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 النسخة العاشرة لمنتدى الفكر والثقافة  

 تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية 
 2022يونيو  8األربعاء 

  مراكش
 

 برنامج ال

 افتتاح الندوة 

 األستاذ محمد توفيق ملين 

 مكلف بمهمة في الديوان الملكي

 مدير عام المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية 

 المملكة المغربية 
 

 الدكتور جمال سند السويدياألستاذ  

 رئيس مجلس أمناء تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية 

 نائب رئيس مجلس أمناء مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

 نائب رئيس مجلس األمناء  

 المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي 

 مملكة البحرين 

10.00 

 سياسي جديد -الجلسة األولى: ظرف جيو

 األستاذة جميلة سلمان 

 النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى

 مملكة البحرين 
 

 العربي؟آثار التوترات الدولية على استقرار العالم ما هي 
 

 حسين هزاع المجالي، عضو مجلس األعيان األردني، المملكة األردنية الهاشمية  الدكتور -
 

  استقطابي أكثر فأكثر؟  كيف يمكن للدول العربية تكييف عالقاتها مع القوى العظمى في ظل مناخ
 

  مفكر وأكاديمي، المملكة المغربية ،عبد الحق عزوزي، أستاذ جامعي  الدكتور -
 

نية في ظل الرقمنة  ااإللكترونية السيبر منهاالجديدة، خاصة  مخاطرلمواجهة الستعداد  اال يمكن كيف

 المتسارعة؟
 

 األستاذ أسامة هيكل، وزير اإلعالم سابق، جمهورية مصر العربية   -

 

10.30 

.0311 صورة تذكارية   وأخذ استراحة  
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 اقتصادية جديدة - الجلسة الثانية: آفاق جيو

 الدكتور محمد أبو حمور

 أمين عام منتدى الفكر العربي

 المملكة األردنية الهاشمية
 

إلى الخارج، إعادة توطينه...(؟    الصناعي  سل الدولية للقيمة في المستقبل )نقل اإلنتاجكيف ستنتظم السال 

العربي  تأي   للعالم  هذه؟موقع  التشكيل  إعادة  إطار   في 

 

  االستراتيجية، في المعهد الملكي للدراسات   مشاركة جامعية، باحثة ماما احميميدة، أستاذة الدكتورة -

 المغربية   ةالمملك
 

بعد   ما  لعالم  االقتصادية  الرؤية  اإليكولوجي في صلب  من  هل هي حملة جديدة    :19-كوفيداالنتقال 

 أم هي مبادرة جادة؟ ما هي رهاناته بالنسبة للدول العربية؟   ؟ (Greenwashing)التبييض األخضر 

 

المناخ، ا - بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  أمين  مقسط،  هللا  عبد   لدكتور 

 المغربية   ةالمملك،  االستراتيجيةفي المعهد الملكي للدراسات  مشارك باحث،  منظمة األمم المتحدة

 

   (؟ كيف يمكن للمنطقة العربية أن تحقق سيادتها اإلستراتيجية )الغذائية، الصحية، الصناعية، الطاقية...

 

األسبق،   - االعالم  وزير  سياسي،  ومحلل  كاتب  النصف،  اللطيف  عبد  سامي   األستاذ 

 دولة الكويت 
 

 

12.00 

 13.00 غذاء   مأدبة

  الجلسة الثالثة: المواطن في صلب الحكامة
 

 األستاذ خالد بن حمد المالك، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، 

 رئيس تحرير جريدة الجزيرة   

 المملكة العربية السعودية 
 

كيف    مشتركة؟األزمات إلى فرص الئتالف المجتمعات العربية حول رهانات تحويل  يمكن كيف

 يمكن تعبئة جميع مكونات المجتمعات العربية؟  

 العربية جمهورية مصر   السفير محمد العرابي، رئيس العالقات الخارجية بمجلس النواب،  -

 قطر الشرعية،أستاذ السياسة  السيد عبد الحميد االنصاري، -

 ؟ 19-في ظل عالم ما بعد جائحة كوفيد أي تشكيالت جديدة لـكيان '''الدولة''

 سفير اليمن بباريس  ،عبد هللا رياض ياسين   السفير  -

،  )الديمقراطيةطموحات المتنامية للمواطنين العرب أية سياسات عمومية يمكن بلورتها لتلبية ال

 اقتصادية للعالم؟-الصحة، التربية، الشغل، ...( وللحماية من االضطرابات الجيو

 األستاذ محمد الحمادي، كاتب واعالمي، دولة اإلمارات العربية المتحدة   -

14.30 
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 البيان الختامي 

 األستاذ فواز أحمد سليمان 

 مستشار العالقات الدولية بمركز عيسى الثقافي  العربية، تحالف مراكز الفكر والثقافة ل األمين العام 

 مملكة البحرين 

15.45 

 الندوة   أشغال اختتام 

 األستاذ محمد توفيق ملين 

 مكلف بمهمة في الديوان الملكي

 مدير عام المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية 

 المملكة المغربية 

 

16.15 

 20.30 عشاء مأدبة  

 


