





    
         







 

   






ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ات َو�أَن َْز ْل َنا َم َع ُه ُم
( َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا ُر ُ�س َل َنا ِبا ْل َب ِّي َن ِ
اب َو مْال َ
َّا�س ِبا ْل ِق ْ�س ِط
ا ْل ِك َت َ
ِيزانَ ِل َي ُقو َم الن ُ
َو�أَن َْز ْل َنا حْ َ
يه َب ْ�أ ٌ�س َ�ش ِديدٌ َو َم َنا ِف ُع
ال ِديدَ ِف ِ
َّا�س َو ِل َي ْع َل َم اللهَّ ُ َم ْن َين ُْ�ص ُر ُه َو ُر ُ�س َلهُ ِبا ْل َغ ْي ِب
ِللن ِ
�إِنَّ اللهَّ َ َق ِو ٌّي َع ِز ٌ
يز) (احلديد)25:

اخلات حممد (�ص) لإكمال م�سرية الذين �سبقوه
�أُر�سِ َل النبي مِ
من الأنبياء ،ولإمتام منظومة القيم الإن�سانية وال�شرائع
ال�ضابطة التي تد َّرجت ال�سماء يف �إنزالها �إىل الأر�ض لت�سهيل
رحلة انتقال الب�شر من الهمج ّية �إىل الإن�سانية ،وهو ما �أ َّكده
قو ُله (�ص) "�إمنا ُبعثتُ لـ �أ ّ
متم مكارم الأخالق" .ف�أخالق املدن ّية
الفا�ضلة و�شرائعها مثل :حر ّية االختيار ،والعدالة ،وامل�ساواة،
و�صيانة احلقوق ،و�إغاثة امل�سكني ،وحماية امل�ست�ضعف ،واحرتام
الآخر ،والإح�سان للوالدين ،و�إجارة امل�ضط ّر ،و�إكرام املر�أة،
ورفع الظلم ،وتوفري احلوائج وغريها ..كانت هي الأ�س�س
واملقا�صد ال ُكربى التي قامت عليها جميع ر�ساالت ال�سماء.
وحني ُبع َِث النبي (�ص) بالر�سالة اخلامتة كان ٌ
بع�ض من �آثار
تلك الأخالق ما زال باقياً عرب العادات والأعراف ال�سائدة ذلك
الوقت .ولكن الكثري منها ومع تقدّم الزمان قد تال�شت وذهبت
طي الن�سيان ب�سبب انحراف الإن�سان عن بو�صلته الر ّبانية.
ّ
النبي (�ص) مل يُبقِ مه ّمة
و�أحداث ال�سرية النبوية �أثبتت � ّأن ّ
"�إمتام مكارم الأخالق" يف �أطرها التنظريية فح�سب بل
�أنفذها على واقع امل�سلمني ،بل وواقع العالمَ حوله ،ل ُت�صبح
م�شهداً �إن�سانياً معا�شاً جهَد للت�أ�سي�س له وتكري�سه طيلة دعوته
اخلات للأمة الإن�سانية .وال�شاهد على ذلك
ليكون هو امل�شهد مِ
هو امل�ستوى احل�ضاري الذي بلغه املجتمع املدين يف املدينة

املن ّورة وحواليها بعد الهجرة.
ولكن بعد وفاته (�ص) انقلب امل�شهد وبد�أت ُ
بع�ض تلك القيم
والأخالق تنحرف وت�أفل ،ف�صارت م�صالح �سالطني الدول
التي تعاقبت على الأ ّمة هي امل� ِّؤ�س�س لثقافة النا�س وهي التي
ُت�ش ِّكل وعيهم وموازينهم ،وبات الدِ ين قالباً ت�صوغه �أفهام
الرجال وقرائحهم مت�أ ّثرين بتحدّيات وم�آزق واقعهم الذي
يعي�شونه ،وك� ّأن �شرائع ال�سماء د ّفة مركبٍ ك ّلما جاء ر ّبان جديد
هائج من
ب َّد َل وجهتها ،ح ّتى تاهت املعاين الأ�صيلة يف بح ٍر ٍ
الت�أويالت املتنافرة لآراء الرجال وتف�سرياتهم ،وانتهينا بن�سخ
كثري ٍة للإ�سالم ومب�شاهدٍ مغاير ٍة متاماً للم�شهد احل�ضاري
يخ�ص الت�شريعات الإ�سالمية
مبدينة الر�سول (�ص)� .أ ّما فيما ّ
فقد برزت عدّة ت�أويالت مفارق ٍة للمقا�صد ال ُكربى وتتناق�ض
ال�س ّنة
ب�شكل جوهري مع البنية الإن�سانية لل�شريعة الغ ّراء ومع ُّ
النبوية املدنية ،وتتناق�ض كذلك مع الأعراف املتناغمة مع
جميع �شرائع ال�سماء.
ولكن ،كما كان هناك �أث ٌر لل�سما ِء ما زال باقياً حني ُبع َِث حم ّمد
(�ص) ،كذلك اليوم بقيت �آثار منظومة الأخالق والقيم التي
ب ّثتها الر�ساالت ال�سماوية ،وجنحت الب�شرية �إىل حدٍ ما يف
الإ�ستفادة من املقا�صد ال ُكربى ل�شرائع ال�سماء ،و�صار العامل
مرت�سماً وم�ستلهماً
ِّ
املتح�ضر ير�سم نظمه وقوانينه الدولية
ّ

