جامعة باتنة - 1الحاج لخضر
كلية العلوم اإلسالمية ومخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة
ينظمان الملتقى الوطني االفتراضي األول
"جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19

في ضوء العلوم اإلسالمية"
بتقنيات التحاضر عن بعد
يومي  2-1سبتمبر 2222
E-mail:
islam.scienceconference.01@gmail.com
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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد..
تمر بالدنا الجزائر واألمة اإلسالمية وسائر األمم اإلنسانية بوباء شكل جائحة
كونية وأزمه عالمية ،وفرض أنماطا جديدة من العالقات ومن السلوكيات على
جميع األصعدة ف

جميع المجاات ،وقد رأت كلية العلوم ااسالمية

بحامعةباتنة - 1الحاج لخضر ،بالتعاون مع "مخبر الفقه الحضاري ومقاصد
الشريعة" ( )lccuipsتنظيم ملتقى وطنيا متنوع المحاور ( )Webinarوذلك
لكثرة أسئلة الناس بخصوص هذا الوباء؛ فهناك من يتساءل أسئلة عقدية،
وهناك من يتساءل أسئلة فقهية متعلقة بما يواجهه من ممارسات ومواقف يقف
فيها حائرا ومع كثرة المشوشات بسبب التدفق العولم للمعلومات بما ف ذلك
الشرعية والطبية ،وهناك من يتساءل باإلضافة إلى األسئلة الصحية الوقائية
من أجل عدم الوقوع ضحية لهذا المرض الخطير.
وا شك أن أساتذة وباحث العلوم اإلسالمية واجهتهم أسئلة كثيرة ف الواقع من
مستفسرين أو مستفتين بخصوص هذه الجائحة غير المسبوقة ،ومن هنا جاءت
إشكالية الملتقى .وقد تم عرضها على المجلس العلم للكلية فوافق على تسجيل
النشاط على أن يكون بالشكل الذي فرضه الواقع الجديد وهو التحاضر عن
بعد -أي أن الملتقى سيكون افتراضيا باألساس –
وقد رأت اللجنة العلمية للملتقى أن تطرح المحاور اآلتية للتباحث:
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المحور األول (المحور المعرفي)
تسخير المنظومات البيئية الحيوية وعالقتها باألوبئة واألمراض ف القرآنالكريم والسنة
مقاصد القرآن والسنة ف طلب التداوي والتنعم بالحياةمقاصد القرآن والسنة ف إرساء نمط الحياة الصح المبن على الطيباتوترك الخبائث
عرض القرآن الكريم لتجارب األمم السابقة وما اعتراها من أمراض بسببإخاللها بالهداية اإللهية ف ااستمتاع بالكون وخيراته
األمن الجسدي والنفس والجماع ف القرآن والسنةعالقه الجوائح بالسياسة الطبية ونمط الحياة اإلسالمالمرض ومصطلحاته ف القرآن الكريم والسنة النبوية والطب النبوي ف ذلكالمنهج القرآن ف التعامل مع األوبئة والجوائح وبيان السنة لذلكالثقافة الصحية والوقائية ف القرآن الكريم والسنة النبويةالمحور الثاني:المحور العقدي
كورونا وقضايا القضاء والقدر
كورونا وعالم األسباب الروحية األذكار واألدعية والتحصينات
كورونا والتداوي والوقايه المادية –النظافة والتباعد ااجتماع
كورونا والعالقات الرحميه وااجتماعية
دور الدين ف الدعم النفس لتقوية المناعة وتجاوز اإلصابات
كون من مات ف الجائحة شهيدا وإن لم يحترز؟
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المحور الثالث :المحور األصولي
حفظ النفوس ف السنة النبوية من خالل الغذاء والدواء وتحري الطيبات من
الرزق.
_ الجوائح ف مقاصد الشريعه
 الجوائح ف النظريات الفقهيه نظريه الجوائح وكورونا نظرية الظروف الطارئه وكورونا نظريه الظروف القاهرة ووباء كورونانظريه الضرورة والرخصة وعالقتها بوباء كورونا
 فقه األولويات والموازنات ووباء كورونا -قواعد الموازنة بين المرضى ف

التقديم أثناء العالج -النساء الحوامل

والشيوخ والشباب ومن يرجى برؤه من عدمه-
-أولوية الحق ف العالج ف ظل جائحة كورونا ف

ضوء النظر الشرع

واألخالق
أثر جائحة كورونا ف تعديل االتزامات العقدية ف ضوء النظر الشرعوالقانون (اإليجارات ،عقود التوريد عقود ااستصناع الرواتب والتأمينات).
-الفتيا ف

