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َي�ش ُرف املنتدى وجم َّلته ب�أن ُيقدِّ ما �إىل القراء عام ًة ،واملثقفني واملعن ّيني بال�ش�ؤون
خا�ص ًة ،وال �سيما من الأجيال العرب ّية ال�شا ّبة ال ّناه�ضة ،هذا الإ�صدار اجلديد:
الفكر ّية ّ
العربي و�سريورة ال ّنه�ضة» ،من ثمرات فكر ور�ؤى وب�صرية املف ِّكر �سم ّو الأمري
«الفكر
ّ
احل�سن بن طالل ،رئي�س املنتدى وراعيه ،املُنط ِلقة بوعي التّجديد ومنهج ّيته وامل�س�ؤول ّية
العربي.
م�ستقبل يليقُ بالكرامة الإن�سان ّية ملواطننا
الأخالق ّية للفكر ،وبروح ا�ست�شراف ّية نحو
ٍ
ّ
�إنَّ �س�ؤال امل�ستقبل  -كما يقول �سم ّوه  -و�ضرورة �أن ت�شتمل الإجابة عليه ُبعدً ا
معرف ًّيا وفل�سف ًّيا وثقاف ًّيا واجتماع ًّيا و�سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا وتاريخ ًّيا يف �إطا ٍر من الوعي
احل�ضاري
الك ّل ّي بالق�ضايا امل�صري ّية ،هو جوهر �إ�شكال ّية ال ّنه�ضة و�إعادة بناء امل�شروع
ّ
العربي ،منذ ت�أ�سي�سه
أ�سا�سي املطروح يف ا�سرتاتيج ّية منتدى الفكر
ّ
العربي ،وهو ال�س�ؤال ال ّ
ّ
عا�صر
عربي ُم ِ
وفيما �سي�أتي من الأعوام ،باعتباره من ًربا ح ًّرا للإ�سهام يف بلورة فكر ّ
موجه حلركة احلياة ،يعم ُل على امل�شاركة من موقعه يف تنظيم م�صلحة الأ ّمة احلا�ضرة
ِّ
وامل�ستقبل ّية بحكمة التد ُّرج ومراعاة متط َّلبات ك ّل مرحلة بعد ت�شخي�صها بد ّقة.
وهذه الف�صول الثالثة التي اخرتناها من في�ض �أحاديث �سم ّوه وحما�ضراته وكلماته
العربي؛ �أي منذ كان
خالل ال�سنوات ال�ست الأخرية وملحقاتها من وثائق منتدى الفكر
ّ
َ
واملواطنة
�إعالن املنتدى  -يف مطلع عام  - 2006عن تطوير ر�سالته بالربط بني الفكر
ت�أكيدً ا لدور املجتمع املد ّ
ين وا�ستجابة للتغيرّ ات املت�سارعة يف عالمَ نا؛ مت ِّثل خال�صة املعامل
الرئي�س ّية التي يعبرِّ فيها من خالل �أن�شطته املختلفة عن ر�ؤيته ال�شمول ّية يف تعزيز التح ُّقق
العربي املعا�صر �إزاء حت ّديات النه�ضة املن�شودة والواقع املُث َقل بالإخفاقات.
إبداعي للفكر
ّ
ال ّ
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وك ّل ذلك ُي ِلزمنا ب�ضرورات التك ُّيف نحو �إنتاج النه�ضة اجلديدة ،دون انقطاع عن املك ِّون
التاريخي للنه�ضة �أو مقاطعته ،لكن دون اال�ستغراق يف املا�ضي واجلمود يف ّ
حمطات فائتة
ّ
والزهد يف احلا�ضر ،و�إمنا مبحاولة التق ُّدم �إىل الأمام على �أ�س�س من التخطيط اال�ست�شرا ّيف
امل�ستقبلي والنهو�ض ال�شامل .ف�إمياننا
القادر على الإيفاء باحلاجات احلقيقية للم�شروع
ّ
�أنَّ النه�ضة عمل ّية م�ستم ّرة (�سريورة) ينبغي �أن ال تنقطع يف الفعل واجلهود العقل ّية ،و�إنْ
احل َقب املا�ضية.
�أ�صابتها االنتكا�سات والرتاجع يف بع�ض ِ
واهلل من وراء الق�صد.

د .ال�صادق الفقيه
العربي
الأمني العام ملنتدى الفكر
ّ
رئي�س هيئة حترير جم ّلة «املنتدى»
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(*)

�أعود يف البداي ��ة �إىل مدينة فا�س ،مدينة احل�ضارات ،م�ستذك ًرا خطاب الإمام
�إدري�س الأكرب ،الذي يقول« :هذه دعوتي العادلة غري اجلائرة ،فمن �أجابني فله ما
���ال الغيب وال�شهادة
يل ،وعلي���ه م���ا عل ّ���ي ،و َمنْ �أبى فحظه �أخط����أه ،و�سريى ذلك ع مِ
�أين مل � ُ
أ�سفك له د ًما ،وال ا�ستحللت حمر ًما .وال ما ًال» .فما �أعدلها من دعوة.
ُ
العربي
نتحدث ع ��ن الأخالق والف�ضيلة ،ف�ل�ا بد من التذكري ب� ��أن الفكر
نح ��ن
ّ
واك � َ�ب الكث�ي�ر جدً ا من الأح ��داث والتطورات .وقد م� � َّر يف م�سرية تك ّيف ��ه مع الوقائع
والن ��وازل ،مبراح ��ل عديدة ،اتَّ�سم بع�ضها ب ��ر ّدات الفعل ،و�ص� � َّوب بع�ضها النظر �إىل
املعاجل ��ات املمكنة للم�شكالت القائمة .وانربى للمهم ��ة مف ِّكرون �أفذاذ ،لهم قيمتهم
الكبرية وت�أثريهم الفاعل يف عاملنا العربي املعا�صر؛ بع�ضهم امتداد� ،أو تفريع لبع�ض
االجتاه ��ات الفكر ّية القوم ّية ،التي حاولت بناء مدار�س �سيا�س ّية نخبو ّية وجماهري ّية،
وبع�ضه ��م �صاح ��ب ر�ؤي ��ة ذات خ�صو�صي ��ة متميزة ،نذك� � ُر منهم على �سبي ��ل املثال ال
احل�صر :حممد عبده يف الفكر الإ�سالمي امل�ستنري ،ور�شيد ر�ضا وموقفه الإ�صالحي،
وجم���ال الدين الأفغاين ونظرته اال�ستيعابي ��ة للمك ِّون الإ�سالمي ،وق�سطنطني زريق
(*) ن� ّ��ص المحا�ض ��رة الت ��ي �ألقاه ��ا �سم ّوه في جامع ��ة �سيدي محمد بن عب ��داهلل بمدينة فا� ��س في المملكة
المغرب ّية ،مطلع تموز/يوليو  - 2012بتحرير طفيف .-

-9-

ال ��ذي م َّثل االجتاه العقالين احلداثي يف الفكر القومي ،وط���ه ح�سني �أبرز َمنْ عبرَّ
ع ��ن التنوير العقالين الليربايل ،خا�صة يف املجال الثقايف (وا�سمحوا يل �أن �أُ�ضيف
هنا �أنني ِمن الذين ي�ؤمنون بلقاء حكمة الإ�شراق للإمام ال�سهروردي ،والتوا�صل مع
العامل الإ�سالمي والأ ّمة مبفهومها الوا�سع .و�أنا ال �أ�ؤمن مبا ي�س ّمى «حوار الديانات»،
وكيف يك ��ون ذلك والديانات عقيدة و�إميان ،لكنني ا�ؤمن بح ��وار «�أتباع الديانات».
و�أق ��ول عندما نتح ��دث عن تقاليدن ��ا وحكمة الإ�شراق ف� ��إنَّ م�شرقنا ه ��و مغربكم،
ومغربكم هو م�شرقنا).
ونتذ َّك ��ر يف هذا املجال ع�ل�ال الفا�سي ممث�ل ً�ا للفل�سفة التعادلي ��ة العقالنية
الإ�سالمية ،وعلي عبد الرازق يف تعبريه عن العقالنية ال�سيا�سية واالمتداد امل�ستنري
لفك ��ر حممد عبده ،و�أنطون �سعادة الذي عبرَّ عن الفل�سفة «املادروحية» �أي املادية
والروحي ��ة ،وعبدالرحمن بدوي وتعبريه ع ��ن الفل�سفة الوجودية ،وعزيز احلبابي،
وريني���ه حب�ش���ي يف تعبريهم ��ا عن الفل�سف ��ة ال�شخ�صاني ��ة ،ويو�سف م���راد �صاحب
املنه ��ج التكاملي ,وعثمان �أمني �صاحب الفل�سفة اجلوان ّي ��ة – ونحن نتحدث اليوم
ع ��ن الإنرتن ��ت  ،internetف�أقول ماذا عن الفل�سفة اجلوان ّي ��ة  .innernetوهنالك
� ً
أي�ض ��ا يو�سف ك���رم �صاحب الفل�سف ��ة التومائية اجلديدة ،وح�سني م���روة ،والطيب
تيزيني ،و�صادق جالل العظم ،يف تعبرياتهم عن العقالن ّية املاد ّية اجلدل ّية ،وف�ؤاد
زكري���ا وتعبريه عن الفك ��ر العقالين املو�ضوعي ,وح�سن حنف���ي وتعبريه عما ي�س ّميه
ه ��و الي�سار الإ�سالمي ,و�أخ ًريا ح�سن البنا االمتداد الفكري الإ�سالمي لر�شيد ر�ضا
والداعي ��ة للفكر الإ�سالمي ال�سيا�س ��ي احلركي ،رغم حماوالت ��ه املختلفة للت�أ�سي�س
النظ ��ري الذي يتي ��ح االمت�ل�اك املعريف حلقائ ��ق الواق ��ع و�ضرورات ��ه وم�ستجداته
واحتياجاته وحركته امل�ستقبلية.
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مدت �أغلبية املدار�س الفكري ��ة العربية �إىل تر�سيخ الواقع القائم و�إعادة
لق ��د َع َ
�إنتاج ��ه ،رغم ما اجتهد في ��ه البع�ض من �إعمال الر�ؤية النقد ّي ��ة للرتاث ،التي جعلت
مو�ضوعا رئي�س ًي ��ا للدرا�سة والتحليل والتقومي – و�أ�ضي ��ف هنا �أن تراثنا
م ��ن الرتاث
ً
الي ��وم مه َّدد من جانب ثالث ��ةّ :
الطغاة ،وال ُغزاة ،وال ُغالة  -لك ��ن هذه الر�ؤية النقدية
�أفرزت اجتاهات وتيارات فكري ��ة جديدة وم�شاريع فكرية لعدد من الباحثني العرب،
ويق ��ف عل ��ى ر�أ�س هذه امل�شاري ��ع يف امل�شرق :ح�سني م���روة ،وح�س���ن حنفي ،وحممد
جاب���ر الأن�ص���اري ،و�أدوني����س ،والطيب تيزيني ،ويف املغرب حمم���د عابد اجلابري،
وعبد اهلل العروي ،وطه عبد الرحمن.
لك���ن �أين التيارات الفكرية العربية التي تع�ِّبرِرِّ عن �شعور «ال�شباب»؟ �صحيح
�أنن���ا نكربك���م �س ًّن���ا لكنن���ا نتجدد مع جتديدك���م .و�أُ�ضي���ف نحن بحاج���ة �إلى ()100
مليون فر�صة عمل جليل ال�شباب من �سنّ  25-15عا ًما ،لكن الأهم �أن يكون العمل
ً
حفاظ���ا عل���ى كرامة الإن�سان .فاحلديث يج���ب �أن ال يكون فقط عن �س ّد الفجوة يف
امليزانية و�إمنا �س ّد الفجوة يف الكرامة الإن�سانية.
عندم ��ا بادرن ��ا �إىل ت�أ�سي�س منتدى الفكر العربي ،قب ��ل �أكرث من واحد وثالثني
عا ًم ��ا ،يف عام  ،1981كان هدفن ��ا وهاج�سنا هو حاجة العامل العربي �إىل مركز فكري
ي�ض ��م نخ ��ب املفكرين الع ��رب ،بهدف متكينه ��م من م�ساع ��دة �ص َّناع الق ��رار ملعاجلة
التحدي ��ات التي يواجهه ��ا العامل العربي ،واملُ�ساهمة يف �صن ��ع م�ستقبل �أف�ضل للأجيال
القادم ��ة .وال �أن�س ��ى يف القمة العربي ��ة االقت�صادية التي ُع ِقدت يف ع ّم ��ان «قمة الوفاق
واالتف ��اق» ،التي انتهت  -للأ�س ��ف  -بالنفاق عند الفراق� ،أنن ��ي ُك ِّلفت من جانب �أخي
الراح ��ل امللك احل�س�ي�ن ،رحمه اهلل ،يف التجوال على ر�ؤ�ساء الدول ،فقال يل �أحدهم:
الآن وق ��ت القيلولة .فقلت ل ��ه� :إن الدولة العربية مبفهوم عب���د الرحمن ابن خلدون
انته ��ت يف القرن الثام ��ن ،وبعد قرون من القيلولة هال بحثن ��ا عن الإفادة من ن�صف
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واملحا ِفظ ال�سيادية العربية
�ساعة؟ لقد وجدت �أن الإرادة العربية ما تزال يف قيلولةَ ،
ُت ��دار من قبل الأجانب� .أين نحن من �س�ؤال « َمنْ �أنا؟» ،ال�س�ؤال عن َ«منْ �أنتم؟» ،وقد
وجدت الآثار الكاملة جلدي امللك عبداهلل وفيه كتاب بعنوان « َمنْ �أنا؟» ،و�أ�ضيف ملن
�أنتمي؟ و�أين �أقف من امل�ستقبل؟
ال ب ��د لنا �أن نب ��د�أ بال�صدق مع ال ��ذات وال�صدق مع الآخ ��ر واملحيط .ومو�ضوع
«احلمى» هي من اللغة الأكادية وتعني
احلمى هو �أو�سع من االحتبا�س احلراري ،فكلمة ِ
ِ
«املح ّب ��ة» ،وق ��د دخلت �إىل قامو� ��س اللغات احل ّي ��ة .لكنني �أجد ،يف احل� � ّل والرتحال،
ا�ستحد َثت اللغة
الكث�ي�ر من امليت ��ة قلوبهم و�إنْ كان ��وا يتحدثون باللغ ��ات احل ّية ،وق ��د
َ
احلم ��ى «املحبة»؛ فنحن نقول« :ر�أ�س احلكمة خمافة
الأكادي ��ة كلمات ذات فائدة مثل ِ
احلمى ممث ًال يف هذه الد ّرة
اهلل» ،و�أ�ضي ��ف «ر�أ�س احلكمة حمب ��ة اهلل»� .إننا نرى هذا ِ
الفا�س ّية ،يف هذه املدينة الغالية علينا جمي ًعا.
ا�سمح ��وا يل ،كذل ��ك� ،أن �أُ�شري �إىل الأم ّية الثقافية ،ف�أقول �إن �أطول م�سافة هي

