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تحتضن كلية العلوم اإلسالمية باتنة  1وبالتنسيق والتعاون مع مخبر إسهامات
المغاربة في إثراء الدراسات اإلسالمية .الملتقى الوطني حول البحث العلمي في
الدراسات اإلسالمية وحاجات المجتمع الجزائري وذلك يومي  11و  11نوفمبر
 .6111حيث سيتم افتتاح الملتقى بكلمة لألستاذ الدكتور “عبد القادر بن حرزهللا”
حول أهمية وأهداف ومحاور الملتقى بعد ذلك تحال الكلمة أ.د مسعود فلوسي
رئيس اللجنة العلمية للملتقى ليبين دور كلية العلوم اإلسالمية في احتضان
الملتقيات الوطنية والدولية واإلمكانات المادية الني سخرت لها .لتنطلق بذلك
المداخلة األولى للدكتور “عمار جيدل” والذي يبين أهمية الوظيفة الوجودية
لإلسالم في تطوير البحث العلمي .لتليه مداخلة لألستاذ “ولهى حمنة” الدرسات
اإلسالمية بين استالب التراث واالغتراب عن الواقع ،ثم تليها مداخلة لألستاذة
“مريم رحماني” تقاطع العلوم اإلسالمية مع علوم اإلعالم والتي تحاول من خالل
هذا الدور الذي يقوم به العمل االتصالي واإلعالمي بكل أشكاله في إنشاء المعاني
وتقديم مختلف الرسائل المتعلقة باإلسالم ومشاركتها مع اآلخرين في مختلف
المراحل التاريخية .ليضيف األستاذ “عمر محمودي” أهمية الدرسات المتعلقة
بالهوية الدينية في حياة الشعوب… باإلضافة إلى تدخالت للعديد من الدكاترة
واألساتذة إلثراء الملتقى.
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السيد مدير المعهد رفقة عدد من األساتذة في ضيافة جامعة باتنة
بدعوة كريمة من السيد عميد كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة  1األستاذ الدكتور
عبد القادر بن حرز هللا نزل السيد مدير معهد العلوم اإلسالمية بجامعة الشهيد حمه
لخضر – الوادي األستاذ الدكتور إبراهيم رحماني ضيفا على ملتقى الكلية المعنون بـ
"البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية وحاجات المجتمع الجزائري" والمنظم خالل
يومي 11 :و 11نوفمبر  .6111وقد عالج الملتقى عدة قضايا أهمها :ربط البحث
العلمي بالحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع الجزائري ،كما أكد على
واقعية المعرفة في الدراسات اإلسالمية ،وبيان ما كان عليه فقهاؤنا من عالج مشكالت
واقعهم في إطار الحرص على جلب المصالح ودرء المفاسد .كما تطرقت البحوث
المقدمة إلى نقد بعض التوجهات المعاصرة الرامية لدفع البحث العلمي نحو التاريخية
وعزله عن الواقع ،كما قدم جملة من األفكار الجيدة ألجل تقريب المسافة بين األصول
النظرية للبحث العلمي في العلوم اإلسالمية وواقعه اليوم.
هذا ،وقد شارك في التظاهرة المذكورة من معهد العلوم اإلسالمية بجامعة الوادي
إلى جانب مدير المعهد الذي ترأس الجلسة العلمية الثانية كل من األستاذين :الدكتور
خالد تواتي ببحث تحت عنوان" :حاجة البحث العلمي إلى أصول الفقه" ،والدكتور نبيل
موفق ببحث تحت عنوان" :الدراسات المقاصدية والمشكالت المعاصرة – حلول
واقتراحات".
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جامعة باتنة  10الحاج لخضر تحتضن الملتقى الوطني األول حول "البحث العلمي في

الدراسات و حاجات المجتمع الجزائري"
اختتمت أمس أشغال الملتقى الوطني حول "البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية و
حاجات المجتمع الجزائري " الذي نظمته كلية الشريعة اإلسالمية بجامعة باتنة  11الحاج
لخضر بمسجد أول نوفمبر و الذي أتى بالتعاون مع مخبر اسهامات المغاربة في إثراء
الدراسات اإلسالمية و الذي يهدف أساسا إلى ربط البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية
بقضايا و أمور المجتمع و الواقع و حاجاته المتجددة ،و دراسة االستثمار و ارتبطاته بقضايا
التنمية بمفهومها الواسع  ،كما تم اقتراح ميكانيزمات عمل الستفادة مختلف القطاعات
االجتماعية و االقتصادية من نتاج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية.
هذا الملتقى الذي دار على مدار يومين كاملين و الذي ميزه برنامج ثري يتخلله محاضرات
و عمل ورشات و ورشات أشرف عليها أساتذة من مختلف جامعات الوطن كجامعة الجلفة
و جامعة الجزائر  11و جامعة برج بوعريريج و جامعة قسنطينة و جامعة الوادي ...و هم
الذين وجهوا انتقادات الذعة لبعض التوجهات التي ترمي لدفع البحث العلمي نحو التاريخ و
جعله معزوال عن الواقع ز تشجيع الباحثين للنزول من النظري إلى الواقع خصوصا و نحن
في أمس الحاجة اليوم لعالج آهات المجتمع و أوجاعه التي تعددت نتيجة عدة عوامل منها
التغيرات التي نعيشها ككل المجتمعات.