جوهر تلك الآثار املتوارثة ،حيث ال�سماء � ّأ�صلتْ مقا�صد
ُكربى ال ميكن لأيّ جمتمع – يف �أيِّ زمانٍ ومكان –
جتاوزها مهما تغيرّ ت الظروف ،فهي التي � ّأ�س�ست
للحر َّيات الفكرية والدينية عرب الإعالن الإلهي العاملي
ِّين"َّ ،
ونظ َرت
حلر ّية املعتقد يف مثلَ " :ال ِ�إ ْك َرا َه فيِ الد ِ
حلقوق الفقراء واملُعدمني يف مثلَ " :وفيِ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َح ٌّق
ل�سائِلِ َوالمْ َ ْح ُرو ِم" ،وق َّر َرت �أن ال متييز على �أ�سا�س العرق
ِّل َّ
والدين والطائفة واللون واملذهب يف مثل�" :إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم
الل �أَ ْت َقا ُك ْم" ،و�أعل َنت احلقوق الإن�سانية للوالدين
عِ ن َد هَِّ
وامل�س ِّنني يفَ " :وبِا ْل َوا ِل َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�سا ًنا" ،و� َّأ�صلَت مبد�أ احلوار
يف العالقات الإن�سانية يفَ " :و َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل
ِل َت َعا َر ُفوا" ،وو�ض َعت اللبنات الإن�سانية الأوىل لقواعد
احلروب يف مثل" :ال تقتلوا �شيخا وال امر�أة وال طفال"،
ومل تغفل حتى مبادئ حماية امللكية الفكرية يف مثل:
ا�س �أَ ْ�ش َياءَهُ ْم" ،وال ح ّتى ّ
حق الإن�سان
" َو َال َت ْب َخ ُ�سواْ ال َّن َ
يف الهجرة واللجوء يف�" :أَلمَ ْ َت ُكنْ �أَ ْر ُ
الل َوا�سِ َع ًة
�ض هَِّ
َف ُتهَاجِ ُروا" ،و�صو ًال �إىل الت�أ�سي�س ملبادئ اجلوار واحلدود
الدولية يف و�صايا حفظ اجلوار و�إكرام اجلار ،وغريها
مما تقوم عليه الدولة املدنية احلديثة.
الكثري ّ
فنظراً لكون القيم الإن�سانية فطرية وعاملية ،ونظ ًرا
ل ّأن منظومة القيم الفطرية هي التي �أفرزت الأخالق

كقانونٍ داخلي يعمل يف ال�ضمائر ،و�أفرزت الأعراف
وال�شرائع كقوانني اجتماعية مدنية �ضابطة ،ونظ ًرا
ل ّأن الأديان الكرمية حاولتْ جهدها ملء هذه امل�ساحات
و�آخرها (الإ�سالم) جاء ليت ّم مكارم الأخالق لإف�شاء
عاملي بني ال�شعوب لتتعارف وتتكامل ،ونظ ًرا
�سال ٍم
ٍّ
ل ّأن الب�شرية -مع وجود قيم الأديان و�شرائعها وجهود
�أنبيائها وتراث حكمائها وم�صلحيها -انتك�ست وغ ّلبت
ج�شعها وهمجيتها فقامت ُتف ّتت �إن�سانيتها بال�شقاقات
وبفوق ّية القوم ّيات وب�آثام احلروب ،ونظراً ل ّأن �أ�صحاب
ال�ضب الذي
الأديان مِ ن �أجيال اخلالئف دخلوا جح َر
ّ
دخله َمن �سبقهم فانقلبت �أخ ّوتهم خ�صامات و�صدامات،
ورحما ُتهم ق�سو َة قلب ..وبالتايل ا�ستباحات ملقدّ�سات
ال�شرائع وم�سخاً لكرمي قيمها ،ونظ ًرا ل ّأن الب�شرية بعد
اكتوائها باحلروب العاملية املاحقة ا�ستعادت بع�ض وعيها
و�أعادت �إبراز منظومة القيم و�شرائع الأديان وقوانينه
الإن�سانية يف قوالب عهود ومواثيق دولية ّ
تخفف احلروب
وحت�سن اجلوار وت�ؤهّ ل للأمن والق�سط وال�سالم� ،إ ّال � ّأن
ّ
عوائق جهل ال�سنني وظلمها ظ ّلت تعمل يف �أ�صول الثقافة
وال�شرائع والتطبيقات ل ّأن جذرها ٌ
كامن ويعمل يف النف�س
الإن�سان ّية ،ويتحينّ القفز للت�صدّر يف ك ّل منعطف �أزمة
وحمنة لتكون طباع ال�سباع هي �أخالق الإن�سان ،فلذلك:

