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يف بناء العمران احلضاري لألمة، وعمدة امللة  أسهمتيعد النص القرآين أساس كل العلوم واملعارف واألنشطة الفكرية اليت      
اعتىن به العلماء واملفكرون فهما وتفسريا  ومواجهة كل الوقائع واألحداث؛ وهلذا  ،يف حل كل اإلشكاالت والتساؤالت

 وتنزيال على الواقع. واستنباطا

أن عملية االستمداد واالستفادة من النص القرآين ال تتحقق إال ابجلمع بني االلتزام بقوانني الفهم وأصوله يف وال شك    
وبذلك يرتسم   والظروف الواقعية اليت شكلت فهما للنص القرآين، وبني الواقع حمل التنزيل،وقواعده، بعيدا عن اخللفيات  
 .الذي يربط هداية النص القرآين حبياة الناس حبسب واقع احلال ،املنهج الرشيد والطريق السليم

علماء الغرب اإلسالمي، للوقوف وهذا حيتاج إىل النفرة العلمية الستقراء النتاج العلمي ملفكري األمة وعلمائها، وخباصة     
على طرائقهم يف التعامل مع النص القرآين، واكتشاف القواعد واملناهج واألسس العلمية اليت وضعت يف حتليل هذا النص 

والنظر يف هديه وتوجيهاته وأحكامه واستنباط مكنوانته وأسراره، ومعرفة عواقبه ومآالته وإدراك مقاصده، وربطها بواقع حياة 
 س العملية.النا

والغاية من هذا كله، حماولة صياغة منهج رصني مقبول يف فهم النص القرآين وتنزيله، يساعد على مجع مشل املسلمني    
وحيافظ على وحدهتم ويقيهم من التمزق والتشرذم واالنقسام، ويعيد للنص القرآين قيمته وأثره وفاعليته يف حياة الناس، وجينب 

ة املشوهة واملنحرفة نتيجة اعوجاج يف الفهوم والتفقه يف النص والتأويل والتوظيف املذهيب واحلزيب وحنو األمة السقوط يف القراء
 ذلك.

الستنطاق جتربة علماء الغرب اإلسالمي وخرباهتم وجهودهم يف قراءة النص القرآين للوقوف  وقد جاءت هذه الندوة الوطنية   
يف التأسيس العلمي لقواعد الفهم  نباط والتنزيل، قصد االسرتشاد واالستنجاد هباعلى مناذج حية للتطبيق آلليات الفهم واالست

 والتحليل والتطبيق والتوظيف.

كيف نؤسس لعملية فهم النص القرآين فهما  وتسعى هذه الندوة إىل توفري فرصة للنقاش واإلجابة عن السؤال احملوري اآليت:
وعن طريقة تنزيله على ذلك الواقع املتحرك، مع تزكية فقه التعدد والتنوع سليما يتوافق مع متغريات الواقع ومتطلباته، 

 واالختالف واستثماره يف وحدة األمة؟
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 م2019دجنرب 03 األول: الثالاثءبرانمج اليوم 

       09:30إىل  9:00 املشاركني واملشاركات:استقبال  

 )الكلية املتعددة التخصصات ابلناظور(   عبد الطيف تلوانرئيس اجللسة: الدكتور 
 ( خمترب قضااي التجديد يف الدراسات اإلسالمية واإلنسانية)ميلود الرمضاين   الباحث:  مقرر اجللسة 

 عبد السالم محدان  املقرئالكرمي  االفتتاح ابلقرآن   -

 املسري. السيد  تقدمي   -

 الكلية املتعددة التخصصات ابلناظور.كلمة السيد عميد   -

 كلمة السيد مدير خمترب قضااي التجديد يف الدراسات اإلسالمية واإلنسانية. -

 العلمي احمللي إلقليم الناظور  اجمللسرئيس  السيد  كلمة         -
 .املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية ابلناظورالسيد  كلمة   -

 .عبد القادر أحنوت  الدكتورالندوة الوطنية.    رئيس  السيدكلمة   -

 10:30إىل  10:00: اسرتاحة
 

 ( رئيس اجمللس العلمي احمللي إلقليم الناظور )  ذ. ميمون برسول رئيس اجللسة:
 ( خمترب قضااي التجديد يف الدراسات اإلسالمية واإلنسانية ) الباحث سعيد أخمتاريمقرر اجللسة:  

 عنوان املشاركة وصاحبها املدة

  مفسري الغرب اإلسالمي يف بيان خمارج النصوص املشكلة  إسهام _ د  10
 جامعة حممد األول وجدة.  الكلية املتعددة التخصصات الناظور. عبد احلفيظ العبدالوي.  .د

 .؟ من خالل مقصد اإلفهام أليب إسحاق الشاطيب رمحه هللاورسوله كيف الفهم عن هللا د  10
 .املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين الشرق .احلسن قايدة  د.

