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 31 إلى   27 من  الفترة  يف   ، للمشاركة   AISA احلكومية  غير  الدولية  املنظمة  تدعوكم 
ديسمبر 2019 ، يف اللقاء الدولي :

» التراث اإلسالمي: معنى وجوهر «

تتمة ملشروع  "أحد" وكمرحلة من مراحله، سيتم عقد ملتقى للشباب 
ميثل استمرارية للعمل الذي انطلق يف أوائل الصيف يف فرنسا واستمر 
يف أوت ونوفمبر باجلزائر.  سيستفيد املشاركون يف هذا اللقاء من 
عروض لألعمال املنجزة من طرف املشاركني يف امللتقى يف جلسات 

علنية.
التراث  ثراء ووحدة  الضوء على  إلى تسليط  »أحد«  يسعى مشروع 
اإلسالمي كما يعمل على إتاحة املجال للجمهور العريض لالطالع 
والثقافة  التقاليد  يف  أحياًنا  املعروفة  غير  والتعاليم  املصادر  على 
اإلسالمية. والهدف من ذلك هو تبليغ رسالة ثقافة السالم لألجيال 
اجلديدة حتى يتسنى لهم العيش وبناء مستقبلهم الواحد مع اآلخر 

وليس الواحد ضد اآلخر.
يف عالم متأزم مليء بالتحوالت، يطمح  مشروع »أحد« إلى املساهمة 

يف بزوغ  أمل جديد من خالل األهداف التالية:
•   إظهار إمكانية التراث الروحي يف تقدمي إجابات على التساؤالت 

واالهتمامات املعاصرة.
•   إعادة االعتبار لصورة  اإلسالم احلر واملسؤول.

•   حتويل مقاربتنا للمشاكل السلبية لفهم اإليجابي.

•  تثبيت مبدأ التوحيد كوسيلة خللق روابط بني اإلنسان  واملخلوقات 
األخرى.

ولكن كيف ميكن أن تتقارب امتيازاتنا، سلطاتنا، معارفنا، ممتلكاتنا وإرادتنا؟، إذا لم 
نستثمر جميعنا يف مشروع: بناء مستقر السالم، والذي أساسه أوالً وقبل كل شيء 

ثقافة السالم يف التوحيد.
حلم، كما يقول البعض، يوتوبيا، لكن، أليس التحدي الذي يواجهنا هو حتويل هذا احللم إلى 
حقيقة؟ مهمة لرهانات كونية، ضرورية بالنسبة لنا ولألجيال القادمة. التزام مواطنة، رؤية 
مشتركة وإرادة يف العيش معا بشكل أفضل، التعرف على أنفسنا وتعريف اآلخر بنا بشكل 

أفضل يف مدننا وبلداننا وجتمعاتنا ومؤسساتنا.
ذلك إلن العيش مًعا يعني تعزيز رؤية مشتركة ملجتمعنا املصيري ومتكني مؤسساتنا من 
االنخراط إلى حركة معترف بها محلًيا ووطنًيا ودولًيا. وتعزيز القيم اجلوهرية التي يطمح 
والعدالة، وقدسية احلياة، واحترام  التعددية، واإلنصاف،  البشرية:  كبير من  إليها جزء 

البيئة واحلفاظ على التنوع البيولوجي.
املتبادل  االحترام  مع  فرد،  كل  ازدهار  أجل  من  ملموسة  بإجراءات  بالتآزر  العمل  هو 

لالختالفات
هو الوقاية من التطرف واإلرهاب الذي يجد يف أرض الظلم وعدم املساواة بيئته. والتعامل 

مع هذه املسألة برؤية أخرى غير املقاربة األمنية.
هو إعطاء روح للعوملة والسهر على احلفاظ على جوهر الكائن البشري: فضائله وجوده 

وأخالقه. فمستقبله يعتمد على ذلك.
هو يف النهاية توفير التعليم الذي يحافظ على ثراء التنوع الثقايف للروابط االجتماعية 

