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الملتقى الوطني حول:

واقع تراث الغرب اإلسالمي المخطوط في الجزائر
يوم اإلثنين  29جانفي 2018
ابتداءا من الساعة  9:00صباحا
بكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

توطئة:

الشك في أ ّن دراسة تراث الغرب اإلسالمي المخطوط في الجزائر يش ّكِّل عمال عظيما في الحفاظ على تراث األ ّمة ،وإحياء ما درس
األولون ،شاهدة على جهدهم ومثابرتهم في فنون شت ّى ،لذلك من
بالرجوع إلى أه ّم ال ُمنجزات العلمية والفكرية التي تركها ّ
منها ُّ
ً
الضّروري أن يقوم فريق من الباحثين ،م ّمن لهم رغبة في إحياء الت ّراث بهذا العمل الجليل ،دراسة وتحقيقاً.
ّ
يتجزأ من التراث العربي اإلسالمي فنحن نجده فضال عن المكتبات العا ّمة والخاصّة
ويعد تراث الغرب اإلسالمي المخطوط جزءا ً ال
والزوايا والمساجد ،نجده في المكتبات الوطنية العربية واألجنبية .وهو يغ ِّ ّ
ّ
طي الكثير من صنوف الثقافة والمعرفة في التاريخ واللغة
ً
يؤرخ بدون ريب إلى عهود مختلفة لها خصائصها السياسية واالجتماعية
والبالغة والرحالت والعلوم الحيوية والبحتة ،وهو أيضا ِّّ
والثقافية والدينية.
ولكن ال يزال االهتمام بدراسة هذه التراث المخطوط والتعريف به محتشما ،يقوم به زمرة من الباحثين ،لهذا يحاول هذا الملتقى
الوطني الوقوف للتعريف بهذا التراث المخطوط في بالدنا ،كما يحا ِّول النّظر في واقعه وتقديم مقترحات لترقيته والنّهوض به
مستقبالً.
إن اإلحساس بقيمة هذا التراث العلمي والفكري هو إحساس طبيعي بالماضي وحاجة الحاضر إليه ،فالماضي والحاضر كالهما
يستحوذ على أعماق شعورنا ،والع مل على استثماره على األسـس العلمية التي يجني منها الواقع أزكى الثمار وأشهاها ،هو بعينه
الرؤية العلمية الصحيحة للتجديد.

إشكالية الملتقى:
 ما هو التشخيص العلمي الصحيح لوضعية تراث الغرب اإلسالمي في الجزائر؟. كيف يمكن الرقي بتحقيق المخطوطات إلى مستوى األعمال الجليلة التي تشكل آليات اإلنسان التي يتعامل بها.هل يمكن أن يضيف المخطوط إلى ما قدمه األوائل ليتخذها المحدثون زادا يساعدهم على تقديم وتطوير المادةالتاريخية؟هل يعتبر ضعف المستوى المعرفي في ميادين البحث التاريخي في الفترة الوسيطية مردّه عدم االهتمام بتراثنا
العلمي ؟
 كيفية إنشاء قاعدة بيانات وطنية تهتم بضبط وضعية تراث الغرب اإلسالمي المخطوط المنتشرة في الجزائر؟.أهداف الملتقى:
–التعريف بتراث الغرب اإلسالمي المخطوط في الجزائر .
–الوقوف عند نماذج مدروسة ومحقّقة من هذا التراث.

محاور الملتقى:
*المحور األول :التعريف بتراث الغرب اإلسالمي المخطوط في الجزائر.
*المحور الثاني :تحقيق تراث الغرب اإلسالمي المخطوط (الواقع والمنهج)
*المحور الثالث :رصد وفهرسة تراث الغرب اإلسالمي المخطوط في الجزائر.
شروط البحوث المقدمة و معاييرها:
أن يكون البحث في أحد المحاور األساسية للملتقى.أال يكون البحث قد سبق المشاركة به في ملتقى أو ندوة علمية أو يوم دراسي أو نُشر في مجلة علمية. يجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في كتابة البحث ،وأن يتميز باألصالة والجدية في التحليل.ال تقبل المداخالت الثنائية.-ت ُق بل البحوث باللغة العربية والفرنسية.

