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مــن  اإلســامية  العلــوم  المؤتمــر:  موضــوع 

الحضــاري. التفعيــل  إلــى  التاريخــي  الرصيــد 

أصالــة  مؤسســة  المنظمــة:  الجهــة 

بتنســيق  اإلســامية  واالستشــارات  للدراســات 

اإلســامية  العلــوم  فــي  البحــث  مركــز  مــع 

والحضــارة، باألغــواط، ومخبــر الشــريعة، ومخبــر 

اإلســامية. العلــوم  فــي  البحــث  مناهــج 

)))1هـــ،  شــعبان   1(-12 المؤتمــر:  تاريــخ 

2022م. مــارس   1(-1( لـــ  الموافــق 

الوطنيــة  المكتبــة  برحــاب  انعقــدت 

العاصمــة  بالجزائــر  الحامــة  بمنطقــة 

ــي الموســوم  ــي الثان فعاليــات المؤتمــر الدول

الّرصيــد  مــن  اإلســامية  العلــوم  بـــ: 

الــذي  الحضــاري  التّفعيــل  إلــى  التاريخــي 

للّدراســات  األصالــة  مؤسســة  نّظمتــه 

واالستشــارات اإلســامية بتنســيق مع مركز 

البحــث فــي العلــوم اإلســامية والحضــارة، 

باألغــواط، ومخبــر الشــريعة، ومختبــر مناهــج 

بجامعــة  اإلســامية  العلــوم  فــي  البحــث 

بالعاصمــة  خروبــة  فــي  اإلســامية  العلــوم 

األســاتذة  مــن  نخبــة  بمشــاركة  الجزائــر. 

كمــا  وخارجــه،  البلــد  داخــل  مــن  والباحثيــن 

أثثــت مشــاركة جمعيــة العلمــاء المســلمين 

الجزائرييــن وبعــض المؤسســات والهيئــات 

دام  الــذي  المؤتمــر  هــذا  فعاليــات  األخــرى 

متتالييــن. يوميــن  لمــدة 

 اليوم األول: 
الثالثاء )12شعبان 1443، 

الموافق لـ15مارس 2022م(

الجلسة االفتتاحية

اســُتهلت الجلســة االفتتاحيــة مــن الفعاليــة 

العلميــة بتــاوة آيــات بينــات مــن الذكــر الحكيــم، 

وســماع النشــيد الوطني، لُتْفَتَتَح بعدها كلمات 

الجهــات المنظمــة بكلمــة الدكتــور محمــد هنــدو 

ومديــر  أصالــة  مؤسســة  رئيــس  )الجزائــر(، 

العلميــة  بالمؤسســات  رحــَب  الــذي  المؤتمــر 

المشــاركين  الباحثيــن  والداعمــة  المنظمــة 

داخــل الوطــن وخارجــه، ليبيــن بعدهــا مــا يهــدف 

معالجــة  فــي  مســاهمة  مــن  المؤتمــر  إليــه 

العلــوم  تفعيــل  فــي  متمثلــة  راهنــة  إشــكالية 

تفعيــًلا  المعاصــر  الواقــع  فــي  اإلســامية 

حضارًيــا بعــد مــا آلــت إلــى تقهقــر وجمــود عــن 

إلــى  ا  مشــيًر بهــا،  المنــوط  الحضــاري  الــّدور 

الحضــاري،  تاريخنــا  فــي  العلــوم  هاتــه  مركزيــة 

ومؤكــًدا أن المؤتمــر الثانــي هــو لبنــة لتشــخيص 

متنوعــة  مداخــل  خــال  مــن  اإلشــكالية  هاتــه 

الســتجاء  مطيــة  تكــون  متعــددة  ورؤى 

مضاميــن ومقترحــات وامتــدادات تســهم فــي 

عــودة العلــوم اإلســامية لفاعليتهــا الحضاريــة، 

ليعــرج بعدهــا بالحديــث عــن محوريــة منظومــة 

العلــوم اإلســامية بصفــة عامــة مبــرًزا أهميتهــا 

فــي كونهــا كفيلــة بتحقيــق الريــادة الحضاريــة إذا 

مــا توفــرت لهــا جملــة مــن الشــروط حددهــا فــي 

اآلتــي: الشــرط التاريخــي- الشــرط الثقافــي- 
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التكاملــي-  الشــرط  المنهجــي-  الشــرط 

السياســي. الشــرط  الواقعــي-  الشــرط 

ــد -بــدوره- بمداخلــة  وتقــدم الدكتــور مبــروك زي

تحــدث خالهــا عــن الطفــرة النوعيــة التــي أحدثهــا 

العلمــي  المســتويين  علــى  ســيما  ال  اإلســام 

الغربــي  االســتعمار  تأثيــر  أن  غيــر  والحضــاري، 

ــا وفكــًرا-  الــذي اســتهدف القواعــد واألصــول -حرًب

لــه تداعياتــه علــى جهــود اإلســام وإســهامه فــي 

البنــاء الحضــاري. قبــل أن يعــرج بعدهــا إلــى بيــان 

الراهــن  العصــر  فــي  اإلســامية  العلــوم  أهميــة 

باعتبارهــا ســبيًلا لنهضــة األمــة مــن جديــد.

أحمــد  الدكتــور  تحــدث  الثالثــة  الكلمــة  وفــي 

عــن  الشــريعة-الجزائر(،  مخبــر  )رئيــس  معبــوط 

دور هــذا المختبــر فــي المشــاركة ودعــم الفعاليــات 

مشــيًرا  اإلســامية،  األمــة  تخــدم  التــي  العلميــة 

الوقــت  فــي  العلمــي  البحــث  خدمــة  أن  أيًضــا 

الراهــن أصبحــت تتــم بشــكل كبيــر مــن خــال أوعيــة 

أن  يمكــن  التــي  والمراكــز  كالمخابــر  ُمؤسســاتية 

البحثــي. للمجتمــع  جليلــة  تقــدم خدمــات 

يشــغل  الــذي  جيــدل  عمــار  الدكتــور  وتحــدث 

رئيــس مختبــر مناهــج البحــث فــي موضــوع َوســَمه 

بـــ: "مختبــر ناجــح للعلــوم اإلســامية ومقاصدهــا 

وفلســفاتها" مبيًنــا هيكلــة مختبــره الــذي يتكــون 

مــن ثمانيــة فــرق بحثيــة غطــت مجــاالت عــدة فــي 

العلــوم اإلســامية كالتصــوف، والعقيــدة، وعلــوم 

وقــراءة  تأمليــة  لوقفــة  بعدهــا  ليزلــف  القــرآن...، 

معمقــة لعنــوان المؤتمــر مــن خــال تفكيــك معانيه 

وتحديــد مــراده عبــر ثلــة مــن التســاؤالت الوجيهــة.

