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بال�شوؤون  واملعنّيني  واملثقفني  القراء عامًة،  اإىل  ما  ُيقدِّ باأن  املنتدى وجملَّته  َي�شُرف 
ًة، ول �شيما من الأجيال العربّية ال�شاّبة الّناه�شة، هذا الإ�شدار اجلديد:  الفكرّية خا�شّ
الأمري  �شمّو  ر  املفكِّ وب�شرية  وروؤى  فكر  ثمرات  من  الّنه�سة«،  و�سريورة  العربّي  »الفكر 
الّتجديد ومنهجّيته وامل�شوؤولّية  احل�شن بن طالل، رئي�س املنتدى وراعيه، املُنطِلقة بوعي 
الأخالقّية للفكر، وبروح ا�شت�شرافّية نحو م�شتقبٍل يليُق بالكرامة الإن�شانّية ملواطننا العربّي.

ُبعًدا  عليه  الإجابة  ت�شتمل  اأن  و�شرورة   - �شمّوه  يقول  كما   - امل�شتقبل  �شوؤال  اإنَّ    
الوعي  من  اإطاٍر  يف  وتاريخيًّا  ا  واقت�شاديًّ و�شيا�شيًّا  واجتماعيًّا  وثقافيًّا  وفل�شفيًّا  معرفيًّا 
احل�شارّي  امل�شروع  بناء  واإعادة  الّنه�شة  اإ�شكالّية  جوهر  هو  امل�شريّية،  بالق�شايا  الكّلّي 
العربّي، وهو ال�شوؤال الأ�شا�شّي املطروح يف ا�شرتاتيجّية منتدى الفكر العربّي، منذ تاأ�شي�شه 
ر  ُمعا�شِ عربّي  فكر  بلورة  يف  لالإ�شهام  ا  حرًّ منرًبا  باعتباره  الأعوام،  من  �شياأتي  وفيما 
ه حلركة احلياة، يعمُل على امل�شاركة من موقعه يف تنظيم م�شلحة الأّمة احلا�شرة  موجِّ

وامل�شتقبلّية بحكمة التدرُّج ومراعاة متطلَّبات كّل مرحلة بعد ت�شخي�شها بدّقة.

وهذه الف�شول الثالثة التي اخرتناها من في�س اأحاديث �شمّوه وحما�شراته وكلماته 
اأي منذ كان  العربّي؛  الفكر  ال�شت الأخرية وملحقاتها من وثائق منتدى  ال�شنوات  خالل 
اإعالن املنتدى - يف مطلع عام 2006 - عن تطوير ر�شالته بالربط بني الفكر واملواَطنة 
تاأكيًدا لدور املجتمع املديّن وا�شتجابة للتغرّيات املت�شارعة يف عامَلنا؛ متثِّل خال�شة املعامل 
ق  الرئي�شّية التي يعربِّ فيها من خالل اأن�شطته املختلفة عن روؤيته ال�شمولّية يف تعزيز التحقُّ
الإبداعّي للفكر العربّي املعا�شر اإزاء حتّديات النه�شة املن�شودة والواقع املُثَقل بالإخفاقات. 
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ن  وكّل ذلك ُيلِزمنا ب�شرورات التكيُّف نحو اإنتاج النه�شة اجلديدة، دون انقطاع عن املكوِّ
التاريخّي للنه�شة اأو مقاطعته، لكن دون ال�شتغراق يف املا�شي واجلمود يف حمّطات فائتة 
م اإىل الأمام على اأ�ش�س من التخطيط ال�شت�شرايّف  والزهد يف احلا�شر، واإمنا مبحاولة التقدُّ
القادر على الإيفاء باحلاجات احلقيقية للم�شروع امل�شتقبلّي والنهو�س ال�شامل. فاإمياننا 
اأنَّ النه�شة عملّية م�شتمّرة )�شريورة( ينبغي اأن ل تنقطع يف الفعل واجلهود العقلّية، واإْن 

اأ�شابتها النتكا�شات والرتاجع يف بع�س احِلَقب املا�شية.

واهلل من وراء الق�شد.

                                                                              

                                                                                   د. ال�سادق الفقيه
الأمني العام ملنتدى الفكر العربّي
رئي�س هيئة حترير جمّلة »املنتدى«  
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اأعود يف البداي���ة اإىل مدينة فا�س، مدينة احل�شارات، م�شتذكًرا خطاب الإمام 
اإدري�ص الأكرب، الذي يقول: »هذه دعوتي العادلة غري اجلائرة، فمن اأجابني فله ما 

يل، وعليـــه مـــا علـــّي، وَمْن اأبى فحظه اأخطـــاأه، و�سريى ذلك عـــاِل الغيب وال�سهادة 

اأين ل اأ�سفُك له دًما، ول ا�ستحللت حمرًما. ول ماًل«. فما اأعدلها من دعوة.

نح���ن نتحدُث ع���ن الأخالق والف�شيلة، ف���ال بد من التذكري ب���اأن الفكر العربّي 
واك���َب الكث���ري جًدا من الأح���داث والتطورات. وقد م���رَّ يف م�شرية تكّيف���ه مع الوقائع 
والن���وازل، مبراح���ل عديدة، اتَّ�شم بع�شها ب���رّدات الفعل، و�ش���وَّب بع�شها النظر اإىل 
رون اأفذاذ، لهم قيمتهم  املعاجل���ات املمكنة للم�شكالت القائمة. وانربى للمهم���ة مفكِّ
الكبرية وتاأثريهم الفاعل يف عاملنا العربي املعا�شر؛ بع�شهم امتداد، اأو تفريع لبع�س 
الجتاه���ات الفكرّية القومّية، التي حاولت بناء مدار�س �شيا�شّية نخبوّية وجماهريّية، 
وبع�شه���م �شاح���ب روؤي���ة ذات خ�شو�شي���ة متميزة، نذك���ُر منهم على �شبي���ل املثال ل 
احل�شر: حممد عبده يف الفكر الإ�شالمي امل�شتنري، ور�سيد ر�سا وموقفه الإ�شالحي، 
ن الإ�شالمي، وق�سطنطني زريق  وجمـــال الدين الأفغاين ونظرته ال�شتيعابي���ة للمكوِّ

)*(

)*( ن����سّ المحا�ش���رة الت���ي األقاه���ا �شمّوه في جامع���ة �شيدي محمد بن عب���داهلل بمدينة فا����س في المملكة 
المغربّية، مطلع تموز/يوليو 2012 - بتحرير طفيف -.
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ال���ذي مثَّل الجتاه العقالين احلداثي يف الفكر القومي، وطـــه ح�سني اأبرز َمْن عربَّ 
ع���ن التنوير العقالين الليربايل، خا�شة يف املجال الثقايف )وا�شمحوا يل اأن اأُ�شيف 
هنا اأنني ِمن الذين يوؤمنون بلقاء حكمة الإ�شراق لالإمام ال�سهروردي، والتوا�شل مع 
العامل الإ�شالمي والأّمة مبفهومها الوا�شع. واأنا ل اأوؤمن مبا ي�شّمى »حوار الديانات«، 
وكيف يك���ون ذلك والديانات عقيدة واإميان، لكنني اوؤمن بح���وار »اأتباع الديانات«. 
واأق���ول عندما نتح���دث عن تقاليدن���ا وحكمة الإ�شراق ف���اإنَّ م�شرقنا ه���و مغربكم، 

ومغربكم هو م�شرقنا(.

���ر يف هذا املجال عـــالل الفا�سي ممث���اًل للفل�شفة التعادلي���ة العقالنية  ونتذكَّ
الإ�شالمية، وعلي عبد الرازق يف تعبريه عن العقالنية ال�شيا�شية والمتداد امل�شتنري 
لفك���ر حممد عبده، واأنطون �سعادة الذي عربَّ عن الفل�شفة »املادروحية« اأي املادية 
والروحي���ة، وعبدالرحمن بدوي وتعبريه ع���ن الفل�شفة الوجودية، وعزيز احلبابي، 
ورينيـــه حب�ســـي يف تعبريهم���ا عن الفل�شف���ة ال�شخ�شاني���ة، ويو�سف مـــراد �شاحب 
املنه���ج التكاملي، وعثمان اأمني �شاحب الفل�شفة اجلوانّي���ة – ونحن نتحدث اليوم 
ع���ن الإنرتن���ت internet، فاأقول ماذا عن الفل�شفة اجلوانّي���ة innernet. وهنالك 
���ا يو�سف كـــرم �شاحب الفل�شف���ة التومائية اجلديدة، وح�سني مـــروة، والطيب  اأي�شً
تيزيني، و�سادق جالل العظم، يف تعبرياتهم عن العقالنّية املادّية اجلدلّية، وفوؤاد 

زكريـــا وتعبريه عن الفك���ر العقالين املو�شوعي، وح�سن حنفـــي وتعبريه عما ي�شّميه 

ه���و الي�شار الإ�شالمي، واأخرًيا ح�سن البنا المتداد الفكري الإ�شالمي لر�سيد ر�سا 
والداعي���ة للفكر الإ�شالمي ال�شيا�ش���ي احلركي، رغم حماولت���ه املختلفة للتاأ�شي�س 
النظ���ري الذي يتي���ح المت���الك املعريف حلقائ���ق الواق���ع و�شرورات���ه وم�شتجداته 

واحتياجاته وحركته امل�شتقبلية. 
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لق���د َعمَدت اأغلبية املدار�س الفكري���ة العربية اإىل تر�شيخ الواقع القائم واإعادة 
اإنتاج���ه، رغم ما اجتهد في���ه البع�س من اإعمال الروؤية النقدّي���ة للرتاث، التي جعلت 
م���ن الرتاث مو�شوًعا رئي�شًي���ا للدرا�شة والتحليل والتقومي – واأ�شي���ف هنا اأن تراثنا 
د من جانب ثالث���ة: الّطغاة، والُغزاة، والُغالة - لك���ن هذه الروؤية النقدية  الي���وم مهدَّ
اأفرزت اجتاهات وتيارات فكري���ة جديدة وم�شاريع فكرية لعدد من الباحثني العرب، 
ويق���ف عل���ى راأ�س هذه امل�شاري���ع يف امل�شرق: ح�سني مـــروة، وح�ســـن حنفي، وحممد 
جابـــر الأن�ســـاري، واأدوني�ـــص، والطيب تيزيني، ويف املغرب حممـــد عابد اجلابري، 

وعبد اهلل العروي، وطه عبد الرحمن. 

لكـــن اأين التيارات الفكرية العربية التي تعـــربِّ عن �سعور »ال�سباب«؟ �سحيح 

ـــا لكننـــا نتجدد مع جتديدكـــم. واأُ�سيـــف نحن بحاجـــة اإلى )100(  اأننـــا نكربكـــم �سنًّ

مليون فر�سة عمل جليل ال�سباب من �سّن 15-25 عاًما، لكن الأهم اأن يكون العمل 

حفاًظـــا علـــى كرامة الإن�سان. فاحلديث يجـــب اأن ل يكون فقط عن �سّد الفجوة يف 

امليزانية واإمنا �سّد الفجوة يف الكرامة الإن�سانية. 

عندم���ا بادرن���ا اإىل تاأ�شي�س منتدى الفكر العربي، قب���ل اأكرث من واحد وثالثني 
عاًم���ا، يف عام  1981، كان هدفن���ا وهاج�شنا هو حاجة العامل العربي اإىل مركز فكري 
اع الق���رار ملعاجلة  ي�ش���م نخ���ب املفكرين الع���رب، بهدف متكينه���م من م�شاع���دة �شنَّ
التحدي���ات التي يواجهه���ا العامل العربي، واملُ�شاهمة يف �شن���ع م�شتقبل اأف�شل لالأجيال 
القادم���ة. ول اأن�ش���ى يف القمة العربي���ة القت�شادية التي ُعِقدت يف عّم���ان »قمة الوفاق 
والتف���اق«، التي انتهت - لالأ�ش���ف - بالنفاق عند الفراق، اأنن���ي ُكلِّفت من جانب اأخي 
الراح���ل امللك احل�ســـني، رحمه اهلل، يف التجوال على روؤ�شاء الدول، فقال يل اأحدهم: 
الآن وق���ت القيلولة. فقلت ل���ه: اإن الدولة العربية مبفهوم عبـــد الرحمن ابن خلدون 
انته���ت يف القرن الثام���ن، وبعد قرون من القيلولة هال بحثن���ا عن الإفادة من ن�شف 
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�شاعة؟ لقد وجدت اأن الإرادة العربية ما تزال يف قيلولة، واملَحاِفظ ال�شيادية العربية 
ُت���دار من قبل الأجانب. اأين نحن من �شوؤال »َمْن اأنا؟«، ال�شوؤال عن »َمْن اأنتم؟«، وقد 
وجدت الآثار الكاملة جلدي امللك عبداهلل وفيه كتاب بعنوان »َمْن اأنا؟«، واأ�شيف ملن 

اأنتمي؟ واأين اأقف من امل�شتقبل؟ 

ل ب���د لنا اأن نب���داأ بال�شدق مع ال���ذات وال�شدق مع الآخ���ر واملحيط. ومو�شوع 
احِلمى هو اأو�شع من الحتبا�س احلراري، فكلمة »احِلمى« هي من اللغة الأكادية وتعني 
»املحّب���ة«، وق���د دخلت اإىل قامو����س اللغات احلّي���ة. لكنني اأجد، يف احل���ّل والرتحال، 
الكث���ري من امليت���ة قلوبهم واإْن كان���وا يتحدثون باللغ���ات احلّية، وق���د ا�شتحَدَثت اللغة 
الأكادي���ة كلمات ذات فائدة مثل احِلم���ى »املحبة«؛ فنحن نقول: »راأ�س احلكمة خمافة 
اهلل«، واأ�شي���ف »راأ�س احلكمة حمب���ة اهلل«. اإننا نرى هذا احِلمى ممثاًل يف هذه الدّرة 

الفا�شّية، يف هذه املدينة الغالية علينا جميًعا. 

ا�شمح���وا يل، كذل���ك، اأن اأُ�شري اإىل الأمّية الثقافية، فاأقول اإن اأطول م�شافة هي 
ب���ني العقل والفوؤاد، والأمّي���ة الثقافية هي تلك الأمّية التي تبتع���د عن متكني الإن�شان 
م الفردانية »الأنا«.  العربي وامل�شل���م وتفعيله، وتبتعد عمًدا عن ال�شالح الع���ام، وتعمِّ
نح���ن نرى يف ه���ذه الأيام اأرب���ع دول ذوات قوة يف ه���ذا الإقليم »غ���رب اآ�شيا و�شمال 
اإفريقيا«: تركيا، اإي���ران، الوليات املتحدة، واإ�شرائيل! اأما نحن العرب فل�شنا بحاجة 
ق، وهي  لأعداء لأننا اأعداء اأنف�شنا، واأعداء الفكرة الأ�شا�شية يف اأي تطور، اأو نقد خالَّ
الآف���ة التي نواجهه���ا اليوم، وقد اأ�شميتها »ثقافة الأمّية«. لك���نَّ التحدي الآن هو كيف 

ر العربي؟ ل دور املفكِّ نتكيَّف مع الرياح العاتية وكيف ُنفعِّ

اأو�شحنا يف دعوتنا خالل الجتماع التاأ�شي�شّي ملنتدى الفكر العربي، الذي ُعقد 
خ���الل الفرتة 13-1981/3/15، روؤيتنا الواقعي���ة وال�شت�شرافية لدور املفكر العربّي 

املتمثلة ب�الآتي:
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اإيج���اد الأف���كار والت�شّورات الت���ي ينبغ���ي اأن ُتبنى عليها املواق���ف العملية - 1
ل�شّناع القرار، والتي ترتبط باأولويات املنطقة العربية.

توعي���ة املواطن العرب���ي وُمتِّخذ القرار بهذه الأف���كار، حتى ي�شبح املواطن - 2
دعام���ة لها، وحتى يتحّول من متلٍق لالأف���كار اإىل متفاعٍل معها. والأهم من 
ر العربي يف النظر اإىل امل�شكالت التي  ذل���ك اأن ُي�شرك �شاحب القرار املفكِّ

تواجه الوطن واملواطن، وكيفية ا�شت�شراف امل�شتقبل.
كان �شعارن���ا ال���ذي اخرتناه، عند تاأ�شي�س منتدى الفك���ر العربي، هو »الإنتماء 
والإمنـــاء«؛ �شع���ار يعك�س حاجات الأمة والتحدي الذي يواجهها، األ وهو غياب الوعي 

للمجتمع الأهلّي وموؤ�ش�شاته وتغييبه اإىل حد ميكن تو�شيفه مب�شكلة الأمية الثقافية.
وتنطل���ُق روؤيتنا من اأن الأّمة تعي�س درجات من الأمية الثقافية. وعليه، ل ميكن 
احلدي���ث ع���ن التطوير الذات���ّي لقدراتها الإبداعي���ة من دون تهيئة الأج���واء املالئمة 
للتغي���ري الذات���ّي الذي ي�شتن���د اإىل اأ�شب���اب التحدي���ات وخلفياتها، ومن ث���م تو�شيح 

م�شامني التفاهم بني جمتمعاتنا العربية، �شواء يف الوطن اأو املهجر.
كان هدفن���ا بلورة فكر عربي تنموّي م�شتقّل ع���ن املواقف الر�شمّية واخلالفات 
القطرّية، من خالل تقدمي �شيء جديد، يكون املفّكر العربّي حًرا يف توجهه ون�شاطه، 

م�شتقاًل عن الأنظمة الر�شمّية.
لقد �َش���ّكل هذا التوجه اختباًرا �شعًبا لنا، يف مرحلة �شعبة من تاريخ العالقات 
العربّي���ة العربّي���ة، فر�شت علينا املخاطرة والعمل بحّري���ة واتخاذ املبادرات، وجتاوز 
احل�شا�شي���ات والتوا�ش���ل واحلوار بني العرب���ّي واأخيه العربّي م���ن ناحية، وبني العامل 

العربي وبني املنطقة والعامل من ناحية اأخرى.
وكانت املرحلة الثانية من رحلتنا لتعزيز دور املفكر العربي تهُدف اإىل مواجهة 
التحديات التي مّر بها العامل العربي يف عقدي الثمانينيات والت�شعينيات، ومنها عزلة 
م�شر عن العامل العربي، واآثار احلرب العراقّية – الإيرانّية، وحرب اخلليج الأوىل. 
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وق���د بادرنا اإىل عقد الكثري من احلوارات العربّية - العربّية، والعربّية - الدولّية، 
���ز معظمها على معاجل���ة ق�شاي���ا الأمة، واإع���داد الدرا�ش���ات امل�شتقبلّية  الت���ي ركَّ

)ال�شت�شرافية(. 
واأ�شي���ف هنا: اأين نحن من الإنتاجّية وحتديد الأولوّيات؟ اإن التعاون فيما بيننا 
ل���ه م�شميات متع���ددة؛ فتارة نتحدث عن الدولة اأو النظ���ام اأو ال�شلطة، لكنني اأحتدث 
ع���ن الوطن باأ�شالعه الثالثة: القيادة ال�شيا�شي���ة، والقيادة القت�شادية والجتماعية 
املُْنَتخب���ة، والقي���ادة املدني���ة. ولق���د ُزرُت موؤخرا ف�شيل���ة الإمام الأكرب �شي���خ الأزهر 
�س  ال�شري���ف، واتفقنا على اأهمية التوا�شل يف مو�شوع »ميثاق اجتماعي عربي«)*( يوؤ�شِّ
للت�شام���ن فيم���ا بيننا. يف اأوروبا هنالك بنك لالإعمار، وه���م يتوجهون اإلينا باحلديث 
ع���ن دعم امل�شاريع. وات�شاءل هنا: اإىل مت���ى �شنبقى جملة م�شاريع؟ هل باإمكاننا تبّني 
ر تلك امل�شروع���ات؟ واأين مربط الفر�س يف ذلك؟ نحن بحاجة  الروؤي���ة التكاملية لنوؤطِّ
اإىل ميث���اق اجتماعي ومنظومة نزاهة وا�شحة ُتلِزمنا جميًعا باعتناق امل�شوؤولية احلّرة 

ر هو التحّرر من امل�شوؤولية. - نظام الواجبات واحلقوق -  اإذ اإن اأ�شواأ اأنواع التحرُّ
اأع���ود اإىل ر�شالتن���ا ودورنا يف منت���دى الفكر العربي، فاأق���ول اإنه على الرغم 
دة بالغيوم والقلقة واله���زات الداخلية يف العامل العربي،  من الأج���واء العربية امللبَّ
نتيج���ة لالنق�شام الذي �شهده عل���ى م�شتوى النخبة والقي���ادات الر�شمية، وا�شلنا، 
من خ���الل حتركنا العربّي وال���دويّل، وكذلك وجود منتدى الفك���ر العربّي، تنظيم 
الأن�شط���ة وامل�شروعات البحثّية والفكريّة. ورغ���م كل هذه ال�شعوبات متّكنا، بحمد 
اهلل، من التما�ّشك وال�شتمرار يف اأداء ر�شالتنا لرفع الياأ�س عن اأبناء الأمة وجتديد 

روحها املعنوّية.

ولك���ي ُنثبت قدرة املواطن العربّي على التعاط���ي مع التحديات، نّظمنا يف فرتة 
الثمانيني���ات، ومن خالل منت���دى الفكر العربّي، )21( ح���واًرا عربًيا عرب املوؤمترات 
ري الأّمة العربية و�شانعي القرار فيها  والندوات وور�س العمل، جمعت الكثري من مفكِّ

)*( اأطلق منتدى الفكر العربّي »امليثاق الجتماعّي العربّي« يف نهاية عام 2012.
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لبح���ث التحديات الأ�شا�شية التي تواجه هذه الأم���ة، ومنها: التعاون العربي؛ التعليم؛ 
القت�ش���اد؛ ال�شيا�شة؛ التنمية؛ الإعالم؛ العلوم والتكنولوجيا؛ الأمن العربي؛ النه�شة 
العربية والإ�شالمية؛ هموم ال�شباب واملجتمع العربي؛ النظام الإن�شاين العاملي وحقوق 
ر لها اأن  الإن�ش���ان يف الوط���ن العربي. وخرجت ه���ذه الأن�شطة بت�شّورات وروؤى ل���و ُقدِّ

ق لكانت اأو�شاعنا اأف�شل بكثري مما نحن فيه الآن. ُتطبَّ

وخالل الفرتة نف�شها نظمنا نحو )22( حواًرا عربًيا دولًيا، مب�شاركة موؤ�ش�شات 
فكرية ور�شمية يف اإفريقيا، واأمريكا الالتينية، واأوروبا، وجنوبي �شرق اآ�شيا، وال�شني، 
والحت���اد ال�شوفييتي )ال�شاب���ق(، والدول ال�شكندنافية، والياب���ان، اإ�شافة اإىل حوار 

اأتباع الأديان.

ويف جم���ال البحوث والدرا�شات ال�شرتاتيجي���ة امل�شتقبلية، اأجنز املنتدى درا�شات 
مهّمة تناولت: الأمن القومي العربي، التعليم يف القرن احلادي والع�شرين، اآفاق التكامل 
الأمن���ي بني ال���دول العربية، العتماد الذات���ي اجلماعي العربي، هج���رة العقول، اإنتقال 

الأيدي العاملة العربية، وغري ذلك.

ر العربي بق�شاي���ا الوطن العربّي وهموم���ه، بادرنا يف عام  ولتاأكي���د �شل���ة املفكِّ
1988 اإىل اإ�شدار تقرير �شنوي عن »حالة الأمة العربية«، وكنا نخطط لإقامة فروع 
اإقليمية للمنتدى يف املغرب العربي، واخلليج العربي، ووادي النيل. فاأع�شاء املنتدى، 

الذين يزيد عددهم على )300( ع�شو ينتمون اإىل جميع الدول العربية.

