
ندوة «اإلسالم والمواثيق األممية»

 

 ٢٥ مارس، ٢٠١٤

ندوة في ليحاضر الريسوني أحمد الدكتور اإلسالمي المفكر مارس)، 25) الثالثاء والدولية العربية العالقات منتدى استضاف
خالد الدكتور وقال (كتارا). الثقافي الحيّ في 15 مبنى في مساءً الثامنة الساعة على وذلك األممية" والمواثيق "اإلسالم بعنوان
رسالتنا تنويع على إداراتنا جميع خالل من كتارا الثقافي الحي في نسعى "إنّنا لـ"كتارا": العام المدير السليطي إبراهيم بن
من واألفكار للثقافات حقيقياً ملتقى الثقافي الحي يكون أن على والعمل الثقافية الحياة إثراء هدفها واحدة استراتيجية ضمن الثقافية

مختلف االتجاهات انطالقاً من كونه مشروعا حضاريا يزخر بالتفاعالت اإلنسانية".

عليها تنص التي والعالقات الصالت أهمية والدولية العربية العالقات منتدى مدير األحمري حامد بن محمد الدكتور وأكّد
الشعوب على مجملها في تنعكس التي الدولية العالقات في أثرها توضيح وأهمية المعاصر شكلها في الدول أو األمم بين المواثيق

مُشكّلة الحراك المجتمعي في تبادل الثقافة وبناء االقتصاد.

وتعزيز والسياسية الثقافية التنمية دعم خالل من ألجلها وُجد التي أهدافه في يصب الموضوع لهذا المنتدى "اختيار أن واعتبر
تهدف التي والمواقف اآلراء لنشر باإلضافة وخارجه، العربي الوطن في المختلفة الفكرية األطراف بين اإليجابي الحوار آليات
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بآليات واالرتقاء فئة كل لدى المختلفة النظر وجهات فهم على القرار وصناع المجتمع فئات لدى القدرة وتطوير تعزيز إلى
الحوار للمشاركة في تحقيق أفضل الحلول للقضايا المحلية واإلقليمية".

وقد المسلمين. لعلماء العالمي والملتقى المسلمين لعلماء العالمي االتحاد عضو الريسوني أحمد الدكتور أنّ إلى اإلشارة وتجدر
يندرج أكثرها جامعية أطروحة 50 من أكثر على أشرف كما .1986 سنة منذ الشريعة ومقاصد الفقه أصول تدريس على عمل
نظرية منها: نشر ما أهم من كثيرة بحوث وله المقاصدي. والفكر الشريعة مقاصد مجال في وشامل متكامل مشروع إطار في

المقاصد عند اإلمام الشاطبي، ومدخل إلى مقاصد الشريعة، والفكر المقاصدي قواعده وفوائده، واألمة هي األصل.
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  تاريخ اإلنتهاء ٢٥ مارس، ٢٠١٤ 

  المكان قاعة مبنى 15 بالحي الثقافي (كتارا).
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