هــذه  ختــام  فــي  األخيــرة  المداخلــة  وحملــت 

الجلســة كلمــة رئيــس اللجنــة العلميــة للمؤتمــر 

الدكتــور مــراد بلعبــاس الــذي تحــدث عــن حيثيــات 

فــي  بمجهوداتهــا  أشــاد  كمــا  اللجنــة،  أشــغال 

علــى  المشــاركات  وتوزيــع  والتحكيــم  القــراءة 

مقاصــده. يخــدم  بمــا  المؤتمــر  مراحــل  مختلــف 

 الجلسة األولى برئاسة الدكتور 
مبروك زيد الخير

ألقهــا  بمحاضــرة  الجلســة  هــذه  افتتحــت 

الدكتــور هــارون الرشــيد بــن موســى )مركــز البحــث 

فــي العلــوم اإلســامية- الجزائــر(، بعنــوان "مناهــج 

التأصيــل فــي العلــوم الشــرعية دراســة مقارنــة 

بالعلــوم االجتماعيــة" تنــاول فيهــا مجموعــة مــن 

المضاميــن أهمهــا بنيــة مفاهيميــة فــي منطلــق 

المداخلــة تجســيرا للمــراد، ثــم َأورَد مجموعــة مــن 

المناهــج فــي تأصيــل العلــوم الشــرعية كمــا بيــن 

دعــوة القــرآن للتثبــت والتبيــن، وتحــدث – كذلــك – 

عــن قضيــة تحقيــق الروايــة عنــد المســلمين وإبــراز 

الوقــت  فــي  البحــث،  مناهــج  تجديــد  فــي  دورهــم 

الغربيــة  المناهــج  قصــور  إلــى  فيــه  لمــح  الــذي 

وجنايــات الفهــم الحداثــي جــراء تطبيــق المناهــج 

الغربيــة فــي البيئــة اإلســامية.

)جامعــة  خيرانــي  ســليم  الدكتــور  وســعى 

الثانيــة  المحاضــرة  فــي  -2الجزائــر(  البليــدة 

للعلــوم  التاريخــي  "الــدور  بـــ:  المعنونــة 

العربيــة  الحضــارة  بنــاء  فــي  اإلســامية 

غــارودي"  نبــي وروجيــه  بــن  والغربيــة: مالــك 

الــذي ســعى إلبــراز مفهــوم العلــوم اإلســامية 
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بعدهــا  لينتقــل  لنشــأتها،  األولــى  والمرحلــة 

للحديــث عــن انتشــار هــذه العلــوم الــذي مــرده 

لألســس الرصينــة التــي تســتند عليهــا كاإلســام 

والعدل...والتــي ينبغــي أن تكــون مطيــة لتحقيــق 

عرشــها  يعلــو  التــي  األهــداف  مــن  مجموعــة 

وتزكيتهــم  المســلمين  وتوحيــد  هللا  توحيــد 

بالعلــوم  محاضرتــه  ليختــم  حياتهــم،  وتنظيــم 

اإلســامية عنــد مالــك بــن نبــي وعاقــة المفكــر 

بهــا.  غــارودي  روجيــه  المعــروف 

)جامعــة  موســاوي  نــوال  الباحثــة  وقدمــت 

الثالثــة  المحاضــرة  عبد القادر-الجزائــر(  األميــر 

تحــت عنــوان: "دور تدريــس العلــوم اإلســامية 

فــي مقاومــة الثقافيــة للمســتعمر الفرنســي" 

وقــد شــاركها فــي إعــداد الورقــة الدكتــور البشــير 

التعليــم فــي  قياتــي، وقــد تحدثــت عــن وضــع 

أثــرت عليــه بشــكل  التــي  الفتــرة االســتعمارية 

التعليــم  حركــة  جهــود  أن  مشــيرًة  ملحــوظ، 

مــد  ردِّ  فــي  فعــال  بشــكل  أســهم  اإلســامي 

بعدهــا  ليشــرع  الفرنســي،  المســتعمر  ثقافــة 

وســجن  المــدارس  غلــق  فــي  المســتعمر 

قبــل  المقاومــة  لتقهقــر  أدى  ممــا  المَدرســين 

أن تنهــض مجــدًدا مــن خــال نظــام المبــادرات 

وخاصــة  المبــادرات  هــذه  رايــة  لتلتحــم  الحــرة؛ 

جمعيــة علمــاء المســلمين مــع اإلشــارة ألهــم 

مــن  الحركــة  هــذه  مقاومــة  فــي  المســاهمين 

خــال تدريــس العلــوم اإلســامية كابــن باديــس 

ورفاقهمــا. واإلبراهيمــي 

المجــال  ُأفســَح  الجلســة  انتهــاء  وبعــد 

للمناقشــة واإلثــراء الــذي أضفــى حيويــة علــى هاتــه 

المداخــات إمــا عــن طريــق التســاؤالت أو اإلدالء 

بــآراء وماحظــات أو إضافــات وهكــذا أيضــا فــي 

أو ورشــة. نهايــة كل جلســة 

الجلسة الثانية برئاسة الدكتور 
مراد بلعباس

العلميــة  الجلســة  أشــغال  اســُتِهلت 

بـــ:  موســومة  رابعــة  بمحاضــرة  الثانيــة 

"موقــف منظومــة الفقهــاء مــن العلــوم 

قــراءة  الوســيط:  العصــر  فــي  العقليــة 

واتجاهاتهــم"  الفقهــاء  مواقــف  فــي 

للدكتــور عبد الجليــل قربــان )جامعــة األميــر 

عبد القادر-الجزائــر( الــذي حــاول تتبــع مواقــف 

الفقهــاء وتقييــم نظرتهــم للعلــوم العقليــة 

كاشــًفا الدوافــع ونتائــج هــذه الرؤيــة، حيــث 

أرجــع مــا ناحظــه مــن تعثــر علــى مســتوى 

العلــوم العقليــة إلــى النظــرة فــي ماهيــة هــذه 

العلــوم وقيمتهــا لــدى الفقهــاء الذيــن كانــوا 

اإلســامية؛  العقيــدة  يهــدد  خطــر  يرونهــا 

ــه العلــوم خــارج الفكــر  ليتــم بعدهــا عــزل هات

اإلســامي؛ لَيبــرز عــن هــذا العــزل إشــكالية 

النقــل والعقــل التــي ال تــزال تســتوي علــى 

أشــار  كمــا  الراهــن،  الوقــت  إلــى  ســوقها 

الباحــث لمواقــف اســتثنائية لبعــض الفقهاء 

العقليــة. العلــوم  اتجــاه 

ســايب  بــن  عبد العزيــز  الدكتــور  وأبــرز 

فــي  عبد القادر-الجزائــر(،  األميــر  )جامعــة 

علمــاء  "إســهامات  بـــ:  المعنونــة  مداخلتــه 

الطبيعيــة:  العلــوم  فــي  الشــريعة 
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ــا" إســهامات  عبد الرحمــن األخضــري نموذًج

