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الحوار لتعزيز التسامح بين االديان
المقدمة
قد ينشأ في حوار بين األديان يتم إجراؤه بصورة سطحية انطباعٌ َّ
بأننا جميعاً أكثر تشابهاً في معتقداتنا مما نعتقد ،غير َّ
أن هذا
االنطباع يمكن أن يكون خادعاً ،وهذا صحيح في بعض الحاالت ،ولكنه غير صحيح في حاالت أخرى ،وغالباً ما

يستخدم العديد من المشاركين في الحوار بين األديان المفهوم نفسه من دون أن يكونوا على ِّبينة َّ
بأن شركاءهم في الحوار
يفهمونه بشكل مختلف.

الهدف من الحوار ليس فقط تحديد االختالفات ،بل هو التعرُّف على اآلخر بناء على أوجه ِّ
االتفاق وأوجه االختالف

اآلخر نفسه دينياً وأن
ف
مثلما يريد هو نفسه أن ُيفهم ،وكمعتنق ألي ديانة أو ايدولوجية ثقافية ،يجب علي أن أعرف كيف ُي َع ِّر ُ
ُ
أعترف بهذا االختالف ،الهدف من الحوار ليس تسامحاً من دون مباالة ،نحن بحاجة إلى مستوى أعلى من التسامح ،وتحديداً
فإن نقل المعارف المهمة حول الديانات األخرى ُي ُّ
إلى االعتراف والقبول ،من دون طمس االختالفات ،ولذلك َّ
عد مسؤولية
اجتماعية كبيرة نضعها خالل الحوار من أجل تعزيز التسامح والتعايش ،لذلك جاء سؤالنا في هذا البحث:
حول التسامح بين أتباع األديان السماوية في العالم العربي ،وأثره هل هو تكامل وانسجام أم تعارض أم انصهار؟

الحوار

مصطلحات وتعريفات

لغة :من الحوار ،وهو الرجوع ،ويتحاورون :أي يتراجعون الكالم.

اصطالحاً :الحوار اصطالحاً هو عبارة عن أحد النشاطات أو العمليات العقلية واللفظية يقوم به مجموعة من األشخاص؛ لتقديم
أفكار يؤمنون بها أو أدلة وبراهين لتكشف عن وجهات نظرهم ،وتبرر سبب إيمانهم بها بكل ديمقراطية لغايات الوصول إلى
الصواب أو لحل جذري لمشكلة معينة.
التعايش

لغة :مشتق من العيش بمعنى الحياة.
اصطالحاً :العيش المتبادل مع المخالفين لك القائم على المسالمة والمهادنة.

التسامح

لغة :سمح–السماح-المسامحة-السماحة ،والتسميح ،وتعني لغة الجود ،وأسمح إذا جاد وأعطى بكرم وسخاء ،وأسمح وتسامح
وافقني على المطلوب ،والمسامحة هي المساهلة.
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اصطالحاً :هو كلمة دارجة تستخدم لإلشارة إلى الممارسات الجماعية كانت أم الفردية تقضي بنبذ التطرف أو مالحقة كل من
يعتقد أو يتصرف بطريقة مخالفة قد ال يوافق عليها المرء.

أنواع التسامح:
أنواع التسامح

التسامح الديني

التسامح الفكري و الثقافي

التسامح السياسي

التسامح العرقي

مظاهره
التعايش بين األديان و حرية ممارسة الشعائر الدينية مع التخلي عن التعصب
الديني
عدم التعصب لألفكار و احترام أدب الحوار و التخاطب
يقتضي نهج مبدأ الديموقراطية و ضمان الحريات السياسية الفردية منها و
الجماعية.
تقبل اآلخر رغم اختالف لونه أو عرقه و نبذ الميز العنصري.

التسامح في الرساالت السماوية

حثت األديان السماوية على التسامح واإلخاء بين البشر على اختالفاتهم ،ألن قيمة التسامح من القيم األخالقية العظمى
واإلنسان بفطرته يميل للعيش في أمان بعيداً عن ما ينغص حياته وربما ما يقضى عليه نفسياً أو بدنياً.

