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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
تغمده اهلل بواسع رحمته

عن  البعد  هي  ألبنائي  أوجهها  نصيحة  أهم 
وال  يصّغره  ال  والعظيم  الكبير  بأن  وإيماني  التكبّر، 
يضعفه أن يتواضع ويتسامح مع الناس، ألّن التسامح 
بين البشر يؤدي إلى التراحم؛ فاإلنسان يجب أن يكون 

رحيًما ومسالًما مع أخيه اإلنسان ..





صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

الق�راءة تفتّح العقول، وتعزّز التس�امح واالنفتاح 
والتواص�ل، وتبني ش�عًبا متحض�ًرا بعيًدا عن التش�دد 

واالنغالق  ..





صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي

وترابطه�ا  المجتمع�ات  بن�اء  أس�اس  التس�امح 
ونش�ر قيم الس�الم والتعايش فيها، ومجتمع اإلمارات 
َخيّر ومحب للتس�امح ومحافظ عل�ى التقاليد والقيم 

اإلنسانية  ..





اإلمارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه زايد أنموذًجا 
قلوب  به  كسبت  والتعايش...  التسامح  في  عالمًيا 
امتداد  على  الكثيرون  هنالك  العالم...  حول  الماليين 
يتعايشون  قلوبهم...  في  لنا  المحبة  يكنون  الوطن 

معنا... ويشاطروننا أحالمنا وتطلعاتنا  ..

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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كلمة رئيس المؤتمر

سعادة المستشار األستاذ الدكتور فاروق محمود حمادة

ق�صرية  غري  مدة  منذ  ي�صهد  العامل  اإن 
�صكل  على  انعك�صت  فكرية  ا�صطرابات 
داخل  و�صلوكية  اجتماعية  ا�صطرابات 
ذلك  وجتلى  وخارجها،  والدول  ال�صعوب 
اأبرزها  ومن  عديدة،  واأعمال  ت�صرفات  يف 
التع�صب بني الثقافات والأعراق والديانات، 
اأرواح،  واأُزهقت  دماء  ذلك  جراء  و�صالت 
والديانات  الثقافات  بني  التع�صب  واأ�صبح 
والأعراق مر�صاً موؤثراً يف الكيان الب�صري، 

اإن متادى وازداد فاإن ماآ�صي اأكرب قادمة، وا�صت�صعاراً من عقالء الأمم فقد 
اإلى الت�صامح  اأ�صواتهم من هنا وهناك لن�صر ثقافة جديدة تدعو  ارتفعت 
وال�صلم  الأمن  الذي يجلب  الكوين  والتعارف  الب�صري  والتعاون  الإن�صاين 

جلميع الب�سر وين�سر ب�ساط اال�ستقرار.

وانطلقت من دولة الإمارات العربية املتحدة دعوة عاملية لتوحيد جهود 
ليكون  نطاق  اأو�سع  على  الت�سامح  ثقافة  ن�سر  يف  للتعاون  العقالء  هوؤالء 
هذه  ولتاأكيد  وبناًء،  رخاًء  واأكرث  و�صعادة  اأمناً  اأكرث  الب�صرية  م�صتقبل 
الطموحات الب�صرية فقد اأعلن �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 

2019 عاماً للت�صامح وبداية لتعاون ب�صري.

واإن جامعة حممد اخلام�س اأبوظبي اإذ ترى اأهمية ذلك فاإنها قد دعت 
نخبة من الباحثني واملفكرين الإبراز موقع الت�سامح يف احلياة االإن�سانية، 

و�صرورة انتقاله من املحلية اإلى العاملية.
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Word of the Conference President
Prof. Dr. Farouk Mahmoud Hamada

The world, not so long ago,  has 
witnessed intellectual upheavals that 
have led to social and behavioural 
ones in and inter nations. This has 
manifested in various actions, most 
notable of which is cultural, racial or 
religious bigotry. As a result, blood 
has been shed and lives have been 
lost. Cultural, racial and religious 
intolerance has become a plague that 
has dwelt in humanity. If persisted 
and persevered, more calamities roam in the horizons. Alert to 
this status quo, many a wiseman have raised their voices loud from 
different parts of the globe for a new culture that calls for human 
tolerance and cooperation, as well as universal communication 
that brings about peace, serenity and stability for every human 
being.

The UAE has launched a global call for the unity of such wise 
voices to bring their efforts together to disseminate the culture 
of tolerance for a more peaceful, prosperous, happier and  more 
comfortable future. To concretise these human aspirations, His 
Highness President of the country declared 2019 “The Year of 
Tolerance” and the beginning of a universal cooperation. 

Recognising the merit of such a declaration, Mohamed V 
University Abu Dhabi has gathered an elite of researchers and 
thinkers to highlight the role of tolerance in human interaction 
and the necessity of its globalisation.    
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نبذة عن المؤتمر

الت�سامح بني مكونات  تبني ج�سور  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  تزل  مل 
جمتمعها املحلي، وت�سارك يف املنتديات العاملية لتعزيز ال�سلم والنفتاح على 
احل�ساري،  للو�سل  عاملية  عا�سمة  بامتياز  �سارت  حتى  الثقافات،  خمتلف 
واخلربات  والعوائد  التجارب  ملختلف  الإن�ساين  والتبادل  الديني،  واحلوار 
وت�سل�سل  حمكم،  اإداري  وتنظيم  حكيم،  ت�سريعي  منهج  وفق  واملبتكرات، 
تنفيذي حثيث، ير�سخ قيم الت�سامح التي توالت موجات العنف يف اأقطار �ستى 
تلويث  الإن�سانية يف  اأعداء  من  قليل  ومتادى غري  القلوب،  من  اجتثاثها  على 
عقول الكثريين باأفكار القطيعة وال�سدام احل�ساريني، وتهييج نفو�سهم على 
خطابات العداء واإ�ساعة الكراهية والبغ�ساء يف م�ستويات الجتماع الب�سري؛ 
الأ�سري واملحلي والإقليمي والدويل، حتى كاد ال�سمري الإن�ساين اأن يجف من 
القبول بالآخر، ومن الر�سى بالختالف والتنوع؛ لول بقية من اأ�سوات اأ�سيلة 
حتفظ ثقافة الأجداد وت�ستم�سك بعهدهم يف رعاية حرمة كل اآدمي مهما كان 
اإليه؛  الفكري واحل�ساري   التوا�سل  ومد ج�سور  ودينه وطائفته،  لونه وعرقه 
وعر�سه،  وماله  نف�سه  على  وتاأمينه  معه،  بالعهود  والوفاء  حقوقه،  برعاية 
اإحلاق  الت�سبب يف  والكف عن  الآدمية رحما،  له يف  لأن  اإ�سعاده؛  وال�سعي يف 
اأو يف الإن�سانية عامة، وهو  اأخوة يف دين التوحيد خا�سة،  ال�سرر به؛ لأن له 

نظري يف اخللق له اأهلية تامة ليتمتع بحقوقه كاملة.

الإمارات  دولة  تبذلها  التي  اجلبارة  اجلهود  اإطار  ويف  كله،  هذا  اأجل  من 
ارتاأت جامعة حممد اخلام�س  وال�سالم؛  التعاي�س  و�سبل  العتدال  قيم  لن�سر 
موؤمتر  لعقد  الباحثني  والأ�ساتذة  واملفكرين  والكتاب  العلماء  دعوة  اأبوظبي 
والأخوة  احل�ساري  والتوا�سل  الت�سامح  ج�سور  مو�سوع:  لبحث  عاملي  علمي 

الإن�سانية من املحلية اإلى العاملية، وفق الأهداف واملحاور الآتية:
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املحور الأول : ج�سور  الت�سامح والتوا�سل احل�ساري من املنظورين الديني والإن�ساين
اأـ املنظور الديني.

 ب ـ املنظور الإن�ساين.
املحور الثاين:  جه���ود دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة يف اإر�س���اء قي���م الت�سامح 

والتوا�سل احل�ساري
اأ ـ جهود ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه يف اإر�ساء قيم الت�سامح.

ب ـ جهود موؤ�س�ساتية )وزارة الت�سامح...(.
ج ـ وثيقة نبذ الكراهية.

د ـ وثيقة الأخوة الإن�سانية.
املحور الثالث:  ج�س���ور الت�سام���ح والتوا�سل احل�س���اري يف احل�س���ارة الإ�سالمية 

والقوانني والعالقات الدولية
اأـ احل�سارة الإ�سالمية.

 ب ـ القوانني واملواثيق والعالقات الدولية.
املحور  الرابع:  م�ساريع الت�سامح والتوا�سل احل�ساري املحلية والعاملية

 اأ ـ م�ساريع علمية.
ب ـ م�ساريع تعليمية.
ج ـ م�ساريع اإعالمية.

أهداف المؤتمر
1.  الإ�سهام يف الفعاليات التي تخلد بها دولة الإمارات العربية املتحدة عام الت�سامح

والتعددية  ال�سماحة  اإر�ساء قيم  املتحدة يف  العربية  الإمارات  2.  التعريف بجهود دولة 
الثقافية والتوا�سل احل�ساري.

3. ر�سد التجارب الإن�سانية يف الت�سامح والتوا�سل احل�ساري وتقييمها.
4. فح�س واقع الت�سامح والتوا�سل احل�ساري.

5.  النخراط يف م�ساريع علمية خادمة للنهج الو�سطي يف الفكر والفقه والقانون والإعالم.

محاور المؤتمر
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Theme 1:  bridges of Tolerance and Cultural Communication: 
Religious and Humane perspectives.

A- A Religious perspective
B- A Humane perspective

Theme 2:  The Efforts of the UAE in Establishing Tolerance and 
Cultural Communication Values 

A-  The efforts of Sheikh Zayed, May God rest his soul, in 
establishing the Values of Tolerance

B- Institutional efforts (Ministry of Tolerance, etc.)
C- The renunciation of hatred
D- The Human Fraternity Document

Theme3:  Bridges of Tolerance and Communication in Islamic 
Civilization, and International Laws and Relations

A- Islamic civilization
B- Laws, covenants and international relations

Theme4:  Local and International Projects of Tolerance and 
Cultural Communication

A- Scientific projects
B- Educational projects
C- Media projects

Conference goals

 The conference aspires to:
-  Contribute to the commemoration the year of tolerance.
-  Disseminate the efforts of the UAE in establishing the values of 

tolerance, multiculturalism and cultural communication
-  Mark and evaluate human instances of tolerance and cultural 

communication.
- Inspect tolerance and cultural communication in real life
-  Engage in scientific projects serving moderation in thought, 

jurisprudence, law and media.

Conference Themes
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The United Arab Emirates continues to build bridges of tolerance 
among its social components and participates in international forums 
to promote peace and openness to different cultures. It has further 
become a global hub for cultural communication, religious dialogue, 
and human exchange of various experiences, traditions, expertise, 
goods and innovations. Such an achievement has been founded on 
a wise legislative approach; an orderly administrative organization; 
and a strong executive hierarchy. All of these consolidate the values 
of tolerance that successive waves of violence have tried to uproot 
from the hearts in various parts of the world. A considerable number 
of enemies of humanity went too far in polluting the minds with 
estrangement, civilizational confrontation, and encouraging the 
speech of hostility and initiatives of hatred at the levels of family, local, 
regional and international levels. Consequently, the human conscience 
has almost dried out of the acceptance of the other, disparities and 
diversity.