لتلم�س الطريق نحو �إعادة االعتبار
�إنها حماولة ُّ
أخ�ص يف
للجوهر الإن�ساين يف تراث الأ ّمة وبال ّ
مرة
دعوة حممد (�ص) لت�صحيح م�سارنا كي ُن�سهم ّ
�أخرى يف بناء احل�ضارة الفا�ضلة.

َ
"قا ُلوا ُكنَّا ُم ْ�س َت ْ�ض َع ِف َ
ني
فيِ ْ أَ
�ض َقا ُلوا �أَ مَ ْ
ل
ال ْر ِ
َت ُك ْن �أَ ْر ُ
ا�س َع ًة
�ض اللهَّ ِ َو ِ

اج ُروا" ...الت�أ�سي�س
َف ُت َه ِ
لإر�ساء قوانني حلماية
حقّ امل�ست�ضعف يف
احلماية �أو الهجرة

 )1بقي يف اعتقاد وخم ّيلة �شعوبنا الإ�سالمية � ّأن "العهود
الدولية" تنايف الإ�سالم يف كثري من �أ�صولها وجزئياتها و�أنها
ب�ضاعة غربية ح ّقها الرف�ض!
 )2وبقيت العهود واملواثيق واال ّتفاق ّيات الدولية مع كمالها
الن�سبي ..بقيت قا�صر ًة عن �إحقاق احلقوق وحتقيق الأمن
ّ
والعدل وال�سالم ،لكونها غري ملزمة وخمرتقة بالت�أويالت �أو
منتهكة هي الأخرى من الدول القو ّية دون وجود رادع ت�شريعي
م�ؤّ�س�س له ومعومل.
 )3وبقيت البنية التحتية لكثري من الثقافات والقوم ّيات
مهما متدّنت وتط ّورت وتقدّمت تقن ّياً -بني ًة � َأو�شك با�ستح�ضار
همجية احلروب و�شرا�سة النزاعات وتداعياتها ،بدَل الرتاحم
مي�س طبائع ا�ستبدادها
�أو االلتزام ب�شريعة ،فبقيت دون �أن ّ
ُ
ُ
مواثيق
تهذيبات را�سخ الأعراف ،وال
حرار ُة م�صانع الأديان ،وال
التمدّن وقوانني ح�سن اجلوار.
� ّإن جمعية التجديد الثقافية ،ومن خالل ر�ؤيتها يف متكني
الأمة من �شرائعها ال�سماوية ومن خمزونها العقالين
والإن�ساين ،ومن خالل ر�سالتها يف ا�ستنفار الطاقات املخل�صة
وا�ستنطاق العقول احل ّرة وجمع �صفوة العلماء ،وبعد قراءتها
للواقع الت�شريعي واملدين واحلقوقي الذي تعي�شه ال ّأمة اليوم،
بل والعالمَ  ،يف ق�سوة قلبه على �أر�ض الواقع بعيدًا عن �إرثه

الإن�ساين وعهوده الدولية ،وبعد معاينتها حلالة التباعد الذي
تعاين منه الأمة بني �إرثها الإن�ساين ال�ضخم وواقعها الذي
جامع يك ِّر�س مبادئ حقوق الإن�سان ،فهي ب�صدد
يفتقر �إىل فق ٍه ٍ
عقد م�ؤمترٍ عا ّم ي�ض ّم نخبة من العلماء واملف ّكرين من العرب
لتلم�س الطريق نحو �إعادة االعتبار
وامل�سلمني ،حماولة منها ُّ
أخ�ص يف دعوة حممد
للجوهر الإن�ساين يف تراث الأ ّمة وبال ّ
(�ص) لت�صحيح م�سارنا كي ُن�سهم م ّرة �أخرى يف بناء احل�ضارة
الفا�ضلة.

