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ا  

  

  ل  

  

لَّ�����ا َیْنَھ�����اُكُم اللَّ�����ُھ َع�����ِن الَّ�����ِذیَن َل�����ْم ُیَق�����اِتُلوُكْم ِف�����ي ال�����دِّیِن َوَل�����ْم ُیْخِرُج�����وُكم مِّ�����ن         {
ِإنََّم������ا  ) ٨(ِدَی������اِرُكْم َأن َتَب������رُّوُھْم َوُتْق������ِسُطوا ِإَل������ْیِھْم ۚ ِإنَّ اللَّ������َھ ُیِح������بُّ اْلُمْق������ِسِطیَن       

 َق�������اَتُلوُكْم ِف�������ي ال�������دِّیِن َوَأْخَرُج�������وُكم مِّ�������ن ِدَی�������اِرُكْم   َیْنَھ�������اُكُم اللَّ�������ُھ َع�������ِن الَّ�������ِذینَ 
َوَظ�����اَھُروا َعَل�����ىٰ ِإْخ�����َراِجُكْم َأن َتَولَّ�����ْوُھْم ۚ َوَم�����ن َیَت�����َولَُّھْم َفُأوَلِٰئ�����َك ُھ�����ُم الظَّ�����اِلُموَن         

 [الممتحن�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة[} )٩(
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   ....................اإلھداء

  وسالم العیش بأمن إلى كل الطامحین إلى

   كانأینما لإلنسانئة سبل العیش الكریم ی كل من یعمل بجد وإخالص لتھإلى

   إلى منارة العلم اإلسالمي العالمیة وحاضرة العالم اإلسالمي 

   الشریف األزھرجامعة 

 تحیة  إجـــــــــالل و إكبــــــــــار 

  

  الباحث 
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ایش و التسامح في الدستور االطار الدستوري والقانوني لقیم المواطنة و التع
  والتشریعات البحرینیة  دراسة تحلیلیة تطبیقیة

  ةمحمد محمود العمار العجارم

  .، البحرین  جامعة العلوم التطبیقیة،كلیة الحقوق 

  Prof. Alammar@gmail.com :البرید اإللكتروني 

  :ملخص

 الم�������شرقة ف�������ي األوج�������ھ ی�������سلط الباح�������ث  ال�������ضوء ف�������ي ھ�������ذا البح�������ث عل�������ى  
ات البحرینی�������ة الت�������ي تكف�������ل المواطن�������ة ال�������صالحة و التع�������ایش ال�������سلمي الت�������شریع

لكاف�����ة أطی�����اف و مكون�����ات ال�����شعب ف�����ي البح�����رین ، حی�����ث تع�����د المواطن�����ة م�����ن         
الق�����ضایا القدیم�����ة المتج�����ددة الت�����ي م�����ا تلب�����ث أن تف�����رض نف�����سھا عن�����د معالج�����ة أي     
بع�����د م�����ن أبع�����اد التنمی�����ة ب�����المفھوم اإلن�����ساني ال�����شامل ب�����صفة خاص�����ة وم�����شاریع       

وق�����د وض�����عت لھ�����ذه المواطن�����ة ف�����ي جمی�����ع    . التط�����ویر ب�����صفة عام�����ة  اإلص�����الح و
ال�������دول ت�������شریعات لحق�������وق الم�������واطن وواجبات�������ھ وترس�������خ الدس�������اتیر الحدیث�������ة     

ة  ب���� تعبی����را ع����ن رغ المب����ادئ ھ����ذه ت����أتي ف����ي حی����اة ال����شعوب ، و   أساس����یة مب����ادئ
 ، داخ������ل ح�������دود إقلیمھ�������ا أو  وطمأنین�������ةال������شعوب ف�������ي الع������یش ب�������سالم و أم������ن    

حل������ت ، لتك������ون آمن������ة مطمئن������ة ال تخ������شى عل������ى      خارج������ة  حیثم������ا حل������ت وارت  
 الثقاف�������ات أو ال�������دیانات ،  فنج�������د أن أو األوط�������ان اخ�������تالف دیانتھ�������امعتق�������داتھا و 

معظ�����م دس�����اتیر دول الع�����الم الحدیث�����ة تكف�����ل حری�����ة ال�����دین والمعتق�����د والم�����ذھب ،         
و تح�����ض الت�����شریعات المحلی�����ة عل�����ى ت�����وفیر ح�����د ادن�����ي م�����ن الظ�����روف المواتی�����ة     

دین�����ھ ومعتق�����دة بحری�����ة تام�����ة و تكف�����ل ع�����دم      لك�����ل ف�����رد لك�����ي یم�����ارس طق�����وس     
 ت������صرف یم������س حری������ة أيت������دخل الغی������ر ب������ھ ، ال ب������ل وتج������رم ذل������ك  وتجع������ل  

 فع�������ال مجرم�������ا اإلن�������سان فك�������ر ی�������ؤمن ب�������ھ  أيال�������دین والمعتق�������د والم�������ذھب أو  
 المعتق������د ال ی������شكل  أو ك������ان ذل������ك ال������دین   إذایعاق������ب علی������ة الق������انون خ������صوصا    

تور البحرین������ي ال������صادر  وم������ن ھ������ذه الت������شریعات الدس������ . م������ساسًا ب������أمن الدول������ة  
 ومیث���������اق العم���������ل ال���������وطني البحرین���������ي ٢٠٠٢ والمع���������دل ع���������ام ١٩٧٣ع���������ام 

 حی�������ث ت�������ضمنت ھ�������اتین ال�������وثیقتین الدس�������توریتین عل�������ى  ٢٠٠٢ال�������صادر ع�������ام 
 الھام�����ة الت�����ي تكف�����ل حری�����ة المعتق�����د بم�����ا یكف�����ل  التع�����دد و      المب�����ادئالعدی�����د م�����ن  

 یحت�����ذي  وذج�����ا أنم  وبم�����ا یحق�����ق   األفك�����ارالتع�����ایش ال�����سلمي ألتب�����اع ال�����دیانات و    
ف����ي ال����وطن العرب����ي ب����شكل خ����اص والع����الم اجم����ع ب����شكل ع����ام وھ����ذا م����ا س����وف         

  .نحاول بحثھ الحقا 

  .  التسامح ،  المواطنة ، التعددیة ، التعایش  :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

Constitutional and Legislation framework for the values of 

citizenship, coexistence and tolerance in the Bahraini 

constitution and legislations, an analytical and applied study. 

In this research, the researcher highlights the bright aspects 

of Bahraini legislation that guarantee good citizenship and 

peaceful coexistence of all spectrums and components of the 

people in Bahrain. Where citizenship is one of the old and 

renewed issues that soon impose itself when dealing with any 

dimension of development in the comprehensive 

humanitarian concept in particular and the projects of reform 

and development in general. In this country, citizenship has 

established legislation for the rights and duties of citizens, and 

modern constitutions establish fundamental principles in the 

lives of peoples. These principles are an expression of the 

desire of peoples to live in peace, security and tranquility 

Within the borders of its territory or outside, wherever it has 

departed and departed, to be safe and reassuring, not afraid 

for its beliefs and religions of different homelands, cultures or 

religions, we find that most of the constitutions of modern 

countries of the world guarantee freedom of religion, belief 

and doctrine , And local legislation urges the provision of a 

minimum of favorable conditions for everyone to practice their 

religion and beliefs in complete freedom and to ensure that 
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others do not interfere with it  does not, and even criminalizes 

it، and makes any behavior that violates the freedom of 

religion, belief and doctrine, or any thought that a person 

believes in a criminal act, punishable by law, especially if that 

religion or belief does not prejudice the security of the stat 

 Among these legislations are the Bahraini constitution issued 

in ١٩٧٣ and amended in ٢٠٠٢, and the Bahraini National 

Action Charter issued in ٢٠٠٢, which included these two 

constitutional documents on many important principles that 

guarantee freedom of belief in a manner that guarantees 

pluralism and peaceful coexistence for followers of religions 

and ideas in a way that achieves a role model in the Arab 

world in a way Private and the world in general, and this is 

what we will try to discuss later. 

Key words : pluralism, coexistence, tolerance, citizenship. 
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  -:الفهــــــــــرس

  :.سوف یتم تقسیم البحث في مقدمة و  ثالثة مطالب

  نظرة في نظریة  التعدد والتسامح والتعایش   الدیني وتطورھا :  األولالمطلب 

  اإلسالمالمواطنة والتعددیة الدینیة والتسامح والتعایش  في :  المطلب الثاني 

ح والتعایش  في الدستور والتشریعات    المواطنة والتعدد و التسام-:المطلب الثالث 
  في مملكة البحریین

  الخاتمة

  النتائج والتوصیات
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  املقدمة 

 تھ������تم الت������شریعات الوطنی������ة ف������ي ك������ل دول������ة  ومنھ������ا الت������شریعات الدس������توریة        
بترس��������یخ مب��������دأ المواطن��������ة ، حی��������ث تع��������د المواطن��������ة م��������ن الق��������ضایا القدیم��������ة 

ن�����د معالج�����ة أي بع�����د م�����ن أبع�����اد   المتج�����ددة الت�����ي م�����ا تلب�����ث أن تف�����رض نف�����سھا ع  
التنمی�������ة ب�������المفھوم اإلن�������ساني ال�������شامل ب�������صفة خاص�������ة وم�������شاریع اإلص�������الح        

وق������د وض������عت لھ������ذه المواطن������ة ف������ي جمی������ع ال������دول    . والتط������ویر ب������صفة عام������ة 
ت�����شریعات لحق�����وق الم�����واطن وواجبات�����ھ وف�����ي الق�����رن الح�����ادي والع�����شرین ش�����ھد        

فات مفھ�������وم المواطن�������ة تط�������ورا م�������ال ب�������ھ منح�������ى العالمی�������ة وتح�������ددت مواص�������  
.   االعت�����راف بوج�����ود ثقاف�����ات مختلف�����ةإل�����ىالمواطن�����ة الدولی�����ة عل�����ى نح�����و ی�����ذھب  

و فھ�����م  . و االعت�����راف بوج�����ود دیان�����ات مختلف�����ة   . واحت�����رام ح�����ق الغی�����ر وحریت�����ھ   
و . و فھ���������م اقت���������صادیات الع���������الم . وتفعی���������ل آی���������دیولوجیات سیاس���������یة مختلف���������ة  

. و الم��������شاركة ف��������ي ت��������شجیع ال��������سالم الع��������المي. االھتم��������ام بال��������شؤون الدولی��������ة
 .لم�����������شاركة ف�����������ي ادارة ال�����������صراعات بطریق�����������ة م�����������ن غی�����������ر عن�����������ف فوا

وھ������ذه المواص������فات لم������واطن الق������رن الواح������د والع������شرین یمك������ن فھمھ������ا ب������شكل    
أف�������ضل ف�������ي ص�������ورة كف�������اءات تنمیھ�������ا مؤس�������سات المجتم�������ع لتزی�������د فاعلی�������ة        
االرتب�������اط ب�������ین األف�������راد عل�������ى الم�������ستوى الشخ�������صي واالجتم�������اعي والمحل�������ي     

ھ������ارات وق������درات معین������ة للتفكی������ر   والق������ومي وال������دولي، ویك������ون ذل������ك بتنمی������ة م  
تح������سم وت������نظم ف������ي الوق������ت نف������سھ االختالف������ات الثقافی������ة، ومواجھ������ة الم������شكالت   
والتح�������دیات كأع�������ضاء ف�������ي مجتم�������ع ع�������المي تعنت�������ي ت�������شریعات  ال�������دول ف�������ي  
الع�����صر الح�����دیث بالتعددی�����ة الدینی�����ة و دورھ�����ا ف�����ي لع�����ب دور فع�����الً  ف�����ي بن�����اء       

 حق�������وقھم لألف�������راددول�������ة دیمقراطی�������ة ذات أس�������س دس�������توریة وقانونی�������ة تكف�������ل     
 إل�����ىوحری�����اتھم ،بم�����ا ف�����ي ذل�����ك ح�����ق المعتق�����د ،وحری�����ة ال�����ضمیر، ومم�����ا ی�����ؤدي    

ن������زع فتی������ل الح������روب وال������صراعات الدامی������ة الت������ي أودت بحی������اة المالی������ین م������ن   
(  ف�����ي دول�����ة منیم�����ارث المعتق�����د كم�����ا ح�����دأوالب�����شر ب�����سب االخ�����تالف ف�����ي ال�����دین  

ن م�������ؤخرا م�������ن ت�������صفیة عرقی�������ة للم�������سلمین ھن�������اك وتھجی�������رھم ، م�������) بورم������ا  
 ومملك������ة البح������رین م������ن ال������دول الت������ي لألدی������انخ������الل وج������ود تف������سیر ع������صري 

 وش�����جعت ب�����شكل فع�����ال   واألخالق�����ي بالتعددی�����ة الدینی�����ة والت�����سامح ال�����دیني    آمن�����ت
 ، ف�����شھدت مملك�����ة البح�����رین، من�����ذ    األدی�����انعل�����ى التع�����ایش ب�����ین اتب�����اع مختل�����ف    

االس������تفتاء عل������ى میث������اق العم������ل ال������وطني وموافق������ة ال������شعب علی������ھ بم������ا ی������شبھ      
 م������ا یعب������ر ع������ن تواف������ق الجمی������ع عل������ى محت������واه حكوم������ًة وش������عبًا، وإذ  اإلجم������اع

توج������د رغب������ة ف������ي تحقی������ق م������ستقبل م������ستقر ومزدھ������ر لل������بالد، وج������سد ذل������ك        
 ١٩٧٣التع�������دیل الج�������ذري ال�������ذي اج�������ري للدس�������تور البحرین�������ي ال�������صادر ع�������ام    

 ،  فق������د ح�����دثت نھ������ضة سیاس�����یة وقانونی������ة كبی�����رة نتیج������ة    ٢٠٠٢والمع�����دل ع�����ام   
ي وردت ف������ي المیث������اق وق������د ص������در الدس������تور     لتفعی������ل األس������س والمب������ادئ الت������   

 وك�������ذلك العدی�������د م�������ن الق�������وانین الت�������ي أص�������درھا جالل�������ة  ٢٠٠٢المع�������دل س�������نة 
المل������ك إم������ا لتعی������د تنظ������یم موض������وعات قائم������ة بم������ا یتف������ق والدس������تور والفك������ر      
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 ال������سیاسي الجدی������د والتط������ورات العالمی������ة المعاص������رة ومتطلباتھ������ا، فق������د ص������درت  
یاسیة و االجتماعی�����ة المبنی�����ة عل�����ى   م�����ن الت�����شریعات الناظم�����ة للحی�����اة ال�����س    العدی�����د
 األدی�������ان  ب�������ین اتب�������اع مختل�������ف   األخ�������ر  و المحب�������ة واحت�������رام وقب�������ول   األلف�������ة

 الدینی�����ة م�����ن خ�����الل ال�����نص عل�����ى    العدی�����د م�����ن الق�����وانین و   والمب�����ادئال�����سماویة 
 ف�����ي إط�����ار الحق�����وق والحری�����ات    األف�����رادالمراس�����یم الت�����ي ت�����نظم العالق�����ات ب�����ین     

  .ق مفھوم المواطنة الصالحة ففي مجال الشخصیة والمساواة بما یحق

وم������ن منطل������ق الح������رص عل������ى تأكی������د الحری������ات الشخ������صیة، والم������ساواة ب������ین        
  :المواطنین والعدالة وتكافؤ الفرص، فقد صدرت التشریعات اآلتیة

   بتع��������دیل بع��������ض أحك��������ام ١٩٩٩ل��������سنة ) ٣٤(المرس�������وم بق��������انون رق��������م 
 باالن��������ضمام إل��������ى اتفاقی��������ة ١٩٩٨ل��������سنة ) ٤(المرس��������وم بق��������انون رق��������م 

 التع�����ذیب وغی�����ره م�����ن ض�����روب المعامل�����ة أو العقوب�����ة القاس�����یة       مناھ�����ضة
 أو المھین��������ة الت��������ي اعتم��������دتھا الجمعی��������ة العام��������ة لألم��������م      اإلن��������سانیةأو 

