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 :المقدمة العامة
ً للعالمين، محمٍد  الحمد لل  ه رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة

 وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ،بن عبد الل  ها
، وأن يحققوا  همإنه لمن دواعي الغِبطة والسرور أن يوفق العاملون في أعمال

التي تستوجب منا شكرَها شكراً كثيراً ما ومن نعم الل  ه  .بعَض طموحاتهم وآمالهم
)الأساسي والمتوسط( في ليبيا: مر العلمي الدولي للتعليم الدينيالمؤتحققه "

بر  82ة من: زليتن في المد مدينة طبيق"، المنعقد فيالتصورات وآليات الت" أكتو
بر 13حتى:  َ فيه الذي ألهمنا الل  ه سبحانه ،"م8131 :سنة ،أكتو  ،التفكير
 يَط له وإنجازَه.والتخط

لماذا هذا المؤتمر؟ وفي هذا الوقت  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا،
 .بالذات؟

ين، والواقع أن فكرة المؤتمر ى لإسؤال قد يتبادر  كما وضحَتها اللجنة -ذهن ال كثير
ية على لسان رئيسها ونائبه ومناقشات الأعضاء،كانت استجابة لأهداف  التحضير

إنسان مؤمٍن بتعاليم دينه متعلمٍ تعليما يجمع بين الأصالة  فبراير في بناء 31ثورة 
والحداثة، بين علم متين ومهارة وخبرة في علوم الحياة المعاصرة، بين علمٍ بلغته 
بية الإسلامية، وعلمٍ شامل بالعلوم الإسلامية  بية روح الثقافة والحضارة العر العر

إمام دار الهجرة، وإتقاٍن لما  بمختلف فروعها، انطلاقا من القرآن والسنة ومدرسة
توصل إليه العقل البشري في اكتشافات العلوم والمعارف، واستعمالها في بناء 
حضارة خيرة بناءة، تفعل المبادئ الإسلامية الوسطية، وتح ترم الحقوق المشروعة 
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للكائنات الحية، وفي طليعتها الإنسان المكرم بما منحه الل  ه من عقل وروح وفطرة 
 مؤمنة.

ً ومخَططاً، نشعر اليوم  بقدر القلق الذي اعترانا يوم أن كان هذا المؤتمر حلما و
صصت له أعماله أهدافه يبشر بخطوات عملية بناءة في ما خ بأن ما تحقق من
ية والتطبيقية  .النظر

ونظراً لأنه لا يمكن فصل الحاضر عن الماضي، ولا يمكن إصلاح المستقبل 
 َ ؛ لذلك ولِد  ت فكرة هذا المؤتمر، وقسمت أعماله قسمين:دون إصلاح الحاضر

القسم الأول: عملي ينطلق من مراجعة حاضر التعليم بما هو عليه في أهم جانبين 
 من جوانبه:

يم والسنة  - يعتها: القرآن ال كر جانب يتصل بعقيدة الأمة ومصدرَي شر
ية المطهرة، وما انبثق عنهما من علوم القرآن وعلوم الحديث، والفقه  النبو

بية والقيم والأخلاق  ومناهج البحث العلمي عبر العصور. ،وأصوله، وعلوم التر
وجانب يتصل بأهم وسائل الاتصال والتواصل بين أفراد الأمة متمثلاً  -

بية التي هي وعاء الجانب الأول، بل ووعاء كل العلوم والمعارف  في اللغة العر
وما نتج عنها من حضارة،  المتعددة، وحاملة ثقافة الأمة، ومدونة تلك الثقافة

بي الإسلامي، وما يتصل بذلك من جغرافية  بل من حضارات عبر التاريخ العر
 وفكر وفلسفة وأدب وحكمة وتجارب.