ب�ي�ن العقل والف�ؤاد ،والأم ّي ��ة الثقافية هي تلك الأم ّية التي تبتع ��د عن متكني الإن�سان
وتعمم الفردانية «الأنا».
العربي وامل�سل ��م وتفعيله ،وتبتعد عمدً ا عن ال�صالح الع ��امِّ ،
نح ��ن نرى يف ه ��ذه الأيام �أرب ��ع دول ذوات قوة يف ه ��ذا الإقليم «غ ��رب �آ�سيا و�شمال
�إفريقيا» :تركيا� ،إي ��ران ،الواليات املتحدة ،و�إ�سرائيل! �أما نحن العرب فل�سنا بحاجة
لأعداء لأننا �أعداء �أنف�سنا ،و�أعداء الفكرة الأ�سا�سية يف �أي تطور� ،أو نقد خ َّالق ،وهي
الآف ��ة التي نواجهه ��ا اليوم ،وقد �أ�سميتها «ثقافة الأم ّية» .لك ��نَّ التحدي الآن هو كيف
نتك َّيف مع الرياح العاتية وكيف ُنف ِّعل دور املف ِّكر العربي؟
أ�سي�سي ملنتدى الفكر العربي ،الذي ُعقد
�أو�ضحنا يف دعوتنا خالل االجتماع الت� ّ
العربي
خ�ل�ال الفرتة  ،1981/3/15-13ر�ؤيتنا الواقعي ��ة واال�ست�شرافية لدور املفكر
ّ
املتمثلة بـالآتي:
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1� -1إيج ��اد الأف ��كار والت�ص ّورات الت ��ي ينبغ ��ي �أن ُتبنى عليها املواق ��ف العملية
ل�ص ّناع القرار ،والتي ترتبط ب�أولويات املنطقة العربية.
2 -2توعي ��ة املواطن العرب ��ي و ُمتِّخذ القرار بهذه الأف ��كار ،حتى ي�صبح املواطن
متفاعل معها .والأهم من
متلق للأف ��كار �إىل
ٍ
دعام ��ة لها ،وحتى يتح ّول من ٍ
ذل ��ك �أن ُي�شرك �صاحب القرار املف ِّكر العربي يف النظر �إىل امل�شكالت التي
تواجه الوطن واملواطن ،وكيفية ا�ست�شراف امل�ستقبل.
كان �شعارن ��ا ال ��ذي اخرتناه ،عند ت�أ�سي�س منتدى الفك ��ر العربي ،هو «الإنتماء
والإمن���اء»؛ �شع ��ار يعك�س حاجات الأمة والتحدي الذي يواجهها� ،أال وهو غياب الوعي
أهلي وم�ؤ�س�ساته وتغييبه �إىل حد ميكن تو�صيفه مب�شكلة الأمية الثقافية.
للمجتمع ال ّ
وتنطل ��قُ ر�ؤيتنا من �أن الأ ّمة تعي�ش درجات من الأمية الثقافية .وعليه ،ال ميكن
احلدي ��ث ع ��ن التطوير الذات � ّ�ي لقدراتها الإبداعي ��ة من دون تهيئة الأج ��واء املالئمة
للتغي�ي�ر الذات � ّ�ي الذي ي�ستن ��د �إىل �أ�سب ��اب التحدي ��ات وخلفياتها ،ومن ث ��م تو�ضيح
م�ضامني التفاهم بني جمتمعاتنا العربية� ،سواء يف الوطن �أو املهجر.
تنموي م�ستق ّل ع ��ن املواقف الر�سم ّية واخلالفات
كان هدفن ��ا بلورة فكر عربي ّ
العربي ح ًرا يف توجهه ون�شاطه،
القطر ّية ،من خالل تقدمي �شيء جديد ،يكون املف ّكر
ّ
م�ستق ًال عن الأنظمة الر�سم ّية.
لقد َ�ش� � ّكل هذا التوجه اختبا ًرا �صع ًبا لنا ،يف مرحلة �صعبة من تاريخ العالقات
العرب ّي ��ة العرب ّي ��ة ،فر�ضت علينا املخاطرة والعمل بح ّري ��ة واتخاذ املبادرات ،وجتاوز
العربي م ��ن ناحية ،وبني العامل
احل�سا�سي ��ات والتوا�ص ��ل واحلوار بني العرب � ّ�ي و�أخيه
ّ
العربي وبني املنطقة والعامل من ناحية �أخرى.
وكانت املرحلة الثانية من رحلتنا لتعزيز دور املفكر العربي تهدُف �إىل مواجهة
التحديات التي م ّر بها العامل العربي يف عقدي الثمانينيات والت�سعينيات ،ومنها عزلة
م�صر عن العامل العربي ،و�آثار احلرب العراق ّية – الإيران ّية ،وحرب اخلليج الأوىل.
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وق ��د بادرنا �إىل عقد الكثري من احلوارات العرب ّية  -العرب ّية ،والعرب ّية  -الدول ّية،
الت ��ي ر َّك ��ز معظمها على معاجل ��ة ق�ضاي ��ا الأمة ،و�إع ��داد الدرا�س ��ات امل�ستقبل ّية
(اال�ست�شرافية).
و�أ�ضي ��ف هنا� :أين نحن من الإنتاج ّية وحتديد الأولو ّيات؟ �إن التعاون فيما بيننا
ل ��ه م�سميات متع ��ددة؛ فتارة نتحدث عن الدولة �أو النظ ��ام �أو ال�سلطة ،لكنني �أحتدث
ع ��ن الوطن ب�أ�ضالعه الثالثة :القيادة ال�سيا�سي ��ة ،والقيادة االقت�صادية واالجتماعية
املُ ْنتَخب ��ة ،والقي ��ادة املدني ��ة .ولق ��د ُزرتُ م�ؤخرا ف�ضيل ��ة الإمام الأكرب �شي ��خ الأزهر
ال�شري ��ف ،واتفقنا على �أهمية التوا�صل يف مو�ضوع «ميثاق اجتماعي عربي»(*) ي� ِّؤ�س�س
للت�ضام ��ن فيم ��ا بيننا .يف �أوروبا هنالك بنك للإعمار ،وه ��م يتوجهون �إلينا باحلديث
ع ��ن دعم امل�شاريع .وات�ساءل هنا� :إىل مت ��ى �سنبقى جملة م�شاريع؟ هل ب�إمكاننا تب ّني
الر�ؤي ��ة التكاملية لن� ِّؤطر تلك امل�شروع ��ات؟ و�أين مربط الفر�س يف ذلك؟ نحن بحاجة
�إىل ميث ��اق اجتماعي ومنظومة نزاهة وا�ضحة ُت ِلزمنا جمي ًعا باعتناق امل�س�ؤولية احل ّرة
 نظام الواجبات واحلقوق � -إذ �إن �أ�سو�أ �أنواع التح ُّرر هو التح ّرر من امل�س�ؤولية.�أع ��ود �إىل ر�سالتن ��ا ودورنا يف منت ��دى الفكر العربي ،ف�أق ��ول �إنه على الرغم
من الأج ��واء العربية املل َّبدة بالغيوم والقلقة واله ��زات الداخلية يف العامل العربي،
نتيج ��ة لالنق�سام الذي �شهده عل ��ى م�ستوى النخبة والقي ��ادات الر�سمية ،وا�صلنا،
العربي وال ��دو ّ
العربي ،تنظيم
يل ،وكذلك وجود منتدى الفك ��ر
من خ�ل�ال حتركنا
ّ
ّ
الأن�شط ��ة وامل�شروعات البحث ّية والفكري ّة .ورغ ��م كل هذه ال�صعوبات مت ّكنا ،بحمد
التما�سك واال�ستمرار يف �أداء ر�سالتنا لرفع الي�أ�س عن �أبناء الأمة وجتديد
اهلل ،من
ّ
روحها املعنو ّية.
العربي على التعاط ��ي مع التحدياتّ ،
نظمنا يف فرتة
ولك ��ي ُنثبت قدرة املواطن
ّ
العربي )21( ،ح ��وا ًرا عرب ًيا عرب امل�ؤمترات
الثمانيني ��ات ،ومن خالل منت ��دى الفكر
ّ
والندوات وور�ش العمل ،جمعت الكثري من مف ِّكري الأ ّمة العربية و�صانعي القرار فيها
العربي» يف نهاية عام .2012
االجتماعي
العربي «امليثاق
(*) �أطلق منتدى الفكر
ّ
ّ
ّ
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لبح ��ث التحديات الأ�سا�سية التي تواجه هذه الأم ��ة ،ومنها :التعاون العربي؛ التعليم؛
االقت�ص ��اد؛ ال�سيا�سة؛ التنمية؛ الإعالم؛ العلوم والتكنولوجيا؛ الأمن العربي؛ النه�ضة
العربية والإ�سالمية؛ هموم ال�شباب واملجتمع العربي؛ النظام الإن�ساين العاملي وحقوق
الإن�س ��ان يف الوط ��ن العربي .وخرجت ه ��ذه الأن�شطة بت�ص ّورات ور�ؤى ل ��و ُقدِّ ر لها �أن
ُتط َّبق لكانت �أو�ضاعنا �أف�ضل بكثري مما نحن فيه الآن.
وخالل الفرتة نف�سها نظمنا نحو ( )22حوا ًرا عرب ًيا دول ًيا ،مب�شاركة م�ؤ�س�سات
فكرية ور�سمية يف �إفريقيا ،و�أمريكا الالتينية ،و�أوروبا ،وجنوبي �شرق �آ�سيا ،وال�صني،
واالحت ��اد ال�سوفييتي (ال�ساب ��ق) ،والدول اال�سكندنافية ،والياب ��ان� ،إ�ضافة �إىل حوار
�أتباع الأديان.
ويف جم ��ال البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجي ��ة امل�ستقبلية� ،أجنز املنتدى درا�سات
مه ّمة تناولت :الأمن القومي العربي ،التعليم يف القرن احلادي والع�شرين� ،آفاق التكامل
الأمن ��ي بني ال ��دول العربية ،االعتماد الذات ��ي اجلماعي العربي ،هج ��رة العقول� ،إنتقال
الأيدي العاملة العربية ،وغري ذلك.
العربي وهموم ��ه ،بادرنا يف عام
ولت�أكي ��د �صل ��ة املف ِّكر العربي بق�ضاي ��ا الوطن
ّ
� 1988إىل �إ�صدار تقرير �سنوي عن «حالة الأمة العربية» ،وكنا نخطط لإقامة فروع
�إقليمية للمنتدى يف املغرب العربي ،واخلليج العربي ،ووادي النيل .ف�أع�ضاء املنتدى،
الذين يزيد عددهم على ( )300ع�ضو ينتمون �إىل جميع الدول العربية.
لقد كان ��ت ر�ؤيتنا ،وما زالت� ،أن التكامل ب�ي�ن املجتمع املد ّ
ين والقطاع اخلا�ص
احلكومي (�أ�ضالع الف�ضاء الثالث) ،هو حجر الأ�سا�س يف حتقيق الأهداف
والقط ��اع
ّ
التنموي ��ة للمجتم ��ع العرب ��ي ،م ��ا ي�ستوجب رف ��ع م�ستوى الوع ��ي بـ (ثقاف ��ة امل�شاركة
امل�ؤ�س�س ّي ��ة) ،لكي يكون لدين ��ا ذلك العنقود املتداخل الذي ي�ض ��م الأمن واالقت�صاد،
أكادميي،
والعل ��م ،والثقافة ،وهو العنق ��ود التعاقدي بني القطاع الر�سم � ّ�ي ،والفكر ال
ّ
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وامل ��ا ّ
واال�ستثماري ،واملجتم ��ع املد ّ
ين ،ومبا ي�ساهم يف ت�أكي ��د امل�شاركة ال�شعبية يف
يل
ّ
�صنع القرار.
العربي ،ر َّكزنا
ومن َمعني هذه الر�ؤية ومنطلق هدفنا من ت�أ�سي�س منتدى الفكر
ّ
عل ��ى متطلبات َج�سر الفجوة بني الفك ��ر و�صنع القرار ،الذي ي�شتم ��ل على �إ�سهامات
املجتم ��ع العرب ��ي مبف ِّكري ��ه ونخب ��ه داخل الوط ��ن وخارج ��ه ،وتطوير �أُط ��ر ح�ضارية
لالخت�ل�اف من �أج ��ل معاجلة النزاع ��ات العربية ،وتطوير النظ ��ام الرتبوي العربي،
ل�ضم ��ان مواءمة التعليم الحتياجات املواطن والوطن على ال�سواء ،وتطوير امل�ؤ�س�سات
الفكري ��ة ،باعتبارها الذراع الأ�سا�س يف رفد �صان ��ع القرار باملعلومات التي جتعل من
القرار ناج ًعا وم�ؤث ًرا.
كان ر�أينا منذ البداية ،وما يزال� ،أن هجرة الكفاءات العربية �إىل اخلارج ،هي
�إنعكا�س لعدم مواءمة النظام االقت�صادي لالحتياجات الوظيفية لهذه الكفاءات .كما
�أن البطال ��ة ب�ي�ن ال�شباب تعود �إىل غياب التوجيه ال ��كايف لطموحاتهم ،ذلك التوجيه
املبني على القاعدة املعرفية لدى امل�ؤ�س�سات الر�سمية.
ويف �ض ��وء ه ��ذه احلقائق ،ر َّكزن ��ا ،منذ ما يزيد عل ��ى العقدين ،عل ��ى �ضرورة
وواقعي .ومن ذلك
�ري
التعام ��ل مع التحدي ��ات امل�ستقبلية ،من منظور ا�ست�شرايف فك � ّ
ّ
م ��ا يتع َّلق مبوا�ضيع عدة ،مثل :العوملة؛ ال�شراكة العربية املتو�سطية؛ الثورة املعلوماتية
واالت�ص ��االت؛ التعام ��ل م ��ع �أزمة النظ ��ام امل�ؤ�س�سي العرب � ّ�ي؛ التح ��رك ال�صامت يف
ا�ست�شراف الأزمات ودرا�ستها؛ حتديد مفهوم اال�ستغراب مقابل اال�ست�شراق.
واليوم ،ونحن يف مملكة احلكمة والدراية ،ومن موقعكم �أنتم �أيها الأكادمييون،
ف� ��إن املطلوب يف هذه املرحلة بالذات لي�س عقد القم ��م العربية ،و�إمنا لقاءات �ضمن
املفهوم العربي العتيق ملجال�س الأدب والفكر.
وم ��ن �أجل حتقيق هذه الر�ؤي ��ة� ،سارعنا �إىل �إن�ش ��اء �إدارة للدرا�سات والربامج
يف منت ��دى الفكر العرب � ّ�يُ ،ت�ساهم يف تعزيز الدرا�سات والبح ��وث اال�ست�شرافية ذات
امل�سا� ��س املبا�شر بق�ضاي ��ا الوطن العربي واالرتق ��اء بو�سائل ال�شراك ��ة والت�شبيك مع
العربي وخارجه.
مراكز البحوث والدرا�سات يف داخل الوطن
ّ
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ولإدراكنا �أهمية الدور الذي ميكن �أن ي�ؤديه ال�شباب ومعاجلة التحديات التي
تواجهه���م ،كان ه ��ذا املو�ضوع على ر�أ�س �أولوياتن ��ا ،ويف �صلب اهتمامنا منذ البداية.
فق ��د بادرنا �إىل عق ��د امل�ؤمتر ال�شبابي العربي الأول يف ني�س ��ان� /إبريل  2004بعنوان
«ال�شب���اب العرب���ي وحتديات امل�ستقب���ل» ومب�شاركات �شبابية كبرية من خمتلف الدول
العربية .ثم �أعقبه امل�ؤمتر ال�شبابي الثاين بعنوان «ال�شباب العربي يف املهجر» ،الذي
ُعق ��د يف ني�سان� /إبريل  .2006ووا�صلنا عقد هذه امل�ؤمترات التي كان �آخرها امل�ؤمتر
ال�شباب ��ي الرابع يف مكتبة الإ�سكندري ��ة مب�صر يف �شهر كانون الأول /دي�سمرب ،2010
ال ��ذي جاء بعنوان «ال�شب���اب وظاهرة العن���ف» .ونحن الآن يف �ص ��دد التح�ضري لعقد
امل�ؤمت ��ر ال�شبابي اخلام�س بعن ��وان «امل�ستقبل العربي يف �ضوء احل���راك ال�شبابي»(*).
وبهذه املنا�سبة �أود �أن �أوجه الدعوة �إليكم يف جامعة �سيدي حممد بن عبداهلل لت�سمية
ممثليكم للم�شاركة يف هذا امل�ؤمتر املهم.
ك ّن ��ا نقول ،وقب ��ل �سنوات طويلة من ب ��دء احلراك يف ال�ش ��ارع العربي يف بداية
 ،2011هنال ��ك غي ��اب يف العالق ��ة امل�ؤ�س�سية بني �صاح ��ب القرار واملراك ��ز الفكرية
لأ�سباب متعددة .وك ّنا ندعو كال الطرفني لتجاوز الأ�سباب الكامنة وراء هذا التفاعل.
وك ّن ��ا نت�س ��اءل ،بهدف حتفيز املف ِّكري ��ن وال�سيا�سيني :ملاذا يحر� ��ص �ص ّناع القرار يف
الغرب على اال�ستعانة باملف ِّكرين والباحثني قبل الإقدام على �أي قرار يخ�ص م�صالح
�أوطانه ��م؟ فالتخطي ��ط اال�سرتاتيجي لي�س ً
يخ�ص
منوط ��ا ب�ص ّناع القرار فق ��ط ،بل ّ
و�سبل
اجلمي ��ع ،وعل ��ى احلكوم ��ات �أن ُت�ش ��رك املف ِّكرين يف م�س�ؤولي ��ة �إدارة املجتم ��ع ُ
تقدم ��ه .وللأ�سف مل تلقَ دعواتنا املتكررة عرب �سن�ي�ن طويلة ،االهتمام الالزم ،حتى
العربي.
فوجيء اجلميع مبا ح�صل يف الربيع
ّ
وعندم ��ا نق ��ول ذلك ،ف� ��إن منتدى الفكر العرب � ّ�ي الذي نر�أ�س ��ه ،مل يتوقف عن
تق ��دمي ر�ؤاه وتوقعاته امل�ستقبلية �إزاء خمتلف جوان ��ب احلياة ،منذ ت�أ�سي�سه قبل �أكرث
عاما وحتى الآن.
من (ً )31
(*) ُعقد هذا امل�ؤمتر يف نهاية عام .2012
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وله ��ذا الغر�ض عقدنا �أكرث من ( )251ندوة ولق ��ا ًءا فكر ًيا ،و�أ�صدرنا �أكرث من
( )282كتا ًبا وبح ًثا و�إ�صدا ًرا فكر ًيا ،وجميعها تتعلق مب�صالح الأ ّمة العربية وق�ضاياها
ومكانته ��ا ب�ي�ن الأمم .لك ��ن ما فائدة كل ذل ��ك �إذا مل نتقدم يف تفعي ��ل الوطن �ضمن
�أُ�س� ��س العمل امل� َّؤ�س�س ��ي ،و�أذكركم �أن امل�أ�س�سة الإ�سالمية ق ��د هجرت املنطقة � ً
أي�ضا،
فامل�ؤ�س�س ��ات الإ�سالمية تعمل ب�صورة منتظمة يف العوا�صم الأوروبية ،وال نرى هنالك
ُ
يحافظ على الثقة بيننا
م�أ�س�س ��ة �إ�سالمية توائم فكرة الت�ضامن االجتماعي يف �إطا ٍر
وبني النا�س.
عاما على ت�أ�سي�س منت ��دى الفكر العربي ،الذي جاء
�إن م ��رور �أكرث م ��ن ثالثني ً
تتويج ��ا لعط ��اء العرب الفكري والثق ��ايف الرفيع عرب م�سريته الطويل ��ة ،والذي واكب
ً
�أح ��داث املنطق ��ة ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة واالقت�صادية ،و�أ�سهم بجدي ��ة متّ�صلة يف
تعزيز التح ُّقق الإبداعي للفكر العربي املعا�صر ،يكت�سب �أهمية خا�صة يف هذه املرحلة
الدقيق ��ة والفا�صلة ،التي يجد الفكر العربي نف�سه حما�ص ًرا فيها بني حتديات نه�ضة
من�شودة ُتلحقنا بركب الع�صر ،وواقع مثقل بالإخفاق ُي ِلزمنا ب�ضرورات التك ُّيف وينحو
بنا نحو �إنتاج تلك النه�ضة اجلديدة.
له ��ذا ،ف�إننا جن ُد �أنف�سنا يف �أ�شد احلاج ��ة الآن ،و�أكرث من �أي وقت م�ضى� ،إىل
م�س�أل ��ة التطلُّع �إىل الأم ��ام� ،إىل امل�ستقبل ،وفق مرتتبات املا�ض ��ي وحقائق احلا�ضر،
منهجا تت�آز ُر فيه كل اجلهود الإبداعية للمفكرين العرب،
و�أن نتخ ��ذ من اال�ست�شراف ً
والعنا�ص ��ر الفاعل ��ة يف خمتلف �أقطار عاملن ��ا العربي ،وذلك من �أج ��ل جتديد خ َّالق
ملنطلقاتنا و�أولوياتنا التنموية ،وتو�صيف �أ�شمل الحتياجاتنا النه�ضوية ،و�أكرث حتديدً ا
لإ�شكاليات م�شروعن ��ا احل�ضاري العربي ،و�أجنع معاجلة لتحدياته ،وا�ستجابة فاعلة
ملتطلباته؛ تلبي ًة لتطلعات �أمتنا من �أق�صاها �إىل �أق�صاها.
�إنَّ التح ��دي الفك ��ري ال ��ذي نواجهه حال ًيا ه ��و �أن الزمن العرب ��ي احلا�ضر،
وبحك ��م �شرط ��ه التاريخي وعالقاته الرتاثية ،هو خليط ب�ي�ن �أزمنة متعددة� ،أو هو
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 كم ��ا يق ��ول ال�سيد يا�سني  -زم ��نٌ تتقاطع في ��ه الأزمنة ،وتت�ص ��ارع ،من دون �أنيك ��ون �أقربها �إىل القرن احل ��ادي والع�شرين �أكرثها بال�ضرورة ت�أث�ي ً�را �أو ح�ضو ًرا
�أو ق� � ّوة .فه ��و زمنٌ يجاور ما ب�ي�ن �أق�صى مظاهر التقدم و�أق�س ��ى درجات التخلف،
زم ��نُ املتعار�ضات املت�صادمة �أفق ًيا ور�أ�س ًيا م ��ن �أبنية الثقافة واملجتمع واالقت�صاد
والدولة بكل م�سمياتها العربية.
ولعل التحليل املت�أين لل�شروط املتغرية يف العملية املت�صلة من التحوالت الداخلية
نوعا من الأفق الذي ي�سمح بت�أمل �إمكانات امل�ستقبل .فالوطن العربي
ينتج ً
لهذا الفكرُ ،
يخل ��و من �صناديق املعرفة .و�أقول ال ب ��د �أن نلتقي لنجدد املعرفة يف واقعنا وما�ضينا،
و�إنَّ بن ��اء �سلوكي ��ة جديدة� ،أو ثورة بي�ض ��اء يف عقولنا مت ِّكننا م ��ن تعميق الفهم لهذه
املرحلة التاريخية اخلا�صة .فال�س�ؤال عن �أي زمن نعي�ش يف احلا�ضر لي�س �سوى الوجه
الآخ ��ر من ال�س�ؤال عن الزم ��ن الذي ميكن �أن نعي�شه يف امل�ستقب ��ل .وهناك َمنْ نادى
بنه ��ج توفيقي ُيعا ِلج �إ�شكالية الالح�سم يف الفكر والواقع ،رغم �أن الظاهرة التوفيقية
يف الواقع العربي ال تنح�صر يف اجتاه فكري بعينه ،و�إنها �أو�سع و�أخطر يف واقع الأمر
مما تتبدى يف ظاهر اخلريطة الفكرية العربية .فمن تعادلية توفيق احلكيم القائمة
على ت ��وازن الأ�ضداد وتعادلها من جه ��ة� ،إىل «مادروحية» (امل ��ادة والروح) �أنطوان
�سعادة من جهة �أخرى ،ميكننا �أن نرى ات�ساع املدى التوفيقي يف الفكر العربي� ,أكان
قطر ًي ��ا �أم قوم ًيا� ،إ�سالم ًي ��ا �أم م�سيح ًيا ،رغم تغاير وت�ضاد ،و�أحيا ًنا توافق ،اخلطاب
الأيديولوجي بني القوميني والإ�سالميني وامل�سيحيني العرب.
ونعل ��م �أن �أ�سئلة الفك ��ر العربي حول احلا�ضر كثرية ومت�شعبة ،لكن الأكرث منها
إحلاح ��ا هو �س� ��ؤال امل�ستقبل ،و�ضرورة �أن ت�شتمل الإجابة علي ��ه ُبعدً ا معرف ًيا وفل�سف ًيا
� ً
وثقاف ًي ��ا واجتماع ًيا و�سيا�س ًي ��ا واقت�صاد ًيا وتاريخ ًيا ،حتى ال يغيب �أي منها عن الوعي
الك ّلي بهذه الق�ضايا امل�صريية.
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وه ��ذا لعمري جوهر �إ�شكالية النه�ضة ،وه ��ي متثل املهمة الكربى التي يواجهها
هذا الفكر بغية حتديد مالمح امل�ستقبل و�إعادة بناء امل�شروع احل�ضاري العربي.
هن ��ا ،ال بد من النظ ��ر يف طبيعة الفك ��ر العربي املعا�صر ،وحتدي ��د املنطلقات
املعرفي ��ة ل ��ه ،واملح ��دِّ دات املنهجية لعمل ��ه ،وق�ضاياه ،و�إب ��داء وجهة نظ ��ر نقدية يف
ا�ص ��رة ه ��ذا الفكر �أو ما�ضويته .وملاذا ُي َ
نظر �إليه �أحيا ًن ��ا على �أ ّنه م�سكون بالغيبية
ُم َع َ
وعدم الفعالية واالغرتاب عن الواقع؟ هل لأن الق�ضايا التي ين�شغل بها الفكر العربي
تع ��ود �إىل مو�ضوع ��ات م�ضى على طرحه ��ا �أكرث من قرن ،كق�ضية امل ��ر�أة ،والأقليات،
وال ُهو ّي ��ة ،والعروبة والإ�سالم ،والدين وال�سيا�سة ،والدول ��ة الدينية واملدنية؟ �أم لأنها
تخ�ص جمتم ًعا �آخ ��ر يف زمن �آخر ال يتطلب م ّن ��ا االلتزام الكايف
ق�ضاي ��ا تب ��دو ك�أنها ّ
مبفهوم القومية والنه�ضة واحلداثة؟ ملاذا مل يكن الفكر العربي فاع ًال وم�ؤث ًرا يف تغيري
الواقع وتطويره� ،أو تهذيبه� ،أو حت�سني �أدائه؟ وملاذا يحاول هذا الفكر �أن يخلق واق ًعا
م ��ن داخل ذاته ث ��م يعاجله بعيدً ا عن الواقع احلقيقي؟ مل���اذا ال ي�شعر املثقف العربي
بالواق���ع بدرج���ة �أك�ث�ر ح�سا�سية م���ن الإن�س���ان الع���ادي؛ فيطرح ً
مث�ل�ا مو�ضوعات
تخ� ّ���ص ال�شب���اب ،واحلراك العربي ،والتح ّوالت االقت�صادي���ة ،وال�صراعات العربية،
وجتارب الوحدة ،وف�شل الإ�صالح ال�سيا�سي ،وعدم اال�ستفادة من ثورة املعلومات؟
�إن ه ��ذه الأ�سئل ��ة وغريها ،مما ي�ؤرق كل مف ِّكر عربي حري�ص على �أن يرى �أمته
يف م�ص ��اف الأمم املتقدم ��ة ،ال ب ��د من الإجاب ��ة عليها من خالل جه ��د فكري عربي
جماع ��ي البت ��داع �أ�صالة عربية ت�ستنطق الق�ضايا الك�ب�رى املطروحة حيال امل�ستقبل؛
�أي حماولة ا�ستيعاب حقائق العامل املعا�صر وعنا�صره وا�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل.
ه ��ذا ،مع قناعتنا �أن �إ�شكالي ��ات النه�ضة العربي ��ة � -إذا �أردنا البحث فيها من
خالل منظ ��ورات الفكر العرب ��ي  -م�شروطة ،معرف ًي ��ا وتاريخ ًي ��ا ،مبتعلقات مرياثنا
الثقايف ،ومرتبط ��ة ب�شبكة عالقات املجتمع العربي بذاته ،و�إطاره الإ�سالمي الأو�سع،
- 20 -