من أجل »العيش أفضل معا« الذي يصالح بيننا وبني األحياء كلها.
خالل مدة اإلقامة، سيتم اقتراح على جميع املشاركني زيارات ثقافية، وحلظات للتبادل 
بني املشاركني يف امللتقى، وسهرة فلكلورية تونسية يف سهرة 30 ديسمبر، ويف سهر 

الواحد والثالثني يقام جمع روحي مبناسبة نهاية السنة.
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امللتقى
معنــــــى وجوهر التـراث اإلسالمي

خالل هذه األيام األربعة، يتعرف الشباب املشاركون يف امللتقى على 
منهجية البحث واإلنتاج يف مشروع »أحد« من خالل ورشات عمل 

موضوعاتية  مشتركة وتفاعلية، ويتم مرافقتهم أثناء القيام ببحوثهم. 
ستتاح لهم فرصة تقاسم وتبادل أعمالهم وجتاربهم ونتائج بحوثهم يف 

جلسات علنية مع جميع املشاركني.
مزودون بثراء هذا اللقاء وبرؤية ومنهجية مشروع »احد«، ميكن 

للراغبني يف املشاركة يف هذا املشروع االنضمام إلى الفرق املشّكلة.

ورشة عمل 1
أسبـــــــاب النزول

ففي ثمانينيات القرن املاضي ويف إطار 
نشاطات معهد ألف، أطلقت مجموعة من 

الشباب اجلزائري مشروعا يتمثل يف جتميع 
وتصنيف كل السنة النبوية املتعلقة بأسباب 
النزول يف شكل بطاقات والتي تهدف إلى 
فهم األسباب  والسياقات التي نزلت بها 

بعض القرآنية. 
الهدف من ورشة العمل هذه هو تصنيف 

هذه البطاقات ورقمنتها وفًقا ملنهجية تتيح 
لنا اكتشاف هذا العلم الذي يظهر أن الوحي 

القرآني كان غالًبا ما يتجلى بسبب التساؤالت 
البشرية.

ورشة عمل 2
املشايخ الصوفية

تسليط الضوء على مساهمة املشايخ الصوفية ومدى تأثيرهم 
على املجتمع ونطاق إسهامات تعاليمهم إلى اليوم، وذلك من 
خالل سيرهم الذاتية والسياق اجلغرايف والتاريخي لزمانهم.

الهدف هو وضع العالقة بني الرجال الذين بلغوا هذا امليراث 
الروحي وبني بيئتهم الدينية والروحية واالجتماعية والسياسية 

واالقتصادية والعلمية والفنية ... موضع البداهة.
سيوضع حتت تصرف الشباب جدول زمني بهدف إثراءه 

وميكنهم من خالله حتديد تاريخ كل شيخ يف محيط زمانه.

ورشة عمل 3
األماكن املقدسة

ورشة العمل هي دعوة الكتشاف جغرافيا 
وتاريخ وقدسية األماكن املقدسة: مكة املكرمة 

واملدينة املنورة والقدس ومختلف املعالم 
املرتبطة بها.

الهدف هو تسليط الضوء على الدور الذي 
لعبته هذه األماكن املقدسة حتى يومنا هذا يف 

نقل القيم العاملية للسالم والتقاسم واألخوة 
وقدسية احلياة.

ورشة عمل 4
أعالم  النساء املسلمات

تقترح هذه الورشة إعادة النظر يف تاريخ النساء البارزات الالئي 
لعنب دوًرا مهًما يف تبليغ امليراث اإلسالمي؛

الهدف من ذلك هو التعريف بالنساء املسلمات املغيبات وإسقاط 
»احلقائق الزائفة« املتراكمة حول موضوع املرأة حتى تتمكن من 

استعادة تاريخها وحقوقها وكرامتها.