تشتمل الصفحة األولى من البحث على اسم الملتقى وال جهة المنظمة له وعنوان البحث كامال ،واسم الباحث ،ودرجتهالعلمية ،والمعلومات الخاصة باالتصال به.
أال يتجاوز البحث خمسا ً وعشرين صفحة ،حجم  A4شاملة المراجع والمالحق.وضع الهوامش والتعليقات في نهاية البحث ،مع ذكر المراجع والفهارس والمالحق في نهاية البحث.يُكتب البحث على برنامج ) (Microsoft Wordبخط  traditionnel Arabicحجم  16بالنسبة للمتن البحث باللغةالعربية ،و 12بالنسبة للهوامش ،وبخط ) (time new romanبحجم  12للبحوث باللغة األجنبية بالنسبة للمتن،
وبحجم  10بالنسبة للهوامش.
-يرفق باستمارة التسجيل ملخصٌ عن البحث باللغة العربية في حدود ( 150كلمة) ،وملخص باللغة اإلنجليزية وملخص

السيرة الذاتية للباحث في حدود صفحة واحدة.
آخر أجل إلرسال الملخصات يوم .2018/01/07 :
الرد على الملخصات المقبولة يوم.2018/01/11 :
ترسل المداخالت المقبولة كاملة قبل يوم.2018/01/24 :

اللجنة العلمية للملتقى:
رئيس الملتقى :أ.د.خالد بلعربي.
رئيس اللجنة العلمية :أ.د.شخوم سعدي.
أعضاء اللجنة العلمية:
أ.د .بوشنافي محمد -جامعة سيدي بلعباس-
أ.د.بلبراوات بن عتو-جامعة سيدي بلعباس-
د.حساين عبد الكريم-جامعة سيدي بلعباس-
د.لعوج نصر الدين-جامعة سيدي بلعباس-
د.باألعرج عبد الرحمن-جامعة تلمسان-
رئيس اللجنة التنظيمية :أ.ناصري محمد-جامعة سيدي بلعباس

أعضاء اللجنة التنظيمية:
أ.سماحي محمد -جامعة سيدي بلعباس-
أ.بكارة حنان-جامعة سيدي بلعباس-
أ.عباس رشيد-جامعة سيدي بلعباس-

برنامج الملتقى
*آيات بينات من الذكر الحكيم
*النشيد الوطني.
*كلمة السيد عميد كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية.أد.محمد مجاود.
*كلمة السيد رئيس الملتقى الوطني.أد.بلعربي خالد.

الجلسة العلمية األولى :برئاسة أ.د /محمد مجاود
:9:10-9:00أد.مقنونيف شعيب(جامعة تلمسان) :علم التحقيق :تاريخه وقواعده بين الضبط والتصحيح.
 :9:20-9:10أد.شخوم سعدي(جامعة سيدي بلعباس) :التجربة الجزائرية في تحقيق المخطوط العلمي.
 :9:30-9:20د.قاسمي بختاوي(جامعة الشلف) :خزائن المخطوطات في الجنوب الجزائري – الخزانة الزيانية القندوسية
أنموذجا.
 :9:40-9:30د.الزين محمد(جامعة سيدي بلعباس) :تراث الغرب اإلسالمي المخطوط في الزوايا الجزائرية –رصد
بيبليوغرافي.
 : 9:50-9:40أد.محمد بوشنافي(جامعة سيدي بلعباس) :تراث الغرب اإلسالمي المخطوط :دراسة في أهمية التحقيق
وآليات التفعيل.
 : 10:00-9:50د.ليبدري بلخير (جامعة تلمسان) :التراث المخطوط للغرب اإلسالمي بين الرصد والتحقيق.