ولا يعنى الاقتصار على هذين الجانبين في الوقت الحاضر التقليَل من أهمية 
ي الوقت بقية مواد التعليم أو تجاهلها، بل نظرا للبدء بما هو أكثر إلحاحا ف
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ير كل  ؛ لتأثيره على بقية المواد، على أمل مواصلة الجهود لمراجعة وتطو الحاضر
ية كلما تيسر الوقت لذلك. بو  مكونات العملية التعليمية والتر

القسم الثاني: نظري، عني بالموضوعات المقترحة للدراسة من قبل الباحثين 
ين ال كرام، ووظف لتحقيق أهداف المؤتمر،  منها: العمل على نشر التي والمفكر

بية وعلوم  المناهج الوسطية في مؤسسات التعليم الديني، والاهتمام بعلوم العر
بها، ووضع تصور لجودة  يعة: فهما وتطبيقا، وتنميتها، وتنقيتها من كل ما يشو الشر
بط بين حاضر التعليم الديني وماضيه  ين في مؤسسات التعلم الديني، والر التكو

يره، والا بية الروحية للنشء.وآلية تطو  هتمام بجانب التر
ية خمسة محاور، شملت:  ومن أجل تحقيق أهداف المؤتمر وضعت اللجنة التحضير
مؤسسات التعليم الديني الأساس والمتوسط، من حيث: )التخصصات، ومسؤولية 

يم(،  ية والشرعية )التوصيف والتقو يس العلوم اللغو مقاصد والمتابعة، ومناهج تدر
يعة،  ية والشرعية، والتعليم الديني وعلوم الوالشر تأصيل والتحديث في مناهج العلوم اللغو

بين العلوم الدينية، والاهتمام بالعلوم  بية وعلم النفس والعلاقة بينها و العصر، ومناهج التر
السلوكية في مراحل التعليم الديني المتنوعة، وآفاق التعليم الديني النظامي: مسيرة التعليم 

يبيا، وتجارب الدول الأخرى في مجال التعليم الديني. كما تناولت المحاور الديني في ل
التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم الديني في كافة مراحله، ومناهج الدراسة في 
ية والشرعية  يس العلوم اللغو ية والشرعية من حيث: السقف الزمني لتدر العلوم اللغو

ية والشرعية في مراحلها المتنوعة.كما وكيفا، والترابط المعرفي بين منا  هج العلوم اللغو
وكانت استجابة السادة الأساتذة ال كرام محققة لطموحات هذا المؤتمر، حيث 
تمت تغطية كل المحاور ببحوث الأساتذة الفضلاء بالدراسات التي استمتعنا جميعا 
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ا ومناقشات، وهو ما يضمه هذبالاستماع إلى خلاصاتها وما تبعها من أسئلة 
الذي نقدمه لطلاب العلم والباحثين في  ،عدد الخاص( من مجلة أصول الدينال)

 ميادينه.
نعم، لقد كان هذا التخطيط موفقا، وكانت الاستجابة من المشاركين في 

 الداخل والخارج مشجعةً وداعمةً.
يمكن القول: إن هذا المؤتمر قد حقق ما كان منتظراً منه بخاصةو في الجانب  ، و

ين بحثاً ودراسةً، سيجد القراء  ةثلاث بحوثه ي بلغتالذ، النظري  افي كثير منهوعشر
 ً ً وعميقا ً أصيلا ً لما ينبغي أن تكون عليه المناهج الدينية تفكيرا ، وتصوراٍت معاصرة

ية في عصر العولمة.  واللغو
ية  ً مطالَبون بالتفكير في مثل هذه الأسئلة الجوهر بهذه المناسبة فإننا جميعا و

 التالية:
بين أيدينا  "مَن نحن؟ أين يقودنا قطار سيرنا في هذه الحياة؟ لماذا تخلفنا و
ية والمادية؟ كيف نحافظ على أصالتنا دون انغلاٍق؟ ونصبح  قرآننا وثروتنا البشر
ً تأخرنا وتقدم غيرنا؟ وهل بإمكاننا استيراد  بان؟ لماذا إذا ين في غير ذو معاصر

دة دون المساس بقيمنا الإسلامية التكنولوجيا المتطورة والمعارف الجدي
 .(1)الأصيلة؟"

ية نشك باخ، على إثارة هذه الأسئلة الجوهر ر الأستاذ الدكتور/ مصطفى الز
التي لخصت أهم القضايا الرئيسة التي تحتاج إلى إجاباٍت علميةٍ وعمليةٍ من قبل 

                                                 

 .01ص:  ،م3102 ،التعليم الديني التوجه االستراتيجي لرفع تحديات ،/ مصطفى الزباخأ. دبحث  :( انظر (1
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َ على التشخيص وتقديم الحلول العملية  الراسخ ين في العلم ممن يمل كون القدرة
 الواقعية.

