


الدين  لوباب، أستاذ باحث في سوسيولوجيا  لويك  الجلسة:  رئيس 
فرنسا. باريس،  السربون،  جامعة  والسياسة، 

إدا زيليو غراندي، أستاذة باحثة  في الدراسات اإلسالمية،  رئيسة الجلسة: 
إيطاليا. فينيزيا،  كافوسكاري،  فينيزيا  جامعة 

الدراسات اإلسالمية وفلسفة االجتماع، باحث في   يونس قنديل، 
ألمانيا. برلين،  الحرة  برلين  جامعة 

الدولية” السياسات  البنيوية في  بالتحوالت  الخوف وعالقتها  “خزانات 

ألييفي، أستاذ  باحث في علم االجتماع، ستيفانو 
إيطاليا. بادوفا،  جامعة  والمواطنة”،  والسياسة  “الدين  ماستر  مدير 

“التحول غير الملحوظ: إنتاج المعرفة اإلسالمية وتصور اإلسالم األوروبي”

أستاذ باحث في اإلسالم السياسي، طاهر عباس، 
المتحدة. المملكة  لالقتصاد،  لندن  كلية 

البريطانيين والمسلمين  اإلسالم  تسييس  “فهم 
والفرص” التحديات  المتحدة:  المملكة  في 

أستاذ باحث  في الدراسات اإلسالمية والفكر اإلسالمي،  رضوان السيد، 
لبنان. بيروت،  في  األمريكية  الجامعة 

“اإلسالم واإلسالم السياسي في أوروبا: البدايات والتحوالت”

الدراسات اإلسالمية، أوليفر شاربرودت، أستاذ باحث في 
المتحدة. المملكة  برمنغهام،  جامعة 

“تنظيم اإلسالم في أوروبا: الجهات الدولية الفاعلة في ظل النزاعات”

التاريخ والتحوالت اإلسالم واإلسالم السياسي في أوروبا: 

التصورات  التنظيمات،  أوروبا:  في  السياسي  اإلسالم 
واإلستراتيجيات

2017 15 ديسمبر  الجمعة   برنامج
المؤتمر

11:30 - 10:00

13:30 - 11:45

16:30 - 15:00

االفتتاحية الجلسة 

األولى الجلسة 

الثانية الجلسة 

غاغلياردي، باسكال 
إيطاليا. فينيسيا،  تشيني،  لمؤسسة  العام  األمين 

العاني، محمد 
العام لمؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، المدير 

المغرب. الرباط، 
بنصالح، محمد 

إسبانيا. العليا،  والدراسات  للبحوث  غرناطة   معهد  مدير 
غوولو، رينزو 

إيطاليا.  بادوفا،  جامعة  رئيس  نائب 
ماتزوال، روبرتو 

أوريونثالي،  بييمونثي  جامعة  واألديان،  والقانون  للثقافة  الجامعي  المركز  مدير 
إيطاليا.

استراحة شاي: 11:30 - 11:45

قشة منا
استراحة غداء: 13:30 - 15:00
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الكاثوليكية،  الجامعة  الشرقية،  الدراسات  في  باحث  أستاذ  برانكا،  باولو 
إيطاليا. ميالنو، 

“منذ النهضة لم نتوجه إلى أي مكان؟”

القاهرة، مصر. باحث في شؤون الحركات اإلسالمية،  ماهر فرغلي، 

“اإلسالم السياسي في أوروبا: اإلستراتيجيات والتصورات”

باحث مختص في الحركات اإلسالمية، رئيس سابق التحاد  محمد لويزي، 
فرنسا. ليل،  المسلمين،  الطلبة 

االستقطاب استراتيجيات  السياسي:  “اإلسالم 
واالختراق في الفضاء األوربي، فرنسا نموذجا”

أستاذة باحثة في علم االجتماع، جامعة تونس، تونس. آمال موسى، 

المنفى األوروبي التونسّية: دروس  “تغير مواقف حركة النهضة 
التفاعل” وحتمية 

أستاذ باحث في الفلسفة، جامعة نواكشوط،  أباه،  عبد اهلل السيد ولد 
موريتانيا.

“التحوالت الفكرية في االسالم السياسي األوربي من خالل
نموذجي راشد الغنوشي وطارق رمضان”

الدولي، جامعة كارلوس  العام  القانون  أستاذ باحث في  أوغستين موتيا، 
إسبانيا. مدريد،  الثالث، 

تحليل نقدي” إسبانيا:  اإلسالمية في  “المنظمات 

والثقافي  الديني  االجتماع  علم  باحث  أستاذ  بيراينو،  فرانشيسكو 
بلجيكا. لوفان،  جامعة  والسياسي، 

“السياسة الصوفية: ظاهرة ما بعد اإلسالم؟”

الكاثوليكية  الجامعة  األنتربولوجيا،  في  باحث  أستاذ  العسري،  فريد 
بلجيكا. لوفان، 

السياسية التحديات  أمام  اإلسالمية  “القيادة 
لوجود اإلسالم في أوروبا”