لقد كان���ت روؤيتنا، وما زالت، اأن التكامل ب���ني املجتمع املديّن والقطاع اخلا�س 
والقط���اع احلكومّي )اأ�شالع الف�شاء الثالث(، هو حجر الأ�شا�س يف حتقيق الأهداف 
التنموي���ة للمجتم���ع العرب���ي، م���ا ي�شتوجب رف���ع م�شتوى الوع���ي ب� )ثقاف���ة امل�شاركة 
املوؤ�ش�شّي���ة(، لكي يكون لدين���ا ذلك العنقود املتداخل الذي ي�ش���م الأمن والقت�شاد، 
والعل���م، والثقافة، وهو العنق���ود التعاقدي بني القطاع الر�شم���ّي، والفكر الأكادميّي، 
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وامل���ايّل وال�شتثمارّي، واملجتم���ع املديّن، ومبا ي�شاهم يف تاأكي���د امل�شاركة ال�شعبية يف 
�شنع القرار.

زنا  ومن َمعني هذه الروؤية ومنطلق هدفنا من تاأ�شي�س منتدى الفكر العربّي، ركَّ
عل���ى متطلبات َج�شر الفجوة بني الفك���ر و�شنع القرار، الذي ي�شتم���ل على اإ�شهامات 
ري���ه ونخب���ه داخل الوط���ن وخارج���ه، وتطوير اأُط���ر ح�شارية  املجتم���ع العرب���ي مبفكِّ
لالخت���الف من اأج���ل معاجلة النزاع���ات العربية، وتطوير النظ���ام الرتبوي العربي، 
ل�شم���ان مواءمة التعليم لحتياجات املواطن والوطن على ال�شواء، وتطوير املوؤ�ش�شات 
الفكري���ة، باعتبارها الذراع الأ�شا�س يف رفد �شان���ع القرار باملعلومات التي جتعل من 

القرار ناجًعا وموؤثًرا.
كان راأينا منذ البداية، وما يزال، اأن هجرة الكفاءات العربية اإىل اخلارج، هي 
اإنعكا�س لعدم مواءمة النظام القت�شادي لالحتياجات الوظيفية لهذه الكفاءات. كما 
اأن البطال���ة ب���ني ال�شباب تعود اإىل غياب التوجيه ال���كايف لطموحاتهم، ذلك التوجيه 

املبني على القاعدة املعرفية لدى املوؤ�ش�شات الر�شمية.
زن���ا، منذ ما يزيد عل���ى العقدين، عل���ى �شرورة  ويف �ش���وء ه���ذه احلقائق، ركَّ
التعام���ل مع التحدي���ات امل�شتقبلية، من منظور ا�شت�شرايف فك���رّي وواقعّي. ومن ذلك 
م���ا يتعلَّق مبوا�شيع عدة، مثل: العوملة؛ ال�شراكة العربية املتو�شطية؛ الثورة املعلوماتية 
والت�ش���الت؛ التعام���ل م���ع اأزمة النظ���ام املوؤ�ش�شي العرب���ّي؛ التح���رك ال�شامت يف 

ا�شت�شراف الأزمات ودرا�شتها؛ حتديد مفهوم ال�شتغراب مقابل ال�شت�شراق. 
واليوم، ونحن يف مملكة احلكمة والدراية، ومن موقعكم اأنتم اأيها الأكادمييون، 
ف���اإن املطلوب يف هذه املرحلة بالذات لي�س عقد القم���م العربية، واإمنا لقاءات �شمن 

املفهوم العربي العتيق ملجال�س الأدب والفكر. 
وم���ن اأجل حتقيق هذه الروؤي���ة، �شارعنا اإىل اإن�ش���اء اإدارة للدرا�شات والربامج 
يف منت���دى الفكر العرب���ّي، ُت�شاهم يف تعزيز الدرا�شات والبح���وث ال�شت�شرافية ذات 
امل�شا����س املبا�شر بق�شاي���ا الوطن العربي والرتق���اء بو�شائل ال�شراك���ة والت�شبيك مع 

مراكز البحوث والدرا�شات يف داخل الوطن العربّي وخارجه.
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ولإدراكنا اأهمية الدور الذي ميكن اأن يوؤديه ال�سباب ومعاجلة التحديات التي 
تواجههـــم، كان ه���ذا املو�شوع على راأ�س اأولوياتن���ا، ويف �شلب اهتمامنا منذ البداية. 
فق���د بادرنا اإىل عق���د املوؤمتر ال�شبابي العربي الأول يف ني�ش���ان/ اإبريل 2004 بعنوان 
»ال�سبـــاب العربـــي وحتديات امل�ستقبـــل« ومب�شاركات �شبابية كبرية من خمتلف الدول 
العربية. ثم اأعقبه املوؤمتر ال�شبابي الثاين بعنوان »ال�سباب العربي يف املهجر«، الذي 
ُعق���د يف ني�شان/ اإبريل 2006. ووا�شلنا عقد هذه املوؤمترات التي كان اآخرها املوؤمتر 
ال�شباب���ي الرابع يف مكتبة الإ�شكندري���ة مب�شر يف �شهر كانون الأول/ دي�شمرب 2010، 
ال���ذي جاء بعنوان »ال�سبـــاب وظاهرة العنـــف«. ونحن الآن يف �ش���دد التح�شري لعقد 
املوؤمت���ر ال�شبابي اخلام�س بعن���وان »امل�ستقبل العربي يف �سوء احلـــراك ال�سبابي«)*(. 
وبهذه املنا�شبة اأود اأن اأوجه الدعوة اإليكم يف جامعة �شيدي حممد بن عبداهلل لت�شمية 

ممثليكم للم�شاركة يف هذا املوؤمتر املهم. 
كّن���ا نقول، وقب���ل �شنوات طويلة من ب���دء احلراك يف ال�ش���ارع العربي يف بداية 
2011، هنال���ك غي���اب يف العالق���ة املوؤ�ش�شية بني �شاح���ب القرار واملراك���ز الفكرية 
لأ�شباب متعددة. وكّنا ندعو كال الطرفني لتجاوز الأ�شباب الكامنة وراء هذا التفاعل. 
ري���ن وال�شيا�شيني: ملاذا يحر����س �شّناع القرار يف  وكّن���ا نت�ش���اءل، بهدف حتفيز املفكِّ
رين والباحثني قبل الإقدام على اأي قرار يخ�س م�شالح  الغرب على ال�شتعانة باملفكِّ
اأوطانه���م؟ فالتخطي���ط ال�شرتاتيجي لي�س منوًط���ا ب�شّناع القرار فق���ط، بل يخ�ّس 
رين يف م�شوؤولي���ة اإدارة املجتم���ع و�ُشبل  اجلمي���ع، وعل���ى احلكوم���ات اأن ُت�ش���رك املفكِّ
تقدم���ه. ولالأ�شف مل تلَق دعواتنا املتكررة عرب �شن���ني طويلة، الهتمام الالزم، حتى 

فوجيء اجلميع مبا ح�شل يف الربيع العربّي.
وعندم���ا نق���ول ذلك، ف���اإن منتدى الفكر العرب���ّي الذي نراأ�ش���ه، مل يتوقف عن 
تق���دمي روؤاه وتوقعاته امل�شتقبلية اإزاء خمتلف جوان���ب احلياة، منذ تاأ�شي�شه قبل اأكرث 

من )31( عاًما وحتى الآن.

)*( ُعقد هذا املوؤمتر يف نهاية عام 2012.
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وله���ذا الغر�س عقدنا اأكرث من )251( ندوة ولق���اًءا فكرًيا، واأ�شدرنا اأكرث من 
)282( كتاًبا وبحًثا واإ�شداًرا فكرًيا، وجميعها تتعلق مب�شالح الأّمة العربية وق�شاياها 
ومكانته���ا ب���ني الأمم. لك���ن ما فائدة كل ذل���ك اإذا مل نتقدم يف تفعي���ل الوطن �شمن 
ا،  �ش���ي، واأذكركم اأن املاأ�ش�شة الإ�شالمية ق���د هجرت املنطقة اأي�شً اأُ�ش����س العمل املوؤ�شَّ
فاملوؤ�ش�ش���ات الإ�شالمية تعمل ب�شورة منتظمة يف العوا�شم الأوروبية، ول نرى هنالك 
ماأ�ش�ش���ة اإ�شالمية توائم فكرة  الت�شامن الجتماعي يف اإطاٍر يحافُظ على الثقة بيننا 

وبني النا�س.

اإن م���رور اأكرث م���ن ثالثني عاًما على تاأ�شي�س منت���دى الفكر العربي، الذي جاء 
تتويًج���ا لعط���اء العرب الفكري والثق���ايف الرفيع عرب م�شريته الطويل���ة، والذي واكب 
اأح���داث املنطق���ة ال�شيا�شي���ة والجتماعي���ة والقت�شادية، واأ�شهم بجدي���ة مّت�شلة يف 
ق الإبداعي للفكر العربي املعا�شر، يكت�شب اأهمية خا�شة يف هذه املرحلة  تعزيز التحقُّ
الدقيق���ة والفا�شلة، التي يجد الفكر العربي نف�شه حما�شًرا فيها بني حتديات نه�شة 
من�شودة ُتلحقنا بركب الع�شر، وواقع مثقل بالإخفاق ُيلِزمنا ب�شرورات التكيُّف وينحو 

بنا نحو اإنتاج تلك النه�شة اجلديدة.

له���ذا، فاإننا جنُد اأنف�شنا يف اأ�شد احلاج���ة الآن، واأكرث من اأي وقت م�شى، اإىل 
م�شاأل���ة التطلُّع اإىل الأم���ام، اإىل امل�شتقبل، وفق مرتتبات املا�ش���ي وحقائق احلا�شر، 
واأن نتخ���ذ من ال�شت�شراف منهًجا تتاآزُر فيه كل اجلهود الإبداعية للمفكرين العرب، 
ق  والعنا�ش���ر الفاعل���ة يف خمتلف اأقطار عاملن���ا العربي، وذلك من اأج���ل جتديد خالَّ
ملنطلقاتنا واأولوياتنا التنموية، وتو�شيف اأ�شمل لحتياجاتنا النه�شوية، واأكرث حتديًدا 
لإ�شكاليات م�شروعن���ا احل�شاري العربي، واأجنع معاجلة لتحدياته، وا�شتجابة فاعلة 

ملتطلباته؛ تلبيًة لتطلعات اأمتنا من اأق�شاها اإىل اأق�شاها. 

اإنَّ التح���دي الفك���ري ال���ذي نواجهه حالًيا ه���و اأن الزمن العرب���ي احلا�شر، 
وبحك���م �شرط���ه التاريخي وعالقاته الرتاثية، هو خليط ب���ني اأزمنة متعددة، اأو هو 



- 19 -

- كم���ا يق���ول ال�سيد يا�سني - زم���ٌن تتقاطع في���ه الأزمنة، وتت�ش���ارع، من دون اأن 
يك���ون اأقربها اإىل القرن احل���ادي والع�شرين اأكرثها بال�شرورة تاأث���رًيا اأو ح�شوًرا 
اأو ق���ّوة. فه���و زمٌن يجاور ما ب���ني اأق�شى مظاهر التقدم واأق�ش���ى درجات التخلف، 
زم���ُن املتعار�شات املت�شادمة اأفقًيا وراأ�شًيا م���ن اأبنية الثقافة واملجتمع والقت�شاد 

والدولة بكل م�شمياتها العربية. 

ولعل التحليل املتاأين لل�شروط املتغرية يف العملية املت�شلة من التحولت الداخلية 
لهذا الفكر، ينتُج نوًعا من الأفق الذي ي�شمح بتاأمل اإمكانات امل�شتقبل. فالوطن العربي 
يخل���و من �شناديق املعرفة. واأقول ل ب���د اأن نلتقي لنجدد املعرفة يف واقعنا وما�شينا، 
ننا م���ن تعميق الفهم لهذه  واإنَّ بن���اء �شلوكي���ة جديدة، اأو ثورة بي�ش���اء يف عقولنا متكِّ
املرحلة التاريخية اخلا�شة. فال�شوؤال عن اأي زمن نعي�س يف احلا�شر لي�س �شوى الوجه 
الآخ���ر من ال�شوؤال عن الزم���ن الذي ميكن اأن نعي�شه يف امل�شتقب���ل. وهناك َمْن نادى 
بنه���ج توفيقي ُيعاِلج اإ�شكالية الالح�شم يف الفكر والواقع، رغم اأن الظاهرة التوفيقية 
يف الواقع العربي ل تنح�شر يف اجتاه فكري بعينه، واإنها اأو�شع واأخطر يف واقع الأمر 
مما تتبدى يف ظاهر اخلريطة الفكرية العربية. فمن تعادلية توفيق احلكيم القائمة 
على ت���وازن الأ�شداد وتعادلها من جه���ة، اإىل »مادروحية« )امل���ادة والروح( اأنطوان 
�سعادة من جهة اأخرى، ميكننا اأن نرى ات�شاع املدى التوفيقي يف الفكر العربي، اأكان 

قطرًي���ا اأم قومًيا، اإ�شالمًي���ا اأم م�شيحًيا، رغم تغاير وت�شاد، واأحياًنا توافق، اخلطاب 
الأيديولوجي بني القوميني والإ�شالميني وامل�شيحيني العرب. 

ونعل���م اأن اأ�شئلة الفك���ر العربي حول احلا�شر كثرية ومت�شعبة، لكن الأكرث منها 
اإحلاًح���ا هو �ش���وؤال امل�شتقبل، و�شرورة اأن ت�شتمل الإجابة علي���ه ُبعًدا معرفًيا وفل�شفًيا 
وثقافًي���ا واجتماعًيا و�شيا�شًي���ا واقت�شادًيا وتاريخًيا، حتى ل يغيب اأي منها عن الوعي 

الكّلي بهذه الق�شايا امل�شريية. 
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وه���ذا لعمري جوهر اإ�شكالية النه�شة، وه���ي متثل املهمة الكربى التي يواجهها 
هذا الفكر بغية حتديد مالمح امل�شتقبل واإعادة بناء امل�شروع احل�شاري العربي. 

هن���ا، ل بد من النظ���ر يف طبيعة الفك���ر العربي املعا�شر، وحتدي���د املنطلقات 
دات املنهجية لعمل���ه، وق�شاياه، واإب���داء وجهة نظ���ر نقدية يف  املعرفي���ة ل���ه، واملح���دِّ
���رة ه���ذا الفكر اأو ما�شويته. وملاذا ُينَظر اإليه اأحياًن���ا على اأّنه م�شكون بالغيبية  ُمَعا�شَ
وعدم الفعالية والغرتاب عن الواقع؟ هل لأن الق�شايا التي ين�شغل بها الفكر العربي 
تع���ود اإىل مو�شوع���ات م�شى على طرحه���ا اأكرث من قرن، كق�شية امل���راأة، والأقليات، 
والُهوّي���ة، والعروبة والإ�شالم، والدين وال�شيا�شة، والدول���ة الدينية واملدنية؟ اأم لأنها 
ق�شاي���ا تب���دو كاأنها تخ�ّس جمتمًعا اآخ���ر يف زمن اآخر ل يتطلب مّن���ا اللتزام الكايف 
مبفهوم القومية والنه�شة واحلداثة؟ ملاذا مل يكن الفكر العربي فاعاًل وموؤثًرا يف تغيري 
الواقع وتطويره، اأو تهذيبه، اأو حت�شني اأدائه؟ وملاذا يحاول هذا الفكر اأن يخلق واقًعا 
م���ن داخل ذاته ث���م يعاجله بعيًدا عن الواقع احلقيقي؟ ملـــاذا ل ي�سعر املثقف العربي 
بالواقـــع بدرجـــة اأكـــر ح�سا�سية مـــن الإن�ســـان العـــادي؛ فيطرح مثـــاًل مو�سوعات 

تخ�ـــصّ ال�سبـــاب، واحلراك العربي، والتحّولت القت�ساديـــة، وال�سراعات العربية، 

وجتارب الوحدة، وف�سل الإ�سالح ال�سيا�سي، وعدم ال�ستفادة من ثورة املعلومات؟

ر عربي حري�س على اأن يرى اأمته  اإن ه���ذه الأ�شئل���ة وغريها، مما يوؤرق كل مفكِّ
يف م�ش���اف الأمم املتقدم���ة، ل ب���د من الإجاب���ة عليها من خالل جه���د فكري عربي 
جماع���ي لبت���داع اأ�شالة عربية ت�شتنطق الق�شايا الك���ربى املطروحة حيال امل�شتقبل؛ 

اأي حماولة ا�شتيعاب حقائق العامل املعا�شر وعنا�شره وا�شت�شراف اآفاق امل�شتقبل.

ه���ذا، مع قناعتنا اأن اإ�شكالي���ات النه�شة العربي���ة - اإذا اأردنا البحث فيها من 
خالل منظ���ورات الفكر العرب���ي - م�شروطة، معرفًي���ا وتاريخًي���ا، مبتعلقات مرياثنا 
الثقايف، ومرتبط���ة ب�شبكة عالقات املجتمع العربي بذاته، واإطاره الإ�شالمي الأو�شع، 
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وجمال���ه الإن�شاين الأ�شمل، ونوعّية هذه العالقات، وم���ا ترتَّب عليها عرب التاريخ من 
تفاع���الت، وما �شابها من تناق�شات، وموقعنا احلا�شر يف اإحداثيات العامل املعا�شر، 
وموقفن���ا مما يدور في���ه، وا�شتجابتن���ا لتاأثريات الث���ورات التقني���ة، واإ�شهامنا فيها، 

وح�شيلتنا منها، ومدى ا�شتفادتنا من كل عطاءات احل�شارة الإن�شانية. 

ول ميك���ن اأن يح�ش���ل ذلك اإلَّ من خ���الل تفهم تاريخي نق���دي عقالين عميق 
لل���رتاث وا�شتيعاب���ه، وكذلك فه���م حقيقي دقيق حلقائ���ق العامل املعا�ش���ر ومعطياته 
باإمكاناته وتعقيداته كافة. ويف هذين الطرفني من املعادلة املعرفية، ل بد من امتالك 
ال�شجاع���ة والق���درة العلمية على فه���م الواقع العرب���ي الراهن مبعوقات���ه واإمكانياته 
الذاتي���ة الداخلية، وما يحيق به م���ن اأخط��ار وته�ديدات خارجي���ة. وكذلك ل بد من 

اإعطاء الهتمام الكايف حلاجات هذا العامل العربي احلقيقية الراهنة وامل�شتقبلية. 

اإ�شافة اإىل ذلك، فمن ال�شروري اأن ن�شتخل�س من ذلك ال�شياق وجوب اأن يكون 
ل���دى املفكر العربي املعا�شر ق���درة عقالنية حّرة و�شجاعة م���ن اأجل فهم احتياجات 
د  احلا�شر وحتديات امل�شتقبل، وال�شتجابة الفاعلة لها. وهذا ل يتم اإلَّ بالعلم املُ�شرَتِ
لكام���ل وظيفته يف جميع جوانب الواقع العرب���ي. فهذا براأينا حًقا ميثل �شرط الإبداع 

و�شناعة الأ�شالة العربّية امل�شتقبلّية. 

نح���ن نبح���ث هنا ع���ن كل ما ميك���ن اأن ي�شكل���ه الفك���ر العربي م���ن اإ�شهام يف 
ا�شت�ش���راف م�شتقب���ل الأّمة العربّية، وم���ا يتطلبه ذلك من ا�شتع���داد معريف ومنهجي 
لبلورة بنية فكرّية عربّي���ة م�شتقبلّية لتحقيق م�شروع النه�شة، لكي توؤدي الأمة دورها 
م الفكر العربي وقدرته على توجيه  الفّعال واملرجو على امل�شرح العاملي. وحماولة حتكُّ
امل�شتقب���ل و�شناعت���ه، ب���دًل من ال�شتم���رار بالنفع���ال بتحدياته وحماول���ة ا�شتيعاب 

�شدماته بالتكيُّف مع خيارات الواقع املفرو�شة عليه. 
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له���ذا، ل نري���د لعالق���ة الفكر العرب���ي بامل�شتقب���ل اأن تظل هي عالق���ة املا�شي 
ر ك�شب احلا�شر  باحلا�ش���ر، واإمن���ا ن�شتثمر عطاءات املا�ش���ي لبناء امل�شتقبل، ونط���وِّ
���ا من اأجل امل�شتقب���ل. فالفكر العربي على اخت���الف مرجعياته وتباين اجتاهاته  اأي�شً
وتن���وع اآلياته وم�شاعفات���ه ينبغي اأن ينخ���رط يف البحث عن امل�شتقب���ل وا�شت�شرافه، 
مت�شلًحا بال�شروط املعرفية والثقافية وجممل اخلربة التاريخية، م�شت�شحًبا مع ذلك 
كّله ثمار عالقات املجتمع العربي بذاته وبالآخر القريب والبعيد، اأو حيث تلتقي اأ�شئلة 

الفكر العربي حول هذا امل�شتقبل.

عنده���ا فقط يكون عطاء الفك���ر العربي اأكرث �شمولية واأعم���ق ترابًطا، ليحقق 
ا�شتجاب���ة دائمة للتحولت العميق���ة التي حتدث يف هياكل املجتم���ع العربي الداخلية 
واخلارجية واأفقه وعالقاته، ولينتج من ذلك حركة فكرية متجددة تتعلق با�شت�شراف 
م  امل�شتقبل؛ اإذ اإن اله���دف ال�شرتاتيجي للفكر هو الن�شغال الدائم باإ�شكاليات التقدُّ
ورفاهي���ة املجتم���ع اعتماًدا عل���ى تراكم املعرف���ة يف الواقع املعا�شر. ذل���ك اأن درا�شة 
امل�شتقبل وال�شيطرة املثلى على متثالته وحتولته وحتدياته هي يف حقيقتها ا�شت�شراف 

للم�شتقبل بجميع اأبعاده الزمانية واملكانية. 