يتن ا، فمن الصعب الاتفاق على ما وإذا لم نحدد من نحن؟ ونتفق على هو
ية يؤدي إلى توجيه قطار سيرنا في  ية. وتحديد الهو بعدها من القضايا الجوهر
هذه الحياة، ثم يساعدنا على الإجابة عن سبب تخلفنا، على الرغم من أن بين 
بان،  ين في غير ذو ية والمادية. وكيف نصبح معاصر أيدينا قرآنَنا وثروتنا البشر

ل البحث العلمي الجاد والمتواصل من معرفة أسباب تأخرنا ثم نتمكن من خلا
يتنا أن نستفيد من التكنولوجيا المتطورة  وتقدم غيرنا، كما يمكننا بعدَ تحديد هو

 والمعارف الجديدة دون التخلي عن قيمنا الإسلامية الأصيلة.
ية يجب أن تكون إجابة عملية حتى  ؛إن الإجابة عن هذه الأسئلة الجوهر

ضة بلادنا من خلال تعليٍم بناء وأصيٍل، تعليم يعنى بال كيف من حيث نحقق نه
بداع والوسطية والاعتدال.  الإتقان والإ

حتى نظفر بتعليٍم  يير منهجية أعمالنا وطرق تفكيرنا؛إننا جميعاً مدعوون إلى تغ
ية، بل  ،مؤسس على منهٍج علمي متينٍ لا يقتصر على العلوم الشرعية واللغو

ً في فلسفته  .لمواد العلمية الأخرىيتعداها إلى ا ً متميزا بهذا يكون تعليمنا تعليما
ية والتعليمية،  بو ً فالتر ً في أهدافه العامة والخاصة، ومتميزا ي أساليبه ومتميزا

بشكٍل خاص متميزاً في التعامل مع المتعلمين والعناية ببناء أخلاقهم  ومقاصده، و
 وتفكيرهم وتعهد سلوكهم بالدرجة الأولى.

َ و ً قول الل  ه تعالى: "و َ لنتذكر دائما َ وَ  اتقوا الل  ه  -لمكم الل  ه"، ولنستحضر في نفوسنا يع
َ  -معلمين ومتعلمين َ  نكَ إ  قوَل الل  ه تعالى كذلك، وهو يثني على أشرف خَلقِه: "و َ ل َ ع ى ل
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َ  خلقٍ  "، فنحرص على البحث عن الصفات والسمات والمزايا التي بها استحق يمٍ ظِ ع
بأعظم ثناء يطمح إليه بشرٌ، وهو ثناء رب العزة عليه بأنه صاحب خاتم الرسل الفوزَ 

 أعظم خلٍق اتصف به إنسان!.
وإذا كان تعليمنا الديني بكل مؤسساته ومواده وامتحاناته ومحفوظاته، لا 
يبني الأخلاق العظيمة، فهو والجهل سواءٌ، وإن كان بعض الجاهلين لا َيخلون 

 سليمةً.من أخلاٍق حميدةٍ مادامت فطرتهم 
 ً في أخلاقه، فهذا  أما عندما يكون العالِم المتخصص في العلوم الشرعية فقيرا

ية  يعني بو أن هناك خللاً كبيراً، قد يكون في المنهج، وقد يكون في الفلسفة التر
أو في أهدافها، أو في المعلم الذي يقوم بعملية التعليم نفسه، أو في كل هذه 

 مجتمعةً!.
 ٌ هذا المؤتمر لم يقم من باب الترف العلمي والمادي، وما شغل أن  منا يعلم وكثير

 ٍ بخاصة في  مَن شغَِل بالعمل له إلا لشعورهم القوي وإحساسِهم بأن تعليمنا، و
ٍ موضوعي المؤتمر الأساسي كبيرةٍ، ولذلك تجمَع الغيورون من أهل  ن، يعاني من أزمة

العمل من أجل علاِج واقٍع  العلم من أنحاء ليبيا، لا يدفعهم لهذا التجمع إلا دافع
للإصلاح العملي، بعد أن أصبحت البلاد  مضاجعهم؛ ليبحثوا عن وسيلةٍ  َأقَض

يب المبرمج والممنهَج لتعليمها وقيمها  بعة عقوٍد من التخر تسعى لترميم ما أفسدته أر
 واقتصادها وعلاقاتها الاجتماعية.