قشة منا

قشة منا

الدراسات اإلسالمية وفلسفة  يونس قنديل، باحث في  الجلسة:  رئيس 
ألمانيا. برلين،  الحرة  برلين  جامعة  االجتماع، 

أوروبا: المسارات والتحوالت اإلسالم السياسي في  الثالثة16:45 - 18:15 الجلسة 

السبت  16 ديسمبر 2017

الدول األوروبية اإلسالم السياسي وإشكالية االندماج في  الرابعة09:00 - 10:30 الجلسة 

االجتماع، باحث في علم  ألييفي، أستاذ  ستيفانو  الجلسة:  رئيس 
إيطاليا. بادوفا،  جامعة  والمواطنة”،  والسياسة  “الدين  ماستر  مدير 
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السياسية، فرنسا. العلوم   باحثة في  فاميتا فينر، 

“إخوان أنفو: أهمية بناء مرصد لإلسالم السياسي
المسلمين” واإلخوان 



آن فورنيرود، باحثة في  اإلسالم السياسي، المركز الوطني للبحوث 
فرنسا. ستراسبورغ،  جامعة  اإلنسان،  لعلوم  الجامعية  الدار  العلمية، 

للمسلمين االجتماعي  واإلندماج  السياسي  “اإلسالم 
القانونية” الخلفية  فرنسا:  في 

قشة منا

السياسية، األنثروبولوجيا  في  باحث  أستاذ  المعزوز،   محمد 
المغرب. الخامس،  محمد  جامعة 

“اإلسالم واإلسالم السياسي: أي نموذج فكري جديد
القادمة؟” للمرحلة 

إيطاليا  واألديان،  والقانون  للثقافة  الجامعي  المركز  فى  باحثة  مونية عاللي، 
)تعقيب على أوراق الجلسة األولى(.

الدينية، السوسيواألنثربولوجيا  في  باحث  مستاري،   جياللي 
الجزائر والثقافية،  االجتماعية  األنثروبولوجيا  في  البحث  مركز  مدير 

الثانية(. الجلسة  أوراق  )تعقيب على 

المغرب الحركات اإلسالمية،  باحث في  منتصر حمادة، 
الثانية( الجلسة  أوراق  )تعقيب على 

السياسي، أستاذ باحث في اإلسالم واإلسالم   ماسيمو كامبانيني، 
إيطاليا. ترنتو،  جامعة 

)السياسي؟( في أوروبا” “مقاصد الشريعة ومستقبل اإلسالم 

السياسي، بنصالح، أستاذ باحث في اإلسالم  محمد  الجلسة:   رئيس 
المغرب. الرباط،  واالجتماعية،  االقتصادية  والعلوم  الحكامة  كلية 

الديني،  محمد خالد غزالي، أستاذ باحث في علم االجتماع  الجلسة:  رئيس 
إيطاليا. بادوفا،  جامعة 

12:15 - 10:45

16:30 - 15:00

الخامسة الجلسة 

مستديرة مائدة 

اإلسالم واإلسالم السياسي في أوروبا: رؤى استشرافية

ومناقشات تعقيبات 

الديني، أستاذ باحث في قضايا اإلصالح  الحداد،   محمد 
العربي لألديان والحريات، تونس. المرصد  جامعة تونس، رئيس 

“ثالث أطروحات حول اإلسالم واإلسالم السياسي في أوروبا”

أستاذ باحث في علم االجتماع، جامعة بادوفا، إيطاليا،  إنزو باتشي، 
الديني. االجتماع  لعلم  الدولية  للجمعية  سابق  رئيس 

“اإلسالم التقدمي في أوروبا: التحديات والفرص المتعددة”

قشة منا
استراحة غداء: 12:15 - 15:00

السياسي، بنصالح، أستاذ باحث في اإلسالم   محمد 
المغرب. الرباط،  واالجتماعية،  االقتصادية  والعلوم  الحكامة  كلية 

المسؤولية  األوروبية:  الدول  العمومية في  “التيارات اإلسالمية والسياسات 
المشتركة في صناعة أزمات االندماج في المجتمعات األوروبية”
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أستاذة باحثة في الدراسات اإلسالمية،  إدا زيليو غراندي، 
إيطاليا  فينيزيا،  كافوسكاري،  فينيزيا  جامعة 

الثالثة(. الجلسة  أوراق  )تعقيب على 

أستاذ باحث في الدراسات العربية  سيف اإلسالم بن عبد النور، 
إسبانيا مدريد،  أوتونوما،  جامعة  واإلسالمية، 

الرابعة(. )تعقيب على أوراق الجلسة 

أستاذ باحث في اإلسالم السياسي، جامعة لويس  محمد حصحاص، 
إيطاليا في روما، 

الخامسة(. الجلسة  أوراق  )تعقيب على 

الدين والسياسة، جامعة  باحث في سوسيولوجيا  لوباب، أستاذ  لويك 
فرنسا. باريس،  السربون، 

الختامية16:30 - 17:00 الجلسة 
والتوصيات الحصيلة 

عامة  مناقشة 
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