading the culture of peaceful
coexistence, promoting continuous improvements of school activities, and providing adequate support for
the peaceful co-existence programs. The role of teachers through: spreading the culture of co-existence
among teachers and developing teachers’ capacity of implementing the concepts of co-existence in the
educational process . The role of school laws and regulations through: the continuous developments of
schools’ laws and regulations and the training of educational experts and managers in the laws drafting
field.
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