سبك املقال يف قوانني تداخل علوم اللغة واشتباكها لصناعة املعىن عند مفسري الغرب _  د  10
  عبد الرحيم امساعيلي. دار احلديث احلسنية الرابط.اإلسالمي: دراسة معرفية ومنهجية. د.  

 بعض آليات االشتغال على النص القرآين عند علماء الغرب االسالمي._   د  10
 خمترب قضااي التجديد يف الدراسات اإلسالمية واإلنسانية د. جنيب العماري.    



   

4 

 

 _ النظر السنين مدخال لفهم النص القرآين.  د  10
 د. رشيد ُكهوس. كلية أصول الدين وحوار احلضارات تطوان.

 .السياق وعالقته ابملعىن عند املفسرين _   د  10
 ذ عبد هللا حارس. ابحث يف الدكتوراه جامعة حممد األول وجدة.  

 .املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين الشرقتعقيب د.حممد بلهادي.  _   د  15
 .دقيقة 30 املناقشة

 
 ( اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جلهة الشرق املركز ) عبد هللا احلمدوين . د  اجللسة:رئيس  

 ( خمترب قضااي التجديد يف الدراسات اإلسالمية واإلنسانية)  فتيحة العسري الباحثة اجللسة:   ة مقرر 
 عنوان املشاركة وصاحبها املدة

 .أيب علي السكويناإلمام  التفسري العقدي عند  نباط  تاس  منهج_ د  10
 جامعة حممد األول وجدة.  د. عبد اللطيف تلوان. الكلية املتعددة التخصصات الناظور.  

 د  10
. منوذجاأابن الفرس األندلسي : أصول االستنباط من النص القرآين عند علماء الغرب اإلسالمي_
 أصول الدين تطوان.عمر أغبالو ابحث يف الدكتوراه، كلية  .  ذ

 .جبناء النظر األصويل عند ابن عطية وحدود االشتغال لتحليل اخلطاب الشرعي ـ قضااي ومناذ _ د  10
  . السمارة.د. احملجوب العياط ابحث يف الدرس القرآين وقضاايه

 د  10
 حنو منهج مقاصدي لالستنباط من النص القرآين.  _
 جامعة حممد األول وجدة. .د. حممد شهيد. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

 د  10
 منهج اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور يف استنباط العقائد من خالل تفسريه التحرير والتنوير.  _
  أصول الدين وحوار احلضارات تطوان. درغازي، كليةالزبري  .  د  

 د  10
  .خالل تفسريه: الدالالت والقواعداالستنباط عند ابن عرفة من  _  

 .األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الشرق.ذ. مصطفى مفتاح.  
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد األول وجدة.الداودي.   دد. محيتعقيب   د  15

 .دقيقة 30 املناقشة
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 م9201 دجنرب 04برانمج اليوم الثاين: األربعاء 

 ( املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية ابلناظور ) أمحد بلحاج    د.رئيس اجللسة: 
 ( خمترب قضااي التجديد يف الدراسات اإلسالمية واإلنسانية ) دنيا اتمري  الباحثة اجللسة:  ة مقرر 

 عنوان املشاركة وصاحبها املدة
 .لكية الغرب اإلسالمي: قواعد وشواهدفقه تنزيل اخلطاب القرآين عند ما_   د  10

 جامعة عبد املالك السعدي تطوان.  .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةد. هشام هتتاه.    
 . قواعد تنزيل النص القرآين يف فتاوى فقهاء الغرب اإلسالمي_   د  10

 جامعة ابن طفيل القنيطرة. .د. امليلود كعواس.  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
تنزيل اآلايت على الواقع عند املفسر عبد الوهاب بن حممد لوقش التطاوين مث الطنجي _  د  10

 هـ( من خالل تفسريه )نصرة اإلسالم يف إخراج مقامات الدين من القرآن(. 1341)ت:
  يونس السباح. الرابطة احملمدية للعلماء طنجة.  د.

 . القرآين إلصالح اجملتمعالفقيه مصطفى ابن محزة يف توظيف النص   جتربة_ د  10
 .منسق الوحدات العلمية مبركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية بوجدةي. علي راحب  ذ.