ورغم أن األديان السماوية (اليهودية والمسحية واإلسالم  ..بالترتيب ) دائماً في موضع إتهام بأنها تثير القالقل ،ولألسف من
وضع الديانات الثالث في قفص االتهام هم بعض المتطرفين من أتباع الديانات السماوية الثالث على مر تاريخها والذين

انتهجوا نهج يخدم حالتهم النفسية وضيق أفقهم بفعل وساوس الشيطان واشتروا بآيات هللا ثمناً قليالً ،مع أن الكتب السماوية

جميعاً تدعوا للتسامح واإلخاء بين البشر.

التسامح في الرسالة اليهودية :جاءت اليهودية كغيرها من الرساالت السماوية تدعو إلى عبادة هللا الواحد األحد والدعوة إلى

اإلخاء والمساواة بين الناس ،ونبذ العنف والتسامح ،ذلك قبل أن ينحرف اليهود عما نزل به رسولهم الكريم موسى عليه السالم،

فقد جاء في الوصايا (كفوا عن اإلساءة .تعلموا اإلحسان التمسوا اإلنصاف) .وذلك في دعوة للتجاوز عما يرتكبه اآلخرون من

خطايا ،واإلحسان إلى من أساء إليك والتماس األعذار لألخر والتفكير بحيادية وعدل في األمر دون ظلم ألي شخص ،كما جاء
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أيضاً في الوصايا ( اغتسلوا وتطهروا وازيلوا شر أفكاركم ) .تأكيدا على دعوة اليهودية الحقة لتنقية األنفس من األحقاد والدعوة
للتطهر النفسي قبل البدني ،وفي العهد القديم ( وهو الكتاب المقدس الذي نزل على اليهود ويؤمن به المسيحيون حين يمثل
الكتاب المقدس في المسيحية العهدين القديم والجديد ) جاء ذكر ما يؤكد على ضرورة اعالء قيم التسامح .فيذكر العهد القديم
حادثة هامة حدثت مع النبي داود عليه السالم وهو أحد أنبياء بني إسرائيل ( الذين نزلت فيهم اليهودية ) يضرب سيدنا داوود
عليه السالم في تلك الحادثة مثاالً هاماً للغفران ،وهو النبي القدوة لقومه .فيذكر العهد القديم اضطهاد أحد الملوك له وسعيه
الدائم لمالحقته ومحاولة قتله ،فيذكر العهد القديم أنه ذات يوم دخل داوود عليه السالم على ذلك الملك فوجده نائماً ،وكان

يستطيع داود قتله والتخلص من شره لكنه عفي وتسامى عن خطاياه ،مقدماَ لليهود درسا في التسامح والعفو.

المسيحية والتسامح :جاء المسيح عليه السالم بدين المحبة ،فقد ظهر عليه السالم في مجتمع تغولت فيه المادية وانتشر فيه

العنف والكراهية واألحقاد وتقسم فيهم الناس شيعاً ،وسادت نظرة االستعالء لقوم على قوم ،وسادت النظرة الدونية للمرأة .ذلك
حين ارتد اليهود عن قوية الدين الصحيح ،وراحوا يعيثون في األرض فساداً مبتعدين بذلك عن ما دعي إليه رسولهم الكريم

موسى عليه السالم ،فجاء المسيح عيسى عليه السالم برسالة المحبة والتسامح ،وقد جاء ذكر تلك الصفات التي اتصف بها

المسيح عليه السالم.
أمثلة في االنجيل على التسامح :في إنجيل لوقا (”)15:2هذا يرِّحب بالخطاة ويأكل معهم” وهي صفة عرف بها النبي عيسى
عليه السالم الذي كان يعفو ويصفح عن كل من أساء إليه« .قبل كل شيء ،لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة ،ألن المحبة

