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املركزاألكاديمي الدولي للدراسات
الصوفية والجمالية)(IACSAS
بشراكة مع رئاسة جامعة سيدي
محمد بن عبد هللا بفاس
ينظم:
مؤتمرفاس العالمي الثالث
للتصوف:

التصوف و بناء السلم العالمي
البرنامج العام
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بمساهمة:

املركز األكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية ينظم بتعاون مع مختبر البحث

في األصول الشرعية للكونيات واملعامالت ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،فاس
سايس ،جامعة سيدي محمد بن عبدهللا الندوةاألكاديمية الدولية:

البرنام ــج الع ــام:
املركزاألكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية ينظم بشراكة مع رئاسة جامعة
سيدي محمد بن عبد هللا ,وبتعاون مع مجموعة من الهيئات الوطنية والدولية مؤتمرا
أكاديميا عامليا:

من:االثنين 8إلى:األربعاء 10ماي2017م//
املوافق13-12-11 :شعبان 1438ه

اإلثنين 8مـ ـاي 2017م
املكان :مدينة فاس :مركب الحرية
 :11.00-09.00الجلسة االفتتاحية
 الرئيس :د .عزيزالكبيطي إدريس ي ،رئيس املركزاألكاديمي الدولي للدراسات الصوفية
والجمالية ،فاس
 املقرر :د .خالد لزعر ،أستاذ التعليم العالي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ظهر
املهراز ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس.
 املترجم :د .الصديق الرداد ،أستاذ التعليم العالي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
ظهراملهراز ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس.
تالوة آيات بينات من الذكرالحكيم

كلمات الجهات الداعمة:
 كلمة رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس
 كلمة السيد والي صاحب الجاللة على مدينة فاس
 كلمة السيد عمدة مدينة فاس
 كلمة السيد عميد كلية األداب والعلوم االنسانية ,ظهراملهرازبفاس
 كلمة السيد نائب رئيس الوزراء ووزيرالداخلية املاليزي
 كلمة السيد مستشارالرئيس الشيشاني للشؤون الدينية
 كلمة السيد سفيرجمهورية إندونيسيا
 كلمة السيد سفيردولة ماليزيا
 كلمة السيد مديراللجنة املغربية األمريكية للتبادل التربوي والثقافي)(MACECE
 كلمة رئيس منظمة الحركة العاملية للمعتدلين ( ,)GMMFماليزيا
 كلمة رئيس املجلس العلمي املحلي لفاس,

كلمات الوفود الصوفية املشاركة في املؤتمر:
 كلمة الشيخ أبو بكرأحمده رئيس جمعية أهل السنة ،الهند
 كلمة ممثل جمعية نهضة العلماء ،إندونيسيا
 كلمة الشيخ أحمد الدباغ شيخ الطريقة املحمدية  ،أنجلترا
 كلمة الشيخ سيف الدين أحمد ,شيخ الطريقة امليزبهاندرية ،بنغالديش
 كلمة الطريقة النقشبنديةالناظمية  ،أمريكا
 كلمة الطريقة التيجانية للشيخ أحمد التيجاني بن عمر ،غانا
 كلمة الطريقة التيشتية للشيخ الدكتور جميل الرحمن ،باكستان
 كلمة الزاوية األمينية الغازية ،اململكة املغربية
 كلمة الطريقة التيجانية األم ،اململكة املغربية
 كلمة الطريقة العلوية الدرقاوية من مليلية ،اململكة املغربية
 كلمة الطريقة الحبيبية للشيخ موالي هاشم البلغيتي ،اململكة املغربية.

 :11.30-11.00حفل شاي مع افتتاح معرض الكتب الصوفية.

 13.00-11.30محاضرتين افتتاحيتين:
 - 1الدكتور أحمد زاهد األحمدي،نائب رئيس الوزراء ووزيرالداخلية املاليزي ،في موضوع :التصوف:
" كمنهج للسلم العالمي".
-2الدكتور آدم شهيدوف ،مستشاررئيس جمهورية الشيشان للشؤون الدينية :دور التصوف في حفظ الدين
واإلنسان واستقراراألوطان
"القوقازنموذجا"

:13.00-14.30

حفل غ ـ ــذاء و فترة استراحة.