هن���ا ياأتي ال�شوؤال: اأين هو موقـــع الدرا�سات ال�ست�سرافيـــة يف الفكر العربي؟ 
�س اإمكانات العرب لمتالك جملة الأدوات املعرفية؛ لأن  وم���ن خالل هذا ال�شوؤال نتلمَّ
الإجابة ل بد اأن تاأخذ مبختِلف اأ�شكال الدرا�شات ال�شت�شرافية يف اإطار الفكر العربي 
املعا�ش���ر، وارتباطها بتاريخ ه���ذا الفكر، و�شرورة اإي�شاح موق���ع الزمان واملكان فيه 
وموقع���ه من ذاك املكان والزم���ان؛ اإي اإحداثيات اجلغرافية والدميغرافية عرب حقب 
التاري���خ. فقد اتخذ ال�شت�ش���راف يف الوعي العربي، وعلى امل�شت���وى ال�شعبي، اأ�شكاًل 
غ���ري علمية مم���ا ي�شّمى توقعات فلكية، وقراءة للطالع، وتنجي���م، وعرافة، وهي، واإْن 
ت م���ن احلقول املعرفية ب�ش���كٍل اأو باآخ���ر، اإلَّ اأن الدرا�ش���ات ال�شت�شرافية تت�شل  ُع���دَّ
بق�شي���ة تقرير امل�شري والوجود وال�شيطرة على الطبيعة، ومبا تقت�شيه الثورة العلمية 
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يف اأبعادها التقنية والجتماعية والثقافية والفل�شفية. وتلك هي الإجابة، اأو الإجابات 
املطلوب���ة، على الأ�شئلة ال�شرورية لنخراط الفكر العربي يف امل�شتقبلية وامل�شاهمة يف 

م ولوازم احل�شارة الإن�شانية.  �شياغة امل�شتقبل وفًقا لقوانني التقدُّ

اإنن���ا ل نريد من طرح الأ�شئل���ة وال�شتف�شار َجلًدا لل���ذات، ول اتهاًما لأنف�شنا 
بالتق�ش���ري يف فه���م امل�شتقبل وا�شت�شراف���ه. فقد ن�ش���اأت الدرا�ش���ات ال�شت�شرافية 
وامل�شتقبلي���ة حديًثا ج���ًدا، لكنها اعتم���دت لنف�شها وب�شرعة مناه���ج عدة، واتخذت 
لعمله���ا جمل���ة من الآلي���ات، واختطت لطريقه���ا م�شالك ومعابر ت�شله���ا باحلقيقة 

املرجّوة، ومن بينها:

1- املنهج احَلَد�سّي القائم على اخلربة.  واأت�شاءل هنا: األ ن�شتطيع اأن ن�شرتجع 
الرحمة والتفاعل فيما بيننا؟ اإن العالقة الطردية لي�شت هي بني التنمية وراأ�س املال، 
واإمن���ا بني التنمية والكرامة الإن�شانية... ف���اأي عوملة نريد؟ هل هي العوملة بال قيم اأو 
���ل اأبناء الوطن للعمل يف بن���اء امل�شتقبل؟  ن وُتفعِّ اأخ���الق؟ اأو العوملة الت���ي ُتنّمي ومُتكِّ
���ا ونتحدث عن مفهوم ف���وق قطري، فوق  مل���اذا ل ن�ش���ع اأيدينا يف اأي���دي بع�شنا بع�شً
م فيها التعاون املو�شوعي والعقالين. األ ن�شتطيع اأن  الدولة، �شيا�شة ُح�شن جوار ُيعظَّ

ن�شتحدث هيئة فوق قطرية فيما بيننا للطاقة واملياه خلدمة البيئة الإن�شانية؟  

2- املنهـــج ال�ستك�ســـايف، ال���ذي يه���دف ل�شتطالع م�شتقبل عالق���ات قامت يف 
املا�شي، عن طريق ر�شم منوذج �شريح للعالقات والت�شابكات. 

ل الواعي واملبا�ش���ر لتغيري امل�شارات  3- املنهـــج ال�ستهدايف، ال���ذي مُيثِّل التدخُّ
امل�شتقبلية يف �شوء اأهداف واأحكام حمددة. 

4- املنهـــج ال�سمـــويل، ال���ذي ميث���ل التعب���ري الدقي���ق ع���ن جمي���ع الظواه���ر 
واحل���ركات، بحيث ل ُتْهَمل الأ�شباب وامل�شاعف���ات املو�شوعية، التي تفر�س نف�شها 

لتغيري امل�شارات امل�شتقبلية. 
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يوؤك���د العديد من خرباء ال�شت�ش���راف اأن كل املناهج والأ�شالي���ب املف�شية اإىل 
ا، وبن�شب متفاوتة، تقديًرا لطبيعة الدرا�شة  ن والتنبوء ُت�شَتْخَدم مع بع�شها بع�شً التكهُّ
ت موؤ�ش�شات حملية ومنظمات اإقليمية وعاملية، حكومية  واأهدافه���ا املتوخاة.  وقد اهتمَّ
وغ���ري حكومية، على اختالف هياكلها وتباي���ن جمتمعاتها، بال�شت�شراف والدرا�شات 
امل�شتقبلية، حيث جند اأنه يف عام 1975، وبناًء على قرار من منظمة التعاون والتنمية 
نت جمموعة »امل�شتقبالت املتداخلة« التي َهَدَفت اإىل درا�شة التطور  القت�شادية، تكوَّ
امل�شتقبل���ي للمجتمع���ات ال�شناعي���ة املتقّدمة على نح���ٍو يتوافق مع تط���ور املجتمعات 
النامية، وقدمت هذه الدرا�شات على اأ�شا�س اأنها ا�شت�شراف حتليلي لبدائل امل�شتقبل. 

دت مدار�س الدرا�ش���ات ال�شت�شرافية وامل�شتقبلي���ة ومناذجها،  وم���ن بعد، تع���دَّ
وتباينت يف املنطلقات واملناهج، وال�شمات واخل�شائ�س العامة، وبرز من اأهمها: 

منوذج نادي روما ومركزية تفكريه حول حدود النمو.- 
من���وذج ليونتييف لالقت�شاد والعامل، الذي كلََّفت به واأ�شرفت عليه منظمة - 

الأمم املتح���دة ع���ام1970، وحم���وره ا�شرتاتيجّي���ة التنمي���ة العاملّية طبًقا 
ملقايي����س الأمم املتح���دة يف تق�شي���م العامل واإجن���از التنمي���ة املن�شودة يف 

دة وبراجمها املختلفة. اآلياتها املتعدِّ
منوذج »�شاروم« الربيطاين، الذي اأ�شرفت عليه اإدارة البيئة يف بريطانيا، - 

ويعتم���د ب�شكٍل خا�س عل���ى بناء منوذج حم���اكاة له اأُ�ش����س نظرية مّت�شقة 
لدرا�شة م�شتقبل املوارد العاملية. 

اإن �ش���وؤال ال�شت�ش���راف يب���دو لنا من خالل ه���ذا الفهم �ش���وؤاًل وجودًيا قبل اأن 
يك���ون معرفًيا وفكرًيا، ننطلق يف الإجابة عليه من �شرورات الوعي بحتميات التغيري. 
فال�شت�ش���راف عملي���ة �شامل���ة واعية وحرك���ة م�شتم���رة ونقدية ت�شته���دف امل�شتقبل.  
رون من العرب والأجانب على  وُنالح���ظ يف الدرا�شات امل�شتقبلّية، الت���ي اأجنزها مفكِّ
د �ش���ور امل�شتقبل العرب���ي، اأو البدائل امل�شتقبلية العربي���ة، انطالًقا من  ال�ش���واء، تعدُّ

معطيات اقت�شادية و�شيا�شية و�شكانية وعلمية متنوعة. 
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ويب���دو ذل���ك جلًيا يف الوثائ���ق التي اأجنزته���ا املنظمات العربي���ة املخت�شة عن 
ال�شرتاتيجي���ة العربية؛ اإذ حت���ذر هذه الوثائق من املخاط���ر امل�شتقبلية الكبرية التي 
جتابه الع���رب، �شلطًة وجمتمًعا ونخبًة، والتي ل بد من الت�شدي لها بفل�شفة �شيا�شية 
وا�شرتاتيجي���ة عملية ق���ادرة على التحدي والإب���داع والتجاوز وال�شتق���الل، من اأجل 
احلفاظ على الكيان العربي، فكًرا وح�شارًة وتاريًخا. وتتمثل هذه املخاطر يف حقيقة 

الأمر بالآتي: 
1- التحّدي ال�شهيوين والإمربيايل. 

م.  2- تفاقم التبعية للعامل ال�شناعي املتقدِّ
3- التفاوت بني البلدان العربية يف القدرة التنموية. 

4- العجز املائي و�شعف الأمن الغذائي العربي.  

)اأ�ش���ري هنا اإىل التح�شري لل�شهر الف�شيل، �شهر رم�شان املبارك، يف الأ�شواق. 
���ا للتح�شري لهذا ال�شه���ر، وكاأمنا �شهر رم�ش���ان قد اأ�شبح  اأنظ���روا مل���ن يطلب قرو�شً

�شريبة على اجليب بدًل من �شريبة لتهذيب النف�س(. 

د ه���ذه الوثائق، كذلك، اأُط���ر العمل والتخطيط للم�شتقب���ل بالرتكيز على  حُت���دِّ
املح���اور وامل�شائ���ل ذات الأولوي���ة ال�شرتاتيجية، مث���ل تنمية امل���وارد الب�شرية؛ الأمن 
الغذائي؛ الطاقة؛ الأمن التكنولوجي؛ الت�شنيع. كما ُتناق�س الوثائق مو�شوع العالقات 
زًة  العربية-الغربية يف اإطار التق�شيم العاملي للعمل والنظام القت�شادي العاملي؛ ُمركِّ
عل���ى حماور تكاملي���ة، متباين���ة ومتفاوتة من حي���ث الأهمية القت�شادي���ة ال�شيا�شية 
ال�شرتاتيجي���ة، ومنها توطني التكنولوجيا احلديث���ة؛ ا�شترياد املواد الغذائية؛ �شروط 
التب���ادل التجاري لل�ش���ادرات والواردات العربية؛ ق�شاي���ا وم�شاعفات النفط والغاز 

على القت�شاديات العربية الغربية؛  فوائ�س الراأ�شمال العربي. 
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دت الوثائق العربية جمالت تنظيم العالق���ات القت�شادية العربية  كما ح���دَّ
والقت�ش���اد العامل���ي، و�شبط���ت ا�شرتاتيجي���ة عملية تتمث���ل يف امل�شاهم���ة باإجراء 
ت�شحي���ح القت�ش���اد العامل���ي، وت�شحي���ح منط العالق���ات والتعامل م���ع ال�شركات 
دة اجلن�شي���ات، وتعزيز احل�ش���ور والعم���ل العربيني يف املنظم���ات الدولية،  متع���ّدِّ

ومقاومة العوملة املنغلقة.

اإنَّ الدميوم���ة وال�شتدام���ة مرتبط���ة با�شتدام���ة اخلل���ق والعط���اء الإن�شاين 
- وه���ذا �شع���ار منتدى الفك���ر العربي - من خالل متكني الإن�ش���ان، وقبل اأن يكون 
ذل���ك مرتبًط���ا مبدخالت النظ���ام القت�ش���ادي العامل���ي نتيجة له�شا�ش���ة املعتقد 
امل���ادي الراأ�شم���ايل من جه���ة، وال�شرتاكي من جه���ة اأخرى. وق���د طالبت خالل 
رئا�شتي الفخري���ة للجنة امل�شتقلة للق�شايا الإن�شانية بنظ���ام عاملي اإن�شاين جديد 
ي�شّد الفجوة يف مي���زان الكرامة الإن�شانية. ولن يتاأتى متكني املواطنة وتفعيلها اإلَّ 
م���ن خالل العطاء والرتكيز عل���ى الإنتاجية، حيث ل يوج���د لدينا قاعدة عري�شة 
ق لنا بالتمنيات اأن تاأتينا امل�شاعدات من اخلارج، فال بد من  للمنتجني، ولن يتحقَّ

التغيري ال�شلوكي املتعلِّق بال�شتهالك املُباَلغ فيه اإىل الإنتاجية احلقيقية. 

اإن ال�شت�ش���راف املق�ش���ود هن���ا ل يتوقف عند ح���دود مفهوم نا�ش���ئ كالتنمية 
امل�شتدام���ة، الت���ي ه���ي تلبية حلاج���ات الأجيال احلا�ش���رة، واإمنا فيه ق���در كبري من 
امل�شا����س مب�شائ���ر الأجيال الالحقة، وه���و حتدٍّ عظيم يطاوله ال�شع���ي الدوؤوب لبناء 
م  م�شتقب���ل اأف�ش���ل لأمّتنا العربّية اأ�شا�ش���ه التعلُّم واملعرفة والتخطي���ط، وقوامه التقدُّ
والّنم���اء، والرتبي���ة على ال�شتم�شاك بالقي���م الفا�شلة والنزاه���ة، والبيئة ال�شاحلة، 

والكرامة الإن�شانية.

د مبادئ الدرا�شات ال�شت�شرافية بالآتي: وتتحدَّ
ت�شّور الفكر العربي كاإجراء مت�شل باللغة العربية ومو�شول بطبيعة الن�ّس - 

الذي يجمعنا عرًبا وم�شلمني. 
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ا�شتخال�س عربة من املا�شي من خالل درا�شة اأهم التطورات على امل�شتويني - 
ال���دويل والإقليم���ي وما ينتج عنهم���ا من تاأث���ريات، مثل الفر����س املُتاحة، 
والقي���ود املفرو�شة اأو التهديدات واملخاط���ر الناجمة، وذلك بهدف حتديد 

�شورة م�شتقبلية.
د بالتف�شيل -  ت�ش���ّور و�ش���ع م�شتقبلي لعقدي���ن اأو ثالثة عق���ود قادمة، ُيح���دِّ

الأهداف وامل�شالح با�شتخدام النماذج الريا�شية احلديثة.
���ب اأي انحي���از اأيديولوج���ي، والنط���الق م���ن امل�شلم���ات والفرتا�شات -  جتنُّ

املتَّف���ق عليها من خمتل���ف اجتاهات البح���ث العلمي والفك���ري والعقائدي 
والتكنولوجي.

تعي���ني الق���درات الالزمة لإجن���از اأي م�ش���ار م�شتقبلي، وح�ش���اب النفقات - 
الالزم���ة واملخاطر. كذلك حتديد الآلي���ات الالزمة للتنمية، التي ينبغي اأن 
ت�شم���ل اأهداف معروفة علمًي���ا، وتطوير اخلربات العلمي���ة يف جمال اإدارة 

امل�شاكل املعقدة.
الرتكي���ز عل���ى عوام���ل التنمي���ة يف خمتل���ف القطاع���ات، لتحقي���ق فاعلية - 

الأهداف.
اعتم���اد �شيناريوه���ات خمتلف���ة، مع���ّدة �شلًف���ا، جلمي���ع احل���الت الطارئة - 

ن لت�شمح بعد ذلك با�شتخدامها م���ن �شانعي القرار،  املحتمل���ة، التي ُتخ���زَّ
وفًقا حلجم الأزمة امل�شتقبلية املحتملة. 

واأخ���رًيا، ل بد من ُبعد موؤ�ش�شي يجمع اجلهود العربية. ومُيِكُنكم هنا ت�شّور - 
موؤ�ش�ش���ة عربية ا�شت�شرافية ت�شطلع مبثل ه���ذه املهّمة العظيمة. وقد بداأت 
الي���وم النطالقة اجلديدة ملنتداكم، ومل اأج���د اأن�شب من مدينة فا�س لهذه 
النطالقة. واأرجو اأن نلتقي ونتوا�شل لإكمال العمل،  وكما اأرجو اأن اأكون قد 

م التي ت�شبق التفاهم.  قت يف زرع فكرة التفهُّ ُوفِّ
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بي���د اأن���ه يف خ�شم الركود ال���ذي �شاد الفك���ر العربي ردًحا م���ن الزمن، التزم 
���رون جانب الأزم���ة وتوالت اأعمالهم الفكري���ة باأ�شلوب اج���رتاري يعيد ويبديء  املفكِّ
املق���ولت املك���رورة نف�شها من دون وعي باملتغريات الطارئ���ة، اأو اجلراأة على اختزال 
امل�شاف���ة الزمنية الفا�شلة بني احلا�ش���ر املاأزوم وامل�شتقبل املاأم���ول. ويف اإطار ُمغاير 
جاء امل�شروع النقدي للجابري م�شكوًنا بهاج�س التاأ�شيل العلمي للفكر العربي، الذي 
بقدر ما هو حماولة جادة لالإجابة عن اإ�شكالية الف�شام الفكري احلاد الذي يتجاذب 
ا حماولة لطرح الأ�شئلة احلقيقية التي تتجاوز النزاع الفكري  العقل العربي، فهو اأي�شً
ه م�شار  ا حماولة لطرح اأ�شئلة حقيقية توجِّ ب املا�شوي، واأي�شً ال�شطحي وق�شايا التحزُّ
ل �شميم العق���ل العربي يف اإ�شراقاته  البح���ث توجًها �شحيًح���ا نحو الق�شايا التي ت�شكِّ

واإخفاقاته، ويف ا�شت�شرافه للم�شتقبل.

هك���ذا جن���د اجلابري يتحدث عن اإع���ادة بناء الفكر العرب���ي، اإعادة بناء هذا 
ناته ل من خارجه���ا، وفق خ�شو�شيات احل�ش���ارة العربية  الفك���ر من داخ���ل مكوِّ
الإ�شالمية. وهذا يف حد ذاته يعترب مقاربة عقالنية ر�شينة للفكر، تعتمد منهجية 

التجديد والأخذ ب�شروط الإنتاج واأدواته بحًثا عن م�شتقبل مغاير ملا هو راهن.

وتـــربز اأهمّيـــة الدرا�ســـات ال�ست�سرافّيـــة يف قدرتهـــا علـــى عمليـــة النتقـــال 

بالتفكـــري النه�ســـوي العربي من الأ�سئلة اجلزئية اإلى بوؤر الفكر امل�ساعد على بناء 

الت�سورات الأقرب اإلى روح الأ�سئلة الكلية، وما يرتبط بها من مفاهيم التفكري يف 

ن من اإعادة بناء امل�سروع احل�ساري العربي. امل�ستقبل، للتمكُّ

ختاًم���ا، اإننا نريد اأن ينه�س الفكر العرب���ي مب�شوؤولياته جتاه �شناعة امل�شتقبل، 
واأن يك���ون حدي���ث املفكري���ن العرب ع���ن ال�شت�ش���راف، وتوقعاتهم للزم���ن الثقايف، 
والزمن الجتماعي، والزمن الطبيعي، والزمن ال�شيا�شي، والزمن التاريخي، والزمن 
الفل�شف���ي، والزمن القت�شادي، والزمن الفردي واجلماعي، والزمن احل�شاري، من 



- 29 -

الأم���ور العادية واملاألوفة يف الوعي العام، ولي�س ِحكًرا على النخبة وموؤ�ش�شات التعليم 
الع���ايل واأجهزة الدولة املخت�شة بق�شاي���ا البحث وال�شتق�شاء؛ لأننا نعتقد اأن الفهم 
من خالل هذه املنطلق���ات املتنوعة واملتكاملة هي التي ُتبقي الدرا�شات ال�شت�شرافّية 
زة على ق�شاي���ا م�شريية، اأو  ���ة وعملي���ة يف الفكر العرب���ي، وهي التي تبقيه���ا مركَّ حيَّ

نها من و�شع البدائل املنا�شبة للم�شاريع امل�شتقبلّية و�شروط واآليات اإجنازها.  متكِّ

له���ذا، ينبغي عل���ى الفكر العرب���ي اأن يوا�شل عنايته بال�شت�ش���راف، واأن يربط 
درا�شت���ه للم�شتقب���ل بالتحديث، ويتخذ من العلم والعقالنية معي���اًرا يف كل مقاي�شاته 
ومقاب�شاته، ومنطق دللته واأدلته، ومناهجه واآلياته، ومنظوراته وت�شّوراته، وجميع 
ا، اقت�شاًدا اأم �شيا�شًة، فل�شفًة اأم اجتماًعا، تاريًخا  تعبرياته وتياراته؛ اأكان اأدًبا اأم فنًّ
اأم جغرافية، علًما تطبيقًيا اأم تقنيًة، واأن يظّل جزًءا اأ�شياًل يف البناء املعريف للتفكري 
يف امل�شتقب���ل. ف�شمولية الفكر مظهر من مظاهر �شحت���ه وفاعليته ومرونته وحركيته 

وارتباطه ب�شروط النه�شة يف امل�شروع احل�شاري العربي. 

ول ب���ّد من القول اإّن روؤى العمل الفكري ودوره ال�شت�شرايف والبحث عن و�شائل 
التنفي���ذ، ل بّد اأن تك���ون �شمن اأُطر احلوار والّتوا�شل والنفت���اح على الّذات والآخر، 
واملتابع���ة والتقييم ... كّل ذل���ك �شي�شاهم يف تغذية الّطموحات امل�شتقبلّية باملزيد من 

الأفكار والّطروحات التي ت�شّكل جزًءا من الّنظرة ال�شت�شرافّية للمفكر العربّي.

ويف هذا املجال اأدعو جمدًدا، من خالل هذا املنرب الأكادميي الراقي، املفكِّرين 

والأكادمييني واأ�سحاب القرار للتفكري مبا ياأتي:

نع امل�شتقبل العربّي.-  احلاجة اإىل بناء مرجعّية فكرّية حديثة ل�شُ
ر�ش���د مع���امل التق�ش���ري يف النظ���ام العربي )قومًي���ا وقطرًي���ا( يف مواجهة - 

حتّديات الع�شر.
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خماطب���ة ال�شب���اب العرب���ي بلغ���ة الع�ش���ر، ومتكينهم م���ن حتقي���ق طموحاتهم - 
اع امل�شتقبل وُحماة الأمة وم�شاحلها. باعتبارهم �شنَّ

العناية بالأفكار والطروح���ات املتعلقة باإمكانات ظهور قوى جمتمعية جديدة يف - 
الأقط���ار العربية، تتجاوز منط تهمي�س الق���وى املدنية، وتكون قادرة على حتقيق 

موازنة معقولة بني قّوة الدولة وقّوة املجتمع.
احلاجة اإىل مراجعة دور اجلامعة العربية واأدائها، وتعزيز دورها يف �شنع القرار - 

عل���ى اأُ�ش�س جديدة تتنا�شب م���ع امل�شاركة ال�شعبية. وقد قدمنا روؤيتنا اإىل اللجنة 
ال�شت�شارية امل�شتقّلة املكلفة بتطوير عمل اجلامعة العربية وتفّعيل العمل العربي 

امل�شرتك. ونالت روؤيتنا ر�شا اجلميع وتقديرهم.
احلاجة اإىل التنمية ال�شيا�شية وتنظيم امل�شاركة ال�شعبية يف اآليات احلكم املحلي - 

واملركزي.
�ش���رورة قيام احلكومات العربية بالهتمام باملفكرين والعلماء واملثقفني العرب، - 

وال�شماح لهم بحرية الفكر والبحث العلمي للحيلولة دون املزيد من نزيف العقول.
بح���ث اإمكان���ات اإن�ش���اء م�شروع عرب���ي م�شرتك من اأج���ل ن�شر الفك���ر العلمي يف - 

الع���امل العربي، وو�شل الأمة العربية بالتيارات العلمّية والأدبّية والفنّية يف العامل 
احلديث، وتوفري الو�شائل املالية والتنفيذية الالزمة له.

