منتدى الثقافات السياسية الجديدة
الدورة الثانية ،تونس العاصمة2012 ،
جـــدول أعـمــال الـمـنـتـدى
األحـد  9ديسمبر
19:00

استقبال المشاركين مع عشاء في الفندق

االثنين  10ديسمبر
09:30- 10:30

-

الكلمة االفتتاحية )األھداف ،المنظمين ،جدول األعمال(
تقديم المشاركين:

10:30-11:00

اســـتـــراحة شـــــــاي

11:00-13:00

الجلسة العامة األولى :الوضعية الحالية لتطور القيم السياسية التي تحرك المجتمعات في المنطقة.

النقاط المقترحة:
-

أية تحوالت و تراتبية داخل القيم السياسية :قيم الثورة ،قيم ما بعد الثورة و القيم المضادة للثورة.
نقاش حول أوجه التشابه واالختالف بين السياقات الوطنية.
النقاط اإليجابية والسلبية في عملية االنتقال خالل العام الماضي.

13:00-14:30

الــــغـــذاء

14:30 -16:15

األسئلة المقترحة:
-

صالح الدين الجورشي )منتدى
الجاحظ(
فلورانس لوفر )مؤسسة قرطبة(

تسيير الجلسة:
فلورانس لوفر
المتدخلون :
عزام األيوبي )لبنان(
نبيلة منيب )المغرب(
المقرر :عبد الرحمن عياش

ھل األحزاب اإلسالمية قادرة على تنزيل الديمقراطية في المنطقة؟
كيفية الخروج من المتاھة الدستورية؟
سيتم إدارة الورشة األولى و الورشة الثانية بالتوازي من خالل مجموعتين
1

القاعة األولى

القاعة الثانية

الورشة  :1القوى اإلسالمية في مصر في اختبار السلطة
 كيف يعيش اإلسالميون )من الداخل( تجربة القوة االنتخابية المھيمنة ؟
 أية عالقة مع المعارضة ،مع "الدولة العميقة" واإلدارة بشكل عام؟
 كيفية اعتماد مقاربة تشاركية مع الجميع في صياغة و اعتماد الدستور؟
 كيف يتصور اإلسالميون المساواة بين األفراد أمام القانون والمساواة بين الجماعات الدينية و الثقافية أمام
الدولة كطرف غير منحازة؟
 ما ھي الدروس التي تعرضھا تجربة اإلسالميين المصريين على بقية بلدان المنطقة؟

تسيير الورشة:
باتريك ھايني
المقرر :عبد الرحمن حمدي

الورشة  :2حركة النھضة التونسية في اختبار السلطة

تسيير الورشة:
أمية صديق
المقرر :محرز الدريسي

نفس األسئلة المطروحة في الورشة األولى عن مصر

16:15- 16:45

اســـتـــراحة شـــــــاي

16:45- 18:30

السؤال المقترح الرئيسي:

القاعة األولى

القاعة الثانية

20:00

كيفية التوفيق بين األولويات الوطنية والمطالب الخاصة أو الفئوية؟
سيتم إدارة الورشة الثالثة و الورشة الرابعة بالتوازي من خالل مجموعتين

الورشة  :3المغرب ،بين األولويات الحكومية واألولويات الشعبية
 ما ھي االصالحات األكثر استعجاال؟ وما ھي االستراتيجيات لتحقيقھا؟ كيفية الحصول على دعم المواطنين لفائدة ھذه اإلصالحات ؟ كيف يمكن لقوى المعارضة التي قاطعت الدستور األخير أن تؤثر بشكل إيجابي في العملية الحالية دونالحاجة إلى التخلي عن مواقفھا السابقة؟
كيف يمكن للحكومة أن تستفيد من قوة الحشد لدى المعارضة غير البرلمانية للدفع باإلصالحات

تسيير الورشة:
محمد الجغاللي
المقررة :فاطمة الزھراء الشعباني

الورشة  :4ليبيا ،انتصار المحلي على الوطني ؟
 كيفية تشكيل ائتالف برلماني مستقر ،منسجم و يحظى بالشرعية؟ المصالحة في ليبيا :ضرورة سياسية ،واجب وطني و/أو مصدر للتوتر ؟ ما ھي االصالحات األكثر استعجاال؟ وما ھي االستراتيجيات لتحقيقھا؟ -أية تقييم إلدماج الثوار المسلحين في الحياة المدنية أو مؤسسات الدولة األمنية؟

تسيير الورشة:
المختار بنعبدالوي
المقرر :األخضر لغطس

الــــعـــشــــــــاء
2

الثالثاء  12ديسمبر

السؤال المقترح المركزي :كيفية إدارة التعددية السياسية والتنوع اإليديولوجي
9:00-10:45

الجلسة العامة األولى :التنافس اإلخواني السلفي :فرصة للديمقراطية؟


كيف يرى "اآلخرون" )القوى العلمانية الوطنية و األطراف الغربية( واإلسالميون ھذه التعددية في الصف اإلسالمي ؟

