
 نبذة مختصرة عن املؤتمرات الدولية لإلعجاز في القرآن والسنة ملدينة تطوان

 ،2005يونيو  25-26 :األول املؤتمر 

 بكلية العلوم جامعة عبد املالك بتطوان

 اململكة املغربية

1ère CONFERENCE INTERNATIONAL 

(EAJAZ) 25, 26 JUIN 2005 

A LA FACULTE DES SCIENCES DE 

TETOUAN, UNIVERSITE 

ABDELMALEK ESSAADI 

 املؤتمر الدولى الثاني

بكلية العلوم جامعة عبد املالك السعدي 

 بتطوان 

 1428شوال  16-14 ،2007أكتوبر  26-28

 اململكة املغربيةب ه

2ème CONFERENCE 

INTERNATIONAL (EAJAZ) 

26- 28 octobre 2005 

à  LA FACULTE DES SCIENCES DE 

TETOUAN, UNIVERSITE 

ABDELMALEK ESSAADI 

 املؤتمر الدولى الثالث لإلعجاز العلمي

 والسنة في القرآن 

 بقصر جانة بالص بتطوان 

 ه 1431شوال  9-7،  2010شتنبر  17-19

3ème CONFERENCE 

INTERNATIONAL (EAJAZ) 

17-19 septembre 2010 

Au palais Janna palace DE TETOUAN, 

 املؤتمر الدولى الرابع لالعجاز العلمى

 2014ابريل عام 25يوم الجمعة 

 اململكة املغربية بقصر جانة بالص بتطوان

 

4ème CONFERENCE 

INTERNATIONAL (EAJAZ) eajaz 12-

13avril2015 

au palais des conférences Janna 

palace DE TETOUAN 

vendredi 25 avril 2014 



   

 
 
 

املؤتمر الدولي الخامس لإلعجاز العلمي 

 للقرآن الكريم والسنة املطهرة

  2015أبريل  13-12أيام  

اململكة املغربيةبقصر جانة بالص بتطوان   

5ème CONFERENCE 

INTERNATIONAL (EAJAZ) eajaz 12-

13avril2015 

au palais des conférences Janna 

palace DE TETOUAN 

لإلعجاز العلمي  السادساملؤتمر الدولي 

 للقرآن الكريم والسنة املطهرة

 2016أبريل   30-29أيام 

اململكة املغربية بقصر جانة بالص بتطوان  

6ème CONFERENCE 

INTERNATIONAL (EAJAZ) 29,30 avril 

2016 

au palais des conférences Janna 

palace DE TETOUAN 

http://eajaz2016.weebly.com 

لإلعجاز العلمي  السابعاملؤتمر الدولي 

 للقرآن الكريم والسنة املطهرة

2017ماي  7-5أيام   

بقصر جانة بالص بتطوان   اململكة املغربية 

7ème CONFERENCE 

INTERNATIONAL (EAJAZ) 

5-7 mai 2017 

au palais des conférences Janna 

palace DE TETOUAN 

لإلعجاز العلمي  ثامنالاملؤتمر الدولي 

 أيام للقرآن الكريم والسنة املطهرة

 ببرشلونة2019أبريل  6/7

8-ème CONFERENCE 

INTERNATIONAL (EAJAZ) 

APR 6, 2019– APR 7, 2019 

 

 

 



   

 
 
 

Principaux 

participants  

Thème principal et 

sous thèmes 

Liens importants 

الدكتور زغلول  •
 النجار

Dr. Zeghloul 
Nejjar 

الدكتور محمد  •
 الفايد

Dr mohamed 
al fayed 

الدكتور إدريس  •
 خرشاف

Dr. Idriss 
kharchaf 

الدكتور محمد  •
 موسى الشريف

Dr.mh 
moussa sharif 

 وآخرون •
et autres 

 
 
 
 
 
 
 

 

 )حتى يتبين لهم أنه الحق(

 

 

ضيف  الدكتور زغلول النجار •
 الشرف

Dr. Zeghloul Nejjar 

 (Invité d’honneur) 

 

• https://www.youtube.c
om/watch?v=XoT60g5c
v2Y  

• https://www.youtube.c
om/watch?v=TQSNoeC
OhtY 

 ،2005يونيو  25-26  : املؤتمر األول 

 بكلية العلوم جامعة عبد املالك بتطوان

1ère CONFERENCE INTERNATIONALE (EAJAZ) 25, 26 JUIN 2005 

A LA FACULTE DES SCIENCES DE TETOUAN, UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 

 



   

 
 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 



   

 
 
 

 صور من أرشيف المؤتمر

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الدولياملؤتمر 
 بكلية العلوم جامعة عبد املالك السعدي بتطوان

 ه 1428شوال  16-14 ،2007أكتوبر  26-28

2ème CONFERENCE INTERNATIONALE (EAJAZ) 26, 28 OCTOBRE 2005 

A LA FACULTE DES SCIENCES DE TETOUAN, UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 



   

 
 
 

Principaux participants  Thème principal et 

sous thèmes 

Liens importants 

• Dr. Zeghloul 
Nejjar 

• Dr.Mahmoud 
naja 

• Dr. Idriss 
kharchaf 

• Dr.khallaf al 
ghalbi 

• Dr.hamdan 
addassouki 
hamam 

• Dr.mh sharia 

• Dr.lot bonatero 

• Dr. Mehdi 
bagdouri 

• Dr.mh Bourbab 

• Dr.nour ddine 
Mtteli 

• et autres 

 

 

 

 

َسُنرِيِهْم آََيتَِنا ِف اْْلفَاِق َوِف )
 ۗ  أَنُفِسِهْم َحَّتىٰ يَ تَ َبَّيىَ ََلُْم َأنىُه اْْلَقُّ 

 َشْيء   ُكل ِ   َعَلىٰ  َأنىهُ  ِبَربِ كَ  َيْكفِ  َأَولَْ 
  س فصلت ((53) َشِهيد  

 الرابط

https://www.youtube.com/

watch?v=iM9q6_vSaQ8 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

 
 

 

 

Principaux 

participants  

Thème 

principal et 

sous thèmes 

Liens importants 

 
 
 

• Dr. Zeghloul Nejjar 

• Dr.Mahmoud naja 

• Dr.mh moussa sharif 

• Dr.mh sharia 

• Dr.ahmed mligi 

• Dr. Ibrahim maharik  

• Dr. ossama belaabad 

• Dr. maamoun 
hammouda 

• Dr. Tawfiq assaad nassr 
allah 

• et autres 

 

 

 

 

 

https://www.maghress.com/tinjah/9507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤتمر الدولى الثالث لإلعجاز العلمي
 والسنة في القرآن

 ه 1431شوال  9-7،  2010شتنبر  19- 17بقصر جانة بالص بتطوان

3ème CONFERENCE INTERNATIONALE (EAJAZ) 17-19 SEPTEMBRE 2010 

A LA FACULTE DES SCIENCES DE TETOUAN, UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 
 

https://www.maghress.com/tinjah/9507


   

 
 
 

 
افتتاح المؤتمر الثالث لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم 

 والسنة النبوية بتطوان
 )تقرير صحفي(

المؤتمر الثالث لإلعجاز العلمي في القرآن  شتنبر الجاري بقصر جنة بالص طريق مرتيل 17افتتح أمس الجمعة 
شتنبر  19و  17الكريم والسنة النبوية من تنظيم كلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان في الفترة الممتدة بين 

 الجاري، بحضور محاضرين ومشايخ من المغرب وبلدان عربية.
لبروفسور زغلول اضرين المغاربة والعرب على رأسهم اوترتكز أهداف المؤتمر الذي يحضر فعالياته عدد من المح

من  3من مصر،  5من السعودية،  5محاضرين مغاربة،  6باحثا في مجال اإلعجاز العلمي،  23راغب النجار و
من كل من األردن وتركيا وغزة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى المحاضر المرموق الدكتور  1الجزائر، 

شريف والدكتور راغب السرجاني، والدكتور أحمد السديسفي على التعريف باإلعجاز العلمي للقرآن محمد موسى ال
الكريم والسنة النبوية المطهرة، التعريف بضوابط البحث في موضوع اإلعجاز للقرآن والسنة، توجيه الباحثين إلى 

عن طريق الربط بين الفكر العلمي  اإلهتمام والعمل على إظهار مختلف نواحي اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة
واإليماني، توجيه البحث في مجال اإلكتشافات العلمية انطالقا من القرآن والسنة، اإلطالع على أحدث التطورات 

والمستجدات في مجال اإلعجاز العلمي، التعارف بين الباحثين والمهتمين باإلعجاز العلمي من جميع أنحاء العالم قصد 
ق لخدمة هذا العلم وتبادل الخبرات والمعارف، مد جسور التعاون مع جميع الهيئات المهتمة باإلعجاز التواصل والتنسي

العلمي وتتمحور مجاالت المؤتمر التأصيل الشرعي : الضوابط والمزالق، الطب والعلوم الطبية، علوم الحياة وعلم 
شريع، التاريخ، العلوم االقتصادية، العلوم اإلنسانية األجنة، علوم األرض، العلوم الفيزيائية، وعلم الفلك، اللغة، الت

 واالجتماعية والنفسية
وقد افتتح المؤتمر بكلمة لممثلي جامعة عبد المالك السعدي، والمجالس العلمية والجماعة الحضرية واللجنة المنظمة، 

ور محمد موسى الشريف " باإلضافة إلى كلمة للضيوف المحاضرين في المؤتمر، وقد تضمنت األمسية محاضرة للدكت
األثر الحضري والثقافي لإلعجاز العلمي "، واعتزمت كلية العلوم بتطوان تنظيم المؤتمر الثالث لإلعجاز العلمي 

والقرآن الكريم والسنة النبوية.بعد النجاح الذي حققه كل من المؤتمر الوطني األول لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم 
أكتوبر –والمؤتمر الوطني الثاني والمغاربي األول لإلعجاز العلمي والقرآن الكريم  – 2005و يوني –والسنة النبوية 

محاضرا من المغرب وبعض  60والذي عرف مشاركة أكثر من ألف باحث ومهتم ومشاركة أكثر من  – 2007
 الدول العربية )الجزائر، مصر، السعودية(.

ائب رئيس المجلس العلمي، نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي، تجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤتمر شهد حضور ن
عميد كلية العلوم، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وممثلين عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وفعاليات مدنية 

ام أبي القاسم وجمعوية وممثلين عن السلطات المحلية بالمدينة منظم بتنسيق مع معهد اإلمام مالك بتطوان، معهد اإلم
الشاطبي بتطوان، معهد اإلمام مالك بتروال، المجالس العلمية المحلية بتطوان، المضيق، طنجة، شفشاون والعرائش، 
المدرسة العليا لألساتذة بتطوان، المدرسة الوطنية للهندسة التطبيقية بتطوان، جمعية الشهاب الثقافية بتطوان، المركز 

لتربوية اإلسالمية بالمدرسة العليا لألساتذة بتطوان، المنتدى الوطني للتعليم العالي المغربي للدراسات واألبحاث ا
 فرع تطوان ومؤسسات أخرى. -والبحث العلمي، الجمعية المغربية لمدرسي التربية اإلسالمية 

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D9%8A%20%D8% 

A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20-

%20%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A

7%D8%B7%D8%A8%D9%8A&epa=SEARCH_BOX 

 

https://www.facebook.com/notes/tetouan/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86/477657093688/?__xts__%5B0%5D=68.ARCOxXl9K8o4eH2h1PDwKN-aqTUV2GZg4ehn0U0d_Y2hhMTguqXxYnkA9yeOMxCGPhK-ZuvgoTmAoWYDTj-uGJ50uUIWqB-cwJ8m1sPuB3u8Mz0IJxQp8f7v7s4QbdzGSeE-1sFgJr0SAFDm3DujhzjuooZj73McD_hruFElbYGHGo6CjPEVrpAHaF92NSCGgFTh8_VVczree484zQTHLtml9rh2v5MtZSrPhxx_F23hK-eSORx6T_THKFbbs8WhOILrg98sopCgQSTYeFUYsSvtehiuHPRfDxT3o4R8pp_P4dBsPMY&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/notes/tetouan/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86/477657093688/?__xts__%5B0%5D=68.ARCOxXl9K8o4eH2h1PDwKN-aqTUV2GZg4ehn0U0d_Y2hhMTguqXxYnkA9yeOMxCGPhK-ZuvgoTmAoWYDTj-uGJ50uUIWqB-cwJ8m1sPuB3u8Mz0IJxQp8f7v7s4QbdzGSeE-1sFgJr0SAFDm3DujhzjuooZj73McD_hruFElbYGHGo6CjPEVrpAHaF92NSCGgFTh8_VVczree484zQTHLtml9rh2v5MtZSrPhxx_F23hK-eSORx6T_THKFbbs8WhOILrg98sopCgQSTYeFUYsSvtehiuHPRfDxT3o4R8pp_P4dBsPMY&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/notes/tetouan/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86/477657093688/?__xts__%5B0%5D=68.ARCOxXl9K8o4eH2h1PDwKN-aqTUV2GZg4ehn0U0d_Y2hhMTguqXxYnkA9yeOMxCGPhK-ZuvgoTmAoWYDTj-uGJ50uUIWqB-cwJ8m1sPuB3u8Mz0IJxQp8f7v7s4QbdzGSeE-1sFgJr0SAFDm3DujhzjuooZj73McD_hruFElbYGHGo6CjPEVrpAHaF92NSCGgFTh8_VVczree484zQTHLtml9rh2v5MtZSrPhxx_F23hK-eSORx6T_THKFbbs8WhOILrg98sopCgQSTYeFUYsSvtehiuHPRfDxT3o4R8pp_P4dBsPMY&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D9%8A%20%D8%25


