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رئي�س منتدى الفكر العربي وراعيه

الملكي الأمير
�صاحب ال�سم ّو
ّ

الح�سن بن طالل

الأمين العام لمنتدى الفكر العربي

د .محمد �أبوحم ّور
ـ�ست عام  1981في �أعقاب
منتدى الفكر
العربي :منظمة عرب ّية فكر ّية غير حكوم ّية ،وغير ربح ّية� ،أُ�سّ ـ ـ ـ ْ
ّ

العربي الحادي ع�شر في ع ّمان بمبادرة من عدد من المف ّكرين و�صانعي القرار العرب ،وفي
م�ؤتمر الق ّمة
ّ
مقدّمتهم �سم ّو الأمير الح�سن بن طالل ،رئي�س المنتدى وراعيه .وي�سعى المنتدى �إلى بحث الحالة الراهنة في
العربي وت�شخي�صها ،و�إلى ا�ست�شراف م�ستقبله ،و�صياغة الحلول العمل ّية والخيارات الممكنة ،عن طريق
الوطن
ّ
عربي ُمعا�صر نحو ق�ضايا الـوحـدة ،والتــنميــة ،والأمن القــومي،
فكر
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ح
منبر
توفير
ُ
ّ
ّ
والتـ ـح ـ ّرر ،والتقدّم .وقد اتّـخـذ المنت ــدى ع ّمان مــق ًّرا لأمانته العامة.

العربي �إلى:
يهـدف منتدى الفكر
ّ

العربي المعا�صر ،وتطويره ،ون�شره ،وتر�سيخ الوعي واالهتمام به ،ال �سيما ما
 -1الإ�سهام في تكوين الفكر
ّ
العربي الأ�سا�س ّية ،والمه ّمات القومية الم�شتركة ،في �إطار ربط وثيق بين
الوطن
يت�صل منه بق�ضايا
ّ
الأ�صالة والمعا�صرة.
العربي ،وتدار�سها مع مجموعات
 -2درا�س ــة العالقات االقت�صـ ـ ــادية ،واالجتماعية ،والثقافية في الوطن
ّ
الدول الأخرى ،ال �سيما الدول الإ�سالمية والدول النامية ،بهدف تعزيز الحوار وتن�شيط التعاون ،بما
يخدم الم�صالح المتبادلة.
 -3الإ�سهام في تكوين نظرة عرب ّية علم ّية نحو م�شكالت التنمية التي تعالجها المنتديات والم�ؤ�س�سات الدولية،
إ�سهاما فعا ًال في �صياغة النظام العالمي ،وي�ضع العالقات الدولية على�أ�س�س عادلة ومتكافئة،
بما يحقق � ً
ويخدم التكامل االقت�صادي.
 -4بناء الج�سور بين قادة الفكر و�صانعي القرار في الوطن العربي ،بما يخدم التعاون بيــنهم في ر�س ــم
ال�سيا�سات العامة ،وت�أمين الم�شاركة ال�شعبية في تنفيذها.
 -5العــناية بالـدرا�سات الم�سـتـقبلية المتـعـلقــة ب�ش ـ�ؤون �أقطــار الـوطن العــربي وعالقـاتها الـدولي ــة.

الهيكل التنظيمي:

يتك ّون المنتدى من:

�أ -الهيئة العمومية :تت�ألف من الأع�ضاء العاملين والم�ؤازرين .وهي ال�سلطة ال ُعليا للمنتدى.
ب -مجل�س الأمناء :يت�ألف من عدد ال يزيد عن خم�سة وع�شرين ع�ضو ًا تنتخبهم الهيئة العمومية من بينها،
لمدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .ويقوم هذا المجل�س بتحديد �سيا�سة المنتدى ومناهج عمله
في �ضوء قرارات اللجنة العمومية ،وتوجيه لجنة الإدارة فيما يتعلق بتنظيم �أعمال المنتدى .كما يقوم
المجل�س ب�إقرار الموازنة ال�سنوية التقديرية للمنتدى.
ج -لجنة الإدارة :تت�ألف من خم�سة �أع�ضاء ينتخبهم مجل�س الأمناء ،وتمار�س ال�صالحيات والم�س�ؤوليات التي
ينيطها بها مجل�س الأمناء.
د -الجهاز التنفيذي (الأمانة العامة) :يكون الأمين العام للمنتدى رئي�س ًا للجهاز التنفيذي في المنتدى،
وي�شرف على ت�صريف جميع �ش�ؤونه المالية والإدارية وفق تعليمات مجل�س الأمناء.