 ٢٠٠٦ل��������سنة ) ٧(الق��������انون رق��������م  .١٩٨٤ دی��������سمبر ١٠المتح��������دة ف��������ي  
الق�������انون رق�������م . بالت�������صدیق عل�������ى المیث�������اق العرب�������ي لحق�������وق اإلن�������سان  

ك�������ة البح�������رین إل�������ى    بالموافق�������ة عل�������ى ان�������ضمام ممل ٢٠٠٦ل�������سنة ) ٥٦(
الق������انون رق������م  . العھ������د ال������دولي الخ������اص ب������الحقوق المدنی������ة وال������سیاسیة     

 بالموافق������ة عل������ى ان������ضمام حكوم������ة مملك������ة البح������رین   ٢٠٠٧ل������سنة ) ١٠(
إل��������ى العھ��������د ال��������دولي الخ��������اص ب��������الحقوق االقت��������صادیة واالجتماعی��������ة     

 ب�������شأن مكافح�������ة االتج�������ار   ٢٠٠٨ل�������سنة ) ١(لق�������انون رق�������م  . والثقافی�������ة
ف�������إن : ل حری�������ة العقی�������دة والتعبی�������ر والن�������شر  وف�������ي مج�������ا . باألش�������خاص

حری�����ة العقی�����دة مكفول�����ة، ولك�����ل م�����واطن ح�����ق التعبی�����ر ع�����ن رأی�����ھ ب�����أي        
  .طریقة 

    اثأداف

  :.إلىیھدف ھذا البحث 
  إظھ������ار دور الت������شریعات الدس������توریة والعادی������ة  ف������ي تنمی������ة و تعمی������ق        -١

وبی�����ان ، التع�����ایش ال�����سلمي ب�����ین األدی�����ان والثقاف�����ات ف�����ي المجتم�����ع الم�����سلم  
  . في ذلكاإلسالمعقیدة 

 دور الت�������شریعات بوج�������ھ ع�������ام والت�������شریعات الدس�������توریة ب�������شكل  إب�������راز -٢
خ�����اص ف�����ي تج�����سید فك�����رة التعددی�����ة والت�����سامح وجعلھ�����ا  م�����سارا ملزم�����ا       

  ومعتقداتھم أدیانھم على اختالف األفرادلكافة 
 م�������ن تج�������ارب ال�������شعوب االس�������تفادة ح�������ض الم�������شرع البحرین�������ي عل�������ى  -٣

ر الت������شریعات بم������ا یتف������ق م������ع    ف������ي ھ������ذا الم������ضمار و تط������وی  األخ������رى
 . التقدم العالمي الملحوظ في ھذا اإلطار 
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 إظھ�����ار فك�����رة المواطن�����ة م�����ا ھ�����ي إال حاض�����نة مناس�����بة لق�����یم  التعددی�����ة          -٤
 وحری������اتھم أف������راد حق������وق الحت������راموالتع������ایش ال������سلم ، ونتیج������ة طبیعی������ة 

 .  الدینیة و الثقافیة و االجتماعیة أطیافھم ألوان اختالف، على 

   اث

الم�����نھج : اعتم�����دت ف�����ي ھ�����ذا البح�����ث عل�����ى الم�����نھج الوص�����في التحلیل�����ي ویعن�����ي       
الح�������صول عل�������ى معلوم�������ات تتعل�������ق بالحال�������ة الراھن�������ة للظ�������اھرة       " الوص�������في 

موض������وع الدراس������ة لتحدی������د طبیع������ة تل������ك الظ������اھرة والتع������رف عل������ى العالق������ات    
المتداخل��������ة ف��������ي ح��������دوث تل��������ك  الظ��������اھرة ووص��������فھا وت��������صویرھا وتحلی��������ل      

وج�����اء البح�����ث ف�����ي  ثالث�����ة مطال�����ب   ".ھا ونموھ�����ا ئو ن�����شالمتغی�����رات الم�����ؤثرة ف�����ي
  وخاتمة و نتائج وتوصیات 

   سوف یتم تقسیم البحث في مقدمة و  ثالثة مطالب

نظ������رة ف������ي نظری������ة  التع������دد والت������سامح والتع������ایش   ال������دیني       :  األولالمطل������ب 
  وتطورھا

المواطن�������ة والتعددی�������ة الدینی�������ة والت�������سامح والتع�������ایش  ف�������ي   :  المطل�������ب الث�������اني 
  ماإلسال

   المواطنة والتعدد و التسامح والتعایش  في الدستور والتشریعات في -:المطلب الثالث 
  مملكة البحرین

  الخاتمة

  النتائج والتوصیات

    اث

ق�������د ی�������رى ال�������بعض أن  المواطن�������ة و التعددی�������ة و  الت�������سامح والتع�������ایش ال�������دیني  
یاسیة وتتبناھ����ا  فل����سفیة ین����ادي بھ����ا دع����اة العولم����ة م����ن الناحی����ة ال����س      أفك����ارمج����رد 

 التعددی��������ة والت��������سامح  أنال��������دول كفك��������ر سیاس��������ي ولك��������ن بالحقیق��������ة والواق��������ع    
 القانونی������ة والدس������توریة الت������ي تبن������ى   األس������س م������ن أص������بحتوالتع������ایش ال������دیني  

 غط������ار م������ن التع������یش ال������سلمي ب������ین   أوس������ععلیھ������ا الدول������ة م������ستقبلھا ل������ضمان   
م  والمعتق������دات  بم������ا یحق������ق مفھ������و األدی������ان  ك������ان متع������ددإذاش������عوبھا خ������صوصا 

 خل�����ق بیئ�����ة مناس�����بة لیع�����یش الجمی�����ع فیھ�����ا    إل�����ىالمواطن�����ة الحق�����ة ، الت�����ي ت�����ستند   
 الملزم�����ة اآلم�����رة م�����ن خ�����الل القاع�����دة القانونی�����ة إال وس�����الم وھ�����ذا ال یك�����ون ب�����أمن

یكف������ل التع������یش بی������نھم ل������ذلك ق������د یعت������ري   والت������ي ت������نظم س������لوكھم بم������الألف������راد
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ء بع�����ض الت�����شریعات ف�����ي بع�����ض ال�����دول ال�����نقص بھ�����ذا اإلط�����ار ولت�����سلیط ال�����ضو     
  .  والدیني حعلى دور التشریعات القانونیة في كفالة التعدد والتسام

ث أا   

 ت������رف اجتم������اعي  تحق������ق   أم ض������رورةھ������ل التع������دد والت������سامح ال������دیني     -١
 معنى المواطنة الحقة 

وھ�������ل تكف�������ل الت�������شریعات وتؤك�������د عل�������ى التعددی�������ة والت�������سامح ال�������دیني       -٢
ل������ة الدس������تور  والمواطن������ة  كحاض������نة لھ������ا وتحق������ق  نت������ائج إیجابی������ة لكفا     

 والتشریعات البحرینیة لھذه الحالة 
وھ�������ل ك�������ان الدس�������تور والت�������شریعات ف�������ي مملك�������ة البحرین�������ي بم�������ستوى   -٣

 مرضي في ھذا اإلطار 
 ھ������ل ھن������اك تواف������ق وتكام������ل ب������ین المواطن������ة و التع������ایش ال������سلمي ف������ي     -٤

 . الدولة 
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   اولاطب 

و دش  اوا دد واا ظر   ظرةطور  

وي- أوا صار ذا عدد ،  وتعدد بمعنى زاد في العدد أيلكلمة التعدد  تعدد    ا 

، فالعدد ھو الكمیة المتألقة من الوحدات، فیختص )٢(وھو الكثرة١وتعدد تعددأ فھو متعدد 
 :وعلى ھذا فالواحد لیس بعد، ألنھ غیر متعدد، إذ العدد الكثر، والتعدیة بالمتعدد في ذاتھ،

 ) ٣(التعددیة الثقافیة: "مصدر صناعي من تعدد مثل. اسم مؤنث منسوب إلى تعدد
قاموس  وفي. والیاء التي تختم بھا ھذه الكلمة ھي یاء النسبة. فالتعددیة نقیض األحادیة

، )والكثرة المذھب الذي یمیل إلى التعدد ٤Pluralaism المورد تعني کامة التعددیة
ه فلسفي في التفكیر اإلنساني لھ تجلیاتھ وامتداداتھ في مختلف وكلمة التعددیة برزت كاتجا

بل أضحت نمطا في الفكر  نواحي الحیاة، فلیست ھي أطروحة ذات طابع نظري تجریدي
  .  كأكثر مسائل الفلسفة الحدیثة -والممارسة 

  ُ -ددف ار   حكم یتم من خالل عملیة أخذ ورد بین فئات متنافسة ٥

ویرى مناصرو التعددیة بأنھا أحسن نظام . ختلف القطاعات أو من الحكومة ذاتھا من م
دیموقراطي في مجتمع معقد إذ أن مساھمة كل فرد من أفراده في اتخاذ القرار أمر غیر 

ففي المجتمع المتعدد یحافظ على حقوق الفرد بنوع من الموانع والموازین خارج . عملي 
ومن خالل انتماء . على السلطة بل یكون ھناك تبادل علیھا الدستور فال تستحوذ أي فئة 

ویرى . وانخراط ونشاط الفرد في إحدى ھذه الفئات یمكنھ أن یؤثر على اتخاذ القرار 
البعض أن الوالیات المتحدة مثال على ھذه المجتمعات التعددیة بینما یرى البعض اآلخر 

جتمع األمریكي سوى مجتمع أن المجتمع المتعدد ضرب من ضروب الخیال وما الم

                                                           

 معجم لسان العر ، البن منظور منشور على الرابط -١ 
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  احمد بن محمد بن علي الفیومي المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، المكتبة العلمیة بیروت  - ٢
 ٣٩٠ ن ص ٢نج

 ن تاج العروس من جواھر القاموس ، ١٢٠٥الرزاق الحسیني المتوفى سنة  بدمحمد بن محمد بن ع-٣
  ٣٥٣ت ص -دار الھدایة د

 ٣٣٦ن ص١٩٩٩ انجلیزي ، دار العلم للمالیین ، – عربي –  روحي البعلبكي ، المورد - ٤
 الدكتور محروس محمد محروس بسیوني ، التعددیة الدینیة رؤیة نقدیة ، بحث منشور في مجلة - ٥
 و مابعدھا على ٤١٩ه ص ١٤٣٨لسنة ) ١٢(یبة لالداب والعلوم االنسانیة ، السنة السادسة ، العدد ظ

 https://www.taibahu.edu.sa/Pages/ARالرابط 
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 تحصینًا و قوة  أكثر لبناء مجتمعات أساسیة و التسامح مكونات ٢ تعتبر التعددیة .١نخبوي
واستقرار نطرا لما توفره وتشیعھ من مفاھیم أصبحت مطلوبة بدرجة أساسیة في إشادة 

بس، تعریفات التعددیة ؛ إلزالة ھذا الللالمجتمعات المتوافقة ، وسنعر  لبعضا من ا
، فلھا معنیان رئیسان لھما صلة )التعددیة(فأما كلمة "وللوقوف على تعریف جامع لھا ، 

التعدد النوع : أحدھما فلسفي، واآلخر سیاسی اجتماعی، ومدارھما على بمفھوم المصطلح
  والمعتقدات، والتعایش بین ھذه المتعددات مع بقاء خصائصھا، وأما كلمةفالمبادئ

 فھي في بلد منشأ المصطلح محل جدل كبیر في مدلولھا في مجاالت، )التعددیة الدینیة
 تداولھا، في أحكام الدین، وعلم الالھوت، وعلم اإلنسان، وعلم االجتماع، ومقارنة

 األدیان؛ وھو اختالف كبیر جدا جعل بعض الباحثین یرى استحالة أو شبھ استحالة
اإلنسانیة  ي في مجال الدراساتوھناك اتجاه قو. الوصول إلى تعریف یتفق علیھ الجمیع

ما یدین   یدخل في معنى الدین جمیع-واالجتماعیة ومقارنة األدیان وفلسفة التدین 
أنھ : " ھي٣اإلنسان بھ، سواء تضمن ذلك اعتقادا بوجود إلھ وعبادتھ أو لم یكن كذلك

الحرص على تطبیق حق المواطنة في صورتھا " مصطلح یتضمن خاصیة رئیسة ھي 
المعتقدات داخل وطن  االعتراف بتعدد:  ألن ھذا الخاصیة تنطوي على أمرینالكبرى؛

احتفاظ کل بخصائصھ العقدیة،  ما، والتعایش السلمي بین أصحاب ھذه المعتقدات مع
الیوم، یقصد بھ تلك التصورات والمناھج  وعلى ھذا فإن مصطلح التعددیة السائد المتداول

، )٤"(التنوع والتباین في المجتمعات البشریة كلةالغربیة المعاصرة لتفسیر وتنظیم مش
 وھناك  تعریف للتعددیة .النظریة كما سیتبین الحقا فھذا التعریف یركز على الھدف من

االجتماعي واألخالقي بكافة  ضرورة االعتراف المعرفي ولیس فقط" الدینیة یقول 
دلت من مفھوم النجاة الذي األدیان والمذاھب، وإعطاء المعذوریة للمؤمنین بھا،وبالتالي ع

طائفة دینیة واحدة بحیث صار أكثر شموال  كان یعني في الماضي حصر الخالص في
والمذاھب، كما عدلت من مفھوم التعایش من مجرد  واتساعا لیشمل أكثریة أبناء الدیانات

                                                           

عربي :  مصطلحات سیاسیة ،المعجم  المختصر-١
ar/dict/ar/com.almaany.www://https-عامة
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 ٢٠ ،ص٢٠٠١ الغدیر ، بیروت حیدر حب اهللا ، التعددیة الدینیة ، دار- ٢

التعددی�����ة ال�����دیني رؤی�����ة تأص�����یلیة، أحم�����د مخیم�����ر، موق�����ع رس�����الة      : انظ�����ر مق�����ال ) ا - ٣
 اإلسالم، 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id 
٢٠١٥/٥/٥  

 
 ٢٩رؤی�����ة إس�����المیة الق�����ضیة التعددی�����ة، ب�����سطامي محم�����د س�����عید، بت�����اریخ    :  انظ�����ر مق�����ال- ٤
 ٢٠١٦یونیو 

http://www.sudansite.net/index.php?option=com_content
&view=article& 
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فھذا التعریف یركز على االعتراف ) ١". (حاجة إنسانیة ثابتة كونھ ضرورة مرحلیة إلى
وأنھ سیلحقھ الخالص مھما اختلفت دیانتھ ومن الباحثین من  آلخر وإثبات العذر لھ،با

النظریة في بعض مراحلھا وھو  ینحو بالتعریف إلى أساس من األسس التي بنیت علیھ
حولھا التعددیة ھي سلب الیقین الدیني  أن النقطة المركزیة التي تتمحور"الشك فیوضح 

ولھذا اعتبر أن العودة التاریخیة للتعددیة .احة الدینوالخوض في شكاكیة مطلقة في س
ومن صور التعددیة ٢"  تصلنا بھذا التصور الذي ظھر أثناء عصر النھضة  في أوروبا

فھو : علماء الكالم في الغرب من) شالیرماخر(الدینیة، ما یذھب إلیھ الباحث األلماني 
وأما . عن الذات والعروج إلى اهللاالنسالخ  أما اللب فھو. یذھب إلى إن الدین لب وقشور

وكل األدیان على ھذه . التعلیمات، واألحكام والطقوس القشور فھو سائر ما في الدین من
وعلى ذلك فیجب أن نحافظ على جوھر . أن تحافظ على اللب ومن شأن القشور. الطریقة

 یجب أن التعلیمات واألحكام والطقوس والتصورات األخرى في األدیان فال الدین وأما
واألدیان كلھا تشترك في ھذا الجوھر الذي شرحناه . بھا بصورة قطعیة مطلقة نأخذ
سواء  واإلسالم والمسیحیة والیھودیة والبوذیة والزرادشتیھ والصائبة والھندوس كلھا.آنفا