�أهداف امل�ؤمتر
ي�سعى امل�ؤمتر �إىل اال�ستفادة من املقا�صد ال ُكربى لل�شريعة
الإ�سالمية واال�ستلهام من جميع �شرائع ال�سماء ،واال�ستفادة
من الإرث احل�ضاري الإن�ساين بر َّمت ِه وذلك لو�ضع الأ�س�س
واملنطلقات الفكرية والثقافية والعقائدية التي ي�ستند عليها
امل�ش ِّرع املح ِّلي والدُّ ويل ل�صياغة قوانني �إن�سانية ح�ضارية
�صاحلة للب�شرية جمعاء مهما تباينت ثقافاتها و�أديانها
ولغاتها و�ألوانها و�أعراقها ،ويهدف امل�ؤمتر �إىل حتقيق �أربعة
�أهداف رئي�سية.

ال�سماء � ّأ�صلتْ مقا�صد ُكربى ال ميكن ل ّأي
زمان ومكان – جتاوزها مهما
جمتمع – يف � ِّأي ٍ
تغيت الظروف
رّ

�أ ّو ًال :الت�أ�سي�س لثقافة �سالم عاملية ،تعيد االعتبار لثقافة
القيم والأخالق والأعراف املن�سية يف تراثنا ،وتربزها ا ّتكا ًء
على جواهر ومقا�صد ال�شريعة الغراء ،والت�أ�سي�س الفكري
والثقايف والعقائدي مل�ساعدة امل�ش ِّرع يف �صياغة قوانني �إن�سانية
ت�صلح لأن تكون عامل َّية.
ثاني ًا� :إفهام الإن�سان العربي وامل�سلم ما لأعرافه القدمية
ال�شريفة ول�شرائع دينه من �إ�سهام كبري وج ّبار يف �صياغة العهود
الدولية احلال ّية ومنظومة احلقوق العاملية ،بل وتطويرها
والرقابة عليها ،لريقى يف وعيه � ّأن ب�ضاعته قد ُردّت �إليه.
ثالث ًا :اال�ستفادة من الرتاث الإن�ساين والإ�سالمي لو�ضع
مقرتحات لقوانني �إن�سانية جديدة ال يوجد لها مثيل يف عاملنا
اليوم.
رابع ًا :تل ّم�س واكت�شاف �أوجه الق�صور يف القوانني واملواثيق
والت�شريعات الدولية اليوم �أو ثغرات اخللل يف تطبيقاتها
حلمايتها من التالعب والتحايل والقفز ،ول�س ّد ثلمها ،ت�شريعاً
وقانوناً وتهذيباً.

حماور امل�ؤمتر
يقوم امل�ؤمتر بتحقيق الأهداف املرج ّوة عرب خم�سة ع�شر ورقة
بحثية مو َّزعة على خم�سة حماور رئي�سية.
�أ) حمور احلر َّيات الفرد َّية
ِّين"  ...الت�أ�سي�س الثقايف لإر�ساء قوانني
َ " )1ال ِ�إ ْك َرا َه فيِ الد ِ
حلماية حر ّية املعتقد وال�ضمري
ال �أَ ْن َي ُقو َل َر ِّب َي هَّ ُ
�" )2أَ َت ْق ُت ُلو َن َر ُج ً
الل" ...الت�أ�سي�س لإر�ساء
قوانني حلماية حر ّية القول والعمل.
ب) حمور العالقات الإن�سانية
الل �أَ ْت َقا ُك ْم"  ...الت�أ�سي�س لإر�ساء قوانني
�" )1إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد هَِّ
جت ِّرم التمييز على �أ�سا�س الدين والعرق والطائفة واللون
واملذهب وغريها
َ " )2و َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا"  ...الت�أ�سي�س لإر�ساء
قوانني ت�أ�صيل مبد�أ احلوار يف العالقات الإن�سانية و�أن�سنة
العالقة بالآخر املختلف
َ " )3وبِا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا"  ...الت�أ�سي�س لقوانني حماية حقوق
امل�س ِّنني

ت) حمور احلقوق الإجتماعية والإقت�صادية
ل�سائِلِ َوالمْ َ ْح ُرو ِم"  ...الت�أ�سي�س
َ " )1وفيِ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َح ٌّق ِّل َّ
الثقايف لو�ضع قوانني حلفظ حقوق الفقراء
واملحرومني
ّ
"احلق العلمي والثقايف"  ...الت�أ�سي�س لو�ضع قوانني
)2
حتمي ّ
حق التعليم واملعرفة للأطفال والن�ساء وال�سجناء
واملر�ضى واملعاقني وغريهم
ا�س �أَ ْ�ش َياءَهُ ْم"  ...الت�أ�سي�س الفكري
َ " )3و َال َت ْب َخ ُ�سواْ ال َّن َ
لو�ضع قوانني حلماية حقوق امللكية الفكرية
َ " )4قا ُلوا ُك َّنا ُم ْ�س َت ْ�ض َع ِف َ
الَ ْر�ضِ َقا ُلوا �أَلمَ ْ َت ُكنْ
ني فيِ ْ أ
�أَ ْر ُ
الل َوا�سِ َع ًة َف ُتهَاجِ ُروا" ...الت�أ�سي�س لإر�ساء قوانني
�ض هَِّ
حلماية ّ
حق امل�ست�ضعف يف احلماية �أو الهجرة
ج) حمور العالقات الدولية
" )1ح�صانة ال ُر�سل" عند العرب وامل�سلمني ،والت�أ�سي�س
الثقايف لإر�ساء قوانني احل�صانة الدبلوما�سية.