تستر كثرة من الخطايا» ١ – .بطرس  ”.٨:٤وقد كتب بولس الرسول« :امقتوا ما هو شر ،والتصقوا بما هو صالح» .وقد
جاء في الكتاب المقدس «بعد قليل ال يكون الشرير . . .أما الحلماء فيرثون االرضَّ ،
ويتلذذون في كثرة السالم» - .مزمور

 .١٠:٣٧وقد جاء أيضاً في الكتاب المقدس “طوبى للرحماء ألنهم يرحمون – متى  7 :5وقد جاء على لسان المسيح في العهد
القدم أحبوا أعداءكم ،أحسنوا معاملة الذين يبغضونكم ،باركوا ال عينيكم ،صلوا ألجل الذي يسيئون إليكم” ،تلك هي تعاليم
المسيحية التي جاء بها المسيح رسالة محبة إلى أهل األرض لنبذ الكراهية واألحقاد.
التسامح في اإلسالم :جاء اإلسالم مكمال للرساالت السماوية التي سبقته ،وجاء سيدنا محمد صلوات هللا عليه خاتماً لألنبياء

والمرسلين ،داعياً إلى مكارم األخالق ،ومكمالً الدين القويم الذي يدعو للسالم والمحبة .فالدين اإلسالمي هو دين الرحمة

والسماحة ،وقد جاء الدعوة إلى السماحة والعفو في أكثر من موضع بالقرآن الكريم ،كما جاءت في أكثر من حديث على رسالة
َّللاُ َل ُك ْم ۗ
ون أَن َي ْغِّف َر َّ
صَف ُحوا ۗ أ ََال تُ ِّحُّب َ
رسول الرحمة محمد صلوات هللا عليه .فقد قال رب العزة في محكم آياتهَ ( :وْلَي ْعُفوا َوْلَي ْ
ٍ
ِّ
ض
َو َّ
ض َها َّ
يم ) ،كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر( َو َس ِّارُعوا إلى َم ْغِّف َرٍة ِّمن رَّب ُ
الس َم َاو ُ
ِّك ْم َو َجَّنة َع ْر ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
َّللاُ َغُف ٌ
ور رَّح ٌ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّاء و َّ ِّ
ون ِّفي َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اس ۗ و َّ ِّ
ين َع ِّن الَّن ِّ
ين ) ،وهي دعوة
ين اْل َغ ْي َ
ين ُي ِّنفُق َ
َّللاُ ُيح ُّب اْل ُم ْحسن َ
ظ َواْل َعاف َ
الضرَّاء َواْل َكاظم َ
ين * الذ َ
أُع َّد ْت لْل ُمتَّق َ
َ
السر َ
صريحة بصيغة آمرة لنبذ البغضاء وتنقية النفس من الغضب والتسامي إلى درجة الصفح والعفو ،فالتسامح في مفهومه
اإلسالمي يعني اإلخاء وقبول اآلخر شريكنا في اإلنسانية .وكذلك احترام دينه ومعتقداته دون تدخل فيما ما ال بحصنا من

أمور ،بل ودون الدخول في جدل يحمل النفوس الغضب .مرسخا بذلك مبدأ اإلخاء اإلنساني ونبذ أي تطرف وعنف ،وقد
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جاءت السنة النبوية الشريفة داعمة لما جاء به القرآن الكريم ،مستظلة بظله ،مؤكدة على ما جاء به من أوامر وناهية عم ما
جاء به من نهى ،فكانت بدورها دعوة مفتوحة لإلخاء والتسامح والمحبة ولين القلب.