النقاط  وتختلف ھذه األدیان في سائر. في ھذه الحقیقة التي ھي جوھر األدیان ولبھا
لنفسھ دون سائر  یس لدین من ھذه األدیان أن یدعي أنھ یحتكر الحقیقة كلھاوالتعلیمات، ول

فإذن األدیان اإللھیة تتفق كلھا في التوحید والعودة إلى اهللا،وتختلف في األحكام . األدیان
األدیان ال تعبر عن كل الحقیقة،  وھذه األحكام والتعلیمات في ھذه. والتعلیمات األخرى

كل دین من األدیان اإللھیة، وفي كل  ئة دینیة حظ من الحقیقة، وفيوإنما لكل دین، وكل ف
طریقا إلى اهللا قد تختلف عن الطریق اآلخر،  مذھب من مذاھب ھذه األدیان یجد اإلنسان

ھكذا یقول شالیرماخر لتوجیھ . نقطة عند اهللا ولكنھا تلتقي جمیعا في النھایة، في آخر
تحت عنوان االنفتاح ) الشك في الدین (أسس وھكذا وضع. التعددیة في المسیحیة

أو ) التعددیة الدینیة(اللمسات األولى لنظریة ( جان ھیك(أخذ . والتعددیة في الدین
والتعلیمات . والمذاھب جمیعا تحتفظ بجوھر الدین وانتھى إلى أن األدیان). البلورالیھ(

  . نسان وتحقق وتفعل ھذا الجوھر في حیاة اإل الدینیة، على اختالفھا، تخدم

 ً واوم ا ط 

الصفة التي ُتمنح للمواطن والتي تتحدد بموجبھا عدة أمور : تعرف المواطنة على أّنھا
ومن ھنا فإن للمواطنة خصوصّیة لیست ألي صفة أخرى، . منھا؛ الحقوق، والواجبات

وقات فھي تتضمن انتماء المواطن لوطنھ النابع من حبھ لھ، وخدمتھ لھ في كافة األ
واألحیان، واحترام المواطنین اآلخرین الذین یعیشون معھ على األرض ذاتھا، والذین 

وتعتبر المواطنة ) ٣. (یتقاسم وإیاھم الغذاء، والشراب، والماضي، والحاضر، والمستقبل

                                                           

 .٣٤:  لتعددیة الدینیة، حیدر حب اهللا ، مرجع سابق ص- ١
 ٥٠ن ص ‘وجیھ قانصو التعددیة الدینیة في فلسفة جون ھیك ، المتكزات المعرفیة و الالھوت .   د-٩
 ، النظام السیاسي البحریني ، من سلسلة محمد سعد ابوعامود. السید محمد السید عمر و د.  د - ٣

  وما بعدھا ١٣٠ ، ص ٢٠١٢ ١منشورات جامعة العلوم التطبیقیة ، ط
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عالقة محددة ضمن القانون المعمول بھ في الدولة، حیث تربط ھذه العالقة بین الدولة 
وقد فّرقت بعض الجھات بین . بین اإلنسان الذي ُمنح صفة مواطنبكافة أركانھا، و

مفھومي الجنسّیة والمواطنة، حیث إّن الجنسیة تعطي للمواطن حقوقًا إضافّیة؛ كحق 
حمایتھ وھو في الخارج من أي اعتداء، في حین لم تفّرق جھات أخرى بین ھذین 

على رأسھا الوالدة على أرض  المواطن من خالل العدید من العوامل والتي  المفھومین 
الوطن، یلي ذلك جنسیة الوالدین؛ وھنا تجدر اإلشارة إلى أّن بعض الدول تمنح الجنسیة 

  ومن العوامل الھامة أیضًا ١لشخص ما إذا كان أي من والدیھ حامًال لھذه الجنسیة، في
عامل الزواج، فبعض األشخاص یتزّوجون ممن یحمل جنسّیة معینة بغرض الحصول 

وأخیرًا تمنح بعض الدول الجنسیة بناء على ما ُیعرف بالتجنیس، وفي . لى الجنسیة فقطع
ھذه الحالة فإنھ یتوّجب على الشخص الراغب في الحصول على جنسّیة الدولة المانحة أن 
یدخل البالد بشكل قانونّي، وأن یقیم فیھا، وأن ینّفذ كافة التعلیمات الصادرة عن 

ھذه الدولة والتي تمنح بموجبھا الجنسیة للراغبین، وقد تتضّمن المؤسسات المعنّیة في 
ھذه التعلیمات النجاح في بعض االختبارات التي ترى الدولة أّنھا ضروریة وھامة للعیش 

المواطنة في الوعي . فیھا، ھذا وقد تمنح الدول الجنسّیة لمن یطلب اللجوء إلیھا سیاسیًا
، أو مستغربًا لدى البعض، والسبب في ذلك یعود العام قد یبدو مصطلح المواطنة ھجینًا

إلى عدم وعي الناس بأبعاد ھذا المصطلح، وھنا تكمن مسؤولّیة مؤسسات المجتمع 
المدنّي، والتي یجب أن تعنى بھذا األمر، وأن تجعل مفھوم المواطنة واضحًا لدى 

غنم والمغرم، الجمیع، فكل المواطنین الذین یعیشون على أرض الدولة ھم شركاء في الم
كما ویجب على الناس في شتى ٢. وال مجال إال للعمل المشترك من أجل البناء والعطاء

أصقاع المعمورة أن یعوا تمامًا أّن المواطنة تتعدى حاجز الدولة الضیق إلى العالمّیة، 
فاإلنسان مرتبط بطبیعتھ بعدة انتماءات، واألرض ھي الموطن األول واألخیر ألبنائھا، 

إّن وعي مفھوم المواطنة العالمیة لھ أكبر األثر في عیش سكان األرض عیشة لذا ف
ویفرق الفقھاء بین المواطنة و السكان ، مواطنوا الدولة ھم . كریمة، خالیة من المنغصات

من یدینون بالوالء و االنتماء و حب العیش المشترك في الدولة ویتماعون بحقوق 
 یحملون أندولة فھم القاطنون على إقلیم الدولة دون  سكان الأماوتفرض علیھم واجبات ، 

جنسیتھا وبالتالي ھم ال یدینون بالوالء واالنتماء للدولة و بالتالي ال تفرض علیھم  
 الحقوق السیاسیة كحقي باستثناءواجبات كالدفاع عن الوطن ولكنھم یتماعون بحقوق 

  ٣.االنتخاب والترشیح 

 اقترن مبدأ المواطنة بحركة نضال التاریخ لقد: التطور التاریخي للمواطنة   -١
اإلنساني من أجل العدل والمساواة واإلنصاف، وكان ذلك قبل أن یستقر مصطلح 
المواطنة وما یقاربھ من مصطلحات في األدبیات السیاسیة والتربویة، وتصاعد 
النضال وأخذ شكل الحركات االجتماعیة منذ قیام الحكومات الزراعیة في وادي 

                                                           

 السید عمر ، مرجع سابق .  د- ١
٢- https://mawdoo٣.com/%D٨٥%٩%D٨١%٩%D٨٧%٩%D٨٨%٩%D٩ 

، ٢٠٠٦ ٢ ، ط الدكتور محمد المشھداني ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، الدولة والحكومة-
  ٣ ١١،١٢،١٣منشورات جامعة البحرین ، ص
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ین مروًرا بحضارة سومر وآشور وبابل وحضارات الصین والھند وفارس الرافد
وأسھمت تلك الحضارات وما انبثق عنھا من . وحضارات الفینیقیین والكنعانیین

آیدیولوجیات سیاسیة في وضع أسس للحریة والمساواة تجاوزت إرادة الحكم 
 وحق المشاركة فاتحة بذلك آفاقا رحبة لسعي اإلنسان لتأكید فطرتھ وإثبات ذاتھ

الفعالة في اتخاذ القرارات وتحدید الخیارات، األمر الذي فتح المجال للفكر 
السیاسي اإلغریقي ومن بعده الروماني لیضع كل منھا أسس مفھومھ للمواطنة 

حتى قیام الثورة األمریكیة في أواخر القرن -الذي كان یعني (والحكم الجمھوري 
ي یأتي في مقابلھ الحكم المطلق ولیس الحكم  الحكم المقید، والذ-الثامن عشر

 . الجمھوري كما نفھمھ الیوم 
 

وقد أّكد كل من الفكر السیاسي اإلغریقي والروماني في بعض مراحلھما ضرورة 
المنافسة من اجل تقلید المناصب العلیا وأھمیة إرساء أسس مناقشة السیاسة العامة 

أفرزت تلك التجارب التاریخیة معاني  لقد .باعتبار ذلك شیئا مطلوبا في حد ذاتھ
مختلفة للمواطنة فكرا وممارسة وتفاوتت قربا وبعدا من المفھوم المعاصر للمواطنة، 
وحتى في التاریخ المعاصر تنوعت إفرازات مفھوم المواطنة بحسب التیارات 
الفكریة والسیاسیة واالجتماعیة التي یمكن قراءتھا وفھمھا ونقدھا بمعزل عن 

المحیطة بھا أو بعیدا عن الزمان والمكان، بل أبعادھما االقتصادیة الظروف 
والسیاسة واالجتماعیة واآلیدیولوجیة والتربویة، ومن ثم ال یمكن التأصیل السلیم 
لمفھوم المواطنة باعتباره نتاجا لفكر واحد مبسط وإنما باعتبار أنھ نشأ ونما في ظل 

ئدھا بل وظروف تشكلھا على المستوى محاضن فكریة متعددة تنوعت نظریاتھا وعقا
 .المحلي والقومي والدولي

وألن قضیة المواطنة محور رئیس في النظریة والممارسة الدیمقراطیة الحدیثة، فإّن 
تحدید أبعادھا وكیفیة ممارستھا ینبع من الطریقة التي یمنح بھا ھذا النظام أو ذاك 

م على أداء ھذه الحقوق حقوق المواطنة للجمیع ومدى وعي المواطنین وحرصھ
 وفي القرن الحادي والعشرین شھد مفھوم المواطنة تطورا مال بھ .١والواجبات

 االعتراف -١: منحى العالمیة وتحددت مواصفات المواطنة الدولیة على النحو التالي
 .بوجود ثقافات مختلفة

  . احترام حق الغیر وحریتھ-٢ 
  . االعتراف بوجود دیانات مختلفة-٣ 
  .ھم وتفعیل آیدیولوجیات سیاسیة مختلفة ف-٤ 
  . فھم اقتصادیات العالم-٥ 
  . االھتمام بالشؤون الدولیة-٦ 
  . المشاركة في تشجیع السالم العالمي-٧ 
   .  المشاركة في ادارة الصراعات بطریقة الالعنف-٨ 

                                                           

  ١٩٦٩، دار النھظة العربیة بیروت )  الدولة والحكومة (  الدكتور محمد كامل لیلة ، النظم السیاسیة -١
٢١ 
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وھذه المواصفات لمواطن القرن الواحد والعشرین یمكن فھمھا بشكل أفضل في 
ءات تنمیھا مؤسسات المجتمع لتزید فاعلیة االرتباط بین األفراد على صورة كفا

المستوى الشخصي واالجتماعي والمحلي والقومي والدولي، ویكون ذلك بتنمیة 
مھارات وقدرات معینة للتفكیر تحسم وتنظم في الوقت نفسھ االختالفات الثقافیة، 

 وإذا سلمنا بأن ..١ومواجھة المشكالت والتحدیات كأعضاء في مجتمع عالمي
المواطنة مفھوم یتسع ویتغلغل في آن واحد وفي كل ممارسات األفراد وبنیة 
تفكیرھم المنتجة لمعیار العالقة بین الفرد والمجتمع، وما یحیط بھ من أطار 
قانوني یؤطر آلیات مشاركة المواطن في الشأن العام والحفاظ على المصلحة 

فإّن آلیات تنمیة وتعزیز مبدأ ) ذا أسلمنا بذلكإ(الوطنیة العامة وتعزیز تماسكھا 
المواطنة وتماسك الوحدة الوطنیة بمختلف أبعادھا وتعدد مستویات ممارستھا 
تصبح قضیة مجتمع بأكملھ تتداخل فیھا المسؤولیات وتتشابك لتصبح مھمة 

وھنالك مجموعة من الرؤى التي . وطنیة یحكمھا االنسجام وینظمھا سیاق التناغم
جمتھا على أرض الواقع في مملكة البحرین ضمن مشاریع اإلصالح، ومن تم تر

 :ھذه الرؤى
 
تأسیس العالقة بین مكونات المجتمع والدولة على أسس وطنیة تتجاوز كل األطر ) أ

والعناویین الضیقة، بحیث تكون الجامع العام لكل المكونات والتعبیرات واألطیاف 
 المنبثقة من النص الشرعي المراعي ألسس ھي المواطنة وتماسك الوحدة الوطنیة

تكوین الدولة الصالحة لكل زمان ومكان والتي ال تعني فقط جملة الحقوق والمكاسب 
الوطنیة المتوخاة، وإنما تعني أیضا جملة من الواجبات والمسؤولیات العامة الملقاة 

  .على عاتق كل مواطن
 
 االلتزام بالجوامع والمشتركات تطویر قواعد الوحدة واالجتماع الوطني وتعمیق) ب

الوطنیة ومقتضیاتھا من خالل الممارسات المنضبطة بضوابط العدل والحریة القائمة 
على المفاھیم الدستوریة المنصوص علیھا في الدستور البحریني، فال مواطنة من 
دون ضابط ینظم المسؤولیات ویحدد الحقوق والواجبات ویردع كل محاوالت 

 التركیز على إبراز مبدأ المواطنة واالنتماء لفضائنا االجتماعي .ھتارالتجاوز واالست
وذلك بتوسیع رقعة ومساحة المشاركة في الشأن العام شریطة توافر استعدادات 
حقیقیة عند جمیع الشرائح والفئات لتحمل مسؤولیاتھا ودورھا في الحیاة 

والتواصل بین مكونات إعطاء دفعات متتالیة من االھتمام بنظام العالقات .العامة
المجتمع واالستمرار في إزالة مكونات الشعور باإلقصاء أو التھمیش أو تدني 
المشاركة الفعالة، وتأكید مختلف الشروط والروافد التي تفضي إلى إرساء مبدأ 

  ٢المواطنة بكل مستویاتھ

                                                           

 .٢٠٠٩، مكتبة األسرة، القاھرة، )"التعلیم والمواطنة وحقوق اإلنسان(التربیة المدنیة "شبل بدران،   -١
، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، )"قضایا المواطنة وحقوق اإلنسان(المجتمع المدني "لة، علي لی -٢ 

٢٠٠٧ 
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 ١ المشروع اإلصالحي في مملكة البحرین و دوره في تعزیز قیم المواطنة   -٢

ولقد حمل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة رؤى 
إصالحیة ساھمت في بناء أسس المواطنة الصالحة وأسھمت بشكل كبیر في إرساء 
قیم الدیمقراطیة والعدالة، األمر الذي عزز االنتماء الوطني وزاد من تالحم الشعب 

صالحي لجاللة بكل ثبات حیث یمضي المشروع اإل. والتفافھ نحو وطنھ وقیادتھ
محققا أھدافھ التي وضعت من اجلھا ومحققا إنجازات مستمرة ال تتوقف، فھو 
مشروع وطني شامل، تلتف حولھ القوى والتیارات السیاسیة كافة، الدولة والمجتمع، 
والنخب السیاسیة، وجماھیر شعب البحرین، ویقدم الدیمقراطیة كنمط للحیاة، 

سات وأدوار وتفاعالت في الحیاة السیاسیة من خالل تعزیز وللممارسة، وأیضا كمؤس
المشاركة وتأكید دور المؤسسات، وخصوصا السلطات التشریعیة والقضائیة 

كما أن ھذا المشروع حفظ للدولة أسسا من سیادة القانون وفصل السلطات . والتنفیذیة
عوامل االستقرار والعقالنیة بما یحقق أھداف النمو والنھضة، وفي الوقت ذاتھ یرسخ 

