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 عدد خاص()مقدمة العدد الثاني 
يكافئ مزيده، والصلاة والسلام على  ارب العالمين، حمد  الحمد لل  ه  يوافي نعمه، و

المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى 
 ؛؛؛بعد الدين، أمايوم 

أعمال المؤتمر العلمي الدولي  أن تستضيف ،الدينما يسعد هيئة التحرير بمجلة أصول مف
ية الإسلامية في   : منهـ، الموافق4121ذي الحجة، 32-32نالمدة: مالمنعقد بالجامعة الأسمر

التعليم الديني النظامي "الأساسي والمتوسط" في ليبيا: )تحت عنوان:، م3142، أكتوبر 32-24
من أعداد مجلة  الثاني، وهو العدد تصدره في )عدد خاص(و، ("التصورات وآليات التطبيق"

 أصول الدين.
 والمقترحات المفيدة، ،وقد خلص المشاركون في المؤتمر إلى العديد من الرؤى العلمية

نوها في بيانهم الختامي،   -بفضل الل  ه– المقترحاتوالتوصيات تلك أخذت  وقدالتي ضم َّ
يقها نحو التطبيق العملي، حيث اعتمدتها وزارة  لها في  اوجعلتها مرجع   ،التعليمالتربية وطر

للتعليم الديني في مراحله المختلفة، مية يج التعلوضع الخطة الدراسية، وتوصيف مفردات المناه 
 ،المقررة؛ إذ من خلال تلك المفردات اا رائد  ا وثقافي  ا علمي  ذا في حقيقته يمثل إنجاز  وه

، وما يختار لها من كتب ومؤلفات معتمدة لتنفيذ الخطة المنضبطة والمناهج الدراسية
ية بلادنا الثقافية و بكلالدراسية،  ، ممثلة في وحدتها الدينيةذلك يتحقق الحفاظ على هو

ية  منهج أعلام التصوف السني. وفق والتربية الروحية ،والمذهب المالـكي ،العقيدة الأشعر
 ،فإن بحوث هذا المؤتمر الرائد ؛التعليم(وإذ قد ظهر اليوم ما عرف باسم )تخطيط 

 فيالديني  المشاركون في أعماله من رجال الفكر التربوي وخبراء التعليموما دبجه وسطره 
للتدريس من خلال ممارستهم  ،على خبرتهم الذاتية ادول عربية أخرى، اعتماد  في و ،بلادنا

تمس واقع التعليم الديني  ،غيرهمدراسات ميدانية قام بها إلى  اسنوات عديدة، أو استناد  
 –، فإن أبحاث هذا المؤتمر تدخل لها وتضع التصورات والحلول الناجعة ،وتشخص مشكلاته

ية  ضمن -بامتياز لتعليم الديني االتخطيط المستقبلي للتعليم في مراحله الأساسية، وتمثل رؤ
  ورسالته وأهدافه.



 و   
 

بد أن تلحق بقائمة  لا العلمية الرصينةالبحوث ومن المعلوم لكل باحث متخصص أن 
بعض  ومع ذلك فإن َّ  .التي قم َّش منها الباحث مادته العلمية ،تضم المصادر المراجع

من  ؛ ذلك لأنمن ذكر المصادر والمراجع اوالأعمال قد قبلت مع مجيئها خلو  المشاركات 
م الديني في مراحله تخدم التعلي واقعية، ومقترحات عملية أهداف هذا المؤتمر وضع تصورات

على  ااعتماد   -بوصفها رؤى  تقدم بها أصحابها ، ومعضلاتهوتسعى إلى حل مشكلاته  ،المختلفة
يلة ، الماثلة في واقع التعليم الديني منهم لحل بعض الإشكالات اإسهام   - خبرتهم الذاتية الطو

يات التي من شأنها أن تخدم هذا الجانب.   وتقديم النظر
 ،وما نسمعه في الخطاب الديني عامة ،والسلوكيات لما نراه على مستوى الأفكار اونظر  

والمكتسبة من الروافد العلمية  ،الموروثة ناخلاقأو نا الأصيلةمفاهيمتقال بإننا نطمح إلى الانف
، إلى صيغة التقنين التعاقدي التوصيات المجردة ، أومن صيغة الاقتراح الإرشادي ،المدرسية
ية بلادنا الثقافية، ووحدتها الدينية.  اظ  العملي؛ حفاوالإلزام    على هو

إذ نستضيف أبحاث هذا المؤتمر،  -التحرير بمجلة أصول الدين هيئة- فنحنوفي الختام، 
 ،إننا نتشرف بذلكف ؛إلى الطباعة والنشر الإلـكتروني اوندفع بهذا العدد الثاني الخاص به

ية والعلميةيالتحضأعضاء اللجنتين نهنئ ونهنئ أنفسنا و بصدور هذا العدد الخاص من  للمؤتمر ر
والحمد لل  ه في سبيل إنجاز هذا العمل الرائد،  أعداد المجلة، ونشكرهم على ما بذلوه من جهد

 الذي بفضله تتم الصالحات. 
 ذلك والقادر عليه. ، إنه ولي   وفقنا الل  ه لما يحب ويرضى

 والحمد لل  ه رب العلمين. ،وسلام على المرسلين ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون
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 د/ بشير عبد الل  ه القلعي                              

 ــ ليبيازليتن                                     
  


