برنامج المؤتمر

«تحدي تجديد العروبة»
 5 - 4تشرين األول /أكتوبر 2019
فندق البريستول  -بيروت

اليوم األول:
الجمعة  4تشرين األول /أكتوبر 2019
		
• االستقبال والتسجيل:

9:30 - 9:00

• جلسة االفتتاح		:

10:30 - 9:30

• كلمة ترحيب :خالد زيادة
• كلمة النادي الثقافي العربي :دولة الرئيس فؤاد السنيورة
الجلسة األولى12:00 - 10:30 :
العروبة من الحاضر إلى المستقبل
• رئيس الجلسة :حسن منيمنة
المتحدثون:

• سعيد بن سعيد العلوي (المغرب) :العروبة في زمن
العولمة
• نيڤين مسعد (مصر) :الوطن العربي في واقع متغ ّير
• رضوان السيد (لبنان) :إشكاليات العالقة بين العروبة
واإلسالم :الزمن الجديد
• عبداهلل ساعف (المغرب) :عناصر تجديد العروبة
• استراحة12:30 - 12:00 :

الجلسة الثانية2:00 - 12:30 :
الثقافة والهوية
• رئيس الجلسة :عباس الحلبي
المتحدثون:

• وجيه قانصوه (لبنان) :اللغة والثقافة والهوية
• رضوان بو جمعة (الجزائر) :الهوية وإشكاليات التعددية
اللغوية في العالم العربي
• عم���رو الش���وبكي (مص���ر) :م � � ��اذا تعني العروب � � ��ة في عصر
جديد؟
• استراحة غداء3:00 - 2:00 :
الجلسة الثالثة4:30 - 3:00 :
التجديد اللغوي
• رئيس الجلسة :حارث سليمان

اليوم الثاني:

السبت  5تشرين األول /أكتوبر 2019
الجلسة الرابعة11:30 - 10:00 :
العرب والعالم
• رئيس الجلسة :شفيق المصري
المتحدثون:

• قيس العزاوي (العراق) :العالم العربي والمحيط اإلقليمي
والدولي والمتغيرات الجديدة
• حسام عيتاني (لبنان) :آفاق العروبة وتحدياتها بعد
الثورات العربية المعاصرة
• طارق متري ( لبنان) :عروبة االستثناء وعروبة اإلنتماء
• استراحة12:00 - 11:30 :
الجلسة الخامسة1:30 - 12:00 :
العرب واالقتصاد
• رئيس الجلسة :أنطوان حداد

المتحدثون:

المتحدثون:

• أنطوان سيف (لبنان) :النهضوي بطرس البستاني

• رمزي الحافظ (لبنان) :السوق العربية المشتركة
• سامي نادر (لبنان) :التحديات والفرص االقتصادية
• سمير مرقص (مصر) :العروبة من مخيال محتمل إلى
مخيال مكتمل
• استراحة غداء3:00 - 1:30 :
• طاولة مستديرة 5:00 - 4:00

وتجديد اللغة العربية
• نادر سراج (لبنان) :اللغة والشباب والسلطة
• عماد عبد اللطيف (مصر) :هل تتسبب حروب الكالم في
إفشال مشاريع الوحدة؟