الفلــك  علــم  ميــدان  فــي  المســلمين  علمــاء 

مســتهًلا  األخضــري،  عبد الرحمــن  ســيما  ال 

علــم  عــن  تاريخيــة  بمقدمــة  تلــك  مداخلتــه 

الفلــك، واهتمــام العــرب قديًمــا بهــذا العلــم 

االعتقــادات  مــن  وتصفيتــه  وبحًثــا  دراســة 

الهدامــة لخدمــة اإلســام والمســلمين، كمــا 

هــذا  فــي  الجزائــر  إســهام  إلــى  الباحــث  أشــار 

الفــن مــن خــال الشــيخ عبد الرحمــن األخضــري 

العلــم. هــذا  أفــذاذ  مــن  عــدَّ  الــذي 

الدكتــور  الجلســة  هــذه  ختــام  فــي  وألقــى 

عبد الــرزاق دحمــون )جامعــة الجزائر-1الجزائــر( 

الكامــي  "الرصيــد  عنــوان:  تحــت  محاضــرة 

واالســتفادة  توظيفــه  وحســن  التاريخــي 

الحضــاري  التفعيــل  عمليــة  فــي  منــه 

المعاصــر" محــاوًلا مــن خالهــا معرفــة كيفيــة 

علــم  مــوروث  مــن  المســلمين  اســتفادة 

الــكام فــي القضايــا الراهنــة بغيــة اإلســهام 

فــي حــل معضاتهــا، وقــد اســتهل مداخلتــه 

ببنيــة مفاهيميــة، لينتقــل بعدهــا إليضــاح أن 

مــن  غيــره  عــن  أهميتــه  تقــل  ال  الــكام  علــم 

ذخيــرة  مــن  يحملــه  مــا  خــال  مــن  العلــوم 

فكريــة قــادرة علــى تقديــم األفضــل عــن طريــق 

ولوجهــا مضمــار البحــث العلمــي المنظــم، ثــم 

انتقــل للحديــث عــن الشــق التطبيقــي الــذي 

أبــرز فيــه دور جهابــذة علــم الــكام فــي التفعيل 

اهتمامهــم  خــال  مــن  المقصــود  الحضــاري 

الراشــد. الحكــم  بقضيــة 

الورشــة األولــى: العلــوم اإلســالمية: 
تعريفهــا و	هدافها، مناهج و	ســاليب 
الدكتــورة  وتقريــر  برئاســة  تدريســها 

صفيــة حســين

أولــى مداخلــة مــن هــذه الورشــة  حملــت 

عنــوان "العلــوم اإلســامية أصالــة ومفتــاح 

مــاوي  فاطمــة  الباحثــة  تقديــم  مــن  ريــادة" 

فيهــا  ســعت  الجزائر-1الجزائــر(،  )جامعــة 

وأهــم  اإلســامية،  العلــوم  ماهــي  بيــان  إلــى 

الخلــل  مكامــن  تشــخيص  مــع  مميزاتهــا 

ــة،  التــي حالــت دون تحقيــق النهضــة الحضاري

العلــوم  فصــل  قضيــة  إلــى  أرجعتهــا  حيــث 

بعضهــا عــن بعــض مــن خــال عــزل مــا هــو 

شــرعي فــي مقابــل مــا هــو دنيــوي؛ الشــيء 

الــذي أدى إلــى عجــز فــي إيجــاد حلــول لمختلــف 

المســتجدات، مشــيرة أيضا أن ســبل الخروج 

مــن هــذا التقهقــر عــن طريــق تحقيــق التكامــل 

الدينيــة والدنيويــة. العلــوم  بيــن  المعرفــي 

تلتهــا مداخلــة الثانيــة بمشــاركة ثنائيــة تحــت 

عنــوان: "أهــداف تدريــس العلــوم اإلســامية" 

صفيــة  والباحثــة  قاصــب  مصعــب  للباحــث 

شــنين )جامعــة الجزائــر-1 الجزائــر(، لكــن تفــردت 

بإلقائهــا الباحثــة صفيــة شــنين التــي تحــدث عــن 

عاقــة علــوم اإلســام بالحضــارة، ومــدى فاعليــة 

هــذه العلــوم فــي تربيــة الناشــئة بيــن الماضــي 

والحاضــر، مشــيرة أن محــور األزمــة الحضاريــة 

منبثــق مــن مرتكــزات الحضــارة بذاتها...لتخلــص 

إلــى بيــان أهميــة اصــاح األفــراد والمجتمعــات 

مــن  بــه  تميــزت  لمــا  وذلــك  اإلســام،  بعلــوم 
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كفــاءة عريضــة فــي مقابــل غيرهــا، مبينــة أيًضــا 

فــي  وأفولهــا  المســلمين  حضــارة  ضمــور  أن 

المشــرق والمغــرب مــرده أساًســا إلــى إهمــال 

الديــن فكــًرا وفعــًلا.

وحملــت المداخلــة الثالثــة عنــوان: "العلــوم 

اإلســامية فــي ضــوء القــرآن الكريــم" للباحثــة 

الجزائر-1الجزائــر(،  )جامعــة  مطــاري  ســارة 

وتحدثــت فيهــا عــن ماهيــة العلــوم اإلســامية 

مشــيرة أن هــذا المفهــوم قــد تعــددت طرقــه 

وتشــعبت مســالكه، ومبينــة أن مصــادر العلــوم 

الكريــم ومــا صــح مــن  القــرآن  اإلســامية هــي 

لتنتقــل  عنهمــا،  تفــرع  ومــا  النبويــة  الســنة 

للحديــث عــن أن أهــم أهــداف العلــوم اإلســامية 

وخلقيــة  عقديــة  أهــداف  فــي  لهــا  مجملــًة 

ودنيويــة. واجتماعيــة  وتثقيفيــة 

بعنــوان:  الرابعــة  المداخلــة  وتلتهــا 

فــي  وأثــره  اإلســامية  العلــوم  "تدريــس 

ترســيخ الهويــة وتقويــم الســلوك" للدكتــور 

بلعبــاس- )جامعــة  محمــد  ســيدي  عمــارة 

الجزائــر(، وقــد تحــدث فيهــا عن واقع تدريســية 

العلــوم اإلســامية فــي ســلك الثانــوي بالجزائــر 

وكيفيــة االســتفادة مــن هــذه العلــوم لتحقيــق 

الدينــي  الــوازع  تعزيــز  مــع  الهويــة  مقومــات 

لــدى المتعلميــن والدفــاع عنــه فــي هــذا الواقــع 

الــذي اختلطــت كلياتــه فضــًلا عــن جزئياتــه. ثــم 

ــوان:  ــة خامســة تحــت عن جــاءت بعدهــا مداخل

بيــن  العلــوم اإلســامية  تدريــس  "مناهــج 

الماضــي والحاضــر" للباحــث محمــد الهــادي 

الــذي  الجزائر-1الجزائــر(،  )جامعــة  بوحنيــك 

تدريــس  مناهــج  تاريخيــة  خالهــا  مــن  يبيــن 

العلــوم اإلســامية فــي عــدد مــن المؤسســات 

كاألزهــر، والزيتونــة، وأوجــه التمايــز بيــن مناهــج 

والحديثــة. القديمــة  التدريــس 

حســين  صفيــة  الدكتــورة  وســلطت 

بـــ:  المعنونــة  مداخلتهــا  فــي  الضــوء 

"اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم اإللكترونــي 

ببيــان  اإلســامية"  العلــوم  تدريــس  فــي 

وخصائصــه  اإللكترونــي  التعليــم  ماهيــة 

طريقــة  بيــن  لتقــارن  وغاياتــه  وثمراتــه 

الحديــث  وبيــن  القديــم  التقليــدي  التدريــس 

مــع  التكنولوجيــا  وســائل  علــى  المعتمــد 

ــق توظيــف هــذا النمــط مــن  القــول فــي عوائ

لتجاوزهــا. ومقترحــات  التعليــم 

الحديــث  علــم  الثانيــة:  الورشــة 
وعلــم الفقــه ودورهمــا فــي تحقيــق 
الريــادة برئاســة وتقريــر الدكتــورة 