وجمال ��ه الإن�ساين الأ�شمل ،ونوع ّية هذه العالقات ،وم ��ا ترتَّب عليها عرب التاريخ من
تفاع�ل�ات ،وما �شابها من تناق�ضات ،وموقعنا احلا�ضر يف �إحداثيات العامل املعا�صر،
وموقفن ��ا مما يدور في ��ه ،وا�ستجابتن ��ا لت�أثريات الث ��ورات التقني ��ة ،و�إ�سهامنا فيها،
وح�صيلتنا منها ،ومدى ا�ستفادتنا من كل عطاءات احل�ضارة الإن�سانية.
وال ميك ��ن �أن يح�ص ��ل ذلك �إ َّال من خ�ل�ال تفهم تاريخي نق ��دي عقالين عميق
لل�ت�راث وا�ستيعاب ��ه ،وكذلك فه ��م حقيقي دقيق حلقائ ��ق العامل املعا�ص ��ر ومعطياته
ب�إمكاناته وتعقيداته كافة .ويف هذين الطرفني من املعادلة املعرفية ،ال بد من امتالك
ال�شجاع ��ة والق ��درة العلمية على فه ��م الواقع العرب ��ي الراهن مبعوقات ��ه و�إمكانياته
الذاتي ��ة الداخلية ،وما يحيق به م ��ن �أخطــار وتهـديدات خارجي ��ة .وكذلك ال بد من
�إعطاء االهتمام الكايف حلاجات هذا العامل العربي احلقيقية الراهنة وامل�ستقبلية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فمن ال�ضروري �أن ن�ستخل�ص من ذلك ال�سياق وجوب �أن يكون
ل ��دى املفكر العربي املعا�صر ق ��درة عقالنية ح ّرة و�شجاعة م ��ن �أجل فهم احتياجات
احلا�ضر وحتديات امل�ستقبل ،واال�ستجابة الفاعلة لها .وهذا ال يتم �إ َّال بالعلم املُ�سترَ ِ د
لكام ��ل وظيفته يف جميع جوانب الواقع العرب ��ي .فهذا بر�أينا ح ًقا ميثل �شرط الإبداع
و�صناعة الأ�صالة العرب ّية امل�ستقبل ّية.
نح ��ن نبح ��ث هنا ع ��ن كل ما ميك ��ن �أن ي�شكل ��ه الفك ��ر العربي م ��ن �إ�سهام يف
ا�ست�ش ��راف م�ستقب ��ل الأ ّمة العرب ّية ،وم ��ا يتطلبه ذلك من ا�ستع ��داد معريف ومنهجي
لبلورة بنية فكر ّية عرب ّي ��ة م�ستقبل ّية لتحقيق م�شروع النه�ضة ،لكي ت�ؤدي الأمة دورها
الف ّعال واملرجو على امل�سرح العاملي .وحماولة حت ُّكم الفكر العربي وقدرته على توجيه
امل�ستقب ��ل و�صناعت ��ه ،ب ��د ًال من اال�ستم ��رار باالنفع ��ال بتحدياته وحماول ��ة ا�ستيعاب
�صدماته بالتك ُّيف مع خيارات الواقع املفرو�ضة عليه.
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له ��ذا ،ال نري ��د لعالق ��ة الفكر العرب ��ي بامل�ستقب ��ل �أن تظل هي عالق ��ة املا�ضي
باحلا�ض ��ر ،و�إمن ��ا ن�ستثمر عطاءات املا�ض ��ي لبناء امل�ستقبل ،ونط� � ِّور ك�سب احلا�ضر
� ً
أي�ض ��ا من �أجل امل�ستقب ��ل .فالفكر العربي على اخت�ل�اف مرجعياته وتباين اجتاهاته
وتن ��وع �آلياته وم�ضاعفات ��ه ينبغي �أن ينخ ��رط يف البحث عن امل�ستقب ��ل وا�ست�شرافه،
مت�سلحا بال�شروط املعرفية والثقافية وجممل اخلربة التاريخية ،م�ست�صح ًبا مع ذلك
ً
ك ّله ثمار عالقات املجتمع العربي بذاته وبالآخر القريب والبعيد� ،أو حيث تلتقي �أ�سئلة
الفكر العربي حول هذا امل�ستقبل.
عنده ��ا فقط يكون عطاء الفك ��ر العربي �أكرث �شمولية و�أعم ��ق ً
ترابطا ،ليحقق
ا�ستجاب ��ة دائمة للتحوالت العميق ��ة التي حتدث يف هياكل املجتم ��ع العربي الداخلية
واخلارجية و�أفقه وعالقاته ،ولينتج من ذلك حركة فكرية متجددة تتعلق با�ست�شراف
امل�ستقبل؛ �إذ �إن اله ��دف اال�سرتاتيجي للفكر هو االن�شغال الدائم ب�إ�شكاليات التق ُّدم
ورفاهي ��ة املجتم ��ع اعتمادًا عل ��ى تراكم املعرف ��ة يف الواقع املعا�صر .ذل ��ك �أن درا�سة
امل�ستقبل وال�سيطرة املثلى على متثالته وحتوالته وحتدياته هي يف حقيقتها ا�ست�شراف
للم�ستقبل بجميع �أبعاده الزمانية واملكانية.
هن ��ا ي�أتي ال�س�ؤال� :أين هو موق���ع الدرا�سات اال�ست�شرافي���ة يف الفكر العربي؟
وم ��ن خالل هذا ال�س�ؤال نتل َّم�س �إمكانات العرب المتالك جملة الأدوات املعرفية؛ لأن
الإجابة ال بد �أن ت�أخذ مبخت ِلف �أ�شكال الدرا�سات اال�ست�شرافية يف �إطار الفكر العربي
املعا�ص ��ر ،وارتباطها بتاريخ ه ��ذا الفكر ،و�ضرورة �إي�ضاح موق ��ع الزمان واملكان فيه
وموقع ��ه من ذاك املكان والزم ��ان؛ �إي �إحداثيات اجلغرافية والدميغرافية عرب حقب
التاري ��خ .فقد اتخذ اال�ست�ش ��راف يف الوعي العربي ،وعلى امل�ست ��وى ال�شعبي� ،أ�شكا ًال
غ�ي�ر علمية مم ��ا ي�س ّمى توقعات فلكية ،وقراءة للطالع ،وتنجي ��م ،وعرافة ،وهي ،و�إنْ
�كل �أو ب�آخ ��ر� ،إ َّال �أن الدرا�س ��ات اال�ست�شرافية تت�صل
ُع� � َّدت م ��ن احلقول املعرفية ب�ش � ٍ
بق�ضي ��ة تقرير امل�صري والوجود وال�سيطرة على الطبيعة ،ومبا تقت�ضيه الثورة العلمية
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يف �أبعادها التقنية واالجتماعية والثقافية والفل�سفية .وتلك هي الإجابة� ،أو الإجابات
املطلوب ��ة ،على الأ�سئلة ال�ضرورية النخراط الفكر العربي يف امل�ستقبلية وامل�ساهمة يف
�صياغة امل�ستقبل وف ًقا لقوانني التق ُّدم ولوازم احل�ضارة الإن�سانية.
اتهاما لأنف�سنا
�إنن ��ا ال نريد من طرح الأ�سئل ��ة واال�ستف�سار َج ًلدا لل ��ذات ،وال ً
بالتق�ص�ي�ر يف فه ��م امل�ستقبل وا�ست�شراف ��ه .فقد ن�ش� ��أت الدرا�س ��ات اال�ست�شرافية
وامل�ستقبلي ��ة حدي ًثا ج � ً�دا ،لكنها اعتم ��دت لنف�سها وب�سرعة مناه ��ج عدة ،واتخذت
لعمله ��ا جمل ��ة من الآلي ��ات ،واختطت لطريقه ��ا م�سالك ومعابر ت�صله ��ا باحلقيقة
املرج ّوة ،ومن بينها:
 -1املنهج ا َ
َ�سي القائم على اخلربة. و�أت�ساءل هنا� :أال ن�ستطيع �أن ن�سرتجع
حلد ّ
الرحمة والتفاعل فيما بيننا؟ �إن العالقة الطردية لي�ست هي بني التنمية ور�أ�س املال،
و�إمن ��ا بني التنمية والكرامة الإن�سانية ...ف� ��أي عوملة نريد؟ هل هي العوملة بال قيم �أو
�أخ�ل�اق؟ �أو العوملة الت ��ي ُتن ّمي وتمُ ِّكن و ُتف ِّع ��ل �أبناء الوطن للعمل يف بن ��اء امل�ستقبل؟
مل ��اذا ال ن�ض ��ع �أيدينا يف �أي ��دي بع�ضنا ً
بع�ض ��ا ونتحدث عن مفهوم ف ��وق قطري ،فوق
الدولة� ،سيا�سة ُح�سن جوار ُي َّ
عظم فيها التعاون املو�ضوعي والعقالين� .أال ن�ستطيع �أن
ن�ستحدث هيئة فوق قطرية فيما بيننا للطاقة واملياه خلدمة البيئة الإن�سانية؟
 -2املنه���ج اال�ستك�ش���ايف ،ال ��ذي يه ��دف ال�ستطالع م�ستقبل عالق ��ات قامت يف
املا�ضي ،عن طريق ر�سم منوذج �صريح للعالقات والت�شابكات.
 -3املنه���ج اال�ستهدايف ،ال ��ذي يمُ ِّثل ُّ
التدخل الواعي واملبا�ش ��ر لتغيري امل�سارات
امل�ستقبلية يف �ضوء �أهداف و�أحكام حمددة.
 -4املنه���ج ال�شم���ويل ،ال ��ذي ميث ��ل التعب�ي�ر الدقي ��ق ع ��ن جمي ��ع الظواه ��ر
واحل ��ركات ،بحيث ال ُت ْه َمل الأ�سباب وامل�ضاعف ��ات املو�ضوعية ،التي تفر�ض نف�سها
لتغيري امل�سارات امل�ستقبلية.
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ي�ؤك ��د العديد من خرباء اال�ست�ش ��راف �أن كل املناهج والأ�سالي ��ب املف�ضية �إىل
التك ُّهن والتنبوء ُت�ست َْخ َدم مع بع�ضها ً
بع�ضا ،وبن�سب متفاوتة ،تقدي ًرا لطبيعة الدرا�سة
و�أهدافه ��ا املتوخاة. وقد اهت َّمت م�ؤ�س�سات حملية ومنظمات �إقليمية وعاملية ،حكومية
وغ�ي�ر حكومية ،على اختالف هياكلها وتباي ��ن جمتمعاتها ،باال�ست�شراف والدرا�سات
امل�ستقبلية ،حيث جند �أنه يف عام  ،1975وبنا ًء على قرار من منظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية ،تك َّونت جمموعة «امل�ستقبالت املتداخلة» التي َه َد َفت �إىل درا�سة التطور
امل�ستقبل ��ي للمجتمع ��ات ال�صناعي ��ة املتق ّدمة على نح� � ٍو يتوافق مع تط ��ور املجتمعات
النامية ،وقدمت هذه الدرا�سات على �أ�سا�س �أنها ا�ست�شراف حتليلي لبدائل امل�ستقبل.
وم ��ن بعد ،تع� � َّددت مدار�س الدرا�س ��ات اال�ست�شرافية وامل�ستقبلي ��ة ومناذجها،
وتباينت يف املنطلقات واملناهج ،وال�سمات واخل�صائ�ص العامة ،وبرز من �أهمها:
	-منوذج نادي روما ومركزية تفكريه حول حدود النمو.
	-من ��وذج ليونتييف لالقت�صاد والعامل ،الذي ك َّل َفت به و�أ�شرفت عليه منظمة
الأمم املتح ��دة ع ��ام ،1970وحم ��وره ا�سرتاتيج ّي ��ة التنمي ��ة العامل ّية طب ًقا
ملقايي� ��س الأمم املتح ��دة يف تق�سي ��م العامل و�إجن ��از التنمي ��ة املن�شودة يف
�آلياتها املتعدِّ دة وبراجمها املختلفة.
	-منوذج «�ساروم» الربيطاين ،الذي �أ�شرفت عليه �إدارة البيئة يف بريطانيا،
ب�شكل خا�ص عل ��ى بناء منوذج حم ��اكاة له �أُ�س� ��س نظرية متّ�سقة
ويعتم ��د ٍ
لدرا�سة م�ستقبل املوارد العاملية.
�إن �س� ��ؤال اال�ست�ش ��راف يب ��دو لنا من خالل ه ��ذا الفهم �س� ��ؤا ًال وجود ًيا قبل �أن
يك ��ون معرف ًيا وفكر ًيا ،ننطلق يف الإجابة عليه من �ضرورات الوعي بحتميات التغيري.
فاال�ست�ش ��راف عملي ��ة �شامل ��ة واعية وحرك ��ة م�ستم ��رة ونقدية ت�سته ��دف امل�ستقبل.
و ُنالح ��ظ يف الدرا�سات امل�ستقبل ّية ،الت ��ي �أجنزها مف ِّكرون من العرب والأجانب على
ال�س ��واء ،تع ُّدد �ص ��ور امل�ستقبل العرب ��ي� ،أو البدائل امل�ستقبلية العربي ��ة ،انطال ًقا من
معطيات اقت�صادية و�سيا�سية و�سكانية وعلمية متنوعة.
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ويب ��دو ذل ��ك جل ًيا يف الوثائ ��ق التي �أجنزته ��ا املنظمات العربي ��ة املخت�صة عن
اال�سرتاتيجي ��ة العربية؛ �إذ حت ��ذر هذه الوثائق من املخاط ��ر امل�ستقبلية الكبرية التي
جتابه الع ��رب� ،سلط ًة وجمتم ًعا ونخب ًة ،والتي ال بد من الت�صدي لها بفل�سفة �سيا�سية
وا�سرتاتيجي ��ة عملية ق ��ادرة على التحدي والإب ��داع والتجاوز واال�ستق�ل�ال ،من �أجل
ً
وتاريخا .وتتمثل هذه املخاطر يف حقيقة
احلفاظ على الكيان العربي ،فك ًرا وح�ضار ًة
الأمر بالآتي:
 -1التح ّدي ال�صهيوين والإمربيايل.
 -2تفاقم التبعية للعامل ال�صناعي املتقدِّ م.
 -3التفاوت بني البلدان العربية يف القدرة التنموية.
 -4العجز املائي و�ضعف الأمن الغذائي العربي.
(�أ�ش�ي�ر هنا �إىل التح�ضري لل�شهر الف�ضيل� ،شهر رم�ضان املبارك ،يف الأ�سواق.
�أنظ ��روا مل ��ن يطلب ً
قرو�ض ��ا للتح�ضري لهذا ال�شه ��ر ،وك�أمنا �شهر رم�ض ��ان قد �أ�صبح
�ضريبة على اجليب بد ًال من �ضريبة لتهذيب النف�س).
تحُ ��دِّ د ه ��ذه الوثائق ،كذلك� ،أُط ��ر العمل والتخطيط للم�ستقب ��ل بالرتكيز على
املح ��اور وامل�سائ ��ل ذات الأولوي ��ة اال�سرتاتيجية ،مث ��ل تنمية امل ��وارد الب�شرية؛ الأمن
الغذائي؛ الطاقة؛ الأمن التكنولوجي؛ الت�صنيع .كما ُتناق�ش الوثائق مو�ضوع العالقات
العربية-الغربية يف �إطار التق�سيم العاملي للعمل والنظام االقت�صادي العاملي؛ ُمر ِّكز ًة
عل ��ى حماور تكاملي ��ة ،متباين ��ة ومتفاوتة من حي ��ث الأهمية االقت�صادي ��ة ال�سيا�سية
اال�سرتاتيجي ��ة ،ومنها توطني التكنولوجيا احلديث ��ة؛ ا�سترياد املواد الغذائية؛ �شروط
التب ��ادل التجاري لل�ص ��ادرات والواردات العربية؛ ق�ضاي ��ا وم�ضاعفات النفط والغاز
على االقت�صاديات العربية الغربية؛ فوائ�ض الر�أ�سمال العربي.
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كما ح � َّ�ددت الوثائق العربية جماالت تنظيم العالق ��ات االقت�صادية العربية
واالقت�ص ��اد العامل ��ي ،و�ضبط ��ت ا�سرتاتيجي ��ة عملية تتمث ��ل يف امل�ساهم ��ة ب�إجراء
ت�صحي ��ح االقت�ص ��اد العامل ��ي ،وت�صحي ��ح منط العالق ��ات والتعامل م ��ع ال�شركات
متع� � ِّّددة اجلن�سي ��ات ،وتعزيز احل�ض ��ور والعم ��ل العربيني يف املنظم ��ات الدولية،
ومقاومة العوملة املنغلقة.
�إنَّ الدميوم ��ة واال�ستدام ��ة مرتبط ��ة با�ستدام ��ة اخلل ��ق والعط ��اء الإن�ساين
 وه ��ذا �شع ��ار منتدى الفك ��ر العربي  -من خالل متكني الإن�س ��ان ،وقبل �أن يكونً
مرتبط ��ا مبدخالت النظ ��ام االقت�ص ��ادي العامل ��ي نتيجة له�شا�ش ��ة املعتقد
ذل ��ك
امل ��ادي الر�أ�سم ��ايل من جه ��ة ،واال�شرتاكي من جه ��ة �أخرى .وق ��د طالبت خالل
رئا�ستي الفخري ��ة للجنة امل�ستقلة للق�ضايا الإن�سانية بنظ ��ام عاملي �إن�ساين جديد
ي�س ّد الفجوة يف مي ��زان الكرامة الإن�سانية .ولن يت�أتى متكني املواطنة وتفعيلها �إ َّال
م ��ن خالل العطاء والرتكيز عل ��ى الإنتاجية ،حيث ال يوج ��د لدينا قاعدة عري�ضة
للمنتجني ،ولن يتحقَّق لنا بالتمنيات �أن ت�أتينا امل�ساعدات من اخلارج ،فال بد من
التغيري ال�سلوكي املتع ِّلق باال�ستهالك املُبا َلغ فيه �إىل الإنتاجية احلقيقية.
�إن اال�ست�ش ��راف املق�ص ��ود هن ��ا ال يتوقف عند ح ��دود مفهوم نا�ش ��ئ كالتنمية
امل�ستدام ��ة ،الت ��ي ه ��ي تلبية حلاج ��ات الأجيال احلا�ض ��رة ،و�إمنا فيه ق ��در كبري من
حتد عظيم يطاوله ال�سع ��ي الد�ؤوب لبناء
امل�سا� ��س مب�صائ ��ر الأجيال الالحقة ،وه ��و ٍّ
م�ستقب ��ل �أف�ض ��ل لأمتّنا العرب ّية �أ�سا�س ��ه التعلُّم واملعرفة والتخطي ��ط ،وقوامه التق ُّدم
وال ّنم ��اء ،والرتبي ��ة على اال�ستم�ساك بالقي ��م الفا�ضلة والنزاه ��ة ،والبيئة ال�صاحلة،
والكرامة الإن�سانية.
وتتح َّدد مبادئ الدرا�سات اال�ست�شرافية بالآتي:
الن�ص
	-ت�ص ّور الفكر العربي ك�إجراء مت�صل باللغة العربية ومو�صول بطبيعة ّ
الذي يجمعنا عر ًبا وم�سلمني.
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	-ا�ستخال�ص عربة من املا�ضي من خالل درا�سة �أهم التطورات على امل�ستويني
ال ��دويل والإقليم ��ي وما ينتج عنهم ��ا من ت�أث�ي�رات ،مثل الفر� ��ص املُتاحة،
والقي ��ود املفرو�ضة �أو التهديدات واملخاط ��ر الناجمة ،وذلك بهدف حتديد
�صورة م�ستقبلية.
	-ت�ص� � ّور و�ض ��ع م�ستقبلي لعقدي ��ن �أو ثالثة عق ��ود قادمةُ ،يح ��دِّ د بالتف�صيل
الأهداف وامل�صالح با�ستخدام النماذج الريا�ضية احلديثة.
	-جت ُّن ��ب �أي انحي ��از �أيديولوج ��ي ،واالنط�ل�اق م ��ن امل�سلم ��ات واالفرتا�ضات
امل َّتف ��ق عليها من خمتل ��ف اجتاهات البح ��ث العلمي والفك ��ري والعقائدي
والتكنولوجي.
	-تعي�ي�ن الق ��درات الالزمة لإجن ��از �أي م�س ��ار م�ستقبلي ،وح�س ��اب النفقات
الالزم ��ة واملخاطر .كذلك حتديد الآلي ��ات الالزمة للتنمية ،التي ينبغي �أن
ت�شم ��ل �أهداف معروفة علم ًي ��ا ،وتطوير اخلربات العلمي ��ة يف جمال �إدارة
امل�شاكل املعقدة.
	-الرتكي ��ز عل ��ى عوام ��ل التنمي ��ة يف خمتل ��ف القطاع ��ات ،لتحقي ��ق فاعلية
الأهداف.
	-اعتم ��اد �سيناريوه ��ات خمتلف ��ة ،مع� � ّدة �سل ًف ��ا ،جلمي ��ع احل ��االت الطارئة
املحتمل ��ة ،التي ُتخ� �زَّن لت�سمح بعد ذلك با�ستخدامها م ��ن �صانعي القرار،
وف ًقا حلجم الأزمة امل�ستقبلية املحتملة.
	-و�أخ�ي ً�را ،ال بد من ُبعد م�ؤ�س�سي يجمع اجلهود العربية .ويمُ ِك ُنكم هنا ت�ص ّور
م�ؤ�س�س ��ة عربية ا�ست�شرافية ت�ضطلع مبثل ه ��ذه امله ّمة العظيمة .وقد بد�أت
الي ��وم االنطالقة اجلديدة ملنتداكم ،ومل �أج ��د �أن�سب من مدينة فا�س لهذه
االنطالقة .و�أرجو �أن نلتقي ونتوا�صل لإكمال العمل ،وكما �أرجو �أن �أكون قد
ُو ِّفقت يف زرع فكرة التف ُّهم التي ت�سبق التفاهم.
- 27 -

ردحا م ��ن الزمن ،التزم
بي ��د �أن ��ه يف خ�ضم الركود ال ��ذي �ساد الفك ��ر العربي ً
املف ِّك ��رون جانب الأزم ��ة وتوالت �أعمالهم الفكري ��ة ب�أ�سلوب اج�ت�راري يعيد ويبديء
املق ��والت املك ��رورة نف�سها من دون وعي باملتغريات الطارئ ��ة� ،أو اجلر�أة على اختزال
امل�ساف ��ة الزمنية الفا�صلة بني احلا�ض ��ر امل�أزوم وامل�ستقبل امل�أم ��ول .ويف �إطار ُمغاير
جاء امل�شروع النقدي للجابري م�سكو ًنا بهاج�س الت�أ�صيل العلمي للفكر العربي ،الذي
بقدر ما هو حماولة جادة للإجابة عن �إ�شكالية الف�صام الفكري احلاد الذي يتجاذب
العقل العربي ،فهو � ً
أي�ضا حماولة لطرح الأ�سئلة احلقيقية التي تتجاوز النزاع الفكري
ال�سطحي وق�ضايا التحزُّب املا�ضوي ،و� ً
توجه م�سار
أي�ضا حماولة لطرح �أ�سئلة حقيقية ِّ
�صحيح ��ا نحو الق�ضايا التي ت�ش ِّكل �صميم العق ��ل العربي يف �إ�شراقاته
البح ��ث توج ًها
ً
و�إخفاقاته ،ويف ا�ست�شرافه للم�ستقبل.
هك ��ذا جن ��د اجلابري يتحدث عن �إع ��ادة بناء الفكر العرب ��ي� ،إعادة بناء هذا
الفك ��ر من داخ ��ل مك ِّوناته ال من خارجه ��ا ،وفق خ�صو�صيات احل�ض ��ارة العربية
الإ�سالمية .وهذا يف حد ذاته يعترب مقاربة عقالنية ر�صينة للفكر ،تعتمد منهجية
التجديد والأخذ ب�شروط الإنتاج و�أدواته بح ًثا عن م�ستقبل مغاير ملا هو راهن.
وت�ب�رز �أهم ّي���ة الدرا�س���ات اال�ست�شراف ّي���ة يف قدرته���ا عل���ى عملي���ة االنتق���ال
بالتفك�ي�ر النه�ض���وي العربي من الأ�سئلة اجلزئية �إلى ب�ؤر الفكر امل�ساعد على بناء
الت�صورات الأقرب �إلى روح الأ�سئلة الكلية ،وما يرتبط بها من مفاهيم التفكري يف
امل�ستقبل ،للتم ُّكن من �إعادة بناء امل�شروع احل�ضاري العربي.
ختام ��ا� ،إننا نريد �أن ينه�ض الفكر العرب ��ي مب�س�ؤولياته جتاه �صناعة امل�ستقبل،
ً
و�أن يك ��ون حدي ��ث املفكري ��ن العرب ع ��ن اال�ست�ش ��راف ،وتوقعاتهم للزم ��ن الثقايف،
والزمن االجتماعي ،والزمن الطبيعي ،والزمن ال�سيا�سي ،والزمن التاريخي ،والزمن
الفل�سف ��ي ،والزمن االقت�صادي ،والزمن الفردي واجلماعي ،والزمن احل�ضاري ،من
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الأم ��ور العادية وامل�ألوفة يف الوعي العام ،ولي�س ِحك ًرا على النخبة وم�ؤ�س�سات التعليم
الع ��ايل و�أجهزة الدولة املخت�صة بق�ضاي ��ا البحث واال�ستق�صاء؛ لأننا نعتقد �أن الفهم
من خالل هذه املنطلق ��ات املتنوعة واملتكاملة هي التي ُتبقي الدرا�سات اال�ست�شراف ّية
ح َّي ��ة وعملي ��ة يف الفكر العرب ��ي ،وهي التي تبقيه ��ا مر َّكزة على ق�ضاي ��ا م�صريية� ،أو
مت ِّكنها من و�ضع البدائل املنا�سبة للم�شاريع امل�ستقبل ّية و�شروط و�آليات �إجنازها.
له ��ذا ،ينبغي عل ��ى الفكر العرب ��ي �أن يوا�صل عنايته باال�ست�ش ��راف ،و�أن يربط
درا�ست ��ه للم�ستقب ��ل بالتحديث ،ويتخذ من العلم والعقالنية معي ��ا ًرا يف كل مقاي�ساته
ومقاب�ساته ،ومنطق دالالته و�أدلته ،ومناهجه و�آلياته ،ومنظوراته وت�ص ّوراته ،وجميع
اجتماعاً ،
تاريخا
تعبرياته وتياراته؛ �أكان �أد ًبا �أم ف ًّنا ،اقت�صادًا �أم �سيا�س ًة ،فل�سف ًة �أم
ً
�أم جغرافية ،عل ًما تطبيق ًيا �أم تقني ًة ،و�أن يظ ّل جز ًءا �أ�صي ًال يف البناء املعريف للتفكري
يف امل�ستقب ��ل .ف�شمولية الفكر مظهر من مظاهر �صحت ��ه وفاعليته ومرونته وحركيته
وارتباطه ب�شروط النه�ضة يف امل�شروع احل�ضاري العربي.
وال ب� � ّد من القول �إنّ ر�ؤى العمل الفكري ودوره اال�ست�شرايف والبحث عن و�سائل
التنفي ��ذ ،ال ب ّد �أن تك ��ون �ضمن �أُطر احلوار والتّوا�صل واالنفت ��اح على ال ّذات والآخر،
واملتابع ��ة والتقييم  ...ك ّل ذل ��ك �سي�ساهم يف تغذية ّ
الطموحات امل�ستقبل ّية باملزيد من
الأفكار ّ
العربي.
والطروحات التي ت�ش ّكل جز ًءا من ال ّنظرة اال�ست�شراف ّية للمفكر
ّ
ويف هذا املجال �أدعو جمد ًدا ،من خالل هذا املنرب الأكادميي الراقي ،املف ِّكرين
والأكادمييني و�أ�صحاب القرار للتفكري مبا ي�أتي:
العربي.
ل�صنع امل�ستقبل
	-احلاجة �إىل بناء مرجع ّية فكر ّية حديثة ُ
ّ
	-ر�ص ��د مع ��امل التق�ص�ي�ر يف النظ ��ام العربي (قوم ًي ��ا وقطر ًي ��ا) يف مواجهة
حتديات الع�صر.
ّ
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	-خماطب ��ة ال�شب ��اب العرب ��ي بلغ ��ة الع�ص ��ر ،ومتكينهم م ��ن حتقي ��ق طموحاتهم
وحماة الأمة وم�صاحلها.
باعتبارهم �ص َّناع امل�ستقبل ُ
	-العناية بالأفكار والطروح ��ات املتعلقة ب�إمكانات ظهور قوى جمتمعية جديدة يف
الأقط ��ار العربية ،تتجاوز منط تهمي�ش الق ��وى املدنية ،وتكون قادرة على حتقيق
موازنة معقولة بني ق ّوة الدولة وق ّوة املجتمع.
	-احلاجة �إىل مراجعة دور اجلامعة العربية و�أدائها ،وتعزيز دورها يف �صنع القرار
عل ��ى �أُ�س�س جديدة تتنا�سب م ��ع امل�شاركة ال�شعبية .وقد قدمنا ر�ؤيتنا �إىل اللجنة
اال�ست�شارية امل�ستق ّلة املكلفة بتطوير عمل اجلامعة العربية وتف ّعيل العمل العربي
امل�شرتك .ونالت ر�ؤيتنا ر�ضا اجلميع وتقديرهم.
	-احلاجة �إىل التنمية ال�سيا�سية وتنظيم امل�شاركة ال�شعبية يف �آليات احلكم املحلي
واملركزي.
	�-ض ��رورة قيام احلكومات العربية باالهتمام باملفكرين والعلماء واملثقفني العرب،
وال�سماح لهم بحرية الفكر والبحث العلمي للحيلولة دون املزيد من نزيف العقول.
	-بح ��ث �إمكان ��ات �إن�ش ��اء م�شروع عرب ��ي م�شرتك من �أج ��ل ن�شر الفك ��ر العلمي يف
الع ��امل العربي ،وو�صل الأمة العربية بالتيارات العلم ّية والأدب ّية والفن ّية يف العامل
احلديث ،وتوفري الو�سائل املالية والتنفيذية الالزمة له.
	-ت�أ�سي�س عالق ��ات مهن ّية وفكر ّية ّ
منظمة بني املثقفني العرب يف الأقطار العربية
ونظرائهم من عرب املهجر.
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(*)

