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  للملتقى ةالعلمي اللجنةرئيس كلمة 

 مسعود فلوسياألستاذ الدكتور 

 

  

الحمد , حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجالل وجهه ولعظيم 
  .سلطانه، سبحانه ال نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه

ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، محمد أشرف الخلق 
وصحبه ومن تبع هداهم وسلك سبيلهم بإحسان إلى يوم أجمعين، وعلى آله 

  .الدين

فيشرفني، أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء لجنة الملتقى، 
حللتم أهال ونزلتم سهال وتبوأتم من الجنة : أن أرحب بكم جميعا، وأقول لكم

  .منزال

وأرحب بصفة أخص بضيوفنا وإخواننا الكرام القادمين من البلدان 
ة الشقيقة، والذين تجشموا عناء السفر وتحملوا مشقة التنقل من أماكن العربي

بعيدة، ليشاركوا معنا في إنجاح فعاليات هذا الملتقى العلمي الدولي، الذي يمثل 
الحلقة السادسة في سلسلة الملتقيات الدولية التي ما فتئت كلية العلوم اإلنسانية 

تنظيمها منذ اثنتي عشرة سنة، أي واالجتماعية والعلوم اإلسالمية تعمل على 
منذ الملتقى األول الذي عقد خالل األيام الثالثة األخيرة من شهر أكتوبر سنة 

  .م2001

إن هذا الملتقى الدولي السادس الذي تنظمه كليتنا، يعتبر نوعيا من 
  :جانبين على األقل

فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي "أولهما؛ موضوع الملتقى، وهو 
، هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية متزايدة، خاصة في ظل "صرالمعا

المشكالت التي تعيشها المجتمعات المعاصرة في مختلف دول العالم، والناجمة 
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عن تنوع األعراق وتعدد األجناس في المجتمع الواحد، وما يترتب عن ذلك 
من أسئلة تطرح حول مكانة الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه، سواء كان 

جتمعه األصلي أو مجتمعا آخر انتقل إليه ألي سبب من األسباب، وواجباته م
. تجاه هذا المجتمع والحقوق التي له أن يحظى بها مقابل أدائه لتلك الواجبات

وتطرح المسألة أكثر بالنسبة لغير المسلمين الذين يعيشون في البلدان 
  .اإلسالمية اإلسالمية، وبالنسبة للمسلمين المقيمين في البلدان غير

االستجابة التي حظيت بها ورقة الملتقى من قبل : وثاني هذين الجانبين
األساتذة والباحثين، وذلك بفضل االنتشار الواسع الذي هيأته التكنولوجيا 

، سواء من )االنترنت(االتصالية الحديثة ممثلة في الشبكة العنكبوتية العالمية 
ل صفحات التواصل االجتماعي التي خالل موقع الكلية على الشبكة أو من خال

  .روجت للملتقى ونشرت ورقته

وقد ظهرت هذه االستجابة في العدد الكبير من الطلبات التي وصلتنا 
من األساتذة والباحثين ممثلة في استمارات المشاركة المرفوقة بملخصات 

  .المداخالت التي يقترحون اإلسهام بها في أعمال الملتقى

ام الكم الكبير من طلبات المشاركة، والتي ال كان من الضروري أم
، أن نعرض الملخصات التي وصلتنا على التحكيم كلها يمكن إطالقا تلبيتها

األكاديمي، حيث تم تشكيل لجنة علمية مكونة من األساتذة ذوي الرتب العلمية 
العليا في مختلف أقسام الكلية، وتم تقسيم هذه اللجنة إلى لجان فرعية تبعا 

ص أعضاء كل لجنة، بحيث تتولى اللجنة الواحدة دراسة الملخصات لتخص
  .المتعلقة بأحد محاور الملتقى

وبعد الدراسة والتمحيص، تم قبول حوالي مائة ملخص، لتتم مراسلة 
أصحابها إلنجاز األبحاث الكاملة وإرسالها مرة أخرى، وبعد تلقي هذه 

