أرضية الندوة البحثية اخلامسة
يف موضوع:

الزكاة والوقف والعمل اخلريي واملالية اإلسالمية
ما بني يومي اخلميس  17يونيو والسبت  26يونيو 2021
(عن بعد)
أوال :اإلطار العام:

استثمارا للتوصيات العلمية ،واستكماال للمجهودات البحثية اليت أسفرت عنها الندوات البحثية األربع السابقة
املنعقدة على التوايل يف  15-14أبريل  ،2017و 20-19-18ماي  ،2018و 28-29يونيو ،2019
و  27-26يونيو ،2020يف موضوع "الزكاة والوقف والعمل اخلريي واملالية اإلسالمية" ،يعتزم تكوين الدكتوراه
"الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا اجملتمع والبيئة يف العامل املتوسطي" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،وبتعاون
مع "اجلمعية املغربية للدراسات والبحوث يف ركن الزكاة" ،تنظيم الندوة البحثية اخلامسة يف نفس املوضوع.
إن أمهية البحث يف الزكاة والوقف والعمل اخلريي واملالية اإلسالمية تكمن يف القيمة املضافة اليت تسهم هبا
هذه التصرفات لفائدة اجملتمع ،وهو ما يتطلب ربط الفكر والعلم الشرعي بالواقع املعيش.
وإذا كانت الزكاة هي تلك الفريضة اليت ما تزال يف حاجة إىل إرادة قوية إلخراج "مؤسسة الزكاة" إىل حيز
الوجود ،أو لتفعيلها بناء على رؤية وتوجهات اسرتاتيجية إلسهام الزكاة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ،فإن
موضوع الزكاة من الناحية البحثية ما زال حيتاج إىل مزيد من اجلهود العلمية ملواكبة حاجات الدول واجملتمعات يف
التمكني ملؤسسة الزكاة وإخراجها إىل الوجود ،أو تفعيلها.
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أما الوقف ،ورغم دخول مدونة األوقاف املغربية حيز التنفيذ سنة  ،2013وصدور اسرتاتيجية للنهوض
بالوقف ،فهو مازال حيتاج إىل مزيد من اجلهود البحثية واملواكبة العلمية لالستفادة من التجارب الوقفية املقارنة،
هبدف تأطري الدور التنموي للوقف يف اجملتمعات.
وأما العمل اخلريي ،وكونه ميثل ثروة مهمة إىل جانب الزكاة والوقف يف إنتاج اخلري وإشاعة املعروف يف
اجملتمعات ،فهو مازال يقتضي أيضا إىل املزيد من الدراسات والبحوث العلمية الكفيلة ببيان وظائفه يف اجملتمعات.
أما فيما خيص املالية اإلسالمية ،وحبكم التطور املؤسساتي الذي حصل يف املغرب خاصة ،ويف العديد من
الدول العربية واإلفريقية واإلسالمية ،بإطالق جمموعة من املؤسسات املتخصصة والصيغ املالية اإلسالمية ،فهو
يستلزم متابعة علمية وعملية لتطوير جودة خدماهتا ولضمان موافقتها للنصوص الشرعية والتشجيع على اإلقبال
عليها.
ونظرا ملا تركته الندوات األربع السابقة من صدى علمي طيب لدى عموم الباحثني واملهتمني ،من خالل
مشاركة العديد من الطلبة الباحثني يف سلك الدكتوراه ،بعروض علمية مستقاة من رسائلهم اجلامعية؛ وحتت
إشراف مؤطريهم؛ تأتي هذه الندوة البحثية يف نسختها اخلامسة لتمكني الطلبة الباحثني املسجلني يف سلك
الدكتوراه باجلامعات املغربية وباقي اجلامعات يف دول العامل ،من فرصة عرض مداخالهتم العلمية أمام جلن علمية
خمتصة ،وهو ما سيُسهم يف تطوير وجتويد حبوثهم موضوع الدكتوراه.
وتتجلى احلاجة إىل هذه الندوة العلمية اخلامسة يف ضرورة تعميق التناول العلمي حملاورها ،وتعزيز التفاعل
البحثي لألساتذة والطلبة الباحثني من املغرب وخارجه مع النموذج التنموي املنشود للمغرب وباقي دول العامل
العربي واإلفريقي واإلسالمي.
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ثانيا :أهداف الندوة
وأما خبصوص األهداف اليت تتوخى هذه الندوة حتقيقها ،فهي:
اهلدف األول :تشجيع الطلبة الباحثني املسجلني باجلامعات املغربية ،ودعم مسارهم البحثي ،وتنويع
استفادهتم من خربة اخلرباء واملتخصصني يف موضوع الزكاة والوقف والعمل اخلريي واملالية اإلسالمية؛
اهلدف الثاني :تعزيز االنفتاح على الطاقات البحثية املهتمة مبوضوع الزكاة والوقف والعمل اخلريي واملالية
اإلسالمية ،وخصوصا الطلبة الباحثني املسجلني يف سلك الدكتوراه يف خمتلف اجلامعات ،ومعاهد البحث باملغرب
وخارجه؛
اهلدف الثالث :ربط البحوث بقضايا الواقع وتنمية الرصيد البحثي يف موضوع الزكاة والوقف والعمل اخلريي
واملالية اإلسالمية ،وبناء القدرات البحثية للباحثني ،من خالل التدريب على القواعد العلمية والضوابط املنهجية
يف إعداد الرسائل اجلامعية؛
اهلدف الرابع :مواصلة دراسة تطور البحوث والرسائل اجلامعية يف موضوع الزكاة والوقف والعمل اخلريي،
وفتح آفاق علمية للتعاون والنشر يف جمالت علمية رائدة يف هذا اجملال.
ثالثا :حماور الندوة
 احملور األول :الرؤية والتوجهات االسرتاتيجية إلسهام الزكاة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ احملور الثاني :النهوض بالدور التنموي للوقف يف اجملتمع؛ احملور الثالث :تقوية العمل اخلريي والنهوض بوظائفه يف اجملتمع؛ -احملور الرابع :تطوير املالية اإلسالمية فقها وممارسة.
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رابعا :مواعيد هامة:
 اإلعالن عن الندوة 6 :مارس .2021 آخر أجل لتلقي مقرتحات املشاركة وتعبئة االستمارة وبطاقة املعلومات اخلاصة هبا 31 :مارس .2021 تاريخ الرد على مقرتحات املشاركة 12 :أبريل .2021 آخر أجل للتوصل باألوراق البحثية 16 :ماي .2021 -حصر الالئحة النهائية للبحوث 20 :ماي .2021