َ " )2وال َت ْع َتدُوا �إِ َّن هَّ َ
الل ال يُحِ ُّب المْ ُ ْع َتدِ َ
ين"  ...الت�أ�سي�س
لإر�ساء قوانني اجلوار واحلدود الدولية
"ح�سن الإجارة" عند العرب وامل�سلمني ،والت�أ�سي�س
ُ )3
لو�ضع قوانني اللجوء ال�سيا�سي
ح) حمور احلروب والأزمات الدولية
" )1ال تقطعوا �شجرة ال تقتلوا بهيمة ال تقتلوا �شيخا وال
امر�أة وال طفال"  ...الت�أ�سي�س لإر�ساء قوانني �إن�سانية يف
احلروب والأزمات والكوارث
ُ
ُ
هَّ
هَّ
ِ " )2ل ُيوَاطِ ُئوا عِ َّد َة َما َح َّر َم الل َف ُيحِ ُّلوا َما َح َّر َم الل" ...
الأ�شهر ا ُ
حل ُرم وبذرة الت�أ�سي�س لتعميم قوانني الأمن
وحفظ حرمة الدماء (الهدنة الإلزامية)
الُ ْخ َرى َف َقا ِت ُلوا ا َّلتِي َت ْبغِي
َ " )3ف�إِ ْن َب َغتْ �إِ ْحدَاهُ َما َعلَى ْ أ
َح َّتى َتفِي َء �إِلىَ �أَ ْم ِر اللهَِّ"  ...الت�أ�سي�س لو�ضع قوانني
ُّ
التدخل الدويل لإ�صالح ذات البني وفر�ض ال�سالم عند
احلروب1.

" َوال َت ْع َتدُ وا �إِنَّ اللهَّ َ ال ُي ِح ُّب مْالُ ْع َت ِدينَ "...
الت�أ�سي�س لإر�ساء قوانني اجلوار
واحلدود الدولية

امل�شاركون يف امل�ؤمتر
معايل الدكتور �صربي الربيحات-
املمثل ال�شخ�صي ل�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري احل�سن بن طالل رئي�س منتدى
الفكر العربي وراعيه

ت�سنم الدكتور الربيحات عدّة منا�صب وزارية يف اململكة
الها�شمية الأردنية ،فقد عينّ وزيراً للثقافة بتاريخ
�شباط ،2009/ور�أ�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإذاعة
والتلفزيون – ني�سان�/أبريل  ،2007وعينّ وزيراً
للتنمية ال�سيا�سية وزيراً لل�ش�ؤون الربملانية بتاريخ
.2005/11/27
• يعمل حالياً رئي�ساً ملركز اجلنوب وال�شمال للحوار
والتنمية ،وهو مركز يعمل على ن�شر وتعميق ثقافة
احلوار بني احل�ضارات وب�شكل خا�ص بني الثقافة
العربية والثقافة واحل�ضارة الغربية.
• �أ�صدر املركز قبل �أيام �أو�سع م�سح عاملي حول تطبيق
تكاف�ؤ الفر�ص يف  114دولة يف العامل.

• م�ست�شار يف الأمم املتحدة ل�ش�ؤون التنمية
االجتماعية.
• له العديد من الأبحاث املن�شورة يف جماالت التنمية
والإدارة وامل�شكالت االجتماعية.
• �ص ّمم و�أدار العديد من الربامج التدريبية يف الأردن
وبلدان العامل منها برنامج �إعادة وت�أهيل الأ�سرى
الفل�سطينني ،وبرنامج معاجلة الأزمات والكوارث
حل�ساب منظمتي العمل ،واليون�سيف.
• يحمل درجة الدكتوراه يف علم االجتماع.
• تخرج من جامعة جنوب كاليفورنيا بعد ح�صوله
على ثالثة درجات ماج�ستري يف الإدارة العامة ،وعلم
االجتماع ،وعلم ال�سكان.