There are still authentic voices that maintain the ancestral culture; 
that uphold the promise of the ancestors in protecting the sanctity of 
every human being, regardless of their color, race, religion or creed; 
and that strive to extend bridges of intellectual and civilizational 
communication by protecting rights, fulfilling the promises, securing 
individuals, their wealth and their honor, seeking their happiness. 
Every human being has rights in humanity. 

Such voices also refrain from causing harm to the individual because 
s/he is either connected to them via the bonds of brotherhood in the 
monotheistic religion in particular or in humanity in general, and s/he 
has equal eligibility to full rights.

To meet these goals, and within the tremendous efforts exerted 
by the UAE to spread the values of moderation, coexistence and 
peace, Mohammed V University Abu Dhabi invites scholars, 
writers, intellectuals, and researchers for an International scientific 
conference to discuss the topic of: “Bridges of Tolerance and Cultural 
Communication, from Locality to Globality”, in accordance with the 
following goals and themes:

About The Conference
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الجهة المنظمة للمؤتمر       جامعة محمد الخامس أبوظبي

 رئيس المؤتمر

    �سعادة امل�ست�سار الأ�ستاذ الدكتور فاروق حممود حمادة

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

    �سعادة امل�ست�سار الأ�ستاذ الدكتور فاروق حممود حمادة

 أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر

- اأ. د. ر�سيدة بوخربة        - اأ. د. حممد عدناين

- اأ. د. حياة الربهماتي   - اأ. د. عبد الواحد الإدري�سي

- د. �سامية العبوري       - اأ. د. حممد الوثيق

- د. اأحمد م�سهداين- د. خليد ال�سو�سي

 اللجنة التنظيمة للمؤتمر

- اأ. د. حممد خمطاري- د. �سمرية النعيمي

- اأ. د. ر�سيدة بوخربة- د. با�سم برقاوي

- اأ. د. حياة الربهماتي- ذ. مبارك اجلابري

- د. �سامية العبوري- ذ. مرمي الزعابي

- اأ. د. عبد الواحد الإدري�سي- ذ. حممد الها�سمي

- اأ. د. حممد الوثيق- ذ. علياء الزعابي

- د. اأحمد م�سهداين- ذ. حممد ال�سحي 

- د. م�سطفى عكلي- ذ. مها عمر ال�سيخ
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Organizer         Mohammed V University Abu Dhabi

President of the conference

HE. Prof. Dr. Farouk Hamada

President of the Scientific conference committee

HE. Prof. Dr. Farouk Hamada

Scientific committee members 

- Prof. Dr. Mohammed Adnani - Prof. Dr. Rachida Boukhibra

- Prof. Dr. Abdelouahed Idrissi - Prof. Dr. Hayat Brihmati

- Prof. Dr. Mohamed Elouatiq - Dr. Samia  Abouri

- Dr. Khalid SOUSSI - Dr. Ahmed Machhadani

Organizing committee

- Dr. Samira  Ahmed Alnuaimi - Prof. Dr. Mohammed Moktary

- Dr. Basem Barqawi - Prof. Dr. Rachida Boukhibra                         

- Mr. Mubarak omar Aljaberi - Prof. Dr. Hayat Brihmati   

- Mrs. Mariam Abdulla Alzaabi - Dr. Samia Abouri 

- Mr. Mohamed Hamza Alhashmi - Prof. Dr. Abdelouahed Idrissi

- Ms. Alya Rashed Alzaabi - Prof. Dr. Mohamed Elouatiq

- Mr. Mohamed Saif AlShehhi - Dr. Ahmed Machhadani 

- Mrs. Maha Omer Elshiekh - Dr. Mustapha Agli
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برنامج المؤتمر 

الفعالية ال�ساعة

اليوم الأول: الإثنني 2019/11/18 
ا�ستقبال ال�سيوف والت�سجيل. 9.30 - 10.00

ال�سالم الوطني. 10.00 - 10.05
القراآن الكرمي )طالب بجامعة حممد اخلام�س اأبوظبي(. 10.05 - 10.10
الكلمة الفتتاحية: �سعادة الدكتور حممد مطر الكعبي، رئي�س جمل�س 10.10 - 10.15

اأمناء اجلامعة.  
حممود 10.15 - 10.40 فاروق  الدكتور  الأ�ستاذ  امل�ست�سار  �سعادة  الرئي�سة:  الكلمة 

حمادة، مدير اجلامعة. 
11.50 - 10.40

 
املنظورين  والتوا�سل احل�ساري من  الت�سامح  الأولى: ج�سور  اجلل�سة 

الديني  والإن�ساين. 
رئي�س اجلل�سة: اأ.د. ر�سيدة بوخربة، عميدة كلية الدرا�سات الإ�سالمية،  

جامعة حممد اخلام�س اأبوظبي.                                                 
الغلبزوري، جامعة حممد اخلام�س،  اأ.د.بثينة  الأول:  • املتحدث 

الرباط، اململكة املغربية.  )25 دقيقة(. 
اجلزائر،  بنعزوز، جامعة  القادر  عبد  اأ.د.  الثاين:  املتحدث   •

اجلزائر، )25 دقيقة(.
)20 دقيقة(.   • مناق�سة 

ا�سرتاحة + �سالة الظهر11.50 - 12.50
14.00 - 12.50

 
اإر�ساء قيم  العربية املتحدة يف  الإمارات  الثانية: جهود دولة  اجلل�سة 

الت�سامح والتوا�سل احل�ساري. 
العليا    الدرا�سات  كلية  عميدة  الربهماتي،  اأ.د.حياة  اجلل�سة:  رئي�س 

والبحث العلمي، جامعة حممد اخلام�س اأبوظبي.
بجامعة حممد  باحث  الدرعي،  حبتور  عمر  ذ.  الأول:  • املتحدث 
اخلام�س اأبوظبي، املدير التنفيذي لل�سوؤون الإ�سالمية )25 دقيقة(. 
حممد  جامعة  الإدري�سي،  الواحد  عبد  اأ.د.  الثاين:  املتحدث   •

اخلام�س اأبوظبي. )25 دقيقة(.
)20 دقيقة(.   • مناق�سة 

ختام فعاليات اليوم الأول. 14.00 



International Conference on Tolerance

19

برنامج المؤتمر

الفعالية ال�ساعة

اليوم الثاين: الثالثاء: 2019/11/19 
ال�ستقبال والت�سجيل  9.00 - 9.15
كلمة املوؤمتر: معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح.  9.15 - 9.35

10.50 - 9.35
 

القوانني  يف  احل�ساري  والتوا�سل  الت�سامح  ج�سور  الثالثة:  اجلل�سة 
والعالقات الدولية.

والعلوم  الآداب  كلية  عميدة  العبوري،  �سامية  د.  اجلل�سة:  رئي�س   
الإن�سانية بجامعة حممد اخلام�س اأبوظبي.                                   

• املتحدث الأول: د. حممد البنيحياتي، دكتوراه يف القانون اخلا�س، 
جامعة �سانرتال اأطلنتيك بالوليات املتحدة الأمريكية )25 دقيقة(.

القانون  يف  دكتوراه  �سربي،  الكرمي  عبد  د.  الثاين:  املتحدث   •
اخلا�س جامعة بريبنيان، اأكادميية مونبوليي، فرن�سا )25 دقيقة(.

)20 دقيقة(.   • مناق�سة 
12.10 - 10.50

 
اجلل�سة الرابعة: م�ساريع وروؤى الت�سامح والتوا�سل احل�ساري املحلية 

والعاملية بني النظرية والتطبيق.
رئي�س اجلل�سة: اأ.د. الطيبي نور ، جامعة حممد اخلام�س اأبوظبي.

معهد   ،)Dr. Maria Angeles Gallego( الأول:  املتحدث   •
للمجل�س  التابع  الأدنى  وال�سرق  املتو�سط    البحر  وثقافات  لغات 

الأعلى الإ�سباين للبحث العلمي، مدريد )25 دقيقة(. 
• املتحدث الثاين: د. احل�سن �سجيد، باحث من جامعة القرويني 

املغرب )25 دقيقة(.
الأروبية  الهيئة  رئي�س  زيان،  مهاجري  ذ.  الثالث:  املتحدث   •

للمراكز الإ�سالمية )25 دقيقة(.
)20 دقيقة(.   • مناق�سة 

قراءة التو�سيات.12.10 - 12.20
ت�سليم ال�سهادات للم�ساركني. 12.20 - 12.30
ا�سرتاحة + �سالة الظهر.12.30 - 13.10
الحتفال باليوم الوطني. 13.10 - 14.40

ختام فعاليات املوؤمتر .   14.40



المؤتمر الدولي للتسامح 

20

Conference program

Time Activity

Day 2: Tuesday 19th, November 2019
9.00 - 9.15 Reception and registration
9.15 - 9.35 Conference speech: His Highness Nahyan bin Mubarak al 

Nahyan, Minister of Tolerance
9.35 - 10.50 Session 3: Bridges of Tolerance and Cultural 

Communication in International Relations
Session chair: Dr. Samia Abbouri, Dean of humanities 
and social sciences, Mohamed V University, Abu Dhabi
• First Speaker: Dr. Mahamed Albanihyati, thesis in 
private law, Central Atlantic University, USA (25 min)
• Second speaker: Dr. Abdelkrim Sabri, PhD in private 
law, Perpignon University, Montpelier, France (25 min)
• Discussion: 20 min

10.50 - 12.10 Session 4: Local and International Projects and 
Visions of Tolerance and Cultural Communication: 
Theory and Applications
Session chair: Prof. Taibi Nour, Mohamed V University 
Abu Dhabi
• First speaker: Prof. Maria Angeles Gallego, the 
Mediterranean and Eastern Languages and Cultures 
Institute, Spanish Higher Council for Scientific Research, 
Madrid, Spain (25 min)
• Second speaker: Dr. Alhassan Chajid, researcher at Al 
Qarawiyyin University, Fes, Morocco (25 min)
• Third speaker: Mr. Muhajri Zayan, President of the 
European Commission for Islamic Centers (25 min)
• Discussion: 20 min

12.10 - 12.20 Recommendations 
12.20 - 12.30 Distribution of certificates
12.30 - 13.10 Pause + Dhuhr prayer
13.10 - 14.40 Celebration of the National Day

14.40 End of conference
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Conference program

Time Activity

Day 1: Monday 18th, November 2019

9.30 - 10.00 Reception and registration

10.00 - 10.05 National anthem

10.05 - 10.10 Quran recitation (by a student from Abu Dhabi branch)

10.10 - 10.15 Enunciation speech: HE Dr. Mohammad Matar Al Kaabi, 
president of the university’s board of trustees

10.15 - 10.40 Main speech: HE Advisor Prof. Dr. Farouk Hamada

10.40 - 11.50 Session 1: Bridges of Tolerance and Cultural 
Communication from Cultural and Humane Perspectives

Session chair: Prof. Rachida Boukhibra, Dean of Islamic 
studies, Mohammed V University Abu Dhabi

• First speaker: Prof. Bouthaina Elghalbzouri, Mohamed 
V University, Rabat, Morocco (25 min)

• Second speaker: Prof. Abdelkader Benazzouz, Algeria 
university, Algeria (25 min)

• Discussion (20 min)

11.50 - 12.50 Break + Dhuhr prayer

12.50 - 14.00 Session 2: The Efforts of the UAE in Establishing Tolerance 
and Cultural Communication Values

Session chair: Prof. Hayat Brihmati, Dean of Graduate 
Studies, Mohammed V University Abu Dhabi

• First speaker: Mr. Omar Habtour Aldarii, researcher 
at Mohammed V University Abu Dhabi, Islamic Affairs 
Executive Manager (25 min)

• Second speaker: Prof. Abdelouahed Idrissi, Mohamed V 
University Abu Dhabi (25 min)

• Discussion: 20 min

14.00 End of day 1 activities
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ذ. عمر حبتور الدرعي
املدير التنفيذي لل�سوؤون الإ�سالمية

 بالهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، اأبوظبي

Tolerance: A Human Predisposition, a 
Divine Obligation and an Emirati Tradition

التسامح فطرة إنسانية وفريضة 
شرعية وصنعة إماراتية
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الباحث: عمر حبتور ذيب الدرعي
-  املدير التنفيذي لقطاع ال�سوؤون الإ�سالمية بالهيئة العامة 

لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف. 
- ع�سو جمل�س الإمارات لالإفتاء.

