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المتوسط للتنمية جمعية البحر
  - فاس - المستدامة

آلية العلوم القانونية و االقتصادية 
  - فاس- و االجتماعية

جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا 
 - فاس-

الحد من التطرف  في  دور الوسطية واالعتدال:تنظيم مؤتمر دولي حول
  الديني

 بفاس وجمعية آلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية آل منتنظم 
البحر المتوسط للتنمية المستدامة بفاس، بتعاون مع المعهد الملكي 

 ،و"ية الهاشميةالمملكة األردن"للدراسات الدينية و منتدى الفكر العربي ب
بعض السفارات، ومؤسسات وآلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاس، 

: الدراسات اإلستراتيجية والجامعية المغربية واألجنبية، مؤتمرا دوليا حول
 29-28وذلك يومي " دور الوسطية واالعتدال في الحد من التطرف الديني"

  -ملكة المغربية  الم-م بقصر المؤتمرات بمدينة فاس  2014مارس 

  فكرة المؤتمر: أوال

والمتتبع . يعتبر اإلسالم دين وسطية واعتدال، فال مكان فيه للغلو والتطرف
لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة سيجد أن فيهما الكثير من 
. األوامر التي تحث المسلمين على الوسطية واالعتدال في آل أمورهم

النصوص، بالمقابل، التي تنهى عن التطرف والغلو آما أن هناك العديد من 
وآذلك جعلناآم : ( قال تعالى. وتحذر المسلم من مغبة االنجرار وراءهما

وقد  ).أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا
جاءت آيات آريمة لتبين ضرورة التوازن بين رغبات الدنيا ومطالب اآلخرة، 

غ فيما أتاك اهللا الدار اآلخرة وابت: (دال والتوسط، قال سبحانهوحتمية االعت
وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن آما أحسن اهللا إليك وال تبغ الفساد في 

وال تجعل يدك مغلولة إلى :" وقال تعالى، )األرض إن اهللا ال يحب المفسدين
 وأن :"،  وقال تعالى "عنقك وال تبسطها آل البسط فتقعد ملوما محصورا

، "هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله 



   
     

إياآم والغلو في الدين فإن ما أهلك من :( وقال صلى اهللا عليه وسلم
بشروا وال تنفروا : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم)قبلكم الغلو في الدين 

ت آلها وهناك العديد من النصوص األخرى التي جاء). ويسروا وال تعسروا
لتؤآد على أن اإلسالم دين وسطية واعتدال، فال إفراط فيه وال تفريط، وال 
غلو فيه وال تقصير، بل دعوة إلى االعتدال والتوازن بين مطالب الدنيا 
والنظرة إليها، ومطالب اآلخرة والعمل لها، واألخذ باألسباب المؤدية إلى 

  .  ذلك دون إسراف أو تقتير

لم اإلسالمي في اآلونة األخير سيجد أن هناك تقهقرا والناظر في حال العا
حضاريا أصبح العالم اإلسالمي يعرفه ممثال في نزعات التطرف والغلو التي 
أصبحت تنتشر في بعض دول العالم اإلسالمي انتشار النار في الهشيم 
وهو األمر الذي يلقي بأعباء ثقيلة على آاهل مختلف الفاعلين في العالم 

وال ومؤسسات وأفراد من أجل التصدي لظاهرة الغلو والتطرف اإلسالمي د
  . التي أصبحت تسيء إلى صورة اإلسالم وقيمه السمحة 

ولعل من بين أهم الدول اإلسالمية التي بذلت جهدا جبارا في التصدي 
لظاهرة الغلو والتطرف المملكة المغربية ودول الخليج حيث سعت هذه 

ع العمل اإلسالمي الذي يهدف إلى الدول آال من موقعها إلى تشجي
محاربة هذه الظاهرة، وألجل إبراز الدور المنوط بالخليجين والمغاربة في 
هذا المجال، ومن أجل التأآيد على أهمية التعاون بين الطرفين في هذا 
الميدان فقد سعت آلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس 

مية المستدامة إلى تنظيم هذا المؤتمر، وهما وجمعية البحر المتوسط للتن
تدعوان السادة العلماء والفقهاء والمفكرين والباحثين إلى تقديم بحوثهم 

  . ومداخالتهم المتعقلة بمحاور هذا المؤتمر

  أهداف المؤتمر :ثانيا  - 

اإلسهام في ترسيخ قيم الوسطية واالعتدال ومحاربة فكر الغلو  -
 ته الخطيرة على األمة اإلسالمية والتطرف والتحذير من تداعيا

إعطاء الصورة الناصعة عن اإلسالم آدين للعدل والتسامح والوسطية  -
 واالعتدال

إبراز شمولية اإلسالم على جميع األصعدة السياسية واالقتصادية  -
 واالجتماعية 

التأآيد على أهمية دور علماء ومثقفي األمة اإلسالمية في الوقوف  -
 التطرف في وجه ظاهرة الغلو و