 وتتعدد مجاالت المشروع اإلصالحي وفقا ألربع .والتعایش ونبذ العنف واإلرھاب
مجاالت وھي المجال السیاسي والمجال االقتصادي ومجال األمن الوطني ومجال 

ففي المجال السیاسي یرسم المشروع عالقة قیادة مملكة البحرین . العالقات الخارجیة
ي األصیل فھي عالقة تقوم على أساس التالحم والترابط الحكیمة بالشعب البحرین

والتعاون والتكاتف ووفقا لمبادئ سیادة القانون والتمتع بالحقوق السیاسیة لكل أفراد 
وأما في المجال االقتصادي فیؤسس المشروع للمعادلة االقتصادیة في مملكة . الشعب

ت اقتصادیة والستكمال البحرین لتحقیق مستویات كریمة للشعب ولتفادي أي تقلبا
التطور والنمو في المجال االقتصادي الذي یشھده البحرین لتعزیز المكانة االقتصادیة 

وأما في مجال األمن الوطني یتناول المشروع أھمیة . المرموقة للمملكة عالمیا
وأولویات األمن الوطني باعتباره الحصن الحصین لحمایة البالد وصیانة إنجازاتھا 

ا وضمان االستقرار واألمن البحریني والخلیجي والوطن العربي بشكل ومكتسباتھ
كما یتناول المشروع في مجال األمن الوطني تعزیز منظومة الدفاع ویتم ذلك . عام

من خالل توفیر كل ما یتطلبھ األمن العام من معدات ومقومات وأحدث منظومات 
ء واجبھا الدفاعي على أكمل األمن والدفاع مما یجعل مملكة البحرین قادرة على أدا

وفي مجال العالقات الخارجیة یؤسس المشروع اإلصالحي للمالمح التي تمیز . وجھ
ویرسم مسارات . عالقة مملكة البحرین بدول الخلیج العربي وبالعالم بشكل عام

 .٢ودوائر العالقات الخارجیة للمملكة وفقا لموقعھا الجغرافي وحضارتھا وثقافتھا
وق الوطن ، وفي حقیقة األمر فإن حب الوطن لیس مجرد أعالم ترفع المواطنة وحق

 وإنما حب الوطن مستوطن في القلوب یعبر عنھ -وإن كانت جزًءا من األفراح-
بالفعل واالنتماء أمر عملي نعایشھ ولیس فقط شعارات وھتافات، إن من ینتسبون إلى 
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الدستور ھم مواطنون وطنھم ویلتزمون بالحقوق والواجبات التي یعطیھم إیاھا 
. عادیون غیر أن للمواطنة أشكاال عدة منھا تضحیة المواطنة وإبداعیة المواطنة

وعندما نتسلح . والمطلوب منا ھنا إبداعیة المواطنة التي تعطي أكثر مما تأخذ
والتأخر،  بإبداعیة المواطنة عندھا تدور عجلة التقدم وتنزاح كل أسباب التخلف

) االنتماء والوالء( منا دور في تعزیز وتماسك الوحدة الوطنیة وعندھا یكون لكل فرد
 ١.أكادیمي متخصص في العلوم الشرعیة وتنمیة الموارد البشریة . للوطن 

  

    وم ا  

التسامح ثمرٌة للتعایش ونتیجٌة عنھ، فال یمكن أن یكون التسامح إال بعد عیش مشترك 
 متباینة، وتمارس عادات متنوعة، وتنتمي وتصورات لجماعة من الناس، تحمل أفكارًا

وللتسامح الدیني آثاٌر . إلى دیانات مختلفة، وھو قیمة راقیة ال تصدر إال عن نفوس كریمة
على الفرد والمجتمع، كما أنھ یسھم في البناء الحضاري، الذي یعني انطالق نمط من 

أثر بھ، وھو ما یعني حضارًة قویًة أنماط السلوك اإلنساني، یعترف باآلخر، فیؤثر فیھ ویت
 والتعایش السلمي یدعو الناس إلى . وممتدًة، لن تعصَف بھا التقلباُت المختلفة كما قیل

التسامح والتآخي، فإذا حققوا ذلك استطاعت مجتمعاتنا العربیة التعددیة الدینیة و
مبنیة على واإلسالمیة، وكذلك دول العالم أجمع، رسم مالمح الحضارة اإلنسانیة ال

ما تؤكده التشریعات الدستوریة في مختلف الدول ومنھا  وھذا. الحقوق والواجبات
الذي تبنى التعدد ٢٠١٢ ، ٢٠٠٢ و المعدل عم ١٩٧٣الدستور البحریني  الصادر عام 

والتسامح كفكر وكمنھج لرسم إطار للتعایش الدیني في مملكة البحریني  وللتعایش 
یة التدین والتركیز على القواسم المشتركة، ومنع كل القول بحر: خصائص تتمثل في

ألوان االعتداء على اآلخرین ومنع الكراھة الدینیة والدعوة إلى اإلخاء اإلنساني، 
والمطالبة بالحریة الدینیة لألقلیات غیر المسلمة في البالد اإلسالمیة، والعكس بالعكس، 

 باألدیان السماویة جمیًعا، واالجتماع والتعامل معھم على أساس الوحدة الوطنیة، واإلقرار
على تقویة الصلة باهللا في النفوس، وخاصة بعد طغیان المادیة وتفشي قیمھا المسیطرة 
على الشباب في العالم، بجانب البعد عن العنف واإلرھاب والتطرف الدیني والتكفیر، 

 علیھا أكدتمثل  و الالمبادئوأیضا البعد عن التدخل في خصوصیات اآلخر الدینیة وھذه 
 ٢التشریعات القانونیة في مملكة البحرین یمثلھا الدستور 

ت�����شھد مملك�����ة البح�����رین إع�����الن  الوثیق�����ة العالمی�����ة الت�����ي تلت�����زم بتعزی�����ز الحری�����ة      
الدینی�����ة للجمی�����ع، بجان�����ب تدش�����ین مرك�����ز المل�����ك حم�����د ال�����دولي للتع�����ایش ال�����سلمي،   

د ب����ن بع����د أن ت����م إط����الق م����شروع كرس����ي ح����ضرة ص����احب الجالل����ة المل����ك حم����        
عی������سى آل خلیف������ة ف������ي جامع������ة ال س������بینزا روم������ا لت������دریس الح������وار وال������سالم         
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والتف�����اھم ب�����ین األدی�����ان، ونث�����ق ب�����أن الفت�����رة المقبل�����ة ست�����شھد المزی�����د م�����ن العم�����ل    
والتف�������اھم وال�������شراكة م�������ع العدی�������د م�������ن المنظم�������ات والجامع�������ات والمؤس�������سات     

ف�����ي الع�����الم  ال�����ذي یعتب�����ر فی�����ھ الح�����ب       . العامل�����ة ف�����ي مج�����ال التع�����ایش ال�����سلمي     
ع�����الم م�����ن   .. واالحت�����رام فط�����رة، وھ�����و ع�����الم ال مك�����ان فی�����ھ للكراھی�����ة والعن�����ف        

  السالم

 ب اطا  

   شوا دا ددو ا واطماا 

  خیر من تحدث ونظم  المواطنة و المواطنة في بدایة نشأة الدولة اإلسالمیة: أوًال 
یھ وسلم ، عندما ھاجر والمھاجرین من صلى اهللا عل ھو رسول اهللا اإلسالمتعددیة في ال

 یثرب التي اسماھا صلى اهللا علیھ وسلم المدینة المنو ذات التعدد الدیني والعرقي إلىمكة 
 سیاسي بین النبي صلى اهللا علیھ اجتماعيو أصدر وثیقة المدینة التي تعتبر بمثابة عقد 

الء من النبي محمد  والمھاجرین  واعتبري بمثابة دستور مكتوب بإمواألنصاروسلم 
صلى  اهللا علیھ وسلم لھا ذاتیة مستقلة یحكمھا قانون واحد ، وتسیر حیاتھا وفق نظام 

 على قواعد أقامھادولة    فانشأأطرافھا غایات مشتركة بین جمیع إلىواحد ، و تھدف 
إلخاء اإلنساني بین سكانھا ، و  قیادتھ ، وعمل على تدعیم روح اسیاسیة منظمة تحت

 الفرقة و التناحر التي كانت سائدة في المدینة قبل ھجرتھ إلیھا ، احدث ذلك بابأسنزع 
التي كشفت عن مدى الظلم التي كانت تعانیھ یثرب قبل ذلك ) الوثیقة ( خاللالتغییر من 

 األمةن حیث نقلت المتساكنین من نظام األسرة و القبیلة و العشیرة و الطائفة إلى نظام 
  ولیس اإلیمان٢الدینیة في الفكر اإلسالمي تعنى االختالف والتنوع،لتعددیة ١. الواحدة 

مع  بوجود االختالف والتنوع یعني الرضا بھ، وإنما االعتراف بوجوده وإمكانیة العیش
بنیة ھذا  المخالف، واعتبار ذلك داللة على صحة المجتمعات، فاالختالف موجود في

ومیولھ،   ولونھ، ولسانھ، وفكره،الكون، موجود في خلق اإلنسان، وشكلھ ونوعھ،
الكون، مما یجعل  واھتماماتھ، وأھدافھ، وكذلك في كل ما یدور حولھ اإلنسان من نوامیس

واإلسالم ذكر كل أنواع التباین والتعددیة، .االختالف والتعدد أمرا مسلما بھ نظریا واقعیا
ى الحق والصواب وأیده المعبودات بین البشر، ولكنھ دعا إل فأقر اإلسالم بوجود تعدد في

س كما ادعى محمد أركون في یوھدمھ باألدلة والبراھین، ول بالبرھان، ونقد الباطل
 حیث -التساھل والتسامح التي تستشرف في دراستھ مسألة التعددیة  معالجتھ لموضوعة

 التام عن الموروث اإلسالمي واعتباره ولیدا وانقطاعھحداثة ھذا المفھوم  یؤكد على
  لیس فقط لم یؤمن بھ اإلسالمیون، بل لم یكونوا لیتلمسوه في مخیالھمغربابحا
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علماء  وھذا مخالف لمنطوق النص القرآني والذي یمثل المنطلق الفكري عند) ١.(الفكري
عبد الشمس  المسلمین، فالقرآن الكریم یثبت أن من الناس من عبد اإللھ الحق، ومنھم من

ومنھم من عبد الحجر قال .   للشمس من دون اهللا وجدھا و قومھا یسجدون{ : قال تعالى
 لكن مع ).٢(وقالوا ال تذرن ، إلھتكم ودا وال سواعا وال یغوث ویعوق ونسرا { : تعالى

االعتقاد بھ والرجوع إلیھ،  ھذا االعتراف بھؤالء یرسم القرآن دینا واحدا ھو الذي ینبغي
قت ذاتھ جعل حمل الناس على الحق الو  وفي٣ ماإلسالإن الدین عند اهللا { : قال تعالى

إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر  ال{: گرھا لیس من اإلسالم قال تعالى
 وال ٤استمسك بالعروه الوثقى ال انفصام لھا واهللا سمیع علیم  بالطغاغوت ویؤمن باهللا فقد

 ال سلطان ألحبر مكرھا، ألن محل اإلیمان ھو القلب، والقلب یقبل من صاحبھ إن آمن
 كواقع مرفوض؛ -ولذلك یجب أن تفرق بین ذكر اإلسالم لتعدد األدیان  علیھ إال صاحبھ،

 وبین رضاه بھا بعمایة وعدم تفریق بین الحق -الشيء ال یعني الرضا بھ  ألن وجود
والباطل، فقدوضى اإلسالم البشریة بالدخول في الدین الحق بدون إجبار وعدم اتباع 

 )وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بکم عن: تعالى قال. السبل
لقد ذكر اإلسالم الملل والنحل، وتحدث عن )٥(سبیلھ ذالكم وصاكم بھ، لعلكم تتقون 

تستند علیھا من أفكار، فذكر أھل الكتاب من الیھود  مبادئھا وما تدعو إلیھ، وما
وقالت الیھود عزیز ابن اهللا وقالت : ریالیھود والنصا والنصارى، قال تعالى عن

 یضاھون قول الذین قاتلھم اهللا أنى یؤفكون مبأفواھھابن اهللا ذلك قولھم  النصارى المسیح
یھلكنا  إال حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما )وقالوا ماھی{ : ، وذكر الدھریین فقال تعالى)١(

:  األصنام فقال تعالىعبدهوذكر ٢. (إال الدھر وما لھم بذلك من علم إن ھم إال یظنون 
یخلقون أموات غیر أحیاء وما یشعرون  والذین یدعون من دون اهللا ال یخلقون شیئا وھم

ومن ءایاتھ اللیل والنھار والشمس :  الكواكب فقال تعالىعبدهوذكر ٦أیان یبعثون ، 
بدون فإن للقمر واسجدوا هللا الذي خلقھن إن كنتم إیاه تع والقمر ال تسجدوا للشمس وال

  وذكر عبده الھوى٧. والنھار وھم ال یسئمون لباللیعند ربك یسبحون لھ  استكبروا فالذین
أكثرھم  ھواه أفأنت تكون علیھ وكیال أم تحسب أن. أرءیت من اتخذ إلھھ: فقال تعالى

الشیطان فقال  ، وذكر عبادة٨یسمعون أو یعقلون إن ھم إال كاألنعم بل ھم أضل سبیال 
عدو مبین وأن أعبدوني  لكم، م أعھد إلیكم یبني ادم أن ال تعبدوا الشیطان إنھال: سبحانھ

 وال توجد نحلة ٩تعقلون  ھذا صراط مستقیم ولقد أضل منكم جبال كثیرا أفلم تكونوا
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ھذه المذاھب القدیمة، مھما اختلفت  ، إال وھو متصل بسبب إلىيأرضیة، وال مذھب فکر
وتم التعایش بین األدیان المتعددة عملیا تحت .  الھیاكلتباینت الشعارات و المسمیات، أو

من الناحیة النظریة إلى التطبیق، وكانت بدایة االنتقال  رایة اإلسالم، حیث انتقلت الفكرة
العملي في المدینة المنورة، وكانت صحیفة المدینة خیر  من الفكر النظري إلى التطبیق

 إن ١:تباع الدیانات األخرى، التي جاء فیھاالحضاري بین اإلسالم وأ شاھد على التعایش
موالیھم وأنفسھم، كذلك  ، للیھود دینھم وللمسلمین دینھم٢یھود بني عوف أمة مع المؤمنین

وإن بینھم . وإن على الیھود نفقتھم، وعلى المسلمین نفقتھم.لغیر بني عوف من الیھود
صیحة، والبر دون وإن بینھم النصح والن. النصر على من حارب أھل ھذه الصحیفة

وإن الیھود یتفقون مع المؤمنین ما . وإن النصر للمظلوم. وإنھ لم یأثم امرؤ بخلیفة. اإلثم
 وإنھ ما كان بین أھل ھذه  -.  وإن یثرب حرام جوفھا ألجل ھذه الصحیفةداموا محاربین

مرده إلى اهللا عز وجل، وإلى محمد الصحیفة من حدث أو اشتجار یخاف فساده فإن   
 وإن بینھم النصر على من دھم   وإنھ ال تجار قریش وال من نصرھا).ص(ول اهللا رس

وإنھ ال یحول ھذا الكتاب دون ظالم .جانبھم الذي قبلھمعلى كل أناس حصتھم من.... یثرب
المدینة  وبإبرام ھذه المعاھدة صارت المدینة وضواحیھا دولة وفاقیة، عاصمتھا  أو آثم

الغالب فیھا  ، والكلمة النافذة والسلطان)ص( رسول اهللا -ر  إن صح ھذ التعبی-ورئیسھا
منطقة األمن والسالم  ولتوسیع. للمسلمین، وبذلك أصبحت المدینة عاصمة حقیقیة لإلسالم

ثم ظل ھكذا في عھود )٣(قبائل أخرى في المستقبل بمثل ھذه المعاھدة، ) ص(عاھد النبي 
فیھا الكثیر من األدیان  فتوحات إلى بالدالدولة اإلسالمیة المختلفة بعد أن امتدت ال