الملتقى كان أيضا منبرا للدعوة لالرتقاء بالبحث العلمي في الدراسات اإلسالمية من خالل
تجنب بعض ال ظواهر السلبية في البحث كتكرار البحوث و عدة مواضيع أصبحت متناولة و
مألوفة و سيطرة البعد التاريخي و النظري على جلها  ،كما هو دعوة أيضا لمواكبة النسق
الثقافي و الفكري لألمة و التي تنعكس نتائجه إيجابا على األوضاع االجتماعية و االقتصادية
و حتى الثقافية و ضرورة العودة إلى الكنوز الدفينة التي هي اليوم حبيسة المخازن و
المكتبات و أسوار الجامعات بالرغم من أهميتها إال أنها لم ترى النور فلم تجد طريقها للنشر
 ،فكان الملتقى أيضا للتباحث عن السبل الكفيلة للخروج من هذه األزمات هذا ما أكده رئيس
الملتقى األستاذ الدكتور عبد القادر بن حرز هللا عميد كلية العلوم اإلسالمية في كلمته و
ضرورة دراسة واقع الدراسات اإلسالمية في المؤسسات الجامعية و مخابر البحث و متى
استهداف هذه الدراسات لحاجات المجتمع الجزائري على جميع األصعدة االجتماعية و حتى
االقتصادية منها يضيف ذات المتحدث الملتقى كان في أعين الطلبة و األساتذة و بحضور
مميز مستحسنين هذه الفكرة متمنين معالجة قضايا المجتمع و فتح آفاق للبحث و إعادة
النظر في العديد من نظريات البحث العلمي كما بارك ضيوف الملتقى هذا الحدث المميز
آملين تحسين أدئاته في طبعات أخرى و لقد اختتم الملتقى بقراءة جملة من التوصيات.
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البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية وحاجات المجتمع الجزائري
جامعة باتنة تحتضن الملتقى الوطني األول حول البحوث العلمية
احتضنت كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة خالل نهاية األسبوع الفارط حدثًا علميا هاما والذي
األول حول “البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية
تمثّل في انطالق فعاليات الملتقى الوطني ّ
وحاجات المجتمع الجزائري” ،وذلك بالتعاون مع مخبر إسهامات المغاربة في إثراء الدراسات
اإلسالمية ،بمشاركة ثلة من األساتذة واإلطارات من مختلف جامعات القُطر الجزائري .ويهدف
الملتقى حسبما أشار إليه عميد الكلية األستاذ الدكتور “عبد القادر بن حرز هللا” إلى محاولة ربط
البحث العلمي بالحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع الجزائري ،إضافةً إلى التأكيد
على واقعية المعرفة في الدّراسات اإلسالمية ،لكونها متّصلة بالواقع بشكل يُلغي بعض التوجهات
التي تريد دفع البحث العلمي في العلوم اإلسالمية نحو التاريخ وعزله عن الواقع الراهن .هذا وقد
انصبّ اهتمام الباحثين في الملتقى حول أربعة محاور تمثّلت في محاولة بيان مفهوم الدّراسات
ي
اإلسالمية وبيان تقاطعها مع العلوم األخرى ،إضافة إلى واقع الدّراسات اإلسالمية والبحث العلم ّ
في المؤسسات الجامعية بشكل عام ،هذا كما انصبّ اهتمام المشاركين حول مدى استهداف هذه
البحوث والدّراسات لحاجات الواقع الجزائري في مختلف تخصصات العلوم اإلسالمية ،انتها ًء
بتقديم جملة من المقترحات التي من شأنها المساهمة في ربط البحث العلمي في الدّراسات اإلسالمية
ي واإلقليمي .هذا وتجدر اإلشارة إلى ّ
التطرق إليها في
أن من أبرز القضايا التي ت ّم
ّ
بالواقع المحل ّ
الورشات والتي أثارت اهتمام الطلبة والباحثين ،هي قضية المرجعية الدينية الوطنية ،وتقنين
المذهب المالكي ،ودور هذين األمرين في حفظ وحدة وتماسك المجتمع الجزائري ،وبناء حصن
المتطرفة الهدّامة التي تعصف بشباب اليوم ،وإبراز الدور المهم الذي تحتله
منيع ضدّ األفكار
ّ
وسائل اإلعالم في بناء هذه المنظومة المناعية .كما أنّه كان من أبرز المواضيع المثارة خالل
الملتقى “التأصيل الشرعي والمنهجي لفقه الواقع في الدّراسات اإلسالمية” ،حيث طرحت هذه
صله العلماء في
الورقة البحثية إشكالية مهمة جدّا تمثّلت في كيفية استثمار الكسب المنهجي الذي أ ّ
صصات خصوصا منهم من
فقه الواقع في إعادة وصل مختلف جامعات الوطن وفي مختلف التخ ّ
وخريجيها ،وهذا بغية فتح األبواب لألجيال القادمة من أجل معالجة أهم قضاياها ،وكذا
أبناء الكلية
ّ
إنشاء حلقة ربط بين الكفاءات العلمية الحاضرة والقادمة  .ولع ّل أبرز ما تميّز به هذه الملتقى هو
مشاركة نخبة من طلبة الدّكتوراه ،وعلى هامش اختتام فعاليات الملتقى تم قراءة أهم التوصيات
وتكريم المشاركين ،وذلك بحضور عميد جامعة باتنة األستاذ الدكتور “عبد السالم ضيف” والسيد
مدير التربية لوالية باتنة ،وكذا العميد السابق للكلية ومدير مخبر إسهامات المغاربة في إثراء
الدراسات اإلسالمية في جامعة العربي التبسي بتبسة األستاذ الدكتور سعيد فكرة .والجدير بالذكر
فإن كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة تعد من أهم الصروح العريقًة ومنارة علمية كبرى ،فقد كان
لها السبق في تنظيم العديد من الملتقيات الوطنية والدولية وإيالئها اهتماما بدراسة العديد من
ال قضايا الفكرية والعلمية والتي استقطبت اهتمام الباحثين من مختلف أنحاء العالم اإلسالمي كما
أشار إلى ذلك رئيس المجلس العلمي األستاذ الدكتور مسعود فلوسي.