   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Principaux 

participants  

Thème principal et 

sous thèmes 

Liens importants 

محمد فاروق  د. •
 النبهان

محمد موسى  د. •
 الشريف

 د.زغلول النجار •

 محمد قراط د. •

 د. فارس حمزة •

 سليمة بناني ذة. •

د. محمد أنطونيو  •
 شافعي

د. محمد ياسني  •
 جوناواي

 نجية لطفيد.  •

 محمد أحمين د. •

د. عثمان محمود  •
 عثمان

 د. أشرف دوابه •

 

والبنوك االسالمية اإلسالمياالقتصاد   

 

EAJAZ2014.WEEBLY.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 املؤتمر الدولى الرابع لالعجاز العلمى
 2014ابريل عام 25يوم الجمعة 

 اململكة املغربية بقصر جانة بالص بتطوان

4ème CONFERENCE INTERNATIONALE (EAJAZ) 25-27 Avril 2014 

JANNA PALACE/TETOUAN/MAROC  

http://eajaz2014.weebly.com/uploads/2/2/8/2/22829230/3614712_orig.jpg?406
http://eajaz2014.weebly.com/uploads/2/2/8/2/22829230/8226668_orig.jpg?408


   

 
 
 

افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرابع لإلعجاز العلمي للقرآن 
 الكريم والسنة النبوية المطهرة

 )تقرير صحفي(
م، أعمال المؤتمر الدولي الرابع لإلعجاز العلمي للقرآن الكريم 2014أبريل  24افتتحت يوم الخميس 

والسنة النبوية المطهرة الذي تنظمه هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة لشمال المغرب وجامعة 

لألبحاث  عبد الملك السعدي وكلية العلوم وكلية أصول الدين بتطوان وجمعية الشهاب الثقافية ومركز إنماء

والدراسات المستقبلية تحت شعار"}األزمة االقتصادية المالية والحلول اإلسالمية الممكنة{، بقاعة الحفالت 

 ."والمؤتمرات "جنة بالص

عرفت الجلسة االفتتاحية إلقاء كلمات الهيئات المنظمة التي أجمعت في مجملها على أهمية و راهنية شعار 

من أزمة مالية خانقة بسبب تغييب النظرية االقتصادية اإلسالمية في البعد  المؤتمر في ظل ما يعيشه العالم

عن الربا والغرر والضرر وأكل أموال الناس بالباطل في المعامالت المالية، وكذا الكشف عن جوانب مهمة 

ب لالقتصاد اإلسالمي في البناء القويم لإلنسانية و اإلنسان، وتبيين عظمة الدين اإلسالمي في الجان

 .االقتصادي

كما أكدت الكلمات االفتتاحية أيضا على ضرورة تشجيع البحوث الجامعية األكاديمية لوضع استراتيجية لما 

نبه عليه القرآن الكريم في الجانب االقتصادي لوضع أرضية تكون مدخال أساسيا في معالجة المشاكل التي 

اإلسالمي في المالية اإلسالمية بما أن الغرب  تعرقل السير الهادي للبشرية، وعلى ضرورة اعتماد المنهج

 .يسبقنا اليوم حثيثا في البحث في االقتصاد اإلسالمي واعتماد آلياته

ومن هنا تفترض مجموعة من التساؤالت: هل يمكن أن يصبح نظام التمويل اإلسالمي نظام تمويل عالمي؟ 

 اإلسالمي ؟هل نتوفر على الكوادر الكافية لنخوض غمار التمويل 

وقد عرفت الجسلة األولى إلقاء محاضرة للدكتور الداعية اإلسالمي موسى الشريف حول "فاعلية التشريع 

اإلسالمي لمقاومة األزمة العالمية" حيث هنأ في بدايتها المغرب شعبا وحكومة على القرار الحكيم باعتماد 

هذا من توق األرض إلى الغيث، تلتها محاضرة البنوك اإلسالمية، معبّرا عن أن الشعب المغربي أتوق إلى 

 ."الدكتور محمد قراط حول" اإلعجاز النبوي في البيوع المرابحة نموذجا

ويروم المؤتمر الدولي الرابع لإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عبر جلساته األربع _ 

ي االقتصاد اإلسالمي والمعامالت اإلسالمية المالية التي تعالج محاور متنوعة تتعلق باإلعجاز التشريعي ف

ومواجهة األزمات االقتصادية وعرض تجارب المالية اإلسالمية والتعليم والبحث العلمي بين االنتظارات 

م، أن يخرج بتصويات تنتقل بالجانب النظري 2014أبريل  25/26/27والتحديات _ وتمتد خالل يومي 

 .زيل التطبيقي على أرض الواقع تماشيا مع متطلبات المرحلةلالقتصاد اإلسالمي إلى التن

هذا ونظم على هامش المؤتمر معرضا لإلعجاز العلمي لهيأة شمال المغرب، ومعرضا متخصصا لكتب 

 .اإلعجاز العلمي في الكتاب والسنة وكتب االقتصاد اإلسالمي لمكتبة التواصل بتطوان
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 عمر الكتاني د. •
د. محمد موسى  •

 الشريف
د.زغلول  •

 النجار

 د. محمد قراط •

 د. فارس حمزة •

 ذة. سليمة بناني •

د. عبد المهيمن  •
 حمزة

 د. نجية لطفي •

 د. محمد أحمين •

 د. أشرف دوابه •

 

االسالمي وحلوله نظام التمويل 

المبتكرة في ظل االعجاز التشريعي 

 واالقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مي للقرآن الكريم والسنة املطهرةاملؤتمر الدولي الخامس لإلعجاز العل

2015أبريل  13-12أيام   

اململكة املغربيةبقصر جانة بالص بتطوان   

5ème CONFERENCE INTERNATIONALE (EAJAZ)  12-13 avril 2015  

au palais des conférences Janna palace DE TETOUAN/MAROC  



   

 
 
 

لمؤتمر الدولي الخامس لإلعجاز العلمي للقرآن الكريم ا
والسنة النبوية المطهرة، يدعو للتعريف بالمالية الشرعية 

 عن طريق وسائل اإلعالم

 يوم 08 - 03 – 2015 ينشر في الشرق المغربية أحمد المرين

 )تقرير صحفي(
 

بعد نجاح النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي الرابع لإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . تستضيف 

في شهر منتصف أبريل القادم الدورة الخامسة منه ، ويشرف على تنظيم هذا الملتقى الدولي ، هيئة  مدينة تطوان

اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة لشمال المغرب، والكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد الملك 

  .السعدي وشراكة وتعاون مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات العلمية وطنيا ودوليا

ومن المقرر أن تناقش الدورة الخامسة من المؤتمر التي تتمحور حول المعامالت المالية والمصرفية اإلسالمية بين 

الواقع واآلفاق ، مجموعة من المحاور من ابرزها دور األبناك التشاركية في النهوض باالقتصاد الوطني المغربي ، و 

التجربة التشاركية المرتقبة بالمغرب انطالقا من نصوص القانون الجديد المؤطرة ببن أزمة التنظيم التشريعي وضعف 

انفتاح على التجارب المقارنة . هذا باإلضافة إلى تسليط الضوء على القيم األخالقية في العالقات الدولية، ودور اإلعالم 

 . في التصحيح الصور السلبية عن اإلسالم والمسلمين. ثم اعجاز التشريع في مواجهة األزمات المالية واالقتصادية

هذا وسينكب المؤتمر على تقديم مشروع يتعلق بالتأليف الجماعي للدراسات التعليمية في ميدان المالية اإلسالمية. وكذا 

تقديم نماذج التحقيق الشرعي في المعامالت المالية وإمكانية توحيدها على المستوى العالمي ، باإلضافة إلى تحديد 

 . أولويات البحوث في مجال االقتصاد والتمويل اإلسالمي

ويستحضر المؤتمر الخامس تجربة البنوك اإلسالمية ودورها الفعال في النجاح االقتصاد اإلندونيسي كتجربة إندونيسية 

 .رائدة ، ومالها من تأثير على تنمية صحوة بنوك آسيا

ويشارك في هذا الملتقى الدولي، عدد من العلماء والمفكرين والمتخصصين في اعجاز القرأن الكريم والسنة النبوية، 

والمعامالت المالية اإلسالمية على الصعيد الوطني والدولي ومن أبرزهم الدكتور عبد الرحمان االطرم االمين العام 

للهيئة االسالمية لالقتصاد والتمويل ، والدكتور سامر القنطقجي وهو من كبار الخبراء التقنين والفنين بسوريا ، و ا 

لدكتور زغلول النجار، األكاديمي والباحث الجيولوجي ، وعضو الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة. كما 

يحضر الدكتور موسى الشريف عضو الهيئة التأسيسية للهيئة العالمية للقران الكريم، وعضو الجمعية العمومية للهيئة 

 .العالمية لإلعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية

ومن بين المشاركين أيضا، الدكتور عثمان محمود عثمان، الصحفي بقناة الجزيرة القطرية. و الدكتور عبد هللا المصلح 

األمين العام للهيأة العالمية لإلعجاز في القران والسنة ، و الدكتورة حامد ميرة األمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية ، ويشارك من المغرب رئيس جامع القرويين الدكتور محمد التمسماني ، ورئيس جامع عبد الملك 

 السعدي حذيفة أمزيان ،

ويجمع المنظمون لهذا المؤتمر على أهمية وراهنية الشعار ، لكونه يكشف عن جوانب مهمة في االقتصاد اإلسالمي، في 

وقت ال يزال العالم يعاني من أزمات مالية، بسبب تغييب النظرية االقتصادية اإلسالمية ، وما ينتج عن ذلك من هشاشة 

 .هذا النظام المالي

ويتزامن هذا المؤتمر مع تبني الحكومة المغربية ، إنشاء البنوك التشاركية و التوجه نحو الترخيص لمؤسسات المالية 

 اإلسالمية بالمغرب، وما تشهده الجامعات المغربية من افتتاح شعب الماستر للتمويالت البديلة

.  

 

https://www.maghress.com/sohofe
https://www.maghress.com/city/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86
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 لإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة املطهرة السادساملؤتمر الدولي 
 2016أبريل   30-29أيام 

اململكة املغربية بقصر جانة بالص بتطوان  

3ème CONFERENCE INTERNATIONALE (EAJAZ) 17-19 SEPTEMBRE 2010 

A LA FACULTE DES SCIENCES DE TETOUAN, UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI 

 



   

 
 
 

لقرآن في الإلعجاز  سادسالافتتاح أعمال المؤتمر الدولي  .

 الكريم والسنة النبوية المطهرة

 )تقرير صحفي(

 متابعة –هوية بريس 
 2016أبريل  28الخميس 

بنسخة منه، ” هوية بريس“في إطار أنشطتها اإلشعاعية، تعلن هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال املغرب في بالغ صحفي توصلت 

-29بت للرأي العام الوطني والفعاليات املدنية، عن تنظيم املؤتمر الدولي السادس لإلعجاز في القرآن والسنة بمدينة تطوان أيام: الجمعة والس

 بتطوان. 2016أبريل  30

ددة فبعد تنظيم ثالث مؤتمرات بشراكة مع كلية العلوم بتطوان في ميدان اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ، ومؤتمرين بشراكة مع الكلية متع

التخصصات بمرتيل في ميدان اإلعجاز اإلقتصادي في القرآن والسنة، تحط الهيئة رحالها في هذه السنة بكلية أصول الدين التابعة لجامعة 

 املالك السعدي بتطوان لتنظم معها مؤتمرها السادس في موضوع اإلعجاز التشريعي في القرآن والسنة تحت شعار: عبد

 ”التشريع االسالمي املالذ اآلمن للبشرية“

 هيئة اإلعجاز في القرآن والسنة لشمال املغرب وكلية أصول الدين تنظمان هذا املؤتمر بتنسيق مع:

رتيل وكلية العلوم وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان وكلية العلوم والتقنيات بطنجة واملدرسة الوطنية الكلية متعددة التخصصات بم

للتجارة والتسيير بطنجة والكلية متعددة التخصصات بالعرائش، واملجالس العلمية املحلية بكل من تطوان واملضيق وطنجة والعرائش 

وجمعية اإلمام عبد هللا الهبطي للقرآن الكريم   والثقافي وجمعية اإلحسان والتوعية بتطوان والشاون ووزان وجمعية العمل االجتماعي

 بشفشاون.

