
 

 

 

   

 

 التفصيل التوقيت الفقرة

 كلمات افتتاحية 09:51 09:00 

 10:51 09:51 الكلمة الرئيسية األوىل
 راشد الغنوشي املرحلة االنتقالية.. إشكاالت وحتديات:

 نعيم جنة  – برهان غليونتعقيب: 

 

 55:51 10:51 اجللسة األوىل

 اإلسالميون والثورات العربية

 عبد العالي حامي الدين |صعود التيار اإلسالمي خالل العشريات األخرية.. السياقات والدالالت 
 عبد احلكيم بلحاج | حالة الثورة الليبية

 حممد اليدومي | حالة الثورة اليمنية
 معاذ اخلطيب | حالة الثورة السورية

 51:51 55:51 إطالق كتاب
  مركز اجلزيرة للدراسات :إصدار -الشيخ راشد الغنوشي :تأليف |الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف اإلسالم 

 عبد الوهاب بدرخانتعقيب: 

 اسرتاحة 12:30 12:51 

 14:00 30.:12 اجللسة الثانية

 املواطنة واحلقوق السياسية

 فهمي هويدي | قضايا املواطنة

 وراق علي احلاج | احلقوق السياسية يف سياق صعود اإلسالميني

 هاني لبيب | هواجس األقباط من اإلسالم السياسي
 صلياملمجيلة  |اإلسالميون واملرأة 

 الغداء 16:00 14:00 

 18:00 16:00 اجللسة الثالثة

 إشكاالت االنتقال الدميقراطي

 الكيمد محما |إدارة التعددية والتوافق السياسي 
 دبعيشيخان  | العالقة مع مكونات اجملتمع السياسي واملدني

 صفوت الزيات  |العالقة مع املؤسسة العسكرية 

 توجان فيصل |دور اجملتمع املدني يف عملية االنتقال الدميقراطي 
 اسرتاحة 19:30 18:00 

 الثورة السورية 15:91 53:91 حوار مفتوح

 

 سبتمبر 55الثالثاء  |برنامج الندوة 



 

 

 

 

   

 التفصيل التوقيت الفقرة

 51:11 3:11 الثانية الكلمة الرئيسية
 حسن الرتابي حتديات إدارة الدولة )ابتالءات مقاربة السلطان(:

  العربي صديقي -فهمي هويدي تعقيب: 

 

 11:30 51:11 اجللسة الرابعة

 احلديثة والدولة اإلسالميون

 بشري نافع | ومصطلحات مفاهيم: اإلسالمية/الدينية/املدنية الدولة
 إبراهيم عرفات | توافق؟ أم تعارض.. الدينية والدولة املدنية الدولة
 حممد املختار الشنقيطي | حر جمتمع يف الشريعة تطبيق

 أبو يعرب املرزوقي | احلديثة التشريعية املنظومة يف الشريعة وموقع الدستور
 اسرتاحة 12:11 55:91 

 14:11 11.:12 اجللسة اخلامسة

 اخلارجية والعالقات اإلسالميون

 إبراهيم املصري | اإلقليمي احمليط مع العالقات

 عزام التميمي | اإلسرائيلي العربي الصراع

 علي صدر الدين البيانوني | الصاعدة والقوى الغرب مع العالقة

 رحيل غرايبة | الدولية واملعاهدات اإلسالميون

 الغداء 51:91 14:11 

 53:91 51:91 الثالثة الكلمة الرئيسية
 خريت الشاطر الميون و"مشروع النهضة":اإلس

 علي السباعي – ناصر الصانع تعقيب:

 

 18:00 16:91 اجللسة السادسة

 اإلسالميون واخليارات االقتصادية
 عبد احلي زلوم |املوجه  واالقتصاد الليربالي االقتصاد بني اإلسالميني خيارات

 رضا السعيدي |واالجتماعية  االقتصادية التحديات مواجهة يف اإلسالميون

 البسيكري السنوسي | اإلسالميني؟ مشروع يف اإلسالمي لالقتصاد دور أي

 اسرتاحة 50:91 50:11 

 وختام الندوة حوار مفتوح وخالصات 11:11 50:91 اجللسة اخلتامية

 

 سبتمبر 51األربعاء  |برنامج الندوة 


