
المؤتـمر السادس
ا�ْستئناف ا�َ�َضارِي ومشاريع ا�حياء � ا�ّمة ا�س�مية

ا��ذور - الواقع - المستقبل

برنامج المؤتمر

  

السبت 10 ديسمبر/ كانون ا�ول  2022

اليوم ا�ول
ا�حد 11 ديسمبر/ كانون ا�ول  2022

اليوم الثـــاني
ا�ثنين  12 ديسمبر/ كانون ا�ول  2022

االفتتاحية

جلسة اسرتاحة

 ��:�� - �:��

��:�� - ��:��

االفتتاحية

��:�� - ��:��

اسرتاحة صالة  ��:�� - ��:��

اسرتاحة صالة  ��:�� - ��:��

تالوة القرآن الكريم.
 

فيديو مصور عن أعمال منتدى كواالملبور للفكر والحضارة  (�� د)
 

كلمة األمني العام د.عبد الرزاق مقري:  الرتحيب والتعريف باملنتدى وإشكالية املؤتمر (�� د)
 

كلمة نائب رئيس املنتدى: نعمان كورتوملوش: (��د) 
  

كلمة نائب رئيس املنتدى: الشيخ حسن ولد الددو: (��د)
 

كلمات ثالثة ممثلني عن الضيوف (� د لكل ضيف)
 

 فيديو عن الحضارة: رؤية منتدى كواالملبور (املفهوم والرشوط) (�� د)
 

 كلمة  رئيس املنتدى الدكتور مهاتري دمحم  (�� د)
 

  

الجلسة األوىل

��:�� - ��:��
 �- قوى اإلحياء يف األمة وتحدي االستئناف الحضاري.

املحارض: د.حسني قزاز (�� د)
املعقب األول: د.أحمد أويصال ( �� د)
املعقب الثاين: د.عطية الوييش (�� د)

�- السبيل إىل بناء العقل االسرتاتيجي لألمة 
 املحارض: د.سيف الدين عبد الفتاح (��د)  

املعقب األول: د.أنس التكرييت (��د)  
- املعقب الثاين: د.عاطف الجوالين (�� د)

مناقشة عامة: ( �� د)
إدارة الجلسة: د.ربيع حمو.

اسرتاحة

  

الجلسة الثانية

��:�� - ��:��
 �-  قوى اإلحياء اإلسالمي بعد الربيع العريب وفرص املشاركة الحضارية.

املحارض: د.حامد القوييس (�� د)
املعقب األول: د.بشري نافع (�� د)

املعقب الثاين: د.عبد الكريم بكار (�� د)
�- العمل اإلسالمي: سنن التغيري وآفاق التجديد. 

املحارض: د. وائل شديد (�� د)
املعقب األول: د.وصفي أبو زيد(�� د)

املعقب الثاين: د.عادل العيساوي ( �� د)
مناقشة عامة: (�� د)

إدارة الجلسة:  د.جمال نصار

  

الحركات اإلسالمية واالستئناف الحضاري " مسرية قرن" : التقييم واملراجعات
املحارض: د.عصام البشري( ��د)

املعقب األول: د.سعد الكبييس (��د) 
املعقب الثاين: أ.زيك بن أرشيد (��د)

مناقشة عامة:  (�� د) 
إدارة الجلسة: د.صالح عبد املقصود.

��:�� - ��:��

  

الجلسة األوىل

��:�� - ��:��
واقع قوى اإلحياء الحضاري يف مرص ودول النيل والقرن األفريقي (د.صالح عبد املقصود) (�� د)

واقع قوى اإلحياء الحضاري يف دول الخليج (د.نارص الصانع)  (��د)
رؤية سننية للنهوض الحضاري  (د.عبد الكريم بكار) (�� د)

واقع قوى اإلحياء الحضاري يف دول املغرب العريب (أ.جميل منصور). (�� د)
مناقشة عامة: ( �� د)

إدارة الجلسة:  م. منري سعيد.
محاور املداخالت: واقع البلد، واقع الحركة اإلسالمية سياسيا واجتماعيا، الهدف والرؤية، نقاط 
القوة ونقاط الضعف، الفرص والتهديدات. يقوم كل محارض بالتنسيق مع ممثلني عن األقطار 

املعنية بواسطة األمانة العامة.