ع�ضــو ّية المنتدى:

ُ -1ع�ضو ّية عاملة :ت�ضم نخبة من ال�شخ�صيات العربية المميزة ،التي ت�ؤمن بالمنتدى وبالأهداف التي �أن�شىء
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ُ -3ع�ضــو ّية ال�شرف :يمنحها مجل�س الأمناء للأفراد والمفكرين من غير الأع�ضاء العاملين ،الذين قدّموا
العربي والدولي.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الملخ�ص التنفيذي
لأن�شطة منتدى الفكر العربي ()2016- 2015
في �ضوء المتغ ّيرات العالمية والم�ستج ّدات على ال�ساحتين العربية والإقليمية،
ال�صعد االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
وما نتج عن ذلك من تح ّوالت على مختلف ُّ
والثقافية مع مطلع الألفية الثالثة ،وفي �ضوء التو�صيات المنبثقة عن مجل�س �أمناء
المنتدى وهيئته العمومية ،والتوجيهات الكريمة لرئي�سه وراعيه �صاحب ال�سمو الملكي
الأمير الح�سن بن طالل المعظم – حفظه اهلل ورعاه – في �إعادة ترتيب الأولويات
وتفعيل دور المنتدى في خدمة الق�ضايا العربية تحقيق ًا لر�سالته و�أهدافه ،فقد عمل
المنتدى على تو�سيع وتكثيف دائرة �أن�شطته الفكرية وم�شروعاته ،واال�ستفادة من
ر�صيده من العالقات التي تربطه بالعديد من مراكز الفكر والم�ؤ�س�سات الأكاديمية
والبحثية في الوطن العربي والعالم في هذا ال�سياق ،ت�أكيد ًا لدوره وم�ساهمته في بلورة
الر�ؤى الفكرية العربية المعا�صرة و�إعالء �ش�أن ال�صوت العربي في المحافل الدولية،
خدم ًة لم�صالح الأ ّمة وم�ستقبلها .وذلك ِعبر م�سارات ع ّدة تمثلت في الآتي:
عقد المنتدى ما يربو على ( )70ن�شاط ًا فكري ًا ما بين م�ؤتمرات وندوات ولقاءات
واجتماعات وزيارات خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير ،تركزت مو�ضوعاتها حول
الق�ضايا الحا�سمة على ال�ساحة العربية والت�أثيرات والتغ ّيرات الإقليمية والعالمية،
و�شملت هذه المو�ضوعات محاور في العالقات العربية – العربية ،والحوارات والعالقات
العربية – العالمية ،التي ي�شكل حجمها حوالي ن�صف مجمل الأن�شطة ال ُمنف ّذة (بما
فيها ا�ست�ضافة لقاءات ل�شخ�صيات مرموقة مثل الرئي�س ال�سابق لجمهورية البو�سنة
والهر�سك د .حارث �سياليجيت�ش ،ورئي�س وزراء تركيا ال�سابق د� .أحمد داود �أوغلو،
وجل�سات حوارية مع وفود من باك�ستان ،وتايالند ،وتايوان ،ومحا�ضرات ولقاءات
7

ل�سفراء كل من :الإمارات؛ المغرب؛ الواليات المتحدة؛ الهند؛ �إ�سبانيا؛ الفلبين؛
�إندوني�سيا) .والمنتدى في �صدد متابعة الحوار العربي الكوري ،والعربي التركي،
و�إجراء حوار عربي رو�سي ،وحوار عربي �إ�سباني ،وحوار عربي �صيني.
وكان من �أبرز الم�ؤتمرات والندوات التي ُعقدت �ضمن هذا الإطار وبال�شراكة
مع م�ؤ�س�سات عربية و�أجنبية« :المنتدى الثاني ع�شر لتعاون كوريا وال�شرق الأو�سط»
بالتعاون مع معهد جيجو لل�سالم والجمعية الكورية العربية ووزارة الخارجية الكورية
(�سيول ،ت�شرين الأول  ،)2015والم�ؤتمر ال�شبابي ال�ساد�س «االقت�صاد العربي وتمكين
ال�شباب للم�ستقبل» بالتعاون مع ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي/
الكويت (ع ّمان ،كانون الأول  ،)2015والم�ؤتمر العلمي الدولي «االتجاهات المعا�صرة
في م�ؤ�س�سات التعليم � ...إ�صالح وتطوير» بال�شراكة مع مركز البحوث للدرا�سات
واال�ست�شارات االجتماعية /لندن (ع ّمان ،ني�سان  ،)2016الذي يعد �أ�ضخم م�ؤتمر
عقده المنتدى منذ ت�أ�سي�سه بح�ضور حوالي ( )750م�شارك ًا من الدول العربية ،وندوة
االجتماع الإقليمي حول «الإ�صالح التربوي لمواجهة التطرف في المنطقة العربية»
بالتعاون مع معهد المواطنة و�إدارة التنوع /م�ؤ�س�سة �أديان (بيروت� ،أيلول .)2016
في مجال تعزيز �شبكة العالقات العلمية والفكرية ،تم خالل العامين الأخيرين
�إبرام ( )15مذكرة تفاهم للتعاون والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات وهيئات ومراكز درا�سات
محلية وعربية ودولية ،ت�ضاف �إلى ( )36مذكرة في ال�سابقُ ،جدِّ َدت بع�ضها بعد انتهاء
فترتها.
ركز المنتدى في �سائر �أن�شطته خالل الفترة المذكورة على الق�ضايا الأكثر
اهتمام ًا من جانب النخب الفكرية العربية وذات الم�سا�س المبا�شر بالم�شهد العربي،
مثل التربية والتعليم ،والثقافة والديمقراطية ،والإ�صالح ،والتنوع الثقافي والهوية،
والتطرف والإرهاب ،والأمن القومي العربي ،وحوار الح�ضارات والحوار بين �أتباع
الأديان والمذاهب ،والإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،وق�ضايا ال�شباب ،وق�ضايا
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االقت�صاد واال�ستثمار ،والتنمية الم�ستدامة .وا�ست�ضاف للم�شاركة في بحث هذه
المو�ضوعات نخبة من كبار العلماء والمفكرين والباحثين العرب والأجانب ،بمن
فيهم بع�ض الم�ستعربين والم�ست�شرقين (ومن ه�ؤالء :ف�ضيلة د� .أحمد عبادي �أمين
عام الرابطة المحمدية للعلماء /المغرب ،وال�شيخ د .خالد بن خليفة �آل خليفة نائب
رئي�س مجل�س الأمناء والمدير التنفيذي لمركز عي�سى الثقافي /البحرين ،وال�سيد
الأ�ستاذ يو�سف حميد الدين ،والباحث الأ�ستاذ عبد النا�صر المودع /اليمن ،و د .عبد
الح�سين �شعبان /العراق ،والم�ست�شرق الإ�سباني د .خو�سيه بويرتا فلي�شيز ،وعدد من
ال�شخ�صيات المقد�سية)
كما تابع المنتدى ن�شاطه المتعلق ببرنامج «القد�س في ال�ضمير» ،فعقد ندوتين
حول الأوقاف وم�ستجدات الأو�ضاع القانــونية والإن�ســانية والديموغرافية في مدينة
القد�س ،والأوقاف الذرية فيها.
وفي مجال الم�شروعات الفكرية� ،أنجز المنتدى «الميثاق االقت�صادي العربي»،
الذي تم �إطالقه في �شهر �آب  ،2015كما �أنجز خال�صة الجل�سات الحوارية التي نظمها
حول الأوراق النقا�شية الملكية ،و�أ�صدرها في كتاب مرجعي ،وي�ستمر في عقد هذه
الجل�سات لمواكبة ما ي�صدر من الأوراق النقا�شية والم�ساهمة في تعزيز الحوار حول
م�ضامينها .وفي هذا ال�صدد المتعلق بالم�شروعات بد�أ التح�ضير من خالل لجنة
مخت�صة لم�شروع «النه�ضة الفكرية العربية» ،وم�شاريع لإطالق ميثاق ثقافي ،وميثاق
بيئي ،وميثاق �سيا�سي.
على ال�صعيد الداخلي ،عملت الأمانة العامة على تطوير و�سائلها لإدامة التوا�صل
مع الأع�ضاء عبر «الن�شرة الأ�سبوعية» المعنية ب�أخبارهم ومقاالتهم ،وتطوير التغطيات
والر�صد الإعالمي للأن�شطة ،والموقع الإلكتروني ،وكذلك مجلة «المنتدى» الثقافية
الفكرية لن�شر الدرا�سات والمقاالت وتح�سين توزيعها ون�شرها �إلكتروني ًا �إ�ضافة �إلى
الن�شر الورقي ،و�أ�صدرت دلي ًال هو الأول من نوعه �شام ًال من�شورات المنتدى (-1982
 )2015والتعريف بها.
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وفي الجانب المتعلق بالعمل البحثي ،تعمل الأمانة العامة على اال�ستفادة من
الباحثين الزائرين والم�ست�شارين المنتدبين من م�ؤ�س�سات خارجية لتفعيل هذا
الجانب وتثميره �ضمن البرامج والم�شروعات الفكرية القائمة.
وعلى الجــانب المال ــي ،تم م ّد ج�س ــور جديدة مع عدد من الممولين لتغطية
نفقات الأن�شطة والنفقات الإدارية ،مما �ساعد �إلى ح ّد كبير في تغطية العجز في
الميزانية والإيفاء بمتطلبات ت�سيير العمل.
�إنَّ هذا الح�صاد من الأن�شطة الثقافية والفكرية والم�شاريع البحثية ،هو جهد
تراكمي ُي�ضاف �إلى م�سيرة المنتدى عبر خم�سة وثالثين عام ًا؛ وهي م�سيرة �أ�صبحت
ت�ش ِّكل َمع َلم ًا بارز ًا في الفكر العربي المعا�صر ودوره الأ�سا�سي في خدمة ق�ضايا الأ ّمة
ور�سم مالمح الم�ستقبل الأف�ضل لها.
والل ـ ـ ـ ـ ــه الموفق.