الشهادات العلمية:

اخلام�س،  حممد  جامعة  اإ�سالمية،  درا�سات  -  بكالوريو�س 
الرباط.

- ماج�ستري درا�سات اإ�سالمية، جامعة حممد اخلام�س اأبوظبي.
-  باحث يح�سر اأطروحة الدكتوراه بجامعة حممد اخلام�س اأبوظبي، يف مو�سوع: قيم 
دولة  جتربة  وطنية؛  ومرتكزات  �سرعية  منطلقات  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  الت�سامح 

الإمارات العربية املتحدة اأمنوذجًا.

األبحاث والمشاركات العلمية:

-  رعاية امل�سنني يف ال�سريعة الإ�سالمية وتطبيقاتها يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
بحث املاج�ستري.

- اأثمار التقطيف من فقه حقوق التاأليف.
- املوقف الفقهي من نقل الأع�ساء وغر�سها.

- املوقف ال�سرعي من اختالف الفقهاء. 
- تق�سيم الدور؛ روؤية معا�سرة. 

-  امل�ساركة يف ندوة »التح�سني الفكري« بربنامج �سيوف �سيدي �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة -رم�سان 1437هـ. 

-  امل�ساركة يف امللتقى الثالث ملنتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة الذي نظم يف 
اأبوظبي حول »الدولة الوطنية يف الفكر الإ�سالمي« 2016.

- امل�ساركة يف موؤمتر حول التطرف والإرهاب، الأردن.
- امل�ساركة يف موؤمتر مواجهة التطرف، الكويت 2017.

املتحدة  بالوليات  القا�سمي  لبنى  ال�سيخة  معايل  مع  الت�سامح  وفد  يف  -  امل�ساركة 
الأمريكية 2017.

-  امل�ساركة يف ندوة »الت�سامح هوية وطن« يف يوم الت�سامح العاملي بالهيئة العامة لل�سوؤون 
الإ�سالمية والأوقاف.
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ملخص

ميثل الت�سامح ركيزة كربى، وقيمة عظمى يف ال�سريعة الإ�سالمية، �سلوكا وتربية، ويف 
الفطرة الإن�سانية، تهذيًبا وتزكية.

ولقد اأدركت دولة الإمارات اأهمية الت�سامح يف حتقيق ال�سالم والتعاي�س املجتمعي، 
والنفتاح على منجزات احل�سارة الإن�سانية، مبا يحقق التنمية املن�سودة، فجعلته منهجا 
لها، وحملت تعزيزه ون�سره على عاتقها؛ اإعمال لإرث ال�سيخ زايد، طيب اهلل تراه، وتراث 
الأجداد وعاداتهم الطيبة، املتمثلة يف مفهوم » ال�سنع« الذي هو عمود اأخالق الإماراتيني، 
وهو معدن قيمي وح�ساري تتوارثه الأجيال. ومل تكتف دولة الإمارات العربية باملبادئ 
ال�سيا�سية  وبراجمها  خططها  �سميم  من  جعلتها  بل  للت�سامح،  والأخالقية  النظرية 
والتنموية، فاأن�ساأت من اأجل ذلك عددا من املوؤ�س�سات اأبرزها وزارة الت�سامح التي حملت 
على عاتقها اإعداد خطط وبرامج لرت�سيخ قيم الت�سامح يف املجتمع الإماراتي، من خالل 
وا�ست�سراف  ال�سرتاتيجية،  الدولة  روؤية  مع  متوافقة  متكاملة  وروؤى  وم�ساريع  اأن�سطة 
م�ستبقل اأف�سل لالإن�سان يف خمتلف بقاع املعمورة. واإن الدار�س لقيمة الت�سامح، يجدها 
بارزة يف جانبني مهمني هما اجلانب ال�سرعي واجلانب الفطري،  ومن ثم جاء بحثي 
هذا املعنون بـ)الت�سامح فطرة اإن�سانية وفري�سة �سرعية و�سنعة اإماراتية( مربزا هذه 

اجلوانب، وقد وّزعته بعد املقدمة على ثالثة حماور وخامتة. 

املقدمة: بينت فيها اأهمية املعاجلة الإن�سانية لقيمة الت�سامح و�سرورة ربط هذه املعاجلة 
باجلانبني الديني والفطري.

املحور الأول: الت�سامح فطرة اإن�سانية. 

املحور الثاين: الت�سامح فري�سة �سرعية.

املحور الثالث: الت�سامح �سنعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

الكلمات املفتاحية: فري�سة الت�سامح - فطرية الت�سامح - الت�سامح يف دولة الإمارات.
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Abstract
Tolerance represents a fundamental pillar and a great value in 
Islamic law concerning both education and behavior. It is a human 
predisposition for the purification and refinement of the soul.
The UAE recognized the importance of tolerance for peace, social 
coexistence and the discovery of civilizations for human progress. The 
state adopted it as an approach to be reinforced and disseminated, 
following the legacy of Sheikh Zayed, may God bless his soul, and 
the heritage of the ancestors and their noble tradition. The concept 
of “Sunn” represents this pillar in the morality of Emiratis, an ethic 
passed on from generation to generation.
The UAE has not only focused on the theoretical and ethical 
principles of tolerance, but has put it at the heart of its political and 
developmental strategies and programs. To this end, it has created a 
number of institutions, most notably the ministry of tolerance, that 
supervise the preparation of strategies and plans to consolidate the 
values   of tolerance in the UAE, through integrated activities, projects 
and visions consistent with the state’s strategic vision, for a better 
future for the human being worldwide. 
Studying the value of tolerance shows that it is evident in two important 
areas: jurisprudence and human predisposition. 
These two aspects motivated this research titled “Tolerance: A 
Divine Obligation, a Human Predisposition and an Emirati Tradition” 
in an attempt to elicit and discuss them. This paper consists of an 
introduction, a forward, two sections and a conclusion.
Forward: I highlight the importance of the humane approach to the 
value of tolerance and the necessity to link this approach with the 
religious and instinctive aspects.
Section one: Tolerance as a lawful obligation
Section two: Tolerance as a human predisposition.
Section three: Tolerance in the UAE 
Conclusion: Summary of the paper
Keywords: tolerance as a lawful duty - tolerance and human 
predisposition - tolerance in the UAE

YYY
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اأ. د. بثينة الغلبزوري
جامعة حممد اخلام�س/اململكة املغربية

Tolerance and Coexistence between 
Muslims and non-Muslims in Islamic 

Jurisprudence

التسامح والتعايش مع اآلخر
- دراسة فقهية -
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الدكتورة بثينة الغلبزوري
املغربية،  اململكة  اخلام�س،  حممد  بجامعة  -  اأ�ستاذة 

تخ�س�س الفقه واأ�سوله.

وجتديد  الأ�سرة  ق�سايا  يف  الجتهاد  ما�سرت  -  من�سقة 
اخلطاب. بجامعة حممد اخلام�س، اململكة املغربية.

حول  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  »رزان«  مركز  -  رئي�سة 
الأ�سرة واملجتمع.

- مديرة جملة النواة الأ�سرية.

- خبرية معتمدة لدى منظمة الإي�سي�سكو يف جمال الأ�سرة.

الشهادات العلمية:

-  الدكتوراه من جامعة حممد اخلام�س، اململكة املغربية. 

-  �سهادة التاأهيل اجلامعي، جامعة مولي �سليمان، اململكة املغربية.

-  �سهادة املاج�ستري من جامعة حممد اخلام�س، اململكة املغربية.

األبحاث والمشاركات العلمية:

ر�سالة  مقارنة،  درا�سة  املغربي  والقانون  الإ�سالمي  الفقه  بني  الطبيب  -  التزامات 
دكتوراه.

الأول،  العدد  الإن�سانية،  والعلوم  املعرفة  املالكي، جملة  الفقه  اأ�سول  -  الو�سطية يف 
جامعة حممد اخلام�س اأبوظبي.

- جمموعة من املقالت العلمية من�سورة مبجالت علمية حمكمة.

-  م�ساركات يف ندوات وموؤمترات حملية ودولية.
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ملخص

اإن الفقه الإ�سالمي اليوم يواجه اأ�سئلة جديدة تطرحها التطورات املجتمعية الكثرية، 
منها �سوؤال فقه الت�سامح.

فهل الت�سامح م�سطلح اأ�سيل يف ال�سريعة الإ�سالمية؟ اأم اأنه دخيل مل تعرفه الن�سو�س 
ال�سرعية ول الجتهادات الفقهية؟ 

هل الفقه الإ�سالمي عموما والفقه املالكي خ�سو�سا ي�ستطيع باآلياته ومناهجه اأن يواكب 
اإ�سكالت الت�سامح والتعاي�س؟ 

وهل الت�سامح يف الفكر الإ�سالمي ظل رهني الن�س والنظر ومل يعرف ترجمة عملية عرب 
التاريخ الإ�سالمي؟

وحتديد  للت�سامح،  الدليل  التطور  تتبع  خالل  من  الأ�سئلة  هذه  عن  الإجابة  حاولت 
املالكي  املذهب  وتفاعل    ، وال�سنة  القراآن  يف  وتاأ�سيله  الإ�سالمية  الثقافة  يف  مفهومه 
معه من خالل اأ�سوله وفروعه وجتربته يف الأندل�س ، والرتكيز على املذهب املالكي لي�س 

تع�سبا واإق�ساء للمذاهب الأخرى واإمنا جاء الرتكيز على املذهب املالكي ل�سببني: 

الراأي  اتباع  هو  الذي  التمذهب  وبني  والتعددية،  املذهبية  بني  تعار�س  ل  اأنه  1.  بيان 
الواحد وبني وجوب العرتاف بالآخر.

2.  الإ�سارة اإلى �سرورة التجديد والجتهاد يف املذهب املالكي ومراجعة فروعه والوقوف 
على تفاعله مع تطورات املجتمع.