 -الحقد والتعصب فكره وحیاده  لم یلغ-المغایرة للدین اإلسالمي، والذي یبدي لكل منصف
وعبادتھ ودینھ، بل واعتبرتھ لبنة من  أن الحضارة اإلسالمیة حافظت على اآلخر وفكره

 مظاھر رقیھا، وال أدل لبنات البناء فیھا، وعامال من عوامل بقائھا ونمائھا،ومظھرا من
الذي ذخر بإسھامات ألتباع الدیانات  على ذلك من التراث األدبي والمعماري والعلمي

والعلمیة للحضارة اإلسالمیة رغم االنتماء  األخرى في مسیرة النھضة األدبیة والمعماریة
لذي االختالف والتعایش الحضاري لم یلغ الحق ا المخالف للعقیدة اإلسالمیة، ولكن ھذا

یسلم المجتمع المسلم لھذه األدیان باألحقیة والمصداقیة رغم  یؤمن بھ المجتمع المسلم، ولم
المجتمع المسلم جنبا إلى جنب مع اإلسالم، وھذه ھي عظمة  أنھا تعایشت معھا في

 وقد تتأثر الثقافات وتتالقح داخل المجتمع ٤التعامل مع اآلخر، اإلسالم وفلسفتھ في
خصوصیات تحمي الھویة الممیزة لكل مجتمع، و خصوصیات  ناكالواحد، بید أن ھ

حكم من یقول .تعد خطوطا فاصلھ تأبى على االنصھار أو االندماج داخل أتباع كل دین
 لما كان القول بالنسبیة ھي أساس التعددیة الدینیة قدیما وحدیثا فقد تنبھ:بالتعددیة الدینیة

ة حكم من یقول بھ، وفضلوا في ذلك،ولم یسووا العلماء لخطر ھذا المعتقد، وأظھروا للكاف
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 ما جاء بھ الرشو لم یكن ألفو من " :یقول ابن تیمیة رجمھ اهللا. بین متؤول و جاھل
إن یتبعون إال { : عنده علم بذلك وال عذل بل ال یكون عنده إال جھل و ظلم و قال تعالى

ن ما أخبر بھ الرسول وذلك أل ١ )ولقد جاءھم من ربھم الھدی الظن وما تھوى األنفس
فال یمكن أن یتصور أن تكون الحق في نقیضھ؛ وحینئذ فمن  فھو حق باطنا وظاھرا

اعتقاده باطال واالعتقاد الباطل ال یكون علما وما أمر بھ الرسول فھو  اعتقد نقیضھ كان
فیھ فمن نھی عنھ فقد نھى عن العدل ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم؛ فإن  عدل ال ظلم

 عدل الظلم فال یكون ما یخالفھ إال جھال ظلما وما تھوى األنفس وھو ال یخرج عنضد ال
شرع  قسمین أ أحسنھما أن یكون كان شرعا لبعض األنبیاء ثم نسخ وأدناھما أن یكون ما

قط؛ بل یكون من المبدل فكل من خالف حكم اهللا ورسولھ فإما شرع منسوخ وإما شرع 
شراء شرعوا  )أم لھم{: ع بغیر إذن من اهللا كما قالمبدل ما شرعھ اهللا؛ بل شرعھ شار

فمن كان یدعو إلى التعددیة العقائدیة لعلة الصوابیة ٢ "(لھم من الدین ما لم یأذن بھ اهللا 
الحق فلم یكفر الكفار لكون أن معھم نسبة من الحق والصواب؛ ألن  تعدد: النسبیة بمعنی

 تقاد أن زعم أن الكفار والمسلمین أخوة فيوكان نتیجة لھذا االع. یحتكره أحد الصواب ال
 اإلنسانیة، وأن التمییز بینھما وزرع العداء والبغض والبراء ھو عداء لإلنسانیة، وعلیھ

اإلسالم  وذلك باالنسالخ من األصول السلفیة التي ھي أصول. یدعو إلى تعدد األدیان
والفھم لألدیان  عتقادفدعا إلى االنعتاق من أسرھا واالنطالق بفكر حر نحو حریة اال

اإلنسان إال حینما  أو أنھ لن یتغیر العالم إال حینما یتغیر اإلنسان، ولن یتغیر. والطوائف
  ٣.تتغیر إرادتھ، وال إرادة حقیقیة إال أن ینسلخ من كل اعتقاد سابق

  المواطنة وفق رأي الفقھ اإلسالمي في العصر الحدیث : ثانیًا 

  ھمیرى فقھاء العصر الحدیث  ومن

  ٤محیي الدین عفیفي، أمین عام مجمع البحوث اإلسالمیة باألزھر.   د-١ -١

 أن إرادة اهللا تعالى شاءت أن تكون التعددیة من السنن الثابتة، فقد أراد اهللا تعالى أن 
تتعدد األدیان وأن یتعایش الناس في سالم، ومن ھنا أصبح التعایش السلمي بمثابة 
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لناس في أي زمان ومكان، مشیرًا إلى أن اإلسالم تمیز ضرورة حیاتیة ال یستغني عنھا ا
برفضھ فلسفة الصراع، ألنھ یؤدي إلى أن یصرع القوي الضعیف، فیزیلھ، وینھي التنوع 
والتعدد والتمایز واالختالف الذي ھو سنة من سنن اهللا في سائر المخلوقات، رفض 

راك یعدل المواقف، ویعید اإلسالم فلسفة الصراع وأحل محلھا فلسفة التدافع الذي ھو ح
 .التوازن والعدل، مع بقاء التعددیة والتعایش والحوار والتفاعل بین مختلف الفرقاء

من أھم ما یتمیز بھ اإلسالم ھو احترام إنسانیة : عفیفي  الدكتوراألستاذ رأي فضیلة 
ر الكون  وبیان دوره في إعماھھو الذي خلقھ وأرسل الرسل لھدایتاإلنسان، ألن اهللا تعالى 

ودعم السالم واالستقرار والرحمة والمحبة، ولقد طبق المسلمون ھذا المعیار في 
العالقات مع المخالفین، فكان الیھود بدولة المدینة المنورة جزءًا من الرعیة واألمة، فقد 
قررت المواثیق النبویة في ھذه الدولة اإلسالمیة األولى أن لھم ما للمسلمین، وعلیھم ما 

سلمین، وعلى المسلمین ما علیھم، حتى یكونوا للمسلمین شركاء فیما لھم وفیما على الم
 .علیھ

لقد قرر اإلسالم الحریة الدینیة التي تحترم إنسانیة :  الدكتور عفیفياألستاذویرى فضیلة  
 ، ولم یكن الھدف أو...)َلا ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن: (اإلنسان وعقلھ الذي میزه اهللا بھ، قال تعالى

المغزى للفتوحات العربیة نشر الدین اإلسالمي، وإنما بسط سلطان اهللا في أرضھ، فكان 
للنصراني أن یظل نصرانیًا وللیھودي أن یظل یھودیًا، كما كانوا من قبل، ولم یمنعھم أحد 
أن یؤدوا شعائر دینھم، ولم یكن أحد لینزل أذى أو ضررًا بأحبارھم أو قساوستھم 

 مفتي مصر السابق، أن اإلسالم ١علي جمعة،.  د و ومن جانبھ،ومراجعھم، وصوامعھم 
أسس مبدأ التعایش بین جمیع األطیاف والمذاھب المختلفة في إطار من العدل والمساواة 

؟ َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى: (والدعوة إلى التعارف والتعاون، قال تعالى
، كما عمل اإلسالم »١٣اآلیة : سورة الحجرات«، ...) ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفواَوَجَعْلَناُكْم

لَّا َیْنَھاُكُم اللَُّھ َعِن الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُكْم : (على توطید العالقات السلمیة بین الناس، قال سبحانھ
، )ُھْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَنِفي الدِّیِن َوَلْم ُیْخِرُجوُكم مِّن ِدَیاِرُكْم َأن َتَبرُّو

، ومنذ أن نزل الوحي على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، »٨اآلیة : سورة الممتحنة«
  . والتسامح سلوكًا ،   كانت دعوتھ تعتمد السالم منھاجا

ولتھ للمسلم وغیره، وقال  مفتي مصر السابق، أن اإلسالم یرسخ حقوق المواطنة في د
فالجمیع سواء من حیث الحقوق والواجبات، وھو ما اتضح في وثیقة المدینة التي عقدھا 
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الرسول بمجرد وصولھ إلیھا، وھي معاھدة تمثل دستورًا شامًال یعالج قضایا التكامل 
االجتماعي واالقتصادي والعالقات القانونیة داخل الدولة وخارجھا، والسیرة النبویة 

رفة تزخر باألمثلة والروایات التي تؤكد أن اإلسالم دین السالم والتعاون والتعایش المش
السلمي، فالدولة اإلسالمیة في عھد الرسول عملت على مد جسور الحوار البناء والتعایش 
السلمي داخل الدولة اإلسالمیة بین مواطنیھا على اختالف مشاربھم ومذاھبھم، وخارجھا 

الجوار، وذلك عبر توطید العالقات السلمیة من خالل المعاھدات في عالقاتھا مع دول 
التي أبرمھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم مع مختلف القبائل والدول المجاورة، دون 
اعتبار الختالف الدین أو العرق أو اللون، إذ ھدف ھذه الرسالة العالمیة ھو الحفاظ على 

لذلك فرض اإلسالم الحفاظ على النفس والعقل بنیة اإلنسان جسمانیًا وفكریًا وروحیًا، و
  .والدین والعرض والمال، سواًء كان ذلك لھ أو لغیره

ومن أجل الحفاظ على ھذه المقاصد عالج اإلسالم نزعة الحرب واالعتداء واالنتقام في 
نفس اإلنسان المسلم، فنھى عن ترویع اآلمنین وقتل المسالمین، ولم یشرع الحرب إال 

 . والذود عن حیاض الدولة اإلسالمیةبغیة الدفاع

  ١نبذ التعصب 

: خالد بدیر، من علماء وزارة األوقاف المصریة، فقال. أما الداعیة اإلسالمي، د -٣
جاءت قیمة التعایش السلمي بین المسلمین وأصحاب الدیانات األخرى على رأس القیم 

المدینة، وذلك من خالل واألسس التي رسخھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم عند ھجرتھ إلى 
المعاھدة التي عاھد فیھا المسلمین وغیرھم من الیھود والمشركین، فشرط لھم وشرط 
علیھم، وھي تعتبر أول وثیقة عرفتھا البشریة لتعزیز حقوق اإلنسان وترسیخ قیمة 

لقد حقق اإلسالم قیم التسامح والتعایش والرحمة بصورة : وأضاف.التعایش السلمي
عایش بین األدیان والمذاھب المختلفة، على أساس من حریة ممارسة واضحة في الت

الشعائر الدینیة والتخلي عن التعصب الدیني والتمییز العنصري، وقد رسخ النبي صلى 
اهللا علیھ وسلم مبدأ التعایش السلمي بین المسلمین أنفسھم وبین المسلمین وغیرھم على 

 اإلنسان، والبر وحسن العشرة والمعاملة، أسس عدة تتمثل في العدالة، واحترام آدمیة
والمواطنة والتي تعني قبول اآلخر والتعایش معھ في سالم وأمان، فضًال عن أن اإلسالم 
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َوُقِل اْلَحقُّ : (ترك لإلنسان حریة االختیار دون جبر أو إكراه على الدین الحق، قال تعالى
 .«٢٩اآلیة : سورة الكھف«، ...) َفْلَیْكُفْرِمن رَّبُِّكْم َفَمن َشاَء َفْلُیْؤِمن َوَمن َشاَء

: محیي الدین عفیفي، أمین عام مجمع البحوث اإلسالمیة باألزھر، قال.  د١ثقافة التعایش 
لقد فھم أصحاب رسول اهللا ھذا الدین، وأدركوا اھتمامھ واحترامھ إلنسانیة اإلنسان، فلم 

كنیسة أو أوصى بذلك، أو حرض ینقل إلینا أن أحدًا من أصحاب رسول اهللا اعتدى على 
ویروى أن عمر بن .على قتل غیر المسلمین سواًء كانوا من أھل الكتاب أم من غیرھم

الخطاب كان بالشام، وقد حانت الصالة وھو في كنیسة القیامة، فطلب البطریق من عمر 
أن یصلي بھا، ولكن عمر رفض ألنھ یخشى أن یصلي بالكنیسة، فیدعي المسلمون فیما 

 أنھا مسجد لھم، فیأخذوھا من النصارى، وكتب للمسلمین كتابًا یوصیھم فیھ بأال بعد
یصلوا على الدرجة التي صلى علیھا إال واحدًا واحدًا، غیر مؤذنین للصالة وغیر 

 .مجتمعین
عفیفي أن اإلسالم بتعالیمھ السمحة یرسخ لثقافة التعایش السلمي في ظل التعددیة . وأكد د

سع المجتمع اإلسالمي على مر العصور اإلسالمیة لجمیع األدیان، وكفل الدینیة، فلقد ات
عملیًا حریة اإلنسان غیر المسلم في ممارسة شعائر دینھ، وحرص على الصالت 
االجتماعیة والثقافیة والفكریة وغیر ذلك بین المسلمین وأھل الكتاب من النصارى 

م وأمان كنائسھم، وقد أكدت السنة والیھود وأرباب الملل األخرى لیتعایش الناس في سال
   .دماء غیر المسلمینالنبویة على حرمة 

 السادة أصحاب الفضیلة  العلماء اإلجالء و إلیھیؤید ما ذھب  الباحث    اث رأي

اس علیھا تردد ذكرھا في القران ن فطرة من الفطر التي خلق اهللا ال التعددیةأنیضیف 
 لكل امة شرعة إن السابقة ، حیث األممویة وأخبار  السمااألدیانالكریم بتردد ذكر 

 و تندثر معھا كما األمةومنھاجا ، ولكل امة عاداتھا وتقالیدھا و ثقافاتھا التي تعیش مع 
 و األممه التعددیة بتجدد ١و تتجدد ه.  الرس وثمود وأصحابكان من امة نوح وشعیب 

 ، وثقافة العرب تختلف عن ثقافة الثقافات فنجد أن ثقافة الغرب تختلف عن ثقافة الشرق
 احترام االختالف یقع لزامًا التعایش السلمي بین ھذه الثقافات و وجوب كومع ذل. العجم 

ھذا التعدد ،حتى تعیش البشریة بأمن وسالم ، فتجدھا قد اتحددت لمحاربة قوى الشر 
ع للفكر  على مر التاریخ وخیر مثال على ذلك مواجھة العالم اجماإلنسانیة وأعداء

                                                           

١ - 
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 في الغرب ن واستنكار أم ساء في الشرق األخر عدم قبول إلىالمتطرف الذي یدعوا 
 المناداة بالتمییز أو الطائفیة ، أو العنصریة ، إلى ترتفع لتدعوا أصوات إيواستھجان 

 ، فالتعددیة واقع یتوجب قبولھ والتعایش معھ على مًر األسبابالعنصري لألي سبب من 
  . األزمان

  -ب اث اط

  اطق ا  واط و ا ش ا    رت  ارن

  

نص  :  التعددیة و التعایش  والتسامح في دستور مملكة البحرین  المواطنة و  : أوال 
، وكذلك نص على ١منھ ) ٢( دین الدولة  في المادة اإلسالم أنالدستور البحریني على 

 ووجدانھ و فكره، اإلنسانوق و الحریات الذھنیة التي ترتبط بضمیر العدید من الحق
 وفیما یتعلق بحریة العقیدة كأحد الحقوق الذھنیة فیقصد بھا ٢.ورأیھ ، فضال عن عقیدتھ 

 المذاھب الوضعیة ، وأال أو السماویة األدیانء من ا في اعتناق ما یشاإلنسانحریة 
یعني كفالة حریة  بالنسبة لغیر المسلمین وھو ما .  عقیدة بذاتھاأویفرض علیھ دین بعینھ 

 لغیر المسلمین من المواطنین و المقیمین على السواء بما یضمن حریة ممارستھم االعتقاد
من  ) ٢٢(وقد ورد النص على حریة العقیدة بالمادة  . معتقداتھم و أدیانھملشعائر 