ِّ
بر
((أفضل
أمثلة في االسالم على التسامح :عن معقل بن يسار قال :قال صلى هللا عليه وآله وصحبه سلم:
اإليمان َّ
الص ُ
ُ
صلى هللا علي ِّه وآله وصحبه َّ
لرسول هللاِّ َّ
ِّ
ِّ
((كل
أفضل قال:
الناس
أي
السماح ُة)) .وعن عبد هللا بن عمرو قال :قيل
ُّ
وسل َم ُّ
و َّ
ُ ْ
ُ
اللسان نعرُفه فما مخموم ِّ
ِّ
مخموم ِّ
ِّ
ِّ
صدوق
صدوق
إثم فيه وال بغي وال ِّغ َّل
اللسان)) قالوا
القلب
ِّ
التقي ُّ
القلب قال(( :هو ُّ
ُ
النقي ال َ
ُ
َ
حسد)).
وال َ

أثر الحوار في تعزيز التسامح

الحوار المطلوب في هذا المجال هو محاولة التفاهم بين البشر المنتمين لثقافات مختلفة بهدف التوصل إلى التفاعل بين

ثقافاتهم المختلفة دينياً أو إنسانياً ،واإلغناء المتبادل بهدف تثبيت الوحدة اإلنسانية ،فالحوار ضروري للحفاظ على التراث الديني
والثقافي للبالد وللمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية.

ولكن السؤال لماذا العنف والحقد و الصراع والكراهية التي يستنزف العالم اليوم ،في العصر الذى نعيش فيه اآلن فإن اختالط
المجتمعات بعضها ببعض وتداخل المصالح فيما بينها نتيجة للثورة المهولة في عالم االتصاالت والمعلومات ،مما جعل من

التس امح و االتصال و التعايش و الحوار المفتوح على اآلخر ضرورة ،البد منها لتحقيق المصالح للمجتمعات جميعها.
يظل الحوار مفتاحاً لتخفيف التوترات العدائية بين الجماعات ومساعدة المجتمعات على تجاوز الصراع المستعصي ،وهو جزء
ال يتج أز من المجموعات المختلفة التي ترتبط ببعضها البعض بطريقة محترمة وتفهم ،في الحاالت التي يكون فيها األفراد أو
المجتمعات راسخين بعمق في النزاعات العنيفة  ،فإن الحوار يساعد الفئات المتضررة على التفهم وحل خالفاتهم.

كما يستخدم الحوار كأداة بين الدول ،كمقاربة معاكسة الستخدام القوة  ،لتعزيز السالم واالستقرار ،من أجل ضمان السالم بدون
عنف ،يؤكد القادة اآلن على أهمية الحوار إلرساء السالم في وقت النزاع ،ويتم تحقيق السالم من خالل الحوار وتنفيذ برامج
لتعزيز التسامح بين البلدان.

عوائد التواصل الحضاري على التنوع الثقافي

تتميز الجماعات اإلنسانية على ِّ
مر األزمان والعصور بكونها متنوعة من نواح ِّع َّدة ،خاصة النواحي الثقافية ،والحضارية التي
تعطي لكل جماعة من هذه الجماعات طابعاً خاصاً تختلف به عن باقي الجماعات األخرى ،ومن هنا ظهرت العديد من
مظاهر التنوع الثقافي والحضاري بين األمم والشعوب المختلفة ،والزال موضوع التنوع الثقافي محل جدل ونقاش خاصة مع تأزم
الهويات وفوضى التواصل الحاصلة اليوم ،فهو مسألة تخلق الكثير من اإلشكاالت على مستوى التعايش ،التناغم وإدراك

لضرورة تبني التنوع الالمتناهي وأيضاً تسارع التقنيات التكنولوجية التي أثرت على إدراكاتنا لمفهوم التواصل والستيعابنا لماهية
الهوية ،هل نذوب في األصول أو نتجه نحو التغيير الالمتناهي؟