وقد تناولت ذلك من خالل ما يلي: حتديد مفاهيم البحث؛ بتعريف الت�سامح والتعاي�س 
الفقه  يف  الت�سامح  فقه  اإبراز  ثم  وال�سنة،  الكتاب  من  الت�سامح  تاأ�سيل  ثم  الآخر،  مع 

تاأ�سيال، وتفريعا، وحتقيقا.

الكلمات املفتاحية: فقه الت�سامح - تاأ�سيل الت�سامح -  جتربة الأندل�س - التعاي�س مع 
الآخر.
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Abstract

Islamic jurisprudence today faces new issues imposed by many societal 
developments, one of the issues being tolerance. Is tolerance a genuine 
term in Islamic law? Is it an intruder not known in jurisprudence texts 
or jurisprudence precedence? Can Islamic jurisprudence in general, 
and the Maliki jurisprudence in particular, cope with the problems of 
tolerance and coexistence? Is tolerance in Islamic thought still subject 
to text and consideration and has not been applied throughout Islamic 
history? I tried to answer these questions by tracing the semantic 
development of tolerance, defining its concept in Islamic culture and 
authenticating it in the Quran and Sunnah. I also traced its interaction 
with the Maliki School through its origins, its applications, and its 
experience in Andalusia. The focus on the Maliki School is not an 
exclusion of other doctrines, but came for two reasons:

To show that there is no conflict between sectarianism and pluralism, 

To refer to the need for innovation in the Maliki school and review its 
applications and highlight its interaction with the recent developments 
in society.

The paper deals with the abovementioned questions through the 
following sections: defining the concepts of the topic; defining 
tolerance and coexistence with the other; authenticating tolerance 
from the Quran and the Sunnah, and highlighting the jurisprudence of 
tolerance in Islamic law.

Keywords: Tolerance jurisprudence - tolerance authentication - the 
Andalusian experience - coexistence.

YYY
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دور الوقف في بناء جسور التسامح 
والتواصل الحضاري

اأ. د. عبد القادر بنعزوز
جامعة اجلزائر / اجلزائر 

The Role of Islamic Endowment (waqf) in 
Building Bridges of Tolerance and Cross-

cultural Communication   
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الدكتور عبد القادر بن عزوز
- اأ�ستاذ بجامعة اجلزائر.

الإن�سانيـــة  العلـــوم  يف  التكويـــن  ميـــدان  -  م�ســـوؤول 
والجتماعية.

الشهادات العلمية:

- دكتوراه يف العلوم الإ�سالمية، تخ�س�س اأ�سول الفقه، جامعة اجلزائر.

- ماج�ستري يف اأ�سول الفقه، جامعة اجلزائر.

األبحاث والمشاركات العلمية:

-  فقه ا�ستثمار الوقف ومتويله يف الإ�سالم، درا�سة تطبيقية عن الوقف اجلزائري، 
الأمانة العامة لالأوقاف بالكويت �سنة  2008م.

-  متويل الأوقاف عن طريق الكتتاب العام، ال�سركات الوقفية، منتدى ق�سايا الوقف 
اأك�سفورد، بريطانيا، بالتعاون مع  اأك�سفورد للدرا�سات الإ�سالمية  الفقهية، مركز 

الأمانة العامة لالأوقاف بالكويت والبنك الإ�سالمي للتنمية بجدة،2017.

منوذجا،  التطوعي  العمل  الجتماعية:  القيم  منظومة  تعزيز  يف  ال�سحابة  -  اأثر 
الإ�سالمية  اجلامعة  وف�سلهم،  واأزواجه  النبي  بيت  واآل  ال�سحابة  حقوق  موؤمتر 

باملدينة، ال�سعودية،2017م.
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ملخص

اإن من مقا�ســـد ت�سريع عقود التربعات يف ال�سريعـــة الإ�سالمية، بناء ج�سور التعاون 
والتكافـــل مـــع غـــري امل�سلم، وبنـــاء ج�ســـور اأ�ســـول الت�سامـــح والتوا�سل احل�ســـاري بني 

املجتمعات امل�سلمة وغريها من املجتمعات. 

ومن هنا جاءت اإ�سكالية البحث التي تتلخ�س يف ال�سوؤالني الآتيني: 

اإلى اأي مدى ميكن للوقف اخلريي اأن ي�سهم يف بناء ج�سور الت�سامح والتوا�سل احل�ساري 
بني املجتمعات امل�سلمة واملجتمعات الإن�سانية؟ 

وماهي اآليات حتقيق ذلك؟ 

ولقد خل�س اجلواب عن ال�سوؤالني اإلى تقرير اإمكانية ال�ستعانة بالوقف لتحقيق مقا�سد 
الت�سامح والتوا�سل احل�ساري لالأ�سباب الالآتية:

التوا�سل احل�ساري مع الآخر غري امل�سلم. يفيد حتقيق  الت�سامح، مبا  معنى  •  ت�سمنه 
الجتماعية. امل�سوؤولية  معنى  • ت�سمنه 

الإن�سانية. املجتمعات  عند  اخلري،  حمبة  يف  امل�سرتك  للقا�سم  • جت�سيده 
ملقا�سد القت�ساد الجتماعي الت�سامني حمليا ودوليا. • جت�سيده 

واإن حتقيق هذا كله اإمنا يكون بال�ستقالل، اأو بال�سراكة مع املوؤ�س�سات من القطاع الثالث 
واملنظمات الدولية من خالل الدعم املبا�سر وغري املبا�سر للم�ساريع التي تخدم الرتبية 

والتعليم واخلدمات ودعم الأ�سرة املنتجة ... 

الكلمات املفتاحية: الوقف اخلريي - ج�سور الت�سامح - التوا�سل احل�ساري - مقا�سد 
الوقف. 
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Abstract

The purposes and the philosophy behind Islamic endowment laws are 
based on humane goals. They are not limited to the closer relationship 
between Muslims but are also open to non-Muslims to establish bridges 
of cross-cultural communication and solidarity, understand each other 
and collaborate for the best of humanity. The aim of this research is 
to answer the following questions: How can endowment contribute 
to the building of bridges of tolerance and cultural communication 
between the Muslim society and other societies? 

What would be the methods to use in order to achieve this goal?  

This paper concludes that Waqf could be used to achieve the purposes 
of tolerance and cross-cultural communication for the following 
reasons:  

Endowment includes both tolerance and social responsibility among 
its purposes. 

Endowment embodies the common value of goodness in human 
societies, which leads to cross-cultural communication. 

Waqf realizes the purposes of social and economic solidarity both 
locally and internationally. 

Finally, the aforementioned purposes will be achieved independently 
or in partnership with institutions from third parties, and international 
organizations through direct and indirect support to projects that 
serve education, services, and support for productive families.

Keywords: charitable endowment - bridges of tolerance - cross-
cultural communication - endowment goals 
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من عام الصلح )41هـ( إلى عام 
التسامح )1441هـ(

درا�سة تاريخية حتليلية لتقوية اخليار ال�سلمي

اأ. د. عبد الواحد اإدري�س الإدري�سي
جامعة حممد اخلام�س اأبوظبي

From the Year of Reconciliation (41H) 
to the Year of Tolerance (1441H)

Historical and Analytical Insights to 
Strengthen the Peaceful Option
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الدكتور عبد الواحد اإلدريسي
رئي�س ق�سم املاج�ستري بجامعة حممد اخلام�س اأبوظبي.

الشهادات العلمية:

-  دكتوراه الدولة يف الفقه واأ�سوله من من جامعة ابن 
زهر، اململكة املغربية.

حممد  جامعة  من  واأ�سوله  الفقه  يف  املاج�ستري   -
اخلام�س، اململكة املغربية.

- �سهادة الدرا�سات العليا يف الفقه واأ�سوله من دار احلديث احل�سنية بالرباط.
من  واإعجازه  القراآن  تخ�س�س  الإ�سالمية،  الدرا�سات  الدرو�س يف  ا�ستكمال  -  �سهادة 

جامعة حممد اخلام�س بالرباط.

األبحاث والمشاركات العلمية:

-  القواعد الفقهية من خالل املغني لبن قدامة املقد�سي، دار ابن عفان، القاهرة، 2002.
دار  الأمة،  ل�سلف  التاريخية  واملعطيات  الوحي  ن�سو�س  �سوء  يف  درا�سة  الفنت  -   فقه 

املنهاج، الريا�س، الطبعة الثانية 2010م/1431هـ.
اأعمال  عليهم، �سمن  ر�سوان اهلل  ال�سحابة  النزاعات عند  وقيم حل  الأزمات  -  فقه 
موؤمتر حقوق ال�سحابة واآل بيت النبي واأزواجه ر�سوان اهلل وف�سلهم، مطابع اجلامعة 

الإ�سالمية املدينة املنورة، 1438هـ/2017م.
بحوث  �سمن  التنزيل؛  يف  ومرتكزات  التاأ�سيل  يف  وم�سات  و�سنعته؛  الت�سامح  -  منط 
ندوة الت�سامح يف بعده الإن�ساين واأثره احل�ساري التي نظمتها جامعة حممد اخلام�س 
اأبوظبي بالتعاون مع مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية، حروف للن�سر 

والتوزيع، باأبوظبي، يونيو 2019.
-  العتبار مبقا�سد القواعد يف الجتهاد املعا�سر، اأعمال ندوة املقا�سد وق�سايا الع�سر، 

مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، 2016.
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ملخص

خلفية هذا املو�سوع تاريخية ح�سارية، منا�سبتها مرور 1400 �سنة على مبادرة اأعظم 
الأبحاث يف جميع  وتدر�س، وجتدد عنها  اأن تخلد،  ت�ستحق  �سلح، وهي ذكرى عظيمة 
اأبعادها، وتوؤخذ منها العرب؛ لرفع ما يكون من اخلالف، واإحكام الوحدة الداخلية، ونبذ 

العنف، ون�سر قيم الت�سامح وال�سلم. 

ومن جميل الأقدار اأن تتوافق هذه الذكرى مع املبادرات اجلارية لتخليد عام الت�سامح 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  ا�ستجابة لإعالن �ساحب 
اهلل عام 2019  يف دولة الإمارات العربية املتحدة »عاما للت�سامح«؛ لإبراز النهج الذي 
ال�سعوب  للتوا�سل احل�ساري بني  اإقامتها ج�سورا متينة  تاأ�سي�سها يف  الدولة منذ  تبنته 
والثقافات وفق �سوابط الحرتام والعي�س امل�سرتك، ونبذ التطرف والكراهية. وقد مّن 
اهلل على هذه الدولة يف �سابق عهدها ولحقه بوحدة اإماراتها، وا�ستدامة اأمنها، واجتماع 
اإحكام  يف  الأمثل  النموذج  وتقدمي  املجالت،  جميع  يف  الرتقي  على  وعامتها  خا�ستها 
الن�سيج الجتماعي والتما�سك الأ�سري؛ باإيثار التوافق وال�سلح والفرح به، وال�ستنان يف 
ذلك برائد نه�ستها وموؤ�س�س دولتها ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل؛ الذي 
حفظ له التاريخ؛ اأنه كان �سيدا كونيا م�سلحا بني النا�س، وحمبا للخري، وبا�سطا يده 
اآتاه اهلل من احلكمة وف�سل  بالعطاء فيما يوحد ويقرب، ومطفئا لنريان العداوة؛ مبا 
اخلطاب. وهو ما ي�سطلح عليه بخيار ال�سلم الذي يحتاج النا�س كافة اإلى تتبع �سعابه 
املو�سوع، بالنطالق من ف�سائل  تي�سر بحمد اهلل بحث هذا  اأبوابه. وقد  وطرق جميع 
ال�سلح احل�سني العتيدة وعربه املتجددة، ثم بتاأكيد اأن عام الت�سامح اأف�سل احتفاء بعام 
ال�سلح، ثم اآل النظر اإلى درا�سة مظاهر الت�سامح ومهاراته يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

الكلمات املفتاحية: عام ال�سلح - عام الت�سامح - الوحدة - ال�سلح - ال�سلم - مظاهر 
الت�سامح - مهارات الت�سامح.
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Abstract
The background of this subject is historical and civilizational, marking 
the 1400th anniversary of the greatest reconciliation initiative in 
history, a great memory that deserves to be immortalized, studied 
and renewed in all its dimensions. It is a memory from which lessons 
should be taken to remove existing differences, consolidate internal 
unity, renounce violence and spread the values of tolerance and 
compromise. 