مسائل الصحة العامة بين الرأي الفقه

والخبرة الطبية والقرار

اإلداري
 -تعين المرابطة ف ثغور التطبيب وتصنيع األدوية لهذا الوباء.
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المحور الرابع:المحور الفقهي-نوازل كورونا-
 كورونا ومسائل الطهارة كورونا ومسائل الصالة كورونا ومسائل الصيام كورونا ومسائل الحج والعمرة كورونا وفقه األسرة كورونا وفقه المعامالت الماليةكورونا وفقه الجنايات والعقوباتالمحور الخامس :محور السياسة الشرعيةبيان السياسة الشرعية وصالحيات الحاكم ف إدارة األزمات الصحية ومدىإلزاميتها:
 قضية غلق المساجد وتعطيل الجماعات قضية الزكاة وتوسيع وعائها قضية التباعد ف األسواق والمحالت والمؤسسات -كورونا ف

اجتهادات هيئات الفتوى الوطنية والعالمية-اختياراتهم ف

الصلوات والصوم والحج والزكاة -
 كورونا والعمل الخيري والوقف والزكوي-أثر األوبئة على أداء الشعائر –الفضاءات المغلقة وااكتظاظ.-

5

المحور السادس :المحور الدعوي والفكري واإلعالمي
 توجيهات منظمة الصحة العالمية من منظور إسالمتوجيهات وزارة الصحة الوطنيةكورونا والتكافل ااجتماع –الصدقات واألوقاف -أدبيات الدعم النفس –اإليمان وبروتوكواته –استعراض تجارب-الجوانب التطوعية والخدمية ف

جائحة كورونا والحمالت اإلعالمية وف

وسائل ااتصال
أثر مخالفة اإلجراءات الوطنية للوقاية وحمالتها اإلعالمية المضادة.المحور السابع:المحور التاريخي
األوبئة عبر التاريخ اإلسالم
أثر األوبئة على المجتمعات والحضارات
تاريخ الطواعين واألوبئة ف العالم اإلسالم من خالل المدونات التاريخية
والطبية اإلسالمية
الثقافة الطبية ف التاريخ اإلسالم وأثرها ف الطب المعاصر
وباء كورونا وتطوره التاريخ

قراءة ف

تداخل العوامل الطبية والسياسية

واإلعالمية..
التعامل التدوين مع الجوائح الصحية ف التاريخ اإلسالم
كوفيد  ٩١من الصين إلى العالم دراسة تاريخية مقارنة بين التعامل الغرب
والعرب اإلسالم
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المحور الثامن :كورونا والمستقبل
كورونا وأزمات العالم ااقتصادية العالم اإلسالم خصوصاكورونا والعالقات الدولية بين الدول اإلسالمية – مشكلة العالقين ومشكلةالنزاعات والعمالة والمنظمات غير الحكومية وقضاياها.
كورونا وتحوات تعليم العلوم اإلسالمية -الرقمنة-كورونا هل هو مؤامرة أم حالة موضوعية ومصير العالم اإلسالم

بين

صراع الكبار
مستقبل العالم ما بعد جائحة كورونا ومستقبل الجزائر تباعا.مالحظة:
للباحثين األفاضل التكرم بالكتابة فيما يرونه مختصا بالموضوع لم تشمله
المحاور المذكورة أعاله.
مواعيد مهمة:
-1آخر أجل استقبال ملخصات المداخالت هو0707/70/11 :
-0آخر أجل استقبال المداخالت بصيغتها العرضية _عروض الباور بوينت-
والمداخالت كاملة لغرض تحكيمها هو.0707/70/07 :
_3إخطار أصحاب العروض المقبولة سيكون يوم .0707/70/00
-4بريد اإلرسال للملتقى هو:
islam.scienceconference.01@gmail.com
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شروط المداخالت:
ان تكون وفق الشروط المنهجية األكاديمية المتعارف عليها عالمياسنحاول الحصول على ترقيم دول ألعمال الملتقى حتى يكون كتابا جماعيامعتمدا.
يحصل صاحب المداخلة على شهادة مشاركة بعد إلقائه-ستبث اشغال الملتقى على

 google meetأو  Microsoftteamأو

ZOOM
حسب عدد المشاركين.

طاقم إدارة الملتقى:
الرئيس الشرفي للملتقى
أ.د .عبد السالم ضيف  -مدير الجامعة
المشرف العام:
أ.د .مسعود فلوس  -عميد كلية العلوم اإلسالمية
مدير الملتقى ورئيس لجنته العلمية:
أ.د .صحراوي مقالت  -مدير مخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة
أعضاء اللجنة العلمية:
-1أ.د .حسين شرفة
-0أ.د.عيسى بوعكاز
-3د .عمر حيدوس
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-4أ.د .عبد الحكيم فرحات
-5أ.د .صالح عسكر
 -1أ.د.رشيد درغال
-0د.مناصرة عزوز
-0أ.د.بركان أم نائل
-9د.دمحم بلبية
-17أ.د.عبد الرحمن معاش
-11أ.د.منوبة برهان
-10أ.د.العمري مرزوق
-13د.سعيدة عباس.
-14عبد الباسط دردور
-15أ.د.مليكة مخلوف
-11د.سامية دردوي
-10أ.د.العمري مرزوق
-10د.السعيد قاسم
-19أ.د.دمحم صالح حمدي
 -07د.عبد الرحمن رداد
-01د.سميرة خزار
-03أ.د.عائشة غرابل
-04د.خديجة زردوم
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