فاطمــة الزهــراء ســواق

الثانيــة  الجلســة  أشــغال  اســتهلت 

األخاقيــة  "القيــم  عنــوان:  تحــت  بمداخلــة 

تفعيلهــا  وأســس  الحديــث  علــوم  فــي 

للدكتــورة  الــدرس الحديثــي المعاصــر"  فــي 

الجزائــر-1 )جامعــة  ســواق  الزهــراء  فاطمــة 

القيــم  وأصالــة  ماهيــة  بينــت  وقــد  الجزائــر(، 

األخاقيــة مــع عاقتهــا بعلــم الحديــث، لتعــرج 

بمعالــم القيــم األخاقيــة وتجلياتهــا فــي كتــب 
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الحديــث فــي شــق الروايــة والدرايــة مــع بســط 

هــذا  تفعيــل  آفــاق  فتــح  كيفيــة  فــي  القــول 

بــات ضامــرا  الــذي  التاريخــي القيمــي  الرصيــد 

فــي الــدرس الحديثــي المعاصــر بالمقارنــة مــع 

تدريــس علــم الحديــث قديًمــا حيــث كان يتهيــأ 

الشــيم.  وجميــل  األخــاق  بمــكارم  لــه 

حايــد  فريــدة  الدكتــورة  مداخلــة  تلتهــا 

"الفقــه  بعنــوان:  جيجل-الجزائــر(  )جامعــة 

اإلســامي ودوره الحضــاري" التــي اســتهلتها 

لعنــوان  المؤثثــة  المفاهيــم  عنــد  بالوقــوف 

خصائــص  إلــى  أشــارت  وبعدهــا  مداخلتهــا، 

وريادتــه  حضارتــه  ومظاهــر  اإلســامي  الفقــه 

ا ربانًيــا شــامًلا وعابــًرا  التــي جعــل منــه دســتوًر

واألشــخاص.  والمــكان  الزمــان  لحــدود 

برمضــان  الطيــب  الدكتــور  وســعى 

المداخلــة  فــي  الجزائر-1الجزائــر(  )جامعــة 

الفقــه  "موقــع  بـــ:  الموســومة  الثالثــة 

الوضعــي  التقنيــن  مــن  اإلســامي 

الجزائــري  الوضعــي  التشــريع  الحديــث: 

موقــع  إشــكالية  مناقشــة  إلــى  نموذًجــا" 

الفقــه اإلســامي فــي التشــريعات الوضعيــة 

فــي  وخاصــة  أفولــه،  وأســباب  الجزائــر  فــي 

فتــرة االســتعمار مــع بيــان الجهــود المبذولة 

فــي خدمتــه، وقــد بــدأ ببنيــة مفاهيميــة أشــار 

فيهــا لماهيــة الفقــه اإلســامي والقوانيــن 

مكانــة  لبيــان  بعدهــا  ليتطــرق  الوضعيــة، 

الكبــرى  المراحــل  فــي  اإلســامي  الفقــه 

التــي مــرَّ منهــا التشــريع الجزائــري مبينــا أن 

الفقــه اإلســامي لــم يكتــِف فقــط بالســبق 

فــي التشــريع بــل تميــز بالدقــة بالشــمولية 

ية. ار واالســتمر

"دور  عنــوان:  الرابعــة  المداخلــة  حملــت 

فــي  اإلســامية  للعلــوم  المعرفــي  الرصيــد 

تحقيــق الريــادة الحضاريــة: الفقــه اإلســامي 

دودو)جامعــة  إســماعيل  للباحــث  أنموذًجــا" 

الفقــه  أهميــة  بيــن  حيــث  الجزائر-1الجزائــر(، 

اإلســامي مــن خــال رصيــده التاريخــي المرتبــط 

بجميــع العلــوم، معرًجــا علــى ذلــك بخصائصــه 

التــي كانــت كفيلــة فــي الماضــي باالســتجابة لــكل 

معالــم  لترســم  ذلــك  تجــاوزت  بــل  معضاتــه 

المســتقبل، مــع إبــراز مكانــة القيــم الحضاريــة 

فــي فقــه العمــران وكيفيــة االســتفادة مــن علــم 

اإلســامية. العلــوم  أهــم  باعتبــاره  الفقــه 

اليــوم  مــن ورشــات  األخيــرة  المداخلــة  أمــا 

األول فقــد كانــت مــن نصيــب الباحثــة ســامية 

بــن قويــدر )جامعــة الجزائر-2الجزائــر( بعنــوان: 

فــي  الجزائــر  مدينــة  فــي  والعمــارة  "الفقــه 

الفقــه  مكانــة  بينــت  وقــد  العثمانــي"  العهــد 

اإلســامي فــي تحديــد المعمــار الجزائــري ودوره 

الهــام فــي إنتــاج معمــار راٍق حيــث أصبــح محطة 

ومرجعــا للعديــد مــن المتخصصيــن لنهــل مــن 

مــن  جديــدة  أفــكار  وأخــذ  وابتكاراتــه  طريقتــه 

ثــم عرجــت بالحديــث عــن المجتمعــات  خالــه، 

وأن ال قيمــة لهــا بــدون حضــارة وعمارة ومعمار 

راســخ يميزهــا عــن غيرهــا ويســهم فــي تحقيــق 

اإلســامية.  هويتهــا 
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 اليوم الثاني
األربعاء )13شعبان 1443هـ، 
الموافق لـ16 مارس 2022م(

الجلسة الثالثة برئاسة الدكتورة 
وسيلة الخلفي

اليــوم  فــي  المؤتمــر  أشــغال  اســتؤنفت 

بعنــوان:  تحــت  الســابعة  بالمحاضــرة  الثانــي 

"المواءمــة بيــن العلــوم اإلســامية والعلــوم 

اإلنســانية والتجريبيــة ودورهــا فــي النهــوض 

الصباحــي  مقبــل  يحيــى  للدكتــور  الحضــاري" 

عــن  تحــدث  الــذي  اليمــن(،  ســبأ-  )جامعــة 

مــع غيرهــا،  العلــوم اإلســامية  بيــن  العاقــة 

العلــوم  هــذه  مــن  المواءمــة  تحقيــق  وكيفيــة 

رغــم اختــاف موضوعاتهــا وصــوال إلــى النهضــة 

تكــون  أن  علــى  القــول  ومركــزا  الحضاريــة، 

المواءمــة مســتندة علــى مــا جــاء فــي الكتــاب 

التكامــل  إذ  المنظــور  والكتــاب  المســطور 

االنســان  حيــاة  ترشــيد  مــن  يمكــن  بينهمــا 

الحضــاري. النهــوض  وتحقيــق 

كانــت  فقــد  الثامنــة  المحاضــرة  تلتهــا 

العلــوم  فــي  البينيــة  "الدراســات  بعنــوان: 

