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  اإلاغاسبت ومذسظت بذٌع الضمان الىىسس ي:  هذوة دوليت في مىضىع  

  :أسضيت الىذوة

إن خشهت الفىش ال جىفصل غً خشهت الىاكؼ الحافل باألخذار اإلاخىاليت، هما ؤن الىاكؼ 

خ جشحؼ في  اإلاخؿحر ليغ مػضوال بداٌ غً خشهت الفىش، فىثحر مً ؤلاهجاصاث الػظيمت في الخاٍس

ؤصلها إلى فىشة اهلذخذ في رهً ؤخذ الحىماء مً ؤهل الفىش والخجشبت، وإن هثحرا مً اإلاأس ي 

خ جشحؼ في ؤظبابها إلى ظىء هظش وجذبحر وكلت ججشبت وظىء جفىحر فاألفياس جىحه . غبر الخاٍس

مً هىا لم ٌػذ هىان خالف . الػلائذ، والػلائذ لها كىة مؤزشة في صاخبها جىحه ظلىهه وؤفػاله

بحن ؤهل الفىش في ؤهميت ألافياس وخطىستها وآزاسها في حؿيحر الىاكؼ، مً حهت جدليم الخىميت 

. الؽاملت، ؤو مً حهت صخضخت اظخلشاسه

 

وإن الػالم ؤلاظالمي في الػصش الحاطش خافل باألخذار اإلاخىاليت بعشغت فائلت، وولها 

فاألخذار التي مشث بالػالم ؤلاظالمي مىز ؤهثر مً حعػحن غاما الجضاٌ . ؤخذار مؤزشة بلىة

ت : آزاسها خاطشة ظلىط الخالفت الػثماهيت وإغالن الجمهىسٍت في جشهيا، وظهىس الذولت اللطٍش

وال ٌؽً ؤخذ ؤن ألافياس خاطشة بلىة في هزا . في الػالم ؤلاظالمي، ول رلً جظهش ججلياجه اليىم

ىفي دليال غلى رلً ما ًالخظ مً آلازاس الخطحرة للخالف الفىشي واإلازهبي خي، ٍو  .العياق الخاٍس

ذ )ومً آزاس هزا اإلاخاض العياس ي والفىشي في الػالم ؤلاظالمي وحىد زىائياث ًبذو ؤنها  ؤو ؤٍس

وهي اللذًم والحذًث، وألاصالت واإلاػاصشة، وؤلاظالم والػلماهيت، والػلم  (لها ؤن جيىن هزلً

.  وإن مظاهش هزه الثىائياث اإلاخػاسطت ظاهش في هثحر مً اإلاجاالث ومنها مجاٌ الفىش. والذًً

 

وفي هزا العياق الػام ظهشث الحشواث ؤلاصالخيت في الػالم ؤلاظالمي بذاًت مً الىصف 

الثاوي مً اللشن الخاظؼ غؽش اإلايالدي، ول منها ًداٌو ججاوص مػظلت الخمضق بعبب الخالف 

الفىشي واإلازهبي، ومػالجت مؽيلت الخخلف في الػالم ؤلاظالمي، وججاوص مؽيلت الثىائياث 

. ؤخذ هؤالء اإلاصلححن (1960-1876)ووان ألاظخار بذٌؼ الضمان ظػيذ الىىسس ي . اإلاخػاسطت

وللذ اهطلم إؼػاغه الفىشي وؤلاصالحي مً جشهيا زم امخذ ؤزشه إلى ظائش البالد الػشبيت 

فلذ جفشؽ جفشؾا وامال لخذمت مؽشوغه ؤلاصالحي بػذ ؤن وطؼ مػاإلاه، وظطش . وؤلاظالميت

ولػل ما ٌعخىكف الىظش في ظحرة هزا الشحل . مىهجه وؤهذافه، زم احتهذ مً ؤحله طٌى خياجه
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ؤهه غاػ في ظشوف خاصت وهي ؤواخش الذولت الػثماهيت زم إغالن الجمهىسٍت الترهيت، ودخٌى 

ت . هثحر مً البلذان الػشبيت وؤلاظالميت جدذ ظيطشة الاظخػماس الؿشبي وظهىس الذولت اللطٍش

وغاػ ؤًظا مإظاة الحشب الػاإلايت ألاولى؛ بل ؼاسن فيها ووكؼ في ألاظش الشوس ي فإمض ى هدى 

ا وغاٌؾ الحشب الػاإلايت الثاهيت، هزلً، وما جشجب غنها مً هخائج . غام، مىفيا وؤظحرا في ظبحًر