على أن تتم باقي أشغال املؤتمر بقصر املؤتمرات جنة باالص   صباحا، 2016أبريل 29وستقام الجلسة االفتتاحية بكلية أصول الدين يوم الجمعة 

 كة املغربية.الكائن بطريق مرتيل بتطوان/ اململ

 ويعد املؤتمر الدولي السادس لإلعجاز في القرآن والسنة بمدينة تطوان الذي تنظمه هيئة االعجاز في القرآن والسنة لشمال املغرب ، محطة

املجتمع الوطني وطنية بالغة األهمية الستشراف الرؤية املستقبلية لبناء إنساني مستقر على هامش الوضع الدولي املرتبك، تنفتح به الهيئة على 

 والدولي وتعكس فيها القضايا االنسانية وأسئلتها املفتوحة،

 وخارجه.  املغرب  يشارك في مناقشة ملفات املؤتمر شخصيات وطنية ودولية من مختلف التخصصات العلمية من داخل

 كلمة املؤتمر الدولي السادس لإلعجاز في القرآن والسنة

 على هامش الوضع الدولي املرتبك… مستقرالرؤية املستقبلية لبناء 
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 )حديث صحيح، أخرجه الحاكم في مستدركه(.” رحمة مهداة

 وبعد:

 يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة أخرى معتمدا على اقتصاد يشوب النظام االقتصادي العاملي غموض يهدد بانهيار دول بأكملها، فهو ال 

ل عنكبوتي سريع االنتشار ولكنه سريع االنهيار أيضا، وهو نظام متطور جذاب لكنه نظام أزمات مستمرة ومتكررة، فكم من نقود تطبع بال مقاب

ة يفوق حجم الناتج القومي لتلك الدول بكثير، نعم إنه اقتصاد لها من أصول مادية وكم من حجم لديون األجهزة املصرفية داخل الدول الغربي

 ديث.الفقاعة.. وقد زاد األمُر وضوحا في السنوات األخيرة في سلسلة من األزمات االقتصادية العاملية املتقاربة عبر تاريخ عصر العوملة الح

 …ه األزماتومع غياب مؤشرات لتحسن واضح لألوضاع في ظل الظروف الحرجة التي أعقبت هذ •

 في ظل تدهور األوضاع واستنزاف موارد الدول عربًيا ودولًيا.. •



   

 
 
 

سمالية صار حديث املفكرين الغربيين اآلن عن عصر ما بعد العوملة، بل وعصر ما بعد الرأسمالية، وتبين لهم أن التاريخ لم ينته عند القيم الرأ

افيا وأ  خفق منذ بدايته.الليبرالية، كما لم يتحقق هذا الحلم الرأسمالي جغر

 وقبل السقوط واالنهيار الكامل. •

ي وجه بدأ الغرب ينقلب على ثوابته من القيم الرأسمالية الليبرالية التي كانت الحرية االقتصادية املطلقة إحدى ثوابته، فبدأ يروج للوقوف ف 

 …االحتكار، ويقوم بتأميم املؤسسات وقد كان ذلك من محرماته

 معامالته املالية هي سبب األزمة:وبدأ يعترف أن بعض 

 كالربا، وبيع الغرر وامليسر واملتاجرة في الديون، واملضاربات الوهمية غير املشروعة..

، ”الصكوك”، و”املشاركة“وأخذ النظام الغربي من أدوات اقتصادية إسالمية فرضت نفسها في قواميس البنوك الغربية كحل بديل مثل: 

افق مع أحكام الشريعة وإزالة الفائد” التكافل”و ة الربوية.. من حيث أن العالج الغربي املقترح لألزمة االقتصادية العاملية جزء مهم منه يتو

عليه  واحترام مبادئ حددها النظام اإلسالمي املالي.. ليتبين لنا بذلك وجه عظيم لإلعجاز االقتصادي والتشريعي لكتاب هللا العزيز وسنة نبيه

 ذي بدأ الغرب يتناغم معه عن قصد أو غير قصد في معالجاته لألزمة االقتصادية العاملية.ال… الصالة والسالم

في املشاركة ملعالجة األزمات  –بما يملك من أدوات -لقد أبان يد من املفكرين االقتصاديين وبعض القادة الغربيين ترشيحهم لالقتصاد اإلسالمي 

 البشرية حاليا والتي تهدد وجود الحياة فوق أرضنا.البيئية واالجتماعية والسياسية التي تعيشها 

م التشريع االسالمي كقانون عاملي، أوال: ألنه كان بالفعل قانونا عامليا دَّ
َ
وثانيا: ألن غرضه أن يحقق مصالح … ..وفي هذا السياق، يجب أن ُيق

يوما يدور في حلقات مغلقة من املشاكل االجتماعية فنحن ال نشك أن العالم سيجد نفسه … الدنيا واآلخرة ويعطل جميع املفاسد ويقللها

 …والسياسية واالقتصادية، وسيكتشف عاجال أم آجال أن شريعة اإلسالم السمحة هي الحل األمثل ملشاكله في األرض

 ألصولنا في التشريع.وحتى إن لم يطبق عقالء الغرب هذا النظام بحذافيره، فنحن ملزمون في وطننا أن نحذر من نتائج هذه األزمة وأن نرجع 

وفي هذا اإلطار أقامت هيئتنا مؤتمريها السابقين لتدارس األزمة االقتصادية العاملية في الكلية متعددة التخصصات بتسليط الضوء على 

مه، املشروع اإلسالمي االقتصادي، وتقيم هذا العام مؤتمرها السادس بشراكة مع كلية أصول الدين مخصص لإلعجاز التشريعي وبيان 
َ
ِحك

 ألننا نرى أن هذا النوع من اإلعجاز مفتقر إلى خمسة أمور مهمة:

 وضع تعريف له ينهي الخالف بشأنه، وهو عمل ينبغي أن تتواله هيئة عليا إلتمامه. .1

، املقارنة الجادة بين بعض جوانب التشريع في اإلسالم وجوانب التشريع عند األمم األخرى، وهذا عمل اجتهد فيه بعض املحدثين .2

لكن هذا من األعمال املوسوعية التي ينبغي أن تلتقي عليها جهود رجال تشريع عظماء من الشرعيين والقانونيين والحقوقيين 

 وعلماء الفكر واالجتماع والثقافة.

 عرض هذا اإلعجاز التشريعي العظيم على جماهير املسلمين لتزداد إيمانا بجالل هذا الدين وعظم تشريعاته. .3

 سلمين إلى النظر في جالل هذه التشريعات وإعجازها، وصالحيتها لحل كل املشكالت التي يعانون منها في مجتمعاتهم.دعوة غير امل .4

عنى بجمع علماء التشريع في العالم وعرض ما في كتابنا العظيم وسنة نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم من  .5
ُ
عقد مؤتمرات عاملية ت

 نقاذ مجتمعاتهم من الهوة السحيقة التي سقطت فيها.تشريعات هم بأمسِّ الحاجة إليها إل 

فاإلعجاز التشريعي لم يوف حقه، والجهود في بيانه والعناية به ضحلة للغاية، بل هو اإلعجاز اليتيم الذي لم يجد من يرعاه ويقوم  .6

 به إلى اآلن.

عنى به وتقوم على شؤونه.
ُ
نشأ هيئة عاملية لإلعجاز التشريعي ت

ُ
 وذلك في أفق أن ت

ُ
ة ُه الِفكريَّ

ُ
ِ ُمجتَمٍع َمدَرَست

لِّ
ُ
. فالتخصص طريق اإلبداع.. وِلك

ِته عن غيِره.  نهُج اإلسالميُّ باستقالليَّ
َ
ُز امل ُه بناًء على َمفاهيِمها، ومبادئها، ويتميِّ

َ
ُد ُسلوك ِ

ِمِه؛ فهو ال التي ينَهُل ِمنها، وُيَحدِّ
ُ
ظ

ُ
تِه ون موِليَّ

ُ
ُز ِبش كما يتميَّ

 إل 
َ
 عامَّ يتُرُك الَعنان

ً
ا  َمنهجيَّ

ً
َهِجه؛ بْل يرُسُم إطارا

ْ
اقِع، وَضْبِطِه ِضْمَن َمن ٍ َمفروٍض، ثمَّ يعَمُد إلى تأصيِل هذا الو

اقٍع عمليِّ ِل يجاِد و
ُ
 ِلك

ً
 ُمتناِغما

ً
ا

.
ً
اقٍع وُمحتمال  و

 وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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المؤتمر الدولي السابع لإلعجاز العلمي في القرآن 
 بتطوان 2017ماي  7و 6و 5والسنة أيام 

  )تقرير صحفي(

 23:16 2017مايو    03عبد هللا المصمودي

 متابعة –هوية بريس 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف خلقه محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحابته 

 أجمعين، وبعد:

ينعقد بفضل هللا ومنته المؤتمر الدولي لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة، هذه السنة في 

، وذلك أيام الجمعة ”شمولية إعجاز القرآن عامل رئيس لبناء اإلنسان” نسخته السابعة والتي تنظم تحت شعار 

، بقصر المؤتمرات جنة 2017ماي  7،  6، 5الموافق لـ 1438شعبان  11و  10و  9و السبت و األحد 

 باالص طريق مارتيل بمدينة تطوان بالمملكة المغربية.

تنظمها هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن و السنة بشمال المغرب، وكلية العلوم القانونية   هذه النسخة التي

مع كلية اآلداب و العلوم  واالقتصادية واالجتماعية بتطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بشراكة

بتطوان، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، وكلية العلوم و التقنيات بطنجة و المدرسة   اإلنسانية

الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة ، والكلية المتعددة التخصصات بالعرائش: التابعين لجامعة عبد المالك السعدي، 

بكلية الشريعة التابعة لجامعة سيدي بن عبد   في قضايا القضاء والعقار واألدوية ومختبر المقارنات التشريعية

هللا بفاس، وجمعية العمل االجتماعي والثقافي )فرع تطوان(، وجمعية اإلمام عبد هللا الهبطي للقرآن الكريم 

 رع تطوان(.بشفشاون وجمعية اإلمام مالك لتحفيظ القرآن )فرع تطوان(، جمعية التكافل االجتماعي )ف

 

السنوية التي تهدف إلى اإلحاطة بمادة   وتنضاف هذه التظاهرة الثقافية إلى رصيد المحطة الدولية والوطنية

اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، وتطويرها في قالبها األكاديمي الشمولي، وذلك من أجل بناء إنساني متكامل 

ة المتذبذبة، ويشهد المؤتمر لهذه السنة حضورا أكاديميا وازنا ومستقر وسط رياح التغيرات الدولية و اإلقليمي

ممثال بعلماء ومفكرين بارزين من مختلف األقطار العربية، سيثرون النقاش المتعلق بتتبع تطور مادة اإلعجاز 

العلمي. حري بالذكر أن القائمين على تنظيم الحدث يراهنون هذه السنة ، على تقديم رؤية شمولية عن مادة 

اإلعجاز من خالل تغطية مختلف المحاور العلمية األكاديمية المتعلقة بها، على مدى ثالث أيام تتضمن برنامج 

حافالً بالجلسات و المداخالت العلمية تغطي محاور : السبق القرآني في ميدان البيولوجيا و الجيولوجيا، مع 

ز البياني ، واإلعجاز التاريخي الغيبي، عروض لمادة اإلعجاز االقتصادي، واإلعجاز التشريعي، واإلعجا

 واإلعجاز في العلوم االجتماعية.

http://howiyapress.com/author/masmoudi/
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 القرآن والسنةاالعجاز في محاور علوم 
 )ملخص(

على عكس ما حدث مع فالقرآن والسنة متعددة، االعجاز في محاور علوم                                                   

الكنيسة حين تقدمت االكتشافات العلمية من افتراق بين العلم والدين، فقد سبق القرآن الكريم العلوم الحديثة في 

لمية الدقيقة, بل لقد تبين أن القرآن الكريم والسنة النبوية املشرفة قاما على الحديث عن العديد من املحاور الع

امتداد التاريخ بإزالة الفكر الخرافي من تصور الناس وزودا البشرية بمعلومات ضرورية عن الكون والحياة, وكمثال ال 

ا في هذا الكتاب وهي دالة على أن للحصر نسوق بعض املواضيع العلمية التي تناولها القرآن والسنة والتي تناولناه

 هذا القرآن ما كان إال وحيا أنزله هللا على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم:

  السبق القرآني في علم األجنة:• 

كان علماء الغرب يتصورون أن الجنين يخلق مكتمال إما في الحيوان املنوي للرجل فقط أو في  19حتى أواخر القرن 

الخلية البيضية للمرأة فقط.. وقد سبق القرآن الكريم العلم الحديث في كون الجنين يخلق أطوارا وليس قطعة 

مصدر الجنين من ذكر وأنثى، وفي تحديد مراحل خلق  ، في كون  19واحدة كما تصور علماء الغرب حتى أواخر القرن 

الجنين بوصف أدق مما هو عليه في الكتب العلمية املختصة)نطفة، علقة، عظام، لحم، خلقة أخيرة، وفي كونه 

 ..وغيرها من املواضيع.6يصبح مهيأ للحياة خارج الرحم بعد تمام الشهر 

لإلختزال، قال تعالى: )ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طين ثم املراحل في قالبها التسلسلي الزمني الغير قابل …
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 للمرور الفوري

  في علوم الفضاء:• 

اقعية، فقد تكلم بالتفاصيل عما يحيط باألرض ويرتبط بحياتهم اليومية، وتكلم عن  يعلمنا القرآن الكريم منهج الو

، فأخبرنا بأن للكون بداية، وبأن خلق السماوات واألرض أكبر من خلق الناس..وبأن الكون كان في الكون في شموليته

أصله كتلة واحدة ثم انفتق وال يزال يتوسع ويتمدد، وأن أصل الحديد املتواجد في األرض من الفضاء الخارجي..وبأن 

ظ، وبأنها ذات الرجع )ترجع إلى الفضاء النجوم تولد من الدخان الكوني، وهي كلها تسبح في مدارات سقف محفو 

الخارجي كل ما هو ضار باإلنسان واألحياء من أشعة وحجارة وغيرها(.. وبأن للكون نهاية، وبأن انفجار النجوم يعطي 

الشكل الوردي في الفضاء..وبوجود النجم الثاقب أو النجوم النترونية ومكانس السماء أو الثقوب السوداء.. وبأن 

ة يقابله طواف في الكون كله والطواف ظاهرة مشتركة بين كل العناصر الكونية، وبكون البنية الخلوية طواف الكعب

دليل الخالق الواحد.. وهذا ما أسميه  -املوحدة في الكون ..والخضوع بالطواف املشترك بين جميع مكونات الكون 

اقعية في الطرح العلمي وعدم االبتعاد الى أكوان إفتراضية ال د أفالك، وبأن …ليل لدينا عليهاالو ومواضيع أخرى.و

الشمس تجري ملستقر لها، وبأن األرض تجري وليست ثابتة، وبأن الشمس والقمر بحسبان )يخضعان لحساب 

وأنت جالس أو في أعمالك الخاصة في كوكب األرض، تدور الشمس حول مركز درب التبانة  دقيق(، وبأن السماء
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 والشمس تجري وهي تجر معها األرض وكل كواكب املجموعة الشمسية..

