اإلسالم ّيون ونظام احلكم الدميقراطي

جتارب واجتاهات

 8 - 7 - 6تشرين األول /أكتوبر  - 2012الدوحة

جدول األعمال

اليوم األول    :السبت  6أكتوبر 2102
9:30 – 9:00

تسجيل
اجللسة االفتتاحية

10:30 - 09:30

عزمي بشاره (حماضرة)

قاعة الريان

قاعة اجمللس

التجربة السودان ّية :بني الفكر واحلكم والسياسية

اإلخوان املسلمون والسلفيون وحتديات املرحلة
االنتقالية يف مصر

املتحدثون:

مدير اجللسة  :حممد األحمري

مدير اجللسة :حممد املسفر

املتحدثون:

nnعبد الوهاب األفندي :احلكم اإلسالمي من دون إسالميني

13:00 - 10:30
اجللسة األوىل

nnالطيب زين العابدين :جتربة احلركة اإلسالمية السودانية
يف جمال حقوق اإلنسان.

nnإبراهيم بيومي غامن :اإلخوان وسلطويات الدولة احلديثة
يف املرحلة االنتقالية (حالة مصر)

nnشمس الدين ضو البيت :جتربة اإلسالميني يف احلكم يف
السودان

nnنيفني مسعد :حتليل الربنامج االنتخابي جلماعة االخوان
املسلمني يف مصر

nnاحملبوب عبد السالم :املدرسة الرتابية بني السياسة
السودنة والعاملية االسالمية :التجربة
والفكر وبني
ّ
واملصائر.

nnخليل العناين :السلفية السياسية يف مصر :تفاعالت
الدين وااليديولوجيا والسياسة يف اجملال العام
nnهشام جعفر :السلفيون يف مصر  ..اشكاليات االنتقال من
الدعوي إىل السياسي

nnغازي صالح الدين (معقب)

nnجمال حشمت (معقب)

15:00 - 13:00

غداء

اليوم األول    :السبت  6أكتوبر 2102
الشيع ّية السياسية بني الفكر واملمارسة

يف االسالمية السياسية اليمن ّية

املتحدثون:

املتحدثون:

مدير اجللسة :النور حمد

17:00 - 15:00
اجللسة الثانية

مدير اجللسة :حممد املصري

nnفرح كوثراين :يف نقد  حممد مهدي شمس الدين لنظرية
والية الفقيه

 nnفؤاد الصالحي :اإلسالميون يف اليمن براغماتية سياسية
وجمود أيديولوجي

nnطالل عرتيسي :جتربة مشاركة حزب اهلل السياسية يف
لبنان    بني “والية الفقيه” و”والية األمة على نفسها”   .

nnأحمد الدغشي :احلركة احلوثية :اخللفية الفكرية
والسياسية

(nnمعقب)

nnحممد األفندي :ملشاركة اإلسالمية يف احلياة السياسة
ويف مؤسسات احلكم
قبل وبعد ثورات الربيع العربي (التجمع اليمني
لإلصالح أمنوذجًا)
 nnعبد الوهاب اآلنسي (معقب)

اسرتاحة

17:30 - 17:00

قاعة اجمللس
18:30 - 17:30

حماضرة عامة
حسن الرتابي

عنوان احملاضرة “ جتربتي االسالمية بني الفكر والسياسة ..مصارحة”

اليوم الثاين    :األحد  7أكتوبر 2102

11:00 - 9:00
اجللسة الثالثة

قاعة الريان

قاعة اجمللس

مواقف من املواطنة ،والدولة ،والعالقات الدولية

حركة النهضة وحتديات بناء الدولة يف تونس

مدير اجللسة :نيفني مسعد

مدير اجللسة  :حمسن صالح

املتحدثون:

املتحدثون:

nnكمال عبد اللطيف  :ما بعد الثورات العربية :اإلصالح الديني
والعلمانية

nnأنور اجلمعاوي :اإلسالميون يف تونس وحتديات البناء
السياسي واالقتصادي للدولة

nnسامي اخلزندار :منظور احلركات اإلسالمية جتاه العالقات
الدولية :التطور واملضامني واملمارسات.

nnحمادي الذويب :اإلسالميون يف تونس (قضايا املرأة بني
مطرقة النص وسندان الواقع).