 جامعة حممد األول وجدة.  الكلية املتعددة التخصصات الناظور.تعقيب د. حممد الوايل.   د  15
 

 .دقيقة 30 املناقشة

. 
 )الكلية املتعددة التخصصات ابلناظور( عبد الرحيم أعراب   .رئيس اجللسة: د 

 ( خمترب قضااي التجديد يف الدراسات اإلسالمية واإلنسانية )أمحد القضاوي    الباحثاجللسة:   مقرر 
 عنوان املشاركة وصاحبها املدة

  قراءة النص عند احلداثيني املغاربة: مداخل ومناهج._   د  10
  .مبكناس  مركز التوثيق واألنشطة الثقافيةعبد العايل ملوك.  د.  

  القراءة احلداثية للنص القرآين: مقاربة لبعض خلفياهتا الفكرية وعيوهبا املنهجية._   د  10
 جامعة سيدي حممد بن عبد هللا فاس سايس.  .أمنريات. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةد. عبد العزيز  
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_ االجتاه العقالين يف قراءة النص الديين عند حممد عابد اجلابري مدخل إىل القرآن الكرمي أمنوذجا.  د  10
 األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الشرق.حممد السقايل.  

 . احلداثية املغاربية للنص القرآين: من املنهج التارخيي إىل اترخيية القرآن.  القراءات_   د  10
 . األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الشرق.رضوان األهدب  ذ.

 جامعة حممد األول وجدة. الكلية املتعددة التخصصات الناظور._ تعقيب دة. لطيفة أحادوش.   د  15
 .دقيقة 30 املناقشة

 12:15إىل  11:55اسرتاحة:  

 )الكلية املتعددة التخصصات ابلناظور( خلضر بوعلي د.   رئيس اجللسة:
 ( خمترب قضااي التجديد يف الدراسات اإلسالمية واإلنسانية ) الباحث حممد أسليم:  مقرر اجللسة 

 عنوان املشاركة وصاحبها املدة
 احملاضرة العلمية لفضيلة األستاذ مولود السريري. د  60

 ملدير املخترب.كلمة ختامية  د  10
 قراءة التوصيات  د  05

 (ماسرت الدراسات القرآنية ابلغرب اإلسالمي: قضااي ومناهج)  خدجية أتبدها  ةالباحث  ةالطالب
 فقرة تكرمي  د10
 اخلتم ابلدعاء.   د  05

 (ماسرت الدراسات القرآنية ابلغرب اإلسالمي: قضااي ومناهج)الطالب الباحث عبد الرحيم الكري  
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 عميد الكلية املتعددة التخصصات ابلناظور السيد املشرف العام:  

 عبد القادر أحنوت : د. ومنسقها  الندوة  رئيس
 لطيفة أحادوش. ة: د الندوة  ة مدير 

 هيئة مقرري جلسات الندوة  التنظيمية اللجنة  اللجنة العلمية 
 عبد احلفيظ العبدالوياملنسق. د. 

 األعضاء: 
 خلضر بوعلي د.   -
 د. عبد القادر أحنوت -
 لطيفة أحادوش   . دة -
 عبد احلفيظ العبدالوي د.  -
 عبد اللطيف تلوان د.  -
 د. حممد الوايل  -
 رشيد بودواسل د.  -

 عبد اللطيف تلوان د.  املنسق: 
 األعضاء: 

 د. حممد أتونيت انئب السيد العميد -

 رئيس اجمللس العلمي احمللي إلقليم الناظور.  -

 املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية ابلناظور.  -

أعضاء خمترب قضااي التجديد يف الدراسات  -
 اإلسالمية واإلنسانية. 

أعضاء اللجنة البيداغوجية ملاسرت الدراسات   -
   ابلغرب اإلسالمي قضااي ومناهج.القرآنية 

مصلحة الشؤون   العزوزي رئيس ميمون السيد  -
 ابلكلية.  الثقافية 

  والباحثني ابملاسرت طلبة اإلجازة،  بعض -
     .والدكتوراه 

 حممد الوايل املنسق: د.   
 األعضاء:   

 امليلود رمضاين  الباحث: الباحثني منسق
 أمحد القضاوي الباحث  

 أسليم  الباحث حممد 
 سعيد أخمتاري  الباحث
 دنيا اتمري الباحثة  
 فتيحة العسري الباحثة 

 الباحثة اندية الفارس 
 

 وهللا ويل التوفيق 