املكان :مدينة فاس :مركب الحرية
املحور العام :التصوف وبناء السلم العالمي
16.30-14.30الجلسة األولى:
ترتيب
1

2

3

عنوان املداخلة
Sufi Perspectives on Peace

التصوف وبناء الفرد
الحوارمن أجل التعارف
اإلنساني من منظور الخطاب الصوفي

األستاذ املحاضر

االنتماء األكاديمي

Dr. Marcia
Hermansen

Loyola Chicago
University-USA

د .محمد عزيز
عابدين الحسيني

الجامعة اإلسالمية
األمريكية املفتوحة-
كاليفورنيا

د.أمين يوسف عودة

4

املساهمة العملية للطريقة العالوية في
بناء السلم العالمي

د ,رزقي بن عومر

5

اثارالتصوف املغربي في بناء سلوك
املجتمع االندونيس ي

د .أحمد نجيب
أفندي

6

التربية الروحية عند شيخ االسالم تؤكو
فالوه وأثره في إصالح االنسان

د ,عبد الحميد علي
املهدلي األهدل
الحسيني

7

دور املتصوفة و الزوايا في تاكيد الهوية
املشتركة ونشرقيم التصوف العملي
بين املغرب والجزائر

د.خالد صقلي

أسئلة ومناقشة

 : 16.45 – 16.30استراحة شاي

املدينة والدولة
الواليات
املتحدة
االمريكية
USA
كاليفورنيا/
الواليات
املتحدة

مدتها
15د

15د

جامعة ال البيت

األردن

15د

أستاذ التصوف
والفلسفة اإلسالمية
جامعة الحكمة
االسالمية –جاوى
الوسطى-

وهران
/الجزائر

15د

اندونيسيا

15د

جامعة الشريف علي دارالسالم،
األسالمية /بروناي سلطنة بروناي

15د

أستاذ التاريخ ،بكلية
االداب،ظهراملهراز

15د

فاس /املغرب

 15د

املكان :مدينة فاس :مركب الحرية
 18.45 -16.45الجلسة الثانية:
ترتيب

عنوان املداخلة

األستاذ املحاضر

االنتماء األكاديمي

املدينة والدولة

أبو عبدالرحمن السلمى ونشراملبادئ
السلمية للصوفية من خالل كتاب طبقات
الصوفية

د .عبدالغنى
عبدالفتاح زهرة

أستاذ ورئيس قسم الحضارة
اإلسالمية بكلية اللغة العربية
بالزقازيق– جامعة األزهر

مصر

2

The Contributions of the Sufism to
Peace

Dr. MURAT
SOYDAN

MURAD INTERNATIONAL
TASAWWUF CULTURE
& EDUCATION
COOPERATION
ASSOCIATION

ISTANBUL /
TURKEY

15د

3

االستقامة عند الصوفية

د ,هدي عبد الحميد
زكي

رئيسة شعبة أصول الدين
جامعة األزهر

مصر

15د

4

التكاملية في التصوف املغربي :من بناء
اإلنسان إلى حماية األوطان (الشاذلية
نموذجا)

د .أحمد الخاطب

دارالحديث الحسنية للدراسات
اإلسالمية العليا  -جامعة
القرويين -

الرباط -املغرب

15د

5

التصوف وبناء اإلنسان

د .محمد خاله جده

جامعة ميدغري ،والية برنو -
نيجيريا

ميدغري -
نيجيريا

15د

1

6

7

حصون الرجال من هول الضالل

مدتها
15د

ذ .أحمد بن إدريس
بوخريص اإلدريس ي
الحسنى

املجلس العلمي املحلي

سال /املغرب

15د

د .عبدهللا أدم
جنغطو

جامعة والية نصروا

والية نصروا/
نيجيريا

15د

دور علماء التصوف في بناء السلم املجتمعي

أسئلة ومناقشة

 18.45التوجه إلى الفندق للعشاء.
 :20.30جلسة الذكروالسماع :بفضاء جنان السبيل التاريخي:
مديح وسماع على الطريقة االندونيسية املاليزية من إحياء مجموعة من الطلبة والطرق الصوفية من ماليزيا واندونيسيا،
مع درس للشيخ الدكتور محمد لخضرالدرفوفي ،شيخ الطريقة الدرفوفية و أستاذ التعليم العالي.