It is a good thing that this anniversary coincides with the ongoing 
initiatives to commemorate 2019, “Year of Tolerance”, in response 
to the announcement of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, President of the UAE, to highlight the approach adopted by 
the UAE since its founding, and build strong bridges of cross-cultural 
communication between peoples in accordance with the rules of 
respect and coexistence, and the rejection of extremism and hatred. 

God has granted this country, since its founding, the unity of its 
emirates, the sustainability of its security, and the general consensus 
among all segments of its people to excel in all fields, and to provide 
the ideal model in tightening the social fabric and family cohesion, 
through altruism, reconciliation and joy. This comes in line with its 
renaissance pioneer and founder Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan, 
may his soul rest in peace, who was a universal reformer among the 
people, a lover of the good, generous in what unites and brings people 
closer, and extinguishing the fires of enmity. He had God’s inspiration 
and decisive speech. This is called the peace option that all the people 
need to follow. 

The present paper is a discussion of this issue, starting with the 
virtues of al-Hasani’s long-standing reconciliation and its renewed 
lessons, and then by affirming that the Year of Tolerance is the best 
celebration of the year of reconciliation, and then studying tolerance 
manifestations and skills in the United Arab Emirates.

Keywords: The year of reconciliation - the year of tolerance - unity - 
reconciliation - peace - manifestations of tolerance - skills of tolerance.
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مبدأ التسامح وحقوق اإلنسان

د. حممد البنيحياتي
دكتوراه من جامعة �سانرتال اأطلنتيك 

بالوليات املتحدة الأمريكية

Tolerance and Human Rights
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  الدكتور َمحمد البنيحياتي
-  ع�سو بهيئة املحامني بالناظور باململكة املغربية، متخ�س�س 

يف التحكيم والقانون اخلا�س.

والقانونية  ال�سيا�سية  للدرا�سات  القاهرة  مركز  -  ع�سو 
وحقوق الإن�سان بجمهورية م�سر العربية.

الفكرية  امللكية  حقوق  حلماية  العربي  بالحتاد  -  ع�سو 
بجمهورية م�سر العربية.

الشهادات العلمية: 

- الدكتوراه من جامعة �سانرتال اأطلنتيك بالوليات املتحدة الأمريكية. 

- املا�سرت يف القانون من جامعة عني �سم�س، م�سر.

املوارد  تنمية  ومركز  العرب  للم�ست�سارين  الدويل  التحكيم  اأكادميية  من  -  �سهادة 
الب�سرية بجامعة القاهرة عن الدورة ال�ساملة لإعداد املحكم الدويل املعتمد، ودورة 

الدبلوما�سية والقن�سلية.

األبحاث والمشاركات العلمية:

- كتاب: الدور الرقابي للق�ساء على التحكيم يف القانون املغربي درا�سة مقارنة.

- كتاب: الق�ساء والتحكيم.

- مقال: الو�سول اإلى املعلومة حق من حقوق الإن�سان.

- مقال: الو�سائل الودية لف�س املنازعات.

- مقال: تنظيم العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت ال�سكنية واملهنيــــة.

 -  م�ساركات يف ندوات وموؤمترات حملية ودولية؛ منها: بحث »م�سارطة التحكيم« �سمن 
بالناظور،  الخت�سا�سات  املتعددة  الكلية  احت�سنتها  التي  الدولية  الندوة  اأ�سغال 
اململكة املغربية �سنة 2010 يف مو�سوع »الو�سائل الودية لف�س املنازعات« )الو�ساطة 

- التحكيم - ال�سلح ( مقاربات وجتارب متعددة.
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ملخص

الب�سري، وجد معه منذ وجوده على  �سمات اجلن�س  اأهم  والختالف من  التنوع  اإن 
الأر�س لين�سجم مع �سنة الختالف يف الكون، ولهذا التنوع �سور ومظاهر كثرية، منها 

تنوع الأعراق والأجنا�س والألوان والديانات واللغات والثقافات...

اأ�سباب  من  �سببا  واأ�سكاله  باأنواعه  الب�سري  والختالف  التنوع  كان  التاريخ  مر  وعلى 
ن�سوب ال�سراعات، ظلت الب�سرية تتخبط يف اآثارها لفرتات طويلة؛ وذلك لغياب ثقافة 
الت�سامح، ثم جلاأ الإن�سان اإلى �سن قوانني من اأجل بيان حدود احلقوق والواجبات؛ اإن 
بني الأ�سخا�س اأو بني الدول، خا�سة بعد انتهاء احلربني العامليتني الأولى والثانية، ومن 

ثم ظهرت املنظمات الدولية، ومت الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

على  لزاما  اأ�سحى  والثقافات،  احل�سارات  واختالط  ال�سعوب  م�سالح  تداخل  واأمام 
الإن�سان العي�س والتعاي�س يف جمتمعات ي�سودها الت�سامح، وينتفي فيها التع�سب القومي 
الإلزام  دائرة  اإلى  الأخالقي  اللتزام  دائرة  من  الت�سامح  فانتقل  والطائفي،  والديني 
ل�سيانة  واتفاقيات  معاهدات  عقد  اإلى  العامل  دول  من  العديد  دفع  ما  وهو  القانوين، 
حقوق الإن�سان، ومن ذلك اإعالن مراك�س ل�سنة 2015 عن الأقليات الدينية يف العامل 

الإ�سالمي، ووثيقة الأخوة الإن�سانية لأجل حتقيق ال�سالم العاملي والعي�س امل�سرتك.

فهل الت�سامح حق من حقوق الإن�سان؟ اأم اأن الت�سامح هو الكفيل ب�سيانة هذه احلقوق 
واملحافظة عليها؟ وهل اأحاطت الت�سريعات واملواثيق الدولية مبو�سوع الت�سامح من حيث 

و�سع القوانني ال�سابطة له؟ اأم اأن هناك ق�سورا ت�سريعيا يف ذلك؟ 

هذا ما حاولت هذه الورقة الإجابة عنه بحمد اهلل.

الكلمات املفتاحية: الت�سامح - حقوق الإن�سان - القانون الدويل - التع�سب - التعاي�س 
- املواثيق الدولية يف الت�سامح.
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Abstract

Diversity and difference are among the most important features of the 
human race; they have existed since humans lived on earth to cope 
with the diverse aspects of life.  This diversity takes on many forms and 
manifestations, including race, color, religions, languages   and cultures.

Throughout history, human diffence, in all its forms, has been a cause 
of conflict. Mankind has been in flux for a long time, because of the 
absence of a culture of tolerance, and then resorted to the enactment 
of laws in order to demarcate the limits of rights and obligations, be 
it among individuals or nations, especially at the end of World Wars 
I and II. Then, international organizations emerged, along with the 
Universal Declaration of Human Rights.

Given the overlap of the interests among nations and the interactions of 
civilizations and cultures, it has become imperative for human beings 
to live and coexist in tolerant societies, in which national, religious, 
sectarian and ethnic intolerance is excluded.  Tolerance has shifted from 
the circle of moral obligation to legal obligation, which has led many 
countries to sign treaties and conventions to safeguard human rights, 
including the 2015 Marrakesh Declaration on Religious Minorities in 
the Muslim World, and the Human Brotherhood Document for World 
Peace and Coexistence.

Is tolerance a human right? Is it the guarantee to preserve and 
maintain human rights? Have international legislations and charters 
considered the issue of tolerance in terms of the laws governing it? Is 
there a legislative limitation regarding this issue?

The above-mentioned questions represent the objectives of this paper.

Keywords: tolerance - human rights - international law - intolerance - 
coexistence - international tolerance treaties
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جسر التسامح بين األمم من خالل 
المواثيق الدولية

د.عبد الكرمي �سربي 
دكتوراه يف القانون اخلا�س، جامعة بريبنيان/فرن�سا

Tolerance as a Bridge between Nations 
through International Treaties
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الدكتور عبد الكريم صبري
 / اأبوظبي   - جروان  حمد  مكتب  قانوين،  -  م�ست�سار 

مكتب حماماة - باري�س.

الشهادات العلمية:

بريبنيان،  جامعة  اخلا�س،  القانون  يف  -  الدكتوراه 
فرن�سا.

- املاج�ستري يف القانون، الق�سم املدين، جامعة بريبنيان، فرن�سا.

- املاج�ستري يف الفقه ال�سالمي، جامعة القرويني، اململكة املغربية.

األبحاث والمشاركات العلمية:

 - القانونية  العلوم  جملة  الفرن�سي،  القانون  يف  الأ�سنان  لطبيب  املدنية  -  امل�سوؤولية 
جامعة عجمان. 

-  وكيل اخلدمات املحلي يف النظام القانوين الإماراتي، جملة العلوم الق�سائية اأبوظبي. 

الخبرات العملية:

- عميد كلية القانون، جامعة عجمان.

- اأ�ستاذ م�ساعد، كلية القانون - جامعة عجمان.

- م�ست�سار قانوين واإداري، معهد لندن - اأبوظبي.

- اأ�ستاذ حما�سر، معهد ابن �سينا - فرن�سا.

- اأ�ستاذ حما�سر، جامعة باري�س 8 - فرن�سا. 

- م�ست�سار قانوين دويل، مكتب ا�ست�سارات قانوين - باري�س، فرن�سا.

- اأ�ستاذ حما�سر، املعهد العايل للعلوم ال�سالمية - باري�س، فرن�سا.



المؤتمر الدولي للتسامح 

44

ملخص

اأتباعها على نهج الت�سامح منهجا  حفلت الديانات ال�سماوية بالن�سو�س التي حتث 
مع من يختلف معهم، وحت�سهم على قبول الآخر حتت مظلة الإن�سانية، ووحدة الأ�سل 

الب�سري. 

كما اجتهت كتابات العديد من الفال�سفة واملفكرين اإلى رفع قيم الت�سامح ون�سرها بني 
بني الب�سر، ولعل اأهم ما �سدر بهذا ال�سدد يف الغرب: »ر�سالة يف الت�سامح« لفولتري، 
ومع انتهاء احلرب العاملية الثانية، مت ت�سمني ميثاق الأمم املتحدة ل�سنة 1945 ن�سو�سا 
متزايدا  اهتماما  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأولت  كما  الت�سامح،  قيم  على  تنبني 

لهذا املبداأ من خالل اإعالن عام 1993 الذي جعل من عام 1995 عاما للت�سامح.

