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  المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية

 ، ينظمالفرع اإلقليمي وجدة

  :ندوة مغاربية

  التربية والتعليم والمجتمع بالمغرب النوازل الفقهية وقضايا

  

االنجازات الحضارية الكبرى أهم من  التراكم العلمي على مستوى النوازل الفقهية،

مجهودات مضنية لألمة اإلسالمية على المستوى الفكري والمعرفي، فقد بذل الفقهاء 

قد حقق للتجميع مختلف النوازل واألحكام الشرعية وترتيبها وفق منهج علمي صارم، و

وفق  والدراسة والتحليل تصنيفالتجميع والسبقا في فقه النوازل على مستوى المغاربة 

  .تهم العقدية والمذهبية والسلوكيةمنذ أن حسموا اختيارا خصوصياتهم المنهجية

دان الدراسات اإلسالمية ثلة من الباحثين في ميفي اآلونة األخيرة لقد انتبه 

كتب النوازل، تزخر بها التي  الهائلة ة إلى اإلمكانات العلمية والمعرفيةويلغية والوالتاريخ

مختلف المكتبات  في، وذلكعوطبمة المخطوط إلى دائرة الها من دائراجخرسعوا إلى إف

ازل الفقيهة نشطت عملية دراسة النو ذلكوبموازاة .والخزانات العلمية العامة والخاصة

المعطيات المختلفة على مستويات يقدم للباحثين معينا ال ينضب من باعتبارها مجاال بكرا 

، والفكري االجتماعي، واالقتصاديوالسياسي، التربوي والعلمي و :الجانب متعددة في

المجتمعي الذي كان عليه المغاربة خالل حقبة الحراك سياقات بغية فهم... والمذهبي

، لرفع الحرج عن السائلين البحث واالجتهاد إلىالفقهاء  انبرىتاريخية معينة، وكيف 

يطرأ لهم من أقضية الذين يتوقون لمعرفة موقف الشرع مما  وإرشاد الحائرين

  .رفاتهم على موازين الشرع الحكيم؛ قصد جعل تصومستجدات

وفريق البحث في  ،ديداكتيك مواد االجتماعياتفريق ( :البحث يقيورغبة من فر
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علمية  ، فقد ارتأينا تنظيم ندوةوالمنهجية والمعرفيةمعطياته العلمية  ستثماراالنوازل و فقه

على ، )التربية والتعليم والمجتمع بالمغرب الفقهية وقضاياالنوازل (:تحت عنوان وتربوية

: على المستوى النظري والعملي هذا التراث الغنياالختصاص في  ذوواهم أمل أن يس

تحقيقا للمفهوم، وبيانا للخصوصية والتميز، وإدراكا للوظائف والخدمات العلمية والحياتية، 

نظرا ولقد ارتأى الشركاء أن يولوا عناية كبرى للجوانب التربوية التعليمية التعلمية؛ 

االنفتاح على هذه  إلى للفراغ الموجود في هذا الجانب من جهة، ولحاجة منظومتنا التربوية

 ، وحققت التنمية والرقيالمتفردة التي صاغت ضمير األمة ووجدانهاالتجربة األصيلة 

  .على جميع المستويات واألصعدة للمجتمع المغربي والمنعة

مجتمعية  اياقضالتربية والتعليم من حيث هي  مسائلفإلى أي حد أجاب الفقهاء عن 

المغربي قديما وحديثا؟ ثم كيف تصور الفقهاء مهمة  اللها على المجتمعحيوية ألقت بظ

 المعلم المربي والمتعلم المتلقي؟ وأي عالقة كانت تؤطرهما؟ وماهي الشروط التي وضعها

لطلبة العلم نظير استفادتهم مما حبس على المدارس والمساجد؟ وكيف  العلماء والمجتمع

الذي عن المجتمع المغربي صادقة رسم صورة مشرقة لالنوازل الفقهية  توظيفيمكن 

لهذا الفقه  معرفيوهل من امتداد  ؟في الشهود الحضاري، وأسهم رعايته للعلم وأهلهتميز ب

  .األزمة البنيوية التي طال أمدهامن هذه منظومة التربية والتعليم من شأنه أن يخرج 

من خالل المحاور ال هذه الندوة نقترح أن تؤطر أعم وغيرها كثير فهذه أسئلة

  :اآلتية

  .المفهوم والخصائص والمجال: وازل الفقيةالن: المحور األول

  .ة والتعليم بالمغرب قديما وحديثاالنوازل الفقهية وواقع التربي: المحور الثاني

  .الوثائق النوازلية وقراءة ذهنيات المجتمع المختلفة: المحور الثالث
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  :تواريخ الندوة

  .الملخصات، آخر أجل لتلقي 2018نونبر 30

  .الرد على الملخصات المقبولة دجنبر 15

بغية  كاملة بهدف وضعها رهن الطبع آخر أجل للتوصل بالمداخالت 2019 نهاية يناير

  .توزيعها أيام الندوة

  .انعقاد الندوة 2019مارس 

  .تتكفل اللجنة المنظمة باإليواء والتغذية

 taharkaddouri@hotmail.com:لالتصال والمراسلة

  :اللجنة العلمية

 عبد اهللا بوغوتة .الدكتور  -

 المنصور بريك. الدكتور -

 مصطفى نشاط. الدكتور -

 مصطفى بنعلة. الدكتور -

 الطاهر قدوري. الدكتور -

 عبد العزيز غوردو. الدكتور -

 الدكتور إدريس الحافيظ  -

 الدكتور محمد عطواني -

 فريد أمعطشو. الدكتور -

 هانيم بلخير. الدكتور -

 اللطيف بوعبدالويعبد . الدكتور -

 الحسن قايدة. الدكتور -

  مصطفى صادقي. الدكتور -
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  : اللجنة التنظيمية

 الطاهر قدوري. الدكتور -

 عبد العزيز غوردو. الدكتور -

 فريد أمعطشو. الدكتور -

 هانيم بلخير. الدكتور -

 عبد اللطيف بوعبدالوي. الدكتور -

  الحسن قايدة. الدكتور -

 عبد اهللا منار.الدكتور -

 الزاهية أفالي. الدكتورة -

 حياة خطابي. الدكتورة -

 دخوش كلثومة. الدكتورة -

 الدكتور منصور بريك -

 محمد عيسوي. الدكتور -

  