التطابق بين م ِّ
التالحم بين المصالح مع اإلجما ِّع
كونات المجتمع وإنما
التجانس أو
لقيام التسامح
األصل أنه ال َيلزم ِّ
ُ
التداخل و ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ِّ
ظه ِّ
المجتمع ،والنظر للتنوع الثقافي كم ْك ٍ
ِّ
حقوق ِّ
ٍ
ٍ
سب ٍ
طرف .تحت
مكونات
وضامن لكافة
دستور ضابط
على
ِّ
لكل َ
وحق يجب حف ُ
ُ
َ
َّ
ِّ
التعايش السلمي وتختفي ثقاف ُة
مظل ِّة الشراكة والمواطنة والتعاون يتم التواصل الحضاري بين تلك الخصوصيات لِّتَ َتوَّل َد ثقاف ُة
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ِّ
بيل ِّ
هميش والتأكيد على المواطنة الفاعلة كس ٍ
اإلقصاء والت ِّ
لحفظ الهوية الذاتية ،وإن أي شكل من أشكل التواصل ينطوي على
َ
إنكار اآلخر ،يمكن اعتباره كنقيض لحرية التعبير ،ويشكل إق ار اًر باإلخفاق والقصور وعدم القدرة على التسامح.

وهذا ما يستدعي استكشاف أفضل السياسات لتعيش مختلف الثقافات مع بعضها بشكل عادل ،وأهمها الحوار الذي يعتبر من

أهم أدبيات التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي واالقتصادي التي تتطلبها الحياة في مجتمعنا المعاصر لما له من أثر في

تنمية قدرة األفراد على التفكير المشترك والتحليل واالستدالل بغية إنهاء خالفاتهم مع اآلخرين بروح التسامح ،ويساهم في تطور

المستوى الفكري للفرد داخل المجتمع ،ألن الحوار سمة من سمات المجتمعات المتحضرة واألداة الفعالة التي تساعدهم على حل
المشكالت الصعبة وتعزيز التماسك االجتماعي.

وللتنوع الثقافي داخل المجتمع الواحد وجهان ،قد يؤدي إلى تطور وازدهار الفرد لما يستفيد به من تعدد اللغات و العادات و

التقاليد و األعراف ،و لكن قد يؤدي هذا التنوع إلى خلق فجوه و فهوى بين أفراد المجتمع الواحد ،هذا الصراع قد يؤدي إلى
زعزعة االستقرار ووحدة الدولة ،لذا يجب التعامل بحذر مع االختالف الثقافي بشكل يجب أن يلم و يجمع المجتمعات
والشعوب ،و يحفظ حق األجيال المقبلة من الموروث الثقافي الذي تزخر به الدول ،ولضمان ذلك يجب:
✓ االنفتاح على الحوار مع مختلف الثقافات.

✓ التسامح بين الثقافات المختلفة لتفادي الحروب األهلية داخل الدولة الواحدة.

وثيقة مكة:

مبادرات عربية للحوار والتسامح عالميا

هي وثيقة ُكتبت في مكة المكرمة في الخامس والعشرون من شهر رمضان للعام 1440هـ الموافق  30مايو 2019م ،على

هامش المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية واالعتدال الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي في المملكة العربية السعودية ،لتمثل

دستور تاريخياً لتحقيق السالم وحفظ قيم الوسطية واالعتدال في البلدان اإلسالمية ،وأقر الوثيقة  1200شخصية إسالمية من
اً

 139دولة من مختلف المذاهب والطوائف اإلسالمية ،وتضمنت  17بنداً مستمدة مكوناتها من وثيقة المدينة المنورة التي عقدها
الرسول محمد صلوات هللا وسالمه عليه قبل أربعة عشر قرناً على ضوء التنوع الديني والثقافي والعرقي في العالم اإلسالمي.

وثيقة األخوة اإلنسانية:

هي بيان مشترك وقعه البابا فرانسيس من الكنيسة الكاثوليكية والشيخ أحمد الطيب اإلمام األكبر لألزهر ،في شهر فبراير
 ،2019حين استضافت اإلمارات العربية المتحدة المؤتمر العالمي لألخوة اإلنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بهدف

عالميا ،يهدف المؤتمر حسب قادته إلى التصدي للتطرف الفكري
تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه
ً
وسلبياته وتعزيز العالقات اإلنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل األديان والعقائد المتعددة ،تقوم على احترام االختالف،
وشهد توقيع الوثيقة أكثر من  400من قيادات وممثلي األديان وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم.
مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع األديان والثقافات:

مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات "كايسيد" منظمة دولية تأسست عام  2012من

قبل المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضواً مؤسساً مراقباً ،يقع مقر
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المركز في مدينة فيينا ،عاصمة النمسا ،ويسعى لدفع مسيرة الحوار والتفاهم بين أتباع األديان والثقافات المتعددة ،والعمل على
تعزيز ثقافة احترام التنوع ،وإرساء قواعد العدل والسالم بين األمم والشعوب ،يتألف مجلس إدارته من قيادات دينية ،من
المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس.
وزارة التسامح اإلماراتية:

تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح ألول مرة في دولة اإلمارات في فبراير  2016أثناء إعالن صاحب السمو الشيخ محمد

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن التشكيل الوزاري الثاني عشر والتغييرات الجوهرية في
الحكومة االتحادية ،واألسباب التي دفعت قيادة الدولة إلى تعيين وزير دولة للتسامح.
اللجنة المشتركة للنهوض بالحوار بين الديانتين اإلسالمية والمسيحية:

تم االتفاق في مايو من العام  2017على استحداث اللجنة مشتركة للنهوض بالحوار بين الديانتين اإلسالمية والمسيحية ،بين

الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس البابوي لحوار األديان ،الذي يوجد مقره بالفاتيكان ،مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية

في العالم .وكانت هذه المبادرة األولى من نوعها في المغرب ،وسيضطلع التعاون بين المغرب والفاتيكان بدور استراتيجي في

فتح صفحة جديدة في تاريخ العالقات بين العالمين اإلسالمي والمسيحي ،بفضل السعي المتواصل لتقوية وتعزيز عالقاتهما في

سبيل ترسيخ ثقافة الوفاق والتفاهم والتعايش.

مركز الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي:

تحت رعاية صاحب الجاللة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ،تم إطالق إعالن مملكة البحرين ومركز الملك حمد

العالمي للحوار بين األديان والتعايش السلمي في لوس انجلوس بوالية كاليفورنيا األمريكية ،ليساهم في النقاش العالمي رفيع

المستوى بما يخص وتعزيز الحوار والتسامح بين األديان باإلضافة إلى توقيع «إعالن مملكة البحرين» وهي وثيقة عالمية تلتزم
بتعزيز الحرية الدينية للجميع.
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التوصيات
 -1يجب على الحكومات إضفاء الطابع المؤسسي على سياسات التعايش السلمي والتسامح.
 -2دمج مبادئ التعايش السلمي والتسامح الديني في التعليم.

 -3يجب تشجيع الشعوب على المشاركة في تبادل مشروعات الزيارات مع اآلخر لزيادة المستوى المحلي والوعي العالمي
باالختالفات الثقافية والدينية.

 -4يجب عمل جلسات حوار حول التسامح الديني والتعايش السلمي بشكل دوري.
 -5استخدام وسائل االعالم المختلفة لتعزيز قيم التسامح مع اآلخر بغض النظر عن الثقافة والدين والجنس والوضع
االجتماعي.

الخاتمة

ال شك في أن التسامح شرط هام للتقدم والتنمية ،ال يمكن ألي مجتمع حًقا تحقيق نموه االقتصادي والسياسي عندما تنقص

مقومات السالم والتعايش ،لذلك أصبح من الضروري أن تسلك جميع دول العالم التي تطمح إلى أن تكون عظيمة طريق الحوار
بين أفراد شعبها سواء كان متعدد األديان أو متعدد األعراق ،ويجب اعتبار الحوار أم اًر محورياً في تنمية مجتمع متسامح .كما
أنه شرط مسبق للسالم ألنه يحمل فوائد متعددة.