. ؤزشث بىثحر غلى معخلبل الػالم

 

ووان مؽشوغه مدل اغتراض كىي مً كبل دغاة الػلماهيت، في جشهيا، ؤوالئً الزًً 

ؤمعيىا بضمام الحىم بػذ ظلىط الذولت الػثماهيت؛ ولهزا غاػ مػاهاة خليلت، فخىصغذ 

ت؛ ولىىه بلي وفيا إلاىهجه في الػمل  خياجه بحن اإلاداهماث، والسجىن، واإلاىافي، وؤلاكامت الجبًر

ت، والػمل العلمي وخفظ ألامً، والخػاون غلى الليم ؤلاوعاهيت وحمؼ . باإلاداحت الفىٍش

، التي هخبها غلى امخذاد زالزحن غاما، ٌعاًش بها "سظائله"الىىسس ي خالصت مىهجه ؤلاصالحي في 

وهىزا، وؽإث مذسظت مػاصشة .  "ملياث سظائئ الىىس "الىكائؼ وألاخذار، وهي مجمىغت في 

-في الفىش ؤلاظالمي، لها مػالم مخمحزة هالذ إعجاب هثحر مً ؤهل الفىش في الػالم الػشبي

وهثرث الػىاًت بهزه اإلاذسظت . ؤلاظالمي، ؤوال، زم في الػالم وله، مً اإلاعلمحن وؾحر اإلاعلمحن

فإهجضث بدىر ودساظاث خىلها، مً حهت الخػٍشف بصاخبها، ومً حهت بيان مػاإلاها اإلاخمحزة في 

ووان الفىش اإلاؿشبي خاطشا بلىة في هزه الحشهت الػلميت مً ؤحل اهدؽاف . الفىش ؤلاظالمي

. ممحزاث هزه اإلاذسظت

 

وجإحي هزه الىذوة الذوليت لخخابؼ هزه الحشهت الػلميت، اإلاخػللت بمذسظت الىىسس ي، 

ولخػطي كيمت مظافت في حػميم الخػشف غلى هزه الخجشبت ؤلاصالخيت اإلاػاصشة، وبيان مػاإلاها، 

وسصذ مىهجها الفىشي في ظياق وطؼ اللىاغذ الىاحػت للفىش ؤلاظالمي، وإصالح واكؼ الشوىد 

خ، وكىاغذ البدث . والخلل في الفىش ؤلاظالمي اإلاػاصش وجلصذ ؤًظا إلى اظدثماس فلعفت الخاٍس

خي اإلاػاصش خي في دساظت هزه اإلاذسظت وظحرة صاخبها في ظياق الىاكؼ الخاٍس . الخاٍس

 

 :وليل هزا، فييخظش ؤن ججيب هزه الىذوة الذوليت غلى ألاظئلت الػلميت آلاجيت

ما هي اإلاػالم اإلامحزة في الىخابت والخإليف غىذ ألاظخار الىىسس ي؟ هيف غالج الىىسس ي معإلت 

ما مىكؼ كيم الخػاٌؾ ؤلاوعاوي  الخػذد الفىشي والخىىع الثلافي، والخالف الفىشي واإلازهبي؟

خ؟ هيف خصل دخٌى سظائل الىىس إلى  والخىاصل غىذ الىىسس ي؟ هيف ًىظش الىىسس ي إلى الخاٍس
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ما هي الجىاهب مً مذسظت الىىسس ي التي اظخإزشث باهخمام الباخثحن اإلاؿاسبت؟ وما هي  اإلاؿشب؟

 الليمت اإلاظافت في البدىر والذساظاث اإلاؿشبيت خٌى الىىسس ي؟

    

وللجىاب غلى هزه ألاظئلت، اإلاطشوخت ظلفا وؾحرها، ًيبغي ؤن حعحر البدىر اإلالترخت 

 :غلى مىىاٌ اإلاداوس آلاجيت

 :الفنش واإلاىهج:  مذسظت بذٌع الضمان الىىسس ي – 1

جذبحر الخالف الفىشي ، مىهج الخإليف والىخابت غىذ الىىسس ي، الخػذد الفىشي والخىىع الثلافي

مىهج الخػاٌؾ ، الليم ؤلاوعاهيت غىذ الىىسس ي، الاهخماء اللىمي وؤلاظالمي وؤلاوعاوي، واإلازهبي

، فلعفت اإلادىت وؤدب السجىن واإلاىافي غىذ الىىسس ي، والخىاصل ؤلاوعاوي غىذ الىىسس ي

 .غىذ الىىسس ي (العياظيت والاكخصادًت والاحخماغيت )كىاغذ الخىميت الؽاملت و

خ عىذ بذٌع الضمان الىىسس ي– 2  : الخاٍس

خ غىذ الىىسس ي خي، فلعفت الخاٍس خي، الخدليب الخاٍس اليعبي واإلاطلم في خشهت ، الىعي الخاٍس

خ خ واللذس، الخاٍس خي بحن ؤلاوعان واللذس ). الخاٍس خي، (الحذر الخاٍس ، الىاحب و الفػل الخاٍس

خ وألابذًت جدليل الىىسس ي ، ؤظباب اهدعاس الحظاسة ؤلاظالميت ؤمام الحظاسة الؿشبيت، الخاٍس

خ اإلاػاصش خاصت خ ؤلاظالمي والخاٍس خ اإلاػاصش ، ألهم ؤخذار الخاٍس مدطاث باسصة مً الخاٍس

ت ؤظباب ألاصمت ومظاهش الشوىد في الػالم ؤلاظالمي ، وؤزشها في خياة الىىسس ي ومذسظخه الفىٍش

حشخيص خالت الؿشب ؤلاظالمي  في طىء الخطبت ، غىذ الىىسس ي ومىكؼ الؿشب ؤلاظالمي منها

خيت غىذ الىىسس ي، ( اإلاؿاسب -ألاهذلغ  )الؽاميت  مت ثاإلاػاًحر الثاب ). العجن الخاٍس ة في الهٍض

 .(...الحم والباطل / صشاع ؤلاًمان والىفش - والاهخصاس 

  :إظهام اإلاغاسبت في الخعٍشف بمذسظت بذٌع الضمان الىىسس ي–  3

ألاغماٌ : ؤلاهخاج اإلاؿشبي خٌى الىىسس ي ، البذاًت واليؽإة: اجصاٌ اإلاؿاسبت بمذسظت الىىسس ي 

 سصذ مخخلف الىذواث ،اإلاىجضة بالجامػت اإلاؿشبيت، ظىاء غلى معخىي اإلااظتر ؤو الذهخىساه

ف باإلاؽشوع الفىشي للىىسس ي اهخماماث مشاهض البدث ، واإلالخلياث الػلميت اإلاخصصت للخػٍش

ف بمذسظت الىىسس ي، الجامػيت ومىخذًاث الحىاس بخصييف اإلاىجض مً : مىهج اإلاؿاسبت في الخػٍش

ث الاؼخؿاٌ، اإلاظمىن الػلمي والفىشي إلظهام اإلاؿاسبت في مذسظت ألاغماٌ وطبيػخه ومجاال

جلذًم : ؤلاظهام اإلاؿشبي في مذسظت الىىسس ي، ؤزش ؤلاظهام اإلاؿشبي في مذسظت الىىسس ي، الىىسس ي
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هدى جصىس ؤولي لخإظيغ هىاة إلاشهض غلمي ًظم باخثحن مً مخخلف ، همارج مخخاسة مؼ الذساظت

الخخصصاث، ًيىن مً ؤهذافه ألاولى ملاسبت فىش الىىسس ي في طىء الخدىالث التي ٌػشفها 

ف بالىىسس ي بػيىن مؿشبيت، الػالم ؤلاظالمي ؤزش مذسظت ، وؤخحرا، مؽشوع مجلت للخػٍش

الىىسس ي في جشظيخ الخىاصل الفىشي والػلمي بحن اإلاؿشب وجشهيا، وبيىه وبحن ظائش البالد 

 .الػشبيت وؤلاظالميت

خ مهمت   : جىاٍس

خ اوعقاد الىذوة-  2016(  03)  ماسط 23 – 22 – 21: جاٍس

ً البحىر واإلالخصاث-   2015( 09) ؼدىبر 20: آخش مىعذ الظخقباى عىاٍو

ت على ملخصاث البحىر- خ جىاب اللجىت الخحضيًر  2015(10) ؤهخىبش01: جاٍس

 .2016( 01) ًىاًش01: آخش أجئ لخلقي البحىر ماملت-

 :وجخنىن الجىت اإلاىظمت مً ألاظاجزة الخاليت أظمائهم

م العنيىي، جامعت ابً صهش. ر-   أمادًش-عبذ النٍش

 دمحم اإلااصووي، جامعت ابً صهش. ر- 

م مذون، جامعت ابً صهش. ر-   عبذ النٍش

 إلاين مباسك، جامعت ابً صهش. ر- 

 ادمحم احذي، جامعت ابً صهش .ر- 

 شفيق أسفاك ، جامعت ابً صهش. ر-

 محماد لطيف، جامعت ابً صهش. ر- 

 عبذ هللا اظخيخى، جامعت ابً صهش. ر- 

 عطىف النبير، جامعت ابً صهش. ر- 

 احعان صالح قاظم، مؤظعت اظخيبىى للثقافت والعلىم. ر- 
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 .هىس الذًً جاهذمير ،مؤظعت اظخيبىى للثقافت والعلىم. ر- 

 : ششوط اإلاشاسلت

اإلاىظمت مً أجئ جىظيم وإهجاح الىذوة، -احترام آلاجاى اإلاحذدة مً طشف اللجىت العلميت-

خ حعليم اإلالخصاث اإلاقترحت ولزا اليسخ النهائيت للمىاضيع  وخاصت جلو الخاصت بخىاٍس

 اإلاشاسلت واإلاقبىلت، 

ًجب على اإلاىاضيع اإلاقترحت أن جدعم بالجذة والحشص على جقذًم القيمت اإلاضافت، - 

ا، والتي حعخلضم أن جمش عبر جحليئ وفزلنت ومقاسهت اإلاصادس -مىهجيا وإبعخمىلىجيا فنٍش

 واإلاشاجع اإلاخىىعت، على اإلاعخىي اللغىي، ولزا على معخىي اإلاضمىن،

 ال هقبئ أي مىضىع ميشىس أو ظبق عشضه،  -

شجع اإلاىاضيع اإلاشفىضت ألصحابها، بأي شهئ مً ألاشهاى، واللجىت العلميت غير مجبرة -
ُ
ال ج

ش في اإلاىضىع  . إلعطاء أي جبًر

بما فيها اإلاصادس  (صفحت واحذة فقط) ملمت 300ضشوسة إسظاى ملخص ال ًخجاوص -

واإلاشاجع، إضافت إلى هبزة مىجضة عً العيرة الزاجيت التي ال ًجب أن جخعذي بذوسها صفحت 

 .واحذة ووحيذة

ذ - ًجب أن جشظئ اإلاعطياث اإلاطلىبت إلى ألاظخارًً إلاين مباسك والنبير عطىف عبر البًر

 :ؤلالنترووي

 amine60m@yahoo.fr:   إلاين مباسك. ر- 

 e.atouf@uiz.ac.ma: النبير عطىف . ر- 

 

وسقت اإلاعطياث الخاصت باإلاشاسلين في الىذوة الذوليت اإلاىظمت بشحاب مليت آلاداب والعلىم 

اإلاغاسبت "، في مىضىع 2016 ماسط 25-23الاوعاهيت الخابعت لجامعت ابً صهش بأمادًش، أًام 

 "ومذسظت بذٌع الضمان الىىسس ي

  :الظم الهامئ 

  :الىظيفت الحاليت 

   :اإلاؤظعت وعىىانها

mailto:amine60m@yahoo.fr
mailto:amine60m@yahoo.fr
mailto:e.atouf@uiz.ac.ma
mailto:e.atouf@uiz.ac.ma
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 :القعم والخخصص/الشعبت

  :الهاجف الشخص ي

  :الفالغ

ذ الالنترووي   :عىىان البًر

 :العىىان النهائي إلاىضىع اإلاشاسلت في الىذوة-

  ؟3 أو 2 أو 1: سقم محىس اإلاشاسلت- 

 :العىىان الشخص ي

خ العفش إلى ومً مذًىت أمادًش      :(2016 ماسط 25، 24، 23)اإلاذًىت وجاٍس

ال بذ مً ؤلاشاسة إلى لىن اإلاشاسلت، في الىذوة الذوليت اإلاعىيت، مششوطت بدعليم اليسخت 

، للمىضىع اإلاقترح واإلاقبىى، في آلاجاى اإلاحذدة ظلفا، (Format Word 2003-2007)النهائيت 

والتي ًجب أن جمش عبر جحنيم وقبىى اللجىت العلميت، وظىعمئ، إن شاء هللا، على وشش أعماى 

هزه الىذوة الذوليت في لخاب معخقئ؛ ولهزا هطلب مً اإلاشاسلين احترام مقشساث اللجىت 

. العلميت، وخاصت منها جلو اإلاخعلقت بمعألت الىقذ اإلاشجبطت بذوسها بالتزاماجىا مع الىاشش

 

 المنظمت -عن اللجنت العلميت

 عطىف الكبير :منسق الندوة

 

 (00212)   15 53 03 653:الهاتف

E-mail :e.atouf@uiz.ac.ma 