تاأ�شي�س عالق���ات مهنّية وفكرّية منّظمة بني املثقفني العرب يف الأقطار العربية - 
ونظرائهم من عرب املهجر.
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انته���ى التقري���ُر العربيُّ الثال���ث للتنمي���ِة الإن�شانّيِة لع���ام 2005 اإلى اأّن 
»الدولــــة العربيــــة الحديثــــة … ت�سبه ثقًبــــا اأ�سود يحّوُل محيَطــــه اإلى بيئٍة 
ل يتحــــّرُك فيهــــا اأيُّ �ســــيء اأو ينُفُذ منها.« َوفًقا له���ذه ال�شورِة القاتمة، كيف 

يمكُننا النظُر في حالِة الفكِر العربّي؟
يعي����سُ اليوم عالُمن���ا العربّي، ومجتمعاُتنا العربّيُة في اأزم���ٍة م�شيرّيٍة ل خروَج 
منه���ا اإّل باأح���ِد اّتجاهْين: اإّما بالّرجوِع اإل���ى الوراِء، اأو بال�شْيِر نح���َو م�شتقبٍل جديد. 
فلكْي يتحّقَق التغييُر الجتماعيُّ ل بدَّ من اإعادِة النظِر في اأفكاِرنا، وفْتِح حواٍر جديٍد 
ا، وتكويِن روؤي���ا كلّيٍة ُنجِمُع عليها، ون�شي���ُر على �شوِئها  نا بع�شً يمّكُنن���ا من فه���ِم بع�شِ
ب�ش���ْرِف النظ���ِر عن اأيِّ خالف���اٍت بيَننا. وهنا اأ�شاأل: ه���ل الأزمُة الت���ي نعي�ُشها اأزمُة 

مواجهة مع الآَخر؟ اأم اأزمُة حواٍر معه؟
ف���ي �شنِة 1945 عندم���ا انهارْت األمانيا ووقَع���ْت في اأزمٍة م�شيرّي���ٍة كتلَك التي 
نواجُهه���ا اليوم، خاط���َب الفيل�شوُف الألمان���ّي كارل يا�سبـــرز Karl Jaspers �شعَبُه 
ا. حاجُتن���ا لي�شت فقط اإلى اأْن  نا بع�شً به���ذِه الكلمات: »حاجُتن���ا اليوم اأْن نحاِوَر بع�شَ
يعّب���ُر كلٌّ من���ا عن راأِيه، بْل اإلى اأْن ي�شمُع كلٌّ منا راأَي الآخر.... نحن بحاجة اإلى َقبول 
�ِل اإلى روؤيٍة مختلفة. الم��ه�مُّ اأْن نك�ت�شَف  الآخر، وروؤيِة الأ�شياِء من موقٍع اآخر، والّتو�شّ
م���ا يجمُع بي���َن وجهتْي نظٍر مختلفتْي���ن، ل اأْن نرّكَز على اختالِفهم���ا، فينتهي الحواُر 

ونعِلن ا�شتحالَة الحوار.« )بت�شرف طفيف(

)*( ه���ذا الف�ش���ل هو في الأ�شل الكلمة الرئي�شّية للندوة الفكرّي���ة ال�شنوّية التي عقدها منتدى الفكر العربّي 
ر«. في عّمان )2006/5/8( بعنوان »الفكر العربّي في عالٍم �سريع التغيُّ

)*(
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حوا لنا ما  اإّن مهّمَة المفّكريَن والباحثيَن والمثّقفين لي�س فقط اأْن يذكروا ويو�شّ
ا طريَق الخروِج من الحا�شر: كيَف يمكُن اأْن  حدَث في الما�شي بْل اأْن ير�ِشموا لنا اأي�شً
نقيَم ديمقراطّيًة عربّيًة �شحيحة ن�شنُعها نحن، خارَج اإطاِر الإيديولوجّياِت الغربّية، 
وخ���ارَج نظاِم العْولم���ِة وال�شوِق الحّرة؛ كي���َف يمكُننا اإعادَة ق���راءِة التاريِخ كْي نفهَم 
الحا�ش���َر، وباأّي اأ�شلوٍب يمكُننا تج���اوَزه؛ كيَف نعيُد النظَر ف���ي مفاهيِمنا الأ�شا�شّية؛ 
مفاهي���م مثل الوحدة والديمقراطّية والمواطنة وحقوق المراأة، وكيف نعيُد �شياغَتها 

من جديد؟ 

حان لنا كيفّي���َة الّتحّرِر من قب�شِة العقائِد  نحن بحاج���ة اإلى قراءٍة وتفّهٍم يو�شّ
المتحّج���رة والإيديولوجّي���اِت ال�شمولّي���ة، وكيفّي���َة الخ���روِج م���ن الأزم���ِة الم�شيرّيِة 
َل  الت���ي نعي�ُشها؛ تل���ك الأزمِة التي جعَلْت الّته���ّرَب من الواقِع الألي���ِم الأ�شلوَب المف�شّ

ْغرائّي في »لمّيِة العجم«:  لمجابهِتها. وكما قال الطُّ

اأكـــّذُب الّنــف�َص، اإذا حــّدْثــُتها   

ْدَق الّنْف�ِص ُيْزري بالأَمِل اإّن �سِ      

والفك���ُر انعكا����ٌس للواقع الثقاف���ّي الجتماعّي النف�شّي. كم���ا اأّن الوعَي الحديَث 
الناقَد ل بّد اأْن ينبثَق من حركاٍت فكرّيٍة متعّددة تتناوُل المجتمَع وثقافَتُه في اأبعاِدها 
المختلف���ة. ول يقوُم الفكُر النقديُّ اإل على الحرّي���ِة والم�شاواة. ويطرُح الديمقراطّيَة 
عل���ى �شعيِد الفكِر، وعلى �شعيِد المماَر�شِة ال�شيا�شّي���ِة والجتماعّيِة في اآن. اإّن اإتاحَة 
المجاِل اأم���اَم التعددّيِة الإيديولوجّيِة والختالِف الفكرّي هو ال�شرُط الأ�شا�شيُّ لقياِم 
وع���ٍي ذاتيٍّ حديث، كما اأّنه القاعدُة التي ل غن���ًى عنها من اأجل ممار�شٍة ديمقراطّيٍة 
�شليم���ة. يجُب األ يك���وَن فكُرنا في عالٍم غري���ٍب عنا، واأْن ي�شتنَد اإل���ى تجارَب حياتّيٍة 

خارَج عاَلِمنا وتجربِتنا الُمعا�شة. 
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ل ب���ّد م���ن اأْن يك���وَن خطاُبنا الفك���ريُّ منفِتًحا ق���ادًرا على ا�شتيع���اِب التّياراِت 
الفكرّي���ِة المختلف���ة، وعل���ى ا�شتنب���اِط فكٍر مب���دٍع يجمُع بينه���ا في جدلّي���ٍة م�شتنيرٍة 
تتفاع���ُل مع الفكِر الدينّي والفكِر التفكيكّي والفك���ِر العلميِّ التجريبّي على حدٍّ �شواء. 
اإّن الخط���َر الذي يواجُهُه المفّك���روَن العرب هو البتعاُد عن معالج���ِة الواقِع العربّي، 
باإ�شكالّياِته الجتماعّيِة وال�شيا�شّية، والن�شراُف اأكثَر واأكثَر اإلى معالجِة الإ�شكالّياِت 
الإب�شتيمولوجّي���ِة واللغوّي���ِة والأنطولوجّي���ة الت���ي ُت�شِغُل اأ�شح���اَب الكتاب���اِت البنيوّيِة 

وال�شيميولوجّيِة والتفكيكّيِة في الغرب. 

يح�شُرن���ي هن���ا كارل مارك�ـــص ال���ذي يقوُل ف���ي مقّدمِة كتاِب���ه نقـــُد القت�ساد 
ال�سيا�ســـّي: »لي����س الوعُي الذهنّي هو الذي ي�شن���ُع الواقَع بل اإّن الواقَع الجتماعيَّ هو 

الذي ي�شنُع الوعي«.  

ال�شوؤال الآن: كيَف بالإمكان مواجهُة واقِعنا ب�شورٍة نقدّية؟ اإّن ال�شرَط الأ�شا�شيَّ 
ه���و اأْن نتعامَل مع الواقِع كما ه���و؛ محّدديَن الإ�شكالِت الحقيقّي���َة المنبثقَة من الواقِع 
ها هذا الواقع.  الّراه���ن، وعاملي���ن على معالجِتها بالأ�شالي���ِب والمقارباِت الت���ي يفر�شُ
فالمعرف���ُة المنقول���ُة اأو الم�شت���وردة – والتي تن�ش���ُئ الوعَي المنق���وَل اأو الم�شتورَد – ل 
يمك���ُن اأْن تح���ّرَر الفكَر اأو اأْن تطلَق ق���وى الخلِق والإبداِع في الف���رِد اأو في المجتمع، بْل 
تعمُل في اأعمِق الم�شتوياِت على تعزيِز عالقاِت التبعّيِة الثقافّيِة والفكرّيِة والجتماعّية.

فْلنقِب����سْ على نا�شي���ِة الحا�شِر ونعَمل منه وفيه، كما ق���ال األبير كامو، يمكُننا 
خدمـــَة الم�ستقبـــِل وا�ستيعـــاَب الما�ســـي وامتـــالَك التاريـــِخ في اآن. اأم���ا العودُة اإلى 

ال���وراء، اإلى ع�شٍر ذهبيٍّ م�ش���ى، اأو القفُز اإلى الأماِم باتج���اه ع�شٍر ذهبيٍّ اآت، فلْن 
يوؤّديا اإل اإلى ال�شلِل وتعّثِر العمِل الفعلّي، والعجِز عن التمييِز بين الواقِع والخيال، بين 

الحْلِم والتاريخ. 
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لقد دخلْت الإن�شانّيُة في مرحلٍة تاريخّيٍة جديدة، ل يمكُن للحياة اأْن تعا�َس فيها 
عل���ى م�شت���وًى اإن�شانيٍّ �شحيح، اإل اإذا تاأّمن���ْت فيها الحرّي���اُت الديمقراطّيُة والعدالُة 
الجتماعّي���ة. وفي غي���اِب الحرّياِت ل يمكُن لأّي مجتمٍع اأْن يحّق���َق اأهداَفُه الإن�شانّية، 
ب���ْل يبقى على ال�شعي���ِد الالاإن�شانّي عاجًزا ع���ن تحقيِق اإمكاناِت���ه الإن�شانّيِة واإطالِق 

الطاقاِت الكامنِة لأفراِده.

وف���ي ه���ذا الع�شِر ال���ذي يتعّر����سُ العرُب في���ه لكثيٍر م���ن التح���ّولِت الثقافّيِة 
وال�شيا�شّيِة والجتماعّيِة والقت�شادّية، يجُب على المفّكِر اأْن يغو�َس في اأعماِقها ليكوَن 
ا اأْن يبدَع فكًرا جديًدا يقّدُم  فاعاًل فيها ول يبقى منها على ال�ّشطح، اإذا كاَن يريُد حقًّ

فيه روؤيا لما هو ممكٌن من اأجِل اإ�شاءٍة اأف�شَل لالإن�شاِن والعالِم والحياة.  

اإّن تقريَر البْنِك الّدولّي للعام 2005 حول التنميِة القت�شادّيِة والّتوقعاِت ب�شاأِنها 
ف���ي ِمنطقِة ال�شرق الأو�شط و�شم���ال اإفريقيا MENA يقرُّ بالحاج���ِة اإلى ما يقارب 
100 ملي���ون فر�ش���ِة عمل خالل الع�شرين �شنٍة القادمة من اأج���ِل مجاراِة قوى العمِل 
الجدي���دِة، وا�شتيعاِب غْي���ِر الحا�شلين على العمِل حالًيا. وَوفًق���ا للّدرا�شاِت الأخيرِة 
التي اأجَرْتها اللجنُة القت�شادّيُة والجتماعّيُة لغرِب اآ�شيا )الإ�شكوا(، �شيحتاُج اإقليُم 
غرِب اآ�شيا اإل���ى خم�ٍس وثالثيَن 35 مليون فر�شة عمل خالل الع�شِر �شنوات الُمقبلة، 
واإّل �شتعان���ي الِمنطق���ُة م���ن انت�شاِر العن���ِف والّتطرِف وع���دِم ال�شتق���رار. وهنالك 
اإح�شائي���ات اأخرى تثير القلق. فعلى �شبيل المثال، هنالك 44% اأربع واأربعون بالمئة 

من ال�شباب في اإيران تحت خط الفقر، و2 اثنا مليون من متعاطي المخدرات.   

وحت���ى ل���و تحّققْت اأهداُف الألفّي���ِة الثالثة، ففي ع���ام 2015 �شيكون في العالم 
900 مليون �شخ�س عليهم اأْن يقطعوا اأكثَر من ميٍل يومًيا من اأجل الح�شوِل على مياِه 
رف ال�شحي؛ وفي عام 2020  ال�ش���رب؛ 1.6 بليون اإن�شان يفتقروَن اإلى ِخدمات ال�شّ

�شيكون هنالك اأكثُر من 2 بليون �شخ�س يعي�شوَن في اأحياء ُمعدمة. 



- 37 -

هنال���ك بليون �شخ����سٍ اأمّي في العالم؛ وم���ا يقارُب 40% بالمئ���ة يفتقروَن اإلى 
الّرعاي���ِة ال�شحية؛ و50% بالمئة من �شكاِن العال���م يعي�شوَن على اأقل من دولرْين في 
الي���وم. وفي البلداِن ذاِت الدخول المرتفعة، التي ت�شّكُل 15% فقط من �شكان العالم، 
يمتل���ُك 50% من اأفراِدها خطوًطا للهات���ف و60% منهم ي�شتخدمون الإنترنْت عالمًيا. 
بينم���ا في البل���داِن ذات الّدخول المنخف�شة يمتلُك 5% من ال�ش���كان خطوًطا للهاتف 

واأقل من 2% منهم ي�شتخدموَن الإنترنت.
ويتوّق���ُع الخبراُء اأْن يرتفَع عدُد �شكاِن ِمنطقِة ال�ش���رق الأو�شط و�شمال اإفريقيا 
م���ن 400 ملي���ون في عام 2000 اإلى 720 مليون في عام 2050، حيث اإّن عدَد ال�شكاِن 
ف���ي العال���م يزيُد بمعّدِل رب���ع مليون اإن�شان يومًي���ا. كما �شي�شُل الطل���ُب المتوّقُع على 
المي���اه في عام 2050 اإل���ى 250 بليون متر مكعب، وهذا ي���وازي اأربعَة اأ�شعاِف حجم 
مياِه نهر النيل. هذه الزيادُة المتوّقعة تتطّلُب منا التفكيَر في م�شادَر بديلٍة للطاقة.

وف���ي �شوِء هذه الّتحدي���ات، اأوؤّكُد اأهمّيَة تحقيِق التكام���ِل القت�شادّي في اإطاٍر 
اإقليمّي والذي ي�شتنُد اإلى مبداأْين اأ�شا�شّيين: الت�سامن وال�سراكة. واأذكُر هنا تجربَة 
لب.  الّتح���اِد الأوروبّي الذي ب���داأَ باإيجاِد �ش���وٍق م�شترٍك لمنتجْين هما الفح���ُم وال�شُّ

وانطلَق في عملّيِة بناِء القت�شاِد على الم�شتوى الإقليمّي. 
اإّن تحقي���َق ال�شراكِة منوٌط باإف�ش���اِح الحكوماِت المجاَل اأماَم تي���اراٍت �شيا�شّيٍة 
جديدة، وبوجوِد مجتمٍع مدنيٍّ منّظم. نحُن اليوَم بحاجٍة اأكثَر من اأيِّ وقٍت م�شى اإلى 
الديمقراطّيـــِة الت�ساركّية التي تتمّثُل في النخ���راِط المبا�شِر لل�شركاِء الجتماعّيين 

واأفراِد المجتمِع المدنّي في تحقيِق التنميِة الم�شتدامة. 
اإّن مب���داأَ ال�شراكِة عن�شٌر اأ�شا�شيٌّ في التعاوِن مع التحاِد الأوروبّي. واأذكُر هنا 
�شيرورَة )عملّية( اأوروبا المتو�ّشطّية؛ »�سيرورة بر�سلونة« التي تتفاعُل مع اثنْي ع�شَر 
بل���ًدا متو�شطيًّا وخم�شة ع�شر بلًدا ع�شًوا في الّتح���اد الأوروبّي، والتي تعمُل على بناِء 

حلقاِت الّت�شاِل بين التحاِد الأوروبّي والبلداِن المتو�شطّية. 
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اإّن ال�شراك���َة تف�ش���ُح المج���اَل اأم���اَم هيئ���اِت المجتم���ِع المدن���ّي وغيِره���ا م���ن 
الموؤ�ش�ش���اِت من اأج���ِل ال�شتفادِة من الم���وارِد المتاحِة وبرامَج التطوي���ر. فال�شراكُة 
تق���وُد اإلى ا�شتعماٍل اأف�ش���َل للموارد، واختياٍر اأف�شَل للم�شروع���اِت وفًقا لجودِتها. كما 
تح�ّشُن من ال�شفافّيِة، وتحوُل دوَن �شوِء اإدارِة ال�شالِح العامِّ والف�شاد، وتقّوي اإح�شا�َس 
المجتمِع بملكّيِة الم�شروعاِت الممّولة. وفوَق كلِّ ذلك، ت�شاهُم في بناِء ثقافٍة �شيا�شّيٍة 
ديمقراطّي���ٍة ت�شاركّية. ل بدَّ من دع���ِم التنميِة في المناطِق الأق���لِّ ازدهاًرا، وت�شجيِع 
التنميـــة المتناغمـــة التي تهدُف ب�ش���ورٍة خا�شٍة اإلى ت�شييِق الفْج���وِة بين م�شتوياِت 

التنميِة في الأقاليِم المختلفة؛ بين الجنوِب وال�ّشمال.  

ر العْولمة ترتبُط  اإّن ال�شتف���ادة من الفر�ِس الهائلِة المتاح���ِة اأمامنا في ع�شْ
بالدرج���ة التي نحافُظ بها على الحقوِق الفكرّية لالأفراد. اأتحّدُث هنا عن الملكّيِة 
الفكرّية التي ت�شّكُل عن�شًرا من عنا�شَر راأ�ِس الماِل الفكرّي. وهي مو�شوٌع ينطوي 
ِر العْولمة؛ هذا الع�شر  عل���ى اأهمِّ الم�شكالِت التي يواجُهه���ا الإن�شاُن اليوم في ع�شْ
ال���ذي ي�شهُد التج���ارَة الحرة؛ التدفَق الح���رَّ للمعلومات؛ النتقاَل الح���رَّ للكفاءاِت 
وق���وى العمِل والأفكار. وف���ي �شْوِء ذلك، كي���َف يمكُن الِحفاُظ عل���ى خ�شو�شّياِتنا 

الثقافّيِة وتراِثنا؟ 

اأق���ول: اإّن حمايَة الملكّيِة الفكرّية عامٌل يحثُّ المبدعيَن والمفّكريَن على زيادِة 
الإب���داِع الفكرّي، كما ُت�شاهُم ف���ي تح�شيِن ال�شتثمار، وت�شهيِل نقل التكنولوجيا. ل بد 
م���ن المحافظِة على الملكّيِة الفكرّي���ِة العالمّية من اأجِل تحقيِق الت���وازِن بين الثقافِة 
والُهوّي���ِة من جه���ة، وبي���ن الم�شالِح القت�شادّي���ِة والتجارّي���ِة التي تغ���ّذي الم�شالَح 

ال�شيا�شّية، من جهٍة اأخرى.

انعقَد في اأنق���رة في بداية �شهر اأيار/مايو 2006، لقـــاُء الحكماء الذي ينّظُمه 
برلم���اُن الثقافات، والذي يهدُف اإلى مناق�شة الو�شِع الّراهن في منطقتْي غرِب اآ�شيا 
وجنوبه���ا، والّتحدّيات الت���ي تواجُهها و�شبِل الت�شدي لها. وتت�شم���ُن هذه التحّديات: 
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ال�شتغالَل ال�شليم لعائداِت النمّو في تح�شيِن نوعّيِة حياِة الفقراء وقطاعاِت المجتمِع 
�شة؛ الزيادَة ال�شكانّية؛ تهديَد ال�شيادِة الوطنّيِة وال�شتقالل؛ ات�شاَع الفْجوِة بيَن  المهمَّّ
طبق���اِت المجتمِع فيما يّت�شُل بالعدالِة الجتماعّي���ِة وال�شوؤوِن الدولّية؛ �شعَف احتراِم 

القانوِن الّدولي و�شلطِة الأمِم المّتحدة؛ �شوَء اإدارِة ال�شالِح العامِّ والف�شاد.

ويع���دُّ غياُب العدالِة م�شدًرا للفق���ِر والتهمي�س. هذا اأمٌر يج���ُب اأْن يوؤخَذ بعْيِن 
العتب���اِر عن���َد �شياغِة اأجنداِت الإ�ش���الِح في العالِم النامي. ل ب���ّد من التركيِز على 
�شي���ن في م�شاِر التنمي���ة، وا�شتثم���اِر الم�شادِر المتاح���ِة بحيُث ت�شيُق  احت���واِء المهمَّ
الفْج���وُة بين الغن���يِّ والفقير، وت�شجي���ِع ال�شتق���الِل المتكاِفل. ففي ال���دوِل الفقيرِة، 
يح���دُّ ال�شتعماُل غيُر المتكافئ للثروِة والمعرفِة م���ن م�شاركِة الفقراِء وتناف�ِشهم في 
ال�شوق، ومن دخوِلهم في مجتمِع المعرفِة بحيُث ي�شبحوَن معزولين غْيَر قادريَن على 

ال�شتفادِة من الفر�ِس التي ُتتيُحها العْولمة.

 اإّن الفر�َس المتاحَة اأماَمنا كبيرة: )1( العتماُد على القوِة التناف�شّيِة في 
ِمنطق���ِة اآ�شيا لت�شجيِع التجارِة وال�شتثم���اِر فيها. )2( ا�شتعماُل عائداِت الّنفِط 
المرتفعِة في محاربِة الفقِر والبطالِة والمر�ِس والأمّية. )3( تقويُة حكِم القانون 
ف���ي الإطاِر القطرّي والإقليم���ّي والدولّي. )4( بناُء مجتمع���اٍت للمياِه والّطاقة. 
ا لغاي���ِة تمكيِن المواطِن، ومنح فر�ٍس اأكبَر  )5( ال�شتثم���اُر في التعليم خ�شو�شً
للم���راأة. )6( البح���ث عن حلول اإقليمّي���ة للم�شكالت الإقليمّي���ة. وبذلك ي�شبُح 
بمقدوِرن���ا بناُء اقت�شاِد المعرفة الم�شت���داِم والتناف�شيِّ الذي يرّكُز على التعليِم 
الم�شت���دام. اإ�شافًة اإلى تعميِق �شلِة المواط���ِن بالوطن من خالِل الديمقراطّيِة 

الت�ساركّية التي ت�شتهدُف ال�شباَب ب�شكٍل اأ�شا�شّي. 

وف���ي ظلِّ الواقع الذي نعي�ُشُه بتحّدياِته الكبرى، جاءْت دعوتي اإلى اإطالِق م�شروع 
»هيئـــة المئة مفكـــر م�سلم«؛ وهي هيئٌة اقترحُت اأْن تتاأل���َف من مجموعٍة من المفّكريَن 
الكب���ار من مختِل���ف اأرجاِء المعم���ورة، ومن خلفّياٍت متنوع���ة. والفك���رُة اأْن يجدَّ هوؤلء 
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الحكم���اُء في البحِث والت�ش���ّدي للق�شايا الملّحِة التي توؤّثُر عل���ى الم�شلمين في العالم. 
ويه���ِدُف الم�شروُع اإلى تاأكيِد مبداأ تمكيِن المواط���ِن من اإجراِء الحواِر ال�شلميِّ والنقا�ِس 
اله���ادف؛ اإل���ى جانِب دعِم مفهوِم قـــوِة الأفـــكار كو�شيلٍة ت�شاعُد على تهدئ���ِة النزاعاِت، 
والعث���وِر على حلوٍل للم�شكالت الت���ي تواجُهنا. األْم يِح���ِن الأواُن لالأغلبّيِة ال�شامتِة - اأو 
تة - في كلِّ مكان اأْن ت�شارَك بفاعلّيٍة في �شياغِة واقِعنا ور�شِم معالِم م�شتقبِلنا؟  الم�شمَّ

نتح���ّدُث اليوم عن الح���واِر والتحالِف بي���ن الثقافاِت والح�ش���ارات، التي تقوم 
بينه���ا َعالق���اٌت نِجُد فيها ال�ش���راَع والتوا�ش���َل، والتقاُب�َس والّتالقي. فه���ل نمِلُك في 
فكرنا العربيِّ والإ�شالميِّ روؤيا للعالم �شواًء بالمعنى النظرّي اأو بالمعنى ال�شتراتيجّي 
ال�شيا�ش���ّي؟ فف���ي حديِثنا ع���ن التحالِف بين الح�ش���ارات، علْينا التركي���ُز على القيِم 
الإ�شالمّي���ِة الإن�شانّي���ِة العالمّية الت���ي تعيُد الأموَر اإل���ى ن�شاِبها في عملّي���ِات التجّدِد 

الح�شارّي بعد القطيعِة التي اأحدَثها النحطاط. 