وال يمكن ألي بلد أن يأمل في تهيئة ظروف دائمة للتسامح ما لم يجد سبالً لبناء الثقة المتبادلة بين مواطنيه من خالل تعزيز
الحوار ،ومن الضروري دمج مبادئ التعايش السلمي والتسامح الديني في األنظمة والقوانين ،كما ينبغي زرع بذور التعايش

السلمي والتسامح الديني في وقت مبكر في قلوب األطفال من أجل تربية جيل جديد من المواطنين المحبين للسالم ومن أجل

تنمية وتقدم األمة.
 -1القرآن الكريم.

المصادر والمراجع:

 -2مقال التسامح واالخاء جوهر االديان السماوية بقلم الشيخة حصة الحمود السالم ،صحيفة دنيا الوطن ،تاريخ النشر 1يناير
2018

 -3لسان العرب البن منظور.
 -4مفهوم الهوية والمواطنة في ظل التنوع الثقافي ،د /جنيدي عبدالرحمن ،المركز الجامعي أحمد زبانة -غليزان -الجزائر.

 -5مقال التسامح وضرورات الزمن الجديد ،جريدة الشرق األوسط ،نشر بتاريخ الخميس  25 -شهر ربيع الثاني  1440هـ -
 03يناير  2019مـ رقم العدد [.]14646

 -6مقال مفهوم التسامح وأهميته في المجتمع ،المرسال ،كتابة بسمة حسن آخر تحديث 25 :سبتمبر .17:46 , 2017

 -7التسامح بين الشرق والغرب  :دراسات في التعايش والقبول باآلخر ،توماس بالدوين ,بيتر نيكولسون ,كارل بوبر ,الفريد
آيير ،دار الساقي .1992
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فاطمة أحمد أبوسرير
الرياض  -المملكة العربية السعودية
المؤهالت العلمية:
-1بكالوريوس ترجمة  -جامعة اليرموك – األردن .2016
-2زمالة الحوار بين أتباع األديان والثقافات – مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع األديان والثقافات – النمسا
.2018

 -3دبلوم الحوار العالمي – مشروع سالم للتواصل الحضاري – السعودية 2018
 -4دبلوم العالقات العامة واالعالم – الغرفة التجارية بالقريات – السعودية 2019

 -5دبلوم الجودة والتميز في االعالم في األزمات – جامعة أم القرى – السعودية 2020
الدورات والبرامج التدريبية:
 -1تدريب المدربين في الحوار بين أتباع األديان والثقافات المعتمد من كايسيد.

 -2برنامج تدريبي من أكاديمية أندلس في دولة استونيا وهي اكاديمية للتعلم عن قضايا الديمقراطية وحقوق االنسان باللغ
ة العربية ،وتمترشيحي مع خمسة فقط من الزمالء بعد نهاية البرنامج للذهاب إلى استونيا وتلقي برنامج مكثف “حالت
دون ذلك ظروف انتشار وباء كوفيد.”١٩

برنامج تدريبي من معهد السلم واالقتصاد في استراليا
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 -4عدد من الكورسات االلكترونية مثل “قوانين المنظمات الدولية ،االبداع في العمل الحكومي ،المواطنة الفاعلة ،قيادة الم
جموعات المختلفةثقافياً ،السياسات الدولية .... ،والكثير مما ال يسع المجال لذكره.
اإلنجازات:
 -1تقديم ورقة عمل في ملتقى دور الشباب في السلم المستدام ،بيروت .٢٠١٩
 -2نشر مقاالت في صحيفة النشرة الدولية الصادرة من نيويورك -الواليات المتحدة (فبراير  -٢٠٢٠اآلن)
 -3ترشيحي من قبل كايسيد مع خمسين من خريجي برنامج الزمالة لمجموعات الحوار لمنتدى القيم الدينية التابع لقمة ال
عشرين ،٢٠٢٠واختارني زمالئي في المجموعة لتقديم التوصيات في منتدى زمالء كايسيد للتصويت  ،وخالل منتدى
القيم الدينية.
 -4متحدثة في تيدكس بعنوان "بمقام سفير".

 -5مشاركة في مؤتمر "الشباب العربي المتسامح" من تنظيم المفوضية السامية لحقوق االنسان ،المغرب 2019
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