الدكتور �أبو زيد املقرئ الإدري�سي

نائب برملاين عن حزب العدالة والتنمية يف املغرب منذ
�سنة  1997وحتى الآن ،و�أ�ستاذ التعليم العايل -كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية -الدار البي�ضاء .1999-1984
حا�صل على دبلوم الدرا�سات اجلامعية العليا (تخ�ص�ص
ل�سانيات) ،له ع�ضوية يف رابطة الأدب الإ�سالمي
العاملية -الريا�ض وامل�ؤمتر القومي الإ�سالمي –

بريوت� ،إ�ضافة لذلك فهو ع�ضو جمل�س الأمناء مل�ؤ�س�سة
القد�س ال�شريف– بريوت2001حتى الآن.
من م�ؤلفاته( :يف امل�ساندة النقدية حلكومة التناوب)
عام( ،1999التطبيع �إبادة ح�ضارية) عام ،2001وله
قيد الطبع جمموع ٌة من الكتب منها القر�آن والعقل،
ومنهج التفكري يف القر�آن الكرمي.
�شارك يف م�ؤمتر "الوحدة الإ�سالمية ..وديعة حممد
(�ص)" الذي نظمته جمعية التجديد الثقاف ّية .2007

الأ�ستاذ جالل الق�صاب

نا�شط �إ�سالمي ،وباحث متخ�ص�ص يف الدرا�سات
القر�آنية ومتبحر يف ق�ضايا الفكر الإ�سالمي .يقود
فريق من الباحثني يعنى بتجديد و�إ�صالح الفكر
الديني.
كان الأ�ستاذ من�س ًقا لأربع بحوث �صدرت عن جمعية
التجديد الثقافية �أولها (مفاحت القر�آن والعقل) الذي
�أ�س�س ملنهج جديد يف التعامل مع كتاب اهلل ،وكتاب
(اخللق الأول ..كما بد�أكم تعودون)( ،وعَ�صى �آد ُم..
احلقيق ُة دو َن قناع) ،و�أخرياً البحث الذي تناول فيه
�شخ�صية �آدم حتت عنوان (ب َ
ني �آد َمينِْ� ..آد َم الإن�سانِ

و�آد َم الر�سولِ ).
له مقاالت �أ�سبوعية يف ال�صحف املحلية ،وهو من
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني يف جمعية التجديد ،من بحوثه
القر�آنية الأخرى (حرية املر�أة بني الن�شوز وال�ضرب).

الأ�ستاذ الدكتور ح�سن حنفي ح�سنني

�أ�ستاذ متفرغ يف كلية الآداب  -جامعة القاهرة 1995
حتى الآن ،حا�صل على دكتوراه الدولة يف الفل�سفة جامعة باري�س (ال�سربون) ،والفائز بجائزة الدولةالتقديرية يف العلوم االجتماعية  .2009وهو ع�ضو
يف احتاد الك ّتاب بجمهورية م�صر العربية ،ويف جلنة
الفل�سفة باملجل�س الأعلى للثقافة.
له عدّة �إ�صدارات باللغة العربية والإجنليزية والفرن�سية
منها( :من الن�ص �إىل الواقع ،حماولة لإعادة بناء علم
�أ�صول الفقه) عام ( ،2005الدين والثقافة وال�سيا�سة يف
الوطن العربي) عام.1998
�شارك يف م�ؤمتر "الوحدة الإ�سالمية ..وديعة حممد
(�ص)" الذي نظمته جمعية التجديد الثقاف ّية .2007

الأ�ستاذة رابحة الزيرة

ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية التجديد الثقافية ،وباحثة
�ضمن فريق البحث الرئي�سي يف اجلمعية� .ساهمت يف
خروج (م�شروع عندما نطق ال�سراة) ،فكانت من�سقة
بحث (طوفان نوح بني احلقيقة والأوهام).
لها م�ساهمات ثقافية على هيئة مقاالت �أ�سبوعية يف
اجلرائد املحلية يف مملكة البحرين ،كما �شاركت ب�أوراق
مع ّمقة وعديدة يف امل�ؤمترات املحل ّية والدولية.

الأ�ستاذ �سامر الإ�سالمبويل

باحث وحما�ضر يف الفكر الإ�سالمي ،وع�ضو يف احتاد
ُك ّتاب العرب وباحث يف م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفكرية
املعا�صرة.
له م�ساهمات ثقافية على هيئة مقاالت يف عدد من
اجلرائد واملجالت ،كمجلة العامل ،وجريدة الأ�سبوع
الأدبي ،والوحدة .وله عد ٌد كبري من امل�ؤلفات الفكرية،
منها( :حترير العقل من النقل) 1998م( ،ظاهرة
الن�ص القر�آين تاريخ ومعا�صرة) 2002م( ،القر�آن
من الهجر �إىل التفعيل) 2008م( ،غطاء ر�أ�س املر�أة

حكم ذكوري ولي�س قر�آنياً)( ،درا�سة �إن�سانية يف الروح
والنف�س والتفكري).