األرض حول كيلو متر في الساعة، وأضف إلى ذلك سرعة دوران  1670أضف إلى ذلك سرعة دوران األرض حول نفسها 
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 أفال تذكر هللا؟… ساعة

َمُر ِبُحْسَباٍن﴾ )الرحمن:
َ
ق
ْ
ْمُس َوال

َّ
 (.5قال هللا تعالى: ﴿الش

رت البحار، واستحال عيش األحياء عليها 
ِّ
لو ابتعدت الشمس عن األرض لتجمد كلِّ ش يء عليها، ولو اقتربت منها لتبخ

 دم حصول أي تغيير يؤدي إلى خلل في مهمتها.ولكن هللا جعلها تجري في نظام عجيب كفل به ع

( متأثرة بجاذبية القمر، بقوة هائلة تزيح الجبال،  دُّ
َ
ا هو عليه اآلن; الندفعت مياه البحار )امل ولو اقترب القمر أكثر ممِّ

ما يجريان وفق حساب 
ِّ
وتغرق األرض. لذا يوضح القرآن أن حركة الشمس والقمر؛ وقربهما وبعدهما من األرض، إن

علمي دقيق، وبعلم الخالق العظيم، ال تستطيع الصدف وال الطبيعة الصماء وال مجادالت امللحدين تقديرها بهذا 

 الشكل..

الصبغة الخضراء املعروفة بالكلوروفيل، التنبيه ألهمية آثار تعاقب ظالم الليل والنهار على الكائنات الحية، النباتات 

 ها.. ومواضيع أخرى.والحيوانات مخلوقات ذكية تسبح بحمد رب

كل ما في األرض يخدم اإلنسان، اهتزاز التربة وربوها وإنباتها بعد سقوط  في علوم البيئة:• 

اقح للمطر، وبكون فساد البيئة ناتج عن اإلفساد البشري للبر والبحر..  املطر، تشكل السحب الركامية، الرياح لو

 ومواضيع أخرى.

لكريم أن دراسة بداية الحياة يتطلب السير في األرض، وأن األنواع الرئيسية ظهرت قرر القران ا في علم ظهور الحياة:• 

بشكل فجائي بدون أي تطور ودون أية حلقات وسطية، وأن هللا مهد األرض لتستقبل اإلنسان، ونبه لدورات الحياة ، 

 ثا.. ومواضيع أخرى.التأكيد القرآني على بدء الخلق ثم إعادته، وأن اإلنسان لم يظهر في األرض إال حدي

أصل ماء األرض من باطنها، أصل حديد األرض من الفضاء  في علوم الجيولوجيا:• 

الخارجي، وأن األرض قد تشكلت بمكونات فضائية، الصفائح التكتونية، امتداد األرض، تناقص أطراف األرض، 

األرضية، كل الجبال تتشكل بفعل الشكل والوظيفة الوتدية للجبال، مواد الصهارة مواد أثقل من مواد القشرة 

اإللقاء، األرض ذات الصدع.. الروابط القرآنية بين مد األرض وخروج املادة الثقيلة، الجبال املتحركة ومواضيع 

 أخرى.

نبه القرآن الكريم لوجود ظلمات البحار أو الظلمات املتعددة في أعماق  في علوم البحار:• 

ْسُجوِر، الحواجز املائية في البحار واملحيطات البحار السحيقة واألمواج التي تغشا
َ ْ
َبْحِر امل

ْ
ها، أمواج البحار اللجية، ال

 وبينها وبين الوديان..

السماء ذات الرجع، السماء سقف  في علوم علوم الغالف الجوي:• 

 محفوظ، ال يوجد إال الظالم خارج الغالف الجوي.. ومواضيع أخرى.

 ثيرة أخرى لإلعجاز نذكر منها:ويحتوي القرآن الكريم على أوجه ك

عودة البشرية إلى تطبيقات اقتصادية  في علوم اإلعجاز االقتصادي:• 

إسالمية )البنوك االسالمية نموذجا( وانتشار دراسة االقتصاد االسالمي في أكبر الجامعات الدولية وفي القارات 

 ية املتوحشة.. ومواضيع أخرى.الخمس، بعد انهيار كل من الشيوعية وظهور معالم النهيار الرأسمال



   

 
 
 

أثبتت الدراسات الحديثة بأن التشريعات  في علوم اإلعجاز التشريعي:• 

اإلسالمية في ميدان األسرة كنموذج مرتبطة بظواهر فيزيولوجية وظيفية عند الرجل واملرأة لم يتم اكتشافها إال 

 قروء(.. ومواضيع أخرى. 3حديثا )مثل تحديد عدة املطلقة في 

إخبار القرآن بحياة أقوام وحضارات وأسماء لم تخبر  االعجاز التاريخي: علوم في •

 بها الكتب السماوية السابقة، وكشف عنها علماء الحفريات حديثا )نموذج إسالم الدكتور الفرنس ي موريس بوكاي(.

إخبار القرآن والسنة بأحداث غيبية حدثت في زمن حياة  في علوم اإلعجاز الغيبي:• 

 صلى هللا عليه وسلم وأخرى لم تحصل إال بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم. الرسول 

في حين تبقى مواضيع أخرى يعجز عقلنا اآلن عن إدراكها وستفهمها األجيال القادمة، علما بأن البشرية اليوم ورغم 

تتعرف إال على أقل من واحد في في املائة من مكونات الكون، ولم  1كل التقدم العلمي لم تتوصل ملعرفة إال أقل من 

 املائة من الجراثيم التي تعيش في األرض.

ومن الطريف أنه رغم هذا الكم الكبير من البراهين فإنك تجد دائما من يشكك في املوضوع، وأنا أقول بأن املسألة ال 

أو توسع الكون أو  تحتمل إال أمران: الخطأ أو الصواب، فعندما أتكلم عن الوصف املجهري ملراحل خلق الجنين

جريان الشمس أو غيرها من املواضيع فإما أن القرآن ذكرها وسجل سبقه التاريخي فيها قبل العلوم الحديثة واضحة 

 وبدون تأويل للنص أو أنه لم يذكرها.. فالشمس تجري أو ال تجري والسماء تتوسع أو ال تتوسع وهكذا..

ر اإلسالم لم تكن لهم معرفة علمية جازمة بالعلوم الكونية، فقد فمما ال شك فيه أن العرب قبل اإلسالم وفي صد

 ِمْنُهم( ]س الجمعة: من اآليةأميةكانوا أمة 
ً
 َرُسوال

َ
ين ِ

يِّ ِ
مِّ
ُ ْ
 ِفي األ

َ
ِذي َبَعث

َّ
[، ال يكتبون وال يحسبون ومن شدا 2، ﴿ُهَو ال

ا من ذلك فإنما كان يعرف مبادئا أو قشورا، عرفها باملالحظة والت
ً
تبع، أو بالسماع والخبر، ولم تبن معارفهم منهم شيئ

 على مالحظات مجهرية وال على قواعد رياضية، وال على براهين قطعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

A summary of some of the sciences of 

Miraculous aspeks 

in the Noble Qur’an and the Sunnah 
 

The axes of the Qur’anic and the Sunnat sciences are various and plurastic, In the 

contrary to what happened in the west with the church, when the science discoveries 

progressed which resulted in a separation between science and religion. 

 Indeed the Qur’an preceded modern sciences in speaking about various finite 

scientific axes. Moreover it is clear that the Noble Qur’an and the tradition of the 

Prophet had errased myth and legendary ideas from people’s concepts. And provided 

human kind with the necessary data about life and the universe.  

Here are some sellective examples rather than exclusive ones. These examples that we 

takled in this article are indications that this book is nothing but a heavenly book, and 

a revelation sent down on the Prophet Mohamed’s heart . 

The Qur’anic precedence in embryology : 
  Untill the late 19th century a lot of western scientists used to believe that the fetus is 

created in complete form either in the man sperm alone or in the woman’s egg alone. 

The Noble Qur’an had preceded modern science in deciding that the fetus is created in 

stages..and not as one complete piece as the scientists in the west envisaged till the 

late 19th century. And decided that the fetus source is both male and female and also 

in describing and underlining the fetus development in stages more accurate than 

what we find in many biology books. Such as: Notpha drop of sperm a germ-cell or a 

leache, bones, muscular, the last creation. Etc 

Among the subjects is the population genetics : 

 The alterations in the genitics of people, some Qur’anic and tradition texts are 

incomprehendable except in the light of modern genitic science. this science enables 

us to deeply understand how genetic traits are transmitted from one generation to the 

other throughout time and place . 



   

 
 
 

There is a direct reference to this meaning in the saying of Allah in the Qur’an in the 

following verse :when your Lord took from the children of Adam – from their loins – 

their descendants and made them testify of themselves, [saying to them], “Am I not 

your Lord?” They said Yes .And :behold ! there came Our command , and the fountains 

of the earth gushed forth ! We said : Embark therein , of each kind two , male and 

female , and your family except those against whom the word has And   : We, when the 

water (of Noah's Flood) overflowed beyond its limits, carried you (mankind), in the 

floating (Ark ) 

There is a direct reference to this meaning in the saying of Allah in the Qur’an in the 

following verse: ((69:11) Lo! when the waters rose, We carried you upon the ship).. 

The Noble Qur’an as the first scientific source in the science history that humanity 

move from one generation to the other through the genetic stockpiled . 

In the criminology domaine and the 

indentification of personality  
we read in the Qur’an a very clear indication to the fact that human finger prints are 

not identical..That is why Allah says that He is capable of remake them ( finger print) 

There is a direct reference to this meaning in the saying of Allah in the Qur’an in the 

following verse: Yes. [We are] Able [even] to adjust his fingertips. This emphasis on 

Allah ability to recreate fingertips as equal and identical which what the verbal 

interpretation of the verb used here means is a miraculous news embedded in the 

Noble Book, because it has long been discovered that every human has his or her own 

finger print different than any other person in the world alive or dead. 