العربي الثال���ث للتنمي��� ِة الإن�سان ّي ِة لع���ام � 2005إلى � ّأن
انته���ى التقري��� ُر
ُّ
َ
محيط����ه �إلى بيئ ٍة
«الدول����ة العربي����ة الحديث����ة … ت�شبه ثق ًب����ا �أ�سود يح ّو ُل
ال يتح���� ّر ُك فيه����ا � ُّأي �ش����يء �أو ين ُف ُذ منهاَ ».وفقًا له���ذه ال�صور ِة القاتمة ،كيف
العربي؟
الفكر
يمك ُننا النظ ُر في حال ِة
ِ
ّ
خروج
يعي� � ُ�ش اليوم عال ُمن ��ا
العربي ،ومجتمعا ُتنا العرب ّي ُة في �أزم� � ٍة م�صير ّي ٍة ال َ
ّ
م�ستقبل جديد.
منه ��ا �إ ّال ب�أح � ِ�د اتّجاه ْين� :إ ّما بال ّرجو ِع �إل ��ى الوراءِ� ،أو بال�س ْي ِر نح� � َو
ٍ
جديد
فلكي يتحقّقَ التغيي ُر
النظر في �أفكا ِرنا ،وفت ِْح حوا ٍر ٍ
االجتماعي ال ب َّد من �إعاد ِة ِ
ُّ
ْ
بع�ضنا ً
جم ُع عليها ،ون�سي� � ُر على �ضو ِئها
بع�ضا،
وتكوين ر�ؤي ��ا كل ّي ٍة ُن ِ
يم ّك ُنن ��ا من فه � ِ�م ِ
ِ
�ات بي َننا .وهنا �أ�س�أل :ه ��ل الأزم ُة الت ��ي ُ
نعي�شها �أزم ُة
ب�ص� � ْر ِف النظ � ِ�ر عن � ِّأي خالف � ٍ
مواجهة مع ال َآخر؟ �أم �أزم ُة حوا ٍر معه؟
انهارت �ألمانيا ووق َع � ْ�ت في �أزم ٍة م�صير ّي� � ٍة َ
كتلك التي
ف ��ي �سن ِة  1945عندم ��ا
ْ
ُ
نواج ُهه ��ا اليوم ،خاط � َ�ب
الفيل�سوف الألمان � ّ�ي كارل يا�سب���رز � Karl Jaspersشع َب ُه
بع�ضنا ً
به ��ذ ِه الكلمات« :حاج ُتن ��ا اليوم �أنْ نحا ِو َر َ
بع�ضا .حاج ُتن ��ا لي�ست فقط �إلى �أنْ
يع ّب� � ُر ك ٌّل من ��ا عن ر�أ ِيهْ ،بل �إلى �أنْ ي�سم ُع ك ٌّل منا ر� َأي الآخر ....نحن بحاجة �إلى َقبول
ّو�ص ِـل �إلى ر�ؤي ٍة مختلفة .المــهـ ُّم �أنْ نك َ
ـت�شف
موقع �آخر ،والت ّ
الآخر ،ور�ؤي ِة الأ�شيا ِء من ٍ
نظر مختلفت ْي ��ن ،ال �أنْ نر ّكزَ على اختال ِفهم ��ا ،فينتهي الحوا ُر
م ��ا يجم ُع بي ��نَ
وجهتي ٍ
ْ
ونع ِلن ا�ستحال َة الحوار( ».بت�صرف طفيف)
العربي
(*) ه ��ذا الف�ص ��ل هو في الأ�صل الكلمة الرئي�س ّية للندوة الفكر ّي ��ة ال�سنو ّية التي عقدها منتدى الفكر
ّ
عالم �سريع التغ ُّير».
في ع ّمان ( )2006/5/8بعنوان «الفكر
العربي في ٍ
ّ
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�إنّ مه ّم َة المف ّكرينَ والباحثينَ والمث ّقفين لي�س فقط �أنْ يذكروا ّ
ويو�ضحوا لنا ما
الخروج من الحا�ضرَ :
َ
ير�سموا لنا � ً
أي�ضا طريقَ
كيف يمكنُ �أنْ
حدث في الما�ضي ْبل �أنْ ِ
ِ
ات الغرب ّية،
خارج �إطا ِر الإيديولوج ّي ِ
َ
نقيم ديمقراط ّي ًة عرب ّي ًة �صحيحة ن�صن ُعها نحنَ ،
نفهم
وال�سوق الح ّرة؛ كي � َ�ف يمك ُننا �إعاد َة ق ��راء ِة
نظام الع ْولم� � ِة
ِ
كي َ
وخ � َ
التاريخ ْ
ِ
�ارج ِ
أ�سلوب يمك ُننا تج ��او َزه؛ َ
مفاهيمنا الأ�سا�س ّية؛
كيف نعي ُد النظ َر ف ��ي
ِ
الحا�ض� � َر ،وب� ّأي � ٍ
مفاهي ��م مثل الوحدة والديمقراط ّية والمواطنة وحقوق المر�أة ،وكيف نعي ُد �صياغتَها
من جديد؟
نحن بحاج ��ة �إلى قراء ٍة وتف ّه ٍم ّ
العقائد
يو�ضحان لنا كيف ّي� � َة التّح ّر ِر من قب�ض ِة
ِ
�روج م ��ن الأزم� � ِة الم�صير ّي ِة
المتحج ��رة والإيديولوج ّي � ِ
ّ
�ات ال�شمول ّي ��ة ،وكيف ّي� � َة الخ � ِ
الت ��ي ُ
ّ
المف�ض َل
أ�سلوب
نعي�شها؛ تل ��ك الأزم ِة التي جع َل ْت ال ّته� � ّر َب من الواق ِع الألي � ِ�م ال َ
لمجابه ِتها .وكما قال ُّ
رائي في «الم ّي ِة العجم»:
الط ْغ ّ
ـف�س� ،إذا ح ـ ّد ْث ـ ُتها
		�أكـ ـ ّذ ُب ال ّنـ َ
					� ّإن ِ�ص ْد َق ال ّن ْف ِ�س ُي ْزري بالأ َملِ
الوعي الحديثَ
االجتماعي
والفك� � ُر انعكا� � ٌ�س للواقع الثقاف � ّ�ي
النف�سي .كم ��ا �أنّ
َ
ّ
ّ
ُ
تتناول المجتم َع وثقاف َت ُه في �أبعا ِدها
حركات فكر ّي ٍة متع ّددة
الناقد ال ب ّد �أنْ ينبثقَ من
َ
ٍ
ويطرح الديمقراط ّي َة
النقدي �إال على الحر ّي� � ِة والم�ساواة.
يقوم الفك ُر
ُّ
المختلف ��ة .وال ُ
ُ
�صعيد المما َر�س ِة ال�سيا�س ّي� � ِة واالجتماع ّي ِة في �آن� .إنّ �إتاح َة
الفكر ،وعلى ِ
عل ��ى ِ
�صعيد ِ
ُ
لقيام
الفكري هو
واالختالف
�ام التعدد ّي ِة الإيديولوج ّي ِة
ّ
ِ
ِ
المجال �أم � َ
ال�شرط ال ُّ
أ�سا�سي ِ
ذاتي حديث ،كما �أ ّنه القاعد ُة التي ال غن � ً�ى عنها من �أجل ممار�س ٍة ديمقراط ّي ٍة
وع � ٍ�ي ٍّ
تجارب حيات ّي ٍة
ي�ستند �إل ��ى
عالم غري � ٍ�ب عنا ،و�أنْ
َ
َ
�سليم ��ةُ .
يجب �أال يك ��ونَ فك ُرنا في ٍ
خارج عا َل ِمنا وتجرب ِتنا ال ُمعا�شة.
َ
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ارات
ال ب� � ّد م ��ن �أنْ يك ��ونَ خطا ُبنا الفك � ُّ
�اب الت ّي ِ
�ري منف ِت ًحا ق ��اد ًرا على ا�ستيع � ِ
�دع يجم ُع بينه ��ا في جدل ّي� � ٍة م�ستنير ٍة
الفكر ّي� � ِة المختلف ��ة ،وعل ��ى ا�ستنب � ِ
�اط ٍ
فكر مب � ٍ
حد �سواء.
العلمي
التفكيكي والفك � ِ�ر
والفكر
الديني
الفكر
التجريبي على ٍّ
ِ
تتفاع � ُ�ل مع ِ
ِّ
ّ
ّ
ّ
العربي،
�إنّ الخط� � َر الذي يواج ُه ُه المف ّك ��رونَ العرب هو االبتعا ُد عن معالج� � ِة الواق ِع
ّ
ُ
ات
ب�إ�شكال ّيا ِته االجتماع ّي ِة وال�سيا�س ّية،
واالن�صراف �أكث َر و�أكث َر �إلى معالج ِة الإ�شكال ّي ِ
�ات البنيو ّي ِة
�اب الكتاب � ِ
الإب�ستيمولوج ّي� � ِة واللغو ّي� � ِة والأنطولوج ّي ��ة الت ��ي ُت�ش ِغ ُل �أ�صح � َ
وال�سيميولوج ّي ِة والتفكيك ّي ِة في الغرب.
يح�ض ُرن ��ي هن ��ا كارل مارك����س ال ��ذي ُ
يقول ف ��ي مق ّدم ِة كتا ِب ��ه نق��� ُد االقت�صاد
االجتماعي هو
الذهني هو الذي ي�صن� � ُع الواق َع بل �إنّ الواق َع
الوعي
ال�سيا�س ّ���ي« :لي� ��س ُ
ّ
َّ
الذي ي�صن ُع الوعي».
َ
ال�س�ؤال الآنَ :
أ�سا�سي
كيف بالإمكان مواجه ُة واق ِعنا ب�صور ٍة نقد ّية؟ �إنّ
ال�شرط ال َّ
َ
إ�شكاالت الحقيق ّي� � َة المنبثق َة من الواق ِع
نتعامل مع الواق ِع كما ه ��و؛ محدّدينَ ال
ه ��و �أنْ
ِ
والمقاربات الت ��ي ُ
يفر�ضها هذا الواقع.
ال ّراه ��ن ،وعاملي ��ن على معالج ِتها بالأ�سالي � ِ�ب
ِ
الوعي المنق � َ
�ول �أو الم�ستور َد – ال
فالمعرف� � ُة المنقول� � ُة �أو الم�ست ��وردة – والتي تن�ش � ُ�ئ َ
الخلق والإبدا ِع في الف ��ر ِد �أو في المجتمعْ ،بل
يمك ��نُ �أنْ تح� � ّر َر الفك َر �أو �أنْ تطلقَ ق ��وى ِ
عالقات التبع ّي ِة الثقاف ّي ِة والفكر ّي ِة واالجتماع ّية.
تعزيز
أعمق
ِ
ِ
تعم ُل في � ِ
الم�ستويات على ِ
الحا�ضر ونع َمل منه وفيه ،كما ق ��ال �ألبير كامو ،يمك ُننا
ف ْلنق ِب� �ْ�ض على نا�صي� � ِة
ِ
َ
وامت�ل�اك التاري ِ���خ في �آن� .أم ��ا العود ُة �إلى
���اب الما�ض���ي
خدم��� َة الم�ستقب���لِ وا�ستيع َ
ذهبي �آت ،فلنْ
أمام باتج ��اه ٍ
ال ��وراء� ،إلى ٍ
ع�صر ٍّ
ع�صر ٍّ
ذهبي م�ض ��ى� ،أو القف ُز �إلى ال ِ
التمييز بين الواق ِع والخيال ،بين
والعجز عن
الفعلي،
العمل
ال�شلل وتع ّث ِر ِ
ي�ؤ ّديا �إال �إلى ِ
ِ
ِ
ّ
الح ْل ِم والتاريخ.
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دخلت الإن�سان ّي ُة في مرحل ٍة تاريخ ّي ٍة جديدة ،ال يمكنُ للحياة �أنْ َ
تعا�ش فيها
لقد ْ
إن�ساني �صحيح� ،إال �إذا ت�أ ّمن � ْ�ت فيها الحر ّي ��اتُ الديمقراط ّي ُة والعدال ُة
عل ��ى م�ست ��وىً � ٍّ
مجتمع �أنْ يح ّق ��قَ �أهدا َف ُه الإن�سان ّية،
ات ال يمكنُ ل ّأي
�اب الحر ّي ِ
االجتماع ّي ��ة .وفي غي � ِ
ٍ
إطالق
إن�ساني عاج ًزا ع ��ن
تحقيق �إمكانا ِت ��ه الإن�سان ّي ِة و� ِ
ِ
ب � ْ�ل يبقى على ال�صعي � ِ�د الال� ّ
الطاقات الكامن ِة لأفرا ِده.
ِ
الت الثقاف ّي ِة
وف ��ي ه ��ذا
لكثير م ��ن التح� � ّو ِ
الع�صر ال ��ذي يتع ّر� �ُ�ض ُ
العرب في ��ه ٍ
ِ
يغو�ص في �أعما ِقها ليكونَ
وال�سيا�س ّي ِة واالجتماع ّي ِة واالقت�صاد ّيةُ ،
يجب على المف ّك ِر �أنْ َ
ال�سطح� ،إذا كانَ يري ُد ح ًّقا �أنْ يبد َع فك ًرا جديدً ا يق ّد ُم
فاع ًال فيها وال يبقى منها على ّ
أجل �إ�ضاء ٍة � َ
والعالم والحياة.
إن�سان
أف�ضل لل ِ
فيه ر�ؤيا لما هو ممكنٌ من � ِ
ِ
ّوقعات ب�ش�أ ِنها
ولي للعام  2005حول التنمي ِة االقت�صاد ّي ِة والت ِ
�إنّ تقري َر الب ْن ِك ال ّد ّ
ف ��ي ِمنطق ِة ال�شرق الأو�سط و�شم ��ال �إفريقيا  MENAيق ُّر بالحاج� � ِة �إلى ما يقارب
العمل
 100ملي ��ون فر�ص� � ِة عمل خالل الع�شرين �سن ٍة القادمة من �أج � ِ�ل مجارا ِة قوى ِ
را�سات الأخير ِة
الجدي ��د ِة،
العمل حال ًيا .و َوف ًق ��ا لل ّد ِ
ِ
وا�ستيعاب غ ْي � ِ�ر الحا�صلين على ِ
إقليم
لغرب �آ�سيا (الإ�سكوا)،
التي �أج َرتْها اللجن ُة االقت�صاد ّي ُة واالجتماع ّي ُة ِ
�سيحتاج � ُ
ُ
الع�شر �سنوات ال ُمقبلة،
خم�س وثالثينَ  35مليون فر�صة عمل خالل
ِ
غرب �آ�سيا �إل ��ى ٍ
ِ
�دم اال�ستق ��رار .وهنالك
و�إ ّال �ستعان ��ي المِ نطق� � ُة م ��ن انت�شا ِر العن � ِ�ف والت ِ
ّطرف وع � ِ
�إح�صائي ��ات �أخرى تثير القلق .فعلى �سبيل المثال ،هنالك � %44أربع و�أربعون بالمئة
من ال�شباب في �إيران تحت خط الفقر ،و 2اثنا مليون من متعاطي المخدرات.
قت � ُ
أهداف الألف ّي� � ِة الثالثة ،ففي ع ��ام � 2015سيكون في العالم
وحت ��ى ل ��و تح ّق ْ
الح�صول على ميا ِه
ميل يوم ًيا من �أجل
 900مليون �شخ�ص عليهم �أنْ يقطعوا �أكث َر من ٍ
ِ
ال�صرف ال�صحي؛ وفي عام 2020
ال�ش ��رب؛  1.6بليون �إن�سان يفتقرونَ �إلى ِخدمات ّ
�سيكون هنالك �أكث ُر من  2بليون �شخ�ص يعي�شونَ في �أحياء ُمعدمة.
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يقارب  %40بالمئ ��ة يفتقرونَ �إلى
أمي في العالم؛ وم ��ا ُ
هنال ��ك بليون �شخ� ٍ��ص � ّ
�سكان العال ��م يعي�شونَ على �أقل من دوالر ْين في
ال ّرعاي� � ِة ال�صحية؛ و %50بالمئة من ِ
ذات الدخول المرتفعة ،التي ت�ش ّك ُل  %15فقط من �سكان العالم،
الي ��وم .وفي
ِ
البلدان ِ
ً
إنترنت عالم ًيا.
يمتل � ُ�ك  %50من �أفرا ِدها
خطوطا للهات ��ف و %60منهم ي�ستخدمون ال ْ
ً
�دان ذات ال ّدخول المنخف�ضة ُ
خطوطا للهاتف
يمتلك  %5من ال�س ��كان
بينم ��ا في البل � ِ
و�أقل من  %2منهم ي�ستخدمونَ الإنترنت.
�سكان ِمنطق ِة ال�ش ��رق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
ويتو ّق� � ُع الخبرا ُء �أنْ يرتف َع عد ُد ِ
ال�سكان
م ��ن  400ملي ��ون في عام � 2000إلى  720مليون في عام  ،2050حيث �إنّ عد َد
ِ
ف ��ي العال ��م يزي ُد بمع ّد ِل رب ��ع مليون �إن�سان يوم ًي ��ا .كما �سي�ص ُل الطل � ُ�ب المتو ّق ُع على
أ�ضعاف حجم
المي ��اه في عام � 2050إل ��ى  250بليون متر مكعب ،وهذا ي ��وازي �أربع َة � ِ
ميا ِه نهر النيل .هذه الزياد ُة المتو ّقعة تتط ّل ُب منا التفكي َر في م�صاد َر بديل ٍة للطاقة.
االقت�صادي في �إطا ٍر
تحقيق التكام � ِ�ل
وف ��ي �ضو ِء هذه التّحدي ��ات� ،أ�ؤ ّك ُد �أهم ّي َة
ّ
ِ
إقليمي والذي ي�ستن ُد �إلى مبد�أ ْين �أ�سا�س ّيين :الت�ضامن وال�شراكة .و�أذك ُر هنا تجرب َة
� ّ
وال�صلب.
�وق
أوروبي الذي ب ��د�أَ ب�إيجا ِد �س � ٍ
ٍ
م�شترك لمنتج ْين هما الفح � ُ�م ُّ
اال ّتح ��ا ِد ال ّ
إقليمي.
وانطلقَ في عمل ّي ِة بنا ِء االقت�صا ِد على الم�ستوى ال ّ
�إنّ تحقي ��قَ ال�شراك ِة ٌ
َ
�ارات �سيا�س ّي ٍة
الحكومات
�اح
أمام تي � ٍ
ِ
المجال � َ
منوط ب�إف�س � ِ
مدني ّ
وقت م�ضى �إلى
جديدة ،وبوجو ِد
اليوم بحاج ٍة �أكث َر من � ِّأي ٍ
منظم .نحنُ َ
مجتمع ٍّ
ٍ
المبا�شر لل�شركا ِء االجتماع ّيين
�راط
الديمقراط ّي��� ِة الت�شارك ّية التي تتم ّث ُل في االنخ � ِ
ِ
تحقيق التنمي ِة الم�ستدامة.
المدني في
و�أفرا ِد المجتم ِع
ِ
ّ
أوروبي .و�أذك ُر هنا
أ�سا�سي في
ِ
�إنّ مب ��د�أَ ال�شراك ِة عن�ص ٌر � ٌّ
التعاون مع االتحا ِد ال ّ
اثني ع�ش َر
�سيرور َة (عمل ّية) �أوروبا
ّ
المتو�سط ّية؛ «�سيرورة بر�شلونة» التي تتفاع ُل مع ْ
أوروبي ،والتي تعم ُل على بنا ِء
بل ��دً ا متو�سط ًّيا وخم�سة ع�شر بلدً ا ع�ض ًوا في اال ّتح ��اد ال ّ
والبلدان المتو�سط ّية.
أوروبي
ِ
ِ
حلقات االت ِ
ّ�صال بين االتحا ِد ال ّ
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�إنّ ال�شراك� � َة تف�س � ُ�ح المج � َ
وغيره ��ا م ��ن
�ام هيئ � ِ
�ات المجتم� � ِع المدن � ّ�ي ِ
�ال �أم � َ
وبرامج التطوي ��ر .فال�شراك ُة
�ات من �أج � ِ�ل اال�ستفاد ِة من الم ��وار ِد المتاح ِة
الم�ؤ�س�س � ِ
َ
ا�ستعمال �أف�ض � َ�ل للموارد ،واختيا ٍر � َ
�ات وف ًقا لجود ِتها .كما
تق ��و ُد �إلى
أف�ضل للم�شروع � ِ
ٍ
ُ
إح�سا�س
العام والف�ساد ،وتق ّوي �
وتحول دونَ �سو ِء �إدار ِة
تح�سنُ من ال�شفاف ّي ِة،
ال�صالح ِّ
َ
ّ
ِ
وفوق ِّ
الم�شروعات المم ّولةَ .
ت�ساهم في بنا ِء ثقاف ٍة �سيا�س ّي ٍة
كل ذلك،
المجتم ِع بملك ّي ِة
ِ
ُ
المناطق الأق � ِّ�ل ازدها ًرا ،وت�شجي ِع
ديمقراط ّي� � ٍة ت�شارك ّية .ال ب َّد من دع � ِ�م التنمي ِة في
ِ
التنمي���ة المتناغم���ة التي ُ
م�ستويات
الفج ��و ِة بين
تهدف ب�ص ��ور ٍة خا�ص ٍة �إلى
ِ
ِ
ت�ضييق ْ
الجنوب ّ
وال�شمال.
أقاليم المختلفة؛ بين
ِ
التنمي ِة في ال ِ
ُ
ترتبط
ع�صر الع ْولمة
�إنّ اال�ستف ��ادة من
ِ
الفر�ص الهائل ِة المتاح� � ِة �أمامنا في ْ
ُ
نحافظ بها على الحقوقِ الفكر ّية للأفراد� .أتح ّد ُث هنا عن الملك ّي ِة
بالدرج ��ة التي
الفكري .وهي مو�ضو ٌع ينطوي
المال
الفكر ّية التي ت�ش ّك ُل عن�ص ًرا من عنا�ص َر ر� ِأ�س ِ
ّ
ع�ص ِر الع ْولمة؛ هذا الع�صر
أهم
ِ
عل ��ى � ِّ
الم�شكالت التي يواج ُهه ��ا الإن�سانُ اليوم في ْ
َ
للكفاءات
االنتقال الح� � َّر
ي�شهد التج ��ار َة الحرة؛ التدفقَ الح� � َّر للمعلومات؛
ال ��ذي ُ
ِ
الح ُ
فاظ عل ��ى خ�صو�ص ّيا ِتنا
العمل والأفكار .وف ��ي �ض ْو ِء ذلك ،كي � َ�ف يمكنُ ِ
وق ��وى ِ
الثقاف ّي ِة وترا ِثنا؟
�أق ��ول� :إنّ حماي َة الملك ّي ِة الفكر ّية عام ٌل يحثُّ المبدعينَ والمف ّكرينَ على زياد ِة
وت�سهيل نقل التكنولوجيا .ال بد
تح�سين اال�ستثمار،
�ساهم ف ��ي
الإب ��دا ِع
ّ
ِ
الفكري ،كما ُت ُ
ِ
�وازن بين الثقاف ِة
أجل
تحقيق الت � ِ
م ��ن المحافظ ِة على الملك ّي ِة الفكر ّي� � ِة العالم ّية من � ِ
ِ
الم�صالح
الم�صالح االقت�صاد ّي� � ِة والتجار ّي� � ِة التي تغ� � ّذي
وال ُهو ّي� � ِة من جه ��ة ،وبي ��ن
َ
ِ
ال�سيا�س ّية ،من جه ٍة �أخرى.
انعقد في �أنق ��رة في بداية �شهر �أيار/مايو  ،2006لق���ا ُء الحكماء الذي ّ
ينظ ُمه
َ
برلم ��انُ الثقافات ،والذي ُ
غرب �آ�سيا
يهدف �إلى مناق�شة الو�ض ِع ال ّراهن في
منطقتي ِ
ْ
و�سبل الت�صدي لها .وتت�ضم ��نُ هذه التح ّديات:
وجنوبه ��ا ،والتّحد ّيات الت ��ي تواج ُهها ِ
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َ
وقطاعات المجتم ِع
تح�سين نوع ّي ِة حيا ِة الفقراء
لعائدات النم ّو في
اال�ستغالل ال�سليم
ِ
ِ
ِ
الفجو ِة بينَ
المه َّّم�شة؛ الزياد َة ال�سكان ّية؛ َ
تهديد ال�سياد ِة الوطن ّي ِة واال�ستقالل؛ ات�سا َع ْ
�ات المجتم ِع فيما يت ُ
ؤون الدول ّية؛ َ
احترام
�ضعف
ّ�صل بالعدال ِة االجتماع ّي� � ِة وال�ش� ِ
طبق � ِ
ِ
العام والف�ساد.
أمم المتّحدة؛ �سو َء �إدار ِة
ِ
ال�صالح ِّ
ِ
القانون ال ّدولي و�سلط ِة ال ِ
غياب العدال ِة م�صد ًرا للفق � ِ�ر والتهمي�ش .هذا �أم ٌر يج � ُ�ب �أنْ ي� َ
ؤخذ بع ْي ِن
ويع� � ُّد ُ
التركيز على
العالم النامي .ال ب� � ّد من
االعتب ��ا ِر عن � َ�د �صياغ ِة �
ِ
ِ
أجندات الإ�ص�ل ِ
�اح في ِ
احت ��وا ِء المه َّم�شي ��ن في م�سا ِر التنمي ��ة ،وا�ستثم ��ا ِر الم�صاد ِر المتاح� � ِة بحيثُ ت�ضيقُ
�دول الفقير ِة،
�ال المتكا ِفل .ففي ال � ِ
الفج ��و ُة بين الغن � ِّ�ي والفقير ،وت�شجي� � ِع اال�ستق�ل ِ
ْ
ُ
وتناف�سهم في
اال�ستعمال غي ُر المتكافئ للثرو ِة والمعرف ِة م ��ن م�شارك ِة الفقرا ِء
يح� � ُّد
ِ
ال�سوق ،ومن دخو ِلهم في مجتم ِع المعرف ِة بحيثُ ي�صبحونَ معزولين غ ْي َر قادرينَ على
تيحها الع ْولمة.
اال�ستفاد ِة من
ِ
الفر�ص التي ُت ُ
أمامنا كبيرة )1( :االعتما ُد على القو ِة التناف�س ّي ِة في
� ّإن
الفر�ص المتاح َة � َ
َ
ُ
فط
ا�ستعمال
لت�شجيع التجار ِة واال�ستثم ��ا ِر فيها)2( .
مِ نطق� � ِة �آ�سيا
عائدات ال ّن ِ
ِ
ِ
حكم القانون
الفقر والبطال ِة
ِ
المرتفع ِة في محارب ِة ِ
والمر�ض والأم ّية )3( .تقوي ُة ِ
�ات للميا ِه ّ
والطاقة.
القطري والإقليم � ّ�ي
ف ��ي الإطا ِر
والدولي )4( .بنا ُء مجتمع � ٍ
ّ
ّ
أكبر
تمكين
خ�صو�صا لغاي� � ِة
( )5اال�ستثم ��ا ُر في التعليم
المواطن ،ومنح ٍ
ِ
ِ
ً
فر�ص � َ
ي�صبح
للم ��ر�أة )6( .البح ��ث عن حلول �إقليم ّي ��ة للم�شكالت الإقليم ّي ��ة .وبذلك
ُ
التعليم
والتناف�سي الذي ير ّكزُ على
�دام
ِّ
ِ
بمقدو ِرن ��ا بنا ُء اقت�صادِ المعرفة الم�ست � ِ
خالل الديمقراط ّي ِة
الم�ست ��دام� .إ�ضاف ًة �إلى
تعميق �صل ِة المواط � ِ�ن بالوطن من ِ
ِ
ُ
أ�سا�سي.
ب�شكل �
ت�ستهدف
الت�شارك ّية التي
ال�شباب ٍ
َ
ّ
وف ��ي ِّ
ظل الواقع الذي ُ
إطالق م�شروع
نعي�ش ُه بتحدّيا ِته الكبرى ،جاءتْ دعوتي �إلى � ِ
«هيئ���ة المئة مفك���ر م�سلم»؛ وهي هيئ ٌة اقترحتُ �أنْ تت�أل � َ�ف من مجموع ٍة من المف ّكرينَ
الكب ��ار من مخت ِل ��ف �أرجا ِء المعم ��ورة ،ومن خلف ّي ٍات متنوع ��ة .والفك ��ر ُة �أنْ يج َّد ه�ؤالء
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الملح ِة التي ت�ؤ ّث ُر عل ��ى الم�سلمين في العالم.
الحكم ��ا ُء في ِ
البحث والت�ص� �دّي للق�ضايا ّ
والنقا�ش
ال�سلمي
تمكين المواط � ِ�ن من �إجرا ِء الحوا ِر
ويه � ِ�د ُف الم�شرو ُع �إلى ت� ِ
ِ
أكيد مبد�أ ِ
ِّ
النزاعات،
مفهوم ق���و ِة الأف���كار كو�سيل ٍة ت�ساع ُد على تهدئ� � ِة
دعم
ِ
اله ��ادف؛ �إل ��ى ِ
جانب ِ
ِ
حلول للم�شكالت الت ��ي تواج ُهناْ � .ألم ِيح � ِ�ن الأوانُ للأغلب ّي ِة ال�صامت ِة � -أو
والعث ��و ِر على ٍ
الم�ص َّمتة  -في ِّ
َ
معالم م�ستقب ِلنا؟
كل مكان �أنْ
ور�سم ِ
ت�شارك بفاعل ّي ٍة في �صياغ ِة واق ِعنا ِ
الثقافات والح�ض ��ارات ،التي تقوم
والتحالف بي ��ن
نتح� � ّد ُث اليوم عن الح ��وا ِر
ِ
ِ
بينه ��ا َعالق ��اتٌ ِنج ُد فيها ال�ص ��را َع والتوا�ص � َ�ل ،والتقا ُب َ�س والتّالقي .فه ��ل نم ِل ُك في
اال�ستراتيجي
النظري �أو بالمعنى
إ�سالمي ر�ؤيا للعالم �سوا ًء بالمعنى
العربي وال
فكرنا
ّ
ِّ
ِّ
ّ
القيم
ال�سيا�س � ّ�ي؟ فف ��ي حدي ِثنا ع ��ن
ِ
التحالف بين الح�ض ��ارات ،عل ْينا التركي� � ُز على ِ
الإ�سالم ّي� � ِة الإن�سان ّي� � ِة العالم ّية الت ��ي تعي ُد الأمو َر �إل ��ى ن�صا ِبها في عمل ّي� � ِات التج ّد ِد
الح�ضاري بعد القطيع ِة التي �أحد َثها االنحطاط.
ّ
�صدام الح�ضارات ونظر ّي ِة
الح�ضاري مث ��ل نظر ّي ِة
البحث
هنال � َ�ك نظرياتٌ في
ِ
ّ
ِ
برواج كبير .وال ُ
الر�سول
بالر�سوم الم�سيئ ِة �إلى
أحداث المرتبط ُة
ِ
الم�ؤامرة التي تحظى ٍ
ِ
يمار�س �سيا�س ًة �إمبريال ّي� � ًة كم َك ّو ٍن ما بعد
�رب
الكري ��م ت�ؤ ّك� � ُد النظر ّي َة القائل َة ب�أنّ الغ � َ
ُ
البلدان النامية.
ل�شعوب
ات الدين ّي ِة والثقاف ّي� � ِة
ِ
طر ومتجاوزٍ للخ�صو�ص ّي ِ
ِ
حداث � ّ�ي م�س ْي ٍ
إ�سالمي .ولكن،
والعالم ال
إ�سفين د َُّق بين �أوروبا
وتح ّو َلت ق�ض ّي ُة
الر�سوم الم�سيئ ِة �إلى � ٍ
ّ
ِ
ِ
الر�سوم الم�سيئة انفعال ًيا بهذه ال�ص ��ورة �أم ٌر مخ ّي ٌب للآمال.
�أنْ يك ��ونَ ر ُّد فع ِلن ��ا على
ِ
�ات المتّحدة عندما انتُهكت
نف�سها �ض ّد الوالي � ِ
وهن ��ا �أت�ساءل :لماذا لم ُت َ�ش ��نّ الحمل ُة ُ
الق�س بيلي
حرم� � ُة الق ��ر� ِآن الكريم ف ��ي غوانتانامو و�أبو غري ��ب ،وعندما تطا َو َل اب ��ن ّ
إ�سالم والم�سلمين؟
غراهام على
ِ
�شخ�ص ِّ
النبي وال ِ
والديانات كان وال ُ
يزال على ر� ِأ�س اهتماماتي.
الثقافات
�إنّ مو�ضو َع الحوا ِر بين
ِ
ِ
عملي للع ْي�ش م ًعا في حيا ٍة ت�ستن ُد �إلى الحوا ِر ال
نموذج
تطوير
فقد دع ْوتُ �إلى
ٍّ
ْ
ِ
ح�ضاري ٍّ
ٍ
نموذج
والتع�صب؛ ومن َّثم ف�إ ّننا نكونُ �إزا َء
االنغالق
االنفتاح ال �إلى
�إلى ال�صراع ،و�إلى
ِ
ُّ
ٍ
ِ
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«تعظيم الجوام ِع واحترا ِم الفروق» ،كما ُ
ال�شاطبي ،ويعتم ُد
إمام
يرتك ُز على
يقول ال ُ
ِ
ّ
على التكاف�ؤ وال ّند ّية.
يح�ض ُرن ��ي هن ��ا الفيل�س � ُ
�وف ابن ر�ش���د ،الذي �أعلى م ��ن قيم ِة العق � ِ�ل و�سياد ِته،
والذي كانَ كتا ُبه «ف�ص ُل المقالِ فيما بين ال�شريع ِة والحكم ِة من االت�صال» مر�شدً ا
�اق اال�ستنارة� .إنّ �أفكا َر ابن ر�ش���د الفل�سف ّي َة
للمح ِّرري ��ن والإن�سان ّيي ��ن ،وداف ًعا نحو �آف � ِ
الحالي ،وبر�ؤي ٍة م�ستقبل ّية.
القرن
جديد بين
حاف ٌز على حوا ٍر ٍ
الثقافات في �ضوء ِ
ِ
ّ
ع�ص � ِ�ر الع ْولم� � ِة يتط ّل ُب م ّنا
�إنّ التّفاع � َ�ل والتّعاي� � َ�ش والتّوا�ص � َ�ل م ��ع ال َآخ ��ر في ْ
االعت � َ
أكيد الق َي � ِ�م الإن�سان ّي ِة العالم ّي ِة
�راف بثقاف ِة ال َآخر ،وم َّد ج�س ��و ِر الحوا ِر معه ،وت� َ
الم�شت َرك ��ة .وقد تح ّققت دعوتي �إلى القي � ِ�م ال ّثقاف ّي ِة الم�شترك ِة جزئ ًّيا ب�إن�شا ِء برلمان
لل ّثقاف ��ات في تركي ��ا الذي ُ
تعزيز ال ّتفاهُ ِم ب ْين �ش ّت ��ى ال ّثقافات في العا َلم،
يهدف �إلى ِ
وتكثيف الحوا ِر بين المف ّكرين والمث ّقفين.
ِ
�روع ن�أ ُم� � ُل �أنْ ينبث ��قَ ع ��ن برلم ��ان ال ّثقافات ه ��ذا �إن�ش ��ا ُء مدر�س ٍة
�إنّ �أ ّو َل م�ش � ٍ
ات المتو�سط ّية ِل َج ْ�سر ال ُف ْجوة ال ّثقاف ّية والفكر ّية بين �أوروبا الغرب ّية ّ
وال�شرق ّية
للإن�سان ّي ِ
لدرا�سات
منهج جدي � ٍ�د
ودول البح � ِ�ر الأبي� ��ض
ِ
ّ
المتو�س ��ط و�أه � ِ�ل الجوار ،من خ�ل�ال ٍ
الأر� ��ض
المتو�سطة  .Terra mediaو�ستم ّث ُل ه ��ذه المدر�س ُة نوا ًة ل�شبك ٍة من الباحثينَ
ّ
إ�شراف عليها،
والمف ّكرين تو ّف� � ُر لهم ِ
�ات البحثي ِة وال ِ
وتقوم برعاية الم�شروع � ِ
الم َنحُ ،
المن�شورات التي
ودعم
وحلقات
ؤتمرات
كما تعم � ُ�ل على
ِ
ِ
ِ
تنظيم الم� ِ
البحث العالم ّي ��ةِ ،
ِ
العالمي الذي
ؤتمر
ق � ْ�د تت�ض ّمنُ مج ّل ًة للإن�سان ّي���اتِ
المتو�سطة .وهنا �أ�شي ُر �إل ��ى الم� ِ
ّ
ِّ
ّ
انعقد(*) في باكو� ،أذربيجان ،ح ْو َل ثقاف ِة
را�سات الالتين ّية ،الذي َ
نظم ْت ُه �أكاديم ّي ُة ال ّد ِ
�اف في �أذربيجان في الما�ضي والحا�ضر �ضمنَ �إطا ِر الحوا ِر بينَ الح�ضارات.
االخت�ل ِ
حيث ُ
والح�ضارات في مناطقَ
قافات
ِ
تعميق الحوا ِر والف ْه ِم بين ال ّث ِ
يهدف الم�ؤتم ُر �إلى ِ
�آ�سيا الو�سطى والقوقاز و�أوروبا.
(*) �أيار/مايو .2006
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وق ��د ُعق � َ�د االجتما ُع الثال ��ثُ
الثقافات ف ��ي �أنقرة ،م�ؤخ� � ًرا ،حيثُ �أ ّك َد
لبرلمان
ِ
ِ
تعميق
المجتمع ��ونَ
أهداف البرلم � ِ
التزامه ��م بالعم � ِ�ل على تحقي � ِ�ق � ِ
�ان المتم ّثل� � ِة في ِ
َ
وتعزيز ال�شراك ِة الإن�سان ّي ِة المبن ّي ِة على
واالحترام المتبا َد ِل بين الثقاف ��ات،
التفاه � ِ�م
ِ
ِ
الق َي ِم الإن�سان ّي ِة العالم ّي ِة التي تتجاو ُز حدو َد الأ ّم ِة والعقيد ِة وال ّدولة .كما �أجمعوا على
إن�ساني
االنطالق الت ��ي يلقونَ منها ال�ضو َء على
التنوير ومباد ِئه نقط َة
ج ْع � ِ�ل
ِ
ِ
ِ
التراث ال ّ
وتاريخه والمعايير المقبول ِة لد ْيه� .إ�ضاف ًة
تراث ال َآخ ِر
ِ
تقوم على درا�س ِة ِ
بر�ؤيا جديد ٍة ُ
التاريخي ٍّ
القدرات الإن�سان ّي ِة
لكل منا ،وت�أكي � ِ�د
الخطاب
النظر بع ْي ٍن نقد ّي� � ٍة �إلى
ِ
ِ
�إل ��ى ِ
ِّ
الفاعل للأكاديم ّيين
الكامن� � ِة في هُ و ّيا ِتنا المتع ّددة .كما �ش ّد َد المجتمعونَ على الد ْو ِر
ِ
أكيد الق َي ِم الإن�سان ّي ِة الم�شت َركة.
أويالت �أحاد ّي ِة النظر ِة للثقافة ،وت� ِ
في الت�ص ّدي للت� ِ
للدرا�سات الدين ّي ِة في ع ّمان
الملكي
و�أذك ُر لكم الم�ؤتم َر الذي ي�ست�ضي ُفه المعه ُد
ِ
ُّ
ؤون
(حزيران/يونيو  ،)2006وهو التج ّم ُع
العلمي الثاني للدار�سينَ والباحثين في �ش� ِ
ّ
�رق الأو�سط ( .)WOCMES -2و�ستكونُ هذه الم� � ّر ُة الأولى التي �سيجتم ُع فيها
ال�ش � ِ
�ول �أخرى لتباد ُِل
مث � ُ�ل ه ��ذا
ِ
�وم الإن�سان ّي ِة واالجتماع ّي ِة وحق � ٍ
الح�شد من ك ّل فرو ِع العل � ِ
نف�سه.
�أفكا ِرهم وتجار ِبهم وخبرا ِتهم داخل ال�شرق الأو�سط ِ
�سلم والأدمغ ِة العرب ّي ِة والإ�سالم ّية خ�سار ًة فادح ًة
لقد �ألحقت هجر ُة
ِ
ال�شباب ال ُم ِ
والبحث العلم � ّ�ي والتّ�صنيع .وهنا �أت�ساءل :كيف
بم�صال � ِ�ح �أ ّم ِتنا ف ��ي مجاالت التنم ّي ِة
ِ
الوجداني
المهاجر ووط ِن ��ه الأم بحيث يظ ُّل ارتباط ُه
ال�صلة بين
ِ
يمك ��نُ الحفاظ على ّ
ُّ
أ�صحاب
الخارج م ��ن �
بوط ِن ��ه قو ًّيا؟ وكي ��ف يمكنُ لبلدا ِنن ��ا �أنْ ت�ستقط � َ�ب �شبا َبنا في
ِ
ِ
واالخت�صا�صات المه ّم� � ِة وح َمل ِة ّ
هادات ال ُعلي ��ا ،بحيث ي�ؤ ِثرون
�اءات العالي ��ة
ال�ش ِ
ِ
الكف � ِ
العود َة �إلى الوطن والم�ساهم َة في بنا ِئه وتنمي ِته؟
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العربي في المهجر»
ؤتمر «ال�شباب
وغيرها ف ��ي م� ِ
ت ّم � ْ�ت مناق�ش ُة هذه الق�ضايا ِ
ّ
الذي ّ
وع ِق َد في ع ّمان ( .)2006وكانت من بين تو�صيا ِته
الفكر
العربيُ ،
نظ َم ُه منتدى ِ
ّ
العلمي .وقد �أ ّك ْدتُ هذه
إعالم والبح � ِ�ث
أ�سي�س
ٍ
الدعو ُة �إل ��ى ت� ِ
ّ
تحالفات جديد ٍة بين ال ِ
�وم التطبيق ّية حول الجودة
ؤتمر الذي َ
الدع ��و َة ف ��ي الم� ِ
انعقد م�ؤخ� � ًرا في جامعة العل � ِ
ال�شامل���ة ف���ي ظ���ل �إدارة المعرف���ة وتكنولوجي���ا المعلوم���ات .حيثُ �أ�ش� � ْرتُ �إلى دور
ون�شر ثقاف� � ِة الإبدا ِع
�ام ف ��ي تنمي ِة الف ��رد ،الذي يم ّث� � ُل ر�أ�س الم���ال الب�ش���ريِ ،
الإع�ل ِ
واالبت ��كا ِر والحوار .وهنا �أقول :ال بد من التركي ��ز لي�س فقط على العلم البحثي و�إنما
� ً
أي�ضا على العلم الذوقي الذي ي�ؤدي �إلى بناء �شخ�صية مبدعة متوازنة.
العقول
أثير والحوا ِر مع
إعالم على
ِ
تحقيق االت ِ
ِ
ّ�صال والتّوا�ص � ِ�ل وال ّت� ِ
�إنّ ق ��در َة ال ِ
الأخ ��رى – ق ��در ٌة هائل ٌة �إذا ت � ّ�م ا�ستعما ُلها بحكم ٍة ،وبر�ؤىً وا�ضح� � ٍة نافذة .ففي ِّ
ظل
ٍّ
م�ستقل عن � ّأي �أجن ��د ٍة �سيا�س ّية،
�وق
إعالم موث � ٍ
االنت�ش ��ا ِر الح� � ِّر للمعلومات ،ووج ��و ِد � ٍ
تحالف بين الأكاديم ّيين والعاملين في الإعالم بما يع ّز ُز من م�صداق ّي ِة
أ�سي�س
ٍ
يمكنُ ت� ُ
يوم ��ا :جامعة للتعليم عن ُبعد في
الإع�ل�ام .ومن الم�شروع � ِ
�ات التي ن�أ ُم ُل �أنْ تتحقّقَ ً
بغداد و�أخرى في غروزني ،في ال�شي�شان.
الو�صول
ت�ساه � ُ�م المعلومات والمعرف ��ة  -ونحن نعي�ش في قرن المعرف ��ة  -في
ِ
ِ
الح العام .وقد دع ْوتُ غ ْي َر
نظام �أكث� � َر ديمقراط ّية ،وفي
ِ
تحقيق �إدار ٍة ج ّيد ٍة ّ
لل�ص ِ
�إل ��ى ٍ
أجل التنمي ِة واال�ستقرار ،ي�ستن ُد �إلى ال ّدبلوما�س ّي ِة
م� � ّر ٍة �إلى �إيجا ِد
ٍ
إقليمي من � ِ
تحالف � ٍّ
اقترح ُت �صياغة ا�ستراتيج ّي ٍة عرب ّي ٍة لال ّت�صالِ
العا ّمة محل ًّيا و�إقليم ًّي ��ا وعالم ًّيا .كما ْ
الثقافي
طريق العناي� � ِة بالبعد ْين
الذات ومع � ِ
والتوا�ص���ل م ��ع ِ
إقليمنا وم ��ع العالم عن ِ
ّ
بالجانب الترفيه � ّ�ي� .إ ّنني �أدع ��و �إلى االهتمام بم ��ا �أ�س ّميه
والإن�سان � ّ�ي ،ولي� ��س فق ��ط
ِ
ّ
نف�سه،
الج ّوان ّي ��ة»  ،Innernetالت ��ي من �ش�أ ِنه ��ا �أنْ ُتعنى ب َعالقة الف ��رد مع ِ
«ال�شبك ��ة َ
وببناء الأن ُف�س والذهن ّيات.
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العالمي
إن�ساني
ودع� � ْوتُ �إلى
ِ
ّ
تحقيق هذه اال�ستراتيج ّي ِة �ضمنَ �إط ��ا ِر القانون ال ّ
�دول الجمع ّية العموم ّي ��ة للأمم المتّحدة
الجدي ��د ،الذي �سع ْي ُت �إل ��ى � ِ
إدراجه على ج � ِ
ع ��ام  .1988ومن � ُ�ذ ذل ��ك الحين حت ��ى ت�شري ��ن الثاني/نوفمب ��ر  2004وه ��و ُي ُ
عر�ض
ت�سويق
ب�صورة متج ّددة .وهي دعو ٌة �إلى «ت�سويق ق�ضايانا» Cause-marketing؛ �أي
ِ
العالمي.
الم�ضامين .ويم ّث ُل هذا القانونُ اللبن َة الأ�سا�س ّي َة لإقام ِة قانونٍ لل�سال ِم
ّ
ُ
أ�شكال
الحرب على الإرهاب ،وعلى «من
�إنّ �إعالنَ
ِ
يختلف معنا» هو �شك ٌل من � ِ
َ
أجل ال�س�ل�ام يم ّث ُل الغاي َة الأ�سمى التي يج � ُ�ب �أنْ نتط ّل َع
المواجه ��ة .لك ��نّ
العمل من � ِ
الطرح ّ
م�شروعات م�شترك ٍة تُعنى
تحقيقها .ويمك ��نُ لهذا
�إل ��ى
مولي �أنْ يت�ضم ��نَ
ٍ
ِ
ال�ش ّ
ِ
وحقوق
إن�ساني – وهنا �أذك ُر المب ��ادر َة الكند ّي َة النرويج ّية -
ِ
بق�ضاي ��ا مثل ال ِ
أمن ال ّ
الحقوق
الإن�س ��ان  -وهنا �أذك ُر مب ��ادر َة الحكوم ِة ال�سويد ّي ِة في الدعو ِة �إل ��ى معرف ِة
ِ
فهر�س عالم ٍ���ي للم�ساواة بين
اقتراح �إقام� � ِة
الأ�سا�س ّي� � ِة الإن�سان ّي ��ة .كم ��ا �أ�شي ُر �إلى
ٍ
ِ
ال�شع ��وب  .Racial Equality Indexومم ��ا ي� ُ
ؤ�سف �أنّ الحديثَ يكث ُر في هذه الآون ِة
نظام
نظام
�ام
نظام
عالمي ّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
عالمي ّ
عالمي �أَمن � ّ�ي ،ولي�س عن ٍ
تقني؛ ٍ
مادي؛ نظ � ٍ
ع ��ن ٍ
أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر ،على
أ�صبح التركيزُ،
خ�صو�صا َ
بعد � ِ
ً
إن�ساني .لقد � َ
� ّ
أمن الناعم).
أمن
أمن ُ
الع�سكري) في ِ
ّ
إن�ساني (�أو ال ِ
مقابل ال ِ
ال�صلب (�أو ال ِ
ال ِ
أمن ال ّ
و�إذا �أر ْدنا بنا َء ثقاف ِة ال�سالم ،عل ْينا تطوير �أ�سلح ٍة لل�سالم ال للح ْرب.
�ات الآتي ِة لل�شاع ��ر �أدوني�س
ختام ��ا ،ا�سمح ��وا لي �أنْ �أنه � َ�ي كلمتي ه ��ذه بالأبي � ِ
ً
والم�أخوذة من كتا ِبه« :تن ّب ْ�أ �أ ُّيها الأعمى» ،والتي ُ
ت�صف حال َة المف ّكر:
يتوا�ص َل،
دائ ًما كنْتُ �أُ ْخطِ ُئ ،ما ز ْلتُ �أُ ْخطِ ُئ� ،آ َم ُل � ْأن
َ
اليقين الم َن َّورِ ،هذا َ
من � ْأجلِ َ
الخط�أْ.
ذاك
ِ
ُ
الحنين الذي يت َف ّج ُر في َ�شهقاتي
ال �أري ُد الكما َل ،ولي�س
وفي َز َفراتي،
حني ًنا �إلى ُم َّت َك�أْ.
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(*)