هنال���َك نظرياٌت في البحِث الح�شارّي مث���ل نظرّيِة �شداِم الح�شارات ونظرّيِة 
الموؤامرة التي تحظى برواٍج كبير. والأحداُث المرتبطُة بالر�شوِم الم�شيئِة اإلى الر�شوِل 
الكري���م توؤّك���ُد النظرّيَة القائلَة باأّن الغ���رَب يمار�ُس �شيا�شًة اإمبريالّي���ًة كمَكّوٍن ما بعد 
حداث���ّي م�شْيطٍر ومتجاوٍز للخ�شو�شّياِت الدينّيِة والثقافّي���ِة ل�شعوِب البلداِن النامية. 
وتحّوَلت ق�شّيُة الر�شوِم الم�شيئِة اإلى اإ�شفيٍن ُدقَّ بين اأوروبا والعالِم الإ�شالمّي. ولكن، 
اأْن يك���وَن ردُّ فعِلن���ا على الر�شوِم الم�شيئة انفعالًيا بهذه ال�ش���ورة اأمٌر مخّيٌب لالآمال. 
وهن���ا اأت�شاءل: لماذا لم ُت�َش���ّن الحملُة نف�ُشها �شّد الولي���اِت المّتحدة عندما انُتهكت 
حرم���ُة الق���راآِن الكريم ف���ي غوانتانامو واأبو غري���ب، وعندما تطاَوَل اب���ن الق�ّس بيلي 

غراهام على �شخ�سِ النبيِّ والإ�شالِم والم�شلمين؟ 

اإّن مو�شوَع الحواِر بين الثقافاِت والدياناِت كان ول يزاُل على راأ�ِس اهتماماتي. 
فقْد دعْوُت اإلى تطويِر نموذٍج ح�شاريٍّ عمليٍّ للعْي�س مًعا في حياٍة ت�شتنُد اإلى الحواِر ل 
ب؛ ومن ثمَّ فاإّننا نكوُن اإزاَء نموذٍج  اإلى ال�شراع، واإلى النفتاِح ل اإلى النغالِق والتع�شُّ
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يرتكُز على »تعظيِم الجوامِع واحتراِم الفروق«، كما يقوُل الإماُم ال�ساطبّي، ويعتمُد 
على التكافوؤ والّندّية. 

يح�شُرن���ي هن���ا الفيل�ش���وُف ابن ر�ســـد، الذي اأعلى م���ن قيمِة العق���ِل و�شيادِته، 
والذي كاَن كتاُبه »ف�سُل المقاِل فيما بين ال�سريعِة والحكمِة من الت�سال« مر�شًدا 
ري���ن والإن�شانّيي���ن، ودافًعا نحو اآف���اِق ال�شتنارة. اإّن اأفكاَر ابن ر�ســـد الفل�شفّيَة  للمحرِّ

حافٌز على حواٍر جديٍد بين الثقافاِت في �شوء القرِن الحالّي، وبروؤيٍة م�شتقبلّية.
���ِر العْولم���ِة يتطّلُب مّنا  اإّن الّتفاع���َل والّتعاي����سَ والّتوا�ش���َل م���ع الآَخ���ر في ع�شْ
العت���راَف بثقافِة الآَخر، ومدَّ ج�ش���وِر الحواِر معه، وتاأكيَد القَي���ِم الإن�شانّيِة العالمّيِة 
ا باإن�شاِء برلمان  الم�شتَرك���ة. وقد تحّققت دعوتي اإلى القي���ِم الّثقافّيِة الم�شتركِة جزئيًّ
للّثقاف���ات في تركي���ا الذي يهدُف اإلى تعزيِز الّتفاُهِم بْين �شّت���ى الّثقافات في العاَلم، 

وتكثيِف الحواِر بين المفّكرين والمثّقفين.
اإّن اأّوَل م�ش���روٍع ناأُم���ُل اأْن ينبث���َق ع���ن برلم���ان الّثقافات ه���ذا اإن�ش���اُء مدر�شٍة 
لالإن�شانّياِت المتو�شطّية ِلَج�ْشر الُفْجوة الّثقافّية والفكرّية بين اأوروبا الغربّية وال�ّشرقّية 
ودول البح���ِر الأبي����س المتو�ّش���ط واأه���ِل الجوار، من خ���الل منهٍج جدي���ٍد لدرا�شاِت 
الأر����س المتو�ّشطة Terra media. و�شتمّثُل ه���ذه المدر�شُة نواًة ل�شبكٍة من الباحثيَن 
والمفّكرين توّف���ُر لهم الِمَنح، وتقوُم برعاية الم�شروع���اِت البحثيِة والإ�شراِف عليها، 
كما تعم���ُل على تنظيِم الموؤتمراِت وحلقاِت البحِث العالمّي���ة، ودعِم المن�شوراِت التي 
ق���ْد تت�شّمُن مجّلًة لالإن�سانّيـــاِت المتو�ّسطة. وهنا اأ�شيُر اإل���ى الموؤتمِر العالميِّ الذي 
نّظمْتُه اأكاديمّيُة الّدرا�شاِت الالتينّية، الذي انعقَد)*( في باكو، اأذربيجان، حْوَل ثقافِة 
الخت���الِف في اأذربيجان في الما�شي والحا�شر �شمَن اإطاِر الحواِر بيَن الح�شارات. 
حيث يهدُف الموؤتمُر اإلى تعميِق الحواِر والفْهِم بين الّثقافاِت والح�شاراِت في مناطَق 

اآ�شيا الو�شطى والقوقاز واأوروبا. 

)*( اأيار/مايو  2006.
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وق���د ُعق���َد الجتماُع الثال���ُث لبرلماِن الثقافاِت ف���ي اأنقرة، موؤخ���ًرا، حيُث اأّكَد 
المجتمع���وَن التزاَمه���م بالعم���ِل على تحقي���ِق اأهداِف البرلم���اِن المتمّثل���ِة في تعميِق 
التفاه���ِم والحتراِم المتباَدِل بين الثقاف���ات، وتعزيِز ال�شراكِة الإن�شانّيِة المبنّيِة على 
القَيِم الإن�شانّيِة العالمّيِة التي تتجاوُز حدوَد الأّمِة والعقيدِة والّدولة. كما اأجمعوا على 
جْع���ِل التنويِر ومبادِئه نقطَة النطالِق الت���ي يلقوَن منها ال�شوَء على التراِث الإن�شانّي 
بروؤيا جديدٍة تقوُم على درا�شِة تراِث الآَخِر وتاريِخه والمعايير المقبولِة لدْيه. اإ�شافًة 
اإل���ى النظِر بعْيٍن نقدّي���ٍة اإلى الخطاِب التاريخيِّ لكلٍّ منا، وتاأكي���ِد القدراِت الإن�شانّيِة 
الكامن���ِة في ُهوّياِتنا المتعّددة. كما �شّدَد المجتمعوَن على الدْوِر الفاعِل لالأكاديمّيين 

في الت�شّدي للتاأويالِت اأحادّيِة النظرِة للثقافة، وتاأكيِد القَيِم الإن�شانّيِة الم�شتَركة.

واأذكُر لكم الموؤتمَر الذي ي�شت�شيُفه المعهُد الملكيُّ للدرا�شاِت الدينّيِة في عّمان 
)حزيران/يونيو  2006(، وهو التجّمُع العلمّي الثاني للدار�شيَن والباحثين في �شوؤوِن 
ال�ش���رِق الأو�شط )WOCMES -2(. و�شتكوُن هذه الم���ّرُة الأولى التي �شيجتمُع فيها 
مث���ُل ه���ذا الح�شِد من كّل فروِع العل���وِم الإن�شانّيِة والجتماعّيِة وحق���وٍل اأخرى لتباُدِل 

اأفكاِرهم وتجارِبهم وخبراِتهم داخل ال�شرق الأو�شط نف�ِشه.

لقد األحقت هجرُة ال�شباِب الُم�شلِم والأدمغِة العربّيِة والإ�شالمّية خ�شارًة فادحًة 
بم�شال���ِح اأّمِتنا ف���ي مجالت التنمّيِة والبحِث العلم���ّي والّت�شنيع. وهنا اأت�شاءل: كيف 
لة بين المهاجِر ووطِن���ه الأم بحيث يظلُّ ارتباطُه الوجدانيُّ  يمك���ُن الحفاظ على ال�شّ
بوطِن���ه قويًّا؟ وكي���ف يمكُن لبلداِنن���ا اأْن ت�شتقط���َب �شباَبنا في الخارِج م���ن اأ�شحاِب 
الكف���اءاِت العالي���ة والخت�شا�شاِت المهّم���ِة وحَملِة ال�ّشهاداِت الُعلي���ا، بحيث يوؤِثرون 

العودَة اإلى الوطن والم�شاهمَة في بناِئه وتنميِته؟ 
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تّم���ْت مناق�شُة هذه الق�شايا وغيِرها ف���ي موؤتمِر »ال�سباب العربّي في المهجر« 
الذي نّظَمُه منتدى الفكِر العربّي، وُعِقَد في عّمان )2006(. وكانت من بين تو�شياِته 
الدعوُة اإل���ى تاأ�شي�ِس تحالفاٍت جديدٍة بين الإعالِم والبح���ِث العلمّي. وقد اأّكْدُت هذه 
الدع���وَة ف���ي الموؤتمِر الذي انعقَد موؤخ���ًرا في جامعة العل���وِم التطبيقّية حول الجودة 
ال�ساملـــة فـــي ظـــل اإدارة المعرفـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات. حيُث اأ�ش���ْرُت اإلى دور 

الإع���الِم ف���ي تنميِة الف���رد، الذي يمّث���ُل راأ�ص المـــال الب�ســـري، ون�شِر ثقاف���ِة الإبداِع 
والبت���كاِر والحوار. وهنا اأقول: ل بد من التركي���ز لي�س فقط على العلم البحثي واإنما 

ا على العلم الذوقي الذي يوؤدي اإلى بناء �شخ�شية مبدعة متوازنة. اأي�شً

اإّن ق���درَة الإعالِم على تحقيِق الّت�شاِل والّتوا�ش���ِل والّتاأثيِر والحواِر مع العقوِل 
الأخ���رى – ق���درٌة هائلٌة اإذا ت���ّم ا�شتعماُلها بحكمٍة، وبروؤًى وا�شح���ٍة نافذة. ففي ظلِّ 
النت�ش���اِر الح���رِّ للمعلومات، ووج���وِد اإعالٍم موث���وٍق م�شتقلٍّ عن اأّي اأجن���دٍة �شيا�شّية، 
يمكُن تاأ�شي�ُس تحالٍف بين الأكاديمّيين والعاملين في الإعالم بما يعّزُز من م�شداقّيِة 
الإع���الم. ومن الم�شروع���اِت التي ناأُمُل اأْن تتحّقَق يوًم���ا: جامعة للتعليم عن ُبعد في 

بغداد واأخرى في غروزني، في ال�شي�شان. 

ت�شاِه���ُم المعلومات والمعرف���ة - ونحن نعي�س في قرن المعرف���ة - في الو�شوِل 
الِح العام. وقد دعْوُت غْيَر  اإل���ى نظاٍم اأكث���َر ديمقراطّية، وفي تحقيِق اإدارٍة جّيدٍة لل�شّ
م���ّرٍة اإلى اإيجاِد تحالٍف اإقليميٍّ من اأجِل التنميِة وال�شتقرار، ي�شتنُد اإلى الّدبلوما�شّيِة 
���ا وعالميًّا. كما اقترْحُت �شياغة ا�ستراتيجّيٍة عربّيٍة لالّت�ساِل  ا واإقليميًّ العاّمة محليًّ
والتوا�ســـل م���ع الذاِت ومع اإقليِمنا وم���ع العالم عن طريِق العناي���ِة بالبعدْين الثقافّي 

والإن�شان���ّي، ولي����س فق���ط بالجانِب الترفيه���ّي. اإّنني اأدع���و اإلى الهتمام بم���ا اأ�شّميه 
»ال�ّشبك���ة الَجّوانّي���ة«  Innernet، الت���ي من �شاأِنه���ا اأْن ُتعنى بَعالقة الف���رد مع نف�ِشه، 

وببناء الأنُف�س والذهنّيات. 
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ودع���ْوُت اإلى تحقيِق هذه ال�شتراتيجّيِة �شمَن اإط���اِر القانون الإن�شانّي العالمّي 
الجدي���د، الذي �شعْيُت اإل���ى اإدراِجه على ج���دوِل الجمعّية العمومّي���ة لالأمم المّتحدة 
ع���ام 1988. ومن���ُذ ذل���ك الحين حت���ى ت�شري���ن الثاني/نوفمب���ر 2004 وه���و ُيعر�ُس 
ب�شورة متجّددة. وهي دعوٌة اإلى »ت�شويق ق�شايانا« Cause-marketing؛ اأي ت�شويِق 

الم�شامين. ويمّثُل هذا القانوُن اللبنَة الأ�شا�شّيَة لإقامِة قانوٍن لل�سالِم العالمّي. 
اإّن اإعالَن الحرِب على الإرهاب، وعلى »من يختلُف معنا« هو �شكٌل من اأ�شكاِل 
المواجه���ة. لك���ّن العمَل من اأجِل ال�ش���الم يمّثُل الغايَة الأ�شمى التي يج���ُب اأْن نتطّلَع 
اإل���ى تحقيِقها. ويمك���ُن لهذا الطرِح ال�ّشمولّي اأْن يت�شم���َن م�شروعاٍت م�شتركٍة ُتعنى 
بق�شاي���ا مثل الأمِن الإن�شانّي – وهنا اأذكُر المب���ادرَة الكندّيَة النرويجّية - وحقوِق 
الإن�ش���ان - وهنا اأذكُر مب���ادرَة الحكومِة ال�شويدّيِة في الدعوِة اإل���ى معرفِة الحقوِق 
الأ�شا�شّي���ِة الإن�شانّي���ة. كم���ا اأ�شيُر اإلى اقتراِح اإقام���ِة فهر�ٍص عالمـــٍي للم�ساواة بين 
ال�شع���وب Racial Equality Index. ومم���ا يوؤ�شُف اأّن الحديَث يكثُر في هذه الآونِة 
ع���ن نظاٍم عالميٍّ مادّي؛ نظ���اٍم عالميٍّ تقنّي؛ نظاٍم عالميٍّ اأَمن���ّي، ولي�س عن نظاٍم 
ا بعَد اأحداِث الحادي ع�شر من �شبتمبر، على  اإن�شانّي. لقد اأ�شبَح التركيُز، خ�شو�شً
لب )اأو الأمِن الع�شكرّي( في مقابِل الأمِن الإن�شانّي )اأو الأمِن الناعم(.  الأمِن ال�سُ

واإذا اأرْدنا بناَء ثقافِة ال�شالم، علْينا تطوير اأ�شلحٍة لل�شالم ل للحْرب. 
ختاًم���ا، ا�شمح���وا لي اأْن اأنه���َي كلمتي ه���ذه بالأبي���اِت الآتيِة لل�شاع���ر اأدوني�ص 

ها الأعمى«، والتي ت�شُف حالَة المفّكر: والماأخوذة من كتاِبه: »تنّباأْ اأيُّ
َل، دائًما كْنُت اأُْخِطُئ، ما زْلُت اأُْخِطُئ، اآَمُل اأْن يتوا�سَ

ِر، هذا الخَطاأْ. من اأْجِل ذاَك اليقيِن المَنوَّ

ل اأريُد الكماَل، ولي�ص الحنيُن الذي يتَفّجُر في �َسهقاتي

وفي َزَفراتي،

حنيًنا اإلى ُمتََّكاأْ.
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والمرت�سى  الم�سطفى،  بالحاطمة:  اللظى  نار  بهم  اأطفئ  لي خم�شة  بدايًة، 
وابناهما، والفاطمة. 

اأح�شن  »اإن  الَح�شن:  القول  الَح�سن  الَح�سن عن جدي  اأبي  الح�سن عن  روى 
الَح�شن الخلق الَح�شن«.

كلما اأّدبني الّدهر اأراني نق�س عقلي، وكلما ازددت علًما ازددت علًما بجهلي. 
ا�شمحوا لي اأن اأقتب�س بت�شرف بع�س ما ورد قبلي وقبلكم من »فقه اللغة وخ�سائ�ص 
اللغة  جعل  وال��ذي  البيان  وعّلمه  الإن�شان  خلق  الذي  هلّل  »الحمد  واأق��ول:  العربّية« 

العربية لغة باقية تحمل اإلى النا�س في م�شامينها الخير«. ) �س 5(

العولمة،  زمن  اإلى  الإ�شارة  �شمعت  وقد  اليوم.  الم�شامين  لأتحدث عن  اأتيت 
ركم باأنَّ التجارة الدولية ال�شلمية، ونحن نتحدث عن ال�شلم من اأجل العلم اأو  واأذكِّ

العلم من اأجل ال�شلم، تعني ال�شلم الجتماعي؛ الكوننة لالأ�شرة الطامحة.

يبدو لي اأّن ما ُو�شف بمجتمع الكراهية؛ بقلم اأحد الُكتَّاب في �شنة 1967، هو 
مجتمعنا اليوم على النطاق العربي. فالفرد اأ�شبح فرًدا طّماًعا ولي�س فرًدا طموًحا. 
ي الكراهية في الأ�شرة وفي المجتمع، وفي الحي وفي الدولة القطرية  وهذا الطمع ينمِّ
كما �شّماها اأ�شدقاوؤنا من الأحزاب، خا�شة منها الي�شارية. تحدث اأحدهم ذات مّرة 

وقال: اإنَّ العولمة عولمة مادية �شبابية عقائدية.

�شمّية  الأميرة  لجامعة  الّثالث  الثقافّي  للموؤتمر  الفتتاحّية  الجل�شة  في  �شمّوه  لمحا�شرة  تفريغ   )*(
للتكنولوجيا »اأزمة اللغة العربّية في المجتمع العربّي« )عّمان؛ 2009/5/6-5(.

)*(
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اأُذّكركم اأنَّ التجارة ال�شلمية ا�شتمرت �شتة قرون من الأطل�شي اإلى مالبار على 
ال�شاحل الهندي الغربي، اإلى المالقا، ونتحدث اليوم عن نقاط الغلق: راأ�س الرجاء 
ال�شالح؛ باب المندب؛ م�شيق هرمز، والمالقا. كل نقاط الغلق هذه هي نقاط غلق 
للتجارة العربّية الإ�شالمّية الآ�شيوّية الإفريقّية. وتلك التجارة انتهت بمجيء فا�سكو دا 
غاما، باللغة البرتغالية اإلى ملك »الجين«. وكما نعلم الجين مّلة من تلك الديمقراطية 
الأكثر  الديمقراطية  اأن  ر  واأذكِّ اليوم.  القتراع  اإلى �شناديق  التي تذهب  المعا�شرة 
عدًدا في العالم هي ديمقراطية الهند، وهي دولة فيها )18( لغة، ا�شتطاعت اأن تنجو 
من ال�شتعمار اللغوي. واأُكمل  فاأقول: قال فا�سكو دا غاما لملك الجين: عليك باإخراج 
العرب والناطقين بلغة ال�شاد من العرب اليهود والم�شيحيين والم�شلمين واإل قتلتك. 
فقال له: ماذا تعني بكلمة َقْتل؟ فهو ل يعرف معنى كلمة )َقْتل(، ول م�شمونها! واللغة 

العربية هي لغة الم�شامين.

اأ�شاليب  من  اأ�شلوًبا  لي�شت  والكوننة  والعولمة.  العالمية  �شبقت  الَكْوَنَنة  اإن 
الثاني  في  المثال،  �شبيل  على  ماكولي،  اللورد  يقول  لالنت�شار.  القديم  ال�شتعمار 
من �شباط/فبراير عام 1835، واأنا هنا اأترجم بت�شّرف: »ارتحلت في طول الهند 
ا اأ�شفه باأنه ل�س. راأيت تلك  ل، اأو �شخ�شً ا اأ�شفه باأنه مت�شوِّ وعر�شها، ولم اأر �شخ�شً
الثروة في الهند، ثروة القيم العالية، ثروة النوعية، ول اأعتقد اأننا ن�شتطيع اأن ننت�شر 
على هذا البلد اإل اإذا ك�شرنا العمود الفقري لهذا الوطن، كما اأ�شماه. وذلك العمود 
الفقري هو التراث الروحي والثقافي. لذلك اأقترح اأن ن�شتبدل ذلك النظام التعليمي 
اأنَّ  اعتقدوا  اإذا  الهنود  اأن  اأعتقد  لأنني  العريقة،  الثقافية  المنظومة  وتلك  العريق 
كلَّ ما هو اأجنبي وكل ما هو اإنجليزي مفيد، واأعظم �شاأًنا مما لديهم، ف�شيخ�شرون 
كما  و�شي�شبحون  الوطنية،  وبالثقافة  بالنف�س  الثقة  هو  يخ�شرونه  ما  واأّول  الكثير، 
�شباط/فبراير عام 1835: »من  واأ�شاف في  المعنى«.  بكامل  نريد وطًنا م�شتعمًرا 
الم�شتحيل باإمكانات محدودة اأن ن�شعى اإلى تعليم هذا الكّم الهائل من الب�شر. اأف�شل 
وب�ين الماليين  بيننا  المترجمين  اأن نخلق طبقة من  اأن نقدم عليه هو  ما ن�شتطيع 
الذين يخ�شعون لحكمنا، طبقًة - كما ن�شميها - النخبة الوظيفية، هنديًة من حيث 
الدم واللون، واإنجليزية من حيث المذاق، والآراء، والأخالق، والفكر. بهذه الطبقة 
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بم�شطلحات  ورفدها  الوطن  لهذا  المحلية  اللهجات  تطوير  اإلى  ننفذ  اأن  ن�شتطيع 
اآلت  اإلى  ننقلهم  والّتاأني  وبالتدّرج  الغربية،  الم�شطلحات  من  ن�شتقر�شها  علمية 
قادرة على نقل المعرفة اإلى الأغلبية ال�شاحقة من �شكان الهند«. لحظوا م�شطلح 

م بمقاديرهم«. المترجم: »بيننا والماليين التي من واجبنا اأن نتحكَّ
الذهبي  فال�شتار  ذهبي.  ب�شتار  ��ُت��ْب��ِدَل  وا���شْ الحديدي  ال��ج��دار  انتهى  اليوم 
 ،1943 عام  �شدر  بكتاب  م  اأذكركِّ لكن  الكهرباء.  الموبايل،  الكاميرات؛  باأيديكم: 
والبو�سلة«،  والكتاب  »القنبلة  بعنوان  وين�س�ستر  �سايمون  يدعى  بريطاني  لكاتب 
يتحدث عن اختراعات ال�شين. وكما قال ال�شيخ ال�سهروردي - الذي ننتمي اإليه ن�شًبا 
حيث اإن زوجتي �سهروردية - حكمة الإ�شراق. فالإ�شراق اأتى من ال�شرق. وب�سمارك 
ثقافة  هي  يحاربها  اأن  يريد  كان  التي  والثقافة  الثقافات.  بين  الحرب  عن  تحدث 
ال�شتينيات  الالتينية في  اأمريكا  العقائدية في  الثورة  الكاثوليكية. لحظوا  الكني�شة 
وال�شبعينيات، ولحظوا الثورة الإ�شالمية في الت�شعينيات وفي مطلع القرن الحالي، 