15د

الثالثاء  9ماي 2017م
املكان :مدينة مكناس :قاعة مندوبية وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية
 :10.00-09.00الجلسة االفتتاحية:
 كلمة السيد عامل صاحب الجاللة على مدينة مكناس
 كلمة السيد مندوب وزارة األوقاف والشؤون األسالمية ملدينة مكناس
 كلمة رئيس املجلس العلمي ملدينة مكناس
 كلمات بعض الوفود الصوفية املشاركة في املؤتمر

 13.00-10.00الجلسة األولى:
ترتيب

عنوان املداخلة

األستاذ املحاضر

االنتماء األكاديمي

املدينة والدولة مدتها

1

التصوف وبناء اإلنسان :مناهج
عملية ومقترحات

د.محمد علي
احداش

مسجد الهدى اإلسالمي
بلندن

لندن/بريطانيا

15د

2

األوراد واملقامات ودورها في بناء
اإلنسان عند صوفية املغرب.

د .عبدهللا شنتوف.

جامعة ابن طفيل-
القنيطرة

القصرالكبير
/املغرب

15د

3

التعاضد النسقي الداللي لتعزيز
املنهج النبوي الحديثي في بناء
اإلنسان التفاعلي

د /لعموري زاوي

جامعة الجزائر2

الجزائر

15د

4

Compassion to Creation is the
path to the Creator

Dr. Othman
Shibly DDS, MS.

Buffalo University

Buffalo, NY,
USA

15د

5

La Centralité du Dialogue
Interreligieux dans la Pensée
D’Amadou Hampaté Ba

NIANE Seydi
Diamil

University Strasbourg

Strasbourg
France

15د

6

The purpose and Approach of
Sufism.

Sheikh Dr.
Mohamed Juzoef
Tangali

Sheikh al-Tariqat
QadriRazvi /

Amsterdam,
Netherlands

15د

7

«الطريقة الصوفية العلوية
والتصالح مع البيئة من خالل
مشروع جنة العارف».

د .عمر بلبشير

أستاذ  /و رئيس قسم
العلوم اإلنسانية

معسكر/الجزائ
ر

15د

أسئلة ومناقشة

15د

13.00-10.00الجلسة الثانية (جلسة موازية):
ترتيب

عنوان املداخلة

1

صورة عن مناهج الصوفية
في تحقيق السلم الداخلي

2

قواعد العشق األربعون"  :دليل
املحبة الصوفية و نهج السلم

األستاذ املحاضر

االنتماء األكاديمي

ذ.صالح أحمد
أبوالفتح

دكتوراة في
البالغة العربية

املعهد العالي
د.عائشةالحضيري للحضارة اإلسالمية
– جامعة الزيتونة

املدينة والدولة
ميدغري ،
نيجيريا

مدتها
15د

تونس

15د

3

التصوف وبناء اإلنسان في
نيجيريا :مناهج ونماذج

ذ.أمين يهوذا

جامعة ميدغري

نيجيريا

15د

4

رياضة النفس تحقيقا للسالم
الداخلي عند الصوفية

د .خالد ناصر
الدين

أكاديمية الراشيدية

تنغير /املغرب

15د

5

6

7

Reaching inner peace
through a better dealing
with sin and guilt in Ibn
‘Atâ’ Allâh al-Iskandarî’s
(d.1309) teachings
منهج بديع الزمان سعيد
النورس ي في بناء اإلنسان
البعد السوسيولوجي للممارسة
الطرقية الصوفية املغاربية
ودورها في التنشئة الدينية
واالندماج االجتماعي

SamiaTouati

University of
Strasbourg,
France.

Strasbourg,
France.

15د

ذ .عبد الوهاب
بنعلي

عضو املجلس
العلمي املحلي

مليلية/املغرب

15د

د.سالم بن لباد

أستاذ محاضر
جامعة تلمسان

البويرة/الجزائر

15د

أسئلة ومناقشة

 15د

 :15.00 – 13.00استراحة  +صالة الظهر +الغذاء ..
:17.45-15.00جولة سياحية :تشمل مجموعة من املآثرالتاريخية و الروحية والسياحية ملدينة مكناس،
ومنها :ضريح موالي إسماعيل /موالي عبد الرحمن املجذوب /زاوية سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي/
الزاوية األمينية الغازية..
20.00-18.00حصة مديح وسماع إفريقية بقيادة الشيخ الغاني أحمد التيجاني بن عمر ،بالقبة اإلدريسية
بموالي إدريس زرهون يتخللها درس صوفي ألحد مشايخ الطرق الصوفية الحاضرة.
 :21.00- 20.00العودة إلى مدينة فاس ،العشاء في الفندق.