د .مح ّمد �أبوح ّمور

العربي
الأمين العام لمنتدى الفكر
ّ
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موجز الأن�شطة
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• .الأو�ضاع العربية والإقليمية والعالمية 23....................................
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المنتدى وبرامجه ،وجاءت كالآتي)*(:
















الأو�ضاع العربية والإقليمية والعاملية
البيانات ال�صادرة عن املنتدى و�سمو رئي�سه
حول بع�ض الأو�ضاع العربية
لقاءات وحما�ضرات ال�سفراء العرب
لقاءات وحما�ضرات ال�سفراء الأجانب
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)*( الأن�شطة امل�ؤ�شر عليها بنجمة �أدارها الأمني العام للمنتدى معايل د� .أبوح ّمور ،وعقدت يف مق ّر
املنتدى ،ما مل تت�ضمن النبذة غري ذلك.
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الأو�ضاع العربية والإقليمية والعالمية
Syria: engaging with local actors to increase humanitarian outreach

البحر الميت /الأردن2015/3/11-9 ،
*

محا�ضرة «الواقع العربي :الأ�سباب والتداعيات»

لدولة الأ�ستاذ في�صل الفايز ،رئي�س الوزراء الأردني الأ�سبق
()2015/4/12

قال النائب الأول لرئي�س مجل�س الأعيان في�صل الفايز� :إن الأردن واجه تحديات
�أمنية و�سيا�سية واقت�صادية عبر م�سيرته لكنه تجاوزها بحنكة قيادته الها�شمية و�إيمان
الأردنيين بوطنهم.
و�أ�ضاف في محا�ضرته �أن جاللة الملك عبداهلل الثاني ا�ستطاع �أن ي�ضع الأردن
على الخريطة الدولية بقوة ويطرح هموم الأمة العربية والإ�سالمية على المجتمع
الدولي وم�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية.
وقال �إن الأنظمة الملكية ا�ستطاعت �أن تحمي �شعوبها من القتل والتهجير
والدمار ،وحافظت على لحمتها الوطنية من التف�سخ ،و�ضمنت الم�شاركة ال�شعبية
لمواطنيها في اتخاذ القرار.
وب ّين الفايز �أن الدول التي تحكمها �أنظمة ملكية في المنطقة العربية كانت
�أكثر ا�ستقرار ًا ،مثلما �أن �أنظمتها ال�سيا�سية وا�ضحة وعالقاتها مع ال�شعوب قائمة على
االحترام ،ودائم ًا ما تقف على م�سافة واحدة من مختلف المكونات.
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و�أو�ضح �أن الأردن اتبع النهج الإ�صالحي التدرجي الذي يو�سع دائرة الم�شاركة
ويتيح الفر�ص العادلة ،م�شير ًا �إلى تحقيق العديد من الإنجازات على طريق الإ�صالح،
تمثلت ب�إجراء تعديالت د�ستورية وهيئة م�ستقلة لالنتخاب ومحكمة د�ستورية� ،إ�ضافة
�إلى �إقرار ت�شريعات دعمت منظومة النزاهة وال�شفافية والم�شاركة ال�شعبية الوا�سعة.
و�أ�شار الفايز� ،إلى �أنه وعلى �صعيد الواقع العربي فقد تمت محاوالت لبناء
م�شاريع نه�ضوية وحدوية في المجاالت الثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،لكنها
ت�صدعت بفعل انعدام الثقة.
وتحدث عن التنظيمات الإرهابية واالقتتال الطائفي والمذهبي الذي يمار�س
ب�شكل علني ويومي ،م�شير ًا �إلى قيام دول مجاورة لدولنا العربية بمحاولة �إقامة
امبراطوريتها المندثرة على ح�ساب �أر�ضنا و�أمتنا.
وفيما يتعلق بالربيع العربي قال الفايز �إن ال�شباب العربي خرج في �أكثر من
عا�صمة عربية منذ �أربع �سنوات للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة والإ�صالح
ال�سيا�سي واالقت�صادي ،ومحاربة الف�ساد والتخل�ص من الظلم واال�ستبداد الذي كانت
تمار�سه بع�ض االنظمة العربية .وقال �إن المجتمع الدولي ينظر �إلى الإرهاب والتطرف
في بع�ض دول الجوار ،دون ال�سعي لحلول جادة تنهي الم�أ�ساة ،مبين ًا �أن �سيطرة
الميلي�شيات واالقتتال الطائفي في تلك الدول ينذر بحروب �أهلية.

محا�ضرة «الثوابت الأردنية والمتغيرات الإقليمية»