 تاريخ انعقاد الندوة:

حمور الزكاة :يومي اخلميس  17يونيو يونيو 2021



حمور الوقف :يوم السبت  19يونيو 2021



حمور العمل اخلريي :يوم اخلميس  24يونيو 2021



حمور املالية اإلسالمية :يوم السبت  26يونيو 2021

خامسا :أعضاء اللجنة العلمية
تتكون اللجنة العلمية للندوة من األساتذة:
من جامعة حممد اخلامس
.1

.2

د .العربي بوسلهام

.4

د .حممد الروكي

.9

دة .بشرى العالم

(رئيس الندوة)

.5

د .عمر الكتاني

.10

د .سعيد هالوي

.6

د .عبد الرزاق اجلاي

.11

د .عبد النيب املرزوقي

.7

د .عبد السالم فيغو

.12

د .فريد أمار

.8

دة .بثينة الغلبزوري

.13

د .موالي عمر بنحماد

د .منصف ابن الطييب
(منسق اللجنة العلمية)

.3

د .أمحد أبوزيد
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.14

د .عبد الرزاق اصبيحي

.16

دة .خدجية أبوزيد

.15

د .عبد الرزاق املزيان

.17

د .أمحد العمراني

.18

دة .طاموا أيت مبارك

من جامعة ابن زهر
.19

د .أمحد شاكر

.21

د .حلسن أشفري

.23

د .أسامة الروكي

.20

د .احلسني إيكو

.22

د .حممد الوردي

.24

د .عبد الرحيم حيزوم

.25

د .حممد قراط

.28

دة .يامنة فاطمي

.31

د .حممد احلفظاوي

.34

د .نبيل الغماري

من جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل
.26

د .إبراهيم باحممد

.27

دة .سعاد العلوي املريين

من جامعة حممد األول
.29

د .جياليل سبيع

.30

د .حسن قايدة

من جامعة موالي إمساعيل
.32

دة .فاطمة الزهراء آيت الغازي

من جامعة القرويني
.33

د .عبد اجمليد حميب

من جامعة احلسن الثاني
.35

د .صاحل النشاط

من جامعة القاضي عياض
.36

د .عبد اللطيف أيت عمي
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من جامعة موالي سليمان
.37