وتكفل الدولة  حریة دور العبادة " حریة الضمیر مطلقة  " الدستور البحریني على أن 
وحریة القیام بشعائر األدیان و المواكب و االجتماعات الدینیة طبقا للعادات المرعیة في 

التسامح دائمًا ما یرتبط بحریة  . ٣التعایش وینبق من حریة العقیدة قیم التسامح  و". البلد 
فھو یعني القبول الطوعي والقناعة الطوعیة لآلخر سواًء . األدیان والعقائد والمذاھب،

كانت ھناك اختالفات طائفیة أو شكلیة أو دینیة أو حتى مذھبیة، وبالتالي ھناك موافقة 
وال . اب اآلراء المتعددةضمنیة على التعامل مع مختلف الثقافات والجنسیات وحتى أصح

یعني التسامح ضرورة انصھار المكونات المختلفة في المجتمع ضمن مكون واحد، بقدر 
ما یعني احترام خصوصیة كل ھویة فرعیة في إطار من الھویة العامة الجامعة بقواسم 
 مشتركة بین ھذه المكونات المتعددة، واستمرار التواصل والتفاعل المتبادل أیضًا، وبذلك

یعد التعایش السلمي ضرورة من . یكون ھناك تعایش سلمي داخل المجتمع الواحد
ضرورات استقرار األمن في أي مجتمع، ومتى ما غاب التعایش سادت الفوضى، وغاب 

ولذلك نجد أن المجتمعات التعددیة ـ كما ھو الحال بالنسبة . االستقرار، وانعدم األمن
الحقوق والحریات الدینیة، فھي قبل أن تكون من لمجتمع البحرین ـ تحرص على احترام 

                                                           

 مصدر رئیسي للتشریع ، اإلسالمیة والشریعة اإلسالمدین الدولة "من الدستور البحریني ) ٢( المادة - ١
 "ولغتھا الرسمیة ھي اللغة العربیة 

 ١٥٧ الدستوري البحریني صالقانون’  د محمد المشھداني و مروان المدرس - ٢
مجلس النواب بمملكة البحرین ، االمانة العامة : تطور النظام السیاسي في مملكة البحرین ، المنامة  ٣

٢٠٠٩ 
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ضمن مواثیق واتفاقیات حقوق اإلنسان الدولیة، ھي عنصر أساس من عناصر الدین 
  .اإلسالمي الحنیف، وھو ما ینبغي الحفاظ علیھ

 أكد على أھمیة التعایش السلمي ٢٠٠١عام لعداد  مشروع میثاق العمل الوطني عند إ
وأقر ذلك دستور مملكة البحرین المعدل ١.  والمكونات العقدیةواحترام الحریات الدینیة

ما یمّیز البحرین كونھا مجتمع تعددي، أنھا تتسم بدرجة عالیة من . ٢٠٠٢في فبرایر 
التعایش السلمي وھو ما یعكس التسامح السائد بین مكونات المجتمع، وكفالة الحریات 

 والتعایش السلمي في البالد منذ قرون وتشیر وقائع التاریخ إلى ھذه التعددیة. الدینیة
. طویلة، وھو ما جعلھا دائمًا مجتمعًا تعددیًا تسوده الحریة والتسامح الدیني والمذھبي

ولذلك نجد في البحرین مجموعة كبیرة من الطوائف الرئیسیة واألدیان المختلفة 
 ففي العاصمة والمذاھب واألقلیات الصغیرة، ولكل منھا حریة المعتقد والدین والمذھب،

نجد المساجد مع المآتم، والكنائس مع المعابد في تمازج حضاري یعكس تنوع مجتمع 
البحرین وسیادة روح التسامح بین أبنائھ في ظل الحریة الدینیة التي كفلھا الدستور 

وتتجسد رؤیة الدولة  للتسامح وحریة األدیان في الكلمات . ونظمتھا القوانین الوطنیة
التعایش في مملكة البحرین ھو احتفاظ كٌل منا بدینھ وھویتھ  جوھرإن : "اآلتیة

وخصوصیاتھ كامًال من غیر نقصان، على أساس من الثقة واالحترام المتبادل بین 
الجمیع، ومنبثقًا من رغبة أھالي البحرین في التعاون لخیر اإلنسانیة، وتعمیق التفاھم بین 

جسور التقارب اإلنساني  نسانیة، وإقامةأھال األدیان والمذاھب وإشاعة القیم اإل
 الوطني والدستور بعد توافق وطني  نص على ذلك المیثاق والحضاري والثقافي، كما

 وانطالقًا من مبادئ دیننا الحنیف فإن مملكة البحرین ٢".مرت علیھ عقود من الزمان
میع الناس منذ كفلت حریة المذاھب اإلسالمیة واألدیان السماویة والثقافات اإلنسانیة لج

مئات السنین مما شجعھم في البقاء على ھذه األرض الطیبة حتى یومنا ھذا ینعمون 
للحفاظ على التسامح وحریة األدیان وما ینتج عنھا من تعایش ". بطیب الحیاة الكریمة

سلمي بین مختلف مكونات المجتمع البد أن تكون ھناك جھود وإجراءات مستمرة لبناء 
وھو ما .  أن یتحقق التعایش السلمي إذا غابت الثقة عن المجتمع نفسھالثقة، فال یمكن

  .٣ینبغي االھتمام بھ وااللتفات إلیھ 
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  المواطنة و التعایش السلمي  في میثاق العمل الوطني البحریني : ثانیا 

 والمساواة بین ١أكد میثاق العمل الوطني البحریني على أن الحریات الشخصیة مكفولة،
والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسیة للمجتمع، ویقع على الدولة عبء المواطنین 

ویأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل ھو مبدأ المساواة . كفالتھا للمواطنین جمیًعا، بال تفرقة
المواطنون متساوون أمام :  كما قرر المیثاق أیًضا أن.بین الناس في الكرامة اإلنسانیة

، ال تمییز بینھم بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدین القانون في الحقوق والواجبات
والحریة الشخصیة مكفولة وفًقا للقانون، فال یجوز القبض على إنسان أو . أو العقیدة

توقیفھ أو حبسھ أو تفتیشھ أو تحدید إقامتھ أو تقیید حریتھ في اإلقامة أو التنقل، إال وفق 
ي حال تعریض أي إنسان ألي نوع من أنواع وال یجوز بأ.القانون وتحت رقابة القضاء

التعذیب المادي أو المعنوي، أو ألي معاملة غیر إنسانیة أو مھنیة أو ماسة 
. ویبطل أي اعتراف أو قول یصدر تحت وطأة التعذیب أو التھدید أو اإلغراء.بالكرامة

بة على من ویكفل القانون توقیع العقو. وبصفة خاصة یحظر إیذاء المتھم مادیا أو معنویا
وال جریمة وال عقوبة إال بقانون، وال  یرتكب جریمة التعذیب أو اإلیذاء البدني أو النفسي

 العقوبة شخصیة، والمتھم -٢.عقوبة إال على األفعال الالحقة لنفاذ القانون المنشأ للجریمة
 بريء حتى تثبت إدانتھ، بموجب محاكمة عادلة تتوافر لھ فیھا كل الضمانات التي تكفل
لھ حق الدفاع في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة طبًقا للقانون، ویجب أن یكون لكل 
.  متھم في جنایة محام یتولى الدفاع عنھ بموافقتھ، وحق التقاضي مكفول وفًقا للقانون

للمساكن حرمة مصونة، فال یجوز دخولھا أو تفتیشھا إال بإذن أھلھا، واستثناء في حالة 
ز ذلك في األحوال التي یعینھا القانون تحت رقابة السلطة الضرورة القصوى یجو

للمراسالت الشخصیة حرمتھا وسریتھا، والمراسالت البریدیة والورقیة ٣.القضائیة
والھاتفیة واإللكترونیة وغیرھا مصونة، وال یجوز أن تخضع ھذه المراسالت للرقابة أو 

حریة . حت رقابة السلطة القضائیةالتفتیش إال في حاالت الضرورة التي یقررھا القانون ت
وتصون . العقیدة أكد المیثاق أن الدولة تكفل حریة العقیدة، وتكون حریة الضمیر مطلقة

الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حریة إقامة الشعائر الدینیة وفق العادات السائدة في 
عن رأیھ بالقول أو حریة التعبیر والنشر أكد المیثاق أن لكل مواطن حق التعبیر .  البالد

بالكتابة أو بأي طریقة أخرى من طرق التعبیر عن الرأي أو اإلبداع الشخصي، 
وبمقتضى ھذا المبدأ فإن حریة البحث العلمي وحریة النشر والصحافة والطباعة مكفولة 
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و ومن ھنا نجد أن المیثاق ھو النواة التي قامت علیھا . في الحدود التي یبینھا القانون
  ١.لة الدیمقراطیة الحدیثةأسس الدو

    المواطنة  و التعایش السلمي  في التشریعات العادیة: ثالثَا 

إن دستور وقوانین مملكة البحرین؛ ساوت بین جمیع الناس في الكرامة اإلنسانیة، دون 
النظر ألي اعتبارات أخرى، في تأكید ظاھر وضمني على قیمة التسامح كقیمة رئیسیة 

) ١٨( جمیع الناس على قدم المساواة، إذ نص الدستور في مادتھ الـ ینطلق منھا لمخاطبة
الناس سواسیة في الكرامة اإلنسانیة، ویتساوى المواطنون لدى القانون في : "على أن

الحقوق والواجبات العامة، ال تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو 
حریة الضمیر مطلقة، وتكفل : "على أن) ٢٢(، كما نص في المادة "الدین أو العقیدة

الدولة حرمة ُدور العبادة، وحریة القیام بشعائر األدیان والمواكب واالجتماعات الدینیة 
 .٢"طبقًا للعادات المرعیة في البلد

أن التشریعات البحرینیة، وانسجامًا مع المعاییر الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان؛ كفلت 
سان بغّض النظر عن أیة انتماءات دینیة أو فكریة أو سیاسیة أو للفرد كافة حقوق اإلن

م بإنشاء مركز الملك حمد ٢٠١٨لسنة ) ١٥(اجتماعیة، فقد أصدر األمر الملكي رقم 
للتعایش السلمي، والذي جاء تكلیًال لدور مملكة البحرین في التعایش، وتنفیذًا للرؤیة 

 المركز الرائد في العالم للتعایش السلمي الحكیمة لجاللة الملك المفدى؛ لتكون البحرین
م بشأن قانون ١٩٧٦لسنة ) ١٥(والحوار بین األدیان، كما أصدر المرسوم بقانون رقم 

العقوبات وتعدیالتھ، والذي حدد العقوبات الخاصة بالمساس بالدین من خالل التعدي على 
  ٣.إحدى الملل المعترف بھا أو تحقیرھا

) ١٧٢( البحریني مسألة التحریض على الكراھیة في المادة كما تناول قانون العقوبات
ُیعاقب بالحبس مدًة ال تزید على سنتین وبالغرامة التي ال تجاوز ”حیث نصت على أنھ 

مئتي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من حرض بطریٍق من طرق العالنیة على ُبغض 
 ھذا التحریض اضطراب السلم طائفة من الناس أو على االزدراء بھا، إذا كان من شأن

والواقع أن ھذا النص الجنائي ال یكفي بحد ذاتھ لمحاربة ھذه الممارسات السلبیة ، . “العام
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كما أنھ تضمن عبارات عامة فضفاضة غیر دقیقة واقتصر على مكافحة الكراھیة ولم 
بط یتطرق إلى تجریم كل وسائل التمییز األخرى التي تقع بكافة الطرق المتنوعة ور

وحصر تحقق الجریمة باضطراب السلم العام فقط وھو ما یعد قصورا تشریعیا، ندعو 
  .١المشرع الجنائي لتالفیھ

كما أن مملكة البحرین قد انضمت إلى االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز 
إال أنھ لم یصدر ٢، ١٩٩٠ لسنة ٨ وذلك بصدور المرسوم رقم ١٩٦٥العنصري للعام 

تى یومنا ھذا تشریع خاص ینبذ الكراھیة ویحارب التمییز العنصري بشكل مفصل عن ح
طریق یفرض عقوبات رادعة، بالرغم من كون االتفاقیة طالبت بصیغة األمر الدول 

علما أن نص . المنظمة إلصدار تشریعات تجرم وتحرم التمییز بكافة صوره وأنواعھ
الضوء األخضر بإصدار قوانین لتنظیم الحقوق  من الدستور قد منحت للبرلمان ٣١المادة 

من اتفاقیة القضاء “ د” فقرة ٢والحریات العامة المنصوص علیھا في الدستور وأن المادة 
 قد وضعت ١٩٩٠على جمیع أشكال التمییز العنصري والتي صدقت علیھا البحرین عام 

نھاء أي تمییز عنصري على عاتق الدولة التزامًا دولیًا بسن التشریعات الالزمة لحظر وإ
وتطبیقا لذلك صدار قانون .  . یصدر عن أي أشخاص أو أي جماعة أو أي منظمة

حیث ) ١٧٢(العقوبات وتعدیالتھ  المتعلقة بمسألة التحریض على الكراھیة في المادة 
ُیعاقب بالحبس مدًة ال تزید على سنتین وبالغرامة التي ال تجاوز مائتي : "نصت على أْن

بإحدى ھاتین العقوبتین من حّرض بطریٍق من طرق العالنیة على ُبغض طائفة دینار أو 
  ٣من الناس أو على االزدراء بھا، إذا كان من شأن ھذا التحریض اضطراب السلم العام

   مركز الملك حمد العالمي للتعایش السلمي : رابعًا 

ت التواصل بین  تعتبر مملكة البحرین من أكثر الدول اھتماًما بتعزیز آلیات وأدوا
الشعوب، وإرساء دعائم التعایش السلمي بین البشر، إذ جاء مبدأ التحاور بین أصحاب 
الثقافات واألدیان المختلفة، كمبدأ أساسي من مبادئ سیاسة المملكة الخارجیة، ومقوما 
أساسیا لعالقاتھا بالمجتمع الدولي وقد حرصت مملكة البحرین على  تطبیق ھذا المبدأ 

على أرض الواقع، انطالقا من قناعتھا بضرورة أن تظل البحرین مركزا عالمیا عملًیا 
للتعایش والسالم والتحاور بین أتباع الدیانات والثقافات والحضارات المختلفة، وأھمیة 

وجاءت  ھذه المبادرة . نقل تجربتھا في مجال الحریات الدینیة من المحلیة إلى العالمیة
االعتدال ونبذ التعصب، وتعظیم قیم الدین اإلسالمي التي التي تھدف إلى ترسیخ نھج 
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تدعو إلى إشاعة المحبة والسالم بین البشر، ومن ذلك دعم قرار الجمعیة العامة لألمم 
 عاما للحوار بین الحضارات، واعتماد برنامج عالمي لذلك ٢٠٠١المتحدة بتسمیة عام 

یضا استعدادھا الستضافة أمانة عامة في العام ذاتھ، وھو العام الذي أبدت فیھ المملكة أ
وكانت البحرین من أوائل الدول في . لحوار األدیان والثقافات بحیث یكون مقرھا البحرین

المنطقة والعالم التي استضافت مؤتمرا للحوار اإلسالمي المسیحي في أكتوبر عام 
، »اصرةدور األدیان في تحقیق التعایش السلمي للمجتمعات المع«تحت عنوان ، ٢٠٠٢

فضال عن ، ٢٠٠٣كما عقدت مؤتمرا للتقریب بین المذاھب اإلسالمیة في سبتمبر عام 
الوسطیة بین التنظیر «استضافتھا منتدى الفكر العربي، الذي عقد تحت عنوان 

 ٢٠٠٥١في فبرایر » والتطبیق

 صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك -:التشریع  الخاص بمركز الملك حمد : خامسًا 
لسنة ) ١٥(ن عیسى آل خلیفة عاھل البالد المفدى حفظھ اهللا ورعاه أمر ملكي رقم حمد ب

 :٢ بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعایش السلمي، جاء فیھ٢٠١٨