*

لدولة الأ�ستاذ �سمير الرفاعي ،رئي�س الوزراء الأ�سبق
()2015/5/19

�أكد المحا�ضر �أهمية الت�شديد على تح�صين جبهتنا الداخلية وما يتطلبه ذلك
من تو�سيع الطبقة الو�سطى وتنمية المحافظات ،وعلى �أن مبادئ الثورة العربية الكبرى
تم ّثل �أهم مرتكزات ال�سيا�سة الخارجية الأردنية ،وعلى �أن بقاء الأردن قوي ًا يمكنه
القيام بدوره لحماية �أمن المنطقة وا�ستقرارها .و�شدد دولة الأ�ستاذ الرفاعي على
�أن حقوق ال�شعب الفل�سطيني مق ّد�سة وغير قابلة للت�صرف ،و�أن التهديد الأكبر الذي
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يواجه �أمتنا هو ا�ستمرار الت�شتت والخالفات العربية ،و�أن ما يقلل من ذلك الت�شتت
وال�صراع هو احترام التنوع وحق االختالف؛ بو�صفه من �أ�سا�سيات الخطاب الإ�سالمي
ومن معانيه ال�سامية التي ت�شكل �أية �إ�ساءة لها ،اعتداء على �صورة ديننا وعلى حا�ضرنا
وم�ستقبل �أجيالنا .وذ ّكر دولة الرفاعي ب�ضرورة الت�ضامن العربي ،ووحدة الموقف،
والقدرة على تج�سير الهوة والخالفات بين الدول العربية ،م�شير ًا �إلى �أن الت�شتت
والغرق في الخالفات والأزمات بين الدول العربية في هذه اللحظة الإقليمية الحرجة
ُيع ّد تهديد ًا للمنظومة العربية كلها ،وبما يفتح المجال �أمام القوى الإقليمية والدولية،
للتدخل ،وتحويل الدول العربية� ،إلى مناطق نفوذ و�ساحة �صراع.

محا�ضرة «التجربة المغربية في مواجهة التطرف العنيف»
(بالتعاون مع المعهد الملكي للدرا�سات الدينية)

لف�ضيلة الأ�ستاذ �أحمد عبادي� ،أمين عام الرابطة المحمدية للعلماء /المغرب
�أدار اللقاء :معالي د .نبيل ال�شريف ،وزير الإعالم الأ�سبق ،ع�ضو المنتدى
()2015/10/13

قال الأ�ستاذ عبادي �إن حلم الوحدة الذي اختطفته الجماعات المتطرفة ،كان
في حو�ضنا الح�ضاري مدة من الزمن ،وهو ما ع َّبر عنه الإمام الكواكبي في كتابه «�أم
القرى» ،وكذلك ما جاء به العلماء بدء ًا من جمال الدين االفغاني وتلميذه محمد عبده
ومحمد ر�شيد ر�ضا .وقال �إن «داع�ش» ا�ستطاعت �أن ت�سوق نف�سها بين �أو�ساط ال�شباب
ب�أنها القادرة على ا�ستعادة الخالفة وتحقيق حلم الوحدة قو ًال وعم ًال ،ما �أك�سبها قدرة
على التعبئة� ،إلى جانب حلم ال�صفاء بزعمهم �أنهم جاءوا ليطهروا ال ّدين من ال ِبدع
والرجوع بال ّدين �إلى �أ�صوله ،مثلما روجوا لتحقيق حلم الكرامة ،ذلك الحلم الذي له
مغناطي�سيته وجاذبيته العالية.
وحول �آليات مواجهة التطرف في المغرب� ،أ�شار �إلى منهجية بالده في تقوية
الم�ؤ�س�سات الدينية ،و�إعادة نقل المعارف المت�صلة بالوحي والعلوم اال�سالمية ،لت�شكل
انتاج ًا ر�صين ًا للكتب �إلى جانب تناول الق�ضايا ال�ضاغطة للأمة ومنها ما يتعلق بحقوق
الإن�سان والمر�أة والطفل.
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وتحدث عبادي عن الإمامة العظمى في بالده ،وتبنيها لمختلف الق�ضايا
الجوهرية والفكرية .وقال �إن المرحلة الراهنة تق�ضي ب�أن يكون العلم في هذا المجال
ُم�س َند �إلى �سلطات علمية ،وبناء �سياقات �ضمن م�ؤ�س�سات لديها ال�سلطة والنفوذ ولي�س
مجرد �أمان و�صو ًال لن�سق يو�صل �إلى غايات.
ودعا عبادي �إلى �ضرورة توفر دينامية حقيقية بين الدول اال�سالمية لجهة
تبادل الخبرات وات�ساق التعاون وات�ساعه لمحاربة الفكر المتطرف ،و�إيجاد البدائل
للكثير من الأدبيات المطروحة في بالدنا وال �سيما منها الموجهة لل�شباب واالطفال،
من خالل التركيز على التكوينات ونوعية البرامج المقدمة .واعتبر �أن العلماء الرواد
هم الذين لهم قدرة على ريادة الر�أي العام ،وال �سيما �أنهم �إن تحركوا كانوا مقنعين،
بما يمتلكون من قدوة و�أنموذج ،بعيد ًا عن اال�ستبداد في الر�أي ،وال �سيما �أن الريادة
أمان.
هي خبرات ولي�ست � ٍ

ّ
المعظم،
برعاية وم�شاركة �صاحب ال�سم ّو الملكي الأمير الح�سن بن طالل
*
�إطالق كتاب «جمهوريتي»
ل�سعادة المهند�س د .نزار يون�س؛ ع�ضو المنتدى /لبنان
تعقيب :معالي �أ.د� .صالح جرار ،ع�ضو المنتدى
()2016/2/3