بداي ًة ،لي خم�سة �أطفئ بهم نار اللظى بالحاطمة :الم�صطفى ،والمرت�ضى
وابناهما ،والفاطمة.
الح�سن�« :إن �أح�سن
الح�سن عن جدي َ
روى الح�سن عن �أبي َ
الح�سن القول َ
الح�سن».
الح�سن الخلق َ
َ
كلما �أ ّدبني ال ّدهر �أراني نق�ص عقلي ،وكلما ازددت عل ًما ازددت عل ًما بجهلي.
ا�سمحوا لي �أن �أقتب�س بت�صرف بع�ض ما ورد قبلي وقبلكم من «فقه اللغة وخ�صائ�ص
العرب ّية» و�أق��ول« :الحمد للهّ الذي خلق الإن�سان وع ّلمه البيان وال��ذي جعل اللغة
العربية لغة باقية تحمل �إلى النا�س في م�ضامينها الخير»� ( .ص )5
�أتيت لأتحدث عن الم�ضامين اليوم .وقد �سمعت الإ�شارة �إلى زمن العولمة،
و�أذ ِّكركم ب�أنَّ التجارة الدولية ال�سلمية ،ونحن نتحدث عن ال�سلم من �أجل العلم �أو
العلم من �أجل ال�سلم ،تعني ال�سلم االجتماعي؛ الكوننة للأ�سرة الطامحة.
يبدو لي �أنّ ما ُو�صف بمجتمع الكراهية؛ بقلم �أحد ال ُكتَّاب في �سنة  ،1967هو
طموحا.
مجتمعنا اليوم على النطاق العربي .فالفرد �أ�صبح فردًا ط ّم ًاعا ولي�س فردًا
ً
ينمي الكراهية في الأ�سرة وفي المجتمع ،وفي الحي وفي الدولة القطرية
وهذا الطمع ِّ
كما �س ّماها �أ�صدقا�ؤنا من الأحزاب ،خا�صة منها الي�سارية .تحدث �أحدهم ذات م ّرة
وقال� :إنَّ العولمة عولمة مادية �ضبابية عقائدية.
الثقافي ال ّثالث لجامعة الأميرة �سم ّية
(*) تفريغ لمحا�ضرة �سم ّوه في الجل�سة االفتتاح ّية للم�ؤتمر
ّ
العربي» (ع ّمان؛ .)2009/5/6-5
للتكنولوجيا «�أزمة اللغة العرب ّية في المجتمع
ّ
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�أُذ ّكركم �أنَّ التجارة ال�سلمية ا�ستمرت �ستة قرون من الأطل�سي �إلى ماالبار على
ال�ساحل الهندي الغربي� ،إلى المالقا ،ونتحدث اليوم عن نقاط الغلق :ر�أ�س الرجاء
ال�صالح؛ باب المندب؛ م�ضيق هرمز ،والمالقا .كل نقاط الغلق هذه هي نقاط غلق
للتجارة العرب ّية الإ�سالم ّية الآ�سيو ّية الإفريق ّية .وتلك التجارة انتهت بمجيء فا�سكو دا
غاما ،باللغة البرتغالية �إلى ملك «الجين» .وكما نعلم الجين م ّلة من تلك الديمقراطية
المعا�صرة التي تذهب �إلى �صناديق االقتراع اليوم .و�أذ ِّكر �أن الديمقراطية الأكثر
عددًا في العالم هي ديمقراطية الهند ،وهي دولة فيها ( )18لغة ،ا�ستطاعت �أن تنجو
من اال�ستعمار اللغوي .و�أُكمل ف�أقول :قال فا�سكو دا غاما لملك الجين :عليك ب�إخراج
العرب والناطقين بلغة ال�ضاد من العرب اليهود والم�سيحيين والم�سلمين و�إال قتلتك.
فقال له :ماذا تعني بكلمة َقتْل؟ فهو ال يعرف معنى كلمة ( َقتْل) ،وال م�ضمونها! واللغة
العربية هي لغة الم�ضامين.
�إن ال َك ْو َن َنة �سبقت العالمية والعولمة .والكوننة لي�ست �أ�سلو ًبا من �أ�ساليب
اال�ستعمار القديم لالنت�شار .يقول اللورد ماكولي ،على �سبيل المثال ،في الثاني
من �شباط/فبراير عام  ،1835و�أنا هنا �أترجم بت�ص ّرف« :ارتحلت في طول الهند
�شخ�صا �أ�صفه ب�أنه ل�ص .ر�أيت تلك
�شخ�صا �أ�صفه ب�أنه مت�س ِّول� ،أو
وعر�ضها ،ولم �أر
ً
ً
الثروة في الهند ،ثروة القيم العالية ،ثروة النوعية ،وال �أعتقد �أننا ن�ستطيع �أن ننت�صر
على هذا البلد �إال �إذا ك�سرنا العمود الفقري لهذا الوطن ،كما �أ�سماه .وذلك العمود
الفقري هو التراث الروحي والثقافي .لذلك �أقترح �أن ن�ستبدل ذلك النظام التعليمي
العريق وتلك المنظومة الثقافية العريقة ،لأنني �أعتقد �أن الهنود �إذا اعتقدوا �أنَّ
ك َّل ما هو �أجنبي وكل ما هو �إنجليزي مفيد ،و�أعظم �ش�أ ًنا مما لديهم ،ف�سيخ�سرون
الكثير ،و�أ ّول ما يخ�سرونه هو الثقة بالنف�س وبالثقافة الوطنية ،و�سي�صبحون كما
نريد وط ًنا م�ستعم ًرا بكامل المعنى» .و�أ�ضاف في �شباط/فبراير عام « :1835من
الكم الهائل من الب�شر� .أف�ضل
الم�ستحيل ب�إمكانات محدودة �أن ن�سعى �إلى تعليم هذا ّ
ما ن�ستطيع �أن نقدم عليه هو �أن نخلق طبقة من المترجمين بيننا وبـين الماليين
الذين يخ�ضعون لحكمنا ،طبق ًة  -كما ن�سميها  -النخبة الوظيفية ،هندي ًة من حيث
الدم واللون ،و�إنجليزية من حيث المذاق ،والآراء ،والأخالق ،والفكر .بهذه الطبقة
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ن�ستطيع �أن ننفذ �إلى تطوير اللهجات المحلية لهذا الوطن ورفدها بم�صطلحات
علمية ن�ستقر�ضها من الم�صطلحات الغربية ،وبالتد ّرج وال ّت�أني ننقلهم �إلى �آالت
قادرة على نقل المعرفة �إلى الأغلبية ال�ساحقة من �سكان الهند» .الحظوا م�صطلح
المترجم« :بيننا والماليين التي من واجبنا �أن نتح َّكم بمقاديرهم».
اليوم انتهى ال�ج��دار الحديدي وا� ْ��س� ُت� ْب� ِ�د َل ب�ستار ذهبي .فال�ستار الذهبي
ب�أيديكم :الكاميرات؛ الموبايل ،الكهرباء .لكن �أذكر ِّكم بكتاب �صدر عام ،1943
لكاتب بريطاني يدعى �سايمون وين�ش�ستر بعنوان «القنبلة والكتاب والبو�صلة»،
يتحدث عن اختراعات ال�صين .وكما قال ال�شيخ ال�سهروردي  -الذي ننتمي �إليه ن�س ًبا
حيث �إن زوجتي �سهروردية  -حكمة الإ�شراق .فالإ�شراق �أتى من ال�شرق .وب�سمارك
تحدث عن الحرب بين الثقافات .والثقافة التي كان يريد �أن يحاربها هي ثقافة
الكني�سة الكاثوليكية .الحظوا الثورة العقائدية في �أمريكا الالتينية في ال�ستينيات
وال�سبعينيات ،والحظوا الثورة الإ�سالمية في الت�سعينيات وفي مطلع القرن الحالي،
وثورة المه ّم�شين والم�ست�ضعفين.
�إن الهدف الأول من هذا اللقاء الأول هو التمكين القانوني والتفوي�ض القانوني
للفقراء .وكما قيل �صوف ًّيا« :الفقر فخري ،الفقر للهّ � ،أنا الفقير لرحمة ربي»� .أقول
لكم م ِّكنوا �أبناء هذه الأ ّم��ة .وحين �أق��ول (الأ ّم��ة) �أذ ِّك��رك��م ب��أن القومية العربية
عددًا هي �أقل عددًا من القوميات الأخرى التي ت�ش ّكل بمجموعها الأ ّمة الإ�سالمية.
دخل �إلى نفو�س
ينظرون �إلينا منذ عقود بنظرة �إلى القدوة .وفي كل طالع �شم�س ُن ِ
المحبين والأ�صدقاء التقليديين لهذه الأم��ة �شعو ًرا بالإحباط ،لأ َّننا تح َّولنا �إلى
مجتمع الطامعين ،فال توجد لنا منظومة تجيب عن ال�س�ؤال الذي �سيطرح علينا
في عام � :2012س�ؤال الجوامع الم�شتركة .فهنالك حركة ن�شطة في العالم تبحث
عن الجوامع الم�شتركة لهذا العالم ،المعايير الم�شتركة .نتح َّدث بمفردات :القيم،
الأخالق ،المبادئ .لكن حين نلتئم حول مائدة الع�صف الفكري نفتقد �إلى المعايير
الم�شتركة التي نتفق معها وحولها مع العالم؛ مع عرب ال�شتات الذين ي�ش ِّكلون ن�سبة
�أكبر تنا�س ًبا من الأ�ساتذة في الجامعات الأمريكية من الم�شتَّت الهندي �أو الم�شتَّت
ال�صيني .يقول ه�ؤالء� :إن �أردتم العودة م ّنا فلن نعود � اَّإل �إلى مجتمع الكفاءة� .أكانت
تلك العودة افترا�ضية من خالل الإنترنت� :شبكة االت�صاالت االفترا�ضية� ،أم من
خالل الإنترنت :ال�شبكة الجوان ّية.
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نحن ال ن�ؤمن بطبقة متم ّيزة ونخبة وظيفية .نحن ن�ؤمن بمجتمع الكفاءة .و�أعود
�إلى «فقه ا ّللغة وخ�صائ�ص العربية» و�أقتب�س بت�صرف بع�ض الن�صو�ص ،و�س�أن�سب
عاما ،هو �سرقة الأفكار
هذه الن�صو�ص �إلى �أ�صحابها ،لأنني �أعتقد �أن هنالك تقليدً ا ً
�إلى درجة �أننا �أ�صبحنا ال نعلم ما نقول؛ لأننا ال نعطي للأ�صول الحقوق المترتبة
علينا جمي ًعا ،وال نعرف كيف نقدِّ م الر�أي الم�ستقل.
ال�ستار الذهبي يحكمنا؛ مليار ون�صف مليار �إن�سان ي�صنعون ُوي�صدِّ رون ونحن
م�سجلة داخل الوطن
ن�ستهلك .مئة و�ست و�سبعون براءة اختراع في العالم العربي َّ
م�سجلة عالم ًيا.
م�سجلة في كوريا َّ
قيا�سا بـ (� )8آالف براءة َّ
العربي ً
وللجهـ ّــال م ـ ـ ــال
لن ـ ـ ـ ــا ع ــل ٌم ُ