الشــرعية: التاريــخ والواقــع واآلفــاق" للدكتــور 

ــذي ســعى فــي  ــدران )جامعــة قطــر- قطــر(، ال ب

ورقتــه لبيــان مــدى تحقــق البينيــة فــي العلــوم 

البينيــة  ماهيــة  بيــان  خــال  مــن  الشــرعية 

المفهــوم  حيــث  مــن  علــى شــاكلتها  كان  ومــا 

والغايــة، ليعــرج بالحديــث عــن كفيــة االســتفادة 

التاريخــي  الرصيــد  فــي  المعرفــي  التداخــل  مــن 

فــي  المعرفــي  والتكامــل  الشــرعية  للعلــوم 

واقــع المعاصــر لهــذه العلــوم محــاوال الجمــع 

فــي  بينيــة  وامتــدادات  آفــاق  لتحقيــق  بينهمــا 

الشــرعية.  العلــوم 

وألقيــت بعدهــا المداخلــة التاســعة موســومة 

بـــ: "المؤتلــف اإلنســاني فــي التجربــة الحضاريــة 

مقاصــدي"  وعمــق  تاريخــي  امتــداد  العمانيــة: 

للدكتورة مريم بنت ســعيد بن حمد العزرية )كلية 

اســتهلت  التــي  ُعَمــان(،  للبنات-ســلطنة  الهــراء 

مداخلتهــا برســم إطــار مفاهيمــي للمفــرد الرئيســي 

إلــى  اإلنســاني- مشــيرة  المؤتلــف   - ورقتهــا  فــي 

أهميتــه فــي الحضــارة اإلســامية، لتنتقــل للحديــث 

عــن المؤتلــف اإلنســاني فــي المنظــور اإلســامي 

والركائــز  المقاصــدي  التأســيس  حيــث  مــن 

والضوابــط ومظاهــره فــي الحضــارة اإلســامية، 

لتقــدم بعدهــا نمــوذج التجربــة الحضاريــة العمانية 

للمؤتلــف اإلنســاني.

الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور 
يحيى سعيدي

افتتحت أشــغال الجلســة الرابعــة بالمحاضرة 

العاشــرة تحــت عنــوان: "واقــع تعليميــة العلــوم 

علــوم  فــي  اإلصــاح  وضــرورة  اإلســامية 

للدكتــور  ومناهجهــا"  والمقاصــد  الوســائل 

عبد الرحمــن مايــدي )جامعــة عمــار ثبيجي-الجزائر(، 

أبــرز فيهــا مفهــوم التعليميــة وأهدافهــا وطرائــق 

التدريــس فــي العلــوم اإلســامية، ومشــيرا أيضــا 

إلــى أقســام العلــوم اإلســامية حســب أهميتهــا 
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داخــل الميــدان، ومعرجــا علــى ذلــك بالحديــث عــن 

أماكــن التعليــم الشــرعي بيــن الواقــع والمأمــول، 

ليختــم كلمتــه بواقــع تعليميــة العلــوم اإلســامية 

فــي المؤسســة الجامعــة.

حملــت  عشــر  الحاديــة  المحاضــرة  وتلتهــا 

والعلــوم  اإلســامية  التربيــة  "مناهــج  عنــوان: 

التربــوي  اإلصــاح  منظومــة  فــي  اإلســامية 

للدكتــور  ومخرجاتهــا"  واقعهــا  بالجزائــر: 

الوطنيــة- التربيــة  )مفتــش  حســناوي  الساســي 

مناهــج  إصــاح  عــن  تحــدث  الــذي  الجزائــر(، 

الجزائريــة،  المدرســة  فــي  والتعليــم  التربيــة 

مناهــج  واقــع  حــول  الــكام  بعدهــا  ليخصــص 

فــي  الســامية  والعلــوم  اإلســامية  التربيــة 

ركــز  كمــا  بالجزائــر،  التربــوي  اإلصــاح  منظومــة 

للعلــوم  الجامعيــة  الدراســة  بمتطلبــات  علــى 

اإلســامية، مــع اإلشــارة لضــرورة وأهميــة هاتــه 

العلــوم فــي المرحلــة التعليميــة األولــى وخاصــة 

ســلك الثانــوي الــذي يعــد قنطــرة للتعليــم العالــي 

المرحلــة. لهــذه  تحضيــر  مــن  لــه  ومــا 

بالمحاضــرة  الجلســة  هــذه  واختتمــت 

فــي  الباحــث  "دور  عنــوان:  تحــت  عشــر  الثانيــة 

المتغيــرات  ظــل  فــي  اإلســامية  العلــوم 

للدكتــورة  استشــرافية"  نظــرة  الراهنــة: 

الجزائر-1الجزائــر(،  )جامعــة  عبد الــرزاق  ســهام 

منهجيــة  مقدمــات  حــوى  مدخــا  قدمــت  التــي 

حيــث  مــن  اإلســامية  العلــوم  فــي  للباحــث 

خصوصيــة تكوينــه فــي هاتــه العلــوم، كمــا بينــت 

جدليــة عقــل وقلــب المســلم، مــع تقديــم ثاثيــة 

البنــاء التــي حدتهــا الباحثــة فــي: القلــب، والفقــه 

والعلــم، لتعــرج عليهــا بالحديــث أزمــة االنســداد 

والمتغيــرات  اإلســامية  للعلــوم  الوظيفــي 

الراهنــة التــي يواجههــا الباحــث فــي هاتــه العلــوم 

وقــد حصرتهــا فــي: المتغيــر الفكــري، والمتغيــر 

التقنــي، والمتغيــر األخاقــي، والمتغيــر الوقائعــي 

والواقعــي، لتختــم مداخلتهــا بالحديــث عــن الــدور 

الــذي يجــب علــى الباحــث فــي العلــوم اإلســامية 

الوظيفــي. االنســداد  أزمــة  لتجــاوز 

الجلسة الخامسة برئاسة 
الدكتور يوسف عدار

فعاليــات  مــن  األخيــرة  الجلســة  أتــت 

ثالثــة  بالمحاضــرة  مســتَهلًة  المؤتمــر  هــذا 

البحــث الفقهــي  "دور  تحــت عنــوان:  عشــر 

للدكتــورة  العصــر"  مشــكات  حــل  فــي 

القــادر- هبــد  األميــر  )جامعــة  بوزغــار  دليلــة 

لإلجابــة  مداخلتهــا  انطلقــت  التــي  الجزائــر(، 

عــن اشــكالية إســهام البحــث الفقهــي فــي 

حــل معضــات العصــر باعتبــاره أحــد ركائــز 

العلــوم اإلســامية، فبينــت مفهــوم البحــث 

الفقهــي وأهميتــه البالغــة وعاقتــه بالعلــوم 

األخــرى كأرضيــة لمداخلتهــا، لتقــدم بعدهــا 

واقــع البحــث الفقهــي الراهــن ومــا يعتريــه 

مــن عوائقــه وصعوبــات، كمــا بســط القــول 

حــول االهتمــام بالعلــوم اإلســامية وخاصــة 

المســتجدات  فــي  الفقــه وضــرورة تفعيلــه 

علمــاء  فقهــاء  تكويــن  خــال  مــن  الراهنــة 

أمنــاء قادريــن علــى القــول فــي قضايــا األمــة 

مــن خــال البحــث الفقهــي. 
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تلتهــا محاضــرة أخــرى بعنــوان: "الوظيفــة 

المعرفيــة  للمنظومــة  الحضاريــة 

الحضاريــة"  المدرســة  رؤيــة  اإلســامية: 

الجزائــر-1 )جامعــة  قموميــة  مــراد  للدكتــور 

النهضــة  مشــروع  أن  فيهــا  بيــن  الجزائــر(، 

بــزوغ  رغــم  بعــد  لــه  ُيتوصــل  لــم  المتكامــل 

محــاوالت عديــدة هنــا وهنــاك، ومشــيرا أيضــا 

أن النهضــة الحضاريــة المنشــودة ال تصنع من 

العلــم النظــري فقــط؛ بــل ال بــد مــن التفعيــل 

ألنــه أســاس الحضــارة، وال يتأتــى هــذا التفعيــل 

طريــق  عــن  إال  وســلوكيا  ووجدانيــا  معرفيــا 

ومتداخــل  متكامــل  معرفــي  نســق  تشــكيل 

منســجم باإلضافــة إلــى طــرق أبــواب التجديــد 

الحضــاري  الفعــل  تأســيس  مفاهيــم  فــي 

د  شــدَّ كمــا  التفعيــل،  هــذا  خارطــة  باعتبارهــا 

القــول علــى أن مــا أنتجتــه المعرفــة النظريــة 

كاف. غيــر  المعاصــرة  وخاصــة  المجــردة 

واختتمــت الجلســة األخيــرة لهــذه الفعاليــة 

بالمحاضــرة الخامســة عشــر تحــت عنــوان: "مــن 

ــور  ــة الحكــم فــي اإلســام" للدكت أصــول نظري

يوســف تيطــواح )جامعــة الجزائر-1الجزائــر(، وقــد 

ســعى لبيــان ثلــة مــن األصــول التــي مــن خالهــا 

ُيحقــق الحكــُم الراشــد ومقاصــده وقــد حدهــا فــي 

لشــرع  واألولويــة  الســيادة  أوال:  وهــي:  ســبعة 

ثالثــا:  الرعيــة،  فــي  العــدل  إقامــة  ثانيــا:   ، هللا

تفعيــل مبــدأ الشــورى، رابعــا: االتصــاف بالليــن 

ونبــذ الغلظــة، خامســا: اجتنــاب طلــب الواليــة، 

سادســا: نبــذ المحابــاة فــي توليــة المســؤولية، 

الباحــث  وبعبــارة  الحكــم  توريــث  عــدم  ســابعا: 

خافــة راشــدة دون عصبيــة. ثــم أعطيــت الكلمــة 

للمناقشــة واإلثــراء.

العلــوم  	ثــر  الثالثــة:  الورشــة 
اإلسالمية في المجال االقتصادي 
برئاســة وتقريــر الدكتــورة فاطمــة 

الزهــراء بنــت بوشــعيب

الثانــي  اليــوم  فــي  الورشــات  افتتحــت 

"مــدى  عنــوان:  تحــت  بمداخلــة  المؤتمــر  مــن 

ــة األحــكام الشــرعية للمعامــات فــي  فعالي

األســواق الماليــة" للدكتــورة فاطمــة الزهــراء 

الجزائــر(،   - تلمســان  )جامعــة  شــعيب  بــن 

األســواق  أساســيات  خالهــا  مــن  أبــرزت 

الماليــة ومصــادر األحــكام الشــرعية لاقتصــاد 

بالحديــث عــن األحــكام  ثــم عرجــت  اإلســامي، 

والجوانــب الشــرعية للمعامــات فــي األســواق 

الماليــة مــع المعالجــة الزكويــة لــألوراق الماليــة 

اإلســامي. المالــي  الســوق  وأدوات 

تفعيــل  "آليــات  بعنــوان:  مدخلــة  وتلتهــا 

النظــام المالــي اإلســامي: مــن نظــام إلدارة 

بيــت المــال إلــى نظــام لتطويــر اقتصاديــات 

)جامعــة  دراعــو  الديــن  عــز  للدكتــور  األمــم" 

عــن  لإلجابــة  ســعى  الــذي  وهران2 - الجزائــر(، 

مالــي  نظــام  تطبيــق  عــن  البحــث  إشــكالية 

وآلياتــه  اإلســامي  الشــرع  وفــق  متكامــل 

مائمتــه مــن خــال تقديــم المفهــوم الحديــث 

القــول  بســط  مــع  اإلســامي،  المــال  لنظــام 

المصاريــف  فــي  المتمثلــة  مكوناتــه  أهــم  فــي 

رأس  وســوق  التأميــن  وشــركات  اإلســامية 



243تقرير املؤمتر الدويل الثاين: العلوم اإلسالمية من الرصيد التاريخي إىل التفعيل الحضاري

المؤسســات  أهــم  وتبيــان  اإلســامي،  المــال 

بلغــت مبلغــا كبيــرة  التــي  الماليــة اإلســامية 

الــدول. العديــدة  فــي 

"دور  بـــ:  موســومة  مداخلــة  بعدهــا  أتــت 

األزمــات  فــي معالجــة  اإلســامية  العلــوم 

االقتصاديــة الراهنــة بســبب جائحــة كورنــا" 

للباحثــة شــفيقة العربــاوي )جامعــة الجزائــر-1

الجزائر(، وقد تمركز أهمية ورقتها حول أمرين: 

األول: أن للعلــوم اإلســامية دوًرا كبيــًرا جــًدا 

فــي مواجهــة األزمــات. الثانــي: معالــم المنهــج 

مــع  التعامــل  فــي  االقتصــادي  اإلســامي 

الجوائــح، لتســتهل مداخلتهــا ببنيــة مفاهيميــة 

اإلســامية،  العلــوم  ماهيــة  فيهــا  بينــت 

واالقتصــاد، وجائحــة كورونــا، ثــم عرجــت بعــد 

ذلــك بالحديــث عــن اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة 

العلــوم  دور  فــي  القــول  أطنبــت  كمــا  كورنــا 

اإلســامية فــي معالجــة األزمــات والمشــاكل 

كورونــا. جائحــة  بســبب  الراهنــة  االقتصاديــة 

ثــم اختتمــت الورشــة األولــى بمداخلــة تحــت 

عنــوان: "دور المذهبيــن الحنفــي والمالكــي 

االقتصاديــة  المعامــات  تنظيــم  فــي 

العثمانــي"  العهــد  فــي  الجزائــر  لمدينــة 

للباحثــة صخريــة بــن قويــدر )جامعــة الجزائــر-2

بإعطــاء  مداخلتهــا  اســتهل  حيــث  الجزائــر(، 

العهــد  فــي  الشــرعية  المحاكــم  عــن  لمحــة 

العثمانــي ثــم عرجــت علــى ذلــك بتقديــم تقديــم 

والمالكــي  الحنفــي  للمذهــب  نبــذة مختصــرة 

فــي مدينــة الجزائــر ولمحــة عــن جنائــن فحــص 

ــر، لتتطــرق بعدهــا للحديــث عــن  ــة الجزائ مدين

معامــات بيــع الجنــات التــي كانــت تعتبــر مــن 

االقتصاديــة.  المعامــات  أهــم 

العلــوم  	ثــر  الرابعــة:  الورشــة 
اإلسالمية في المجال االقتصادي 
لطيفــة  الدكتــورة  وتقريــر  برئاســة 

بــن ســعيد

افتتحــت هــذه الورشــة بمداخلــة موســومة 

الحضــاري  ودوره  األديــان  مقارنــة  "علــم  بـــ: 

للدكتــور  اإلنســاني"  المشــترك  تعزيــز  فــي 

الجزائــر(   - باتنــة1  )جامعــة  حــارش  عبد الحــق 

الــذي  الحضــاري  الــدور  اشــكالية  عــن  ليجيــب 

لعبــه علــم مقارنــة األديــان فــي تعزيــز المشــترك 

المؤثثــة  المفاهيــم  بيــان  خــال  مــن  اإلنســاني 

دوافــع  فــي  القــول  بســط  مــع  لمداخلتــه، 

وأســباب ظهــور علــم مقارنــة األديــان، ثــم دور 

المشــترك  تعزيــز  فــي  األديــان  مقارنــة  علــم 

واالجتماعــي. والَعملــي  والفكــري  العلمــي 

"العلــوم  عنــوان:  تحــت  مداخلــة  تلتهــا 

الحضــاري  البنــاء  فــي  ودورهــا  اإلســامية 

فــودة  ســعيد  عنــد  الــكام  علــم  لألمــة: 

ناصــر  بــن  لخضــر  ياســين  للباحــث  أنموذجــا" 

علــم  أن  بيــن  وقــد  تلمســان-الجزائر(،  )جامعــة 

اهتــم  التــي  الدينيــة  العلــوم  أبــرز  مــن  الــكام 

العقيــدة  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  العلمــاء  بهــا 

الــكام  لعلــم  حاجتنــا  أن  بيــن  كمــا  اإلســامية، 

فــي العصــر الراهــن ال تقــل عــن حاجــة النــاس لــه 

لتعطيــل  مــن محــاوالت  يــروج  مــا  قديمــا، وأن 

دور علــم الــكام وتشــكيك فيــه بطريقــة أو أخــرى 
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والعلمانييــن  المحدثيــن  مــن  العديــد  لــدن  مــن 

قــد بائــت بالفشــل لمــا بذلــه رجــال أفــذاذ خدمــوا 

هــذا العلــم أمثــال ســعيد فــودة الــذي يؤكــد أن 

ال حضــارة لألمــة إال بالرجــوع لتراثهــا ورصيدهــا 

ازدرائــه. وعــدم  بــه  واالعتنــاء  التاريخــي 

محمــد  الدكتــور  مداخلــة  بعدهــا  وحملــت 

وهران-الجزائــر(  )جامعــة  حشــلوف  العابــد 

للمجتمعــات  الدينيــة  "الجــذور  عنــوان: 

البشــرية فــي فكــر مالــك بــن نبــي"، الــذي قــدم 

ورقتــه العلميــة لإلجابــة عــن اشــكالية التاليــة: 

ــل مالــك بــن نبــي لنشــأة المجتمعــات  كيــف أصَّ

وفــق  التاريخيــة  حركيتهــا  وتفســير  البشــرية 

فــي  لمقاربتهــا  حيــث ســعى  دينيــة؟  مرجعيــة 

المجتمــع  مفهــوم  أوًلا:  رئيســة.  نقــاط  ثاثــة 

ثانًيــا:  نبــي.  بــن  وأقســامه مــن منظــور مالــك 

األولــى  وجذورهــا  المجتمعــات  ميــاد  لحظــة 

العاقــات  شــبكة  بنــاء  كيفيــة  ثالًثــا:  الدينيــة. 

نبــي. بــن  مالــك  عنــد  االجتماعيــة 

أمــا المداخلــة الرابعــة مــن هــذه الورشــة 

فقــد كانــت بعنــوان: "أثــر العلــوم اإلســامية 

الحضــاري"  وإعــداده  اإلنســان  بنــاء  فــي 

الجزائــر-1 )جامعــة  دهــري  ســومية  للباحثــة 

فــي  الجوانــب  بعــض  أبــرزت  حيــث  الجزائــر(، 

النهــل  يمكــن  والتــي  اإلســامية  العلــوم 

المعرفيــة  الحقــول  إلثــراء  منهجيــا  منهــا 

والمســاهمة فــي إفــادة المجتمعــات، مبينــة 

أن هــذه الوظيفــة مــن صميــم غايــات العلــوم 

أن  قائلــة:  ببعضهــا  ممثلــة  اإلســامية 

العقديــة،  بالتزكيــة  القرآنيــة عنيــت  المعرفــة 

التزكيــة  عنــي  الــكام  وعلــم  الفقــه  وأصــول 

عنــي  والمقاصــد  الفقــه  وعلــم  الفكريــة، 

العلــوم. مــن  وغيرهــا  الســلوكية...  بالتزكيــة 

العلــوم  "أثــر  بعنــوان:  مداخلــة  تلتهــا 

اإلســامية بنــاء المعرفــة الجماليــة" للباحــث 

األول- محمــد  )جامعــة  الطاهــري  محمــد 

المملكــة المغربيــة(، الــذي أجــاد وأفــاد فــي بيــان 

تاريخيــة المعرفــة الجماليــة فــي العصــر األول 

وحديثــا  قديمــا  المســلمين  علمــاء  وجهــود 

المعرفــة، مشــيًرا  مــن  النمــط  هــذه  بنــاء  فــي 

إلــى رصــد هــذه الجهــود المتنوعــة وتصنيفهــا 

فــي  ليخلــص  الجماليــة،  المعرفــة  مجــال  فــي 

العلــوم  مــدى ســعة  بيــان  إلــى  نهايــة مداخلــة 

اإلســامية وعمقهــا وريادتهــا فــي بنــاء المعرفــة 

الجماليــة التــي ال تقــل دورا عــن غيرهــا لإلســهام 

مــن  اإلنســاني  والعمــران  الحضــاري  بنــاء  فــي 

عــدة. مســتويات  خــال 

 واختتمــت هــذه الورشــة بمداخلــة موســوم 

الجمــال  لتفعيــل  المقاصــدي  "البعــد  بـــ: 

ســعيد  بــن  لطيفــة  للدكتــورة  الحيــاة"  فــي 

وقــد  عبد القادر - الجزائــر(،  األميــر  )جامعــة 

ســعت لتوجيــه األنظــار نحــو دراســة مقاصديــة 

منظومــة  ضمــن  وقيمتــه  الجمــال  لحقيقــة 

كشــفت  كمــا  واإلنســانية،  اإلســامية  القيــم 

اللثــام عــن وظيفتهــا –القيــم- للمســاهمة فــي 

الحيــاة وســموها. رقــي 
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الورشة الخامســة: علم النحــو وعلــم 
التفسير في ظل التحديات المعاصرة 
برئاسة وتقرير األستاذ عمر مسعودي

تحــت  بمداخلــة  الورشــة  هــذه  افتتحــت 

جدليــة  والثقافــة:  التفســير  "علــم  عنــوان: 