 .، یتبع الدیوان الملكي»مركز الملك حمد العالمي للتعایش السلمي«ُینشأ مركز یسمى 

ف من األعضاء یصدر بتعیینھم أمر یكون للمركز مجلس أمناء یشكل من رئیس وعدد كا
 تعتبر مملكة البحرین من أكثر الدول اھتماًما .ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید

بتعزیز آلیات وأدوات التواصل بین الشعوب، وإرساء دعائم التعایش السلمي بین البشر، 
سي من مبادئ إذ جاء مبدأ التحاور بین أصحاب الثقافات واألدیان المختلفة، كمبدأ أسا

وفي ترسیخ نھج  سیاسة المملكة الخارجیة، ومقوما أساسیا لعالقاتھا بالمجتمع الدولي
االعتدال ونبذ التعصب، وتعظیم قیم الدین اإلسالمي التي تدعو إلى إشاعة المحبة والسالم 

 عاما ٢٠٠١بین البشر، ومن ذلك دعم قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتسمیة عام 
ر بین الحضارات، واعتماد برنامج عالمي لذلك في العام ذاتھ، وھو العام الذي للحوا

أبدت فیھ المملكة أیضا استعدادھا الستضافة أمانة عامة لحوار األدیان والثقافات بحیث 
منتدى «وال یمكن تجاھل جھود المملكة في استضافة وتنظیم . یكون مقرھا البحرین

والمشاركة في االجتماع رفیع المستوى ، ٢٠٠٨عام في ینایر » الحوار بین الحضارات
بالجمعیة العامة لألمم المتحدة في نوفمبر من نفس العام بنیویورك، بشأن دعم الحوار بین 

باإلضافة إلى . ٢٠١٤عام » مؤتمر حوار الحضارات«األدیان والثقافات، فضال عن 
ذي انعقد بمدینة أستانة مشاركة البحرین في أعمال المؤتمر الخامس لقادة األدیان، ال

والصالة الجماعیة التي أقامتھا المملكة بین علماء األدیان ، ٢٠١٥بكازخستان في یونیو 
، الذي عقد »صیام من أجل السالم« في اجتماع ٢٠المختلفة وبین رجال الدین الـ 

، الذي ترأسھ »مجلس حكماء المسلمین«واستضافة اجتماع ، ٢٠١٦بالمنامة في یونیو 
في جامعة ) الملك حمد للتعایش السلمي(ورعایة كرسي ، ٢٠١٦ألزھر في سبتمبر شیخ ا
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ودعما لھذه . وغیر ذلك الكثیر، ٢٠١٦اإلیطالیة، الذي تم تدشینھ في نوفمبر » سابینزا«
الخطوات، التي تعود لنحو عقدین من الزمان، واصلت المملكة القیام بدورھا الرائد، من 

للتسامح ) إعالن مملكة البحرین(لرسمي عن التوقیع على خالل رعایة الملك لإلعالن ا
 والتي تعد وثیقة عالمیة تلتزم بتعزیز الحریة الدینیة للجمیع بروح من االحترام ١الدیني،

والمحبة المتبادلة المؤدیة إلى التعایش السلمي والقضاء على التطرف، باإلضافة إلى 
في مدینة ) المي للحوار بین األدیانالملك حمد الع(التبرع بقطعة أرض لتدشین مركز 

 والذي من المتوقع أن یضم متحفا لعرض نماذج تاریخیة ٢األمریكیة،» لوس أنجلوس«
 الملك حمد أطلقوقد .وحدیثة عن الحریة الدینیة في البحرین ومظاھر التعایش السلمي بھا

  ٣ العالم مفادھا إلىبن عیسى ملك مملكة البحرین رسالة 

رسالة إنسانیة تدعو إلى التسامح والتعایش .. حرین إلى العالم كلھرسالة مملكة الب
، وتنبھ إلى مسؤولیات كبرى یجب أن یتحملھا واإلنسانيواحترام التعدد الدیني والثقافي 

وھذه المعاني ھي جوھر . الكل في مواجھة التحدیات الجسیمة التي یواجھھا العالم
اللة الملك حین وجھ ھذه الرسالة إلى وج.الذي صدر مؤخرا» إعالن مملكة البحرین«

  :العالم، توقف جاللتھ أمام ثالثة جوانب كبرى

تعریف العالم بمملكة البحرین كنموذج حضاري رائد في التسامح والتعایش : األول
  .واحترام التعدد الدیني والحریة الدینیة

یقة الموقف  العالم وتوضیح حقأنحاءدفاع عن اإلسالم والمسلمین والعرب في : الثاني
  .اإلسالمي والعربي من ھذه القیم والمعاني النبیلة

تنبیھ لقادة العالم والقوى الفاعلة فیھ لبعض من الحقائق الجوھریة التي یجب : الثالث
الوعي بھا، ووضع الجمیع أمام مسؤولیاتھم التي یجب أن یضطلعوا بھا من اجل ترسیخ 

  .التعایش والحریة الدینیة واحترامھا
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 أما عن مملكة البحرین كنموذج رائد للتسامح  :"مقال جاللة الملك حمد : سادسًا
والتعایش، فقد حرص جاللة الملك في مقالھ على تعریف العالم بما تشھده البحرین من 
احتضان لكل الدیانات والمعتقدات، ومن تسامح وتعدد دیني حیث یعیش أبناء كل الدیانات 

وقد كان جاللة الملك حریصا في مقالھ .  البحرینوالمعتقدات في سالم معا على ارض
 ھذا التسامح الذي تعرفھ البحرین لیس باألمر أن: األول: على أن ینبھ ھنا إلى أمرین

 بناء الكنائس والمعابد أن إذالجدید أو الطارئ، بل ھو جزء من تراثنا الوطني العریق، 
 األمر ال یتعلق فقط بتراث أن: لثانيوا.بجوار مساجدنا ھو تقلید قدیم بدأه اسالفنا النبالء

 تحمي التعددیة الدینیة، ولھذا أن المملكة لطالما حرصت على أنراسخ في البحرین، بل 
فقد كرست ھذه الحمایة في القانون الذي یضمن لكل شخص الحق في العبادة دون عوائق 

لعرب، فقد حرص ودافع  جاللة الملك عن اإلسالم والمسلمین وا. وكذلك بناء دور العبادة
إعالن « البعض قد یرى في صدور أن ینبھ العالم إلى أنجاللتھ في المقال على 

الذي یدعو إلى التسامح والتعایش السلمي أمرا مفاجئا، لكنھ لیس كذلك بالنسبة » البحرین
 ھذه القیم اإلنسانیة أنجاللتھ ینبھ ھنا إلى  . لمئات المالیین من المسلمین في العالم

قیم التعایش والتسامح ھي جوھر اإلسالم، وھي جوھر قناعات المسلمین في كل .. النبیلة
أنحاء العالم، وأن ھذه الحقیقة یجب أال تغیب عن الوعي العام بسبب قلة یتبنون قیم العنف 

 مملكة البحرین حین بادرت بھذا أن یقول أنأراد  جاللة الملك . أو التعصب باسم اإلسالم
ذا باسمھا فقط، وإنما كانت تعبر في ذلك عن حقیقة موقف اإلسالم اإلعالن، فلم یكن ھ
: وقد خاطب جاللة الملك العالم ھنا بعبارة جمیلة معبرة حین كتب. والمسلمین والعرب

وأما عن  . »نحن في العالم العربي ال نخشى من التعددیة الدینیة، وال داعي للخوف منا«
، فأولھا عبر عنھا جاللتھ بھذا التعبیر إلیھا المسئولینوالحقائق التي نبھ جاللة الملك القادة 

 ینبھ إلى انھ ال یجوز الحكم أن جاللتھ أرادو . »الجھل عدو السالم «إنالبلیغ حین قال 
 یقول انھ ال یجوز أنأراد جاللتھ . على دین أو على مجتمع أو ثقافة قبل المعرفة الحقیقیة

أو العرب أو أي دین آخر أو ثقافة أخرى وضع صور نمطیة عن اإلسالم أو المسلمین 
بناء على جھل بالحقیقة والواقع، وأنھ من ھذا الجھل بالذات یأتي التعصب ویأتي التھدید 

 ینبھ إلى مسألة حاسمة حین أكد أنو حرص جاللة الملك على . الحقیقي للسالم في العالم
باعتبارھا مشكلة، بل جاللتھ على أنھ یجب النظر إلى التسامح والحریة الدینیة لیس 

باعتبارھا الحل الحقیقي للعدید من التحدیات التي یواجھھا العالم وخصوصا اإلرھاب 
جاللة الملك لخص  في رسالتھ بأن العالم سیكون . الذي ال یعرف دینا ویھدد العالم كلھ

 وازدھارا عندما یتعرف على جمال االختالفات ویحترم التنوع، وأن ھذه ھي أمنا أكثر
ثم حرص جاللة الملك في . البحرین أقوى بفضل ھذا التنوع.. ربة مملكة البحرینتج

، فأشار مسئول مسؤولیاتھم من قادة ورجال دین وكل أمام یضع الجمیع أنالنھایة على 
 واألغلبیة عن احترام وحمایة األقلیات الدینیة مسئولون القادة في العالم أنجاللتھ إلى 

كما أن رجال الدین . ى منع التمییز الدیني إزاء أي طائفةالدینیة على حد سواء، وعل
ھذه إذن ھي المعاني النبیلة . والمواطنین وقادة الرأي لھم جمیعا دور مھم یلعبونھ
 قادة العالم والقوى الفاعلة أنلو .والجوانب الملھمة التي عبر عنھا جاللة الملك في مقالھ

 أمنا أكثرساسھا وتصرفوا، ألصبح عالمنا فیھ تأملوا ھذه الجوانب جیدا وعملوا على أ
 ینھي جاللة الملك مقالھ بالصحیفة األمریكیة، باآلیة أنوكم كان جمیال وملھما .وسالما
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وتبرز . »َفِإنََّھا ال َتْعَمى اْلَأْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر«: القرآنیة الكریمة
  ١ من عدة منطلقات؛أھمیة ھذا الحدث العالمي،

نجاح البحرین كمركز للجذب واالستقطاب، وملتقى تتالقى فیھ األفكار والرؤى  -١
واالتجاھات، ومنبرا یعكس نموذجھا في التسامح، ویبرز رسالتھا الحضاریة في 
ضرورة التعایش بین الناس بمختلف أطیافھم وألوانھم، خاصة أنھ سیتم إنشاء 

یة المختلفة في المملكة، والتي توضح الحریة معرض لمساھمات المجتمعات الدین
  .الدینیة المتمیزة بھا

أھمیة الدور الذي سیضطلع بھ المركز في تعزیز الحوار بین الشعوب واعتماده  -٢
كمبدأ أساسي في التعامل اإلنساني من أجل الحد من الصراعات والقضاء على 

ن وقادتھا التطرف بشتى أنواعھ، وھو ما یعد خطوة إضافیة تنسب للبحری
وشعبھا، باعتبارھا من الدول السباقة في مجال دعم أطر التسامح وآلیات الحوار 

  .بین الحضارات والثقافات واألدیان والمذاھب المختلفة
   انطالق المركز من الوالیات المتحدة األمریكیة، وھو ما یعكس اإلیمان والثقة  -٣

بین أتباع المذاھب األمریكیة في دور البحرین في دعم وتعزیز التحاور 
والدیانات والثقافات المختلفة، ومواجھة األفكار المتطرفة، ومن ثم مكافحة 

  .اإلرھاب واستتباب السلم واألمن الدولي على مستوى المجتمع الدولي ككل
 إن مثل ھذا المركز قد یكون بمثابة قوة ناعمة للمملكة من أجل التواصل مع  -٤

احیة لخدمة المصالح البحرینیة والخلیجیة مراكز صنع القرار األمریكي؛ من ن
المشتركة ووحدة القضایا واألھداف، والتواصل المباشر مع الشعب األمریكي، 
ومن ناحیة أخرى للترویج للصورة الحقیقیة الواقعیة للبحرین حول التعددیة 
والتسامح، فیصبحون سفراء لھا یتحدثون نیابة عنھا، ویردون على كل من 

  .رتھایحاول تشویھ صو

 

                                                           

١ 
https://alwatannews.net/article/٨٤٦٩١٢/Bahrain/%D٨٥%٩%D٨%B١%D٩
%٨٣%D٨%B٢-%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨٤%٩%D٨٣%٩-
%D٨%AD%D٨٥%٩%D٨%AF-
%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٩%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨%٩A-
%D٨٤%٩%D٨٤%٩%D٨%AA%D٨%B٩%D٨%A٧%D٨%٩A%D٨%B٤-
%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٣%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨%٩A-
%D٨%٩A%D٨%AF%D٨%B٤%D٨٦%٩-
%D٨٥%٩%D٨%B٤%D٨%B١%D٨٨%٩%D٨%B٩-
%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٣%D٨٤%٩%D٨%A٧%D٨٥%٩-
%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%B٣%D٨%٩A%D٨%A٨%D٨%B١%D٨%A٧%D٩
%٨٦%D٨%٩A-%D٨١%٩%D٨%٩A-
%D٨٦%٩%D٨%٩A%D٨٨%٩%D٨%٩A%D٨٨%٩%D٨%B١%D٨٣%٩ 
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   الملكي بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعایش السلمياألمر:  سابعُا 

 األمر لساسة الدولة في تعزیز التعددیة و التعایش و التسامح السلمي فقد صدر تنفیذا

 ذلك المرسوم بأھمیة إیماناالملكي بإصدار مرسوم بقانون للتعایش السلمي  نثبتھ كما ورد 

  لحفاظ على التعایش السلمي في مملكة البحرین   بقانون في تجسید و ا

  بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعایش السلمي ٢٠١٨لسنة ) ١٥( أمر ملكي رقم 

  بعد االطالع على الدستور،.نحن حمد بن عیسى آل خلیفة ملك مملكة البحرین

  :أمرنا باآلتي

  المادة األولى

، وُیشار إلیھ في ھذا األمر )لتعایش السلميمركز الملك حمد العالمي ل(ُینشأ مركز یسمى 

، ویكون على عالقة تنسیقیة بوزیر العدل والشئون اإلسالمیة واألوقاف )المركز(بكلمة 

  .من أجل تحقیق أھدافھ

  المادة الثانیة

 المستخَلصة من تاریخ وحضارة مملكة المبادئیجسِّد المركز في رؤیتھ ورسالتھ وأھدافھ 

والمتمثلة في االنفتاح على جمیع الحضارات واألدیان البحرین عبر عصورھا، 

والثقافات، وتعزیز قیم التعایش والتسامح والسالم، مستلھمًا في ذلك إعالن البحرین 

  .٢٠١٧ سبتمبر ١٣الصادر في 

  المادة الثالثة

یكون للمركز مقر بمملكة البحرین، وتمتد أنشطتھ وفعالیاتھ دولیًا؛ تحقیقًا لرؤیتھ ورسالتھ 

  .ھدافھوأ

  المادة الرابعة

  :یھدف المركز إلى
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إبراز منظومة القیم والمشتَركات الجامعة بین الحضارات والثقافات،     -١

  .والتعریف بھا، والعمل على إثراء مسیرة التسامح والتعایش السلمي من خاللھا

ش التوعیة بأھمیة تالقي الحضارات وتماُزِجھا لتحقیق السِّْلم العالمي والعی    -٢

  .اإلنساني المشترك

تعزیز السِّْلم العالمي والعیش المشترك بین البشر من خالل ما تجسِّده     -٣

  .المشتَركات الجامعة بین الحضارات

إحداث حركة تنویریة من خالل التوعیة بأھمیة الحوار وااللتقاء على ما اتَّفقت     -٤

  .ةعلیھ الحضارات والثقافات من مشتَركات أخالقیة وحقوقی

  .مكافحة الفكر المتطرف المغذِّي للعنف والكراھیة واإلرھاب    -٥

إظھار إیجابیة التعددیة والتنوع والتعایش والتسامح في حاضر المجتمع     -٦

  . الثقافيوموروثةالبحریني 

  المادة الخامسة

  :للمركز في سبیل تحقیق أھدافھ القیام بما یلي

  .مرات داخل وخارج مملكة البحرینإقامة المعارض والندوات والمؤت    -١

توظیف وسائل اإلعالم بمستویاتھا كافة لتعزیز ثقافة الحوار ودعم مسیرة     -٢

  .العیش اإلنساني والسِّْلم العالمي

التنسیق والتعاون مع المراكز والمنظمات العالمیة وسائر الجمعیات     -٣

  . والثقافاتوالمؤسسات والجھات والشخصیات المھتمة بحوار الحضارات

تنظیم جائزة دولیة ُتمنح سنویًا لألشخاص والمنظمات تشجیعًا لألعمال     -٤

  .والجھود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعایش

اإلشراف بوجھ عام على الفعالیات التي تقوم بھا أو تشارك فیھا الجالیات     -٥

  .ضمن أھدافھاألجنبیة، داخل مملكة البحرین أو خارجھا، والتي تدخل 
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  المادة السادسة