إستراحة10:15-10:00:
الجلسة العلمية الثانية :برئاسة أ.د/محمد بوشنافي
 :10:25-10:15أد.بلبروات بن عتو(جامعة سيدي بلعباس) :التعريف بتراث أبي راس الناصري المخطوط.
 :10:35-10:25د.باألعرج عبد الرحمن(جامعة تلمسان) :التراث العلمي المخطوط للغرب اإلسالمي في قواعد البيانات
اإللكترونية.
 :10:45-10:35د.كريب عبد الرحمن(جامعة تيارت) :مخطوطات الغرب اإلسالمي من خالل فهرس خزانة " آل فضل "
ببني يزقن بغرداية :ترتيب وعرض.
 :10:55-10:45د.علوي مصطفى(جامعة بشار) :التراث المخطوط الصوفي للغرب اإلسالمي بالخزانة الزيانية
القندوسية.
س ُخ والمقابلة ومكانتهما في تحقيق المخطوط.
 :11:05-10:55د.بن عراج عمر (جامعة سيدي بلعباس) :النَّ ْ
 :.11:15-11:05أد.بلعربي خالد(جامعة سيدي بلعباس) :وضعية مخطوطات الغرب اإلسالمي في المكتبة الوطنية
بالجزائر.
 : 11:25-11:15د.حساين عبد الكريم(جامعة سيدي بلعباس) :تراث الغرب اإلسالمي المخطوط في المركز الوطني
للمخطوطات
الجلسة العلمية الثالثة (الطلبة الدكتوراليين) :برئاسة أ.د /الدكتور شعيب مقنونيف
 :11:35-11:25أ.ناصري محمد دكتورالي (جامعة سيدي بلعباس)  :منهج الدكتور عبد الحميد حاجيات في تحقيق كتاب
"بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد" ليحيى بن خلدون.
 :11:45-11:35أ.بكارة حنان دكتورالية (جامعة سيدي بلعباس) :دراسة إحصائية لمنهج محمود بوعياد في تحقيق
كتاب تاريخ بني زيان ملوك تلمسان-مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان.
 :11:55-11:45أ.عبد العالي غزالي دكتورالي (جامعة تلمسان) :جهود المستشرقين البولونيين في حفظ التراث
الوطني المخطوط من خالل مجلة األصالة.
 :12:05-11:55أ.زاوي بوبكر دكتورالي (جامعة تلمسان) :مخطوط غنية المريد في شرح مسائل أبي الوليد إلبن مريم
المديوني :عرض وتقديم.
 :12:15-12:05محمد بن عربة دكتورالي (جامعة قسنطينة)  :جهود المحققين الجزائريين في تحقيق التراث األندلسي
المخطوط-إسماعيل العربي نموذجا-
الجلسة العلمية الرابعة (الطلبة الدكتوراليين) :برئاسة أ.د/شخوم سعدي
 :12:25-12:15أ.سماحي محمد دكتورالي (جامعة سيدي بلعباس) " :دراسة إحصائية لمخطوطات المكتبة الوطنية".
 :12:35-12:25أ.عباس رشيد دكتورالي (جامعة سيدي بلعباس) :التراث المخطوط للغرب اإلسالمي في الصحراء
الجزائرية.
 :12:45-12:35أ.عبو دليلة دكتورالية (جامعة وهران)  :منهج الدكتور بوزياني الدراجي في تحقيق كتاب زهر البستان
في دولة بني زيان لمؤلف مجهول.

12:55-12:45عمارة سيدي محمد دكتورالي (جامعة سيدي بلعباس) :تراث الغرب اإلسالمي المخطوط -مخطوط جديد
عن مناقب أبي العباس السبتي أنموذجا-
 :13:05-12:55نميش سميرة دكتورالية (جامعة تلمسان)  :قراءة في مجموع المخطوطات لمتحف الخط اإلسالمي
بتلمسان.
 :13:25-13:05مناقشة
إختتام الملتقى
توصيات الملتقى

