
الدين والدولة
في المجال اإلسالمي الراهن:

مقاربات ومطارحات

الدولية العلمية  الندوة  برنامج 

تونس العاصمة - تونس

14-15 يونيو 2019



الجمعة 14 يونيو 2019

رئيس الجلسة: أ. بّسام الجمل الجلسة العلمّية األولى  

رئيس الجلسة: أ. نبيل فازيو الجلسة العلمّية الثانية  

09.30: استقبال المشاركين
09.40: كلمة مؤّسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث - أ. نادر الحّمامي.

09.50: كلمة قسم الدراسات الدينّية بالمؤّسسة - أ. أنس الطريقي.
10.00 - 10.30: المحاضرة االفتتاحّية

المستشار عبد الجواد ياسين )مصر(: التفكير في الدولة في اإلسالم المعاصر: أين المشكل؟

10.45 - 11.00:  استراحة قهوة 10.30 - 10.45:  نقاش   

 11.00 - 11.25:  أ. محّمد الخّراط )تونس(
الحقة »اإلسالمي« و«اإلسالمّية« في أدبّيات اإلسالم السياسي: األبعاد والمآالت

11.25 - 11.50:  أ. امبارك حامدي )تونس(
الدين والدولة في أدبّيات اإلسالم اإليديولوجّي: التصورات والمآزق

11.50 - 12.30:  نقاش

أ. رياض الميالدي )تونس(   :14.55 - 14.30 
العالقة بين القانون والدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر

14.55 - 15.20:   أ. هدى بحروني )تونس(
مفارقات الدولة المعاصرة بين المدنّي والدينّي

15.50 - 16.05:  استراحة قهوة 15.20 - 15.50:  نقاش   

رئيس الجلسة: أ. فيصل شلوف الجلسة العلمّية الثالثة  

 16.05 - 16.30:  أ. زهرة بلحاج )تونس(
اإلسالم السياسي في تونس: الثوابت والمتغّيرات



16.30 - 16.55:  أ. مصطفى القلعي )تونس(

العالقة بين تشكيالت اإلسالم السياسي والديمقراطّية في تونس

16.55 - 17.25:  نقاش.

رئيس الجلسة: أنس الطريقي الجلسة العلمّية الرابعة  

رئيس الجلسة: أ. صابر السويسي الجلسة العلمّية الخامسة  

 09.00 - 09.25:  أ. نبيل فازيو )المغرب(
وائل حالق بين سردية الدولة الحديثة، وموت سردية الدولة اإلسالمية

09.25 - 09.50:  أ. رؤوف دّمق )تونس(
علمنة اإلسالم في المشروع السوداني المعاصر

09.50 - 10.15:  أ. جالل الربعي )تونس(
في الحّريات والحقوق: كتاب »الحّريات العاّمة في الدولة اإلسالمّية« أنموذجا

10.45 - 11.00:  استراحة قهوة 10.15 - 10.45:  نقاش   

 11.00 - 11.25:  أ. فيصل شّلوف )تونس(
فكرة الدولة لدى حسن البنا وعالقتها باإلسالم السياسي الراهن

 11.25 - 11.50:  أ. عمار بنحمودة )تونس(
فشل أسلمة الدولة: التجربة التونسّية نموذجا

11.50 - 12.30:  نقاش

السبت 15 يونيو 2019

حلقة نقاش مع المستشار عبد الجواد ياسين حول كتابه الجديد:   :16.00 - 14.00

»الالهوت: أنثروبولوجيا التوحيد الكتابي«

يديرها  أ. نادر الحمامي