اسرتاحة

الجلسة الثانية

��:�� - ��:��
� - واقع قوى اإلحياء الحضاري يف تركيا: ( د.نعمان كورتوملوش) (�� د)

� - واقع قوى اإلحياء الحضاري يف  جنوب رشق آسيا (د.عبد هللا زايك)  (�� د)
� - واقع قوى اإلحياء  الحضاري  يف باكستان وافغانستان (د.فضل الهادي وزين) (�� د)

� - واقع قوى اإلحياء الحضاري يف دول أفريقيا جنوب الصحراء (د.دمحم السعيد باه) (��د) 
مناقشة عامة: (�� د)

إدارة الجلسة:  د.دمحم مكرم.

��:�� - ��:��

  

الجلسة األوىل الفرتة الصباحية

��:�� - ��:��
�- تطورات العامل العريب بعد الربيع العريب وأثرها على مستقبل املرشوع الحضاري اإلسالمي. 

املحارض: د.طارق السويدان ( �� د)
املعقب األول: د.عمرو دراج (�� د)

املعقب الثاين: أ.عبد الحميد الجاليص (�� د)
� - التطورات اإلقليمية والدولية وأثرها على مستقبل املرشوع اإلسالمي: 

 املحارض: أ.وضاح خنفر ( �� د)
املعقب األول : د.مختار كييب ( �� د)

املعقب الثاين: د.أنيس مىت (�� د)
مناقشة عامة: ( �� د)

إدارة الجلسة: د.نارص املانع.

اسرتاحة

  

الجلسة الثانية

��:�� - ��:��
� - تطور القضية الفلسطينية وأثرها على مستقبل املرشوع اإلسالمي.

املحارض: د.محسن صالح ( �� د)
املعقب األول: د.جواد الحمد (�� د)
املعقب الثاين:  د.منري شفيق (�� د)

إدارة الجلسة: أ.أسامة حمدان.
� - الحركات اإلسالمية: بني الفكرة العاملية واملرشوع الُقطري.

املحارض:  د.دمحم الطاليب: (��  د)
املعقب األول : أ.عزام التميمي (�� د)

املعقب الثاين:  د.جمال عبد الستار (�� د)
مناقشة عامة وردود:  (�� د)

إدارة الجلسة: د.بشار أبو الحارث  

��:�� - ��:��

الفرتة الصباحية

الفرتة املسائية

الفرتة املسائية

اليوم الثـــالث
الث�ثاء 13 ديسمبر/ كانون ا�ول  2022

اسرتاحة صالة  ��:�� - ��:��

  

مخرجات املؤتمر

��:�� - ��:��
الجلسة األوىل ��:�� – ��:��:

نقاش عام: مالمح الرؤية املستقبلية للمرشوع الحضاري اإلسالمي. د.عبد الرزاق مقري
الجلسة الختامية: ��:�� -��:�� :

املحاور الكربى لإلعالن الجديد ولجنة اإلعداد.
اإلعالن عن جائزة د.مهاتري دمحم  (الطبعة الرابعة) . د.ربيع حمو

الكلمة الختامية للدكتور مهاتري أو د.نعمان كورتوملوش.

  

حلقات النقاش: نحو رؤية مستقبلية للمرشوع الحضاري اإلسالمي.

اليوم الرابع
14 ديسمبر/ كانون ا�ول  2022

مغـــــادرة الفندق

الفرتة الصباحية

��:�� - ��:��
الحلقة النقاشية األوىل:

الحركات اإلسالمية واملرشوع السيايس ( معامل الرؤية السياسية، مرشوع الدولة،  بني االنفتاح 
واالنغالق، اإلصالح والتغيري والديمقراطية، املنهج السلمي، بني الفتنة واالستبداد، العالقة 

باألنظمة بني الصدام واالندماج، منظومة العالقات والتحالفات).
الحلقة النقاشية الثانية:

الحركات اإلسالمية ومشاريع املجتمع ( الوظيفة الدعوية والرتبوية، التخصص الوظيفي 
ومؤسسات املجتمع املدين، دور املرأة، دور الشباب، قوى املال واألعمال، املنظمات الدفعية 

ومجموعات الضغط.)

  

الحلقة النقاشية الثالثة:
الحركات اإلسالمية والتجديد التنظيمي واإلداري ( الدعوي والسيايس، الهرم املغلق والشبكات 

ية، بني االنشقاقات والتعددية) املفتوحة، األنماط القيادية واإلدار
الحلقة النقاشية الرابعة:

( نحو رؤية عامة للمرشوع اإلسالمي العاملي، الحركات اإلسالمية والتنسيق العاملي:
املؤسسات الناشئة)

اسرتاحة

الجلسة الثانية ( حلقتان بالتوازي).

الجلسة األوىل ( حلقتان بالتوازي). 
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الفرتة الصباحية

الفرتة املسائية

��:��

إستقبال الضيوف + التسجيل   ��:�� - ��:��


