
 
 

 

 

 التحاد العام لألدباء والكتاب العربا

 
 اجتماع المكتب الدائم والفعاليات المصاحبة

 2015يونيو  6 -4: بيت الصحافة، طنجة

 البرنامج العام للفعاليات
 2015يونيو  4الخميس 

 )فندق موفنبيك: الجلسة األولى(اجتماع المكتب الدائم  2.00:  10.00

 )بيت الصحافة(اجتماع المكتب الدائم مساء افتتاح فعاليات  6.00
 حفل استقبال -
 كلمات االفتتاح -
 تكريم بعض رموز الثقافة والفكر واإلبداع في العالم العربي -
 االحتفاء بالروائيين المغربيين الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية -
 حفل فني -

  مساء 9.00
 حفل فني وحفل عشاء على شرف المشاركين -
 كريم بعض رموز الثقافة والفكر واإلبداع من فلسطينت -

 2015يونيو  5الجمعة 
 )بيت الصحافة: الجلسة الثانية(اجتماع المكتب الدائم  2.00:  10.00
 )حدائق مندوبية وزارة الثقافة(مساء األمسية الشعرية األولى  6.00

  تقديم الشاعرة صباح الدبي
 :بمشاركة الشعراء

 )المغرب(وفاء العمراني  - )مصر(سمير درويش  -
  )األردن(محمد عبيد هللا  -) فلسطين(خالد أبو خالد  -
 )تونس(عادل الجريدي  -) المغرب(أحمد لمسيح  -

 
 يونيو 6السبت 

 )بيت الصحافة: الجلسة الثالثة(اجتماع المكتب الدائم  2.00:  10.00
 )بيت الصحافة(وراق الختامية وتوصيات الندوة حفل اختتام فعاليات اجتماع المكتب الدائم وقراءة األ 6.00

 )متحف القصبة(األمسية الشعرية الثانية  7.00
 تقديم الشاعر محمد أحمد بنيس

  :بمشاركة الشعراء
 )المغرب(سهام بوهالل  -) فلسطين(سامي شريف مها  -
  )الجزائر(زوزو محمد الصالح  -) العراق(علي الفواز  -
 )المغرب(حكيم عنكر  -) المغرب(إدريس علوش  -
 )السودان(الفاتح حمدتو  -

 
 "في ضرورة تجديد الخطاب الديني"ندوة 

 بيت الصحافة

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1141846975841027&set=pcb.1141848342507557&type=1


 أحمد شراك. د: المنسق العام للندوة
 صباحا 10: يونيو 5الجمعة 

 )الجلسة األولى( 11.30:  10.00
 مفاهيم وأنظار في السياسة والخطاب: المحور األول

 )المغرب(أحمد شراك : رئيس الجلسة
 :المشاركون

 .تجديد الخطاب الديني): مصر(عبد الغفار حامد هالل  -
 .تجديد الخطاب اإلسالمي): السودان(محمد الفاتح عمر السراج  -
 .تجديد الخطاب الديني، تأسيس معرفة متبادلة في عالمنا): المغرب(سمير بودينار  -
 .ية الفتنة والخروج من فكر النهضةالطاعة السياسية وجدل): األردن(محمد سالم جميعان  -
المعارضة واالستخالف وتداول "نقد النظرية السياسية في اإلسالم، من بوابة ): الكويت(محمد البغيلي  -

 ".السلطة
 استراحة 12.00:  11.30
 )الجلسة الثانية( 1.30:  12.00

 .الفكر –الفقه –التصوف –المرأة: االجتهاد والتأويل: المحور الثاني
 )األردن(محمد سالم جميعان : س الجلسةرئي

 :المشاركون
 .التصوف سبيل إلى التجديد الديني): لبنان(سالم المعوش  -
  .نحو سوسيولوجيا االجتهاد من أجل ثقافة جديدة في الدين والتأويل): المغرب(أحمد شراك  -
 التسامح الديني/ الخطاب): اإلمارات(منصور جاسم الشامسي  -
 الموانع الفكرية لإلصالح الديني): المغرب(أحمد عصيد  -
  ).من النقد إلى التجديد(قراءة الخطاب الديني عند محمد أركون ): تونس(علي الحبيب الفريوى "-

 :يونيو 6السبت 
 )الجلسة الثالثة( 11.30:  10.00

 المؤسسات واإلعالم الديني أي تشخيص وأية َمْفَهمات؟: المحور الثالث
 )اإلمارات(ور جاسم الشامسي منص: رئيس الجلسة

  :المشاركون
  .أزمة تداول المفاهيم، أزمة صناعة المؤسسات: اإلصالح الديني): العراق(علي حسن الفواز  -
  ).الزاوية الشرادية نموذجا(مؤسسة الزوايا بين الروح والسياسي ): المغرب(عبد الرحيم العطري  -
  ).الرهانات والتحديات واالنعكاسات(م الديني سوسيولوجيا اإلعال): المغرب(رشيد جرموني  -
  .اإلعالم والوعي الديني نحو رؤية مستقبلية): المغرب(خديجة الكور  -
  .االتصال واإلعالم نموذجا: تجديد الخطاب الديني): سوريا(األرقم الزعبي  -

 استراحة 12.00:  11.30
 )الجلسة الرابعة( 1.30:  12.00

 .هنا وهناك: جدل الذاتية اإلسالمية ما بين الذهاب واإلياب: ينالما ب: المحور الرابع
 )المغرب(كمال عبد اللطيف : رئيس الجلسة

 :المشاركون
 .إسالمية –نحو ذاتية بعد : جسد اآلخر): ألمانيا -المغرب(رشيد بوطيب  -
اية القرن العشرين اآلخر األوروبي من خالل الرحلة السفارية في بد): الكويت(نواف عبد العزيز الجحمة  -
 ).رحلة محمد الحجوي نموذجا(
 .الجندر، محرك التجديد الديني): المغرب(عبد الصمد الديالمي  -
  .تجديد الدين ومطلب العلمانية): المغرب(محمد شكري سالم  -
 ألمانيا نموذجا: الالهوت اإلسالمي في السياق األوربي): ألمانيا -المغرب(محمد خلوق  -
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