دعا �سمو الأمير الح�سن في كلمته �إلى نظرة ا�ست�شرافية تعك�س الواقع الذي
تعي�شه بع�ض الدول العربية في الوقت الراهن؛ م�شير ًا �إلى �سعي المنتدى لإعداد ورقة
بحثية لكل دولة عربية حول الر�ؤية الم�ستقبلية التي ت�سهم في نه�ضتها .و�أ�ضاف �أن
الإ�صالح �ضرورة حتمية لكونه يمثل ال�صالح العام للجمهور وذلك لتحقيق الم�شروع
النه�ضوي؛ م�ؤكد ًا �أن الإ�صالح البرامجي يجب �أن يو�ضع ب�أبعاده لكافة الم�شاركين في
عملية الإ�صالح؛ م�شير ًا �إلى �ضرورة التركيز على التعليم بم�ستوياته المختلفة داخل
الوطن وخارجة.
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و�أ�شاد الدكتور المهند�س نزار يون�س بالتطور الذي يعي�شه الأردن ،وقال� :إنه
ق ّي�ض لقادة هذه البالد �أن ي�ستلهموا تاريخ �أمجاد تليدة وتراكمات حكمة وتجارب
دهرية وقيم ًا �إن�سانية ودينية في التراحم واالنفتاح والعي�ش الم�شترك ،و�إن احت�ضان
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن لمنتدى الفكر العربي يج�سد التراث الأ�صيل
الذي �صان المجتمع الأردني من خطر االنزالق في متاهات الفكر المنحرف والم�ض َلل
والم�ض ِّلل .و�أ�ضاف لقد �أهديت كتابي «جمهوريتي» �إلى ما عتبرته �أغلى الغوالي :الحرية
والثقافة ،ولو ا�ستلهمت تراث الأرومة الها�شمية الكريمة لأ�ضفت الحكمة وال�شجاعة.
وحول م�ضمون كتابه� ،أو�ضح الدكتور نزار يون�س �أن لبنان كان في ت�ص ّور
الم�ؤ�س�سين الأوائل م�شروع ثقافة وحرية ،وكان قدره �أن يتحول �إلى مختبر �إن�ساني
اللتقاء الأديان والح�ضارات والثقافات لتعارفها وت�آلفها وتالقحها الحتواء بع�ضها
بع�ض ًا .و�أن الإن�سانية لم تكن �أكثر حاجة في �أي وقت م�ضى �إلى هذا المختبر لن�شر
ثقافة العي�ش الم�شترك من الآن ،فلم يعد خيار الم�ؤ�س�سين �ش�أن ًا لبناني ًا خا�ص ًا؛ بل غدا
حاجة لم�ستقبل الح�ضارة العالمية وا�ستمرار توهجها ،كما بات �ش�أن ًا وجودي ًا للعرب
وتاريخهم ولمجتمعاتهم التي �أ�صبحت تعاني من التنكر للتعددية وللتنوع ولثقافة
العي�ش مع ًا ،هذه ال�سمات التي ج�سدت جوهر الح�ضارة العربية في وقت لم تكن �شائعة
في �أي مكان �آخر في العالم .و�أن ت�أكيد دور الثقافة ي�صب في مناعة المجتمعات
التعددية ،وفي الحفاظ على تما�سكها في مواجهة الم�ؤثرات التفكيكية؛ لأن الثقافة
وحدها توفر الع�صب التوحيدي للمجتمعات في وعيها لوجودها الإن�ساني في مواجهة
�إ�شكالية التن ّوع والتمايز وتنامي الهواج�س والمخاوف الفئوية .و�أن الرهان على عودة
الوطن العربي وم�ستقبل �أجياله محكوم بقدرة النخب العربية االجتماعية والثقافية
على تجنيد طاقاتها وتوحيد �صفوفها للعبور بالإن�سان العربي من تراكمات الفكر
الخرافي �إلى رحاب العقل وجوهر الإيمان الديني   .
وقال د .محمد �أبوح ّمور ،الأمين العام للمنتدى� :إن كتاب «جمهوريتي» ينطلق
في الر�ؤية والم�شروع من واقع قطر عربي وتجربة عميقة وطويلة للم�ؤ ِّلف في العمل
الوطني ببلده و�ضمن �إطار خ�صو�صية التجربة اللبنانية� ،إال �أن هذا الكتاب ال يخلو
من فوائد ا�ست�شرافية وتحليلية في ال ُبعد العربي ،ويمكن �أن يكون نموذج ًا في الفكر
ال�سيا�سي النه�ضوي ،الذي ي�ؤ�س�س لحالة حوارية ،وجدل عقلي ،ووعي جديد فيما
يتعلق بق�ضايا وتحديات قائمة في الواقع العربي� ،أ�صبحت تتغلغل في يوميات الحياة
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العربية و�أ�سئلة الحا�ضر ال�صعبة ،في مو�ضوع الطائفية ،و�إ�شكاالت الهوية ،والت�شابك
بين الدين والدولة ،والتعددية والم�ساواة والمواطنة المتكافئة ،وربط كل هذه الق�ضايا
ب�إطالق الطاقات الب�شرية لتحقيق تنمية اقت�صادية وثقافية م�ستدامة.
من جهته ،و�صف �أ.د� .صالح ج ّرار ،كتاب «جمهوريتي» ب�أنه يمثل جهد ًا �إ�صالحي ًا
مهم ًا ،وهو ال يقف عند حدود الدعوة للإ�صالح بل ي�شتمل على برنامج �إ�صالحي �شامل
للو�ضع الراهن في لبنان في �أبعاده الثالثة ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقافي ،وي�ستند
في هذا البرنامج على معلومات ومعطيات ومواثيق وتجارب وخبرات ومطالعات
بالإ�ضافة �إلى فكر م�ستنير ور�ؤية عميقة �شاملة .و�أ�ضاف �أن من م�صادر جاذبية
الكتاب تلك اللغة الجميلة العذبة والدقيقة والر�صينة التي كتب بها الم�ؤلف كتابه وتدل
على تمكنه من الأفكار التي يطرحها .وقد توقف الم�ؤلف عند دور الثقافة و�أهميتها
في نجاح برامج الإ�صالح ال�سيا�سي والثقافي واالجتماعي ،ويرى �أن لبنان هو م�شروع
ثقافة وحرية ،و�أن م�شروع �إعادة لبنان وطن ًا معافى �إ ّما �أن يكون في جوهره م�شروع
ثقافة وحرية �أو ال يكون.
واختتم د .جرار تعقيبه بالقول �إن كتاب «جمهوريتي» واحد من الجهود
الإ�صالحية البارزة التي ت�ستحق التنويه والإ�شادة واال�ستفادة م ّما ي�شتمل عليه من
ر�ؤى و�أفكار وبرامج ومقترحات.
ّ
المعظم
برعاية �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل
(مندوباً عن �سموه د .محمد �أبوح ّمور)