ورغم كل هذه اجلهود املبذولة دوليا، تبقى هناك العديد من التحديات...ويبقى ال�سوؤال 
كيف ميكن توحيد الت�سريعات الدولية يف هذا الباب و�سبغها بال�سبغة الإلزامية، وكيف 

ميكن التعامل مع الت�سامح باعتباره و�سيلة للتعاي�س؟

وعلى ال�سعيد املحلي - وانطالقا من املبادئ ال�سامية التي زرعها ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان رحمه اهلل، املبنية على الت�سامح ون�سر قيمه داخل املجتمع الإماراتي- فاإن على 
الباحثني اأن ي�سلطوا ال�سوء على هذه القواعد القانونية والقرارات الإدارية ملباحثة �سبل 

ا�ستدامة الت�سامح وتر�سيده وتطوير تنزيله...

والعمل  بني عليها،  التي  والقيم  الت�سامح  النظر يف مفهوم  اإلى جتديد  الو�سع  ويحتاج 
ب�سكل اأكرث فعالية لن�سر ثقافة الت�سامح على ال�سعيد الدويل من خالل تطوير الو�سائل 
الكفيلة بتقريب اأفكار الت�سامح واأدبياته وتعزيز ت�سريعاته. وهذا ما حاولت هذه الورقة 

معاجلته.

الكلمات املفتاحية: ج�سور الت�سامح - املواثيق الدولية - املنظمات الدولية - الت�سامح 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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Abstract
The monotheistic religions are ripe with texts inciting their followers 
to embrace tolerance in order to handle differences and promote 
acceptance, bearing that we are all humans sharing the same human 
nature.

Many philosophers and thinkers also exalted tolerance as a value 
and encouraged people to endorse it. One of the major books dealing 
with this issue was Voltaire’s “Treatise on Tolerance”. At the end of 
World War II, the 1945 United Nations Charter contained passages 
advocating tolerance. The United Nations General Assembly also 
devoted increasing importance to this principle. In 1993, it declared 
1995 a year of tolerance.

In spite of all these international efforts, a number of challenges 
persist. The main challenge is how to consolidate international laws 
and make them mandatory; and also how to establish tolerance as a 
means of coexistence.

On a local level, the high principles that the late Sheikh Zayed Ben 
Soltan ingrained and which are founded on tolerance permeate the 
Emirati society. Researchers are invited to highlight these legal bases 
and administrative decisions to elicit means to develop, implement 
and sustain tolerance.

The concept of tolerance and the values on which it is based need to be 
reconsidered.  The necessity to work more effectively, by developing 
appropriate means to spread the culture of tolerance and reinforce the 
pertinent laws at the international level, also needs to be addressed. 
These are the points that this paper tries to deal with.

Keywords: tolerance bridges - international treaties - international 
organisations.
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اللغات و الثقافات األندلسية 
كجسر لحوار األديان

اأ. د. ماريا اأنخيلي�س كاييكو
املجل�س الأعلى الإ�سباين للبحث العلمي

Dr. María Ángeles GALLEGO
Researcher - Spanish High Council for Scientific Research

Languages and Cultures of al-Andalus as a 
Bridge of Inter-Religious Communication
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الدكتورة ماريا أنخيليس كاييكو
الأعلى  باملجل�س  دائم  باحث   2008 عام  -  منذ 

الإ�سباين للبحوث العلمية. 

-  مدير معهد لغات وثقافات البحر املتو�سط   وال�سرق 
للبحث  الإ�سباين  الأعلى  للمجل�س  التابع  الأدنى 

العلمي. 

- نائب مدير مركز العلوم الإن�سانية والجتماعية، مدريد.

الشهادات العلمية:

- الدكتوراه يف علم فقه اللغة ال�سامية يف جامعة كومبلوتن�سي مبدريد 1996.

 الأطروحة عن عمل نحوي جلوناه بن جانا )قرطبة ، القرن احلادي ع�سر(.

- ُمنحت جائزة ا�ستثنائية. 

الخبرات العملية:

املتحدة  الوليات  )اأتالنتا،  اإميوري  جامعة  منها:  اأكادميية  موؤ�س�سات  -  اأ�ستاذة 
الأمريكية( كباحث زائر من فولربايت من عام 1997 حتى عام 1999.

اآ�سيا ودرا�سات ال�سرق الأو�سط، جامعة كامربيدج، اململكة   -  باحثة م�ساركة بكلية 
.)2002 - املتحدة )2000 

- م�سرفة على تنظيم اأربعة موؤمترات دولية ومعر�سني حول يهود الأندل�س.

.CSIC م�سرفة على الدورة ال�سنوية »اليهود يف املجتمع امل�سلم« يف -

. Bridgesو  Sefarad ع�سو يف هيئة حترير جملتي -

- مديرة م�ساركة ملجموعتني عامليتني: 

- Textualia: Jews، Christians and Muslims in their texts.

- Judaeo-Arabica  )جامعة قرطبة(.
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ملخص

اأتباع  طور  الإيبريية،  اجلزيرة  �سبه  يف  قرون  �سبعة  ملدة  الإ�سالمي  احلكم  خالل 
الديانات ال�سماوية الثالثة: امل�سلمون وامل�سيحيون واليهود ن�ساطًا فكريًا غنيًا، و�ساركت 
تطورات املعرفة التي نتجت يف القرون الإ�سالمية الأولى. و مبوجب عقد الذمة الذي وفر 
الأمان لأهل الكتاب يف و�سع قانوين ثابت، كان اليهود ن�سيطني ب�سكل خا�س يف كل من 
العلوم والآداب. واأ�سبح املوؤرخون احلديثون معروفني بن�ساطهم الثقايف املزدهر با�سم 
»الع�سر الذهبي« تقديرًا واعرتافا باأنهم كانوا من اأكرث املجتمعات اليهودية ديناميكية 

يف الع�سور الو�سطى.

الأدبية  النماذج  اخلا�سة-  الثقافية  وتقاليدهم  -لحتياجاتهم  تبنوا  الأندل�س  فيهود 
الفكري،  اإنتاجهم  معظم  يف  الإ�سالمي  العامل  يف  املتداولة  العلمية  واملعارف  املوجودة 
ومن الأمثلة على ذلك درا�ستهم للغة العربية التي �سهدت تقدمًا ملحوظًا بف�سل تركيزها 
على النظريات النحوية التي طورها النحويون العرب. ومبا اأن اللغتني العربية والعربية 
الأندل�س  يهود  فاإن  الأ�سا�سية؛  النحوية  واملفردات  القواعد  وتت�ساركان  �ساميتان  لغتان 
متكنوا من و�سف وفهم الفوارق اللغوية للغة العربية فهًما تاًما. وبخ�سو�س فن ال�سعر، 
فقد اتبع اليهود وامل�سلمون مناذج متطابقة، على الرغم من ا�ستخدام لغتني خمتلفتني 

- العربية الكال�سيكية والعربية- ل ميكن و�سف �سعرهما اإل يف منوذج ثقايف واحد. 

هذه اأمثلة قليلة على التفاعل الديناميكي بني اليهودية والإ�سالم التي تطورت يف الأندل�س 
وقيمهما الثقافية امل�سرتكة يف معظم الع�سور الو�سطى.

الكلمات املفتاحية: ج�سور التوا�سل - اللغة والثقافة - التوا�سل الديني - الأندل�س.
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Abstract

During the seven centuries of Muslim rule in the Iberian Peninsula, the 
three monotheistic groups - Muslims, Christians and Jews - developed 
a rich intellectual activity and shared the advances of knowledge 
that took place in the first Islamic centuries. Under the dhimma pact 
that provided safety for their lives and a stable legal status, the Jews 
were especially active in both science and literature. Their flourishing 
cultural activity has come to be known by modern historians as the 
“Golden Age” in acknowledgement of the fact that they were one of the 
most dynamic Jewish communities of the Middle Ages.

As I will explore in this paper, in most of their intellectual production, 
the Jews of al-Andalus adopted and adapted for their own needs and 
their own cultural tradition the existing literary models and scientific 
knowledge circulating in the Muslim world. A case in point is their 
study of the Hebrew language which experienced a significant advance 
thanks to their use of the grammatical theories developed by Arab 
grammarians. Given the fact that both Arabic and Hebrew are Semitic 
languages and share the basic grammatical rules and vocabulary, 
the Jews of al-Andalus were able to adequately describe and fully 
understand the linguistic nuances of the Hebrew language. In their 
cultivation of the art of poetry, Jews and Muslims followed identical 
models and paradigms. Though using two different languages, that is, 
classical Arabic and Hebrew, their poetry can only be described under 
one single cultural model. These are just but a few examples of the 
dynamic interaction between Judaism and Islam that evolved in al-
Andalus and of their shared cultural values for the most part of the 
Middle Ages.

Keywords: communication bridges - language and culture - inter-
religious communication  - Andalusia
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جسور التسامح من الذات 
إلى العالم

Tolerance as a Global Bridge

د. احل�سن �سجيد
جامعة القرويني / اململكة املغربية
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الدكتور الَحَسن شجيـــــد
- باحث من جامعة القرويني، اململكة املغربية

الشهادات العلمية:

القرويني،  جامعة  من  واأ�سوله  الفقه  يف  -  الدكتوراه 
اململكة املغربية.

-  املاج�ستري يف الدرا�سات الإ�سالمية من جامعة القا�سي عيا�س، اململكة املغربية.

األبحاث والمشاركات العلمية:

ويل  ل  الذين  اجلبال  اأهل  م�سائل  يف  القرويني  فقهاء  اأجوبة  يف  »الف�سول  -  بحث 
م�سلني  بن  يعلى  اخت�سار  القريواين،  زيد  اأبي  لبن  املن�سوب  �سلطان،  ول  لهم 

امل�سمودي« درا�سة وحتقيق.

-  بحث ا�ستدراكات ال�ساطبي الأ�سولية واإفاداته املعا�سرة.

البخاري  �سرح �سحيح  القارئ  كتاب عمدة  والقواعد من خالل  التعريفات  -  بحث 
لبدر الدين العيني. 

ندوة  يف  م�ساركة  باملغرب،  القرائية  ال�ساطبية  للمدر�سة  العلمي  المتداد  -  بحث 
وطنية.
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ملخص

تقدم هذه الورقة قيمة من القيم املوؤ�س�سة للتعاي�س الكوين ال�سلمي، وخلقا من الأخالق 
ال�سمحة للدين، اإنه خلق الت�سامح الذي يعد م�سرتكا اإن�سانيا حتتكم اإليه الب�سرية على 
وتغليب  النزاعات  وف�س  اخل�سومات  لتجاوز  ومعتقداتها؛  واأعراقها  األ�سنتها  اختالف 

منطق الكرامة الإن�سانية بني جميع اأفرادها. 