الدكتور �سعيد عبد اهلل حارب

م�ست�شار مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة منذ
 ،2004حا�صل على الدكتوراه يف العالقات الدولية
الإ�سالمية .ا�شرتك يف �أكرث من  90م�ؤمتراً وندو ًة
علم ّية ،داخل الإمارات وخارجها ،وقدّم خاللها عددا
من الأوراق العلمية والبحوث.
له عد ٌدكبري من الع�ضويات العلمية وامل�ساهمات الفكرية،
منها( :العالقات اخلارجية للدولة الإ�سالمية :درا�سة
مقارنة بالقانون الدويل العام)( ،الثقافة والعوملة)،
(النخبة اخلليجية بني الأيديولوجيا �إىل اجلغرافيا)،
و(العرب على م�شارف القرن احلادي والع�شرين).

ال�شيخ عبا�س النجار

نا�شط �إ�سالمي منذ عام  1981وباحث متخ�ص�ص يف
الدرا�سات الإ�سالمية واالجتماعية.
ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية التجديد الثقافية و�أحد

باحثيها الرئي�سيني� .ساهم كباحث يف ت�أليف و�إ�صدار
�سل�سلة (عندما نطق ال�سراة) ،وكان من�سق بحث
(التوحيد..عقيدة الأمة منذ �آدم).
له م�ساهمات ثقافية على هيئة مقاالت يف اجلرائد
املحلية يف مملكة البحرين ،كما �شارك ب�أوراق مع ّمقة
يف عدد من امل�ؤمترات.

الدكتور عبد احل�سني �شعبان

نا�شط حقوقي ،ع�ضو احتاد املحامني العرب -القاهرة،
وع�ضو جمعية املحامني الدولية -لندن .وع�ضو احتاد
احلقوقيني العرب (املكتب الدائم) (بغداد-عمان)
وممثله ال�سابق يف اليون�سكو-باري�س .له عدّة �إ�صدارات
يف القانون وال�سيا�سة الدولية ،ال�صراع العربي–
الإ�سرائيلي ،الإ�سالم والق�ضايا الفكرية ،الثقافة
والأدب.
حا�صل على و�سام احتاد احلقوقيني العرب لدفاعه
عن احلريات واحلقوق على امل�ستويني العربي والعاملي
(عمان ،)2005 ،وو�سام �أبرز منا�ضل حلقوق الإن�سان يف
العامل العربي (القاهرة )2003 ،وغريها.

الدكتور علي حممد فخرو

مفكر وباحث بحريني ،حا�صل على �شهادة املجل�س
الأمريكي للطب الداخلي عام  .1965عمل وزيراً
لل�صحة ثم وزيراً للرتبية والتعليم ،و�سفرياً لدولة
البحرين يف فرن�سا ،بلجيكا و�أ�سبانيا و�سوي�سرا يف
الأعوام  ،1982-1971كما تر�أ�س جمل�س �أمناء مركز
البحرين للدرا�سات والبحوث.1995 -1982
له عد ٌد كبري من املحا�ضرات واملقاالت واملقابالت
ال�صحفية والإذاعية والتلفزيونية يف �ش�ؤون ال�صحة
والرتبية والثقافة وال�سيا�سة.
�شارك يف م�ؤمتر "الوحدة الإ�سالمية ..وديعة حممد
(�ص)" الذي نظمته جمعية التجديد الثقاف ّية .2007

الأ�ستاذ عي�سى ال�شارقي

مفكر وباحث يف جمعية التجديد الثقافية ،كان �أحد قادة
التيار الديني يف البحرين يف ال�سبعينات� ،شغل من�صب
نائب رئي�س جمعية التوعية وكان �أحد م�ؤ�س�سيها.
ر�أ�س نادي جد حف�ص الثقايف والريا�ضي ،وقام بتقدمي
الكثري من الندوات واملحا�ضرات التي تناول فيها
ق�ضايا الفكر والثقافة واالجتماع وال�سيا�سة .ع�ضو

م�ؤ�س�س يف جمعية التجديد الثقافية ،وقد تر�أ�سها يف
دورتها الأوىل ،و�ساهم يف �أن�شطتها كباحث متخ�ص�ص.
�أ�صدر بحو ًثا عدّة منها (من هو امل�سلم) ،وتناول قانون
الأحوال ال�شخ�صية بالدرا�سة والتحليل والنقد من
خالل (نظرات يف قانون الأحوال ال�شخ�صية) .هو من
نخبة الباحثني الذين �شاركوا يف والدة م�شروع (عندما
نطق ال�سراة) ال�صادر عن جمعية التجديد.