Expansion of universe 
The Qur’an also stated that the universe is expanding since the time of the separation 

of his composants in the following verse: "And the heaven We constructed with 

strength, and indeed, We are [its] expander. Expending it". 
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 من أجل االتصال

LES CONTACTS 
INFORMATOIN GENERAL SUR LE LIEUX DE BASE  

• HOTEL HCC Montblanc, Barcelona / España 
Adresse : Via Laietana, 61, 08003 Barcelona, Espagne 

Téléphone : +34 933 43 55 55 

 

• BOURBAB MOHAMED(Maroc/المغرب) الدكتور محمد بورباب : 
TEL/+ 212 661299645   EMAIL : bourbab.m@gmail.com 

Adresse : Quartier Taboula, تطوان /اململكة املغربية 

Tétouan, MAROC 

 

• Najia Lotfi (Espagne/إسبانيا)   الدكتورة نجية لطفي
TEL/+931723383 

EMAIL : ceiefi.es@gmail.com 

https://www.facebook.com/najia.lotfi1 
Barcelona / España 
 

• CITE WEB 
http://eajaze.com/ 
https://www.facebook.com/eajaze    

 

األستاذ العربي كرنيا فضيلة •  
TEL/+346638054115@ccicaltauba 

Centro Cultural Islámico Al-Tauba/  

Barcelona / España 
 

 
 

 

https://www.google.co.ma/search?sa=X&hl=fr&biw=1024&bih=664&q=hcc+montblanc+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rMwxMS0wqkrRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsYpmJCcr5ObnlSTlJOYlKySChVMBEW7wbUcAAAA&ludocid=18201966274310554998&ved=2ahUKEwi7p5a_lKjgAhUjxIUKHX4LDKwQ6BMwEHoECAIQAw
https://www.google.co.ma/search?sa=X&hl=fr&biw=1024&bih=664&q=hcc+montblanc+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=18201966274310554998&ved=2ahUKEwi7p5a_lKjgAhUjxIUKHX4LDKwQ6BMwEnoECAEQAg
mailto:bourbab.m@gmail.com
https://www.facebook.com/najia.lotfi1
https://www.facebook.com/eajaze%20%20(BARCELONA%20/Espagne)
https://www.facebook.com/eajaze%20%20(BARCELONA%20/Espagne)
https://www.facebook.com/eajaze%20%20(BARCELONA%20/Espagne)
https://www.facebook.com/ccicaltauba/


   

 
 
 

 

ملؤمتر تطوانمسودة الئحة احملاضرين اليت مت استدعاؤها   
برشلونة()تغريت بنقل املؤمتر من تطوان إىل   
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 2019أبريل 28و 27املوافق ل 

Samedi, dimanche 27,28 Avril 2019 
Sunday, Saturday 27,28 April 

 محورا االعجاز  والتأمل في القرآن والسنة

 .الكوكي عفيف. د .1

 العلمي لإلعجاز التونسية الهيئة رئيس. الزيتونة بجامعة باحث سابق، جامعي استاذ

 .الكريم القران ودراسات
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أستاذ مساعد بقسم التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 

 .الكويت

 

 الرحمن يتيم الفضلي الدكتور عبد .4
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PRÉAMBULE  

*Espace Reserve pour le préambule* 

ARTICLE 1 : Publication 

 

املرجو من جميع االخوة املحاضرين واملحاضرات أن يرسلوا لنا ملخصاتهم في أقرب  •

 اآلجال 

راجها في العدد الرابع من مجلة إعجاز للبحث والتأمل العلميدلنتمكن من طبعها وإ  

 نكون ممتنين لإلخوة املحاضرين بتزويدنا بملخص باللغة اإلنجليزية •

 

Tous les articles présentés par La 8ème Conférence International (eajaz) seront 

publiés dans les Actes de la conférence et par la revue 

International Eajaz Northern Morocco  
Journal Academic Publishing 

(E.N.M.J.A.P.I) ET sous un numéro ISSN, et sur  le Site Web : http://eajaze.com  et le 

Site Web: http://www.imist.ma 

 
 

ARTICLE 2 :…… 

ARTICLE 3 :…… 

AVANT PREMIERS 

Règlements 

http://www.imist.ma/


   

 
 
 

 
2019

4,5y6 de Abril
 /

 27 
و

28
  

ل
أبري

 

 

 

 

HOMMAGES 

TABLES RONDES 

COLLOQUE 

ACTIONS EN MILIEU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRE-

PROGRAMME 

APPEL À COMMUNICATIONS 

08 

 



   

 
 
 

APPEL À COMMUNICATION À soumettre avant le 10 

mars 2019 

CONTEXTE 
le système économique mondial fait face à plusieurs risques qui menacent à l’avenir la stabilité du système 

monétaire mondial, en particulier, dans un contexte où on assiste à l’augmentation des emprunts 

souverains de la majorité des pays,Cet ‘argent facile qui permette à la dette mondiale de s’alourdir à près de 

250 billions de dollars. 

Cette lourde dette est accompagnée par un effet néfaste sur un monde de plus en plus incertain frappé d’une 

crise économique violente, (faiblesse de la croissance mondiale, augmentation des taux d’inflation et des 

taux de chômage, éclosion d’une bulle spéculative sur le marché des actions, la baisse de la confiance des 

populations dans leurs gouvernements, et au soutien affiché par les pays européens vers un retour des pays 

souverains,  

Dans ce monde ou les experts économiques prévoient une chute de l’économie mondiale dans des délais 

proches, on entend au sein de la communité européenne, Michel SANTI  qui dit :  La crise des subprimes, 

comme la crise de la dette souveraine, aurait pu être évitée et la volatilité exacerbée des marchés financiers, 

comme des matières premières, aurait été nettement amoindrie si l'Occident s'était inspiré de l'esprit de la 

finance islamique. Une finance accessible à tous et des produits dont la compréhension est à la portée de 

tous : voilà ce que la finance islamique peut aujourd'hui apporter à une finance occidentalisée décadente. 

Parce que l'argent et parce que la finance ne sont qu'un vecteur, non le but ultime. 

Cet ainsi que ce congrès se présente pour donner une nouvelle opportunité de mise en valeur des 

expériences de terrain ainsi que des travaux de chercheurs et de praticiens en monde Arabe ainsi qu’en 

Europe et en Asie  

D’autre part Ce congrès adopte que la science et la religion ne sont pas en guerre, et que l'idée qu’ils sont en 

guerre est en fait assez récente.  

Et ainsi il lutte encore pour éliminer ce conflit entre les deux mondes, la vision de la guerre s’enracinait 

profondément dans l’esprit de beaucoup de gens et continuait d’influencer la pensée tout au long du XXe 

siècle, mais au XXIe siècle les savants porteurs du créationnisme et du dessein Intelligent sont de plus en 

plus présents en monde occidentale. 

En monde arabe et à Chaque jour ou la science révèle de nouvelles vérités scientifique, cela  se trouve 

conforme avec la véracité de ce qui est venu dans le Livre d'Allah(saint coran)  

https://www.lorientlejour.com/author/4466-michel-santi


   

 
 
 

ORGANISATION DES INTERVENTIONS 

Nous invitons formateurs, chercheurs, professionnels, praticiens, jeunes chercheurs, à réfléchir et à 

proposer des communications sur ces questions, quels que soient leur institution de rattachement, le public 

cible, pourvu que le propos vienne éclairer ces questions  

Les contributions prendront la forme de communications de 20 minutes regroupées en ateliers ou en 

symposiums. 

SYMPOSIUMS 

les présidents sont demandés à réunir des intervenants de pays ou d’institutions différents et devront 

soumettre un résumé du symposium proposé et de chacune des présentations individuelles. Ils doivent 

indiquer l’intervenant sur le formulaire de proposition ainsi que les noms et les affiliations des auteurs de 

toutes les présentations individuelles. 

Veuillez noter que chaque participant doit s’inscrire individuellement, si le symposium est accepté. 

Durée : La durée de chaque symposium est fixée à 60 minutes : 10-15 minutes pour chaque présentation 

(selon le nombre de présentations), 15 minutes pour le débat incluant l’auditoire. 

ATELIERS 

présenter le travail  

par : 

• Présentation de dispositif de travail  

• Compte rendu de recherche 

Les professeurs sont veuillez à indiquer le nombre maximum de participants ainsi que le niveau requis 

d’expérience professionnelle (faible, moyen, élevé). 

SOUMISSION 

• MEMES PARAMETRES D’ARTCILES SCIENTIFIQUES 

• La langue de communication est l’arabe ou l’anglais 

CALENDRIER 

Date limite de soumission des propositions : 10 mars 2019 

Réponse du comité scientifique : 20 mars 2019 



   

 
 
 

NB : Un avis favorable du Comité scientifique ne vaut pas pour inscription au congrès. Tous les intervenants 

devront s’inscrire sur le site du colloque. La procédure sera précisée avec la réponse du Comité scientifique. 

OPPORTUNITÉ DE PUBLICATION 

les  meilleures communications en atelier en permettant à leurs auteurs de les publier sur  

 IMIST https://revues.imist.ma/index.php?journal=ienmjap... 

CONTACT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE  

 لإلعجاز في القرآن والسنة المؤتمر الدولي الثامن شروط المشاركة في
جديد أطروحات املالية اإلسالمية وعالقتها فرصة جديدة لتسليط الضوء على الدولي الثامن لإلعجاز ببرشلونة وتطوان  ؤتمرامليوفر 

 تدارس جديد مادة االعجاز في القرآن والسنةبإنقاذ االقتصاد العاملي من مشاكله الراهنة، ويمكن كذلك الباحثين من 

 القضايا.هذه  في مساهمة العلميةلل واملدربين، الشباب،والباحثين  والباحثين، واملمارسين، وعليه فإننا ندعو: املهنيين،

---------------- 
  ال تقبل األبحاث املشتركة التي يزيد عدد الباحثين فيها عن إثنين.  1

 ، أو شورك بها في محفل علمي عام : ) ندوة أو لقاء أو مؤتمر أو درجة علمية ..... .  2
ً
 أو إلكترونيا

ً
أال يكون قد سبق نشرها ورقيا

 إلخ ( أو قدمت للنشر إلى جهة أخرى .

 أو ذا صلة مباشرة بموضوعه. املؤتمر،أن يكون عنوان البحث ضمن محاور .  3

 عربية واالنجليزية لغة التواصل هي ال. .  4

اإللتزام بتقديم غالف البحث مع امللخص، على أن يشمل الغالف بيان عنوان البحث، واسم الباحث، وتخصصه الدقيق، .  5

وعمله. ويحظر ذكر هذه البيانات في موضع أخر بخالف الغالف، وبخصوص امللخص يقدم باللغتين العربية واإلنجليزية، 

من بحث ونتائج  ويشتمل امللخص على عنوان البحث وأهم ما احتواه ،ة كلمة لكل ملخص( خمسمائ500وبما ال يتجاوز )

 واستنتاجات.

 ، بما يشمل املتن والهوامش واملالحق واملصادر. A4من قياس  ات( صفح10. أن ال تزيد عدد صفحاته عن ) 6

صفحة غالف البحث وآال يظهر اسمه في . يلتزم الباحث بكتابة عنوان البحث واسمه وتخصصه الدقيق ومكان عمله على  7

 غير هذا املكان.

(، والهوامش 16، والعناوين حجم ) 1,5(، وتنسيق املسافات بين االسطر 14مقاس ) Sakkal Majalla. أن يكون مكتوب بخط  8

 ( 12حجم )

 أن تدون الحواش ي واملراجع في آخر البحث. 9

 تقارير التحكيم، مع التعليل ملا لم يقم بتعديله.. يلتزم الباحث بإجراء التعديالت املنصوص عليها في  10

 . االلتزام باملواعيد املقررة. 11

تحري الباحث الِجّدة والعمق في موضوعه، وإتباع منهجية البحث العلمي في الكتابة، بما يقتضيه من الدقة واألمانة  12

 واملوضوعية والتوثيق الكامل واإلبداع.

 للموضوع الذي يتناوله بقدر اإلمكان. رؤية جديدة غير مسبوقةمساهمة البحث في وضع  13

إلى رئيس هيئة االعجاز في القرآن والسنة لشمال املغرب على العنوان االليكتروني:  2019مارس  10. ترسل األبحاث قبل  14

bourbab.m@gmail.com 

و املعهد املغربي لإلعالم )ورقية، إلكترونية( إعجاز الدولية للبحث والتأمل العلمي  نشر املواضيع املقبولة في مجلة سيتم.   15

 IMISTالعلمي و التقني 

  تقديم السيرة الذاتية مع الغالف وامللخص، متضمنة عنوان املراسلة )البريد اإللكتروني(. 16

https://www.facebook.com/IMIST-438190399611471/?hc_location=ufi
https://revues.imist.ma/index.php?journal=ienmjap&page=issue&op=archive&fbclid=IwAR2LTenKCu9AK3UNgmBjY-ulAtEUvWCW-pZL19q3XsGTcv4PN_iNQ6opUvc
mailto:bourbab.m@gmail.com


   

 
 
 

 في ميدان االعجاز محاور المؤتمر 17
 االنسانية المرتبطة باإلعجاز في القرآن والسنة، مثل: والعلوم الحقةالعلوم مجاالت البحث في  

 السبق القرآني في علم األجنة• 
 في علوم الفضاء• 
 في علوم البيئة• 
 في علم ظهور الحياة• 
 في علوم الجيولوجيا• 
 في علوم البحار• 
 علوم الغالف الجوي• 
عودة البشرية إلى تطبيقات اقتصادية إسالمية )البنوك االسالمية نموذجا( وانتشار دراسة االقتصاد  اإلعجاز االقتصادي:• 

 االسالمي في أكبر الجامعات الدولية وفي القارات الخمس، بعد انهيار كل من الشيوعية وظهور معالم النهيار الرأسمالية 
الحديثة بأن التشريعات اإلسالمية في ميدان األسرة كنموذج مرتبطة بظواهر أثبتت الدراسات  اإلعجاز التشريعي:• 

 فيزيولوجية وظيفية عند الرجل والمرأة لم يتم اكتشافها إال حديثا 
إخبار القرآن بحياة أقوام وحضارات وأسماء لم تخبر بها الكتب السماوية السابقة، وكشف عنها  االعجاز التاريخي:• 

 ثا علماء الحفريات حدي
إخبار القرآن والسنة بأحداث غيبية حدثت في زمن حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم وأخرى لم  اإلعجاز الغيبي:• 

 تحصل إال بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
الكونية، فقد كانوا أمة فمما ال شك فيه أن العرب قبل اإلسالم وفي صدر اإلسالم لم تكن لهم معرفة علمية جازمة بالعلوم 

ي ِيَن َرُسوالً ِمنأُهم( ]س الجمعة: من اآلية ُم ِ [، ال يكتبون وال يحسبون ومن شدا منهم شيئًا من 2أميين، ﴿ُهَو الَِّذي بَعََث فِي األأ
حظات ذلك فإنما كان يعرف مبادئا أو قشورا، عرفها بالمالحظة والتتبع، أو بالسماع والخبر، ولم تبن معارفهم على مال

 مجهرية وال على قواعد رياضية، وال على براهين قطعية.
 