وحتى يحقق هذا املبداأ هدفه الكوين، ومق�سده ال�سمويل يف التعارف والتعاي�س العاملي، 
كان لزاما اأن تتحلى به الأفراد قبل اجلماعات، وتت�سف به النفو�س والذوات، فيظهر اأثره 
يف �سلوكها وممار�ساتها جتاه الذات والآخر؛ لذا حاولت يف هذا البحث درا�سة جوانب 
املو�سوع، منطلقا من اخلا�س اإلى العام، وو�سمته بعنوان: »ج�سور الت�سامح، من الذات اإلى 
 العامل«؛ اإذ ا�ستعر�س يف اأوله درا�سة مدلول هذا امل�سطلح من املنظور العربي والغربي، وبني 
يوؤثر  الذي  ال�سحيح  الت�سامح  بخلق  التحلي  �سبل  و�سح  ثم  والختالف؛  التفاق  اأوجه 
يف النفو�س فيهذبها ويزكيها، ويتجاوز اأثر التهذيب ذاك الأنا لي�سل اإلى الغري، مهما 
اخللقي  التدرج  منطق  على  مبني  �سديد  نهج  �سك  ل  وهو  والأل�سن..  العقائد  اختلفت 
الذي تبناه النبي الأكرم �سلى اهلل عليه و�سلم يف تبليغ ر�سالة الإ�سالم، فحقق به تعاي�سا 

�سلميا عز نظريه.

الكلمات املفتاحية: خلق الت�سامح - التعاي�س الكوين - امل�سرتك الإن�ساين - الذاتية - 
الكونية.



International Conference on Tolerance

53

Abstract

This paper discusses one of the fundamental values for peaceful, 
universal coexistence, and one of the basic religious ethics. It is 
tolerance, a shared human value needed to overcome differences, 
resolve conflicts and preserve human dignity regardless of ethnicity, 
language or beliefs.  To achieve the intended global, far-reaching goals 
of peaceful interaction and coexistence, it should be embraced by 
individuals and groups and should be evident in their practices and 
attitudes towards themselves and others. 

This paper will attempt to explore different aspects of this issue, both 
personal and general, hence the title “Tolerance as a global bridge”. 
I first discuss its semantic reach in the Arab and Western societies, 
highlighting similarities and differences. I then explore the means to 
instill a viable understanding of tolerance that may have a positive 
impact on people, their ethics and practices. The influence of such 
an act would transcend the self to the other, whatever their beliefs or 
languages. It is, no doubt, a gradual ethical process. A process adopted 
initially by prophet Mohamed (PBUH), who provided a rare model of 
peaceful coexistence, in delivering the divine message. 

Keywords: tolerance - peaceful coexistence - human heritage - 
individuality - universality.
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رؤى التسامح والتواصل الحضاري في 
العالقات اإلنسانية في اإلسالم

Visions of Tolerance and Cultural 
Communication in Human Relations

 in Islam

ذ. مهاجري زيان
رئي�س الهيئة الأروبية للمراكز الإ�سالمية/ �سوي�سرا
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األستاذ مهاجري زيان

رئي�س الهيئة الأروبية للمراكز الإ�سالمية، �سوي�سرا

الشهادات العلمية:

- خريج املدر�سة ال�سرعية جلمعية الأ�سالة، اجلزائر.

- خريج معهد تكوين الأطر الدينية، اجلزائر.

-  �سهادة جامعية من جامعة جنيف يف الثقافة واملجتمع ال�سوي�سري.

األبحاث والمشاركات العلمية:

- موؤمتر الوحدة الإ�سالمية، خماطر الت�سنيف والإق�ساء، مكة املكرمة، 2018.

- موؤمتر التوا�سل احل�ساري بني العامل الإ�سالمي واأمريكا، نيويورك، 2018.

-  املوؤمتر العاملي: قيم الو�سطية والعتدال يف ن�سو�س الكتاب وال�سنة، مكة املكرمة، 
.2019

اأبوظبي،  امل�سلمة،  املجتمعات  يف  ال�سلم  تعزيز  ملنتدى  اخلام�س  ال�سنوي  -  امللتقى 
.2018

دور  مو�سوع:  يف  العامل،  يف  الإفتاء  وهيئات  لدور  العامة  لالأمانة  العاملي  -  املوؤمتر 
الفتوى يف ا�ستقرار املجتمعات، القاهرة، 2017.

- املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�سانية، اأبوظبي، 2019.

- ع�سو املجل�س العلمي للبحوث والإفتاء، 1997.

- موؤطر لالأئمة، وقائم بدورات تدريبية.
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ملخص

العالقات  يف  احل�ساري  والتوا�سل  للت�سامح  ومقاربة  روؤى  الورقة  هذه  قدمت 
الإن�سانية يف الإ�سالم، وبيان قيمة ومكانة واأهمية الت�سامح والتوا�سل احل�ساري �سمن 
روؤى م�ستقبلية ت�سعى اإلى حتقيق العدالة الناظمة لتعددية  الأجنا�س والعقائد واللغات 

والثقافات وال�سيا�سات.

ولعل من الو�سائل الأ�سا�سية،  للتوا�سل احل�ساري الذي من �سوره هذا املوؤمتر املبارك 
الإ�سالمية  القيم  انطالقا من  الإن�سانية،  للقيام بخدمة  موؤهل  اإلى خلق جيل  ال�ساعي 
والتناحر  احلروب  ركام  من  للخروج  ي�سعى  الذي  املعا�سر  عاملنا  يف  وخا�سة  الراقية، 
الت�سامح  ف�ساء  اإلى  واملذهبي،  الطائفي  وال�سراع  والتطرف  والتع�سب  واجلرمية 

والتعاي�س والتقارب يف �سالم واأمان.

ويركز البحث على مفهوم الت�سامح الديني القائم على حمبة النا�س جميعا واإلقاء ال�سالم 
التفاعل  ذلك  وهو  احل�ساري:  التوا�سل  مفهوم  وعلى  لدينهم.  اللتفات  دون  عليهم 
الإيجابي الناجت عن ا�ستعمال حوا�س التوا�سل يف اإر�سال اخلطاب وا�ستقباله النابع من 
رغبة �سادقة يف �سلة الآخر والت�سال بوجدانه عن طريق الفهم والإفهام، املنطلق من 
اإرادة الو�سول اإلى املعرفة احلقة �سمن اأ�س�س التوا�سل احل�ساري يف العالقات العامة 
واحرتام  والتعاون،  التوا�سل  وتعزيز  الإن�سانية،  وثقافة  املثاقفة  تعزيز  على  القائمة 
العقائد والديانات، واإ�ساعة �سلوك احلوار بني املجتمعات والأفراد من منطلق احلر�س 

على عامل جديد ت�سود فيه قيم الت�سامح املبني على الحرتام املتبادل.

والفطرة  الأخالق  وحماية  والإن�ساف  العدالة  وحتقيق  والتنوع  الختالف  قبول  اإن 
لتحقيق  ت�سكل ج�سورا  التي  النبيلة  وقيمه  ال�سمح  الإ�سالم  مبادئ  كلها من  الإن�سانية، 
التوا�سل احل�ساري املف�سي اإلى اإر�ساء وحتقيق قيم الت�سامح بني خمتلف �سعوب العامل 

اأجمع.

الكلمات املفتاحية: التعاي�س - التوا�سل الثقايف - الفطرة الإن�سانية - العالقات الدولية 
- الت�سامح.
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Abstract
The following paper presents visions and approaches for tolerance and 
cultural communication in human relations in Islam. It also clarifies 
the importance and value of tolerance and cultural communication in 
predictive visions that aspire to achieve a justice that governs racial, 
spiritual, linguistic, cultural and political diversity.   

Perhaps one of the basic means of cultural communication is this 
blessed conference, that seeks to create a qualified generation that 
serves humanity, based on the high Islamic values, especially in the 
modern world. The world today seeks to get out of the rubble of wars, 
rivalry, crime, intolerance, extremism and sectarian conflict, to the 
space of tolerance, coexistence, and convergence in peace and security.

The research focuses on the concept of religious tolerance, a concept 
that relies on loving and spreading peace among humans regardless 
of their religion. Concerning cultural communication, it is the positive 
interaction resulting from the use of communication to send and 
receive messages that stem from a sincere desire to connect and 
communicate with the other’s conscience through understanding. 
Such desire is based on the will to access true knowledge within the 
foundations of cultural communication and public relations that are 
built on acculturation, fostering communication and cooperation, 
respecting beliefs and religions, and promoting dialogue between 
communities and individuals to the benefit of a new world where 
tolerance values that are based on  mutual respect prevail.

The acceptance of diversity, social equity, justice, protection of 
morality and human predisposition are all part and parcel of lenient, 
Islamic precepts and noble values. These form bridges of cultural 
communication that lead to the establishment of tolerance among 
nations worldwide. 

Keywords: coexistence - cultural communication - human 
predisposition - human relations - tolerance
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دور الترجمة في التسامح 

والتواصل الحضاري

The Role of Translation in Tolerance 
and Cross-cultural Communication

د. الغايل بنه�سوم
جامعة مولي اإ�سماعيل / اململكة املغربية
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 الدكتور الغالي بنهشوم

- اأ�ستاذ بجامعة املولى اإ�سماعيل- اململكة املغربية.

املتعددة  بالكلية  العربية  اللغة  �سعبة  -  من�سق 
التخ�س�سات-الر�سيدية، اململكة املغربية.

الشهادات العلمية:

- الدكتوراه  يف الأدب العربي، جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل، اململكة املغربية.

اهلل،  عبد  بن  حممد  �سيدي  جامعة  وبالغة،  نقد  العربي،  الأدب  يف  -  املاج�ستري  
اململكة املغربية.

األبحاث والمشاركات العلمية:

- ترتيب ديوان املتنبي، درا�سة وحتقيق.

- التوا�سل والتلقي يف اخلطاب الأدبي.

- اأ�ساليب احلجاج يف اخلطاب الأدبي.

- اخلطاب ال�سعري من �سلطة املرجع اإلى تعدد القراءة.

- م�ساركات وطنية ودولية: الإمارات العربية- الأردن -تون�س-اجلزائر...

- اإ�سهامات يف جمالت وطنية ودولية.
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ملخص

حاولت هذه امل�ساركة التاأ�سيل لفكرة احلوار بني الثقافات املختلفة، وذلك من  خالل 
مدخلي الت�سامح والتوا�سل يف عالقتهما بالرتجمة، ودور القيم الإن�سانية يف بلورة  ت�سور 
وا�سح حول هذه العالقة التي اقت�ست الإجابة عن جمموعة من الأ�سئلة  امللحة من قبيل: 

ما العالقة بني الرتجمة واملثاقفة والتوا�سل؟ 

وما العالقة بني الرتجمة  والقيم الإن�سانية النبيلة؟  

ولتحقيق الأهداف والغايات من �سوؤال الرتجمة يف عالقتها بالتوا�سل والت�سامح  رمنا 
بني  والتوا�سل  الت�سامح  ثقافة  جت�سري  اأفق  يف  والفال�سفة  النقاد  بع�س  اآراء  ا�ستجالء 

 الأمم وال�سعوب عرب و�سيط الرتجمة. 

وتوزع البحث املحاور الآتية:

- املحور الأول: دور الرتجمة يف عملية املثاقفة والتوا�سل بني احل�سارات.

- املحور الثاين: الرتجمة و�سوؤال معرفة الذات والآخر.

