
 

 برنامج اليوم الدراس  

ن الدين والدولة ي العالقة بي 
ن
 : مقاربات ف

 طروحات فكرية وتجارب تاريخية 

وان   2020مارس  12القي 

 : ن  تنسيق األستاذين الباحثي 

 سهيل الحبيب والبشي  عبدالالوي

 
وع   إطار المشر

  الموسوم بــ فن
عية أي إمكان؟" ـــــــــالبحث  الذي  "الدولة الحديثة والسياسة الشر

ف عليه الباحثان سهيل الحبّيب والبشي  العبد الالوي، م مركز الدراسات اإلسالمية  يشر ن يعي 

وان إنجاز يوم  ن الدين والدولةيتناول "دراس  بالقي    العالقة بي 
طروحات فكرية  : مقاربات فن

ات بالمركز،   2020مارس  12م وتجارب تاريخية". يو   بقاعة المحاضن

  إطار هذا اليوم جملة من الورقات البحثية ه  بمثابة مقاربات وفرضيات أولية بغاية  وس
تقدم فن

  تطرح وستطرح بحدة عىل الفكر اإلسالم   النقاشتعميق 
ومحاضة اإلشكاليات الحقيقية الث 

  تتلخالل قادم السنوات والعقود، وه  إشكاليات 
  دائرة مركزية مدارها عىل كيفية   ق 

جميعها فن

   سيا
  كونن

  إطار دول حديثة ونظام دولث 
وحضارات متثاقفة   ممعولسة شعوب مسلمة تعيش فن

 ومنفتحة عىل تجارب بعضها البعض. 

ن الحديث عن الطروحات الفكرية     إطار هذا اليوم الدراس  بي 
  ستقدم فن

وتتنوع المداخالت الث 

  الدولة اإل 
سالمية قديمها وحديثها. اإلسالمية قديمها وحديثها وتناول التجارب التاريخية فن

ن من تعميق رؤاهم  والمأمول أن تثي  هذه الورقات من األسئلة والنقاشات ما يمكن الباحثي 

  باتت  
  إثراء الفكر اإلسالم  بطروحات تساعده عىل حل المعضالت الث 

ومقارباتهم واإلسهام فن

 تعانيها المجتمعات اإلسالمية الراهنة. 

نامج الت    : وسيتم ذلك وفق الير  ال 

  

ريــة التونسيـة هوالجم  

العلمـي البحـث  العــالي وزارة التعليـم  

 جامعة الزيتونة 

بالقيروان مركز الدراسات اإلسالمية  

  

 



 
 

 المحاضن  المداخلة  التوقيت 
 االفتتاح  9.00

 الجلسة العلمية األول  
 رئيس الجلسة: د. محمد بالراشد  

9.20 
  التصور اإلسالم  من خالل نظرية  

  والسياس  فن
الديثن

 مقامات النبوة 
 البشي  عبدالالوي 

9.40 
ائع الكلية و الدولة المدنية  ن الشر   اإلسالم بي 
السياسة  فن

 الجزئية  
 محمد السالم  

10.00 
عالقة المؤسسة العلمائية بالدولة والمجتمع: الزيتونة 

ين نموذجا   القرن التاسع عشر وبدايات العشر
 فن

 هيكل المنيف

 النقاش 

 الجلسة العلمية الثانية  11.00

 رئيس الجلسة: د. إلياس قويسم  

11.00 
  
: تأمالت فن أي انعطافة مع نشأة اإلسالم السياس 

 رسائل حسن البنا
 سهيل الحبيب 

11.20 
  مدرسة النجف العلمية جدل  ا

الجتهاد والدولة فن
 التنظي  وإكراهات الواقع 

 حيدر األسدي 

11.40 
  غياب الخالفة: 

عية فن أي دور للجماعة  السياسة الشر
 المتخيلة؟ 

   فوزية
 الفرجانن

12.00 
  والسياس  وتحدي بناء

ثقافة سياسية مغايرة   الديثن
 زمن ثورات الربيع العرنر   فرضيات للبحث

 محمد بالراشد 

  النقاش  

  االختتام  13.00
 