وثورة المهّم�شين والم�شت�شعفين.
اإن الهدف الأول من هذا اللقاء الأول هو التمكين القانوني والتفوي�س القانوني 
للفقراء. وكما قيل �شوفيًّا: »الفقر فخري، الفقر هلّل، اأنا الفقير لرحمة ربي«. اأقول 
العربية  القومية  ب��اأن  ��رك��م  اأذكِّ )الأّم���ة(  اأق��ول  وحين  الأّم��ة.  هذه  اأبناء  نوا  مكِّ لكم 
عدًدا هي اأقل عدًدا من القوميات الأخرى التي ت�شّكل بمجموعها الأّمة الإ�شالمية. 
ينظرون اإلينا منذ عقود بنظرة اإلى القدوة. وفي كل طالع �شم�س ُندِخل اإلى نفو�س 
اإلى  لنا  تحوَّ نا  لأنَّ بالإحباط،  �شعوًرا  الأم��ة  لهذه  التقليديين  والأ�شدقاء  المحبين 
علينا  �شيطرح  الذي  ال�شوؤال  عن  تجيب  منظومة  لنا  توجد  فال  الطامعين،  مجتمع 
في عام 2012: �سوؤال الجوامع الم�ستركة. فهنالك حركة ن�شطة في العالم تبحث 
ث بمفردات: القيم،  عن الجوامع الم�شتركة لهذا العالم، المعايير الم�شتركة. نتحدَّ
الأخالق، المبادئ. لكن حين نلتئم حول مائدة الع�شف الفكري نفتقد اإلى المعايير 
لون ن�شبة  الم�شتركة التي نتفق معها وحولها مع العالم؛ مع عرب ال�شتات الذين ي�شكِّ
اأكبر تنا�شًبا من الأ�شاتذة في الجامعات الأمريكية من الم�شتَّت الهندي اأو الم�شتَّت 
ال�شيني. يقول هوؤلء: اإن اأردتم العودة مّنا فلن نعود اإلَّ اإلى مجتمع الكفاءة. اأكانت 
من  اأم  الفترا�شية،  الت�شالت  �شبكة  الإنترنت:  خالل  من  افترا�شية  العودة  تلك 

خالل الإنترنت: ال�شبكة الجوانّية.
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نحن ل نوؤمن بطبقة متمّيزة ونخبة وظيفية. نحن نوؤمن بمجتمع الكفاءة. واأعود 
واأقتب�س بت�شرف بع�س الن�شو�س، و�شاأن�شب  اّللغة وخ�سائ�ص العربية«  اإلى »فقه 
هذه الن�شو�س  اإلى اأ�شحابها، لأنني اأعتقد اأن هنالك تقليًدا عاًما، هو �شرقة الأفكار 
المترتبة  الحقوق  لالأ�شول  نعطي  ل  لأننا  نقول؛  ما  نعلم  ل  اأ�شبحنا  اأننا  درجة  اإلى 

م الراأي الم�شتقل. علينا جميًعا، ول نعرف كيف نقدِّ

رون ونحن  ال�شتار الذهبي يحكمنا؛ مليار ون�شف مليار اإن�شان ي�شنعون ُوي�شدِّ
لة داخل الوطن  ن�شتهلك. مئة و�شت و�شبعون براءة اختراع في العالم العربي م�شجَّ

لة عالمًيا.  لة في كوريا م�شجَّ العربي قيا�ًشا ب� )8( اآلف براءة م�شجَّ

ّـــال مـــــــال لنـــــــــا عـــلٌم وللُجهـ  ر�سينــا ِق�سمة الجبار فينا 

فهل �شيبقى العلم ويذهب المال، اأم يذهب العلم مع المال؟ ترخي�س البراءة 
في  الفرد  ويكلف  دولر،  األف   )30( الفرد  يكلف  الأمريكية  المتحدة  الوليات  في 

اأوروبا )20( األف دولر. 

القراآنية.  العلوم  بلغ م�شتوى عالًيا في  وارتقى حتى  اللغوي  البحث  ر  وقد تطوَّ
�شاحب  جني  وابن  اللغة،  فقه  في  »ال�ساحبي«  كتاب  �شاحب  فار�ص  لبــن  واأق��ول: 
»الخ�سائ�ص« فكرة وا�شحة عن فقه اللغة بالمعنى المعروف في ع�شورنا الحديثة؛ 
على اأنه »علم القوانين العامة الناظمة لجزئيات اللغة، وبمعنى اأعم واأ�شمل من علم 
ح في كتاب الحقوق ما  النحو.« )فقه اللغة، 26(. واإمامَنا زين العابدين بن علي و�شَّ

لنا وما علينا، قبل مواثيق حقوق الإن�شان بقرون.

علم  على  يعتمد  تق�شيم  وهو  اللغة،  ا�شتخدامات  في  اآخ��ر  تق�شيم  وللغربيين 
ال�شوتّيات؛ »فالحروف التي تهتّز، حين اإخراجها عبر الحبال ال�شوتية، ت�شمى حروًفا 
�شائتة Sonores« )فقه اللغة، 52(. وهنالك من قال لغة الف�شائيات اليوم اأ�شبحت لغة 
م. علينا اأن ن�شت�شعر �شوتيات الحروف. فالحروف التي ل  �شوتية. وهذا من باب الذَّ
تهتز لها الحبال ال�شوتية حين اإخراجها ت�شّمى �شامتة Sourdes ومثالها الحروف: 
)ب؛ د؛ ذ؛ ج؛ ف؛ ق (. اأّما الحروف ال�شائتة التي تهّتز لها الحبال ال�شوتية فمثالها: 
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)ف؛ ت؛ �س؛ ك؛ �س؛ ب(. ومن �شفات بع�س الحروف ال�شتعالء، وهو الت�شّعد في 
الحنك الأعلى. والحروف المّت�شفة بال�شتعالء هي: )خ؛ �س؛ �س؛ ط؛ ظ؛ غ؛ ق(. 
ر؛  )ب؛  والذلقة:  د(،  ج؛  ب،  ط؛  )ق؛  القلقلة:   - – كذلك  الحروف  �شفات  ومن 
ف؛ ل؛ م؛ ن(، والّتكرار Chuintante: )ر(، والتف�شي Vibrante : )�س(، وال�شفير 

Sifflantes: )�س؛ �س؛ ز(.« )فقه اللغة، 52(.

التراتيل  يوم  ذات  اأ�شمع  باأن  الطموح  من  واأيننا  الجمالية،  اللغة  من  فاأيننا 
الم�شرق.  الم�شيحية  مهد  باأنَّ  الم�شيحي  العالم  ر  لنذكِّ وال�شريانية،  الآرامية  باللغة 
ما  ح�شارة  مع  الت�شاركية  اأردن��ا  ف��اإذا   .Ex Oriente Lux ال�شرق  من  اأت��ى  فالنور 
ي�شّمى الغرب فلنبن هذه الت�شاركية في كل المجالت؛ في الغناء والبتهال، »وهي في 
العربية من �شفات الميم والنون Nazales )�شفات الأنف( في اأكثر اأحوالهما، لكنها 
)فقه  ُتلَفظ.«  اأن  يمكن  الحروف  فجميع  اللغات.  بع�س  في  اأخرى  حروًفا  تعتري  قد 
الواو والياء  اللين، وهي �شفة  اأخرى »من �شفات الحروف:  اللغة، 52(. واأقول مرة 

َعْت  ال�شاكنتين Diphtongues. )فقه اللغة، 26(. وهنالك مترادفات لكل ما اأقوله ُو�شِ
في ه�ذا الكت�اب، وهو م�ن المخط�وط�ات العربي��ة الموجودة في مكتبة جامعة ييل 
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اأما من حيث الم�شمون فماذا نرى من العناوين؟ اللغة والتراث الأدبي؛ 
العلوم  الفل�شفة؛  المو�شوعات؛  وال�شفر؛  الجغرافيا  الذاتية؛  ير  ال�شِّ الالهوت؛ 
وتنتهي  وال�شاي  بالقهوة  تبداأ  مو�شوعية  ومو�شوعات  والجتماعية،  الطبيعية 

بالختالل العقلي.

في هذه القاعة اأو قاعة زميلة)*( ا�شت�شفنا لقاًء للحديث عن الو�شع النف�شي لن�شبة 
كبيرة جًدا من اأبناء العراق وفل�شطين والوطن العربي، الذين يتاأثرون اليوم بال�شدمات 
من  اأقنعة  اأكانت  �شواًء  الأقنعة،  وراء  من  ه��وؤلء  نخاطب  اأن  بمقدورنا  فهل  النف�شية. 
اأقنعة التقعُّر باللغة؟ كيف ُنحيي هذا الجيل؟ كيف نزرع هذه الف�شيلة قبل  اأم  القما�س 

)*( بجامعة الأمرية �شمّية للتكنولوجيا.
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قيام ال�شاعة؟ اأقول لكم: اإن التعّلم بالقيا�س اإلى معرفة عرفة ما لدى الآخر: المجموعة 
العربية؛ مجموعة لمبرت؛  مجموعة �شالزبوري، المجموعة ال�شومرية... اإلى اآخر ذلك، 
ُتلَفظ  كانت  الفرن�شية مثاًل  اللغة  »ففي  الجد.  ناأخذه على محمل  اأن  لنا من  ُبدَّ  ل  اأمٌر 

ال�شين في Cheval كاًفا، وال�شين في Chien �شيًنا وتاء مدغمتين مهمو�شتين.

وحي���ن نتحدث عن الغيرية، »ف���اإن معرفة قوانين الإبدال ه���ي التي تك�شف لنا 
ال�شل���ة بي���ن )�ش���رب وا�شطرب( و)غب���ن وجبن( و)غف���ر وكفر(، وترين���ا ما بين 
 Cavalier,(و )Autre, Altruisme( ه���ذه الألف����اظ الفرن�شية من ن�ش�����ب وق��رب���ى
الفرن�شي���ة   )Farine( بي���ن وم���ا   ،)Scolastique école, Scolaire(و  )Cheval

و)Harina( الإ�شبانية.

اإن الح�شارة العربية ح�شارة معطاءة اإن اأرادت، و»مع المجموعة ال�شوتية للغة 
بت تبدلت اأحياًنا كالفردو�س )Paradis( والفالوذج  المنقول اإليها. فالكلمات التي ُعرِّ

من )بالوده(.« )فقه اللغة، 66( 

مو�شوع  في  للباحثين  اليوم  تعر�س  التي  الأ�شئلة  »اإن  للم�شاءلة:  الأوان  اآن 
اأوزان الألفاظ و�شيغها، والتي عر�شت من قبل لل�شابقين هي هذه. فهل لنا اأن ناأتي 
ب�شيغ جديدة، ونبتدع اأوزاًنا م�شتحدثة لأداء حاجاتنا الفكرية الجديدة؟ وما هي 
الطريقة اإذا كان ذلك جائًزا؟ وكيف ُت�شاغ هذه الأوزان؟ وهل لنا اأن ُنحيي �شيًغا 
ُيقا�س على مثالها،  اإنها �شماعية ل  اأو قالوا  اأو موتها؟  َحَكَم المتقدمون بجمودها 
واإنما ُيكتفى بما ورد عن العرب من األفاظ على وزنها، كجمع مفعول على مفاعيل، 
اأن  لنا  ال�شيء و)ُفعال( لالأمرا�س. فهل  يكثر فيه  الذي  للمكان  اأو جعل )َمْفَعله( 
ع في معاني ال�شيغ والأوزان المعروفة فننقلها اإلى  نجعلها قيا�شية؟ هل لنا اأن نتو�شَّ
وقد  الت�شاوؤلت؛  هذه  اأت�شاءل  جديًدا؟  معنًى  معناها  اإلى  ن�شيف  اأو  اأخرى،  معاٍن 
در�شت في جامعة اأك�شفورد، ودر�شت على يد ال�شيخ حمزة العربي من مغربكم وهو 
م�شرقنا، وال�شيخ نديم المالح، وال�شيخ اإبراهيم القّطان، رحمهم اهلّل، وعلى يد 

اأ�شاتذة اأُجّل ذكراهم. 
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اإذا كانْت هنالك اأزمٌة  هل تكمُن الأزمــُة في المجتمِع العربيِّ اأم في اللغة؟ 
في اللغِة فهي انعكا�ٌص لالأزمِة الجتماعّيِة الثقافّيِة الفكرّيِة في المجتمع. اإّن اأّوَل 
�أّل نبالَغ في �لأزم��ِة و�أْن نكوَن  مظاهِر �لنحطاِط نجُدها في �للغة. لكْن، يجُب 

ُكلِّّييَن في نظرِتنا اإلى اللغة. فهي لي�سْت وعاَء الفكِر، بل هي الفكُر نف�ُسه. 

اأ�سا�ِسه.  ــصُّ  واأُ� نه�سوّي،  م�سروٍع  لأيِّ  الأكبُر  الح�ساريُّ  المظهُر  هي  اللغُة 
�سَرَع الأوروبــّيــوَن في  اإل عندما  النه�سُة الأوروبــّيــُة  تْبداأ  المثال، لم  فعلى �سبيل 

ا�ستعماِل اللغاِت القومّية. 

اإّن اللغـــَة التـــي تفتقـــُر كلماُتهـــا اإلـــى مفاهيَم معينـــة، تحُجُب عـــن الناطقين 
بهـــا ا�ستيعاَب هـــذه المفاهيم. واللغُة التي نعرُفها والمتاحـــُة لنا هي الو�سيلُة التي 
نـــرى بهـــا العالَم على رحاَبِته. لذلك، تحيا اللغُة وتنه�ـــصُ باللجوِء اإلى القترا�ِص 
اللغـــويِّ الـــذي يمّكُننـــا من مواكبـــِة هذا الطوفاِن مـــن الم�سطلحـــاِت الجديدِة في 
ُل  المو�سوعات كاّفة. لكنَّ الم�ساألَة لي�سْت متعلِّقة بالم�سطلحات فقط، واإّنما تت�سّ
ْبِك اللغـــوّي syntax. فالم�سطلحـــاُت على اأهمّيِتهـــا تاأتي في  بعلـــِم المعانـــي، وال�سَّ

مرتبٍة ثانية بعَد ال�ّسْبك اللغوّي. 

ل بدَّ من تحقيِق التوازِن اإزاَء الزدواجّيِة اللغوّيِة، وتعزيِز دوِر اللغِة الأم. لقد 
تزايَد ا�شتعماُل اللغِة الإنجليزّيِة في ال�شْرق الأو�شط. ولْم يُعد ا�شتعماُلها مح�شوًرا في 
ها اأ�شبحْت ب�شكٍل متزايٍد لغَة  �شاِت العلمّيِة مثل الطبِّ والهند�شة، لكنَّ مجاِل التخ�شّ
الإنجاِز language of achievement. واذكروا مقولة مكولي في منت�شف القرن 
التا�شع ع�شر حيال الهند. اللغة اإًذا و�شيلة لال�شتعمار الجديد، و�شيلة لالن�شمام اإلى 
نادي الأقوياء. نعم دخلت اللغة العربية اإلى الأمم المتحدة، لكن ما الفائدة من حيث 
الم�شمون حين ُن�شاأل عام 2012 عن القوا�شم الم�شتركة بيننا وبين الأمم؟... نالحظ 
اأّنه غالًبا ما تكون الإعالنات عن �شلع الرفاهية باللغة الإنجليزية ل العربية، بينما 
لغة  العربّية،  باللغِة  �شرورة  الأكثر  المحلّيِة  المنتجاِت  عن  الإعالناِت  معظُم  تكوُن 
الفقراء. )ل اأريد في هذه الحياة اإل الدعاء لرّب الَبرّية اأن يعّز العرب والم�شلمين(.
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لقد �شارعْت النَُّخُب في العقود الما�شية اإلى تعّلِم لغاِت »الآخر«؛ اأي الم�شتعِمر. 
الآن، وبعَد مرور عقوٍد على انق�شاِء هذه الفترِة، ازدهَر تعلُُّم اللغِة الأجنبّيِة بوتيرٍة 
في  الأجنبّيِة  اللغاِت  تعليَم  المتو�شطة  الطبقِة  اأبناء  من  الكثيروَن  يُعّد  اإْذ  مرتفعة؛ 
التي  الحكومّيِة  المدار�ِس  اإلى  ُينظر  المقابل،  وفي  حيويًّا.  اأمًرا  الخا�شة  المدار�ِس 
ل ترّكُز على تعليِم اللغات الأجنبّيِة على اأنها، من ناحية تعليمية، توؤّدي بالطلبِة اإلى 
طريٍق م�شدود. المفارقة هي اأّن العديَد من الخّريجين ل يمتلكوَن تاأهياًل كافًيا في 

اأّي لغٍة على الإطالق.

اأنجح تجربة تعليمية في العالم هي في فنلندة ال�شغيرة التي احُتَلت واأُبيَدت 
مراًرا وتكراًرا عبر التاريخ. اإنهم يبدوؤون بعدنا بعامين، وينتهون في التعليم الإلزامي 
بعدنا بعامين. يبدوؤون بتعليم التاريخ باأ�شلوب ق�ش�شي. قال لي معلم فرن�شي بعد 
اإلقاء كلمة في بروك�شل: اعتدنا على المقدمة الرقمية 1و 2و 3 والخاتمة. ل ناألف 
لأبداأ  الم�شتدير  المنطق  في  اأو  الق�ش�شي  بالأ�شلوب  يتحدث  من  الأي��ام  هذه  في 
عت باأ�شلوب ق�ش�شي، بما في ذلك  بنقطة واأعود اإليها. قلت له: اأعظم الكتب ُو�شِ
اأن يعتنق  واأهم ما في ذلك ر�شالُة الهداية. فلماذا ننفر ونكّره الجيل الذي يجب 
ذلك  وقبل  الأزه��ر،  جامعة  في  نحن  ف؟  والتع�شُّ والتنفير  بالَفْر�س  تراثه  ويحب 
الإن�شاني  التعليم  بداأ  َمْن  اأحفاد  اأننا  ن�شتذكر  اأن  علينا  المكرمة،  في جامعة مكة 
مر، التي تجل�س اأمام الأ�شتاذ وتتعلم  المبا�شر في نظام الّرواق اأو الأروقة،تعليم الزُّ

باأ�شلوب ق�ش�شي محبَّب.

كنت في زيارة لأحد المواقع الأثرية قبل اأيام في الأردن فاأّذن الموؤذن، واإذ 
بالمعّلمات يطلبن من مدير الآثار تخ�شي�س مكان خا�ّس لهن لل�شالة بعيًدا عن 
الأطفال. فقلت: اأين اأتى ذلك في التعاليم القراآنية؟ األي�س من واجبهّن اأن يعلِّمن 
باأعذار واهنة؟ كلُّ هذا لأننا فقدنا  الأطفال ال�شالة؟ لماذا يعتذر هذا المجتمع 
الجميع؛  م�شلحة  الم�شلحة  وا�شحة:  الفقهية  القاعدة  العام.  بال�شالح  ال�شعور 
غاية الحكم. والحكم لي�س الحكومات، ول القطاع الخا�س التجاري والقت�شادي، 
ول النقابات ول المنظمات غير الحكومية، ول المجتمع المدني. الحكم هو الأ�شرة 
يقول  َمْن  اأمام  التفعيل  اأردنا  فاإن  الأ�شرة.  تلك  فعاليات  بكامل  الوطن  ن  تكوِّ التي 
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لن اأُِظهر محتوى برامجي وم�شمونها اإل بعد اإقامة ال�شريعة، فاإنني اأقول له: اإنني 
تحدّيات  حيال  بجديد  اأتيت  فهل  الإ�شالمية،  ال�شريعة  من  جوانب  على  اطلعت 
من  النفوذ،  لأ�سحاب  العامة  الــوليــة  بتفوي�ص  يطالب  لمن  واأقـــول  الع�شر؟ 
خالل جعل القانون يعمل من اأجل الجميع، �سي�سبح كل مواطن، و�ست�سبح كل 

مواطنة �ساحبة نفوذ، و�سريكة و�سريًكا في م�ستقبلنا النه�سوّي. 

بلداِنهم،  في  الّدارجة  العامّيِة  ة  العربيِّ باللغِة  يتحدثوَن  وهناك  هنا  نجدهم 
ويطالعوَن باللغِة الإنجليزّيِة اأو الفرن�شّية، ويجدوَن الكتابَة في اأي لغٍة اأمًرا مزعًجا. 
اأداء  وعلى  النبيل،  ال�شتماع  فن  وعلى  النبيل،  المحادثة  فن  على  الإنترنت  ق�شت 
المجل�س، وعلى القدرة على الكتابة، فاأ�شبحْت اللغُة العربّيُة الف�شحى المكتوبة، كما 

يرى البع�س، تخ�سُّ فئَة المتدّينين والفقراء، وهي نتيجة كارثّية.)1( 

حبذا لو اأقمنا م�شروًعا لالعتراف باأن الّن�شب المتفّوقة في التوجيهية العامة 
يجب اأن تكون هي الموؤّهلة للقيام بدور الوعظ في الم�شاجد، واأما الم�شجد الجامع 
فهو الأهم في قمة الهرم. اأما الم�شاجد ال�شغيرة فعليها اأن تتبع نظاًما علمًيا معرفًيا، 
ا الأنا،  فالم�شوؤول ُي�شاأل. الم�شوؤول لي�س م�شوؤوًل بحكم موقعه الجتماعي. لي�س مهمًّ
الوظائف،  ومن طلب  البيروقراطية،  ومن  المكاتب  من  اخرجوا  الأمة.  هو  فالمهّم 

وفّكروا في م�شتقبل هذه الأمة.