محا�ضرة «الأزمات الراهنة في المنطقة والعالم والدرو�س (غيـر) الم�ســتفــادة
*
من �أزمة البو�سنة» (باللغة العربية)
لفخامة د .حارث �سياليجيت�ش ،الرئي�س ال�سابق لجمهورية البو�سنة والهر�سك
()2016/3/30

قال الرئي�س �سياليجيت�ش �إن النقد الذاتي �ضروري ومهم ال لجلد الذات  ،بل
لت�صحيح الم�سار واال�ستفادة من الأخطاء .وقال« :نريد �أن يكون الجميع في �سفينة
واحدة و�أن يقبلوا ببع�ضهم البع�ض و�أن يقبلوا االختالف فيما بينهم ويعترفوا ويحترموا
ذلك االختالف  ،و�أن يكونوا مع ًا في «�سفينة نوح» هذه لتكون �سفينة النجاة والخال�ص،
واال ف�إن الح�ضارة الإن�سانية اليوم ت�سير بنا �إلى الهاوية».
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و�أ�ضاف �سياليجيت�ش � :إن الحرب في البو�سنة والهر�سك لم تكن حرب ًا �أهلية وال
�صراع بين الأديان والقوميات المختلفة  ،لأن االديان والطوائف والقوميات المتباينة
كانت موجودة منذ زمن بعيد وكانت تعي�ش مع بع�ضها منذ الع�صور الو�سطى في �إطار
«نموذج بو�سني فريد ومتميز» حيث كانت التعددية البو�سنية «الفريدة والمتميزة»
خارجة عن ال�سياق الديني ال�سائد في �أوروبا في الع�صور الو�سطى.

محا�ضرة «الأزمة اليمنية وال�سيناريوهات المحتملة»

*

للباحث والكاتب الأ�ستاذ عبد النا�صر المودّع /اليمن
()2016/5/4

قال الأ�ستاذ عبد النا�صر المودع �إن �أ�سباب الأزمة اليمنية تعود �إلى عوامل
مو�ضوعية مزمنة ومرتبطة بطبيعة الدولة ،و�أ�سهم التاريخ والجغرافيا والمناخ
والثقافة في �صياغتها� ،إ�ضافة �إلى عوامل راهنة ناتجة عن ف�شل الت�سوية ال�سيا�سية
واالنقالب الحوثي ،وما �أفرزه ذلك من حرب وفو�ضى.
و�أ�ضاف �أن �أ�سباب الأزمة تعود �إلى تباين ال ُبنى االجتماعية ال�سيا�سية
االقت�صادية والثقافية بت�أثير اختالف الطبيعة الجغرافية في اليمن ،وعدم توفر
الموارد ال�ضرورية لقيام �سلطة قوية وم�ستقرة ،تمتد �سلطتها الحقيقية �إلى جميع
المناطق� ،سواء مناطق الفائ�ض �أو الكفاف �أو الندرة.
ور�أى المو ّدع �أن الموقع الجغرافي لليمن �أ�سهم في عزلته عن التفاعالت
ال�شح المزمن للموارد واالعتماد على الدعم
الح�ضارية العالمية م�شير ًا �إلى �أن ّ
الخارجي والموارد غير الم�ستقرة� ،أديا �إلى ال�ضعف في الهوية ال�سيا�سية الجامعة،
وغياب م�صدر ال�شرعية ال�سيا�سية ،واالنك�شاف على العالم الخارجي.
وحول ال�سيناريوهات المحتملة للأزمة� ،أ�شار الأ�ستاذ المودع �إلى �أربعة
�سيناريوهات تتمثل با�ستمرار الحرب وفق الوتيرة الحالية� ،أو الت�سوية اله�شة� ،أو
الت�سوية الناجحة� ،أو �سيناريو الدولة الفا�شلة؛ مو�ضح ًا �أن عوامل الت�سوية الناجحة
تتطلب ا�ستئناف العملية ال�سيا�سية من حيث تمرير الد�ستور و�إجراء انتخابات
ل�سلطات الدولة.
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ندوة حوارية« :ا�ست�شراف �أو�ضاع الوطن العربي حتى عام »2025

