Patrimoine islamique
Sens et Essence
Rencontre internationale
Hammamet (Tunisie)
du 27 au 31 décembre 2019

البرنـــــــامج

2

تدعوكم املنظمة الدولية غير احلكومية  AISAومؤسسة جنة العارف
للمشاركة  ،يف الفترة من  27إلى  31ديسمبر  ، 2019يف اللقاء الدولي :

« التراث اإلسالمي :معنى وجوهر »

تتمة ملشروع "أحد" وكمرحلة من مراحله ،سيتم عقد ملتقى للشباب ميثل
استمرارية للعمل الذي انطلق يف أوائل الصيف يف فرنسا واستمر يف أوت
ونوفمبر باجلزائر .سيستفيد املشاركون يف هذا اللقاء من عروض لألعمال
املنجزة من طرف املشاركني يف امللتقى يف جلسات علنية.
يسعى مشروع «أحد» إلى تسليط الضوء على ثراء ووحدة التراث اإلسالمي
كما يعمل على إتاحة املجال للجمهور العريض لالطالع على املصادر والتعاليم
غير املعروفة أحيا ًنا يف التقاليد والثقافة اإلسالمية .والهدف من ذلك هو
تبليغ رسالة ثقافة السالم لألجيال اجلديدة حتى يتسنى لهم العيش وبناء
مستقبلهم الواحد مع اآلخر وليس الواحد ضد اآلخر.
يف عالم متأزم مليء بالتحوالت ،يطمح مشروع «أحد» إلى املساهمة يف بزوغ
أمل جديد من خالل األهداف التالية:
• إظهار إمكانية التراث الروحي يف تقدمي إجابات على التساؤالت
واالهتمامات املعاصرة.
• إعادة االعتبار لصورة اإلسالم احلر واملسؤول.
• حتويل مقاربتنا للمشاكل السلبية لفهم اإليجابي.
• تثبيت مبدأ التوحيد كوسيلة خللق روابط بني اإلنسان واملخلوقات
األخرى.

ولكن كيف ميكن أن تتقارب امتيازاتنا ،سلطاتنا ،معارفنا ،ممتلكاتنا
وإرادتنا؟ ،إذا لم نستثمر جميعنا يف مشروع :بناء مستقر السالم ،والذي
أساسه أوالً وقبل كل شيء ثقافة السالم يف التوحيد.
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حلم ،كما يقول البعض ،يوتوبيا ،لكن ،أليس التحدي الذي يواجهنا هو حتويل هذا احللم إلى
حقيقة؟ مهمة لرهانات كونية ،ضرورية بالنسبة لنا ولألجيال القادمة .التزام مواطنة ،رؤية
مشتركة وإرادة يف العيش معا بشكل أفضل ،وأن نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل ،التعرف
على أنفسنا وتعريف اآلخر بنا بشكل أفضل يف مدننا وبلداننا وجتمعاتنا ومؤسساتنا.
ذلك إلن العيش م ًعا يعني تعزيز رؤية مشتركة ملجتمعنا املصيري ومتكني مؤسساتنا من
االنخراط إلى حركة معترف بهـــــــــا محل ًيا ووطن ًيا ودول ًيا .وتعزيز القيم اجلوهرية التي يطمح
إليها جزء كبير من البشرية :التعددية ،واإلنصاف ،والعدالة ،وقدسية احلياة ،واحترام البيئة
واحلفاظ على التنوع البيولوجي.
هو العمل بالتآزر بإجراءات ملموسة من أجل ازدهار كل فرد ،مع االحترام املتبادل لالختالفات
هو الوقاية من التطرف واإلرهاب الذي يجد يف أرض الظلم وعدم املساواة بيئته .والتعامل مع
هذه املسألة برؤية أخرى غير املقاربة األمنية.
هو إعطاء روح للعوملة والسهر على احلفاظ على جوهر الكائن البشري :فضائله وجوده
وأخالقه .فمستقبله يعتمد على ذلك.

هو يف النهاية توفير التعليم الذي يحافظ على ثراء التنوع الثقايف للروابط االجتماعية
من أجل «العيش أفضل معا» الذي يصالح بيننا وبني األحياء كلها.
خالل مدة اإلقامة ،سيتم اقتراح على جميع املشاركني زيارات ثقافية ،وحلظات للتبادل
بني املشاركني يف امللتقى ،وسهرة فلكلورية تونسية يف سهرة  30ديسمبر ،ويف سهر
الواحد والثالثني يقام جمع روحي مبناسبة نهاية السنة.
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استقبال املشاركني
العشاء
لقاء بني املشاركني يف امللتقى واملؤطرين