الأ�ستاذة كرمية عبد الكرمي

نا�شطة �إ�سالمية منذ عام بداية  ،1980وباحثة مهتمة
بالبحوث القر�آنية وبالدرا�سات الإ�سالمية واالجتماعية
التي ُتعنى بتجديد و�إ�صالح الفكر الديني.
وهي ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية التجديد الثقافية،
�ساهمت يف �إ�صدار �سل�سلة (عندما نطق ال�سراة) حيث
ن�سقت بحث (الأ�سطورة  ..توثيق ح�ضاري) الذي
يبحث يف الأ�ساطري القدمية.
كاتبة يف ال�صحافة البحرينية ،ولها م�شاركات يف عدد
من امل�ؤمترات.

الدكتور املهند�س حممد �شحرور

باحث ومفكر �إ�سالمي ،حا�صل على الدكتوراه -
يف الهند�سة املدن ّية – اخت�صا�ص ميكانيك تربة
و�أ�سا�سات ،1972ودر�س التنزيل احلكيم يف ايرلندا
.1990 -1970
�شارك كباحث �إ�سالمي يف العديد من الهيئات يف البلدان
العربية والأوروبية والأمريكية ،منها جمل�س العالقات
اخلارجية الأمريكية يف نيويورك ،جامعة هارفارد،
جامعة بو�سطن ،جامعة دورمتاوث ،م�ؤمتر مي�سا يف
�شيكاغو  ،1998جامعة برلني وغريها.
�أ�صدر عدداً من الكتب �ضمن �سل�سلة (درا�سات �إ�سالمية
معا�صرة) منها( :الدولة واملجتمع) عام ( ،1994الإ�سالم
والإميان– منظومة القيم) عام ( ،1996جتفيف منابع
الإرهاب) عام  2008وغريها.

الأ�ستاذ حممد حمفوظ

كاتب �أ�سبوعي يف جريدة (الريا�ض) ال�سعودية ومدير
حترير جملة (الكلمة) ،وهي جملة فكرية ُتعنى ب�ش�ؤون
الفكر الإ�سالمي وق�ضايا الع�صر والتجديد احل�ضاري.
له عد ٌد كبري من امل�ساهمات الفكرية منها(:الإ�سالم

م�شروع امل�ستقبل)( ،العوملة وحتوالت العامل – �إ�شكالية
التنمية يف زمن العوملة و�صراع الثقافات)( ،الأمة
والدولة من القطيعة �إىل امل�صاحلة لبناء امل�ستقبل)،
(ظاهرة العنف يف العامل العربي – قراءة ثقافية)،
(�أوليات يف فقه ال�سنن يف القر�آن احلكيم)( ،احلوار
املذهبي يف اململكة العربية ال�سعودية :ر�ؤى متنوعة)،
وغريها من امل�ؤلفات.

املحامية مي �صبحي اخلن�ساء

حمامية ونا�شطة يف الق�ضايا املتعلقة بحقوق الإن�سان،
تر�أ�س منظمة مر�صد حلقوق الإن�سان يف بريوت،
ومنظمة التحالف الدويل ملكافحة الإفالت من العقاب
(حقوق) ،حا�صلة على الإجازة يف احلقوق من اجلامعة
اللبنانية .1985
�صدر لها كتاب (العودة حق  -درا�سة قانونية حول و�ضع
الالجئني الفل�سطينيني) ،وترجم �إىل اللغة الفار�سية،
وكتاب (والدة اللقيط) الذي ي�سلط ال�ضوء على الإرهاب
ال�صهيوين الأمريكي.
ّ
نظمت عدة م�ؤمترات يف لبنان وا�سبانيا بخ�صو�ص
مقا�ضاة ال�صهاينة وق�ضايا تتعلق بحقوق الإن�سان ،ومت

انتخابها لثالث �سنوات متتالية بني �أول خم�س ن�ساء
الأهم والأقوى يف لبنان.

الدكتور هيثم مناع

نا�شط حقوقي ،حا�صل على الدكتوراه يف الإنرثوبولوجيا
من املعهد العايل للعلوم االجتماعية يف باري�س1983م،
قام بالتدري�س يف جامعة باري�س ال�شمالية ،1983وير�أ�س
حترير جملة "مقاربات".
�شغل عدّة مواقع ن�ضالية عربية وعاملية وهو املتحدث
با�سم اللجنة العربية حلقوق الإن�سان.
له عد ٌد كبري من امل�ساهمات الفكرية ،منها�( :إنتاج
الإن�سان �شرقي املتو�سط – الع�صبة ،القبيلة ،الدولة)
عام 1986م( ،حقوق الإن�سان يف الثقافة العربية
الإ�سالمية) عام ( 1996بالعربية واالجنليزية)،
(�سالمة النف�س واجل�سد ،التعذيب يف العامل العربي)
عام (1998بالعربية والفرن�سية) ،و(احلرية يف الإبداع
املهجري) عام 2001م وغريها.