األربعاء  10ماي 2017م
املكان :مدينة فاس :مركب الحرية
 10.30-09.00الجلسة الختامية
الفقرة األولى:
ترتيب

عنوان املداخلة

األستاذ املحاضر

االنتماء األكاديمي

املدينة
والدولة

1

Sufism and peace-…tolerance
and Interdialogue

د .محمد سالمة
عبد الواحد

أستاذ جامعي ورئيس
تحريرجريدة
الدبلوماس ي الجديد

Cairo /Egypt

فوزون جمال بن
جمال الدين
معروف

الجامعة اإلسالمية
الحكومية شريف
هداية هللا جاكرتا

جاكرتا
إندونيسيا

15د

د .محمد فياض

جامعة طنطا

مصر

15د

الدكتور يعقوب
يونس موس ى

جامعة ميدغري –
نيجيريا

ميدغري –
نيجيريا

15د

شيكاغو
الواليات
املتحدة
األمريكية

15د

2

3

4

5

تأثيرالرياضة الروحية على الشباب
املنحرفين اجتماعيا  :الطريقة
الصوفية القادرية النقشبندية
بـإندونيسيا كنموذج.
التصوف في قونية في عصرسالجقة
الروم
التصوف والطرق الصوفية في ترسيخ
األمن واألمان في نيجيريا
دور الطريقة التجانية في التربية
الروحية وبناء الشخص ي
أنطولوجية السالم عند محيي الدين
ابن العربي
بين املعرفة والحب

د .علي حسين
أسئلة ومناقشة

جامعة شيكاغو

مدتها

15د

15د

الفقرة الثانية11.00 -10.30:
 .1محاضرة الشيخ أحمد الدباغ ,شيخ الطريقة املحمدية بأنجلترا ،في موضوع" :التصوف وبناء
السلم العالمي :املنهج و النموذج".
 .2محاضرة الدكتور ناصرالدين ماط عيس ى ،الرئيس التنفيذي للحركة العاملية ملنظمة
املعتدلين ،ماليزيا ،في موضوع" :كيفية تحقيق السلم العالمي :حركة املعتدلين العاملية
كنموذج"

الفقرة الثالثة12.00-11.00 :حفل التكريم و توزيع الشهادات
 تكريم بعض املؤتمرين من العلماء والشيوخ الحاضرين ،ومن الهيئات الوطنية والدولية الفاعلة في املجالالصوفي..
الفقرة الرابعة :12.30-12.00 :حفل شاي على شرف الحضور الكريم

الفقرة الخامسة :13.30-12.30 :كلمات الختم:
تالوة التقريرالعام والت ــوصيات بالعربية
تالوة التقريرالعام والتوصيات باإلنجليزية
كلمة باسم العلماء واألساتذة والشيوخ املشاركين بالعربية
كلمة باسم العلماء واألساتذة والشيوخ املشاركين األجانب
تالوة البرقية املرفوعة إلى صاحب الجاللة امللك محمد السادس
تالوة آيات بينات من الذكرالحكيم

الفقرة السادسة :ختام املؤتمربوصلة للمديح والسماع :مع فرقة "النور املحمدي"
لشباب املركزاألكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية.

 :16,00-13,30استراحة وغذاء

الفقرة السادسة18.30 - 16.00:
-

زيارة لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس ولقاء مع رئيسها فضيلة الدكتور محمد صبحي

-

جولة سياحية في املآثرالتاريخية والصوفية ملدينة فاس.

اللجنة العلمية:
-

د .عزيز الكبيطي إدريس ي
د .خالد لزعر
د .مارسياهيرمانسن
د .الصديق الرداد

اللجنة التنظيمية
 د .خالد لزعر ذ .أمل الكبيطي د .الصديق الرداد ذ .صالح الدين أشرقي ذ .مليكة أزعومطلبة املركز األكاديمي الدولي للدراسات الصوفية:
 كوثر عكعوك لبنى بن الشيخ عبدالرحمن إفقش جواد أكبيري حمزة الروزي محمد املحمدي إسماعيل الخروبي عبد السالم حليحل حبيب راشق محمد خضراوي -يوسف البوخاري