عثمــان  عبد الكريــم  للدكتــور  والتأثــر"  التأثيــر 

علــي )جامعــة القاســمية- اإلمــارات العربيــة(، 

حيــث أبــرز ماهيــة الثقافــة وتشــكاتها مشــيرا 

مــن  الثقافــة  مصطلــح  بــه  يتمتــع  مــا  إلــى 

نشــأة  أيضــا  بيــن  كمــا  كبيــرة،  بخصوصيــات 

التفســير وتطــوره وكيــف حصنــه العلمــاء مــن 

يخلــو  ال  التــي  الدخيلــة  الثقافيــة  الموروثــات 

منهــا عصــر مــع بســط نمــوذج "الحريــة" لبيــان 

والثقافــة.  التفســير  بيــن  العاقــة 

تلتهــا مداخلــة موســومة بـــ: "علــم الداللــة 

التحديــات  ظــل  فــي  النــص  ومقاصديــة 

الفكريــة المعاصــرة: دراســة تطبيقيــة فــي 

علــم التفســير نموذجــا" للدكتــور مصطفــى 

األعظــم- اإلمــام  )كليــة  نجــم  ســهيل 

العــراق(، وقــد تنــاول فــي بدايــة مداخلتــه بنيــة 

مفاهيميــة، لينتقــل بعدهــا للحديــث عــن أنــواع 

الداللــة وعناصرهــا، ليعــرج بعدهــا بالــكام عــن 

أهــم المشــكات التــي الزمــت الفكــر وانحرفــت 

هــذا  أرجــع  حيــث  النــص؛  مقصــد  عــن  بــه 

الــدالالت  عــن  الفكــر  ُبْعــد  لســبب  االنحــراف 

والمعانــي، ليبيــن فــي ختــام مداخلتــه بعــض 

ــر عــن  ــة فــي ابتعــاد المفسِّ النمــاذج التطبيقي

المعنــى المقاصــدي المتوخــى مــن الخطــاب 

بمداخلــة  الورشــة  هــذه  واختتمــت  الدينــي. 

والتعلميــة  التربويــة  "األســس  بعنــوان: 

خالــد  للباحــث  النحويــة"  المنظومــات  فــي 

الســلطان  مــوالي  )جامعــة  مكضــاض  بــن 

أن  بيــن  الــذي  المغربيــة(،  ســليمان-المملكة 

أكثــر  لجديــة  يحتــاج  اليــوم  النحــوي  الــدرس 

الجهــات  كل  لــدن  مــن  معــه  التعامــل  فــي 

التربــوي. التعليمــي  الفعــل  فــي  المشــتركة 

الورشــة السادســـة: 	ثر العلـوم 
اإلسالمية في المجال السياسي 

برئاسة وتقرير األستاذ عمر 
مسعودي

وقفــت علــى مداخلتيــن فقــط مــن أعمــال 

األولــى  المداخلــة  فكانــت  الورشــة  هــذه 

المدونــة  فــي  الفقهــاء  "نصــوص  بعنــوان: 

التراثيــة السياســية اإلســامية فــي العصــر 

الوســيط: محاولــة تفكيــك خطــاب التدبيــر 

السياســي" للباحثــة فهيمــة بوشــيبي )جامعــة 

عــن  اإلجابــة  رامــت  وقــد  البليدة-2الجزائــر(، 

اشــكالية محاولــة الفقهــاء لتأطيــر الممارســة 

بعــض  بيــان  خــال  مــن  وذلــك  السياســية، 

ــراث السياســي اإلســامي ومســاهمة  مــن الت

السياســة  علــم  فــي  المســلمين  علمــاء 

وفــق رؤيــة ومرجعيــة دينيــة، مــع النهــل مــن 

داخــل  أنتجــت  التــي  السياســية  النظريــات 

كمــا  األخــرى،  والثقافــات  الحضــارات  أســوار 

عرفــت الباحثــة ببعــض مصنفــات الفقهــاء فــي 

السياســي. التــراث 
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هــذه  مــن  األخيــرة  المداخلــة  وحملــت 

الورشــة عنــوان: "العلــوم اإلســامية والــدور 

الجزائــر  المنطقــة  وحــدة  فــي  التاريخــي 

وتونــس أنموذجــا" للباحــث عمــر مســعودي 

)جامعــة باتنة-1الجزائــر(، الــذي ســعى لإلجابــة 

الجغرافــي  االرتبــاط  إشــكالية مســاهمة  عــن 

وتناغــم  تقــارب  فــي  وتونــس  الجزائــر  بيــن 

خــال  مــن  وذلــك  بينهمــا،  الدينــي  المــوروث 

المالكــي  للتمذهــب  التاريخــي  الســياق  بســط 

التاريخــي  الســياق  وكذلــك  المغــرب  ببــاد 

ليعــرج  المغــرب،  ببــاد  األشــعري  للتمذهــب 

المالكــي  المذهــب  تجليــات  إبــراز  إلــى  بعدهــا 

وتونــس. جزائــر  فــي  واألشــعري 

وفــي ختــام هــذه الفعاليــة العلميــة التي تميزت 

باختــاف مواضيعهــا ومجاالتهــا واتجاهاتهــا، تــم 

االنتقــال لقــراءة موجــز النتائــج والتوصيــات مــن 

لــدن الدكتــور مــراد بلعبــاس، وســأورد أهمهــا كمــا 

نشــرته مؤسســة أصالــة علــى صفحتهــا الرســمية 

مــع شــيء مــن التصــرف.

	هم النتائج:

أساســي 	  رافــد  واإلنســانية  الكونيــة  العلــوم 

مــن  عليهــا  ينبنــي  لمــا  اإلســامية،  للعلــوم 

وســامة  الشــرعية  النصــوص  فهــم  حســن 

. تطبيقهــا

التــي 	  اإلســهامات  بعــض  الملتقــى  أبــرز    

قّدمهــا أعــام جزائريــون فــي العلــوم الكونيــة 

اإلســامية. للشــريعة  خدمــًة  واإلنســانية، 

ضــرورة تفعيــل دور البحــث العلمــي فــي العلوم 	 

بتكويــن  العصــر،  لحــل معضــات  اإلســامية 

الباحــث المتمكــن علمــا وأمانــة.

فــي 	  النظــر  إعــادة  العاجلــة  الواجبــات  مــن 

طــرق ومناهــج تعليــم العلــوم اإلســامية، فــي 

والمعاهــد،  والمســاجد  والزوايــا  الجامعــات 

البحــث. ومخابــر  مراكــز  مخرجــات  فــي  والنظــر 

  إهمــال التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم مــن 	 

أســباب أزمــة أمتنــا وتخلفهــا.

الفعــل الحضــاري ال يصنعــه العلــم النظــري 	 

فــي  التأثيــر  ســبل  إيجــاد  يتعيــن  بــل  المجــرد، 

االجتماعيــة. واألوســاط  اإلنســانية  الــذات 

أهم التوصيات

تدريــس 	  مناهــج  وتحييــن  صياغــة  إعــادة 

العلــوم اإلســامية، وطرائقهــا فــي مختلــف 

اســتراتيجية  وضــع  مــع  التعليميــة  األطــوار 

تربويــة لتعميــم تدريــس العلــوم اإلســامية 

فــي جميــع التخّصصــات الجامعيــة، فــي شــكل 

العــام  التكويــن  لتدعيــم  إســامية،  ثقافــة 

لطــاب تلــك التخصصــات، مــن أجــل تأطيــر 

المجتمــع.  أنظمــة  جميــع 
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