اإلى  ي�شعى  والكل  التاريخية،  وفل�شطين  تركية  ودول��ة  فار�شية  دول��ة  اأمامنا 
اأن ي�شتمروا في ال�شرذمة؟ �ُشِئلت في  ذ في المحيط العربي. فهل للعرب  دور متنفِّ
بلجيكا وكذلك في هولندا: هل لك اأن تطلعنا على كيفية التوا�شل مع المهّجرين اأو 
المهاجرين من المغرب العربي الكبير؟ فوجدت ثالث جاليات من جبال الأطل�س 
يتحدثون بالأمازيغية بلهجات ل يفهمها بع�شهم عن بع�س، ل ينطقون بلغة ال�شاد، 
ول يعرفون اللغة الفلمنكية اأو اللغة الألمانية. وكّلما يرتكبون خطاأ، ُيقال: انظروا اإلى 
هوؤلء، انظروا لالإ�شالم، انظروا للعروبة، انظروا للتكّلف. �ُشئل اأحدهم: هل تعرف 

)1( Jon B. Alterman, The Magic is Gone, Center for Strategic & International 
Studies CSIS, April 2009.
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م الميم  الفرق بين الجهل والال اأبالية؟ فاأجاب: ل اأعرف، ول يهمني الأمر. من قدَّ
ما ندم: »ما اأعرف«،  »مو �شغلي«. حتى متى �شنبقى نعي�س هذه ال�شور من الذّل؟     

 يعتمُد ازدهاُر اللغِة العربيِة في القرِن الحادي والع�سرين على تقّدِم العلوِم 
اللغوّي كْي  الم�ستوى  اإلى جهوٍد كبيرٍة على  العربّية. نحتاُج  الدوِل  والتقانِة في 
يزداَد ا�ستعماُل اللغِة العربّيِة ب�سكٍل عْلميٍّ وجّديٍّ في �سبكاِت المعلوماِت العالمّية. 
ولغًة  المتطّورِة،  بالتقنياِت  المعلوماِت  لنقِل  و�سيلًة  ة  العربيُّ اللغُة  ت�سبُح  بذلك، 
فكّل  الجديد،  المبنى  العربية على  الجامعات  اتحاد  رئي�ص  هنَّاأت  للعلم.  منتجًة 
م�سروع يبداأ بمبنى جديد. وذّكرته اأنه بين )500( جامعة متقّدمة في هذا العالم 
ثالث جامعات اإ�سرائيلية، ول توجد جامعة عربية واحدة. هل الجامعة �سكل من 

اأ�سكال النفاق الجتماعي؟ هل ال�سهادة هي �سهادة زواج اأم �سهادة معرفية؟ 

اإّن ع�شَر الّت�شالِت والمعلومات، والمعرفة، والحكمة، والأذكياء ُكثر والحكماء 
قّلة، والترفيه الذي نعي�ُشُه، ي�شُع اأماَمنا الكثيَر من الّتحّديات، ويفتُح اأماَمنا في الوقت 
نف�ِشه اآفاًقا وا�شعة. لذلك، علينا الت�شّلُح بكّل ما لدْينا من اإمكاناٍت وو�شائَل لمواجهِة 
ُتَعدُّ اأهمَّ و�شيلِة  هذه الّتحّديات في �شوء الحر�س على ممار�شة اللغة العربية. فهي 
اأكثر مناطِق العالم حركًة  اّت�شاٍل فيما بين كتلٍة هائلٍة من ال�شكان في منطقٍة من 
العربي لالأجنبي: نفط  العالم  العالم طمًعا بها. ماذا يعني  اأكثر بقع  وحيوّية. ومن 
وقدرة �شرائية. ترليار دولر في ع�شر �شنوات على ال�شالح، على الت�شّلح. فماذا عن 
الت�شّلح بالعلم والمعرفة؟ ماذا عن اإقامة �شندوق للت�شامن مع الفقراء؟ جنوب �شرق 
اآ�شيا؛ ماليزيا تختلف عن فيتنام، وفيتنام تختلف عن �شنغافورة، و�شنغافورة تختلف 
عن اإندوني�شيا، لكنها تتفق على العمل الجمعي ميثاًقا للمواطنة. ذلك هو الختالف 
ة. ومعايير هذه المواثيق هو: اتقان اللغة الأم، ومعرفة لغة  الذي ل ُيذِهب للودِّ ق�شيِّ
اأخرى. هل لنا اأن نت�شور في يوم من الأيام اأن جورج قرم، زميلي و�شديقي و�شديق 
القت�شادي  القّمة  موؤتمر  في  يقول  العربي،  الفكر  منتدى  في  �شين  الموؤ�شِّ الإخ��وة 
بالكويت في تح�شير اأحد الأوراق المهّمة: ا�شتنجدوا بالم�شطلحات التي �شمعتها من 
فالن. تتحدثون عن البيئة، فاأيننا من الأوقاف التي كانت تقيم الحمى لحماية البيئة 
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الإن�شانية والبيئة الطبيعية. ل نقيم الم�شروعات القت�شادية لتهمي�س الإن�شان، لكن 
نقيمها لتفعيل الإن�شان بكل معاني التفعيل، بتوفير التدري�س ال�شليم والتعّلم والتعليم 
ع الأممي  لكل اإن�شان، وهذا حق من الحقوق الإن�شانية التي �شُن�شاأل عنها اأمام التجمُّ

في عام 2012.

علينا اأن نعد اأهم و�شيلة ات�شال بين هذه الكتلة الحيوية، وهي اللغة والقيا�س. 
التعريف لمن  تتناف�شان على   Britannica و   Wikipedia فاإّن  المثال،  وعلى �شبيل 
Wikimedia؟  و   Wikipedia مع  تتناف�س  التي  العربية  المو�شوعة  اأين  عربي.  هو 
اإلى  وN ترمز   I بين  نتحدث عن م�شروع IN وهنالك )18( حرف  اأع��وام كنا  قبل 
العربي  الوطن  هذا  عن  نقول  اأن  اأردن��ا  اإن   .internationalization واح��دة  كلمة 
العالم  هذا  في  ال��دول  مجموعة  بين  ال�شم�س  تحت  الطبيعية  مكانته  ا�شتعاد  باأنه 
وبين مجموعة ال�شعوب، علينا اأن ندرك اأننا في ال�شبعينيات بداأنا في بوين�س اآير�س 
 :information �الحديث عن اأر�شيف للمعلومة، وانتقلنا اإلى اأر�شيف للمعرفة، مروًرا ب
اأوروبا  عن  نقاًل  الآن  ال�شرقية  اأوروب��ا  في   informatics اإلى   ،media ،المعلومات
الغربية. واأنا ع�شو في لجنة دولية للديمقراطية النتقالية، واأحثكم اإلى درا�شة تجربة 
اأوروبا ال�شرقية، حيال الغزو الثقافي من المحيط اليورو اأطل�شي. نحن نتو�ّشط الغزو 
الهادي  والمحيط  اآ�شيا  ESCAP �شرق  اآ�شيا من دول  اآ�شيا؛ من �شرق  الثقافي من 
والأورواأطل�شي من الغرب. ا�شترعى انتباهي في هذه التجربة ال�شتناد الرقمي اإلى 
المفتوح  الأر�شيف  في  ُمدَرجة  جماعي  اأو  فردي  قتل  حالة  فكل  المفتوح.  الأر�شيف 
تثيرنا  �شم�س  طالع  كل  في  المفتوح.  المجتمع  اأر�شيف   Open Society Archive
بو�شفنا ب�شًرا وتدمي قلوبنا �شور البوؤ�س والقتل والفزع في ال�شارع العربي. لكن اأين 
اإلى المجتمع  اأن ن�شل  العربية الف�شحى  اللغة  لنا من خالل  الموثَّق؟ هل  الم�شتند 
المحلي؟ اأين الكرم الفكري والإتقان العملي الميداني؟ لنقدم على تق�شي الحقيقة 
الجتماعية من خالل التوا�شل، لي�س مع ذواتكم، لكن مع المجتمع الذي يعتقد اأننا 
ه ل نعي�س معهم ول نتحمل ما يتحّملون. َمْن يتعاطف  نحن المجتمع المخملي المرفَّ

معهم ل يطلب منهم �شنًدا بنكًيا، بل يطلب اأرواح هوؤلء.
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ما  اآخر  هي  البع�س،  لدى  ت�شّمى  كما  النتحارية  اأو  ال�شت�شهادية  والظاهرة 
ر الإن�شان من خالله. وي�شيف بعًدا اأدبًيا في اأنه يقراأ مبررات ا�شت�شهاده  يمكن اأن يعبِّ
قبل اأن ُيقِدم على ذلك. اأهذا ما بقي لنا من اللغة العربية؟ اأن نواجه الوجه الكريم 

بتبرير ذلك ال�شت�شهاد الذي قد يوؤدي اإلى موت الأبرياء؟
اللغة العربية �شريان حياة وا�شتحياء. اأين الحترام؟ اأين مجال�س الأدب؟ اأين 
تكريم رموز اللغة العربّية؟ قال لي اأحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل في الفيمتو: 
ا�شتطعت اأن اأبني معك حواًرا. وداعبته، وهو �شاحب نظرية الفيمتو، فقلت: فهمتك 
الفكر  نتحدث عن جمود  نحن  المبادرة؟  اأين  الأريحية؟  اأين  الفطرة؟  اأين  بثانية. 

العربي وُن�شهم في تعميق ذلك الجمود.
َمْن  َي�ْشُجُد   ِ ّ َوهلِلَ والتغيير.  والإبداع  ال�شتمرارية  لقاء  اللقاء هو  اإن هذا 
اِل ]الرعد: 15[.  ْر�ِس َطْوًعا َوَكْرًها َوِظاَلُلُهْم ِباْلُغُدِوّ َواْلآ�شَ َماَواِت َواْلأَ ِفي ال�َشّ
اأقول لكم: اإن مخاطبة الجماهير والطلبة وال�شباب لن تكون في نهاية المطاف 

اإل باللغة الأم. 
 بمقدوِر تكنولوجيا الّت�شالِت والمعلومات اأْن تنه�َس بدوٍر فّعاٍل في ن�ْشر اللغِة 
العربّية، وهذه الكلمات اأقولها في الأ�شبوع العلمي، وهذا الن�شاط هو جزء رئي�س من 
الأ�شبوع العلمي: ن�شر اللغة العربية والرتقاِء بها في الوطن العربّي وفي �شائِر اأنحاِء 

المعمورة.
الّتطور  في  اآخ��ذٌة  باأّنها  تنبُئ  الحديث  الع�شر  في  العربّية  اللغِة  م�شيرَة  اإّن 
الكال�شيكّية  المرحلة  تطّورها:  في  م��راح��َل  بثالِث  لغُتنا  م��ّرت  وق��د  والنت�شار. 
اللغة  و�شِع  على  مقارَنٍة  نظرَة  األقْينا  واإذا  التعبير.  اإذا جاز  والحديثة،  والمتو�ّشطة 
اّت�شاَع  القْرِن الما�شي، نجُد  اإليه خالَل  اآَلْت  التا�شع ع�شر وما  العربّية خالل القرن 
لمعظم  م�شطلحاِتها  في  وا�شتيعاَبها  بها،  التعليم  ن�شبة  وازدياَد  ا�شتعماِلها،  نطاِق 
ر الحديث، وتقنياِت الّتقدم العلمّي. لكن هل ن�شتخدم اللغة العربية  منجزاِت الع�شْ

لغايات التب�شير؟ 
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ل�شت رجاًل متع�شًبا اأو متزمًتا. لكنني اإْن كنت متع�شًبا بمفهوم راديكالي، فاأنا 
راديكالي بمفهوم اأنني اأوؤمن باأن رّب الَبرّية جعلنا اأمة و�شًطا لن�شتفيد ونفيد. 

ولغَة  لغًة ر�شمّيًة  اأ�شلفت،  العربّيُة، كما  اللغة  اأ�شبَحت  الّدولّي،  عيد  ال�شّ وعلى 
الر�شمّيِة  اللغات  اإلى  اإ�شافًة  1973؛  عام  الرئي�شّية  ولجاِنها  المّتحدة  لالأمم  عمٍل 
الخم�ِس الأخرى. ومع اإن�شاء اللجنِة القت�شادّيِة والجتماعّيِة لغربي اآ�شيا )الإ�شكوا(، 
اأ�شبحت اللغُة العربية، اإلى جانب اللغتْين الإنجليزّية والفرن�شّية، اللغَة الر�شمّيَة ولغَة 

العمل في اللجنة. ما فائدة اللغة اإن لم تكن و�شيلة ات�شال للم�شامين؟

اأرجو اأن تاأخذ اأمانة �شّر الموؤتمر)*( بهذه التو�شيات اإن وجدتها ذات فائدة: 
ل  ونوؤ�شِّ الأ�شالة  ث  نحدِّ الحديثة،  العربّيِة  المعاجِم  و�شِع  في  ال�شتمرار  	
�شة، اأحادّية اللغة اأم  الحداثة كاليابان مثاًل، �شواء اأكانت عاّمة اأم متخ�شّ
ثنائّية، حتى تكوَن مراجَع يعتمُد عليها جميُع اأبناء اللغة العربية في معرفِة 

األفاظها ومعانيها وطرِق ا�شتخداِمها، واأنواع دللتها. 
	تفعيل دوِر اللغة العربّية عالميًّا، والتركيز على الأ�شلوبّية المبدعة في مخاطبة 
الآخر، اذكروا علم البديع، والحفاظ على مواكبِة العربّيِة للتطورات الّتقنية 
وال�شتمرار في و�شِع الم�شطلحاِت وبلَورة المعاني المحّددة لها، وتوظيف 

الم�شتجّداِت الرقمّية digital ل�شالح ثقافِتها الأ�شيلة. 
المعايير  و�شِع  اأج��ل  من  قطرّي  فوق  عربّي  معلوماتّي  عمٍل  �شيغة  اإيجاد  	

مة لالإنتاِج الرقمّي باللغة العربّية واللغة العربّية.  المنظِّ
	اعتماد مبداأ القيا�ِس في تعليِم مناهج اللغة العربّية. الفرن�شي والألماني 
بعد حربين كونيتين والحرب الفرنكو برو�شية قبل ذلك؛ اأي ثالثة حروب 
 Erasmus ا لول برامج كونية كارثية ل ي�شتطيعون التحدث مع بع�شهم بع�شً
 Socrates Minerva Tempus، اأن ت�شع نف�شك مكان الآخر. حتى داخل 
لم  ال�شِّ ِفَرق  اأين  الفقير.  الآخر  مكان  نف�شه  الغني  ي�شع  اأن  يجب  المجتمع 
العربية التي ُتْقِدُم على دارفور كما اأقدمت اإلى جانب 500 متطوع هم اأطباء 
المجتمع  في  العربّية  اللغة  »اأزمة  للتكنولوجيا  �شمّية  الأميرة  لجامعة  الّثالث  الثقايف  املوؤمتر   )*(

العربّي« )عّمان؛ 2009/5/6-5(.
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ومهند�شون وعلماء اجتماع، على العمل مع المجذوم الدارفوري عام 1986 
قبل اأن ت�شبح دارفور ذات اأهمية لأ�شباب اأخرى. المجذوم كان يهرب منا 
كما يقولون كال�شيد الجفالن. كيف ن�شتعيد هذه الإن�شانية من دون  اعتماد 
مبداأ القيا�س وتي�شير تعليم اللغة بالن�شبة للناطقين بها من جهة، وللناطقين 

بغيرها من جهٍة اأخرى. 
الموؤّثرات  في  خاللها  من  ُينظر  تكاملّية  بروؤيا  ة  العربيِّ اللغِة  مع  التعامُل  	
اأخرى.  مرة  الإع��الم  و�شائل  في  واأق��ول  الإع��الم.  و�شائل  ا  عليها، خ�شو�شً
وهذه ال�شتمرارية في اللقاءات الفترا�شية يمكن اإدامتها من خالل لقاءات 

مفتوحة بين الجامعات العربية كافة وغير العربية على مدار ال�شنة.
العم���ل عل���ى اإظه���اِر الوج���ِه الم�ش���يء للغ���ة العربّية، م���ن خ���الل النماذج  	
وال�شتخدام���اِت البالغّي���ة رفيع���ة الم�شتوى، ون�ش���ر اأّمهات الكت���ب باللغات 
الأخرى، وت�شجي���ع الترجمِة من العربّية واإليها، ومتابعة الّت�شدي لمحاولِت 

الّنْيل من اللغة العربّية. 
	هن���ا اأ�شك���ر مجل���ة العربـــي التي احتفل���ت بم���رور )50( �شنة عل���ى اإن�شائها، 
 Scientific وهذه معج���زة في العالم العربي. اأ�شكر دولة الكوي���ت التي مّولت
 American للترجم���ة العربي���ة. واأ�شكر موؤ�ش�شة الكوي���ت للتقّدم العلمّي التي 
�شتق���دم على ترجم���ة البرامج الوثائقية المهّمة؛ الجغرافي���ة والتاريخية، اإلى 

اآخر ذلك. هذه هي الكوننة التي اأتحدث عنها. 
وربما اأ�شعب ما في المو�شوع: درا�شة الجدِل القائِم وم�شببات الجدل القائم. 
بعد �شدوره«.  للت�شريع  الموجبة  بالأ�شباب  ونخرج  العربية  البلدان  ن�شرع في  »نحن 
وهل هي  الجدل؟  من  الأ�شكال  م�شببات هذه  ما هي  قائم،  هنالك جدل  كان  فاإذا 
د منها النيل من اللغة العربية؟  �شورة �شحّية لجدل عربي؟ اأم �شورة ُمخَتَرقة ُيق�شَ
اأن  يجب  العامّية  واللهجاِت  الف�شحى  العربّية  اللغِة  القائم حول  الجدل  درا�شة  اإن 

يكون لنوؤن�شن الكوننة فيما بيننا ومع الآخر. 
وفي الختام اأدعوكم اإلى ال�شدق مع الذات وال�شدق مع الآخر. اأقول قولي هذا 

واأ�شتغفر اهلل لي ولكم.
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املالحــــــق
)4(
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امللحــق )1(

ّية؟ ُمنتدى الفكر العربّي: ماذا بعد �ضنتِه الف�ضّ
مذكرة مقدمة من الأمري احل�سن بن طالل

اإلى اجتماع الهيئة العمومية لمنتدى الفكر العربّي في الّدوحة؛ 26 كانون الّثاني/ يناير 2007

نعم؛ ماذا بعد؟

اإ�شهاماته في  بعد مرور خم�شة وع�شرين عاًما على م�شيرة المنتدى، وتنامي 
الحياة الفكرّية العربّية، وتجربته في الّتعامل مع الّتحّديات على مدى ربع قرٍن م�شى، 
ل بّد من وقفة مراجعة لإعادة ترتيب بيته الّداخلّي، من حيث الجوهُر والم�شمون. 
الُمعا�شر،  العربّي  الفكر  الّنظر في مقّومات  اإعــادة  الوقفة  اأْن تت�شّمن هذه  بدَّ  ول 

الذي يطمح المنتدى اأن يبقى جزًءا فاعاًل منه.
اإّن مثل هذه المراجعة ل بّد لها حكًما اأن تبداأ من اأهداف المنتدى وفل�شفته 
ور�شالته التي ا�شتنَد اإليها في م�شيرته طوال ال�شنوات الما�شية. وقد كان الّتركيز في 
هذه الم�شيرة على َج�شر الفجوة بين الفكر و�شانعي القرار. واأمام الِمحنة الكبرى 
العربّي من م�شمونه،  الفكر  لتفريغ  يوم  بعد  يوًما  واأخطارها  اأبعاُدها  ف  تتك�شَّ التي 
و�شرذمته وت�شتيته باأ�شاليَب �شّتى عبر تهجير العقول والأدمغة، والقمع والكبح بمختلف 
غوطات الجتماعّية وال�ّشيا�شّية والقت�شادّية، تتبّين  اأ�شكالهما، ف�شاًل عن طغيان ال�شّ
اأهمّية الّتفكير في ثلم الفجوة بين الفكر والمحيط الذي ُيوجد فيه، واأهمّية العمل 
ويزيل  العام،  الح  ال�شّ يخدم  الذي  الإيجابّي  بالمعنى  والّدولة  الّدين  تكاملّية  على 

تدريجيًّا حّدة الّتوتُّر في َعالقتهما وفي مدلول هذه الّثنائّية لدى الّراأي العام.
اأْن يكون  اإّنما يعني  اإّن كون الإن�شان/المواطن هو محور الفكر وروحه وغايته 
بين  اأُخــرى  بعبارة  اأو  والمواطن،  الفكر  بين  والت�سال  الّتوا�سل  تعميق  المنطلق 
الفكر وموؤ�ّس�سات المجتمع المدنّي؛ من دون اإغفال التحّولت الجديدة في عالمنا، 
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الجتماعّية  البنى  في  َدْور  من  وتاأثيراته  جوانبه  بكّل  المعا�شر  الإعالم  يوؤّديه  وما 
ْبط تكمن نقطة التحّول المقترح في م�سيرة المنتدى لمقبل  والفكرّية. هنا بال�سّ

الأّيام، من خالل ندواته وموؤتمراته و برامجه المختلفة.

تفعيل المواطنة، تبرُز �شرورة الحوار من  و�شمن الخطوط العري�شة لر�شالة 
الح العام لتكون في مقّدمة الو�شائل العملّية للّتوا�شل والت�شال بين الفكر  اأجل ال�شّ
الأغلبّية  في  المتمّثلة  الآ�شنة  المياه  لتحريك  اأنف�شهم،  المواطنين  وبين  والمواطن، 
امتة اأو الم�شّمتة، وَحفز هذه الأغلبّية على الم�شاركة في بناء الم�شتقبل العربّي.  ال�شّ
اأ�شف اإلى ذلك العتناء بتاأهيل المهّم�سين واله�ّسين وتمكينهم وتفوي�سهم؛ اأي َمْن 
لي�ص له قدرة على الم�ساهمة في الحياة العاّمة، ب�شرف الّنظر عن الجنو�شة - اأكان 

ذكًرا اأم اأنثى - وعن الّطائفّية والعرقّية والمذهبّية، وما اإلى ذلك من ت�شنيفات.

ياع  ل الّتطّرف، وال�شّ اإّن غياب تلك الم�شاركة - في اأو�شع معانيها- معناه توغُّ
بين الُغالة والُغزاة. فنحن بحاجة ما�ّشة اإلى اأْن ُنعيد العتبار هنا لعلم المعاني بعد 

اأْن ا�شتبدَّ بنا علُم الكالم.

حكمة  اإزاء  فكرّية  م�شوؤولّية  اأ�شحاب  اأّننا  ذلك  من  والأ�شمى  الأبعد  الهدف 
الإ�سراق. وموؤّدى هذه الم�شوؤولّية الإ�شهام بالّروؤى والأفعال في تجديد حكمة ال�ّسرق 
الّتاأثير،  اإلى دائرة  الّتاأثُّر  الفكر، والخروج من دائرة  لها في نه�شة  الف�شل  واإعادة 
ومن حومة الكالم اإلى حومة الفعل. فالم�شكلة لي�شت في ركود الفكر، واإّنما في غياب 
الفعل؛ الفعل القادر على الف�شل غير التع�ّشفّي بين دوائر الّنفوذ الجتماعّية والّدينّية 
والّتكامل  التناغم  الح�شبان  في  الآخذ  منهما،  لكلٍّ  المعيارّية  الم�شاحات  بتحديد 
بينهما، من دون اأن ُيعيق الّنفوذ الجتماعّي عمل الّنفوذ الّدينّي اأو العك�س. والمعنى: 
ل �شمن �شيرورة جهدنا الفكرّي في المنتدى اإلى اأُ�ش�س تطبيق معادلة ح�شارّية  التو�شُّ
ا  لكلٍّ من الّدين والّدولة، كي ل نقع بين براثن هذه الّثنائّية، ولكي يكون الجهد من�شبًّ

الح العام.     في اإطار ال�شّ
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ر اإّل ببرامج عمل مرنة قابلة  ما ال�ّشبيل اإلى هذا كّله؟ ل �شبيل اإلى الفعل الموؤثِّ
للّتنفيذ، تنبثُق من اأهداٍف وا�شحة محّددة؛ مع الهتمام باأن تكون هذه البرامج قابلة 
الّتمويل  جهات  اإلى  تقديمها  يمكن  ُمْقِنعة،  عملّية  مقترحات  اإلى  تتحّول  لأن  ا  اأي�شً

ل�شمان الّتنفيذ الأمثل.