يمة التي يراها العلماء العاملون هي الح  -ياة التي بينها رسول الل  ه والحياة ال كر
بأعماله وأقواله وإقراراته، وسار على نهجه فيها خلفاؤه من  -صلى الل  ه عليه وسلم
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بعده، وفسرها الأئمة الكبار: أبو حنيفة، ومالٌك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من 
 أئمة الإسلام.

والشعب الليبي في هذه البقعة من الأرض أكرمه الل  ه سبحانه وتعالى من 
َ توحدهم  بين ما أكرمه من النعم، بنعمتين كبيرتين متميزتين، كانتا مدار
يط، هاتان  ً متآلفة، لا إفراط فيها ولا تفر بهما عاش الناس حياة وتجمعهم، و

 النعمتان هما:
تفقه الناِس وتتلمذهم على فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس،  الأولى:

يشاركهم في ذلك معظم سكان الشمال الإفر  يقي. ومن أهم أصول هذا و
المذهب التي امتاز بها دون بقية المدارس الفقهية عمل أهل المدينة، أضف إلى 
يعة التي تبلورَت في هذه المدرسة المباركة على يد أحد  ذلك الأخذ بمقاصد الشر

 تلاميذها، ألا وهو الإمام أبو إسحاَق الشاطبي.
يم برواية قالون عن نافٍع المدني.الثانية: هي اختيار الليبيين لقراءة القرآن ال   كر

ً يتخذ من مقاصد  ً ممنهجا ً وعلما ً وأخوة وقد أثمر ذلك كله في مجتمعنا وسطية
يبني مجتمعاً يحب المسلم فيه لأخيه ما يحب لنفسه،  يعة نبراساً يستضئ به، و الشر
يعطف فيه الغني على الفقير، ولا يَشعر فيه مواطن بدونيةٍ ولا استعلاءٍ، حتى  و

ياتهم الاقتصادية، أو مراكزهم الاجتماعية، يأكل صاحب و إن اختلفت مستو
يرحم فيه ال كبير الصغيرَ، هذا ما  يوقر فيه الصغير ال كبيرَ، و العمل مع عماله، و
ً في مجتمعنا المسلم بعد أن تحرر من الظلم والقهر  نسعى لأن يكون واقعا

 والتجهيل.
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َ على  ً أخرى، نحمد الل  ه العلي القدير توفيقه للتفكير في هذا المؤتمر والتخطيط له، مرة
ومقرراته  المؤتمر وإنجاز برامجه على النحو الذي تم به، ونسأله سبحانه أن تقع توصيات

ومقترحاته موقع التنفيذ، وأن يشرح صدور المسؤولين والعاملين في التربية والتعليم على تبني 
 وتطبيق ما يحقق للتعليم ما نصبو إليه.

ه سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل وكل أعمالنا، وأن يوفقنا جميعاً كما نسأل
لمواصلة الجهود من أجل خدمة الإسلام وعلومه ولغة كتابه، وأن يؤلف بين 

بها، لمين في بلادنا وفي كل بلد مسلم،قلوب المس بل وفي مشارق الأرض ومغار
 في الدنيا والآخرة.وأن يجزي كل من شارك في هذا المؤتمر وأعماله خير الجزاء 

يل لكل من أسهم في إنجاح هذا  وأخيرا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجز
 المؤتمر وتحقيق أهدافه ومقاصده، ونخص بالذكر كلا من:

ير  - يم: نائب رئيس الحكومة المؤقتة، وز الأستاذ الدكتور/ الصديق عبد ال كر
 الداخلية المكلف.

ية الإسلاميةالأستاذ الدكتور/ مصطفى عمران  -  بن رابعة: رئيس الجامعة الأسمر
 .)سابقا(

بية والتعليم. -  إدارة التعليم الديني بوزارة التر
ية وموظفيها والعاملين بها. -  أساتذة الجامعة الأسمر
 المجلس المحلي بمدينة زليتن. -

 ولا حول ولا قوة إلا بالل  ه العلي العظيم.، وآخر دعوانا أن الحمد لل  ه رب العالمين
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