د .مجال اسطريي

كما تضم اللجنة العلمية للندوة أساتذة آخرين من جامعات مغربية وأجنبية سيتم اإلعالن عن أمسائهم الحقًا.
سادسا :أعضاء اللجنة التنظيمية:
تتكون اللجنة التنظيمية للندوة من:
 د .العربي بوسلهام

 د .منصف ابن الطييب

 د .صاحل النشاط

 د .يونس بيوني

 د .مصعب الديوري

 د .عبد الصمد رغييب

 دة .رجاء الروجيل
 ذ .عبد اللطيف املودن

 ذ .خالد موهوب

 ذ .عادل زريف

 ذة .عزيزة بودور

تضم اللجنة التنظيمية أيضًا أساتذة آخرين وجمموعة من الطلبة الباحثني يف سلك الدكتوراه سيتم اإلعالن عن
أمسائهم الحقًا.
سابعا :شروط وضوابط املشاركة:
 املشاركة يف الندوة بأوراق حبثية مفتوحة فقط للطبة الباحثني املسجلني بسلك الدكتوراه بإحدى اجلامعاتسواء من داخل املغرب أو خارجه .وميكن لألساتذة الباحثني والطلبة املسجلني بسلك املاسرت وسلك
الدكتوراه املهتمني مبوضوع الندوة متابعة فعالياهتا عن بعد.
 تعبئة االستمارة اخلاصة باملشاركة بورقة حبثية يف الندوة عرب الرابط:6

https://forms.gle/6S9ECFFBbdgMp6u46

 -تعبئة بطاقة املعلومات وإرساهلا والسرية الذاتية للمشارك لربيد الندوة

nadwa.zakat.waqf@gmail.com

 إرسال صورة من شهادة التسجيل يف سلك الدكتوراه لربيد الندوة. يقتصر مقرتح املشاركة العلمية (يف حدود  400كلمة) على العناصر اآلتية :اإلطار العام للبحث ،أمهيةالبحث ،مشكلة البحث ،املنهج املستعمل ،خطة البحث ،اخلالصات العامة ،مع إرفاقه ببطاقة املشاركة يف
الندوة وفق النموذج املعتمد.
 تعطى األولوية ملقرتحات املشاركة اليت متت املوافقة عليها من قبل األستاذ(ة) املشرف(ة) على حبث الدكتوراه. جيب أال يتجاوز البحث املقدم للندوة  20صفحة ( 5000كلمة) ،متضمنة ملخصا باللغة العربيةوإحدى اللغات األجنبية (الفرنسية  /اإلجنليزية) ،على أال يتجاوز  250كلمة ،مع حتديد مخس كلمات
مفتاحية على األكثر.
 تكون أبعاد مجيع هوامش الصفحة األربعة (العليا ،والسفلى ،واليمنى ،واليسرى) ( )3سم ،واملسافة بنياألسطر مفردة.
 يكون نوع اخلط فـي املنت للبحوث العربية ( ،)Simplified Arabicحبجم ( ،)14وللبحوث بلغاتأجنبية ( ،)Times New Romanحبجم (.)12
 يكتب عنوان البحث ،واسم الباحث ،واملؤسسة اليت ينتمي إليها ،وعنوان املراسلة ،على صفحة مستقلةقبل صفحات البحث .ثم تتبع بصفحات البحث ،بدءا ًبالصفحة األوىل حيث يكتب عنوان البحث
فقط متبوعا ًبكامل البحث.
 أسلوب التوثيق املعتمد على الشكل اآلتي :اسم املؤلف ،اسم الكتاب (خط ثخني) ،سنة اإلصدار،الطبعة ،دار النشر ،املدينة والدولة اليت صدر فيها ،ص :
 يتأكد الباحث من سالمة لغة البحث ،وخلوه من األخطاء اللغوية والنحوية.7

 يتم تقديم البحوث إلكرتونيا ًمن خالل بريد الندوةnadwa.zakat.waqf@gmail.com :وملزيد من املعلومات يرجى التواصل على الربيد اإللكرتوني للندوة.
عن اللجنة التنظيمية  /أ .منصف ابن الطييب
عضو اهليئة العلمية لتكوين الدكتوراه الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا اجملتمع والبيئة يف العامل املتوسطي
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