 

 داخالت بالنسبة للطلبة الباحثينتنظيم امل 18

 .دقيقة مجمعة في ندوات 20املساهمات شكل ورقات مدتها  قدمست

 :الندوة

 .الندوة مداخلته في إذا تم قبول  فردي،يجب على كل مشارك التسجيل بشكل  •

 كل عرض تقديمي. لندوة و كل تقديم ملخص ل منهمسيطلب من عليها و رؤساء الندوات سيشرف  •

دقيقة  15دقيقة لكل عرض تقديمي )حسب عدد العروض التقديمية( ،  15-10دقيقة:  60مدة كل ندوة  •

 .للمناقشة بما في ذلك الجمهور 

 العمل ةورش

باور بوانت وبتقرير في عرض وتقدم ب .املؤتمر محاور العمل التي يقدمها واحد أو أكثر من املتخصصين في مجال  ةتمثل ورش

 املوضوع



   

 
 
 

 وهللا ولي التوفيق

 في انتظار اللقاء بكم بإذنه تعالى

Au plaisir d'avoir de vos nouvelles. 

 

 
Cordialement, 

 

 

 

Le programme de la conférence comprendra 

  

 

CATALOGUES OFFICIEL : 

• Catalogues  

Programme exemple : 

• exemples 

Banderoles et bâches : 

• en toiles  …. 

Grandes affiches / ex  

• NOM 4 

Grandes affiches / ex  

 

 

 

 ا.د. محمد بورباب
 المؤتمر   رئيس

BOURBAB MOHAMED  

 

OUTILS DE COMMUNICATION 

 

 



   

 
 
 

Nous aimerions vous inviter à soumettre vos 

articles pour cette 8ème Conférence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

منتدى دولي  (eajaze) املؤتمر الدولي الثامن

رائد يدعو الباحثين للمشاركة من مختلف 

ي مجال االقتصاد ، ، ففمجاالت العلوم

الهدف هو مناقشة األدوار األساسية 

والتفاعالت والتأثيرات العملية لالقتصاد 

، والهدف من  (eajaze) في املجال، و.العاملي

تحديث مختلف مجاالت هذا العلم ذلك هو 

 .في مقابل االكتشافات الحديثة للعلوم
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 كلمات منيرة ألعضاء هيئة

 اإلعجاز في القرآن والسنة لشمال المغرب
أعضاء هيئة اإلعجاز في القرآن والسنة  الصفحة مخصصة الرتساماتهذه 

أشغال لشمال المغرب وبعض الخبراء الذين واكبوا نشاطنا وساهموا في 

 المؤتمرات

الدكتور هشام الشعيري عضو مكتب 

 وممثلها بعمالة العرائش الهيئة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم وبه نستعين،

بعد تأسيسها من طرف نخبة من األساتذة والدكاترة وفقهاء أجالء، عملت 

هيئة اإلعجاز العلمي في القران والسنة بشمال املغرب على بلورة العلوم الحقة 

وانشاء مادة خاصة بهذا املجال املذكورة في القران الكريم والسنة املطهرة 

لجعله نمط جديد يحتويه الطلبة واملثقفون واملهتمون بالعلوم في أرجاء 

الوطن.إيمانا منها بأن ديننا الحنيف ال يقتصر فقط على العبادات بجل 

أشكالها، بل هو دليل للبشرية ونمط عيش صالح لكل زمان ومكان لتطرقه 

العلوم، دأبت الهيئة على فسح املجال ملختلف امليادين واملجاالت ومنها 

للتعريف باإلسالم والتمعن فيه بطريقة جديدة وذلك عن طريق التأمل 

والتنقيب في النصوص الشرعية الدالة على العلوم الحقة ملا لهذه األدلة 

املادية وقع وأثر كبيرين في نفوس الناس وخاصة في عصرنا هذا الذي عرف 

من خالل تنظيمها لسبع نسخ للمؤتمر الدولي قفزة نوعية في مجال العلوم.

والذي يعرف تزايدا مهوال في عدد -لإلعجاز العلمي في القران والسنة 

أصبحت الهيئة قبلة للطلبة الباحثين الراغبين في -املشاركين سنة بعد سنة 

 تطوير بحوثهم في مادة االعجاز.

تحظى بمكانة إن هيئة اإلعجاز العلمي في القران والسنة بشمال املغرب 

مرموقة في ربوع اململكة وخارجها لكونها ثابرت على خلق دينامية البحث 

العلمي في القران والسنة وذلك من خالل تنظيمها كذلك لدورات تكوينية في 

مادة االعجاز على مر السنوات املاضية وحثها على إبراز هاته املادة وإدخالها في 

 ل العلمي بعيون شرعية. منهجية البحث العلمي لالرتقاء بالحق

 والصالة والسالم على سيدنا محمد.

 د. هشام الشعيري،
ستاذ باحث وممثل الهيئة بعمالة العرائش 
 
 ا

http://www.fpl.ma/


   

 
 
 

 هللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة 

 االقتصاد في العلمي البحث بوصلة تحديد إعادة
 قنطقجي مظهر سامر. د. أ

  كاي جامعة رئيس
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتحد رسم تعيد أن وأخواتها تطوان مؤتمرات ومنها العمل وورش املؤتمرات مهمة إن

ُيفت التي العلوم من وغيره االقتصاد ذلك ويشمل للباحثين، العلمي بوصلةالبحث يد

 األمة. مسارنهضة تصحيح بها رض

 ولم جديد، أي من خاوٍ  سبقه، ما يجتر تكرار مجرد املقدمة العمل أوراق أضحت لقد

  ابتكارا تقدم أن يجب ورقة فكل العلمي؛ لالبتكار قاطرةجرِّ  يعد
ً
وا للبحث قابال فكريا

  محققة لتطبيق،
ً
علميا

ً
. سبقا

ً
 فريدا

 اإلسالمية؟ واملصارف باالقتصاد تتعلق دكتوراه لطلبة مواضيع عن باحث سألني لقد

سالماإل  االقتصاد مجلة من ٨٠ العدد في وضعناه الذي الجديد الباب لتتبع فأرشدته

 بحثية.. ألفكار وهيمقترحات العاملية ية

 اإلسالمية واملصارف باالقتصاد متعلقة املواضيع تكون  أن أودِّ  لكن بسرعة: فأجابني

 كانممكنا.. إذا

  فأجبته:

.. تطلب
ً
  بسيطا

.. فيه اإلسالمية املصارف ستقع حيث الكلية النظرة بأخذ أنصحك
َ
  الحقا

، صار اإلسالمية باملصارف يتعلق ما إن
ً
 هو بما أنفسهم الباحثون  حصر وإن محدودا

  التقليدية.. املصارف بمحاكاة فستكتفي متعارفعليه؛

التقليد النظم محاكاة في نفسها اإلسالمية املصارف حبس وراء ملا الذهاب هو أراه وما

 ية..

اطالعية سريعة بسيطة قراءة وليس كبير، بعمق املقترحة املواضيع قراءة يجب لذلك

..  

ليتح بها املالية السياسة وإلحاق بأكملها النقدية السياسة لقلب ماسة بحاجة نحن

 مشوهة نقدية سياسات فائدة فما الصحيح، بشكله املنشود االقتصاداإلسالمي قق

 األفق؟ سدودم ضب فيجحر تسير مصارف فيها تتخبط

مأ غير العودة ستكون  حيث النهاية مسدود أفق مؤداه عليه نحن ما على اإلصرار إن

 عليها.. سوف

 

عليه تكون  أن مؤتمراتنا أنصح النسق هذا وعلى  



   

 
 
 

 

Conformément à la coutume consacrée par 

les précédentes éditions du La  Conférence 

Internationale (eajaz)  de TETOUAN (C.I.E.T)  

, La 8ème Conférence accueillera DES 

INVITES D’HONNEUR ; ce qui constitue une opportunité  pour  mettre en 

lumière les apports culturels ET intellectuels des invités grâce à une 

programmation riche et variée 

 

Invités d'honneur 2019  

 

08 

 الدكتور إدريس خرشاف 

 الدكتور سعيد المغناوي

 الدكتور الياشوي

 الدكتور زكريا منان

 الدكتور عبد هللا البخاري

 الدكتور لطفي الحضري

 الدكتور سعيد الكملي

 الدكتور عبد الرحمن البوكلي

 الدكتور حسن العلمي

 الدكتور إدريس العلمي

 

 من المغرب



   

 
 
 

 

بالصور.. تقرير عن المؤتمر الدولي الثامن لإلعجاز 

لمدينة تطوان والمالية اإلسالمية بمدينة 

  برشلونة
 أبريل 2019 16:15 23  هوية بريس

 

 د. محمد بورباب –هوية بريس 

أيام الخميس والجمعة والسبت  انعقد المؤتمر الدولي الثامن لإلعجاز لمدينة تطوان هذه السنة بمدينة برشلونة

بتنسيق مع المؤتمر الدولي الثالت للمالية اإلسالمية ببرشلونة الذي ترأسه الدكتورة نجية  2019أبريل  4،6،5

 ات اإلسالمية.لطفي، رئيسة مركز الدراسات واألبحاث في اإلقتصاد والمالي

، ”المعجزات اإلقتصادية في القرآن والسنة“وتم المؤتمر الدولي الثالت للمالية اإلسالمية ببرشلونة تحت شعار 

والمؤتمر الدولي الثامن لإلعجاز لمدينة تطوان، بمشاركة أساتذة ودكاترة جامعيين وباحثين من المغرب 

 ف من السنغال والسعودية، وبحضور:وإسبانيا وتركيا والجزائر واألردن والعراق، وضيو

 مدير فرع بنك إسبانيا ببرشلونة

 والمدير العام للسياسة المالية والتأمينات والخزينة بالجينراليتات بكطالونيا

 و مفوضة الهجرة ببلدية برشلونة

http://howiyapress.com/author/admin/


   

 
 
 

 ورئيس هيئة اإلعجاز العلمي في القرءان والسنة بشمال المغرب

وبة، بكورنيا جهة برشلونة، وعناصر من الصحافة باإلضافة إلى ورئيس المركز الثقافي اإلسالمي الت

 البروفسور زغلول النجار، وحضر بالمركز العديد من أعيان برشلونة.

ووفر المؤتمر الترجمة الفورية من اإلسبانية للعربية ومن العربية لالسبانية، ليشكل مساحة للتبادل بين مختلف 

الممارسين من جهة واالقتصاديين والممولين األوروبيين على الجانب مفّكري التيار االقتصادي اإلسالمي و

 اآلخر،

فبالنسبة لالقتصاديين والممولين األوروبيين، يعد المؤتمر فرصة لفهم االقتصاد اإلسالمي بمختلف جوانبه ومكوناته وللتعرف  •
 .على مختلف تحدياته

اإلسالميين، يعد المؤتمر منفتًحا على األدوات واآلليات الجديدة المعتمدة في أوروبا وبالنسبة للمفكرين والممارسين االقتصاديين  •
 .والتي يمكن أن تثري النقاش

 وبالمركز اإلسالمي التوبة ببرشلونة. HCC HOTELتمت األشغال بفندق 

جامعيين، اختتم المؤتمر بإقامة دورة سياحية، على شرف المدعوين والمشاركين من األساتذة والدكاترة ال

 تعرفوا خاللها على المعالم والمآثر السياحية للعاصمة الكتالنية برشلونة.

 

نشير إلى أن مديرة المؤتمر الثالت للماليات اإلسالمية ببرشلونة، الدكتورة نجية لطفي، ورئيسة مركز 

حالل، -اإلسالمية كوبالدراسات واألبحاث في اإلقتصاد والماليات اإلسالمية، أنشأت تعاونية للخدمات المالية 

كما جاء في تعريف لها في إحدى ” أولى المؤسسات المالية بإسبانيا، التي تعمل طبقا للتعاليم اإلسالمية“وهي 

أول تأمين بإسبانيا “، وهو أيضا TAKAFULمنشوراتها. كما أن لها منتوج آخر ويتعلق األمر بتأمين تكافل 

 تعريف لمنشور تحت عنوان تكافل. ، حسب”يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

 كلمة الدكتور محمد بورباب

بعد تقديم واجب الشكر لرئيسة المؤتمر وألعيان برشلونة الذين رحبوا بالمؤتمرين وأبدوا سرورهم بطبيعة 

الموضوع الذي يعالج األزمة االقتصادية العالمية الراهنة واالضافة النوعية التي يمكن لهذا المؤتمر أن يقدمه 

 سبانيا والعالم أجمع.إل



   

 
 
 

اإلقتصاد اإلسالمي، نموذج تطبيقي متكامل، يملك آليات معالجة األوضاع االقتصادية الصعبة والحفاظ على 

 المكتسبات المادية للبشرية.

