برنامج المؤتمر
غرناطة .يومي  20و  21من فبراير/شباط 2020
الخميس  20فبراير/شباط
إفتتاح المؤتمر 9:30 -9.00 :
الجلسة االولى11:30-9:30 :

تاريخ وآفاق الشريعة أمام تحديّات القرن الواحد والعشرين
رئيس الجلسة :رافائيل أورطيغا رودريغو


لوس غومس  -الجامعة المستقلّة بمدريد

الشريعة :وصف و إرشاد وتطبيق .من أجل تاريخ فكري عن الحداثة اإلسالمية


احميدة النيفر -جامعة زيتونة ،تونس.

الشريعة والتاريخ واألخالق .محمد إقبال ووائل الحالق نموذجان


عبد الرزاق بلعقروز ،جامعة سطيف  ،2الجزائر

ظاهرة التأويل األخالقي في الشريعة اليوم .كيف نفهمها وهل تقدر على رفع التحدّيات المعاصرة

مناقشة
استراحة12:00 -11:30 .
الجلسة الثانية14:00 -12:00 .

وتطور المفهوم
تفسير الشريعة :رؤية
ّ
رئيسة الجلسة :أنّا سيلفا


أحمد بيرميخو .إمام  .برشلونة

الشريعة ،أصولها وأركانها وأهدافها


ليلى حدّاد – محامية ونائبة شعب ،تونس

المرأة بين الشريعة والقانون الوضعي في المساواة في الميراث



سيدنا سيدي محمد -منتدى الحكمة ،موريطانيا

وتحوالت الداللة
الشريعة من القرن  7إلى القرن : 21استعماالت اللّفظ
ّ
مناقشة
الجلسة الثالثة20:00 -18:00 .

الشريعة والدولة .بين النظرية والتطبيق
رئيسة الجلسة :إينماكوالدا ماريرو


سعيد بنسعيد العلوي .جامعة محمد الخامس بالرباط .المغرب

الشريعة و السيادة


ليديا فرنانديس فونفريا ،جامعة سالمانكا ومدرسة المترجمين بطليطلة

الرسمية والفاعلون الرئيسيون.
الشريعة في القرن الواحد والعشرين بالمغرب :المؤسسات ّ


رشيد كديرة .جامعة ابن زهر ،أغادير .المغرب

الشريعة والدساتير المعاصرة في األنظمة السياسية واإلدارية بشمال إفريقيا والشرق األوسط :دراسة مقارنة
مناقشة
الجمعة  21فبراير /شباط
الجلسة الرابعة11:30-9:30 .

الشريعة بين المثالية والواقع ال ُمعاش :المجتمع والجهات الفاعلة
رئيسة الجلسة :إلينا أريخيطا


طارق أوبرو ،إمام المسجد الكبير ببوردو ،فرنسا.

اإلسالم الفرنسي :من اإلسالم في العلمانية إلى علمنة اإلسالم


عبد الرحيم عنبي ،جامعة أغادير ،المغرب

المرأة في المجتمع المغربي ودورها في تنمية اإلقتصاد األسري :إعتراف حقوقي وتحدّي جديد أمام الشريعة
اإلسالمية.


إبراهيم إجيزول ،جامعة غرناطة

حول المطلوب
الشريعة والحركات السلفية الحديثة :الت ّ
مناقشة
استراحة12:00-11:30 .
الجلسة الخامسة14:00-12:00 .

الشريعة والحقوق والمواطنة
رئيسة الجلسة :لوس غومز


إلينا أريخيطا .جامعة غرناطة

الشريعة والمواطنة في إسبانيا :السلطة الدّينية واألطر القانونية والبعد العبر وطني


محمد عبد الوهّاب رفيقي .إمام وخطيب سابق .الدارالبيضاء (المغرب)

الشريعة والقانون :إشكاليات المفهوم وإكراهات الواقع


إلهام مانع ،جامعة زوريخ ،سويسرا

الشريعة اإلسالمية في الغرب :نموذج بريطانيا
الجلسة الختامية14:30 -14:00 .
بيالر أراندا ،رئيسة جامعة غرناطة
إينماكوالدا ماريرو ،األمينة الت ّنفيذية للمؤسسة األوروبية العربية
إيناس مزراسا ،مديرة مؤسسة التعدّدية والتعايش.

مؤتمر علمي

الشريعة في القرن الواحد والعشرين
التح ّديات والجهات الفاعلة والسيناريوهات

تاريخ اإلنعقاد  20 :و 21فبراير/شباط 2020
مكان اإلنعقاد :قاعة المؤتمرات بالمؤسسة األوروبية العربية للدراسات العليا شارع سان خيرونيمو San 27( 27
 -18001 .)Jerónimoغرناطة
مو ّجه ل:
 الطلبة الجامعيين في تخصصات العلوم اإلجتماعية والقانونية و اإلنسانية و اإلت ّصال.
 طلبة الدراسات العليا والدكتوراه.
 الباحثون.
 مهنيو اإلت ّصال والمن ّ
ظمات الغير حكومية.
عدد األماكن 75 :مقعد .و سيعتمد التسجيل حسب ترتيب وصول الطلبات .
بمقر المؤسسة األوروبية العربية أو إرسالها عبر البريد
طلب التسجيل :من الضروري تقديم استمارة التسجيل ّ
اإللكترونيcursos@fundea.org. :
رسوم التسجيل 10 :يورو .بعد أن تؤكد المؤسسة األوروعربية قبول تسجيلك ،يرجى إيداع مبلغ  10يورو في
حساب المؤسسة األوربية العربية رقم(  ،)ES48 3183 1800 1910 0472 0023 ARQUIAمع البيانات
التالية (اإلسم الشخصي وإسم المؤتمر) .ث ّم إرسال إيصال الدفع إلىcursos@fundea.org :
التسجيل مفتوح إلى غاية  18من فبراير/شباط 2020
التقييم :الحضور إجباري بالنسبة للطلبة الذين يريدون طلب اإلعتراف باإلعتمادات .ومن الالّزم إنجاز بحث
وتسليمه قبل الساعة  12:00من يوم  12مارس/آذار .2020
ي منها يشترط حضور
الشهادات :ستمنح المؤسسة األوروبية العربية شهادات الحضور واإلجتياز .للحصول على أ ّ
ما اليق ّل عن  % 80من ساعات المؤتمر.
الساعات الدراسية 20 :ساعة في المجموع 13 .ساعة للحضور و  7ساعات للبحوث والتقييم.
لغات العمل :سيعقد المؤتمر باللّغتين العربية واإلسبانية مع الترجمة الفورية من وإلى اللّغتين

تحت إشراف :إينماكوالدا ماريرو .أستاذة جامعية بقسم القانون الدّولي العام والعالقات الدولية بجامعة غرناطة.
رفائيل أورطيغا رودريغو .أستاذ بقسم الدراسات الساميّة بكليّة الفلسفة واآلداب -جامعة غرناطة.
من تنظيم :كرسي دراسات الحضارة اإلسالمية وتجديد الفكر الديني بالمؤسسة األوروبية العربية للدراسات العليا.
بتعاون مع :قسم الدراسات السامية بكلية الفلسفة واآلداب –جامعة غرناطة .