ر�ضينــا قِ�سمة الجبار فينا

فهل �سيبقى العلم ويذهب المال� ،أم يذهب العلم مع المال؟ ترخي�ص البراءة
في الواليات المتحدة الأمريكية يكلف الفرد (� )30ألف دوالر ،ويكلف الفرد في
�أوروبا (� )20ألف دوالر.
وقد تط َّور البحث اللغوي وارتقى حتى بلغ م�ستوى عال ًيا في العلوم القر�آنية.
و�أق��ول :الب��ن فار�س �صاحب كتاب «ال�صاحبي» في فقه اللغة ،وابن جني �صاحب
«الخ�صائ�ص» فكرة وا�ضحة عن فقه اللغة بالمعنى المعروف في ع�صورنا الحديثة؛
على �أنه «علم القوانين العامة الناظمة لجزئيات اللغة ،وبمعنى �أعم و�أ�شمل من علم
النحو( ».فقه اللغة .)26 ،و�إمام َنا زين العابدين بن علي َّ
و�ضح في كتاب الحقوق ما
لنا وما علينا ،قبل مواثيق حقوق الإن�سان بقرون.
وللغربيين تق�سيم �آخ��ر في ا�ستخدامات اللغة ،وهو تق�سيم يعتمد على علم
ال�صوت ّيات؛ «فالحروف التي تهتزّ ،حين �إخراجها عبر الحبال ال�صوتية ،ت�سمى حرو ًفا
�صائتة ( »Sonoresفقه اللغة .)52 ،وهنالك من قال لغة الف�ضائيات اليوم �أ�صبحت لغة
�صوتية .وهذا من باب َّ
الذم .علينا �أن ن�ست�شعر �صوتيات الحروف .فالحروف التي ال
تهتز لها الحبال ال�صوتية حين �إخراجها ت�س ّمى �صامتة  Sourdesومثالها الحروف:
(ب؛ د؛ ذ؛ ج؛ ف؛ ق )� .أ ّما الحروف ال�صائتة التي تهتّز لها الحبال ال�صوتية فمثالها:
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(ف؛ ت؛ �س؛ ك؛ �ش؛ ب) .ومن �صفات بع�ض الحروف اال�ستعالء ،وهو الت�ص ّعد في
الحنك الأعلى .والحروف المتّ�صفة باال�ستعالء هي( :خ؛ �ص؛ �ض؛ ط؛ ظ؛ غ؛ ق).
ومن �صفات الحروف – كذلك  -القلقلة( :ق؛ ط؛ ب ،ج؛ د) ،والذالقة( :ب؛ ر؛
ف؛ ل؛ م؛ ن) ،والتّكرار ( :Chuintanteر) ،والتف�شي �( : Vibranteش) ،وال�صفير
�( :Sifflantesص؛ �س؛ ز)( ».فقه اللغة.)52 ،
ف�أيننا من اللغة الجمالية ،و�أيننا من الطموح ب�أن �أ�سمع ذات يوم التراتيل
باللغة الآرامية وال�سريانية ،لنذ ِّكر العالم الم�سيحي ب�أنَّ مهد الم�سيحية الم�شرق.
فالنور �أت��ى من ال�شرق  .Ex Oriente Luxف��إذا �أردن��ا الت�شاركية مع ح�ضارة ما
ي�س ّمى الغرب فلنبن هذه الت�شاركية في كل المجاالت؛ في الغناء واالبتهال« ،وهي في
العربية من �صفات الميم والنون �( Nazalesصفات الأنف) في �أكثر �أحوالهما ،لكنها
قد تعتري حرو ًفا �أخرى في بع�ض اللغات .فجميع الحروف يمكن �أن ُتل َفظ( ».فقه
اللغة .)52 ،و�أقول مرة �أخرى «من �صفات الحروف :اللين ،وهي �صفة الواو والياء
ال�ساكنتين ( .Diphtonguesفقه اللغة .)26 ،وهنالك مترادفات لكل ما �أقوله ُو ِ�ض َع ْت
في هـذا الكتـاب ،وهو مـن المخطـوطـات العربيــة الموجودة في مكتبة جامعة ييل
.Manuscripts at The Yale University Library Arabic
�أما من حيث الم�ضمون فماذا نرى من العناوين؟ اللغة والتراث الأدبي؛
ال�سير الذاتية؛ الجغرافيا وال�سفر؛ المو�سوعات؛ الفل�سفة؛ العلوم
الالهوت؛ ِّ
الطبيعية واالجتماعية ،ومو�ضوعات مو�سوعية تبد�أ بالقهوة وال�شاي وتنتهي
باالختالل العقلي.
في هذه القاعة �أو قاعة زميلة ا�ست�ضفنا لقا ًء للحديث عن الو�ضع النف�سي لن�سبة
كبيرة جدًا من �أبناء العراق وفل�سطين والوطن العربي ،الذين يت�أثرون اليوم بال�صدمات
النف�سية .فهل بمقدورنا �أن نخاطب ه��ؤالء من وراء الأقنعة� ،سوا ًء �أكانت �أقنعة من
القما�ش �أم �أقنعة التق ُّعر باللغة؟ كيف ُنحيي هذا الجيل؟ كيف نزرع هذه الف�سيلة قبل
(*)

(*) بجامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا.
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قيام ال�ساعة؟ �أقول لكم� :إن التع ّلم بالقيا�س �إلى معرفة عرفة ما لدى الآخر :المجموعة
العربية؛ مجموعة المبرت؛ مجموعة �سالزبوري ،المجموعة ال�سومرية� ...إلى �آخر ذلك،
�أم ٌر ال ُب َّد لنا من �أن ن�أخذه على محمل الجد« .ففي اللغة الفرن�سية مث ًال كانت ُتل َفظ
ال�شين في  Chevalكا ًفا ،وال�شين في � Chienسي ًنا وتاء مدغمتين مهمو�ستين.
وحي ��ن نتحدث عن الغيرية« ،ف� ��إن معرفة قوانين الإبدال ه ��ي التي تك�شف لنا
ال�صل ��ة بي ��ن (�ض ��رب وا�ضطرب) و(غب ��ن وجبن) و(غف ��ر وكفر) ،وترين ��ا ما بين
ه ��ذه الألفـ ��اظ الفرن�سية من ن�ســ ��ب وقــرب ��ى ( )Autre, Altruismeو(Cavalier,
 )Chevalو( ،)Scolastique école, Scolaireوم ��ا بي ��ن ( )Farineالفرن�سي ��ة
و( )Harinaالإ�سبانية.
�إن الح�ضارة العربية ح�ضارة معطاءة �إن �أرادت ،و«مع المجموعة ال�صوتية للغة
المنقول �إليها .فالكلمات التي ُع ِّربت تبدلت �أحيا ًنا كالفردو�س ( )Paradisوالفالوذج
من (بالوده)( ».فقه اللغة)66 ،
�آن الأوان للم�ساءلة�« :إن الأ�سئلة التي تعر�ض اليوم للباحثين في مو�ضوع
�أوزان الألفاظ و�صيغها ،والتي عر�ضت من قبل لل�سابقين هي هذه .فهل لنا �أن ن�أتي
ب�صيغ جديدة ،ونبتدع �أوزا ًنا م�ستحدثة لأداء حاجاتنا الفكرية الجديدة؟ وما هي
الطريقة �إذا كان ذلك جائزً ا؟ وكيف تُ�صاغ هذه الأوزان؟ وهل لنا �أن ُنحيي �صي ًغا
َح َك َم المتقدمون بجمودها �أو موتها؟ �أو قالوا �إنها �سماعية ال ُيقا�س على مثالها،
و�إنما ُيكتفى بما ورد عن العرب من �ألفاظ على وزنها ،كجمع مفعول على مفاعيل،
(م ْف َعله) للمكان الذي يكثر فيه ال�شيء و( ُفعال) للأمرا�ض .فهل لنا �أن
�أو جعل َ
نتو�سع في معاني ال�صيغ والأوزان المعروفة فننقلها �إلى
نجعلها قيا�سية؟ هل لنا �أن َّ
جديدا؟ �أت�ساءل هذه الت�سا�ؤالت؛ وقد
معنى
ٍ
ً
معان �أخرى� ،أو ن�ضيف �إلى معناها ً
در�ست في جامعة �أك�سفورد ،ودر�ست على يد ال�شيخ حمزة العربي من مغربكم وهو
م�شرقنا ،وال�شيخ نديم المالح ،وال�شيخ �إبراهيم ّ
القطان ،رحمهم اللهّ  ،وعلى يد
�أ�ساتذة �أُج ّل ذكراهم.
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هل ُ
العربي �أم في اللغة؟ �إذا كانتْ هنالك �أزم ٌة
تكمن الأزم�� ُة في المجتم ِع
ِّ
انعكا�س للأزم ِة االجتماع ّي ِة الثقاف ّي ِة الفكر ّي ِة في المجتمعّ � .إن �أ ّو َل
في اللغ ِة فهي
ٌ
يجب �أ ّال نبال َغ في الأزم� ِة و� ْأن نكو َن
مظاه ِر
ِ
االنحطاط نجدُها في اللغة .لكنْ ُ ،
ُك ِّل ّي َ
نف�سه.
ين في نظرتِنا �إلى اللغة .فهي لي�ستْ وعا َء الفكرِ ،بل هي الفك ُر ُ
اللغ ُة هي المظه ُر الح�ضاريُّ الأكب ُر لأيِّ م�شرو ٍع نه�ضويّ  ،و�أُ ُّ���س �أ�سا�سِ ه.
فعلى �سبيل المثال ،لم ت ْبد�أ النه�ض ُة الأوروب�� ّي�� ُة �إال عندما �ش َر َع الأوروب�� ّي��و َن في
ا�ستعمالِ اللغاتِ القوم ّية.
تحج ُب ع���ن الناطقين
� ّإن اللغ��� َة الت���ي تفتق��� ُر كلما ُته���ا �إل���ى مفاهي َم معين���ةُ ،
ا�ستيعاب ه���ذه المفاهيم .واللغ ُة التي نعر ُفها والمتاح��� ُة لنا هي الو�سيل ُة التي
به���ا
َ
ُ
االقترا�ض
وتنه����ض باللجو ِء �إلى
ن���رى به���ا العال َم على رحا َبتِه .لذلك ،تحيا اللغ ُة
ِ
اللغ���ويِّ ال���ذي يم ّك ُنن���ا من مواكب��� ِة هذا الطوفانِ م���ن الم�صطلح���اتِ الجديد ِة في
المو�ضوعات كا ّفةَّ .
تت�ص ُل
لكن الم�س�أل َة لي�ستْ متع ِّلقة بالم�صطلحات فقط ،و�إ ّنما ّ
وال�س ْبكِ اللغ���ويّ  .syntaxفالم�صطلح ُ
���ات على �أهم ّي ِته���ا ت�أتي في
بعل ِ���م المعان���يَّ ،
ال�س ْبك اللغويّ .
مرتب ٍة ثانية بع َد ّ
وتعزيز دو ِر اللغ ِة الأم .لقد
التوازن �إزا َء االزدواج ّي ِة اللغو ّي ِة،
تحقيق
ال ب َّد من
ِ
ِ
ِ
ُ
ولم ي ُعد ا�ستعما ُلها مح�صو ًرا في
تزايد
َ
ا�ستعمال اللغ ِة الإنجليز ّي ِة في ال�ش ْرق الأو�سطْ .
متزايد لغ َة
ب�شكل
الطب والهند�سة ،لك َّنها �
مجال
ٍ
ْ
التخ�ص ِ
أ�صبحت ٍ
ِ
�صات العلم ّي ِة مثل ِّ
ّ
الإنجا ِز  .language of achievementواذكروا مقولة مكولي في منت�صف القرن
التا�سع ع�شر حيال الهند .اللغة � ًإذا و�سيلة لال�ستعمار الجديد ،و�سيلة لالن�ضمام �إلى
نادي الأقوياء .نعم دخلت اللغة العربية �إلى الأمم المتحدة ،لكن ما الفائدة من حيث
الم�ضمون حين ُن�س�أل عام  2012عن القوا�سم الم�شتركة بيننا وبين الأمم؟ ...نالحظ
�أ ّنه غال ًبا ما تكون الإعالنات عن �سلع الرفاهية باللغة الإنجليزية ال العربية ،بينما
المنتجات المحل ّي ِة الأكثر �ضرورة باللغ ِة العرب ّية ،لغة
إعالنات عن
معظم ال
تكونُ
ِ
ِ
ُ
لرب ال َبر ّية �أن يع ّز العرب والم�سلمين).
الفقراء( .ال �أريد في هذه الحياة �إال الدعاء ّ
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الم�ستعمر.
لغات «الآخر»؛ �أي
لقد
ِ
�سارعت ال ُّن َخ ُب في العقود الما�ضية �إلى تع ّل ِم ِ
ْ
عقود على انق�ضا ِء هذه الفتر ِة ،ازده َر تعلُّ ُم اللغ ِة الأجنب ّي ِة بوتير ٍة
الآنَ ،
وبعد مرور ٍ
اللغات الأجنب ّي ِة في
تعليم
ِ
مرتفعة؛ � ْإذ ي ُع ّد الكثيرونَ من �أبناء الطبق ِة المتو�سطة َ
المدار�س الحكوم ّي ِة التي
المدار�س الخا�صة �أم ًرا حيو ًّيا .وفي المقابلُ ،ينظر �إلى
ِ
ِ
تعليم اللغات الأجنب ّي ِة على �أنها ،من ناحية تعليمية ،ت�ؤ ّدي بالطلب ِة �إلى
ال تر ّك ُز على ِ
العديد من الخ ّريجين ال يمتلكونَ ت�أهي ًال كاف ًيا في
طريق م�سدود .المفارقة هي �أنّ
َ
ٍ
� ّأي لغ ٍة على الإطالق.
بيدت
�أنجح تجربة تعليمية في العالم هي في فنلندة ال�صغيرة التي اح ُت َلت و�أُ َ
مرا ًرا وتكرا ًرا عبر التاريخ� .إنهم يبد�ؤون بعدنا بعامين ،وينتهون في التعليم الإلزامي
بعدنا بعامين .يبد�ؤون بتعليم التاريخ ب�أ�سلوب ق�ص�صي .قال لي معلم فرن�سي بعد
�إلقاء كلمة في بروك�سل :اعتدنا على المقدمة الرقمية 1و 2و  3والخاتمة .ال ن�ألف
في هذه الأي��ام من يتحدث بالأ�سلوب الق�ص�صي �أو في المنطق الم�ستدير لأبد�أ
بنقطة و�أعود �إليها .قلت له� :أعظم الكتب ُو ِ�ضعت ب�أ�سلوب ق�ص�صي ،بما في ذلك
و�أهم ما في ذلك ر�سال ُة الهداية .فلماذا ننفر ونك ّره الجيل الذي يجب �أن يعتنق
والتع�سف؟ نحن في جامعة الأزه��ر ،وقبل ذلك
ويحب تراثه بال َف ْر�ض والتنفير
ُّ
في جامعة مكة المكرمة ،علينا �أن ن�ستذكر �أننا �أحفاد َمنْ بد�أ التعليم الإن�ساني
المبا�شر في نظام ال ّرواق �أو الأروقة،تعليم الزُّمر ،التي تجل�س �أمام الأ�ستاذ وتتعلم
ب�أ�سلوب ق�ص�صي مح َّبب.
كنت في زيارة لأحد المواقع الأثرية قبل �أيام في الأردن ف� ّأذن الم�ؤذن ،و�إذ
بعيدا عن
خا�ص لهن لل�صالة ً
بالمع ّلمات يطلبن من مدير الآثار تخ�صي�ص مكان ّ
الأطفال .فقلت� :أين �أتى ذلك في التعاليم القر�آنية؟ �ألي�س من واجبهنّ �أن يع ِّلمن
الأطفال ال�صالة؟ لماذا يعتذر هذا المجتمع ب�أعذار واهنة؟ ك ُّل هذا لأننا فقدنا
ال�شعور بال�صالح العام .القاعدة الفقهية وا�ضحة :الم�صلحة م�صلحة الجميع؛
غاية الحكم .والحكم لي�س الحكومات ،وال القطاع الخا�ص التجاري واالقت�صادي،
وال النقابات وال المنظمات غير الحكومية ،وال المجتمع المدني .الحكم هو الأ�سرة
التي تك ِّون الوطن بكامل فعاليات تلك الأ�سرة .ف�إن �أردنا التفعيل �أمام َمنْ يقول
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لن �أُ ِظهر محتوى برامجي وم�ضمونها �إال بعد �إقامة ال�شريعة ،ف�إنني �أقول له� :إنني
اطلعت على جوانب من ال�شريعة الإ�سالمية ،فهل �أتيت بجديد حيال تحد ّيات
الع�صر؟ و�أق���ول لمن يطالب بتفوي�ض ال��والي��ة العامة لأ�صحاب النفوذ ،من
خالل جعل القانون يعمل من �أجل الجميع� ،سي�صبح كل مواطن ،و�ست�صبح كل
مواطنة �صاحبة نفوذ ،و�شريكة و�شري ًكا في م�ستقبلنا النه�ضويّ .
نجدهم هنا وهناك يتحدثونَ باللغ ِة العرب ِّية العام ّي ِة ال ّدارجة في بلدا ِنهم،
مزعجا.
ويطالعونَ باللغ ِة الإنجليز ّي ِة �أو الفرن�س ّية ،ويجدونَ الكتاب َة في �أي لغ ٍة �أم ًرا
ً
ق�ضت الإنترنت على فن المحادثة النبيل ،وعلى فن اال�ستماع النبيل ،وعلى �أداء
أ�صبحت اللغ ُة العرب ّي ُة الف�صحى المكتوبة ،كما
المجل�س ،وعلى القدرة على الكتابة ،ف�
ْ
(((
تخ�ص فئ َة المتد ّينين والفقراء ،وهي نتيجة كارث ّية.
يرى البع�ضُّ ،
م�شروعا لالعتراف ب�أن ال ّن�سب المتف ّوقة في التوجيهية العامة
حبذا لو �أقمنا
ً
يجب �أن تكون هي الم� ّؤهلة للقيام بدور الوعظ في الم�ساجد ،و�أما الم�سجد الجامع
نظاما علم ًيا معرف ًيا،
فهو الأهم في قمة الهرم� .أما الم�ساجد ال�صغيرة فعليها �أن تتبع ً
فالم�س�ؤول ُي�س�أل .الم�س�ؤول لي�س م�س�ؤو ًال بحكم موقعه االجتماعي .لي�س مه ًّما الأنا،
فالمهم هو الأمة .اخرجوا من المكاتب ومن البيروقراطية ،ومن طلب الوظائف،
ّ
وف ّكروا في م�ستقبل هذه الأمة.
�أمامنا دول��ة فار�سية ودول��ة تركية وفل�سطين التاريخية ،والكل ي�سعى �إلى
دور متن ِّفذ في المحيط العربي .فهل للعرب �أن ي�ستمروا في ال�شرذمة؟ ُ�س ِئلت في
المهجرين �أو
بلجيكا وكذلك في هولندا :هل لك �أن تطلعنا على كيفية التوا�صل مع
ّ
المهاجرين من المغرب العربي الكبير؟ فوجدت ثالث جاليات من جبال الأطل�س
يتحدثون بالأمازيغية بلهجات ال يفهمها بع�ضهم عن بع�ض ،ال ينطقون بلغة ال�ضاد،
وال يعرفون اللغة الفلمنكية �أو اللغة الألمانية .وك ّلما يرتكبون خط�أُ ،يقال :انظروا �إلى
ه�ؤالء ،انظروا للإ�سالم ،انظروا للعروبة ،انظروا للتك ّلف�ُ .سئل �أحدهم :هل تعرف
(1) Jon B. Alterman, The Magic is Gone, Center for Strategic & International
Studies CSIS, April 2009.
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الفرق بين الجهل والال �أبالية؟ ف�أجاب :ال �أعرف ،وال يهمني الأمر .من ق َّدم الميم
ما ندم« :ما �أعرف»« ،مو �شغلي» .حتى متى �سنبقى نعي�ش هذه ال�صور من ّ
الذل؟
يعتم ُد ازدها ُر اللغ ِة العربي ِة في القرنِ الحادي والع�شرين على تق ّد ِم العلو ِم
كي
والتقان ِة في الدولِ العرب ّية .نحتا ُج �إلى جهو ٍد كبير ٍة على الم�ستوى اللغويّ ْ
ُ
مي وجدّيٍّ في �شبكاتِ المعلوماتِ العالم ّية.
يزدا َد
ا�ستعمال اللغ ِة العرب ّي ِة ب�شكلٍ ع ْل ٍّ
بذلك ،ت�صب ُح اللغ ُة العرب ُّية و�سيل ًة لنقلِ المعلوماتِ بالتقنياتِ المتط ّورةِ ،ولغ ًة
منتج ًة للعلم .ه َّن�أت رئي�س اتحاد الجامعات العربية على المبنى الجديد ،فك ّل
م�شروع يبد�أ بمبنى جديد .وذ ّكرته �أنه بين ( )500جامعة متقدّمة في هذا العالم
ثالث جامعات �إ�سرائيلية ،وال توجد جامعة عربية واحدة .هل الجامعة �شكل من
�أ�شكال النفاق االجتماعي؟ هل ال�شهادة هي �شهادة زواج �أم �شهادة معرفية؟
ّ�صاالت والمعلومات ،والمعرفة ،والحكمة ،والأذكياء ُكثر والحكماء
�إنّ ع�ص َر االت
ِ
ق ّلة ،والترفيه الذي ُ
أمامنا في الوقت
ويفتح � َ
نعي�شهُ ،ي�ض ُع � َ
أمامنا الكثي َر من التّح ّدياتُ ،
َ
وو�سائل لمواجه ِة
إمكانات
نف�سه �آفا ًقا وا�سعة .لذلك ،علينا الت�س ّل ُح بك ّل ما لد ْينا من �
ٍ
ِ
أهم و�سيل ِة
هذه التّح ّديات في �ضوء الحر�ص على ممار�سة اللغة العربية .فهي ُت َع ُّد � َّ
مناطق العالم حرك ًة
ّ�صال فيما بين كتل ٍة هائل ٍة من ال�سكان في منطق ٍة من �أكثر
ات ٍ
ِ
وحيو ّية .ومن �أكثر بقع العالم طم ًعا بها .ماذا يعني العالم العربي للأجنبي :نفط
وقدرة �شرائية .ترليار دوالر في ع�شر �سنوات على ال�سالح ،على الت�س ّلح .فماذا عن
الت�س ّلح بالعلم والمعرفة؟ ماذا عن �إقامة �صندوق للت�ضامن مع الفقراء؟ جنوب �شرق
�آ�سيا؛ ماليزيا تختلف عن فيتنام ،وفيتنام تختلف عن �سنغافورة ،و�سنغافورة تختلف
عن �إندوني�سيا ،لكنها تتفق على العمل الجمعي ميثا ًقا للمواطنة .ذلك هو االختالف
ذهب للو ِّد ق�ض ِّية .ومعايير هذه المواثيق هو :اتقان اللغة الأم ،ومعرفة لغة
الذي ال ُي ِ
�أخرى .هل لنا �أن نت�صور في يوم من الأيام �أن جورج قرم ،زميلي و�صديقي و�صديق
الإخ��وة الم� ِّؤ�س�سين في منتدى الفكر العربي ،يقول في م�ؤتمر الق ّمة االقت�صادي
بالكويت في تح�ضير �أحد الأوراق المه ّمة :ا�ستنجدوا بالم�صطلحات التي �سمعتها من
فالن .تتحدثون عن البيئة ،ف�أيننا من الأوقاف التي كانت تقيم الحمى لحماية البيئة
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الإن�سانية والبيئة الطبيعية .ال نقيم الم�شروعات االقت�صادية لتهمي�ش الإن�سان ،لكن
نقيمها لتفعيل الإن�سان بكل معاني التفعيل ،بتوفير التدري�س ال�سليم والتع ّلم والتعليم
لكل �إن�سان ،وهذا حق من الحقوق الإن�سانية التي �س ُن�س�أل عنها �أمام التج ُّمع الأممي
في عام .2012
علينا �أن نعد �أهم و�سيلة ات�صال بين هذه الكتلة الحيوية ،وهي اللغة والقيا�س.
وعلى �سبيل المثال ،ف�إنّ  Wikipediaو  Britannicaتتناف�سان على التعريف لمن
هو عربي� .أين المو�سوعة العربية التي تتناف�س مع  Wikipediaو Wikimedia؟
قبل �أع��وام كنا نتحدث عن م�شروع  INوهنالك ( )18حرف بين  Iو Nترمز �إلى
كلمة واح��دة � .internationalizationإن �أردن��ا �أن نقول عن هذا الوطن العربي
ب�أنه ا�ستعاد مكانته الطبيعية تحت ال�شم�س بين مجموعة ال��دول في هذا العالم
وبين مجموعة ال�شعوب ،علينا �أن ندرك �أننا في ال�سبعينيات بد�أنا في بوين�س �آير�س
الحديث عن �أر�شيف للمعلومة ،وانتقلنا �إلى �أر�شيف للمعرفة ،مرو ًرا بـ :information
المعلومات� ،media ،إلى  informaticsفي �أوروب��ا ال�شرقية الآن نق ًال عن �أوروبا
الغربية .و�أنا ع�ضو في لجنة دولية للديمقراطية االنتقالية ،و�أحثكم �إلى درا�سة تجربة
نتو�سط الغزو
�أوروبا ال�شرقية ،حيال الغزو الثقافي من المحيط اليورو �أطل�سي .نحن ّ
الثقافي من �آ�سيا؛ من �شرق �آ�سيا من دول � ESCAPشرق �آ�سيا والمحيط الهادي
والأورو�أطل�سي من الغرب .ا�سترعى انتباهي في هذه التجربة اال�ستناد الرقمي �إلى
الأر�شيف المفتوح .فكل حالة قتل فردي �أو جماعي ُمد َرجة في الأر�شيف المفتوح
� Open Society Archiveأر�شيف المجتمع المفتوح .في كل طالع �شم�س تثيرنا
بو�صفنا ب�ش ًرا وتدمي قلوبنا �صور الب�ؤ�س والقتل والفزع في ال�شارع العربي .لكن �أين
الم�ستند المو َّثق؟ هل لنا من خالل اللغة العربية الف�صحى �أن ن�صل �إلى المجتمع
المحلي؟ �أين الكرم الفكري والإتقان العملي الميداني؟ لنقدم على تق�صي الحقيقة
االجتماعية من خالل التوا�صل ،لي�س مع ذواتكم ،لكن مع المجتمع الذي يعتقد �أننا
نحن المجتمع المخملي المر َّفه ال نعي�ش معهم وال نتحمل ما يتح ّملونَ .منْ يتعاطف
معهم ال يطلب منهم �سندً ا بنك ًيا ،بل يطلب �أرواح ه�ؤالء.
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والظاهرة اال�ست�شهادية �أو االنتحارية كما ت�س ّمى لدى البع�ض ،هي �آخر ما
يمكن �أن يع ِّبر الإن�سان من خالله .وي�ضيف بعدً ا �أدب ًيا في �أنه يقر�أ مبررات ا�ست�شهاده
قدم على ذلك� .أهذا ما بقي لنا من اللغة العربية؟ �أن نواجه الوجه الكريم
قبل �أن ُي ِ
بتبرير ذلك اال�ست�شهاد الذي قد ي�ؤدي �إلى موت الأبرياء؟
اللغة العربية �شريان حياة وا�ستحياء� .أين االحترام؟ �أين مجال�س الأدب؟ �أين
تكريم رموز اللغة العرب ّية؟ قال لي �أحمد زويل ،الحائز على جائزة نوبل في الفيمتو:
ا�ستطعت �أن �أبني معك حوا ًرا .وداعبته ،وهو �صاحب نظرية الفيمتو ،فقلت :فهمتك
بثانية� .أين الفطرة؟ �أين الأريحية؟ �أين المبادرة؟ نحن نتحدث عن جمود الفكر
العربي و ُن�سهم في تعميق ذلك الجمود.
�إن هذا اللقاء هو لقاء اال�ستمرارية والإبداع والتغييرَ  .وللِ َهّ ِ َي ْ�س ُج ُد َم ْن
ات َو َْ أ
ال ْر ِ�ض َط ْو ًعا َو َك ْر ًها َو ِظلاَ ُل ُه ْم ِبا ْلغ ُُد ِّو َو ْال َآ�ص ِال[ الرعد.]15 :
ال�س َما َو ِ
ِفي َّ
�أقول لكم� :إن مخاطبة الجماهير والطلبة وال�شباب لن تكون في نهاية المطاف
�إال باللغة الأم.
تنه�ض بدو ٍر ف ّع ٍال في ْ
ّ�صاالت والمعلومات �أنْ َ
ن�شر اللغ ِة
بمقدو ِر تكنولوجيا االت
ِ
العرب ّية ،وهذه الكلمات �أقولها في الأ�سبوع العلمي ،وهذا الن�شاط هو جزء رئي�س من
�سائر �أنحا ِء
الأ�سبوع العلمي :ن�شر اللغة العربية واالرتقا ِء بها في الوطن
العربي وفي ِ
ّ
المعمورة.
�إنّ م�سير َة اللغ ِة العرب ّية في الع�صر الحديث ُ
تنبئ ب�أ ّنها �آخ��ذ ٌة في التّطور
بثالث م��راح� َ�ل في تط ّورها :المرحلة الكال�سيك ّية
واالنت�شار .وق��د م � ّرت لغتُنا
ِ
والمتو�سطة والحديثة� ،إذا جاز التعبير .و�إذا �ألق ْينا نظر َة مقار َن ٍة على و�ض ِع اللغة
ّ
العرب ّية خالل القرن التا�سع ع�شر وما �آ َل ْت �إليه َ
خالل الق ْر ِن الما�ضي ،نج ُد اتّ�سا َع
نطاق ا�ستعما ِلها ،وازديا َد ن�سبة التعليم بها ،وا�ستيعا َبها في م�صطلحا ِتها لمعظم
ِ
العلمي .لكن هل ن�ستخدم اللغة العربية
وتقنيات التّقدم
الع�صر الحديث،
ِ
ِ
منجزات ْ
ّ
لغايات التب�شير؟
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ل�ست رج ًال متع�ص ًبا �أو متزمتًا .لكنني �إنْ كنت متع�ص ًبا بمفهوم راديكالي ،ف�أنا
رب ال َبر ّية جعلنا �أمة ً
و�سطا لن�ستفيد ونفيد.
راديكالي بمفهوم �أنني �أ�ؤمن ب�أن ّ
أ�صبحت اللغة العرب ّي ُة ،كما �أ�سلفت ،لغ ًة ر�سم ّي ًة ولغ َة
وليَ � ،
وعلى ّ
ال�صعيد ال ّد ّ
عمل للأمم المتّحدة ولجا ِنها الرئي�س ّية عام 1973؛ �إ�ضاف ًة �إلى اللغات الر�سم ّي ِة
ٍ
الخم�س الأخرى .ومع �إن�شاء اللجن ِة االقت�صاد ّي ِة واالجتماع ّي ِة لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا)،
ِ
�أ�صبحت اللغ ُة العربية� ،إلى جانب اللغت ْين الإنجليز ّية والفرن�س ّية ،اللغ َة الر�سم ّي َة ولغ َة
العمل في اللجنة .ما فائدة اللغة �إن لم تكن و�سيلة ات�صال للم�ضامين؟
�أرجو �أن ت�أخذ �أمانة �س ّر الم�ؤتمر(*) بهذه التو�صيات �إن وجدتها ذات فائدة:
المعاجم العرب ّي ِة الحديثة ،نحدِّ ث الأ�صالة ون� ِّؤ�صل
 اال�ستمرار في و�ض ِع
ِ
متخ�ص�صة� ،أحاد ّية اللغة �أم
الحداثة كاليابان مث ًال� ،سواء �أكانت عا ّمة �أم
ّ
ثنائ ّية ،حتى تكونَ مراج َع يعتم ُد عليها جمي ُع �أبناء اللغة العربية في معرف ِة
ا�ستخدامها ،و�أنواع داللتها.
وطرق
�ألفاظها ومعانيها ِ
ِ
 تفعيل دو ِر اللغة العرب ّية عالم ًّيا ،والتركيز على الأ�سلوب ّية المبدعة في مخاطبة
الآخر ،اذكروا علم البديع ،والحفاظ على مواكب ِة العرب ّي ِة للتطورات التّقنية
الم�صطلحات وبل َورة المعاني المح ّددة لها ،وتوظيف
واال�ستمرار في و�ض ِع
ِ
الم�ستج ّد ِات الرقم ّية  digitalل�صالح ثقاف ِتها الأ�صيلة.
قطري من �أج��ل و�ض ِع المعايير
عربي فوق
عمل
ّ
� إيجاد �صيغة ٍ
معلوماتي ّ
ّ
ِّ
الرقمي باللغة العرب ّية واللغة العرب ّية.
إنتاج
ّ
المنظمة لل ِ
تعليم مناهج اللغة العرب ّية .الفرن�سي والألماني
 اعتماد مبد�أ
ِ
القيا�س في ِ
بعد حربين كونيتين والحرب الفرنكو برو�سية قبل ذلك؛ �أي ثالثة حروب
كونية كارثية ال ي�ستطيعون التحدث مع بع�ضهم ً
بع�ضا لوال برامج Erasmus
� ،Socrates Minerva Tempusأن ت�ضع نف�سك مكان الآخر .حتى داخل
ال�سلم
المجتمع يجب �أن ي�ضع الغني نف�سه مكان الآخر الفقير� .أين ِف َرق ِّ
العربية التي ُت ْق ِد ُم على دارفور كما �أقدمت �إلى جانب  500متطوع هم �أطباء