nnرشيد مقتدر  :القوى اإلسالمية والتحالفات املربمة خالل
الربيع العربي وبعده.

nnحممد سيد سليم :االسالميون واملمارسة الدميقراطية
يف مصر وتونس بعد الثورة :رؤية نقدية.

nnخمتار نوح(  معقب)

nnرياض الشعيبي ( معقب)

11:30 - 11:00

13:30 - 11:30

اسرتاحة
االسالميون املغاربة وجتربة التحالفات واملشاركة يف
احلكم

اإلسالميون واملمارسة الدميوقراطية :جتارب وجتارب
مقارنة

مدير اجللسة :كمال عبد اللطيف

مدير اجللسة :وجيه كوثراين

املتحدثون:

املتحدثون:

nnعمر احرشان :اإلسالميون وبناء النظام الدميقراطي ،أي
دور ألي مستقبل؟ قراءة يف جتربة مصر واملغرب.

nnإبراهيم غرايبة :اإلسالم ّيون ونظام احلكم الدميقراطي يف
املرحلة االنتقالية  :حالة األردن

nnاحممد جربون :اإلسالميون يف حتول من الدميقراطية
األدات ّية إىل الدميوقراطية الفلسفية :حالة حزب العدالة
والتنمية.

nnعدنان أبو عامر :جتربة حماس يف احلكم 2012 - 2006

nnحممد همام :اإلسالميون املغاربة والدميقراطية :جماعة
منوذجا
العدل واإلحسان
ً
nnيحيى ولد الوقف (معقب)

nnمهند مبيضني :اإلخوان والدولة األردنية من املشاركة إىل
املغالبة
nnأبو العال ماضي(  معقب)

اليوم الثاين    :األحد  7أكتوبر 2102
15:30 - 13:30
17:30 - 15:30

غداء
   االسالم السياسي بني الفكر واملمارسة

يف التجربة العراقية

مدير اجللسة :عبد الوهاب القصاب

مدير اجللسة :زكي ميالد

nnس ّيار اجلميل :إشكاليات التسيس الطائفي يف احلركات
واألحزاب السياسية اإلسالمية العراقية

nnأحمد موصللي :احلركات اإلسالمية وقضية
الدميقراطية :األصول والفروع

nnرشيد خيون :تاريخ اإلسالميني وجتربة حكمهم للعراق

nnمعتز اخلطيب :الوسطية وفقه الدولة بني الرؤية
والرباغماتية

nnحارث الضاري (معقب)

nnعبد اهلل تركماين :الدولة واملواطنة يف فكر وجتربة اإلسالم
السياسي املعاصر

18:00 - 17:30

حسن الرتابي
عنوان احملاضرة “ جتربتي االسالمية بني الفكر والسياسة ..مصارحة”
قاعة اجمللس

قاعة اجمللس

20:30 - 18:00
جلسة نقاشية  
االسالميون والتحول الدميقراطي ()1
يفتتحها ويديرها :أحمد موصللي
املتحدثون:
 nnعبد اهلل جاب اهلل
nnغازي صالح الدين
 nnأبو العال ماضي

معقبــون:
نقاش مفتوح

اليوم الثالث    :االثنني  8أكتوبر 2102
قاعة اجمللس
11:30 - :9:00

جلسة نقاشية
االسالميون والتحول الدميقراطي ()2
يفتتحها ويديرها :عبد الوهاب األفندي

املتحدثون:
           السنوسي بسيكري           سامل الفالحات           عبد الوهاب اآلنسي           -اسالم لطفي

معقبــون:
نقاش مفتوح

12:00 - 11:30
13:30 - 12:00

اسرتاحة

حماضرة عامة
راشد الغنوشي

عنوان احملاضرة “ التيار االسالمي وقضايا الدستور الدميقراطي”

15:30 - 13:30
18:00 - 15:30

غداء
جلسة نقاشية
االسالميون والتحول الدميقراطي ()3
يفتتحها ويديرها :حممد جمال باروت

املتحدثون:
           حممد بلتاجي           يحيى ولد الوقف           علي صدر الدين البيانوين           -ياسر برهامي

معقبــون:
نقاش مفتوح
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