اجلمعة  27ديسمبر 2019

السبت  28ديسمبر 2019
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فطور الصباح
جلسة علنية  :تقدمي املشروع لكل املشاركني
رؤية  -مهام  -أعمال
استراحة
جلسة علنية للمشاركني يف امللتقى :تقسيم املشاركني على على ورشات العمل
ورشة عالج النفس :بيداغوجية بديلة موجهة لألطفال واملشاركني املعنيني
بالتعليم لثقافة السالم
الغذاء
ورشات عمل امللتقى
ورشة عمل  : 1أسبـــــــاب النزول
ورشة عمل  : 2املشايخ الصوفية
ورشة عمل  : 3األماكن املقدسة يف اإلسالم
ورشة عمل  : 4أعالم النساء املسلمات
ورشة عمل  : 5إنتاج الوسائط املتعددة
ورشة عالج النفس :بيداغوجية بديلة موجهة لألطفال واملشاركني املعنيني
بالتعليم لثقافة السالم
ورشة عمل محاور  AISAحول مشروع أحد :اإلستراتيجية  -االتصاالت  -املالية
 املوارد البشريةالعشاء
جلسة علنية بالقاعة الكبرى :تبادل ومناقشة بني املشاركني يف امللتقى
واحلاضرين حول األعمال املنجزة
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األحد  29ديسمبر 2019

07:00

08:45

09:30

12:00

12:30

14:00

14:30

17:00

19:00

20:30

21:00

22:30

فطور الصباح
ورشات عمل امللتقى
ورشة عمل  : 1أسبـــــــاب النزول
ورشة عمل  : 2املشايخ الصوفية
ورشة عمل  : 3األماكن املقدسة يف اإلسالم
ورشة عمل  : 4أعالم النساء املسلمات
ورشة عمل  : 5إنتاج الوسائط املتعددة
ورشة عالج النفس :بيداغوجية بديلة موجهة لألطفال واملشاركني املعنيني
بالتعليم لثقافة السالم
ورشة عمل محاور  AISAحول مشروع أحد :اإلستراتيجية  -االتصاالت  -املالية
 املوارد البشريةجلسة عامة بالقاعة الكبرى جلميع املشاركني :تقدمي ورشة عمل جديدة حول
«الشريعة اإلسالمية  ،الفقه :املبادئ  -التاريخ  -املصادر»
الغذاء
ورشات عمل امللتقى
ورشة عمل  : 1أسبـــــــاب النزول
ورشة عمل  : 2املشايخ الصوفية
ورشة عمل  : 3األماكن املقدسة يف اإلسالم
ورشة عمل  : 4أعالم النساء املسلمات
ورشة عمل  : 5إنتاج الوسائط املتعددة
ورشة عمل محاور  AISAحول مشروع أحد :اإلستراتيجية  -االتصاالت  -املالية
 املوارد البشريةجلسة علنية بالقاعة الكبرى جلميع املشاركني :ثقافة السالم ،تكوين وتبادل
حول مدارس السالم
العشاء
جلسة علنية بالقاعة الكبرى :تبادل ومناقشة بني املشاركني يف امللتقى
واحلاضرين حول األعمال املنجزة
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الغذاء
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اإلثنني  30ديسمبر 2019

سهرة فلكلورية تونسية

خرجات للراغبني تتم عبر التسجيل
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الثالثاء  31ديسمبر 2019
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فطور الصباح
ورشات عمل امللتقى  -وضع وثيقة عمل
ورشة عمل  : 1أسبـــــــاب النزول
ورشة عمل  : 2املشايخ الصوفية
ورشة عمل  : 3األماكن املقدسة يف اإلسالم
ورشة عمل  : 4أعالم النساء املسلمات
ورشة عمل  : 5إنتاج الوسائط املتعددة
ورشة عالج النفس :بيداغوجية بديلة موجهة لألطفال واملشاركني املعنيني
بالتعليم لثقافة السالم
جلسة علنية مفتوحة للجميع  :تقدمي األعمال أربع محاور  AISAحول مشروع
أحد (اإلستراتيجية  -االتصاالت  -املالية  -املوارد البشرية) وتبادل مع املشاركني
الغذاء
جلسة علنية
تقرير وخالصة أعمال وشات العمل ،وثيقة عمل
العشاء
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جمع روحي
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توزيع القاعات
القاعة 1
القاعة 2

15 places

القاعة 3

15 places

القاعة 4
القاعة 5
القاعة 6
القاعة 7
القاعة 8
القاعة 9

15 places

القاعة الكبرى
الشركاء

Notes

15 places

15 places
15 places
45 places
45 places
45 places
600 places

فريق املنظمني  -اخلدمات اللوجستية  -األمانة
اإلعالم والصحافة
فريق عمل محاور  AISAحول مشروع أحد :اإلستراتيجية -
االتصاالت  -املالية  -املوارد البشرية
ورشة عالج النفس املوجهة لألطفال
ورشات عمل امللتقى أحد (حسب عدد املسجلني)
ورشات عمل امللتقى أحد (حسب عدد املسجلني)
ورشات عمل امللتقى أحد (حسب عدد املسجلني)
ورشات عمل امللتقى أحد (حسب عدد املسجلني)
ورشات عمل امللتقى أحد (حسب عدد املسجلني)
حتتضن القاعة الكبرى جميع اجللسات العلنية والعروض
التقدميية املختلفة
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