- املحور الثالث: الرتجمة مدخل للت�سامح.

- املحور الرابع: اآراء النقاد والفال�سفة املرتجمة بخ�سو�س فكرة الت�سامح.

  الكلمات املفتاحية: الرتجمة - التوا�سل احل�ساري - الت�سامح.
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Abstract

This presentation seeks to consolidate the ideas of dialogue between 
different cultures through tolerance; and communication through 
translation. The paper also focuses on the role of human values in the 
development of a clear perception of this relationship. This requires 
finding answers to the following two urgent questions:

- What is the relationship between translation, acculturation and 
communication? 

- What is the relationship between translation and noble human 
values? 

To achieve the objectives behind the enquiry into translation in relation 
to communication and tolerance, the paper sought to elucidate the 
views of thinkers and philosophers with the aim of maintaining the 
culture of tolerance and communication between nations and peoples. 

Keywords: translation - cross-cultural communication - tolerance
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التسامح النبوي 

في مواقف الخالف

Prophetic Tolerance
 in Situations of Discord 

د. نعيمة بركا
جامعة ابن زهر /  اململكة املغربية
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الدكتورة نعيمة بركا  
باحثة من جامعة ابن زهر، اململكة املغربية.

الشهادات العلمية:

-   الدكتوراه يف تكوين املناهج العلمية يف تف�سري اخلطاب 
الفقه  تخ�س�س  املعا�سرة،  وتطبيقاتها  ال�سرعي 

واأ�سوله، جامعة ابن زهر، اململكة املغربية.

-    املاج�ستري يف اخلطاب ال�سرعي وق�سايا الع�سر جامعة ابن زهر، اململكة املغربية.

األبحاث والمشاركة العلمية:

-  دورة مناهج تدري�س العلوم ال�سرعية املنظمة، جامعة ابن زهر، اململكة املغربية.

-   دورة يف اخلالف الأ�سويل، اأ�سبابه و مبانيه، اأبريل 2015م،  جامعة عبد املالك 
ال�سعدي، اململكة املغربية. 

جامعة   2014 اأبريل  و�سعوباته،  الفقهي  البحث  خ�سو�سيات  يف  تكوينية  -   دورة 
القرويني، اململكة املغربية.

-  بحث الب�سرية مبواقع اخلالف ومراعاتها يف الجتهاد املعا�سر.

-  بحث قواعد املقا�سد يف الجتهاد املعا�سر.

 -   بحث املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد عند العز بن عبد ال�سالم من خالل كتابه 
القواعد.
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ملخص

عاجلت هذه الورقة الت�سامح النبوي يف مواقف اخلالف، وذلك من خالل متهيد عام 
�َسِمل احلديث عن �سماحة الإ�سالم، ومقدمة موجزة عن الت�سامح يف ال�سرية النبوية.

وت�سمنت الورقة حمورين:

 املحور الأول: قراءة يف ارتباط الت�سامح باخلالف، بينت فيه كيف اأن اخلالف الفقهي 
�سنو الت�سامح؛ فيكون اخلالف يف مقابل الت�سامح، وجاء ذلك يف نقطتني اأ�سا�سيتني:

الأولى: اأن اخلالف الفقهي جمال رحب مرتبط بكرثة الآراء وح�سور احلجج والرباهني؛ 
مما ي�ستلزم �سرورة اقرتانه بالت�سامح. 

على  باحلر�س  وذلك  والجتهاد،  الفتوى  من  الفقه  مق�سد  عظم  يف  تتمثل  والثانية: 
المتثال لأحكامه؛ فكان الت�سامح مهما لأجل حتقيق هذه الغاية.

فخل�س املحور بذلك اإلى اأن الت�سامح يف اخلالف الفقهي بني امل�سلمني طريق للدعوة 
اإلى التعاي�س بينهم ومع غريهم، ومنه تعاي�س الإ�سالم مع غريه من الأديان يف املجتمع 

الواحد من غري اأن ي�سيق امل�سلم بغري امل�سلم، ودون اأن يف�سد ذلك ود الإن�سانية. 

احلا�سل  اخلالف  يف  النبوي  الت�سامح  �سوابط  بع�س  ا�ستنباط  ت�سمن  الثاين:  املحور 
من حدث �سلح احلديبية، وحاول املحور بذلك ربط الجتهاد يف ق�سايا املجتمع بقيمة 

الت�سامح. 

الكلمات املفتاحية : الت�سامح - ال�سرية النبوية - اخلالف الفقهي - �سوابط اخلالف 
- �سلح احلديبية.
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Abstract

This paper deals with the prophet’s tolerance in situations of discord, 
by providing a general preface about the Tolerance of Islam, and a brief 
introduction on tolerance in the biography of the Prophet Mohammad.

This paper includes two parts:

The first section is devoted to the relationship of tolerance to doctrinal 
discord. It also tends to talk about the importance of tolerance in the 
field of jurisprudence. I tried also to show in two important points how 
jurisprudence dispute should match tolerance and therefore dispute 
gives way to for tolerance. The first point is that doctrinal discord is an 
open area that is related to different views, arguments and proofs, but 
it should necessarily be associated with tolerance.

The second point tackles the great purpose of jurisprudence in the 
Fatwa and Alijtihad, by ensuring that its provisions are complied with, 
but tolerance remains important in achieving this goal.

Thus, the existing tolerance in doctrinal dispute among Muslims 
is a way to call for coexistence with others. It is also the call for the 
coexistence of Islam with other religions in the same society with no 
restrictions on non-Muslims, and without corrupting humanity or any 
other religion.

As to the second section, it includes the extraction of the prophet’s 
tolerance controls in the dispute that surrounded the event of al 
Ḥodaibiya peace treaty. This part tried to invest such parameters in 
tolerant juris  prudential innovation regarding public life.

Keywords: tolerance - Prophet Mohammad’s biography - jurisprudential 
dispute - parameters - situations of discord - al-Ḥodaibiya peace treaty
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محددات منهجية لتفكيك خطاب الكراهية: 

نحو إحالل لقيم التسامح بين اإلنسانية 

Methodological Parameters for 
the Analysis of Intolerance Speech: 

Towards Establishing Tolerance Values 
in Humans  

ذ. اإبراهيم حدكي 
باحث بجامعة ابن زهر/اململكة املغربية
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األستاذ إبراهيم حدكـي
-  اأ�ستاذ الرتبية الإ�سالمية. 

زهر،  ابن  جامعة   - الدكتوراه  ق�سم  يف  باحث     -
اململكة املغربية. 

الشهادات العلمية:

- املاج�ستري يف الدرا�سات الإ�سالمية .

- بكالوريو�س يف ال�سريعة، جامعة القرويني، اململكة املغربية.

األبحاث والمشاركات العلمية:

- ندوة اأ�سول مدونة احلقوق العينية 2018 كلية ال�سريعة اأكادير .

-  الدورة التكوينية »قواعد البحث اجلامعي يف الفقه الإ�سالمي : العوا�سم واملحاذير« 
جامعة ابن زهر 2018.

-  تاأطري الندوة العلمية املنظمة من طرف مركز علم وعمران بكلميم بعنوان : قيم 
ال�سلم يف اخلطاب الديني املعا�سر : م�سوغات احل�سور وواجبات التمكني 2016.

-  الدورة التكوينية، مركز اجلنيد للدرا�سات والبحوث ال�سوفية املتخ�س�سة التابع 
للرابطة املحمدية للعلماء يف مو�سوع »البحث اجلامعي باملغرب: املنجز واملاأمول« 

. 2014

-  عقد الت�سغيل املقرتن بال�سيانة والتحديث يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاته املعا�سرة.

-  النقد الفقهي عند املالكية واأثره يف توجيه الدر�س الفقهي:  فقه املعامالت منوذجا.

    دعوى غياب الدليل عند املالكية درا�سة نقدية  .

- ال�ستيعابية يف الفقه املالكي وجتلياتها يف املمار�سة التقريبية لدى علماء املذهب.
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ملخص

ون�سر  الرحمة  ب�سط  بينها  من  �سامية   كثرية  بقيم  التحلي  اإلى  احلنيف  ديننا  دعا 
الت�سامح، وهي مقا�سد نبيلة ت�سهم يف متا�سك املجتمعات وحتقيق التعاي�س والت�سامن 
بني اأفرادها. وقد تعلق حكماء امل�سلمني وعلماوؤهم بهذه القيم، مدركني اأهميتها �ساعني 

اإلى تر�سيخها.

خطاب  لتفكيك   منهجية  »حمددات  بـ   املو�سوم  املو�سوع  هذا  تناول  بواعث  وتتجلى 
الكراهية: نحو اإحالل لقيم الت�سامح بني الإن�سانية« يف  الرد على الفكر العنفي املتهافت 
الإلكرتونية  الو�سائط  خمتلف  يف  جليا  �سار  الذي  الآخر  ونبذ  الكراهية  اإلى  الداعي 
ومواقع التوا�سل الجتماعي. ما دفعنا اإلى �سرورة  تفكيك جملة من املفاهيم املوؤ�س�سة 
خلطاب الكراهية، واإبراز معامل الت�سامح يف اخلطاب الإن�ساين والديني على ال�سواء.  
فما اأحوج الإن�سانية اليوم اأن ت�سري على منوال هذه التجارب الإن�سانية التي تن�سر خطاب 

ال�سماحة وتنبذ الكراهية، من اأجل اأن يتحقق التطور الإن�ساين.

ثراه،  وطيب  اهلل  رحمه  زايد  ال�سيخ  جهود  ن�ستح�سر  الت�سامح  مو�سوع   نقارب  ونحن 
يف اإ�ساعة روح ال�سماحة والت�سامح، ونبذ الع�سبية معتربا -رحمه اهلل- قيمة الت�سامح 

جتربة اإن�سانية فريدة وجب العمل بها.

مواقع   - الكراهية  خطاب  تفكيك   - التعاي�س   - الت�سامح  ن�سر  املفتاحية:  الكلمات 
التوا�سل - نبذ الكراهية.
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Abstract

Our righteous religion calls for the sanction of multiple values including 
the proliferation of mercy and the pervasion of tolerance. These are 
noble purposes that contribute to the solidification of societies and 
the promotion of coexistence and harmony amongst its members. 
Enlightened Muslims and scholars have always embraced these values 
and strived to actualize them, being aware of their importance.

The rationale behind this topic titled “Methodological Parameters for 
the Deconstruction of Hate Discourse: Towards Enacting Tolerance 
Values Amongst Humans” is to react to an inundating syllogism of 
violence that calls for hatred and the rejection of the other, a trend 
that has become evident in electronic platforms and social media. This 
incited us to attempt deconstructing a number of concepts serving 
as the foundations for hate narrative, and elicit the characteristics of 
tolerance in human and religious discourse. Today, humanity is in dire 
need to emulate human models that spread a narrative of tolerance 
and renounce hatred in order to achieve real human progress.

As we approach the topic of tolerance, we evoke the efforts of the late 
Sheikh Zaid, may he rest in peace, in diffusing the spirit of leniency 
and tolerance, and disavowing intolerance, considering the wisdom of 
tolerance a unique human experience to be reinforced.

Keywords: dissemination of tolerance - coexistence - intolerance 
discourse analysis - social media - disavowing intolerance
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