(*) امل�ؤمتر الثقايف ال ّثالث لجامعة الأميرة �سم ّية للتكنولوجيا «�أزمة اللغة العرب ّية في المجتمع
العربي» (ع ّمان؛ .)2009/5/6-5
ّ
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ومهند�سون وعلماء اجتماع ،على العمل مع المجذوم الدارفوري عام 1986
قبل �أن ت�صبح دارفور ذات �أهمية لأ�سباب �أخرى .المجذوم كان يهرب منا
كما يقولون كال�صيد الجفالن .كيف ن�ستعيد هذه الإن�سانية من دون اعتماد
مبد�أ القيا�س وتي�سير تعليم اللغة بالن�سبة للناطقين بها من جهة ،وللناطقين
بغيرها من جه ٍة �أخرى.
 التعام ُل مع اللغ ِة العرب ِّية بر�ؤيا تكامل ّية ُينظر من خاللها في الم�ؤ ّثرات
خ�صو�صا و�سائل الإع�لام .و�أق��ول في و�سائل الإع�لام مرة �أخرى.
عليها،
ً
وهذه اال�ستمرارية في اللقاءات االفترا�ضية يمكن �إدامتها من خالل لقاءات
مفتوحة بين الجامعات العربية كافة وغير العربية على مدار ال�سنة.
 العم ��ل عل ��ى �إظه ��ا ِر الوج� � ِه الم�ض ��يء للغ ��ة العرب ّية ،م ��ن خ�ل�ال النماذج
�ات البالغ ّي ��ة رفيع ��ة الم�ستوى ،ون�ش ��ر �أ ّمهات الكت ��ب باللغات
واال�ستخدام � ِ
لمحاوالت
الأخرى ،وت�شجي ��ع الترجم ِة من العرب ّية و�إليها ،ومتابعة التّ�صدي
ِ
ال ّن ْيل من اللغة العرب ّية.
 هن ��ا �أ�شك ��ر مجل ��ة العرب���ي التي احتفل ��ت بم ��رور (� )50سنة عل ��ى �إن�شائها،
وهذه معج ��زة في العالم العربي� .أ�شكر دولة الكوي ��ت التي م ّولت Scientific
العلمي التي
 Americanللترجم ��ة العربي ��ة .و�أ�شكر م�ؤ�س�سة الكوي ��ت للتق ّدم
ّ
�ستق ��دم على ترجم ��ة البرامج الوثائقية المه ّمة؛ الجغرافي ��ة والتاريخية� ،إلى
�آخر ذلك .هذه هي الكوننة التي �أتحدث عنها.
القائم وم�سببات الجدل القائم.
الجدل
وربما �أ�صعب ما في المو�ضوع :درا�سة
ِ
ِ
«نحن ن�شرع في البلدان العربية ونخرج بالأ�سباب الموجبة للت�شريع بعد �صدوره».
ف�إذا كان هنالك جدل قائم ،ما هي م�سببات هذه الأ�شكال من الجدل؟ وهل هي
ق�صد منها النيل من اللغة العربية؟
�صورة �صح ّية لجدل عربي؟ �أم �صورة ُمخ َت َرقة ُي َ
واللهجات العام ّية يجب �أن
�إن درا�سة الجدل القائم حول اللغ ِة العرب ّية الف�صحى
ِ
يكون لن�ؤن�سن الكوننة فيما بيننا ومع الآخر.
وفي الختام �أدعوكم �إلى ال�صدق مع الذات وال�صدق مع الآخر� .أقول قولي هذا
و�أ�ستغفر اهلل لي ولكم.
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امللحــق ()1
�سنته ّ
الف�ض ّية؟
العربي :ماذا بعد
ُمنتدى الفكر
ِ
ّ
مذكرة مقدمة من الأمري احل�سن بن طالل
العربي في الدّوحة؛  26كانون ال ّثاني /يناير 2007
�إلى اجتماع الهيئة العمومية لمنتدى الفكر
ّ

نعم؛ ماذا بعد؟
عاما على م�سيرة المنتدى ،وتنامي �إ�سهاماته في
بعد مرور خم�سة وع�شرين ً
قرن م�ضى،
الحياة الفكر ّية العرب ّية ،وتجربته في التّعامل مع التّح ّديات على مدى ربع ٍ
ّاخلي ،من حيث الجوه ُر والم�ضمون.
ال ب ّد من وقفة مراجعة لإعادة ترتيب بيته الد ّ
العربي ال ُمعا�صر،
وال ب َّد �أنْ تت�ض ّمن هذه الوقفة �إع��ادة ال ّنظر في مق ّومات الفكر
ّ
الذي يطمح المنتدى �أن يبقى جز ًءا فاع ًال منه.
�إنّ مثل هذه المراجعة ال ب ّد لها حك ًما �أن تبد�أ من �أهداف المنتدى وفل�سفته
ا�ستند �إليها في م�سيرته طوال ال�سنوات الما�ضية .وقد كان التّركيز في
ور�سالته التي
َ
هذه الم�سيرة على َج�سر الفجوة بين الفكر و�صانعي القرار .و�أمام المِ حنة الكبرى
التي َّ
العربي من م�ضمونه،
يوما بعد يوم لتفريغ الفكر
تتك�شف �أبعادُها و�أخطارها ً
ّ
أ�ساليب �شتّى عبر تهجير العقول والأدمغة ،والقمع والكبح بمختلف
و�شرذمته وت�شتيته ب� َ
�أ�شكالهما ،ف�ض ًال عن طغيان ّ
وال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية ،تتب ّين
ال�ضغوطات االجتماع ّية ّ
�أهم ّية التّفكير في ثلم الفجوة بين الفكر والمحيط الذي ُيوجد فيه ،و�أهم ّية العمل
ال�صالح العام ،ويزيل
إيجابي الذي يخدم ّ
على تكامل ّية ال ّدين وال ّدولة بالمعنى ال ّ
تدريج ًّيا ح ّدة التّوتُّر في َعالقتهما وفي مدلول هذه ال ّثنائ ّية لدى ال ّر�أي العام.
�إنّ كون الإن�سان/المواطن هو محور الفكر وروحه وغايته �إ ّنما يعني �أنْ يكون
المنطلق تعميق ال ّتوا�صل واالت�صال بين الفكر والمواطن� ،أو بعبارة �أُخ��رى بين
المدني؛ من دون �إغفال التح ّوالت الجديدة في عالمنا،
الفكر وم� ّؤ�س�سات المجتمع
ّ
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وما ي�ؤ ّديه الإعالم المعا�صر بك ّل جوانبه وت�أثيراته من َد ْور في البنى االجتماع ّية
والفكر ّية .هنا ّ
بال�ض ْبط تكمن نقطة التح ّول المقترح في م�سيرة المنتدى لمقبل
الأ ّيام ،من خالل ندواته وم�ؤتمراته و برامجه المختلفة.
و�ضمن الخطوط العري�ضة لر�سالة تفعيل المواطنة ،تبر ُز �ضرورة الحوار من
ال�صالح العام لتكون في مق ّدمة الو�سائل العمل ّية للتّوا�صل واالت�صال بين الفكر
�أجل ّ
والمواطن ،وبين المواطنين �أنف�سهم ،لتحريك المياه الآ�سنة المتم ّثلة في الأغلب ّية
العربي.
وحفز هذه الأغلب ّية على الم�شاركة في بناء الم�ستقبل
ال�صامتة �أو الم�ص ّمتةَ ,
ّ
ّ
�أ�ضف �إلى ذلك االعتناء بت�أهيل المه ّم�شين ّ
واله�شين وتمكينهم وتفوي�ضهم؛ �أي م َْن
لي�س له قدرة على الم�ساهمة في الحياة العا ّمة ،ب�صرف ال ّنظر عن الجنو�سة � -أكان
ذك ًرا �أم �أنثى  -وعن ّ
الطائف ّية والعرق ّية والمذهب ّية ،وما �إلى ذلك من ت�صنيفات.
�إنّ غياب تلك الم�شاركة  -في �أو�سع معانيها -معناه تو ُّغل التّط ّرفّ ،
وال�ضياع
ما�سة �إلى �أنْ ُنعيد االعتبار هنا لعلم المعاني بعد
بين ال ُغالة وال ُغزاة .فنحن بحاجة ّ
علم الكالم.
�أنْ ا�ستب َّد بنا ُ
الهدف الأبعد والأ�سمى من ذلك �أ ّننا �أ�صحاب م�س�ؤول ّية فكر ّية �إزاء حكمة
الإ�شراق .وم�ؤ ّدى هذه الم�س�ؤول ّية الإ�سهام بال ّر�ؤى والأفعال في تجديد حكمة ّ
ال�شرق
و�إعادة الف�ضل لها في نه�ضة الفكر ،والخروج من دائرة ال ّت�أ ُّثر �إلى دائرة ال ّت�أثير،
ومن حومة الكالم �إلى حومة الفعل .فالم�شكلة لي�ست في ركود الفكر ،و�إ ّنما في غياب
في بين دوائر ال ّنفوذ االجتماع ّية وال ّدين ّية
الفعل؛ الفعل القادر على الف�صل غير ّ
التع�س ّ
بتحديد الم�ساحات المعيار ّية ٍّ
لكل منهما ،الآخذ في الح�سبان التناغم والتّكامل
يني �أو العك�س .والمعنى:
بينهما ،من دون �أن ُيعيق ال ّنفوذ
االجتماعي عمل ال ّنفوذ ال ّد ّ
ّ
الفكري في المنتدى �إلى �أُ�س�س تطبيق معادلة ح�ضار ّية
التو�صل �ضمن �سيرورة جهدنا
ّ
ُّ
ٍّ
لكل من ال ّدين وال ّدولة ،كي ال نقع بين براثن هذه ال ّثنائ ّية ،ولكي يكون الجهد من�ص ًّبا
ال�صالح العام.
في �إطار ّ
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ال�سبيل �إلى هذا ك ّله؟ ال �سبيل �إلى الفعل الم�ؤ ِّثر �إ ّال ببرامج عمل مرنة قابلة
ما ّ
أهداف وا�ضحة مح ّددة؛ مع االهتمام ب�أن تكون هذه البرامج قابلة
للتّنفيذ ،تنبثقُ من � ٍ
� ً
أي�ضا لأن تتح ّول �إلى مقترحات عمل ّية ُم ْق ِنعة ،يمكن تقديمها �إلى جهات التّمويل
ل�ضمان التّنفيذ الأمثل.
ّوجه الجديد لم�سيرتنا
لقد بد�أنا عمل ًّيا في منتدانا ببع�ض الخطوات لبلورة الت ّ
وو�ضع العنا�صر الجوهر ّية لر�سالتنا الإنمائ ّية (الإن�سان هو الأ�سا�س؛ ف�ض ًال عن
االنتماء والإنماء) مو�ضع ال ّت�أكيد والقابل ّية للتّنفيذ .ف�أملي �أنْ ُتك ّل َف مجموعة بحث ّية
التوجه الجديد .ولع ّل في مق ّدمة و�سائل
عرب ّية ذات خبرات دول ّية متم ّيزة لر�سم �أُطر ّ
الكواكبي لل ّديمقراط ّية الجاري �إقامته في ال ّدوحة.
التّنفيذ والمتابعة �إن�شاء مركز
ّ
و�سيتو ّلى هذا المركز البحث في مو�ضوعات مه ّمة لجوانب المواطنة والمجتمع
المدني وتفعيل الحوار والم�شاركة في ُ�ص ْنع القرار.
ّ
إقليمي من �أج��ل التنمية
�إ�ضافة �إل��ى ما �سبق ذك��ره ،ف ��إنّ �إي�ج��اد تحالف � ّ
العامة  Public diplomacyمحل ًّيا و�إقليم ًّيا
واال�ستقرار ،ي�ستند �إلى الدّبلوما�س ّية ّ
وعالم ًّيا ،وكذلك ابتكار �شتّى الو�سائل من �أجل �صياغة ا�ستراتيج ّية عرب ّية لالت�صال
وال ّتوا�صل مع ال ّذات ومع �إقليمنا ومع العالم ،والعمل على مكافحة الأُم ّية القانون ّية
التي ما زلنا نعاني من عقباتها ،هي من �أولى الأولو ّيات للتنفيذ الذي يمكننا من
ّوعوي (مث ًال
ّعليمي الت ّ
خالله �إي�صال ر�سالتنا ،عرب ًّيا وعالم ًّيا؛ م�ضا ًفا �إليها ال ُبعد الت ّ
التّعليم ال ّنظير) بك ّل مراحله (التّعليم من المهد �إلى ا ّللحد) ،الذي يجيب عن
الأ�سئلة :ماذا نتع ّلم؟ وكيف نتع ّلم �أنْ نتع ّلم؟
لقد حان الوقت لتحويل الفكر �إلى ا�ستراتيج ّيات عمل ،واال�ستفادة من ق ّوة
ودينامي ي�ش ّكل القاعدة العري�ضة لتعزيز
مدني متما�سك
ّ
الفكر في �إيجاد مجتمع ّ
الأن�سنة ب�ش ّقيهاّ :
الطلب من الآخر �أن�سنتنا في التّعامل مع ق�ضايانا وال ّنظر �إليها،
و�أن�سنة �أنف�سنا وال َآخ��ر ،ابتدا ًء من الحوار وت�شخي�ص واقعنا ال�م��أزوم ،وانتها ًء
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إن�ســاني الم�شــترك ب�شـــ ّق ْيه :الأمــن ال ّنــاعم
ب�صناعة قــراراتـنــــا و�صــون �أمنـــنـا ال
ّ
كي»
 Soft securityوالأمـــن ُّ
ال�صــلب Hard security؛ بعبارة �أُخ��رى :الأمن «ال ّذ ّ
.Smart security
من هذا المنظور ،ن�ستطيع �أنْ نكت�شف مكانتنا ودورن��ا الم�أمول في �إع��ادة
اكت�شاف �إقليمنا ببعده الآ�سيويّ  ،وما يعتم ُل فيه من ق�ضايا م�شتركة ذات ارتباط
إن�ساني ،مثل :الحروب ،وال ّنزاعات الإثن ّية والطائف ّية والمذهب ّية
بمعنى الأمن ال ّ
والحقوق ال ّدين ّية ،والإره��اب والتّط ّرف ،والهجرة والتّهجير ،والفقر والبطالة،
والت�صحر
ومخرجات التّعليم ،والف�ساد والإف�ساد ،ونق�ص الغذاء وال� ّدواء ،والمياه
ُّ
والبيئةّ ،
والطاقة والتكنولوجيا والت�صنيع ،ودرء �أخطار �أ�سلحة ال ّدمار ّ
ال�شامل؛ ف�ض ًال
ال�سيا�س ّية.
عن ق�ضايا ال ّديمقراط ّية وتكاف�ؤ الفر�ص والم�شاركة ّ
�إنّ الحديث عن التكافل وحده لم يعد مجد ًيا �إزاء �ضعف االهتمام بالحاجات
العربي وال ّنظر �إلى
الأ�سا�س ّية للإن�سان .ما نحتاج �إليه هو العودة �إلى بناء العقل
ّ
القطري؛ فقد �أدى اال�ستقطاب �إلى ذبح الفكر .وبالرغم
�أنف�سنا عبر ال ّتفكير فوق
ّ
العربي المتحان نف�سه تحت �سقف
من اال�ستقطاب ،ف�إن عبء العالج يقع على الفكر
ّ
الح ّر ّية الم�س�ؤولة.
ال�سير في اتجاه الآخر
علينا �أن نبد�أ ب�أنف�سنا  -مف ّكرين ومواطنين  -ليت�س ّنى لنا ّ
واال�ستجابة لمتط ّلبات الع�صر ،ومحاذرة الوقوع في �أحابيله و�أحاييله ،بر�ؤى عقالن ّية
عيد
واعية ومن خالل العمل على �أر�ض الواقع .دعونا نحاول – بالقول والفعل – �أنْ ُن َ
فكري.
إ�شعاع ّ
ِ
لحوا�ضرنا ما ت�ستح ّقه من � ٍألق و� ٍ
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امللحــق ()2
العربـــي
نحـو ا�ستراتيج ّية م�ستقبل ّيــة لمنتـدى الفكـر
ّ
لل�سنوات الخم�س المقبلة
مذكرة مقدمة من الأمير الح�سن بن طالل
العربي في الدّوحة؛  26كانون ال ّثاني /يناير 2007
�إلى اجتماع الهيئة العمومية لمنتدى الفكر
ّ