  .یكون للمركز مجلس أمناء ُیشكَّل من رئیس ونائبین للرئیس وعدد كاف من األعضاء

ویراعى عند تشكیل المجلس تمثیل مختلف الجماعات الدینیة والثقافیة والِعْرقیة، بما یعبِّر 

  .لمشتركعن التعایش في المجتمع وكذلك تحقیق السِّْلم العالمي والعیش اإلنساني ا

وَیصُدر بتشكیل المجلس أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، ویحدِّد األمر الملكي 

  .مكافأة أعضاء المجلس

  المادة السابعة

یختص مجلس األمناء برْسم السیاسة العامة للمركز في ضوء رؤیتھ ورسالتھ وأھدافھ، 

  :ولھ على وجھ الخصوص ما یلي

  . العامة للمركزمراقبة تنفیذ السیاسة    -١

  .إقرار برامج المركز وأنشطتھ وخططھ العامة    -٢

  .إقرار میزانیة المركز وخططھ المالیة واعتماد حسابھ الختامي    -٣

  .رْفع تقریر سنوي لجاللة الملك یتضمَّن جمیع أنشطة المركز وفعالیاتھ    -٤

  المادة الثامنة

 أربع مرات في - حال عدم وجوده - یجتمع المجلس بدعوة من الرئیس أو أحد نائبیھ

السنة على األقل، ویكون اجتماع المجلس صحیحًا بحضور أغلبیة أعضائھ، على أْن 

وَتصُدر قراراتھ بأغلبیة أصوات األعضاء . یكون من بینھم الرئیس أو أحد نائبیھ

 الحاضرین، وعند َتساوي األصوات یرجَّح الجانب الذي منھ الرئیس أو أحد نائبیھ حال

  .وجوده منفردَا حسب األحوال

  المادة التاسعة

یكون للمركز أمین عام یتولى تسییر الشئون اإلداریة والمالیة للمركز واإلدارة التنفیذیة 

تحت إشراف مجلس األمناء، ویعاون األمین العام عدد كاٍف من الموظفین والمستشارین 
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مام الرئیس عن سْیر عمل یعیَّنون بقرار من رئیس مجلس األمناء، ویكون مسئوًال أ

  .المركز

  المادة العاشرة

  .یعیَّن األمین العام للمركز بأمر ملكي بناًء على ترشیح رئیس مجلس األمناء

  المادة الحادیة عشرة

ُیصِدر مجلس األمناء الئحة داخلیة تتضمن الھیكل التنظیمي وعدد الموظفین والخبراء 

  .رة التنفیذیةوالمستشارین بالمركز ومھام وصالحیات اإلدا

  المادة الثانیة عشرة

یرفع األمین العام تقریرًا سنویًا للمجلس یتضمن جمیع أعمال وأنشطة المركز وإیراداتھ 

  .ومصروفاتھ

  المادة الثالثة عشرة

  .یكون للمركز میزانیة خاصة بھ تشتمل على إیراداتھ ومصروفاتھ    -١

إلداري من ِقَبل مدقِّق خارجي، تخضع حسابات المركز إلى التدقیق المالي وا    -٢

  .ویرفع تقریرًا سنویًا بنتائجھ إلى مجلس األمناء العتماده

  المادة الرابعة عشرة

  .ُیعمل بھذا األمر من تاریخ صدوره، وُینَشر في الجریدة الرسمیة

  ملك مملكة البحرین                             

  لیفةحمد بن عیسى آل خ                          

 مارس ١٤: ھـالموافق١٤٣٩ جمادى اآلخرة ٢٦: بتاریخ : صدر في قصر الرفاع

  ١م٢٠١٨

                                                           

 انظر الجریدة الرسمیة  ١
..›  bh.gov.legalaffairs.www 
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 اخلامتة 

والتعایش ، واحترام إنسانیة اآلخر، مھما كان دینھ أو ن المواطنة  التعددیة  والتسامح أ
لونھ أو عرقھ، أو انتماءه أو جنسھ، ھي تعالیم أقرتھا جمیع األدیان السماویة والتقالید 

األعراف اإلنسانیة، والتشریعات الوضعیة الحدیثة  وضرورة  أن تعكس المواطنة قیم و
التعدد والتسامح الدیني بحیث تعتبر وجاء لھا و معززا لوحدة مواطني الدولة ، التي 
تعمل على نشر ثقافة التسامح والتعایش المشترك، بین أبناء الوطن الواحد، وبین مختلف 

م في تعزیز قیم التسامح والمواطنة، وبناء جسور الحوار الدول والشعوب، مما یسھ
وان  ما .والتفاھم، بدیًلا عن العنف والكراھیة، ویحافظ على استقرار األوطان ونھضتھا

تتمیز بھ مملكة البحرین من قیم رفیعة، وعادات أصیلة، وثقافة راسخة، تاریخیة 
العربي واإلنساني، وغدت ومعاصرة، مستمدة من اإلرث الحضاري والثقافي، الوطني و

أحد أبرز ثوابت المجتمع البحریني المتوارث عبر العصور، في التسامح والتعایش، 
واحترام التعددیة الدینیة والمذھبیة، وما أكد علیھ دستور مملكة البحرین، ومیثاق العمل 
الوطني، وعبر المشروع اإلصالحي الرائد، في العھد الزاھر، لحضرة صاحب الجاللة 

ملك حمد بن عیسى آل خلیفة عاھل البالد المفدى، ومبادراتھ السامیة، في تشجیع ال
الحوار بین الحضارات والثقافات واألدیان، ودعم السلم واألمن واالستقرار، اإلقلیمي 

أن التنوع الدیني . والدولي، ومناھضة التطّرف والكراھیة، الدینیة والطائفیة والعنصریة
لذي یستند إلى تراث عریق من قیم التعایش والتسامح الروحي ھو نعمة لشعب البحرین ا

 لكل شعوب األرض، حیث یعیش جنبا یحتذيوالثقافي، وأن مجتمع البحرین یقدم نموذجا 
إلى جنب الدیانات والحضارات المختلفة، في جو یملؤه الود واأللفة والتناغم بین مكونات 

من المقیمین الذین وفدوا من شتى بقاع وشرائح المجتمع، سواء كانوا من المواطنین أو 
األرض ومن المھم أن یتعرف العالم، كما تعرفت البحرین، على جمال ھذه االختالفات 
بین البشر وبعضھم البعض، وكیف یمكن أن یعلمنا ھذا االختالف دروسا كثیرة، بما في 

بارھا مشكلة، بل ذلك درس التسامح الدیني، وأنھ ال ینبغي النظر إلى الحریة الدینیة باعت
حال حقیقیا جدا لعدید من أكبر التحدیات التي تواجھ عالمنا، وخصوصا اإلرھاب الذي ال 

  ".یعرف الدین، ویھدد جمیع الشعوب المحبة للسالم
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  ا و اوت  

  عدد من النتائج و التوصیات التالیة إلىفي نھایة ھذا البحث  توصل الباحث 

ز مبدأ المواطنة واالنتماء لفضائنا االجتماعي وذلك بتوسیع رقعة  التركیز على إبرا-١
ومساحة المشاركة في الشأن العام شریطة توافر استعدادات حقیقیة عند جمیع الشرائح 

 وإعطاء دفعات متتالیة من االھتمام .والفئات لتحمل مسؤولیاتھا ودورھا في الحیاة العامة
المجتمع واالستمرار في إزالة مكونات الشعور بنظام العالقات والتواصل بین مكونات 

باإلقصاء أو التھمیش أو تدني المشاركة الفعالة، وتأكید مختلف الشروط والروافد التي 
  تفضي إلى إرساء مبدأ المواطنة

  اعتبار التسامح بین الشعوب واألمم، أحد أھم دعائم السالم العالمي، وركیزة كبرى -٢
وضرورة بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة، . انمن ركائز تفعیل حقوق اإلنس

ومؤسسات المجتمع المدني، والوسائل اإلعالمیة، في سبیل تنفیذ تعزیز التسامح 
  .والتعایش

إعالن مملكة "یعد إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعایش السلمي، وإطالق - ٣
ینیة، برعایة من جاللة الملك المفدى، ، باعتباره وثیقة عالمیة لتعزیز الحریة الد"البحرین

و للسلطة  التشریعیة، وخاصة .وندعو المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة والمساھمة فیھا
مجلس النواب بمملكة البحرین، دور  في تعزیز مفھوم ا المواطنة و ألمن واالستقرار، 

الوطني السلمي، وحمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة، في إطار التسامح والتعایش 
باستخدام صالحیاتھ الدستوریة، وإصدار تشریعات تعزز ھذه القیم والمبادئ اإلنسانیة، 
وتحافظ علیھا وتصونھا من كل من یسعى لتجاوزھا وخرقھا، وتھدید السالم المجتمعي 

  .ونشر التعصب والكراھیة

ختلف أشكالھا، التأكید على أھمیة دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم بم -٤
ووسائل التواصل االجتماعي بتعدد أنواعھا، في القیام بدورھا الحقیقي واإلیجابي، في 
دعم  المواطنة بكل صورھا و قیم التسامح والتعایش السلمي، والوالء الوطني، وتعزیز 

  . مفھوم التعاون والتقارب، كأسس للمواطنة 

ر تنصھر وتمتزج فیھ قیم  وعاء كبیإالھي   المواطنة ماأناستنتج الباحث  -٥
 األخر نتیجة واحدة ھي قبول إلىالتعددیة و التسامح والتعایش و في مجملھا تؤدي 

والعیش معھ والتعامل معھ بشتى أصناف العامل السیاسي واالجتماعي والثقافي والتي 
 و یصبح ال واألنساب والنسب والتزاوج بحث تختلط الدماء المصاھرة إلىقد تصل 

وھذه حقیقة قامة علیھا الحضارات و الفتھا .  بالتقوى إال أعجمي على عرابيفضل ل
 والدیانات والثقافات األعراقالشعوب وجعلتھا نبراسًا في حیاتھا وأسست الدول متعددة 

 لذلك یجب على السلطات تعزیز ذلك من خالل التشریعات األساس على ھذا واألجناس
 . الملزمة 
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 راا  

  كریم القران ال

 الدستور البحریني 

  میثاق العمل الوطني البحریني

  الجریدة الرسمیة

 الكتب و الرسائل  البحوث المنشورة والمقاالت 

احمد بن محمد بن علي الفیومي ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ،   .١
 المكتبة العلمیة بیروت

 ١١٠ العدد األمةحمد قائد الشعیبي  ، و ثیقة المدینة المضمون و الداللة كتاب أ .٢
  سلسلة كتب

  جابر سالم، كاتب صحفي حسام الدین  .٣
   ٢٠٠١حیدر حب اهللا ، التعددیة الدینیة ، دار الغدیر ، بیروت  .٤
خطابات جاللة المللك حمد بن عیسى ملك مملكة البحرین منشورة على الرابط  .٥

https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/OpeningSpeec
h/Pages/KINGspeechLT٠٤CP٠٤.aspx  

 ن بحث منشور على إسالمیةحسن الشافعي ، التعددیة الدینیة من وجھة نظر . د .٦
 http://www.qatarconferences.org/newfالرابط

حمد رمضان ، شرح القانون الدستوري البحریني ، سلسلة الكتب شعبان أ. د .٧
 .٢٠١٥ ١القانونیة ،جامعة العلوم التطبیقیة ط

ر في محروس محمد محروس بسیوني ، التعددیة الدینیة رؤیة نقدیة ، بحث منشو. د .٨
ه ١٤٣٨لسنة ) ١٢(مجلة طیبة لالداب والعلوم االنسانیة ، السنة السادسة ، العدد 

 و مابعدھا على الرابط ٤١٩ص 
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR 

منشورات . القانون الدستوري البحریني ’ محمد المشھداني و مروان المدرس . د .٩
  ٢٠١٢جامعة البحرین عام 

محمد سعد ابو عمود ، دور الجمعیات السیاسیة في التنمیة السیاسیة في مملكة . د .١٠
  .البحرین دراسة غیر منشور

محیي الدین عفیفي، أمین عام مجمع البحوث اإلسالمیة باألزھر،  خالل . د .١١
 https://www.alittihad.ae/articleمؤتمر عقد في القاھرة منشور 

ي ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، الدولة الدكتور محمد المشھدان .١٢
  .، منشورات جامعة البحرین٢٠٠٦ ٢والحكومة ، ط
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 من ٢٠١٦الدكتور مروان المدرس ، النظام الدستوري في مملكة البحرین  .١٣
 .منشورات جامعة البحرین

  ١٩٩٩ انجلیزي ، دار العلم للمالیین ، – عربي –روحي البعلبكي ، المورد  .١٤
-http://akhbar كاتب صحفي في جریدة اخبار الخلیج السید زھرة ، .١٥

alkhaleej.com/news/article/١٠٩٢٥٥٠  
محمد سعد ابوعامود ، النظام السیاسي البحریني ، . السید محمد السید عمر و د .١٦

   ٢٠١٢ ١ ، طمن سلسلة منشورات جامعة العلوم التطبیقیة
  ١صفي الرحمن المباركي ، الرحیق المختوم ، دار الھالل ، بیروت ، ط .١٧
منشور " رسالة البحرین الى العالم " للمزید انظر مقال جاللة الملك حمد  .١٨

http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/١٠٩٢٥٥٠  
حمد أركون ، قضایا في نقد العقل الدیني، كیف نفھم اإلسالم الیوم  ، ط دار م .١٩

 .، بتصرف١٩٩٨الطلیعة 
مكتبة االنجلو : محمد الصادق عفسفس ، اإلسالم والمعاھدات الدولیة ، القاھرة  .٢٠

  ت .المصریة د
محمد الطالبة ، دستور المدینة ، مقال في مجلة الھدایة ، تصدر بتونس عن إدارة  .٢١

  ١٩٩٤)   ٢(السنة) ٣(ائر الدینیة ، العدد الشع
محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسیني ، تاج العروس من جواھر القاموس، دار  .٢٢

  ت -الھدایة د
بإصدار قانون ١٩٧٦لسنة  ) ١٥( مرسوم بقانون رقم  .٢٣

العقوبات
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.as

px?id=٤٠٦٩#.XfSxwtUzbct 
 التعددیة الدیني رؤیة تأصیلیة، أحمد مخیمر، موقع رسالة اإلسالم، : مقال .٢٤
 یونیو ٢٩رؤیة إسالمیة القضیة التعددیة، بسطامي محمد سعید، بتاریخ : مقال .٢٥

٢٠١٦  
وجیھ قانصو التعددیة الدینیة في فلسفة جون ھیك ، المتكزات المعرفیة و  .٢٦

 . الالھوت
  :المواقع االلكترونیة

٢٧. aspx.NewsDetails/com.islammessage.fiqh://http  
٢٨. http://www.sudansite.net/index.php?option=com 
٢٩. https://mawdoo٣.com/%D٨٥%٩%D٨١%٩%D٨٧%٩%D٩

%٨٨%D٩  
٣٠. https://www.alayam.com/alayam/first/٧١٤٣٤٣/News.html  
٣١. https://www.google.com/search?q=%D٨%A٧%D٨٤%٩%

D٨%AD%D٨٣%٩%D٨%٩  
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