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اليوم األول :األربعاء  2أيار /مايو 2018
9:30
10:00

تسجيل أسماء املشاركني واحلضور

اجللسة االفتتاحية

• مِت بتشوالت ،املدير املقيم ،مؤسسة فريدريش ايبرت -األردن والعراق
•األستاذ الدكتور موسى شتيوي ،مدير مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية
•معالي املهندس موسى املعايطة ،وزير الشؤون السياسية والبرملانية
10:15

اجللسة األولى :مفهوم “ما بعد اإلسالم السياسي” :اخلارطة املعرفية والسياقات العملية

رئيس اجللسة :أ.د .موسى شتيوي ،مدير مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية
•ما بعد اإلسالم السياسي :قراءة في املفهوم والسياق والشروط – حسن أبو هنية ،باحث في احلركات اإلسالمية
•نقاش في شرعية وجدلية مفهوم “ما بعد اإلسالم السياسي”  -د .لوز غوميز ،أستاذة الدراسات العربية واإلسالمية
في جامعة مدريد املستقلة
•أزمة الشرعية في ظهران :فشل اإلسام السياسي في إيران  -د .نادر الهاشمي ،أستاذ مساعد لسياسات الشرق
األوسط والسياسات اإلسالمية في جامعة دنفر بالواليات املتحدة
11:45

12:00

استراحة قهوة

اجللسة الثانية” :ما بعد اإلسالموية” :تطوّر في الفكر واخلطاب أم داللة فشل؟

رئيس اجللسة :د .عامر احلافي ،أستاذ مشارك في قسم أصول الدين تخصص االديان املقارنة ،كلية الشريعة ،جامعة آل
البيت
•أطروحة فشل اإلسالم السياسي :مقاربة منهجية – د .عبد الغني عماد ،أستاذ جامعي متخصص في احلركات
اإلسالمية والدين والفكر ،واملشرف على موسوعة احلركات اإلسالمية في مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان
•أزمة اإلخوان املسلمني ..مدخالً لـ”املا بعدية”  -د .خليل العناني ،أستاذ مشارك ،برنامج العلوم السياسية والعالقات
الدولية /معهد الدوحة للدراسات العليا
•احلالة املغربية بني اإلسالم السياسي وما بعده  -د .رشيد مقتدر ،أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية في جامعة
احلسن الثاني عني الشق ،الدار البيضاء ،املغرب
•مستقبل احلركات اإلسالمية ،قراءة سيسيولوجية ومقاربة تاريخية  -د .محمد أبو رمان ،باحث في احلركات اإلسالمية
 مركز الدراسات االستراتيجية ،اجلامعة األردنية14:00

15:00

استراحة غداء

اجللسة الثالثة :تشكالت واجتاهات فكرية جديدة

رئيس اجللسة :أمل أبو جريس ،مديرة برامج ،مؤسسة فريدريش أيبرت-األردن
•تشكالت جديدة في اإلسالم السياسي بعد الربيع العربي  -د .ساري حنفي ،أستاذ علم االجتماع في اجلامعة
األميركية في بيروت
•التيارات السلفية ومقاربات فكرية جديدة  -د .ستيفان الكروا ،أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية
بباريس
•السلفية السياسية واخلطاب السلفي احلداثي في األردن  -جواس ويغماكرس ،أستاذ الدراسات اإلسالمية والعربية في
جامعة أوتريخت ،هولندا
•ما بعد األسالم السياسي :قراءة في حتوالت احلالة اليمينة  -نبيل البكيري ،باحث ميني في احلركات اإلسالمية
17:00

نهاية اليوم األول
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اليوم الثاني :اخلميس  3ايار /مايو 2018
9:00

تسجيل أسماء املشاركني واحلضور

9:30

اجللسة األولى :ما بعد اإلسالم السياسي ..مناذج متعددة

رئيس اجللسة :يوسف إبراهيم ،مدير برامج ،مؤسسة فريدريش إيبرت-األردن
•النموذج التركي :د .محمد حسني ماركان ،أستاذ مساعد ،جامعة أنقرة يلديرمي بيازيت ،قسم العالقات الدولية ،تركيا
•النموذج األندونيسي :د.إحسان علي فوزي ،مدير مركز دراسة الدين والدميقراطية ومحاضر ،جامعة بارامادينا ،إندونيسيا
•النموذج اإليراني :د.عماد أبشناس ،رئيس حترير صحيفة إيران دبلوماتيك
•النموذج الشيعي -العراقي :د .علي طاهر ،أستاذ في علم االجتماع في جامعة بغداد

11:30

استراحة قهوة

11:45

اجللسة الثانية :جدل اإلسالم السياسيي وما بعده ..أردنيّاً

رئيس اجللسة :حسني الرواشدة ،صحفي في صحيفة الدستور
•سعادة األستاذة دمية طهبوب ،جبهة العمل اإلسالمي
•السيد عالء الفروخ ،حزب املؤمتر الوطني زمزم
•املهندس غيث القضاة ،مؤسس في حزب الشراكة واالنقاذ
•الدكتور حسن البراري ،أستاذ العلوم السياسية في اجلامعة األردنية
14:15

3:30

استراحة غداء

اجللسة الثالثة :خالصات وإشارات مستقبلية

رئيس اجللسة :جميل النمري ،نائب سابق في البرملان األردني والكاتب الصحفي
•د .نادر الهاشمي ،أستاذ مساعد لسياسات الشرق األوسط والسياسات األسالمية في جامعة دنفر بالواليات املتحدة
•د .رحيل الغرايبة ،مفكر إسالمي أردني ،األمني العام حلزب زمزم
•د .محمد ابو رمان ،باحث ،مركز الدراسات االستراتيجية ،اجلامعة األردنية

17:00

نهاية املؤمتر