 ملخص

من أهم مالمح االعجاز االقتصادي في تشريعات اإلسالم احتواؤه على أهم األفكار والمعالجات االقتصادية 

قدم وضبط وتقنين المعامالت االقتصادية بين الناس وبخاصة ما يتعلق بالكسب الحالل وتحريم الربا لتحقيق الت

والغش واالحتكار، وتشريعات الشق االجتماعي من زكاة وإرث ووقف وغيرها، كثوابتتعمل على امتداد 

زنة وبهذا التفصيل في أي تاريخ البشرية، فهذه المنظومة االقتصادية في القرآن والسنة ال توجد مجتمعة ومتوا

 من النظم االقتصادية الوضعية.

وقد ازدهرت العلوم التطبيقية والعلوم اإلنسانية ومنها الفكر االقتصادي اإلسالمي على امتداد تاريخ اإلسالم، 

عكس ما يروج له الفكر االقتصادي الغربي الذي يرى أن بداية األفكار االقتصادية ظهرت عند اليونانيين 

اء )افالطون( ثم قفزت إلى العصور الحديثة في أوروبا، وقد كانت هذه المعامالت سببا في دخول شعوب القدم

 بأكملها في دين اإلسالم بدون نشوب أي حرب مع الدولة اإلسالمية.

ومع ظهور األزمات االقتصادية الحادة للرأسمالية بعد انهيار المعسكر الشيوعي وبقاء  وفي العصر الحديث

حت الظروف الشاذة لالقتصاد الدولي الراهن يظهر االقتصاد اإلسالمي كبديل للتيه االقتصادي الذي الناس ت

، لقد فشلت دول العالم قاطبة في تجنب التضخم والقضاء عليه، وانحصرت جهودها في إدارته تعيشه البشرية

النظام النقدي الدولي، وفشلت الدول كافة والسيطرة عليه قدر اإلمكان، مع أن عدم االنتصار عليه معناه فشل 

حالة الفقر،  –كانت تصنف بأنها غنية -ومعهم البنك الدولي في تجنيب مواطنيها الفقر بل دخل مواطني بلدان 

 بما يدل على فشل سياساتها، وعن ضرورة البحث عن حل جذري لالقتصاد العالمي الحالي.

 

هي  -والتي حرمتها الشريعة اإلسالمية–أن بعض معامالته المالية  وفي هذا اإلطار، لم يكتف الغرب باعترافه

السبب في األزمة: كالربا، وبيع الغرر والميسر والمتاجرة في الديون، والمضاربات الوهمية.. بل أخذ يطبق 

ويدعو الستعمال أدوات اقتصادية إسالمية فرضت نفسها في قواميس البنوك الغربية كحل بديل للمنظومة 

وإزالة الفائدة الربوية أو تخفيضها ” التكافل”، و”الصكوك”، و”المشاركة”ية التي يعيش عليها، كالربو

 لتشجيع االستثمار..



   

 
 
 

كانت سببا في األزمة  -والتي حرمتها الشريعة اإلسالمية-وهكذا ومن حيث أن بعض معامالت الغرب المالية 

ادية العالمية يتوافق جزء مهم منه مع أحكام الشريعة الراهنة، ومن كون العالج الغربي المقترح لألزمة االقتص

في النظام اإلسالمي المالي.. يتبين لنا وجه عظيم لإلعجاز االقتصادي والتشريعي لكتاب هللا العزيز وسنة نبيه 

الذي بدأ الغرب يتناغم معه عن قصد أو غير قصد في معالجاته لألزمة االقتصادية …عليه الصالة والسالم

 العالمية.

 وفي هذا السياق يطالب الخبراء الغربيون باألخذ بمبادئ الشريعة اإلسالمية:

 ال حل إال في المالية االسالمية ويتساءل: هل يقبل الغرب أن ينقذ نفسه بالمالية االسالمية؟ :Michel Santi يقول •
الغرب ينهار والحل هو اإلسالم ألن:النظام اإلسالمي المالي هو  خبيرة اإلقتصاد العالمية لوريتا نابليونى: إقتصاد –وتقول  •

الوحيد في العالم الذي لم يتأثر بأزمة العقارات األمريكية، فإذا حدث االنهيار, فإنه الوحيد الذي سوف يظل على قيد الحياة، 
 .للمالوالشريعة االسالمية حرمت استثمار األموال في المنتجات على أساس الربا، وعمل المال 

 L’Islam Face Au واعتبر أستاذ االقتصاد الفرنسي جاك اوستريفيفي كتابه: اإلسالم في مواجهة التقدم االقتصادي •
Développement Economique Editions ouvrières Jacques Austry  بأن طرق اإلنماء االقتصادي ليست

ك اقتصاد ثالث راجح هو االقتصاد اإلسالمي الذي سيسود محصورة في النظامين المعروفين الرأسمالي واالشتراكي بل هنا
 .المستقبل ألنه أسلوب حياة كامل يحقق المزايا ويتجنب كافة المساوئ

هل حان الوقت العتماد “ :(Roland Laskine) م Le Journal des finance 2008/9/25 وكتب رئيس تحرير صحيفة •
إذا كان قادتنا حقًا يسعون إلى الحد من المضاربة المالية التي تسببت في “يه: يقول ف” مبادئ الشريعة اإلسالمية في وول ستريت

 .”األزمة فال شيء أكثر بساطة من تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية
ومن بين األصوات المنادية بضرورة المراجعة واالصالح واالستفادة من مبادئ االسالم في الجانب االقتصادي جوزيف  •

ة االمم المتحدة المكلفة بإصالح النظام االقتصادي العالمي وحامل جائزة نوبل لالقتصاد، واالقتصادي ستيغليتز رئيس لجن
البريطاني ويليام بويتر والفرنسي اوليفي باستري واالمريكي فيليب كوتلر والبريطاني توبي بيرش وااللماني فولكر نينهاوس 

 .وغيرهم
سبتمبر  Beaufils Vincent الكاتب Challenger أوروبا صحيفةوكتب رئيس تحرير كبرى الصحف اإلقتصادية في  •

أظن أننا بحاجة أكثر في هذه األزمة إلى قراءة القرآن لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا؛ ألنه لو حاول القائمون على “م: 2008
ت، وما وصل بنا الحال إلى مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من أحكام وتعاليم وطبقوها، ما حل بنا ما حل من كوارث وأزما

 .فالنقود ال تلد نقوًدا” هذا الوضع المزري
، “ال يمكن معالجة عجز الميزانية دون االستعانة بالصكوك اإلسالمية“وصرح وزير الخزانة البريطانية اليستيردارلينغ:  •

قراراً يسمح للمؤسسات  -شاطات البنوكوهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة ن-وأصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية 
 .والمتعاملين في األسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك اإلسالمية في السوق المنظمة الفرنسية

إلى األزمة الهيكلية التي ” موريس آلي“ومنذ عقدين من الزمن تطرق االقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في اإلقتصاد  •
العالمي واقترح للخروج من األزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة  يشهدها اإلقتصاد

 . %. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام اإلسالمي2معدل الضريبة إلى ما يقارب 
أكثر صالبة في “بالبنوك اإلسالمية لكونها ” تمويل اإلسالميال“كما أشادت دراسة أعدها مركز أبحاث الكونجرس األميركي عن  •

، وأشارت الدراسة إلى اعتقاد كثير من ”مواجهة التراجع االقتصادي العالمي واألزمة المالية الدولية مقارنة بالبنوك التقليدية
توقعت الدراسة بأن تعزز صناعة البنوك ، كما ”التمويل اإلسالمي يمثل عجلة للتعافي من األزمة المالية الدولية“المراقبين بأن 



   

 
 
 

خالل األزمة الراهنة وفي ” اإلسالمية مكانتها في السوق الدولي في ظل بحث المستثمرين والشركات عن مصادر بديلة للتمويل

 .المستقبل

إعجاز ومن خالل تأمل مظاهر األزمة وأسبابها والمعالجات الغربية التي تستخدمها األنظمة الغربية يتضح لنا 

التشريعات اإلسالمية في الحيلولة دون حدوث األزمات االقتصادية وفي كونها نموذجا تطبيقيا متكامال، يملك 

 آليات معالجة األوضاع االقتصادية الصعبة والحفاظ على المكتسبات المادية للبشرية:

 الظروف الشاذة لالقتصاد التي تعيشها البشرية حاليا -1

 اصر التالية:ويمكن تلخيصها في العن

نتيجة ارتفاع الديون الداخلي للمؤسسات واالقتراض …ارتفاع الديون السيادية للدول الكبرى في العلم ومعظم الدول األخرى •
بكثير.. وارتبط  (PIB) حيث وصلت الديون السيادية للدول الكبرى حدوداً جاوزت الناتج اإلجمالي الداخلي الخام… الخارجي

 ضى الخالقة بالشرق األوسط وغيره، رغم استحواذها،هذا الموضوع بنشر الفو
ارتفاع معدالت البطالة. يقول موريس آلي )جائزة نوبل(: إن النظام االقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد  •

يار تحت وطأة وهو اليوم يقف على حافة بركان، ومهدد باالنه… التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجال 
 .األزمة المضاعفة )المديونية والبطالة(

 .انتشار المجاعات والهجرات الكبري للبشر والتقاتل بينهم وتراجع في االستثمار وفي الحريات الفردية •
 .إنقسام الناس إلى دائن ومدين وتكدس الثروة في يد عدد ضئيل من الناس، وارتباط ذلك بتباطؤ النمو •
 .مارتفاع معدالت التضخ •
 .تحول الكثير من أسهم الشركات األمريكية والغربية إلى فقاعات، حيث قيمتها لم تعد تعبر عن وضعها الحقيقي في عالم األعمال •
ارتفاعا للمخاطر السياسية التي تؤثر على االقتصاد، وانتشار اإلرهاب، وتراجع نسبة ثقة الشعوب في الحكومات، وتأييد الشعوب  •

 .العودة إلى الدول ذات السيادةاألوروبية لفكرة 
وصول نسب النمو حول العالم لمعدالت متدنية ما يعطي مالمح أزمة مالية عنيفة تعصف باالستقرار العالمي، حذر منها صندوق  •

 .النقد الدولي والبنك الدولي أخيرا

ووسائل تستعملها الرأسمالية نهت  ومن خالل تأمل بسيط ألسباب األزمة يتضح لنا في أنها وبدون استثناء ناتجة عن معامالت .2
 :عنها الشريعة اإلسالمية قبل أربعة عشر قرنا

 :تطبيقات الربا •

لقد أدت تطبيقات الربا الى حالة كارثية يعيشها العالم اآلن، فعلى المستوى الفردي، انقسم الناس في عصرنا 

إلى دائن ومدين وأصبح معظم األفراد غير قادرين على سداد الديون )وحتى القادرين منهم على السداد ليست 

كيتها للبنوك في الواليات المتحدة فى مصلحتهم سداد القروض عند انخفاض أسعار المنازل التي آلت مل

األمريكية(. أما على المستوى القومى والعالمى فيتلخص باآلتي: إفالس البنوك االستثمارية وصناديق 



   

 
 
 

االستثمار. قبض التأمين من شركات التأمين جراء التأمين على السندات. إفالس شركات التأمين. فتسعى 

ه بشروط تصعب منحه. األمر الذي يضغط على سيولة اإلحجام عن اإلقراض بعرقلت  المصارف إلى

الشركات الصناعية وغيرها من األنشطة اإلنتاجية إلتمام أعمالها. وبعد ذلك تظهر بوادر كساد كبير. فتقوم 

الحكومات بزيادة سيولة السوق بضخ كميات هائلة إلنعاشه.. لكن االقتصاد يستمر فى الترنح تحت ضغط 

في الديون وليس فى استثمارات حقيقية ملموسة. وأخيًرا تجد األسواق نفسها أمام الديون بسبب االستثمار 

 احتمال انهيار اقتصادي عالمي.