 كيف يدير االسالميون االختالف والتعددية داخل معسكرھم؟
 التعددية اإلسالمية فرصة أم تھديد للديمقراطية؟

10:45- 11:15

اســـتـــراحة شـــــــاي

11:15 -13:00

الجلسة العامة الثانية :بناء حوار صحي بين اإلسالميين واالتجاھات العلمانية
 اإلسالميون و العلمانيون في المعارضة ،شراكة مفروضة؟
 اإلسالميون و العلمانيون في الحكومة ،تحالف تكتيكي؟
 كيفية التغلب على االحتكار األيديولوجي المتبادل )الديمقراطية منتوج ليبرالي ،الشعب يساري بطبعه ،الحداثة
ھي العلمانية و الدين مسألة تھم اإلسالميين فقط(.

13:00-14:30

الــــغـــذاء

14:30 - 16:15

األسئلة المقترحة:

القاعة األولى

القاعة الثانية

تسيير الجلسة:
خالد حمزة و الشيخ أبو حفص
المقررة :نجوان األشول

تسيير الجلسة:
عبد الفتاح ماضي و عبد اإلله
المنصوري
المقرر :محمد الجغاللي

 كيف يمكن الحد من التوترات الطائفية والمجتمعية؟ كيفية خلق حد أدنى من األمن للمجتمعات المحلية؟سيتم إدارة الورشة األولى و الورشة الثانية بالتوازي من خالل مجموعتين

الورشة  :1القضية السلفية و الحوثية في شمال اليمن ،األبعاد المحلية واإلقليمية
 ما ھي أصول  /أسباب التوتر؟ كيفية تحصين الوضع في شمال اليمن من الظرفية السياسية اإلقليمية غير المستقرة؟ -كيفية بناء آلية قوية للوساطة واإلنذار المبكر؟

تسيير الورشة:
عز الدين األصبحي
المقرر :محمد الجغاللي

الورشة  : 2النزاعات في سوريا
 ما ھي الخطوط الرئيسية للنزاعات والتوتر؟ ما ھي أھم مناطق النزاع المحلي؟ كيف يمكن وقف حمام الدم اليومي في سوريا؟ ھل النزاع في سوريا يھدد الوحدة الوطنية؟ ما ھو تأثير األزمة في سوريا على بلدان أخرى في المنطقة. -كيف يمكن للقوى السياسية ،والمجتمعات ،والجماعات المسلحة التحضير لمرحلة ما بعد األزمة الحالية؟

تسيير الورشة:
توماس بييري
المقررة :أمال بوبكر
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16:15- 16:45

اســـتـــراحة شـــــــاي

16:45 - 18:30

سيتم إدارة الورشة الثالثة و الورشة الرابعة بالتوازي من خالل مجموعتين

القاعة األولى

الورشة  :3الحوار والوحدة الوطنية في اليمن )تتمة أشغال الورشة (1
 كيفية انضمام جميع األطراف لفكرة الحوار الوطني؟
 كيف يمكن للمجتمع المدني و النشطاء السلميين أن يشكلوا قوة اقتراحية و سياسية.

تسيير الورشة:
عز الدين األصبحي
المقرر  :محمد الجغاللي

القاعة الثانية

الورشة  : 4النزاعات في سوريا )تتمة أشغال الورشة (2

تسيير الورشة :توماس بييري
المقررة :أمال بوبكر

20:00

الــــعـــشــــــــاء

األربعاء  12ديسمبر
9:00 - 10:45

الجلسة العامة األولى :حرية التعبير والمسؤولية األخالقية ،أية توازن؟

النقطة المقترحة:
-

أي تمييز ممكن بين الحرية الفنية واالستفزازات الفنية؟
ما ھي األجوبة الممكنة على أحداث العنف األخيرة ضد المعارض الفنية ،ودعوات التحريض ضد الفنانين
والصحفيين والخ؟
كيفية منع االنزالقات وما ردود الجھات الفاعلة في المنطقة؟
كيف نحصن االنتقال والمجتمعات في المنطقة ضد سياسات الھوية

10:45- 11:15

اســـتـــراحة شـــــــاي

11:15- 13:00

الجلسة العامة الختامية :الخالصات التركيبية و النتائج الملموسة للمنتدى
 عرض موجز للتقارير ) 4جلسات عامة و  8ورشات عمل(. المبادرات والمناقشات بشأن الخطوات التالية الممكنة بين/مع المشاركين في المنتدى. -الخالصة واالستنتاجات ،تنظيم نشاط إعالمي

13:00 - 15:00

الــــغـــذاء

تسيير الجلسة:
نجوان األشول و جون-نيكوال بيتر
المقررة :ھاجر القحطاني

تسيير الجلسة:
فلورانس لوفر و ھشام جعفر
المقرر :حليم غرابوس
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