للنظر فيها، حيث جرت دراسة األبحاث، ُدِعَي أعضاء اللجنة العلمية من جديد 
األبحاث المعروضة، ووقع االختيار على حوالي سبعين منها تمت الموافقة 

  .على إدراجها ضمن برنامج الملتقى
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وقد كان طموحنا أن ُتطبع أعمال الملتقى كاملة وتوزع على 
المشاركين، لكن تبين أن ذلك مما ال يمكن تحقيقه، حيث بلغ عدد صفحاتها 

ولذلك راسلنا األساتذة الذين قبلت أبحاثهم وطلبنا . جميعا أكثر من ألفي صفحة
من منهم إعداد ملخصات مركزة لمداخالتهم وإرسالها مرفوقة بنبذ موجزة 

سيرهم الذاتية، وقمنا بجمعها في كتاب، يحقق بعض الغرض المطلوب على 
  .األقل

فيما يتعلق بتوزيع المداخالت على الجلسات؛ نظرا للعدد الكبير من 
األبحاث المقبولة، وحتى تتاح الفرصة لكل المشاركين أن يعرضوا ملخصات 

ث جلسات عامة ألبحاثهم، وأن تحظى بالمناقشة واإلثراء، فقد تم تخصيص ثال
فقط، اختيرت بعض األبحاث إللقائها خاللها، على أن تعرض بقية األبحاث في 
ورشات تعقد بصورة متوازية، أي في نفس الوقت، ألنه من دون اللجوء إلى 

. هذه الطريقة لن تكفينا أربعة أيام كاملة لعرض األبحاث كلها في جلسات عامة
تعرض في كل جلسة أو ورشة وقد حرصنا على أن تكون األبحاث التي 

متقاربة من حيث موضوعاتها حتى يكون هناك تنوع من جهة وتكامل من جهة 
  . ثانية في أعمال كل جلسة

أشكر، نيابة عن زمالئي أعضاء لجنة الملتقى، كل من أسهم من قريب 
  .أو بعيد في أن نصل اليوم إلى عقد هذا اللقاء العلمي الدولي

حثين الذين بادروا بطلب المشاركة وأنجزوا شكرا لكل األساتذة والبا
األبحاث المطلوبة وحضروا اليوم إلى مدينة باتنة إللقاء مداخالتهم واإلسهام 

ونعتذر إلى القادمين منهم من بعيد عما يمكن أن . في إنجاح أعمال الملتقى
يكونوا قد عانوه من تعب أو مشقة في طريق وصولهم إلينا، سائلين هللا عز 

  .يجعل ذلك في ميزان حسناتهموجل أن 

األستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم، : شكرا لعلماء ومشايخ الجزائر
واألستاذ الدكتور عمار طالبي، واألستاذ الشيخ الهادي الحسني، على 
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استجابتهم لدعوة الكلية وتشريفهم لنا بالحضور والمشاركة في هذا الملتقى، 
لملتقيات السابقة، وكانت لهم وقد شرفونا من قبل بالحضور معنا في ا

إسهاماتهم الفاعلة في إنجاحها، نسأل هللا تعالى أن يطيل أعمارهم ويثقل 
  .بالحسنات موازين أعمالهم

شكرا للجامعة ممثلة في مديرها األستاذ الدكتور الطاهر بن عبيد 
ونائبه األستاذ الدكتور الطيب بوزيد، وشكرا للكلية ممثلة في عميدها األستاذ 

  .دكتور صالح بوبشيش، على اإلمكانات المسخرة والمتابعة المستمرةال

شكرا لكل الزمالء األفاضل أعضاء لجنة الملتقى على ما بذلوه من 
جهود طيلة الفترة التي تلت اإلعالن عن الملتقى، وعلى الجهود التي يبذلونها 

  .اليوم لتجري أعمال الملتقى في سالسة ونظام وإتقان

ا أيها الحضور الكرام على كرم اإلصغاء وجميل وشكرا لكم جميع
  .االهتمام

  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