في المائة من المال لصالح الفئة القليلة من الرأسماليين تتحكم في االقتصاد العالمي،  82وأدت تطبيقات الربا كذلك إلى تكديس  •
بحسب منظمةوأدت إلى نشر الحروب والفوضى  2017مسوا أدنى ربح من النمو لسنة مليار من سكان األرض لم يل 3.7ويبقى 

إال أفق تجويع الشعوب وتفقيرهم والسيطرة على ثرواتهم لكي تستمر  -أمام الغربيين الرأسماليين-الخالقة نتيجة انسداد اآلفاق 
 .اآللة الرأسمالية في العمل

تعملها الرأسمالية أخذ ربح ما ال يضمن )بيع اإلنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس ومن هذه الوسائل المدمرة لالقتصاد والتي تس •
عنده(، والمتاجرة في الديون أو بيع الكالئ بالكالئ )بيع الدين بالدين( ، وتحريك االقتصاد بالحروب، وجشع مديري المؤسسات 

على مال الغير وودائع الناس، السرف والتبذير والبذخ في البنكية واستغالل نفوذهم للثراء الفاسد ، التعدي والتقصير في األمانة 
اإلنفاق، استحمار الناس ثم استغالل بشع لثرواتهم وتركهم في المجاعات والنزاعات والحروب التي ال تنتهي خصوصا في 

كثار من الديون وقلب هرم إفريقيا وآسيا والعالم العربي، االستدانة من أجل أداء الديون المتراكمة، البحث عن المال السهل في اال
الثروة، التالعب بقواعد التعامل واإلفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة، اإلفراط في الحرية االقتصادية، استحواذ 

 …من التجارة العالمية 8% من الناتج االقتصادي العالمي و%90الدول العشرين على 

العالج: يتضح لنا وبدون عناء بأن أسباب األزمة االقتصادية العالمية في أنها وبدون استثناء ناتجة عن معامالت ووسائل  .3
تستعملها الرأسمالية وقد حرمها شرع هللا، ومنها وسائل تتدارسها اآلن الجامعات الدولية كبدائل، حيث يحول االقتصاد اإلسالمي 

وف الشاذة التي تعيشها البشرية حاليا، بتحريمه المعامالت المالية والتي تكاد تفتك بمستقبل دون ظهور أسباب األزمة والظر
البشرية برمتها. ويملك آليات معالجة األوضاع االقتصادية الصعبة والحفاظ على المكتسبات المادية للبشرية، ومن هذه األدوات 

 :نذكر

ع، بصفتها المسؤول األكبر عن األزمات المالية العالمية، وذلك بتحريم الربا إزالة الربا/ الفائدة الربوية على القروض والودائ •
بأصنافها الستة: فالتعامل بالفوائد الربوية التي تجعل النقود تلد نقودا )ربا الديون، ربا القرض وربا البيع، ربا الرهون العقارية 

ع الواحد ،و يحرم منه المجموع الكثير، وهذا خلل في توزيع وتوريق الديون(، يركز المال في أيدي فئة قليلة من أفراد المجتم
إنه : “1953المال، يقول الدكتور )شاخت( األلماني، مدير بنك الرايخ األلماني سابقاً في محاضرة ألقاها في سوريا في عام 

ن الدائن المرابي يربح دائمـاً بعملية رياضية )غير متناهية( يتضح أن جميع المال صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين، ذلك أ
في كل عمليـة، بينما المدين معرض للربح والخسارة، ومن ثم فإن المال كله في النهايـة ال بد بالحساب الرياضي أن يصير إلى 

 دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق، وهو“الذي يربح دائماً. فمقاصد الشريعة في األموال رواجهاوهو: 
 .(471)مقاصد الشريعة البن عاشور: ”مقصد عظيم شرعي

ِمنِيَن ) ؤأ بَا إِن ُكنتُم مُّ َ َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الر ِ ِ 278قال تعالى: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ َن َّللاَّ ٍب م ِ أذَنُوا بَِحرأ ( فَإِن لَّمأ تَفأعَلُوا فَأ
لَُموَن )َوَرُسوِلِه ۖ َوإِن تُبأتُ  ِلُموَن َواَل تُظأ َواِلكُمأ اَل تَظأ ( ﴾. والفائدة الربوية هى أساس البالء األساسي في حدوث 279مأ فَلَُكمأ ُرُءوُس أَمأ

المشكالت االقتصادية التي تعاني منها الدول الغنية والفقيرة على السواء، وإن المرابين استطاعوا أن يوصلوا البشرية إلى هذا 
غلغلوا إلى الحد الذي جعل العامة ال يعلمون وال يظنون أن هذا النظام خطر عليهم بسبب فرض سياسة التجهيل المأزق وأن يت

إن القلة التي تستطيع فهم النظام مشغولة بتحقيق المزيدمن “والتعتيم بعدم الحديث عن الربا وأضراره وهي كما قال أحدهم: 

 .”ن هذا النظام ضد مصالحهماألرباح بينما العامة لم ولن يخطر على بالهم أ



   

 
 
 

ِرِه أَن تُِصيبَُهمأ فِتأنَةٌ أَوأ يُِصيبَُهمأ َعذَاٌب أَِليمٌ “قال تعالى:  ذَِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعنأ أَمأ .(63)النور:” فَلأيَحأ

 

لمشاركة، والصكوك، إستخدام أدوات اقتصادية إسالمية فرضت نفسها في قواميس البنوك الغربية بديال عن التعامل بالفائدة: كا •
 .والتكافل

عدم إعطاء المال لألبناك )ألنها أصبحت وكرا للمضاربات الوهمية والفساد المالي( وبدل ذلك إعطائه للقطاعات المنتجة في  •
الصناعة والفالحة وغيرها، عن طريق التمويل )األصغر واألكبر( والتداين، من خالل المؤسسات البنكية التي يجب تحويلها 

 .ت مشاركة في التنمية بديال عن االقتصار بالتعامل بالفائدةلمؤسسا
 منع بيوع الغرر •
 تحريم الميسر •
 تحريم المتاجرة في الديون/بيع الديون •
 تحريم المضاربات الوهمية •
فيه سوى  تحويل العالقة الحالية المقلوبة في القطاع المالي، حيث هرم الثروة مقلوب ويقوم على الديون وال تحتل الثروة الحقيقية •

حيز هامشي يتقلص بمرور الزمن.وتحويل العالقة الحالية المقلوبة في القطاع المالي، في رؤيته للمال: فالمال ليس إال وسيلة 
 .لتحقيق سعادة البشر وليس هدفا في حد ذاته

ت هرم الثروة وتكاد عدم البحث عن المال السهل في الديون وفي كل المعامالت التي حرمتها الشريعة اإلسالمية والتي قلب •
 .تعصف باالقتصاد العالمي

تحقيق المساهمة االجتماعية الفعالة ألن القطاع الربحي )التبادلي( يجب أن يرتبط بالقطاع غير الربحي)الخيري( ارتباطا وثيقا،  •
ة والعشور والخراج والعمل بموارد التكافل االجتماعي والعدالة التوزيعية، التي منها ما هو محدد المقادير كالخمس والزكا

والكفارات والفيء والغنائم والجزية وغيرها من مساهمات المسلمين، ومنها ما هو عام تتغير قيمته تبعاً لتطوع األفراد 
واحتياجات المجتمع: ومثاله الصدقات واإلنفاق في جميع المنافع المطلوبة للمجتمع، وما تفرضه احتياجات المجتمع من موارد 

الربح “ولة باستثمارها وقروض تقترضها من المواطنين عند الضرورة بال فوائد. فالتركيز على ثنائية محورية إضافية تقوم الد
يجعل عملية التنمية تستند على قطاعين اساسيين ال غنى عنهما في المجتمع وهما القطاع الربحي )التبادلي( ” المادي، الزكاة

حي الطائر اللذان ال يمكن التحليق واالقالع اال بهما. كما انها تصحح العالقة والقطاع غير الربحي )الخيري( وهما بمثابة جنا
المقلوبة التي تحول من خاللها القطاع المالي من تابع الى متبوع وانقلب بناء الثروة بدوره فيها الى هرم مقلوب يقوم على الديون 

وفرض الزكاة على المال يحقق هذا الهدف، قال تعالى:  وال تحتل الثروة الحقيقية فيه سوى حيز هامشي يتقلص بمرور الزمن.
في  50في المائة من سكان األرض يمتلكون أكثر من  1، فإذا كان 7اآلية –سورة الحشر  )كي ال يكون دولة بين األغنياء منكم(

غنياء )يتداوله سيصبح المال دولة بين األ… واستمر الوضع كما هو عليه سيمتلكون كل ثروات األرض… المائة من ثرواتها
 .األغنياء فقط فيما بينهم دون باقي مكونات المجتمع(، وسيصيب الخلل كل المجتمعات بسبب اختالل توزيع الثروة فيها

تشجيع إجراءات في حماية الثروة اتخذتها الحكومات الغربية لحل األزمة وهي من منهج االقتصاد اإلسالمي ولو لم تسمى  •
الية إلنقاذ السوق المالية، ضمان الودائع، كبح المضاربات الوهمية، وضع قيود على رواتب باسمه، من خالل:ضخ كميات م

 .ومكافئات كبار المصرفيين،رقابة المؤسسات واألفراد
 .حماية الثروة في شموليتها الزراعية والحيوانية والتجارية والمعدنية والبحرية •
خال مالهم في الدورة االقتصادية بشكل كامل وعدم مجاملة فئةً على تطبيق قانون الزكاة على الجميع إلرغام الناس على إد •

 حساب فئة مجتمعية،



   

 
 
 

.العمل بكل القواعد االقتصادية اإلسالمية التي تميزها عن النظريات االقتصادية الوضعية من عدة نواح •

 

 من جهة العدالة: فعدالتها مطلقة ال تُجامل فئةً وال تُحابي أحًدا، .1

عظيم لإلعجاز التشريعي في ميدان االقتصاد من حيث شمولية رحمة التشريعات اإلسالمية لكل وهذا وجه 

مكونات المجتمع، فالمجتمعات اإلنسانية تحيى في ظالل تعاليم خالقها حياة طيبة كطائر يطير بجناحين جناح 

ها في الحياة المادية، البحث في األرض عن الطيبات وجناح اإلنفاق على فئات معوزة لم تستطع أن تشق طريق

وهي فئات ال يمكن أن يرحمها إال العيش في النظام اإلسالمي، فبعد كل ما جربته اإلنسانية من نظم اقتصادية، 

ها هي اليوم تكدس المال في يد حفنة من البشر ال تزيد نسبتها عن واحد في المائة مقابل حوالي ثمانين في 

 المائة من المحرومين من سكان األرض.

( 107وألن النفقة في سبيل هللا جزء ال يتجزأ من دين الرحمة )َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلا َرْحَمةً ِلّْلعَالَِميَن( )س األنبياء: 

فهو رحمة للعالمين، يشمل بر الناس وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، بل ويشمل الحيوانات والنبات، ففي الحديث 

قال: ))من ال يَرحم ال  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -عنهرضي هللا -المتفق عليه عن أبي هريرة 

يُرحم((، وهي الرحمة التي تشمل كل مكونات المجتمع البشري في نظام التشريع الرباني الذي أدى غيابه عن 

 األرض لكل هذه القسوة التي نراها وقد عمت أرجاء األرض طوال وعرضا.

 تقدم مفسدة وال تغفل مصلحة راجحة على حساب مصلحة مرجوحةومن جهة فلسفتها فهي حكيمة ال  .2
 ومن جهة دوامها فهي ثابتةٌ ال تتبدل وال تتغير بتغير الزمان أو المكان، .3
 ومن جهة عموميتها فهي عامة صالحة لكل مجتمع وكل شعب، .4
 ومن جهة شمولها فهي غنيةٌ محيطةٌ ال تُغفل شيئًا، .5
العملية المفيدة الجائز البحث فيها دون مبالغة في تساؤالت غير مبررة بخالف االقتصاد ومن جهة فعاليتها فهي تلتزم الحدود  .6

 .الوضعي القائم في جزء كبير منه على الفروض الخيالية والسفسطـة الجدلية
 .ومن جهة أثرها فهي طريق السعادة وال بد لمن امتثل أوامرها وتجنب نواهيها ما استطاع إلى ذلك سبيال .7

 

 

 خالصة: 

إلسالم، كدين عالمي موحد للعديد من المجتمعات البشرية في ظل إمبراطورية روحية واحدة، بالرغم من أن ا

له رؤيته الخاصة للحياة االقتصادية، لكنها تحمل صفات الشمولية واالستقرار واالستدامة والتدرجية والعدالة 

للحياة االقتصادية على مبادئ اإلسالم الثابتة، التي تنفع كل المجتمعات البشرية، ويعتمد هذا النموذج اإلسالمي 



   

 
 
 

ويفتح أمام مختلف التطورات التكنولوجية والمؤسسية لألنظمة االقتصادية الحديثة ويتكيف مع الخصائص 

 المحلية والزمنية للمجتمعات البشرية.

تصادي الحقيقي. وهو يركز بشكل رئيسي على االستقرار. في الواقع، ال يمكن تحقيق النمو خارج المجاالل اق

وبالتالي، في االقتصاد اإلسالمي، فإنما يبدو أنه عائق أمام النمو سيكون في الوقت نفسه عازلة للصدمات 

 االقتصادية المستقبلية التي تقلل من اآلثار الدورية وتضمن مزيدًا من االستقرار للجهات الفاعلة االقتصادية.

روة والتنمية البشرية وخلق الثروة واجبًا دينيًا للفرد واألمة وهو اقتصاد مستدام يجعل التوزيع العادل للث

كي ال يكون دولة بين األغنياء “واإلنسانية. فالتوزيع العادل للثروة مبدأ قرآني وفق اآلية القرآنية التالية: 

، سورة الحشر(.7)اآلية” منكم

 

ير. إنه نموذج يحتفظ بمعاييره والنموذج االقتصادي اإلسالمي يملك الثبات في تشريعاته ويحمل المتغ

ومستودعه ولكنه يبتكر في األدوات واآلليات. فينتج الثروة ويوزعها، ويدعو للتطوير المستمر لآلليات 

 واألدوات والمهارات الالزمة لجعل مواجهة التحديات الجديدة للمجتمعات البشرية.

بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم وبالتالي، إذا كان النظام االقتصادي الرأسمالي يقوم على 

وهو اليوم يقف على حافة بركان، ومهدد باالنهيار تحت وطأة األزمة … تعالج وتصوب تصويبا عاجال

المضاعفة )المديونية والبطالة(. كما يقول موريس آلي )جائزة نوبل( فإن االقتصاد اإلسالمي نموذج بديل 

ار واالستدامة والتدرجية والعدالة، وأي فشل في تدهور المبادئ ليس في حد ذاته يتصف بالشمولية واالستقر

 فشاًل للنموذج بل إنه فشل للذين ال يقدمونه بالشكل المطلوب.

——————- 
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