ورشة عمل 5
إنتاج الوسائط املتعددة

تقترح ورشة العمل هذه إنتاج أغراض وسائطية متعددة )صور تفاعلية، 
خرائط تفاعلية ، التسلسل الزمني ، ...( لتوضيح اجلوانب التاريخية 

للشخصيات. كما تقترح أيًضا االستمرار يف دمج أغراض الوسائط املتعددة 
)التعليق ، الصوت ، الفيديو ، البطاقات البريدية ، اخلرائط ، األغراض( 
التي توضح استكشاف حياة الشخصية من خالل معاجلة سيرته ، عمله 
، فكره ، مساهمته يف اإلنسانية ، وكذلك السياق السياسي واالجتماعي 

واالقتصادي للزمان واملكان الذي عاش فيها.
الهدف هو إنشاء منوذج وسائط متعددة وظيفية الستكشاف شخصية الشيخ 

العالوي ، بهدف عرضها يف اجللسة العلنية يوم 31 ديسمبر 2019.
هذه الورشة موجهة إلى تقني اإلعالم اآللي ، مصممي الغرافيك ، مصممي 

الويب ، رسامي الكاريكاتير أو املهتمني بالصورة أو الصوت أو مقاطع الفيديو 
... بهدف تدعيم موقع تفاعلي »أحد« يتيح للجمهور التعرف على ثراء التراث 

الروحي لإلسالم.
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14h00 استقبال املشاركني بداية من 14:00

العشاء 21:00 19:00

سهرة بعد العشاء : لقاء بني املشاركني يف امللتقى واملؤطرين 21:00

برنامج يوم 27 ديسمبر 2019

البرنـــــــامج

برنامج يوم 28 ديسمبر 2019
فطور الصباح 08:45 07:00

اجللسة األولى : تقدمي مشروع »أحد« رؤية، مهام، أعمال 10:30 09:00

استراحة 11:00 10:30

اجللسة الثانية : تقسيم املشاركني يف امللتقى على ورشات العمل 12:00 11:00

الغذاء 14:00 12:30

ورشات العمل
ورشة عمل 1 : أسبـــــــاب النزول
ورشة عمل 2 : املشايخ الصوفية
ورشة عمل 3 : األماكن املقدسة

ورشة عمل 4 : أعالم النساء املسلمات
ورشة عمل 5 : إنتاج الوسائط املتعددة

17:00 14:30

العشاء 20:30 19:00

حول  واحلاضرين  امللتقى  يف  املشاركني  بني  ومناقشة  تبادل  علنية:  جلسة 
األعمال املنجزة 22:30 21:00

برنامج يوم 29 ديسمبر 2019
فطور الصباح 08:45 07:00

ورشات العمل
ورشة عمل 1 : أسبـــــــاب النزول
ورشة عمل 2 : املشايخ الصوفية
ورشة عمل 3 : األماكن املقدسة

ورشة عمل 4 : أعالم النساء املسلمات
ورشة عمل 5 : إنتاج الوسائط املتعددة

12:00 09:30

الغذاء 14:00 12:30

ورشات العمل
ورشة عمل 1 : أسبـــــــاب النزول
ورشة عمل 2 : املشايخ الصوفية
ورشة عمل 3 : األماكن املقدسة

ورشة عمل 4 : أعالم النساء املسلمات
ورشة عمل 5 : إنتاج الوسائط املتعددة

17:00 14:30

العشاء 20:30 19:00

حول  واحلاضرين  امللتقى  يف  املشاركني  بني  ومناقشة  تبادل  علنية:  جلسة 
األعمال املنجزة 22:30 21:00

برنامج يوم 30 ديسمبر 2019
فطور الصباح 10:00 07:00

الغذاء 14:00 12:30

العشاء 20:30 19:00

سهرة فلكلورية تونسية 22:30 21:00

برنامج يوم 31 ديسمبر 2019
فطور الصباح 08:45 07:00

ورشات العمل 
وضع خارطة الطريق لكل ورشة

12:00 09:30

الغذاء 14:00 12:30

جلسة علنية : تقرير وخالصة أعمال وشات العمل 18:00 14:30

العشاء 20:30 19:00

جمع روحي 00:30 22:00
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اإلتصال
اجلزائر

البريد اإللكتروني : 
asselacom@gmail.com 

الهاتف : 
213 5 56 72 98 49 

فرنسا
البريد اإللكتروني : 

inscription@aisa-ong.org 

www.aisa-ong.org