لقد بداأنا عمليًّا في منتدانا ببع�س الخطوات لبلورة الّتوّجه الجديد لم�شيرتنا 
عن  ف�شاًل  الأ�شا�س؛  هو  )الإن�شان  الإنمائّية  لر�شالتنا  الجوهرّية  العنا�شر  وو�شع 
النتماء والإنماء( مو�شع الّتاأكيد والقابلّية للّتنفيذ. فاأملي اأْن ُتكّلَف مجموعة بحثّية 
عربّية ذات خبرات دولّية متمّيزة لر�شم اأُطر التوّجه الجديد. ولعّل في مقّدمة و�شائل 
الّدوحة.  اإقامته في  الجاري  للّديمقراطّية  الكواكبّي  اإن�شاء مركز  والمتابعة  الّتنفيذ 
والمجتمع  المواطنة  لجوانب  مهّمة  مو�شوعات  في  البحث  المركز  هذا  و�شيتوّلى 

ْنع القرار. المدنّي وتفعيل الحوار والم�شاركة في �شُ

التنمية  اأج��ل  من  اإقليمّي  تحالف  اإي��ج��اد  ف��اإّن  ذك��ره،  �شبق  ما  اإل��ى  اإ�شافة 
ا  ا واإقليميًّ وال�شتقرار، ي�شتند اإلى الّدبلوما�سّية العاّمة Public diplomacy محليًّ
وعالميًّا، وكذلك ابتكار �شّتى الو�شائل من اأجل �شياغة ا�ستراتيجّية عربّية لالت�سال 
والّتوا�سل مع الّذات ومع اإقليمنا ومع العالم، والعمل على مكافحة الأُمّية القانونّية 
من  يمكننا  الذي  للتنفيذ  الأولوّيات  اأولى  من  عقباتها، هي  نعاني من  زلنا  ما  التي 
خالله اإي�شال ر�شالتنا، عربيًّا وعالميًّا؛ م�شاًفا اإليها الُبعد الّتعليمّي الّتوعوّي )مثاًل 
عن  يجيب  الذي  اّللحد(،  اإلى  المهد  من  )الّتعليم  مراحله  بكّل  الّنظير(  الّتعليم 

الأ�شئلة: ماذا نتعّلم؟ وكيف نتعّلم اأْن نتعّلم؟

قّوة  من  وال�شتفادة  عمل،  ا�شتراتيجّيات  اإلى  الفكر  لتحويل  الوقت  حان  لقد 
لتعزيز  العري�شة  القاعدة  ي�شّكل  ودينامّي  متما�شك  مدنّي  مجتمع  اإيجاد  في  الفكر 
اإليها،  والّنظر  ق�شايانا  مع  الّتعامل  في  اأن�شنتنا  الآخر  الّطلب من  ب�شّقيها:  الأن�شنة 
وانتهاًء  ال��م��اأزوم،  واقعنا  وت�شخي�س  الحوار  من  ابتداًء  والآَخ���ر،  اأنف�شنا  واأن�شنة 
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الّن��اعم  الأم��ن  ب�ش���ّقْيه:  الم�ش��ترك  الإن�ش��انّي  اأمن���ن�ا  و�ش��ون  ق��رارات�ن����ا  ب�شناعة 
»الّذكّي«  الأمن  اأُخ��رى:  بعبارة  Hard security؛  ��لب  ال�شُّ والأم���ن   Soft security

.Smart security

اإعــادة  في  الماأمول  ودورن��ا  مكانتنا  نكت�شف  اأْن  ن�شتطيع  المنظور،  هذا  من 
اإقليمنا ببعده الآ�سيوّي، وما يعتمُل فيه من ق�شايا م�شتركة ذات ارتباط  اكت�ساف 
والمذهبّية  والطائفّية  الإثنّية  والّنزاعات  الحروب،  مثل:  الإن�شانّي،  الأمن  بمعنى 
والبطالة،  والفقر  والّتهجير،  والهجرة  والّتطّرف،  والإره���اب  الّدينّية،  والحقوق 
ر  والت�شحُّ والمياه  وال��ّدواء،  الغذاء  ونق�س  والإف�شاد،  والف�شاد  الّتعليم،  ومخرجات 
والبيئة، والّطاقة والتكنولوجيا والت�شنيع، ودرء اأخطار اأ�شلحة الّدمار ال�ّشامل؛ ف�شاًل 

عن ق�شايا الّديمقراطّية وتكافوؤ الفر�س والم�شاركة ال�ّشيا�شّية.

اإّن الحديث عن التكافل وحده لم يعد مجدًيا اإزاء �شعف الهتمام بالحاجات 
اإلى  والّنظر  العربّي  العقل  بناء  اإلى  العودة  هو  اإليه  نحتاج  ما  لالإن�شان.  الأ�شا�شّية 
اأنف�شنا عبر الّتفكير فوق القطرّي؛ فقد اأدى ال�شتقطاب اإلى ذبح الفكر. وبالرغم 
من ال�شتقطاب، فاإن عبء العالج يقع على الفكر العربّي لمتحان نف�شه تحت �شقف 

الحّرّية الم�سوؤولة.

علينا اأن نبداأ باأنف�شنا - مفّكرين ومواطنين - ليت�شّنى لنا ال�ّشير في اتجاه الآخر 
وال�شتجابة لمتطّلبات الع�شر، ومحاذرة الوقوع في اأحابيله واأحاييله، بروؤى عقالنّية 
واعية ومن خالل العمل على اأر�س الواقع. دعونا نحاول – بالقول والفعل – اأْن ُنعيَد 

رنا ما ت�شتحّقه من األٍق واإ�شعاٍع فكرّي. لحوا�شِ
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امللحــق )2(

نحـو ا�ضتراتيجّية م�ضتقبلّيــة لمنتـدى الفكـر العربـــّي
لل�سنوات الخم�ص المقبلة

مذكرة مقدمة من الأمير الح�سن بن طالل

اإلى اجتماع الهيئة العمومية لمنتدى الفكر العربّي في الّدوحة؛ 26 كانون الّثاني/ يناير 2007

)1(

يمّر الوطن العربي بمرحلة بالغة الخطورة والتعقيد، ويطل على مفترق طرق 
لم ي�شهده على مدى الخم�شين �شنة الما�شية. وتعود خطورة المرحلة اإلى اعتبارات 
ي�شتطع  لم  التي  ال�شريعة  الدولية  التغيرات  واإل��ى  نف�شه،  العربي  بالوطن  خا�شة 
النظام العربي مواكبتها. فهو يعاني من »انك�شافات« علمية وتكنولوجية و�شناعية 
وثقافي��ة واإعالمية ومعرفي�ة وغذائية واأمنية هائلة. يكفي اأنه ل�م ي�ش��تطع اأن يتج��اوز 
لت�ش��ل  الم�شتوردات  ت�ش�اعدت  كما  العربية،  العربية  التجارة  في  ال� %10  ح��اجز 
اإلى )1000( دولر للفرد في ال�شنة مقابل �شادرات محددة ل تتعدى )600( دولر 
للفرد في ال�شنة. وما زالت الكتب الجديدة ال�شادرة �شنويا اأقل من )3.3( كتاب 
 )5( من  اأقل  الكتب  �شراء  على  الإنفاق  ومتو�شط  ال�شكان،  من  األف   )100( لكل 
اأقل من )2( دولر  الثقافة  الر�شمي على  الإنفاق  �شنوًيا، ومتو�شط  للفرد  دولرات 
من  اأقل  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  على  الإنفاق  يزال  ول  �شنوًيا.  للفرد 
)5( دولرات للفرد �شنوًيا، مقارنة بع�شرات الدولرات ومئاتها في الدول المتقدمة.

ل العالم اإلى حالة جديدة تمثلها العولمة بكل ما يعني ذلك من انح�شار  لقد تحوَّ
النظام  وتغيَّر  والتناف�شية.  وال�شلعية  والتكنولوجية  والثقافية  القت�شادية  للحدود 
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خلفياتها  بكل  الدولي«  »الإره��اب  حالة  ون�شاأت  الواحد.  القطب  نظام  اإلى  العالمي 
الدولية  العالقات  على  ال�شلبية  وتداعياتها  وعبثيتها  الزائفة  والعقائدية  الفكرية 

عامة، وعلى العالقات العربية والإ�شالمية الدولية خا�شة.

اإغفال دور المواطن العربي - م�ن خ�الل  وقد تف�اق�م التقهقر العربي بتاأثير 
الوطنية،  التوجهات  ر�ش��م  في  الم�ش�����اركة  في   - المدني��ة  وم��وؤ�ش�شاته  اأح�زابه 
عن  والتغا�شي  الجوامع،  من  الدنيا  الحدود  على  الر�شمي  العربي  التوافق  وغياب 
العراق  احتالل  فتم  الكبرى.  الدولية  القوى  و�شغط  الداخلية،  الوطنية  الم�شكالت 
وتدمير بنيته القت�شادية وتمزيق ن�شيجه الجتماعي. وعلى الطرف الجنوبي للوطن 
العربي، ي�شهد ال�شودان حالة معقدة من التداخالت ال�شيا�شية والنزعات النف�شالية 
الوطن،  هذا  قلب  وفي  ال�شودان.  اأو جنوب  دارف��ور  في  �شواء  الإن�شانية،   والمعاناة 
ما زالت الم�شاألة الفل�شطينية تراوح مكانها. كذلك ت�شاعدت الأزمة اللبنانية منذ 
اغتيال الرئي�س الأ�شبق رفيق الحريري، وتفاقمت اإلى الدرجة التي تهدد بالنفجار في 

اأي لحظة بعد العدوان الإ�شرائيلي على لبنان في �شهر تموز/يوليو 2006.

غياب  بين  اأ�شّدها  على  العربّي  الإن�شان  معاناة  ت��زال  ل  وذاك،  ه��ذا  وقبل 
ال�شلمي  التداول  فيها  بما  الحديثة،  الدولة  اإدارة  نحو  التحول  وبطء  الديمقراطية 
لل�شلطة، وبين ات�شاع م�شاحات الفقر لتتجاوز حاجز ال� 20% وتفاقم البطالة ليتجاوز 
معدلها 20%،  بما في ذلك بطالة الخريجين الجامعيين التي ت�شل في بع�س البلدان 
العربية اإلى 30%! اأ�شف اإلى ذلك �شعف منظمات المجتمع المدني وقلة اأعدادها، فال 
يتعدى معدلها منظمة واحدة لكل اأربعة اآلف مواطن؛  وعجز الأحزاب ال�شيا�شية عن 
ممار�شة دورها في تطوير البرامج ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والتعبير عن 
تطلعات المواطن؛  وقب�شة ال�شلطة القوية وبطء برامج الإ�شالح ال�شيا�شي و�شيادة 
واغتراب  للمواطن؛  الجوهرية  الق�شايا  تخاطب  ل  التي  العولمّية  والثقافة  الإعالم 
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التكنولوجّية،  والفجوة  ال�شّكانّي؛  التزاُيد  نمّو  وارتفاع  والذهني؛  النف�شي  ال�شباب 
التعليم بمختلف مراِحله؛ والهجرة الداخلية  ا الفجوة الرقمّية؛ وم�شكالت  خ�شو�شً
والخارجية؛ اإلى ما هنالك. لقد نجحت تحولت دول �شرق اآ�شيا لأنها كانت مدعومة 
بالتقدم الهائل في اأنظمة التعليم، وَج�ْشر الفجوة بين العلم والإنتاج، وت�شخير البحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي لتعزيز القيم الم�شافة في منتجات ال�شلع والخدمات 
التي اأخذت تتمتع بمقدرة تناف�شية هائلة؛ وهو ما عجزت الأقطار العربية عن النجاح 

في تحقيقه. 
)2(

وال�سوؤال:  اأين نحن من كل هذا؟ 

هل يمكن الت�شليم اأو ال�شت�شالم للظروف لت�شنع هذا الم�شتقبل العربي كما 
يمكن اأن يكون؟  اإننا بكل ثقة نوؤمن باأنه ل بد اأن يكون للفعل العربي وللفكر العربي 
وللعلم العربي ولالإن�شان العربي دور فاعل في �شياغة الم�شتقبل العربي، ونوؤمن باأن 

يكون للعرب دور في الم�شاهمة في �شنع م�شتقبل الح�شارة الإن�شانية.
هذا  في  العربي  الفكر  يفعله  اأن  يمكن  الذي  ما  و�شوح:  بكل  الم�شاألة  يطرح  وهذا 
المجال؟ وما هو دورنا في منتدى الفكر العربي؟ وما هي اأدوار المنتديات الم�شابهة 
التي نتطلع اإلى اأن تنتظم جميعها في �شبكة عربية متفاعلة تتقا�شم الأدوار وتتكامل 

المهّمات وتتبادل المعلومات على طريق ت�شكيل تيار فكري عربي متقدم؟

ما هي ال�شتراتيجية التي نتطلع في منتدى الفكر العربي اإلى ر�شمها؛ ومن ثم 
تنفيذها بالتعاون مع القوى العربية التي توؤمن بالفكر العربي المبدع الخالق البعيد 
بثقة رغم  الم�شتقبل  اإلى  المتطلع  الفكر  الم�شبقة؟  والمواقف  الجامدة  القولبة  عن 

الم�شاعب، وباأمل رغم الم�شقة؟ 
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اأعمال،  اإلى  الأفكار  تتحول  حتى  لمنتدانا  �شن�شعها  التي  العمل  خطة  هي  ما 
والروؤية النخبوية اإلى وعي جماهيري، والحوار بين المفكرين والعلماء اإلى حوار مع 

ال�شلطة و�شانعي القرار؟ 

بمعنى اآخر: كيف يمكن اأن نج�شر الفجوة بين العلم والفكر والعقل من جهة،  
وبين �شنع القرار من جهة ثانية،  وبين المواطن ومنظماته المدنية وقواه ال�شيا�شية 

من جهة ثالثة؟ وما هي ا�شتراتيجياتنا؟

من حيث ا�شتراتيجية المنتدى لل�شنوات الخم�س القادمة،  فاإنه يمكن التفكير 
�شيرورة  المحاور  هذه  ت�شّكل  اأْن  على  الآت��ي؛  النحو  على  رئي�شية  محاور  اأربعة  في 

تت�شابك مع �شيرورات اأُخرى، اإقليمّية وعالمّية:
الأول: مخاطبة م�شكالت المواطن العربي في جوانبها الإن�شانية المبا�شرة.

العربي، �شواء  الم�شتقبل  التي قد تر�شم  الكبرى  الق�شايا  البحث في  الثاني: 

كانت هذه الق�شايا طبيعية كالموارد، اأو تكنولوجية، اأو �شيا�شية اقت�شادية.
جديدة   فكرية  قاعدة  تتطلب  التي  ال�شيا�شية  الم�شكالت  في  البحث  الثالث: 

اأ�شا�ًشا للتعامل معها.
الرابع: التج�شير الفكري مع الثقافات الأُخرى.

ولتحقيق هذه ال�شتراتيجّية، فاإّن المنتدى يجب اأن يطّور برامج جديدة تتمّثل 
ب�شكل رئي�شّي في المحاور الأربعة الآتية:

مختلف  لي�شمل  والدولي  العربي  الفكري  الحوار  من  متوا�شلة  حالة  اإن�شاء   -
الحلقات ذات الهتمام.

- تن�شيط حركة اإعالمية ر�شينة حول م�شمون الحوارات ونتائجها.
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- نقل خال�شة الأفكار والبحوث والحوارات اإلى مراكز �شنع القرار.
والدولية  العربية  الموؤ�ش�شات  مع   Networking الت�شبيك  حالة  تعزيز   -

الم�شابهة.
- اإ�شدار تقرير �شنوي حول »حالة الأّمة من منظور فكرّي«.

على محور الجوانب الإن�شانية المبا�شرة للمواطن العربي، فاإن ق�شايا الحريات 
والديمقراطية والأمن والتعليم والفقر والحركية واللجوء والهجرة يمكن اأن تحظى 

بالعناية والتركيز.

وعلى محور الق�شايا الكبرى، فاإن م�شكالت المياه والبيئة والت�شحر والطاقة 
ع اأن تمثل الحلقات الرئي�شية في هذه ال�شل�شلة. والعلم والتكنولوجيا والت�شنيع يتوقَّ

وعلى محور الم�شكالت ال�شيا�شية الكبرى  تبرز ق�شايا الديمقراطية والأحزاب 
والمذهبي  الديني  والتنوع  والتعاي�س  والحاكمية  والقانون  والموؤ�ش�شية  وال�شلطة 

والعرقي والثقافي في المقّدمة.

وق�شايا  والثقافات  الأدي��ان  اأتباع  حوار  فاإن  الفكري،  التج�شير  محور  وعلى 
تكون مدخاًل �شحيًحا  اأن  يمكن  الآخر  والإره��اب و�شورة  الدينية  والحقوق  الهجرة 

في هذا التجاه.
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تاأليف: دة. �شعاد خليل اإ�شماعيل، 1989

3- م�ستقبل النظام العاملي وجتارب تطوير التعليم
تاأليف: د. �شعد الدين اإبراهيم واآخرون، 1989

4- الأمية يف الوطن العربي 
تاأليف: اأ. ها�شم اأبو زيد، 1989

5- التعليم العايل يف الوطن العربي
تاأليف: د. �شبحي القا�شم، 1990

6- �سيا�سات التعليم يف دول املغرب العربي
تاأليف: د. حممد عابد اجلابري، 1990
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7- �سيا�سات التعليم يف دول اخلليج العربية 

تاأليف: د. حممد جواد ر�شا، 1990 
8- الرتبية العربية منذ 1950: اإجنازاتها وم�سكالتها وحتدياتها 

تاأليف: د. ناثر �شارة، 1990
9- احتياجات الوطن العربي امل�ستقبلية من القوى الب�سرية 

تاأليف: د.اأنطوان زحالن، 1990
10- كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ستقبل؟

تاأليف: د. �شياء الدين زاهر، 1990
11- تعليـــم الأمـــة العربيـــة يف القـــرن احلـــادي والع�سريـــن: الكارثـــة اأو الأمل )التقري���ر التلخي�شي مل�شروع 

م�شتقبل التعليم يف الوطن العربي(
حترير وتقدمي: د. �شعد الدين اإبراهيم، 1991 

�ضاد�ًضا: �ضل�ضلة اللقاءات ال�ضهرّية

1- اللقاءات ال�سهرية ملنتدى الفكر العربي عام 2003 )2004(

2- اللقاءات ال�سهرية ملنتدى الفكر العربي عام 2004 )2005(

3- اللقاءات ال�سهرّية ملنتدى الفكر العربي عام 2005 )2006(

4- بني الأقلمة والعوملة: اآراء واجتهادات وحوارات يف عال م�سطرب )2006(

�ضابًعا: �ضل�ضلة درا�ضات املنتدى
1- العمل العربي امل�سرتك: اآمال وعقبات ونتائج 

تاأليف: د. حميي الدين �شليمان امل�شري، 2004 

2- املجتمع املديّن وحتّولت الّدميقراطّية يف الوطن العربّي
تاأليف: د. احلبيب اجلنحاين، 2006    

3- احُلكم القت�سادي العاملي وال�سدمة الرتدادية
تاأليف: اأ.د. حميد اجلميلي، 2012    
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ثامًنا: �ضل�ضلة كرا�ضات املنتدى
1- ثالث ر�سائل مفتوحة اإلى ال�سباب العربي

احل�شن بن طالل، ط1؛  �شباط/ فرباير 2005 
ط2؛ 10 اأيلول/�شبتمرب 2008

2- حقائق عن النفط
كمال القي�شي، كانون الأول/ دي�شمرب 2005

3- ق�سايا �سبابّية 
د. حممود قّظام ال�ّشرحان، ط1؛ اآذار/ مار�س، 2006

ط2؛ 1 متوز/يوليو 2008
4- التوثيق ما بني املوروث الّتاريخّي والواقع املعا�سر 

د. �شعد اأبو دّية، اأيلول/ �شبتمرب، 2006
 5- �َســذرات �سـبـابـّيـة

يب، 1 مّتوز/ يوليو 2008  اأ.د. ُهمام َغ�شِ
6- حول املواطنــة يف الوطـن العـربّي

احل�شن بن طالل، 20 ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2008 
7- القد�ص يف ال�سمري

احل�شن بن طالل، ط1؛ 15 �شباط/فرباير 2009
 ط2؛ 10 ت�شرين الأّول/اأكتوبر 2009

8- �ُسبل النهو�ص بالَبحث العلمّي يف الوطن العربّي
يب، 30 ني�شان/ اإبريل 2009 اأ.د. ُهمام َغ�شِ

9- امليثاق الجتماعّي العربّي 
2013

تا�ضًعا: �ضل�ضلة كتاب املنتدى
1- الو�سطّية: اأبعاٌد يف الرتاث واملعا�سرة 

اإ�شراف وتقدمي: الأمري احل�شن بن طالل، 2006
2- اجلدار الأخري: نظرات يف الثقافة العربية

تاأليف: اأ.د. �شالح جّرار، 2006
3- مرايا يف الفكر املعا�سر: حوارات مع نخبة من املفكرين العرب

يو�شف عبداهلّل حممود، 2007



- 81 -

4- اللغة العربّية والإعالم وُكتَّاب الن�ّص
مداولت ندوة، 2007  

5- اإدوارد �سعيد: املثّقف الكويّن

مداولت ندوة، 2008  
6- الثقافة واأزمة الُهوّية العربّية

اأ.د. حممد عبد العزيز ربيع، 2010
7- احَلداثة واحُلّرّية

اأ.د. احلبيب اجلنحاين، 2010
8- ق�سايا يف الفكر والتفكري عند العرب

اأ. ح�شن �شعيد الكرمي، 2012

عا�ضًرا: اإ�ضدارات خا�ضة
1- يف الفكر العربّي الّنه�سوّي 

الأمري احل�شن بن طالل ولفيف من اأع�شاء املنتدى، 2006
2- ا�ستلهام ابن خلدون والفكر الجتهادي 

اأبو يعرب املرزوقي، 2007
3- �ســبابّيــات، 2008 

4- ا�سرتاتيجّية عمل لل�سنوات اخلم�ص املقبلة )2015-2010(

5- اأزمة الفكر والُهوّية العربّية وعالقتها بالق�سور التنموّي

اأ.د. جورج ُقرم
6- املوؤمترات ال�سبابّية 2004 -2010: خال�سات وتقارير

7- منجاة الأّمة: روؤى ل�ست�سراف امل�ستقبل العربي )مقالت خمتارة(

احل�شن بن طالل
كانون الأول/دي�شمرب 2012

8- الفكر العربّي و�سريورة النه�سة

احل�شن بن طالل
 ني�شان/اإبريل 2013

9- احلركة العربّية: �سرية املرحلة الأولى للنه�سة العربّية احلديثة 1908 -1924

)الأعمال الكاملة للموؤرخ �شليمان املو�شى، 11(، ط4، 2013
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حادي ع�ضر: الك�ضافات/ن�ضرة وجملة  املنتدى
1- الك�ساف الرتاكمي لالأعداد  1- 171 )1985-1999( لن�سرة املنتدى

اإعداد: اأمل حممد زا�س )طبعة حمدودة(
 Al Muntada : Cumulative Index (Issues 1-30( Compiled by Amal M. Zash -2

3- الك�ساف ال�سنوي لالأعداد )172-183( لعام 2000 
اإعداد: اأمل حممد زا�س )طبعة حمدودة(

  AL Muntada: Annual Index (31-34( -4
اإعداد: اأمل حممد زا�س )طبعة حمدودة(

5- الك�ساف ال�سنوي لالأعداد )184-195( لعام 2001
اإعداد: اأمل حممد زا�س

Al Muntada: Annual Index (35 - 48( 2001 -6
اإعداد: اأمل حممد زا�س

7- الك�ساف ال�سنوي لالأعداد )196-207( لعام 2002
اإعداد: اأمل حممد زا�س

 Al Muntada: Annual Index (39-42( 2002 -8
اإعداد: اأمل حممد زا�س

9- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )207-312( لعام 2003
اإعداد: اأمل حممد زا�س

10- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )214-219( لعام 2004  
اإعداد: اأمل حممد زا�س

11- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )220-225( لعام 2005 
اإعداد: اأمل حممد زا�س

12- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )226-231( لعام 2006
اإعداد: اأمل حممد زا�س