تبيين الدور المنوط بالمغرب ودول الخليج في تكريس منهج الوسطية  -
    واالعتدال ومحاربة ظاهرة الغلو والتطرف المشينة     



   
     

 شمالالتأآيد على أهمية االندماج االستراتيجي بين المغرب ودول  -
آضمانة في مواجهة مختلف والساحل جنوب الصحراء  افريقيا

 .لدول وحدودها االقليميةاألخطار المحدقة بتلك ا

التأآيد على الدور التاريخي المشترك بين المغرب والدول المغاربية  -
 والساحل جنوب الصحراء في تكريس االندماج االستراتيجي بينهما 

  محاور المؤتمر: ثالثا

الوسطية واالعتدال في الشريعة : " المحور األول
  "المفهوم والضوابط والمنهج: اإلسالمية

   الوسطية واالعتدال في الشريعة اإلسالميةأ مدلول

  ب مقومات الوسطية واالعتدال في ضوء النصوص الشرعية 

  ج معالم منهج الوسطية واالعتدال في الشريعة اإلسالمية

  د أهمية المذاهب الفقهية اإلسالمية في توطيد دعائم الوسطية واالعتدال

ية واالعتدال هـ إسهامات علماء األمة اإلسالمية في تكريس الوسط
  ومحاربة الغلو والتطرف

معالجة السيرة النبوية لظاهرة الغلو  ":المحور الثاني
  " والتطرف

 دور أخالق النبي صلى اهللا عليه وسلم في تكريس قيم التسامح –أ 
  والبعد عن الغلو والتطرف 

 تسامح الرسول صلى اهللا عليه وسلم في تعامله مع غيره من خالل -ب
  ل الصالة والسالم غزواته عليه أفض

 احتذاء الصحابة بهديه صلى اهللا عليه وسلم في تكريس الوسطية -ج
  واالعتدال 

  د ـ دور السيرة النبوية في تكريس حوار الحضارات  

"                                    الوسطية واالعتدال رؤية تاريخية: "الثالثالمحور           

  من الوسطية في عهد الخالفة الراشدة أـ نماذج تاريخية 

  ب ـ نماذج تاريخية من الوسطية في عهد الخالفة األموية 

  ج ـ نماذج من الوسطية في عهد الخالفة العباسية 

  د ـ نماذج من الوسطية في عهد الخالفة العثمانية 



   
     

  هـ ـ نماذج من الوسطية من خالل تاريخ الغرب اإلسالمي

   خالل الملوك العلويين المغاربة   الوسطية و االعتدال من-ز

  و ـ نماذج من الوسطية من خالل تاريخ دول الخليج العربي

  "الوسطية واالعتدال رؤية فكرية :" الرابعالمحور           

  أـ معالجة الفكر اإلسالمي لظاهرة الغلو والتطرف 

  ب ـ دور مفكري اإلسالم في تكريس الوسطية واالعتدال 

  لديني في عرقلة تنمية وتقدم األمة اإلسالمية ج ـ دور التطرف ا

د ـ دور فكر الوسطية واالعتدال في تقوية المناعة اإلسالمية من التقلبات 
  التربصات المعاصرة

هـ ـ   نماذج  من شهادات مفكري ومؤرخي وعلماء الغرب بوسطية 
  وتسامح اإلسالم

  و ـ  الشباب اإلسالمي وظاهرة التطرف الديني 

   واالعتدال من منظور الفكر المسيحي الوسطية-ر

   الوسطية واالعتدال من منظور الفكر العبري-ز

دور االقتصاد اإلسالمي في تكريس  : "المحور الخامس
  "   واالعتدالمبادئ الوسطية

  أ ـ  مساهمة االقتصاد اإلسالمي في مكافحة أسباب الغلو والتطرف 

  اإلسالمي في تحقيق العدالة االجتماعيةب ـ إسهام االقتصاد

   دور االقتصاد اإلسالمي في حل األزمات المالية العالمية-ج

   االقتصاد اإلسالمي آبديل للنظام االقتصادي العالمي الحالي-د

  الجدولة الزمنية لتنظيم المؤتمر : اــرابع

  اإلعالن عن تنظيم المؤتمر: 2014 يناير 13االثنيــن . 

 آخر أجل إلقتراح موضوع المداخلة وإرسال : 2014 فبراير 12 األربعاء
 .ملخص عنها

  آخر أجل لتسليم المداخلة آاملة: 2014 مارس 03االثنين. 

  تاريخ انعقاد المؤتمر: 2014 مارس 29 و السبت 28الجمعة. 
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   :من أجل مزيد من المعلومات يتعين االتصال 

  com.gmail@facdroitfes 0661350218السيد عسو منصور الهاتف    -

 com.gmail@amddfm 0601303475السيد آروم محمد الهاتف  -
org .aasish.www/org.amddf.www  

com.gmail@amddfm 0657944743السيد البشير  عبد الحميد الهاتف  -
org .aasish.www/org.amddf.www   

  0675702000com   .gmail@chymlal السيد محمد أشمالل -
 

mailto:facdroitfes@gmail.com
mailto:amddfm@gmail.com
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