
الزمني البرنامج 
الدولّية  العلمّية  للندوة 

الجهاد في اإلسالم: 
والتوظيف التأويل  معترك 

بمقر جمعية الدراسات الفكرية واالجتماعية التابع
لمؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث 

تونس العاصمة
01 - 02 مايو 2017



المشاركين استقبال 

االفتتاحّية المحاضرة 

أ. د بّسام الجمل العلمية األولى: رئيس الجلسة:  الجلسة 

أ. د حّمادي ذويب الجلسة:  الثانية: رئيس  العلمّية  الجلسة 

الحّمامي نادر  أ. د  الجلسة:  الثالثة: رئيس  العلمّية  الجلسة 

كلمة مؤّسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث
الحّمامي نادر  األستاذ 

بالمؤّسسة الدينّية  الدراسات  قسم  كلمة 
الطريقي أنس  األستاذ 

مفهوم الجهاد في اإلسالم: حدود اإللهي والبشري
أ. د زهّية جويرو )تونس(

القديمة القرآنّية  اإلبستيمّية  في  السيف  آية 
أ. د المنجي األسود )تونس(

من طوبى الجهاد إلى حقيقة الحرب
أ. د عّز الدين العاّلم )المغرب(

مقارنّية  مقاربة  الجهاد: 
)تونس( بلعيد  الصادق  الدكتور  األستاذ 

)القرآن والسّنة(: الدينّي  النّص  الجهاد في  مفهوم 

 

أ. د عبد الباسط قّمودي )تونس(   دراسة وصفّية تحليلّية / 

الخطاب إلى عنف  القرآني  الخطاب  الجهاد من سلمية 
وأبعاده االنزياح  خلفيات   الفقهي: 

الرحموني )تونس(   أ. د محّمد 

 في الجهاد االفتراضي / أ. د محّمد حمزة )تونس(
   

الجهاد في ما بعد تجربة “دار اإلسالم”: في إمكانات
 إعادة تأويل الفكرة الجهادية في اإلسالم

أ. د سهيل الحبّيب )تونس(  

االثنين 01 مايو 2017

نقاش                 : 11:50 - 12:30

نقاش                 : 16:15 - 16:45

نقاش                 : 17:50 - 18:15

استراحة قهوة : 16:45 - 17:00
نقاش                 : 10:15 - 10:45
استراحة قهوة: 10:45 - 11:00

09:00

09:20

09:30

11:25 - 11:00

15:25 - 15:00

17:25 - 17:00

11:50 - 11:25

15:50 - 15:25

17:50 - 17:25

16:15 - 15:50
10:15 - 09:45



الدين العاّلم أ. د عّز  الرابعة: رئيس الجلسة:  العلمّية  الجلسة 

الطريقي أنس  أ. د  الجلسة:  الخامسة: رئيس  العلمّية  الجلسة 

الجهاد في فكر رّواد النهضة / أ. د حّمادي ذويب )تونس(

التأويل والتوظيف اإليديولوجي بين   الجهاد في اإلسالم 
المعاصر الجهادّي  والخطاب  القديمة  المقاربات  في 

أ. د امبارك حامدي )تونس(  

أنموذجا الجهاد”  السلطة: “فقه  الجهاد في سبيل 
أ. د عّمار بنحّمودة )تونس(  

المعاصر الشيعي  الفكر  والثأر في  والمقاومة  الجهاد 
أ. د عبد الّل جّنوف )تونس(  

الثالثاء 02 مايو 2017

نقاش                 : 10:15 - 10:45

نقاش                 : 11:50 - 12:15

استراحة قهوة: 10:45 - 11:00

االختتام            : 12:15

09:25 - 09:00

09:50 - 09:25

11:25 - 11:00

10:15 - 09:50

11:50 - 11:25

المسلم المعاصر: عالقة  التأويل اإلسالمي   الجهاد في 
التعارف الحرب وثقافة  باآلخر بين ثقافة 

أ. د عاصم حفني )ألمانيا(  


