
الزمني البرنامج 
الدولّية  العلمّية  للندوة 

الديني:  التطرف  فهم 
اإليديولوجية  األسس 

االجتماعية  والحاالت 

صالون جدل الثقافي
الرباط - المغرب

25 - 26 نوفمبر 2017



األولى: العلمية  الجلسة 
)المغرب( الهاشمي  ذ.محمد  الجلسة:  رئيس 

المتطرف الديني  للفكر  التأسيسية  النصوص  نقد  في 
)المغرب( الطريبق  د.أحمد 

و تمكيٌن  والسياسة؛ شرعيٌة  الديني  التطرف  جدلية 
الوهابي الخطاب  حفريات في 

)الجزائر( النقاز  د.إسماعيل 

تفكيك  السلفية:  العقائد  في  البشرية  الذبيحة  تأصيل 
سرد “قربان القسري” وبيان انقالبه على الدين اإلسالمي 

)المغرب( أمعارش  د.محمد 

اجتماعي  االعتراف: مقترب فلسفي  الديني وحيف  التطرف 
)المغرب( الحيدي  الطيب  د. 

االفتتاح

كلمة المؤسسة د. صابر موالي احمد
الوكيلي الندوة د. يونس  كلمة منسق 

السبت 25 نوفمبر 2017

10:20 - 10:00

10:40 - 10:20

11:00 - 10:40

11:20 - 11:00

09:30      

10:00 - 09:30

12:30 -  11:20 نــــــــــــــــقاش: 

14:30 - 12:30 استــراحــــة غــذاء: 



األولى: العلمية  الجلسة 
)المغرب( الهاشمي  ذ.محمد  الجلسة:  رئيس 

الثانية: العلمية  الجلسة 
الجلسة: ذ. محمد أمعارش )المغرب( رئيس 

الثالثة: العلمية  الجلسة 
)الجزائر( النقاز  د. إسماعيل  الجلسة:  رئيسة 

“التطرف اإلسالمي”: رهانات ومقاربات  سوسيولوجيات  
د. نور الدين زاهي )تونس(  

الشعبّية في تونس  األحياء  الجهادية وشباب  الحركة 
الفهم الثائرة: محاولة في 

ذ. جهاد الحاج سالم )تونس(  

ضحية  المسلحة  الدينية  التنظيمات  تسقط  كيف 
االجتماعية”؟ “الحاضنة  استراتيجة 

)المغرب(   د. محمد جغاللي 

السلفي: مسار  الشباب  لدى  السلوكي  الديني  التطرف 
الصلبة الهوية  إلى  الهشة  الهوية  االنتقال من 

ذ. محمد أوطاهر )المغرب(  

السلفي  الشيخ  تجربة  والتفكك  التشكل  بين  الديني  التطرف 
المهدي سابقا أنصار  أمير خلية  الخطاب  أبوأسامة: حسن 

ذ.عبد اهلل بوكرزية )المغرب(  

14:50 - 14:30

17:00 - 16:50

17:30 - 17:10

15:10 - 14:50

15:30 - 15:10

16:30 -  15:30 نــــــــــــــقاش: 

18:15 -  17:30 نــــــــــــــــقاش: 

استــراحــــة شاي: 16:30 - 16:50



والسياسة    العنف  تحوالت  بمصر:  اإلسالمية  الجماعة 
ذ. ماهر فرغلي )مصر(

التدجين،  المغرب:  في  سابقا  الجهاديون  السلفيون 
السياسي اإلدماج  المشاركة، وحدود 

)المغرب( مصباح  د.محمد 

التأويل  المنسية: في  والقصدية  األصولي  الخطاب 
المودودي  االعتدالي ألبي األعلى 

)المغرب( الهاشمي  د. محمد 

األحد 26 نوفمبر 2017

10:20 - 10:00

10:40 - 10:20

11:00 - 10:40

11:20 - 11:00

20 دقيقة مالحظة: يرجى احترام الوقت المحدد لكل مداخلة 

الرابعة: العلمية  الجلسة 
)المغرب( الطريبق  أحمد  الجلسة: د.  رئيس 

12:20 -  11:20 نــــــــــــــــقاش: 

ختم أعـمـــــال الندوة: 12:20 - 12:30

المتطرفين  التعامل مع  الدنمارك في  مقاربة دولة 
المسلحة:  النزاعات  بؤر  العائدين من  اإلسالميين 

عرض لنموذج “ آرهوس”   
)الجزائر(   بودجالل  د.صالح 

كلمة المؤسسة د. صابر موالي احمد
الوكيلي الندوة د. يونس  كلمة منسق 