()1
يم ّر الوطن العربي بمرحلة بالغة الخطورة والتعقيد ،ويطل على مفترق طرق
لم ي�شهده على مدى الخم�سين �سنة الما�ضية .وتعود خطورة المرحلة �إلى اعتبارات
خا�صة بالوطن العربي نف�سه ،و�إل��ى التغيرات الدولية ال�سريعة التي لم ي�ستطع
النظام العربي مواكبتها .فهو يعاني من «انك�شافات» علمية وتكنولوجية و�صناعية
وثقافيــة و�إعالمية ومعرفيـة وغذائية و�أمنية هائلة .يكفي �أنه لـم ي�ســتطع �أن يتجــاوز
حــاجز الـ  %10في التجارة العربية العربية ،كما ت�صـاعدت الم�ستوردات لت�صــل
�إلى ( )1000دوالر للفرد في ال�سنة مقابل �صادرات محددة ال تتعدى ( )600دوالر
للفرد في ال�سنة .وما زالت الكتب الجديدة ال�صادرة �سنويا �أقل من ( )3.3كتاب
لكل (� )100ألف من ال�سكان ،ومتو�سط الإنفاق على �شراء الكتب �أقل من ()5
دوالرات للفرد �سنو ًيا ،ومتو�سط الإنفاق الر�سمي على الثقافة �أقل من ( )2دوالر
للفرد �سنو ًيا .وال يزال الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي �أقل من
( )5دوالرات للفرد �سنو ًيا ،مقارنة بع�شرات الدوالرات ومئاتها في الدول المتقدمة.
لقد تح َّول العالم �إلى حالة جديدة تمثلها العولمة بكل ما يعني ذلك من انح�سار
للحدود االقت�صادية والثقافية والتكنولوجية وال�سلعية والتناف�سية .وتغ َّير النظام
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العالمي �إلى نظام القطب الواحد .ون�ش�أت حالة «الإره��اب الدولي» بكل خلفياتها
الفكرية والعقائدية الزائفة وعبثيتها وتداعياتها ال�سلبية على العالقات الدولية
عامة ،وعلى العالقات العربية والإ�سالمية الدولية خا�صة.
وقد تفـاقـم التقهقر العربي بت�أثير �إغفال دور المواطن العربي  -مـن خـالل
�أحـزابه ومــ�ؤ�س�ساته المدنيــة  -في الم�شـــــاركة في ر�ســم التوجهات الوطنية،
وغياب التوافق العربي الر�سمي على الحدود الدنيا من الجوامع ،والتغا�ضي عن
الم�شكالت الوطنية الداخلية ،و�ضغط القوى الدولية الكبرى .فتم احتالل العراق
وتدمير بنيته االقت�صادية وتمزيق ن�سيجه االجتماعي .وعلى الطرف الجنوبي للوطن
العربي ،ي�شهد ال�سودان حالة معقدة من التداخالت ال�سيا�سية والنزعات االنف�صالية
والمعاناة الإن�سانية� ،سواء في دارف��ور �أو جنوب ال�سودان .وفي قلب هذا الوطن،
ما زالت الم�س�ألة الفل�سطينية تراوح مكانها .كذلك ت�صاعدت الأزمة اللبنانية منذ
اغتيال الرئي�س الأ�سبق رفيق الحريري ،وتفاقمت �إلى الدرجة التي تهدد باالنفجار في
�أي لحظة بعد العدوان الإ�سرائيلي على لبنان في �شهر تموز/يوليو .2006
العربي على �أ�ش ّدها بين غياب
وقبل ه��ذا وذاك ،ال ت��زال معاناة الإن�سان
ّ
الديمقراطية وبطء التحول نحو �إدارة الدولة الحديثة ،بما فيها التداول ال�سلمي
لل�سلطة ،وبين ات�ساع م�ساحات الفقر لتتجاوز حاجز الـ  %20وتفاقم البطالة ليتجاوز
معدلها  ،%20بما في ذلك بطالة الخريجين الجامعيين التي ت�صل في بع�ض البلدان
العربية �إلى � !%30أ�ضف �إلى ذلك �ضعف منظمات المجتمع المدني وقلة �أعدادها ،فال
يتعدى معدلها منظمة واحدة لكل �أربعة �آالف مواطن؛ وعجز الأحزاب ال�سيا�سية عن
ممار�سة دورها في تطوير البرامج ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والتعبير عن
تطلعات المواطن؛ وقب�ضة ال�سلطة القوية وبطء برامج الإ�صالح ال�سيا�سي و�سيادة
الإعالم والثقافة العولم ّية التي ال تخاطب الق�ضايا الجوهرية للمواطن؛ واغتراب
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اني؛ والفجوة التكنولوج ّية،
ال�شباب النف�سي والذهني؛ وارتفاع نم ّو التزا ُيد ال�س ّك ّ
مراحله؛ والهجرة الداخلية
خ�صو�صا الفجوة الرقم ّية؛ وم�شكالت التعليم بمختلف ِ
ً
والخارجية؛ �إلى ما هنالك .لقد نجحت تحوالت دول �شرق �آ�سيا لأنها كانت مدعومة
وج ْ�سر الفجوة بين العلم والإنتاج ،وت�سخير البحث
بالتقدم الهائل في �أنظمة التعليمَ ،
العلمي والتطوير التكنولوجي لتعزيز القيم الم�ضافة في منتجات ال�سلع والخدمات
التي �أخذت تتمتع بمقدرة تناف�سية هائلة؛ وهو ما عجزت الأقطار العربية عن النجاح
في تحقيقه.
()2
وال�س�ؤال� :أين نحن من كل هذا؟
هل يمكن الت�سليم �أو اال�ست�سالم للظروف لت�صنع هذا الم�ستقبل العربي كما
يمكن �أن يكون؟ �إننا بكل ثقة ن�ؤمن ب�أنه ال بد �أن يكون للفعل العربي وللفكر العربي
وللعلم العربي وللإن�سان العربي دور فاعل في �صياغة الم�ستقبل العربي ،ون�ؤمن ب�أن
يكون للعرب دور في الم�ساهمة في �صنع م�ستقبل الح�ضارة الإن�سانية.
وهذا يطرح الم�س�ألة بكل و�ضوح :ما الذي يمكن �أن يفعله الفكر العربي في هذا
المجال؟ وما هو دورنا في منتدى الفكر العربي؟ وما هي �أدوار المنتديات الم�شابهة
التي نتطلع �إلى �أن تنتظم جميعها في �شبكة عربية متفاعلة تتقا�سم الأدوار وتتكامل
المه ّمات وتتبادل المعلومات على طريق ت�شكيل تيار فكري عربي متقدم؟
ما هي اال�ستراتيجية التي نتطلع في منتدى الفكر العربي �إلى ر�سمها؛ ومن ثم
تنفيذها بالتعاون مع القوى العربية التي ت�ؤمن بالفكر العربي المبدع الخالق البعيد
عن القولبة الجامدة والمواقف الم�سبقة؟ الفكر المتطلع �إلى الم�ستقبل بثقة رغم
الم�صاعب ،وب�أمل رغم الم�شقة؟
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ما هي خطة العمل التي �سن�ضعها لمنتدانا حتى تتحول الأفكار �إلى �أعمال،
والر�ؤية النخبوية �إلى وعي جماهيري ،والحوار بين المفكرين والعلماء �إلى حوار مع
ال�سلطة و�صانعي القرار؟
بمعنى �آخر :كيف يمكن �أن نج�سر الفجوة بين العلم والفكر والعقل من جهة،
وبين �صنع القرار من جهة ثانية ،وبين المواطن ومنظماته المدنية وقواه ال�سيا�سية
من جهة ثالثة؟ وما هي ا�ستراتيجياتنا؟
من حيث ا�ستراتيجية المنتدى لل�سنوات الخم�س القادمة ،ف�إنه يمكن التفكير
في �أربعة محاور رئي�سية على النحو الآت��ي؛ على �أنْ ت�ش ّكل هذه المحاور �سيرورة
تت�شابك مع �سيرورات �أُخرى� ،إقليم ّية وعالم ّية:
الأول :مخاطبة م�شكالت المواطن العربي في جوانبها الإن�سانية المبا�شرة.
الثاني :البحث في الق�ضايا الكبرى التي قد تر�سم الم�ستقبل العربي� ،سواء
كانت هذه الق�ضايا طبيعية كالموارد� ,أو تكنولوجية� ,أو �سيا�سية اقت�صادية.
الثالث :البحث في الم�شكالت ال�سيا�سية التي تتطلب قاعدة فكرية جديدة
أ�سا�سا للتعامل معها.
� ً
الرابع :التج�سير الفكري مع الثقافات الأُخرى.
ولتحقيق هذه اال�ستراتيج ّية ،ف�إنّ المنتدى يجب �أن يط ّور برامج جديدة تتم ّثل
رئي�سي في المحاور الأربعة الآتية:
ب�شكل
ّ
 �إن�شاء حالة متوا�صلة من الحوار الفكري العربي والدولي لي�شمل مختلفالحلقات ذات االهتمام.
 تن�شيط حركة �إعالمية ر�صينة حول م�ضمون الحوارات ونتائجها.- 70 -

 نقل خال�صة الأفكار والبحوث والحوارات �إلى مراكز �صنع القرار. تعزيز حالة الت�شبيك  Networkingمع الم�ؤ�س�سات العربية والدوليةالم�شابهة.
فكري».
 �إ�صدار تقرير �سنوي حول «حالة الأ ّمة من منظور ّعلى محور الجوانب الإن�سانية المبا�شرة للمواطن العربي ،ف�إن ق�ضايا الحريات
والديمقراطية والأمن والتعليم والفقر والحركية واللجوء والهجرة يمكن �أن تحظى
بالعناية والتركيز.
وعلى محور الق�ضايا الكبرى ،ف�إن م�شكالت المياه والبيئة والت�صحر والطاقة
والعلم والتكنولوجيا والت�صنيع يتو َّقع �أن تمثل الحلقات الرئي�سية في هذه ال�سل�سلة.
وعلى محور الم�شكالت ال�سيا�سية الكبرى تبرز ق�ضايا الديمقراطية والأحزاب
وال�سلطة والم�ؤ�س�سية والقانون والحاكمية والتعاي�ش والتنوع الديني والمذهبي
والعرقي والثقافي في المق ّدمة.
وعلى محور التج�سير الفكري ،ف�إن حوار �أتباع الأدي��ان والثقافات وق�ضايا
�صحيحا
الهجرة والحقوق الدينية والإره��اب و�صورة الآخر يمكن �أن تكون مدخ ًال
ً
في هذا االتجاه.
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امللحــق ()3
مطبوعات املنتدى
�أو ًال� :سل�سلة احلوارات العربية العاملية
( Europe and the Arab World -1بالإجنليزية والفرن�سية)
تقرير احلوار العربي الأوروبي الأول1982 ،
America and the Middle East -2

تقرير احلوار العربي الأمريكي الكندي1983 ،
Palestine, Fundamentalism and Liberalism -3

تقرير احلوار مع الأحرار الدول ّيني1984 ،
Europe and the Security of the Middle East -4

تقرير احلوار العربي الأوروبي الثاين1985 ،
 -5العرب وال�صني
مداوالت احلوار العربي ال�صيني حول احلا�ضر وامل�ستقبل1986 ،
 -6املقاومة املدنية يف الن�ضال ال�سيا�سي
مداوالت ندوة الالعنف يف الن�ضال ال�سيا�سي1986 ،
Arab, Non-Violent Political Struggle in the Middle East -7

املح ّررون :رالف كرو ،و�سعد الدين �إبراهيم ،و�آخرون
 -8ديجول والعرب
مداوالت ندوة �شارل ديغول يف ذكرى ميالده املئة1989 ،
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم
 -9العرب واليابان
مداوالت احلوار العربي الياباين الأول1989 ،
Arab-German Relations in the Nineties -10

مداوالت احلوار العربي الأملاين1991 ،
Arab-Japanese Dialogue II -11

مداوالت احلوار العربي الياباين الثاين1991 ،
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Arab-Japanese Dialogue III -12

مداوالت احلوار العربي الياباين الثالث1992 ،
Arab Immigrants and Muslims in Europe -13

احلوار العربي الأوروبي اخلام�س1993 ،
-14

Ethics in Economy: Euro-Arab Perspectives

�أخالقيات االقت�صاد :بحوث ومناق�شات ندوة فكرية1993 ،
 -15التنمية ،ال�سيا�سة اخلارجية ،الدميقراطية:
ندوة عربية من�ساوية1995 ،
Euro-Arab Seminar 1995, Amman (1995( -16
Euro-Arab Seminar 1996, Vienna (1996( -17

 -18العرب والأتراك :االقت�صاد والأمن الإقليمي
بحوث ومناق�شات ندوة 1996 ،
-19

The Arab World and Turkey

 -20دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير املجتمع الأهلي� :أوروبا والأقطار العربية بحوث ومناق�شات ندوة1997 ،
The Role of NGOs in the Development of Civil Society: Europe and the Arab Countries -21

 -22الكلفة الب�شرية للنزاعات
بحوث ومناق�شات ندوة1998 ،
Human Cost of Conflict -23

-24

WTO Trading System: Review and Reform

 -25التعاون العربي الإيراين :املحاور ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
بحوث ومناق�شات ندوة1999 ،
� -26آفاق العالقات العربية ال�صينية يف القرن احلادي والع�شرين
بحوث ومناق�شات ندوة2002 ،
 -27العرب وال�صني� :آفاق جديدة يف االقت�صاد و ال�سيا�سة
بحوث ومناق�شات ندوة2006 ،
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ثان ًيا� :سل�سلة احلوارات العرب ّية
 -1جت�سري الفجوة بني �صانعي القرارات واملفكرين العرب
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1984 ،
 -2جتربة جمل�س التعاون اخلليجي :خطوة �أو عقبة يف طريق الوحدة العربية
ت�أليف� :أ .عبد اهلل ب�شارة1985 ،
 -3التكنولوجيا املتقدمة وفر�صة العرب الدخول يف م�ضمارها
مداوالت ندوة1986 ،
 -4العائدون من حقول النفط
مداوالت ندوة حول التعاون العربي يف جمال العمالة1986 ،
 -5الأمن الغذائي العربي
مداوالت ندوة1986 ،
 -6القمر ال�صناعي العربي بني م�شكالت الأر�ض و�إمكانات الف�ضاء
مداوالت ندوة1986 ،
� -7إمكانات وا�ستخدامات ال�شبكة العربية لالت�صاالت الف�ضائية
ت�أليف :د .حممد املقو�سي1986 ،
 -8حتديات الأمن القومي العربي يف العقد القادم
ت�أليف :د .علي الدين هالل1986 ،
 -9التع ُّلم عن ُبعد
ُّ
مداوالت ندوة «التعلم عن ُبعد واجلامعة املفتوحة»1986 ،
 -10الأر�صدة واملديونية العربية للخارج
مداوالت ندوة «ال�سيا�سات البديلة حلماية الأر�صدة ومواجهة املديونية»1987 ،
 -11العنف وال�سيا�سة يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1987 ،
 -12ال�صحوة الإ�سالمية وهموم الوطن العربي
مداوالت ندوة( 1987 ،طبعة ثانية )1997
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم
 -13الإنتلجن�سيا العربية
مداوالت ندوة1988 ،
 -14الأزمة اللبنانية :الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية
مداوالت ندوة1988 ،
 -15التعددية ال�سيا�سية والدميقراطية يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1989 ،
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 -16النظام الإن�ساين العاملي وحقوق الإن�سان يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1989 ،
� -17آفاق التعاون العربي يف الت�سعينات
مداوالت ندوة1991 ،
 -18نحو ت�أ�سي�س نظام عربي جديد
مداوالت ندوة1992 ،
 -19التنمية الب�شرية يف الوطن العربي
بحوث ومناق�شات ندوة1993 ،
 -20اتفاقية غزة � -أريحا :الأبعاد االقت�صادية املحتملة
مداوالت ور�شة عمل1993 ،
 -21احلرية الأكادميية يف اجلامعات العربية
مداوالت ندوة فكرية1994 ،
Academic Freedom in Arab Universities -22
 -23اجلامعات اخلا�صة يف الدول العربية
مداوالت ندوة فكرية1995 ،
 -24الغزو العراقي للكويت :اخلربات امل�ستخل�صة واخلروج من الأزمة
مداوالت ندوة1996 ،
 -25مواقف الفكر العربي من التغريات الدولية :الدميقراطية والعوملة
ت�أليف :د .علي �أومليل1998 ،
 -26الت�ص ّور العربي لل�سالم
مداوالت ندوة1997 ،
 -27تطوير البنية املالية التحتية يف الوطن العربي
حترير :د .عبد الرحمن �صربي1999 ،
 -28النظام العربي � ...إلى �أين؟
مداوالت ندوة2000 ،
� -29أ�سواق النفط واملال � ...إلى �أين؟
مداوالت ندوة1999 ،
 -30حل النزاعات العربية بالطرق ال�سلمية
مداوالت ندوة1999 ،
 -31تطوير �سيا�سات الطاقة الداخلية وعالقتها بقطاع املياه يف الوطن العربي
مداوالت ندوة2000 ،
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Domestic Energy Politcies in the Arab World -32

� -33آفاق التعاون العربي بني الإقليمية والعاملية
مداوالت ندوة2001 ،
 -34الثقافة العربية الإ�سالمية� :أمن وهوية
مداوالت ندوة2002 ،
 -35اخلطاب العربي:امل�ضمون والأ�سلوب
مداوالت ندوة2003 ،
� -36أ�س�س تقدم الوطن العربي يف القرن احلادي والع�شرين
مداوالت ندوة2003 ،
 -37ال�شباب العربي وحتديات امل�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2004 ،
 -38الو�سط ّية بني ال ّتنظري وال ّتطبيق
مداوالت ندوة2005 ،
مل �سريع ال ّتغي
 -39الفكر
العربي يف ع ــا ٍ
ّ
مداوالت ندوة2007 ،
 -40ال�شباب العربي يف املهجر
مداوالت م�ؤمتر2007 ،
و�سلطة الدولة
ال�سلطة ُ
 -41دولة ّ
مداوالت ندوة2007 ،
 -42املر�أة العرب ّية� :آفاق امل�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2008 ،
َ -43
العربي
املواطنة يف الوطن
ّ
مداوالت ندوة2008 ،
العربي
ال�شبابي
 -44نحو تطوير م�ؤ�س�سات العمل
ّ
ّ
مداوالت ندوة2008 ،
 -45القد�س يف ال�ضمري
مداوالت ندوة2009 ،
 -46الأزمة االقت�صادية العاملية وتداعياتها يف الوطن العربي
مداوالت ندوة2009 ،
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 -47ق�ضايا املياه :عرب ًّيا و�إقليم ًّيا
مداوالت ندوة2010 ،
ّ -48
ال�شباب وظاهرة العنف
مداوالت م�ؤمتر2010 ،

ثال ًثا� :سل�سلة املرتجمات العامل ّية
الت�صحر
-1
ّ
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1986 ،
 -2املجاعة
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1986 ،
 -3ثورة حفاة الأقدام
ت�أليف :برتراند �شنايدر�/أمني عام نادي روما ال�سابق1987 ،
ترجمة :منتدى الفكر العربي
� -4أطفال ال�شوارع
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1987 ،
ترجمة :منتدى الفكر العربي

راب ًعا� :سل�سلة درا�سات الوطن العربي
 -1امل ـ ـ�أزق الع ــربي
حترير :د .لطفي اخلويل1986 ،
 -2تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1988
 -3تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1989
 -4الدولة القطرية و�إمكانيات قيام دولة الوحدة العربية
حترير :د .فهد الفانك1989 ،
 -5م�ستقبل املجتمع والدولة يف الوطن العربي
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1989 ،
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 -6ك ّرا�س اتفاقية جمل�س التعاون العربي (بالإجنليزية)1989 ،
 -7م�صر والوطن العربي
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1990 ،
 -8العقل ال�سيا�سي العربي
ت�أليف :د .حممد عابد اجلابري
 -9الت�سوية :ال�شروط ،وامل�ضمون ،والآثار
ت�أليف :د .غ�سان �سالمة1995 ،
 -10التنمية العربية :من ق�صور املا�ضي �إلى هاج�س امل�ستقبل
ت�أليف :د .يو�سف �صايغ 1996 ،
 -11حتديات عوملة االقت�صاد والتكنولوجيا يف الدول العربية
ت�أليف :د .فتح اهلل ولعلو1996 ،
 -12القطاع اخلا�ص وم�ستقبل التعاون العربي امل�شرتك
ت�أليف :د .ال�شاذيل العياري1996 ،
 -13التعليم العايل يف البلدان العربية :ال�سيا�سات والآفاق
مداوالت ومناق�شات ندوة فكرية1995 ،

خام�سا� :سل�سلة الدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيج ّية
ً
 -1ال�سيا�سات التعليمية يف وادي النيل وال�صومال وجيبوتي
ت�أليف :دة� .أماين قنديل1989 ،
 -2ال�سيا�سات التعليمية يف امل�شرق العربي
ت�أليف :دة� .سعاد خليل �إ�سماعيل1989 ،
 -3م�ستقبل النظام العاملي وجتارب تطوير التعليم
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم و�آخرون1989 ،
 -4الأمية يف الوطن العربي
ت�أليف� :أ .ها�شم �أبو زيد1989 ،
 -5التعليم العايل يف الوطن العربي
ت�أليف :د� .صبحي القا�سم1990 ،
� -6سيا�سات التعليم يف دول املغرب العربي
ت�أليف :د .حممد عابد اجلابري1990 ،
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� -7سيا�سات التعليم يف دول اخلليج العربية
ت�أليف :د .حممد جواد ر�ضا1990 ،
 -8الرتبية العربية منذ � :1950إجنازاتها وم�شكالتها وحتدياتها
ت�أليف :د .ناثر �سارة1990 ،
 -9احتياجات الوطن العربي امل�ستقبلية من القوى الب�شرية
ت�أليف :د�.أنطوان زحالن1990 ،
 -10كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ستقبل؟
ت�أليف :د� .ضياء الدين زاهر1990 ،
 -11تعلي���م الأم���ة العربي���ة يف الق���رن احل���ادي والع�شري���ن :الكارث���ة �أو الأمل (التقري ��ر التلخي�صي مل�شروع
م�ستقبل التعليم يف الوطن العربي)
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم1991 ،

�ساد�سا� :سل�سلة اللقاءات ال�شهر ّية
ً
 -1اللقاءات ال�شهرية ملنتدى الفكر العربي عام )2004( 2003
 -2اللقاءات ال�شهرية ملنتدى الفكر العربي عام )2005( 2004
 -3اللقاءات ال�شهر ّية ملنتدى الفكر العربي عام )2006( 2005
 -4بني الأقلمة والعوملة� :آراء واجتهادات وحوارات يف عامل م�ضطرب ()2006

�ساب ًعا� :سل�سلة درا�سات املنتدى
 -1العمل العربي امل�شرتك� :آمال وعقبات ونتائج
ت�أليف :د .حميي الدين �سليمان امل�صري2004 ،
 -2املجتمع املد ّ
العربي
ين وحت ّوالت الدّميقراط ّية يف الوطن
ّ
ت�أليف :د .احلبيب اجلنحاين2006 ،
 -3ا ُ
حلكم االقت�صادي العاملي وال�صدمة االرتدادية
ت�أليف� :أ.د .حميد اجلميلي2012 ،
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ثام ًنا� :سل�سلة كرا�سات املنتدى
 -1ثالث ر�سائل مفتوحة �إلى ال�شباب العربي
احل�سن بن طالل ،ط1؛ �شباط /فرباير 2005
ط2؛ � 10أيلول�/سبتمرب 2008
 -2حقائق عن النفط
كمال القي�سي ،كانون الأول /دي�سمرب 2005
 -3ق�ضايا �شباب ّية
د .حممود ّ
ال�سرحان ،ط1؛ �آذار /مار�س2006 ،
قظام ّ
ط2؛  1متوز/يوليو 2008
اريخي والواقع املعا�صر
 -4التوثيق ما بني املوروث ال ّت
ّ
د� .سعد �أبو د ّية� ،أيلول� /سبتمرب2006 ،
�َ -5شــذرات �شـبـابـ ّيـة
�أ.د .هُ مام َغ ِ�صيبّ 1 ،متوز /يوليو 2008
ـربي
 -6حول املواطنــة يف الوطـن الع ّ
احل�سن بن طالل 20 ،ت�شرين الأول� /أكتوبر 2008
 -7القد�س يف ال�ضمري
احل�سن بن طالل ،ط1؛ � 15شباط/فرباير 2009
ط2؛  10ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر 2009
العربي
العلمي يف الوطن
�ُ -8سبل النهو�ض بال َبحث
ّ
ّ
�أ.د .هُ مام َغ ِ�صيب 30 ،ني�سان� /إبريل 2009
العربي
االجتماعي
 -9امليثاق
ّ
ّ
2013

تا�س ًعا� :سل�سلة كتاب املنتدى

 -1الو�سط ّية� :أبعا ٌد يف الرتاث واملعا�صرة
�إ�شراف وتقدمي :الأمري احل�سن بن طالل2006 ،
 -2اجلدار الأخري :نظرات يف الثقافة العربية
ت�أليف� :أ.د� .صالح ج ّرار2006 ،
 -3مرايا يف الفكر املعا�صر :حوارات مع نخبة من املفكرين العرب
يو�سف عبداللهّ حممود2007 ،
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الن�ص
 -4اللغة العرب ّية والإعالم و ُك َّتاب ّ
مداوالت ندوة2007 ،
� -5إدوارد �سعيد :املث ّقف الكو ّ
ين
مداوالت ندوة2008 ،
 -6الثقافة و�أزمة الهُو ّية العرب ّية
�أ.د .حممد عبد العزيز ربيع2010 ،
حلداثة وا ُ
 -7ا َ
حل ّر ّية
�أ.د .احلبيب اجلنحاين2010 ،
 -8ق�ضايا يف الفكر والتفكري عند العرب
�أ .ح�سن �سعيد الكرمي2012 ،

عا�شرا� :إ�صدارات خا�صة
ً

 -1يف الفكر
العربي ال ّنه�ضويّ
ّ
الأمري احل�سن بن طالل ولفيف من �أع�ضاء املنتدى2006 ،
 -2ا�ستلهام ابن خلدون والفكر االجتهادي
�أبو يعرب املرزوقي2007 ،
� -3شــباب ّيــات2008 ،
 -4ا�سرتاتيج ّية عمل لل�سنوات اخلم�س املقبلة ()2015-2010
� -5أزمة الفكر والهُو ّية العرب ّية وعالقتها بالق�صور التنمويّ
�أ.د .جورج ُقرم
 -6امل�ؤمترات ال�شباب ّية  :2010- 2004خال�صات وتقارير
 -7منجاة ال ّأمة :ر�ؤى ال�ست�شراف امل�ستقبل العربي (مقاالت خمتارة)
احل�سن بن طالل
كانون الأول/دي�سمرب 2012
العربي و�سريورة النه�ضة
 -8الفكر
ّ
احل�سن بن طالل
ني�سان�/إبريل 2013
 -9احلركة العرب ّية� :سرية املرحلة الأولى للنه�ضة العرب ّية احلديثة 1924- 1908
(الأعمال الكاملة للم�ؤرخ �سليمان املو�سى ،)11 ,ط2013 ،4
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حادي ع�شر :الك�شافات/ن�شرة وجملة املنتدى
 -1الك�شاف الرتاكمي للأعداد  )1999-1985( 171 -1لن�شرة املنتدى
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)

Al Muntada : Cumulative Index (Issues 1-30) Compiled by Amal M. Zash -2

 -3الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )183-172لعام 2000
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)
AL Muntada: Annual Index )31-34( -4
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)
 -5الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )195-184لعام 2001
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
Al Muntada: Annual Index (35 - 48) 2001 -6

�إعداد� :أمل حممد زا�ش

 -7الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )207-196لعام 2002
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
Al Muntada: Annual Index (39-42) 2002 -8

�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -9الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )312-207لعام 2003
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -10الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )219-214لعام 2004
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -11الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )225-220لعام 2005
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -12الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )231-226لعام 2006
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
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