المتحدثون :معالي د .محمد �أبوحمّور؛ معالي المهند�س �سمير الحبا�شنة ،ع�ضو المنتدى؛
م ـعــالـي د .نـب ـيــل ال�شـ ـ ــريـف ،عـ�ضــو المنت ــدى؛ م ـعــالي د .مـحــي ال ــديـن ت ـ ــوق؛
د� .صباح يا�سين؛ �أ.د .عبد القادر الطائي؛ د .هناء ال�صديق القالل ،ع�ضو المنتدى؛
الأ�ستاذ جواد الحمد ،ع�ضو المنتدى؛ �أ.د .با�سل الب�ستاني ،ع�ضو المنتدى
()2016/5/17

قال د .محمد �أبوح ّمور الأمين العام للمنتدى في كلمته االفتتاحية� :إن ت�شخي�ص
الواقع العربي الراهن ،وتحليل معطياته والربط بينها؛ ا�ست�شراف ًا لر�ؤية فكرية وعملية
قادرة على الإ�سـ ــهام في �صنع الم�ستقبل ،هي م�س�ؤولية النخب العربية المثقفة،
وال �سيما في هذه المرحلة الح�سا�سة والدقيقة التي يمر بها الوطن العربي ،حيث
تتعاظم التحديات والتراجعات ،وا�ست�شعار الخطر على كيان الأ ّمة وم�صيرها .و�إن
الواقع التاريخي ي�ؤكد قدرة هذه الأ ّمة على تجاوز المحن والنهو�ض من جديد لتوا�صل
�إ�سهامها في الح�ضارة والف�ضاء الإن�ساني ،بما تمتلك من عنا�صر الوحدة والقوا�سم
الم�شتركة والتراث الغني من الر�ساالت ال�سماوية ،ف�ض ًال عن المق ّومات الثقافية
والتن ّوع وقيم التعاي�ش وال�سلم من �أجل الحياة الكريمة للإن�سان ،ب�صرف النظر عن
عرقه �أو لونه �أو مذهبه.
�شارك في هذه الندوة مثقفون و�أكاديميون وخبراء �أردنيون وعرب ،ناق�شوا �ستة
محاور دارت حول تطورات الو�ضع الدولي ،والإطار الإقليمي ودول الجوار ،وحقوق
الإن�سان والأقليات في الوطن العربي ،والتحول الديمقراطي ،والف�ساد والحاكمية
الر�شيدة ،واالقت�صاد والتنمية الم�ستدامة .وهدفت الندوة �إلى قراءة �شكل الوطن
العربي و�صورته بعد عقد من الزمن ( )2025من خالل �سيرورة التقدم الإن�ساني،
وتقديم الواقع في �إطار �إدراك ال ُبعد الإن�ساني عبر االنتقال �إلى الم�ستقبل نظري ًا.
وفي الجل�سة الأولى التي تر�أ�سها المهند�س �سمير الحبا�شنة رئي�س الجمعية
الأردنية للعلوم والثقافة/ع�ضو المنتدى ،تحدث د .نبيل ال�شريف رئي�س مركز �إمداد
للإعالم واال�ست�شارات/ع�ضو المنتدى ،حول تطورات الو�ضع الدولي؛ ابتدا ًء من
�س�ؤال :هل ثمة نظام �إعالمي جديد يت�شكل حالي ًا و�أن القوى الدولية تحاول �أن تكون
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�شريكة فيه؟ ومحل ًال اتجاهات الدول الكبرى في هذا ال�صدد .كما �أ�شار د .ال�شريف
�إلى التيارات في هذا االتجاه في كل من ال�صين ،والهند ،واليابان ،و�أوروبا؛ م�شير ًا
�إلى ما تمر به الأخيرة من �أزمة في اقت�صاداتها وهويتها وحتى وحدتها ،وال �سيما مع
م�ؤ�شرات االنفجارات االجتماعية المتوقعة في �ضوء �ضغوط العولمة والهجرة واللجوء.
كما تحدث �أ.د .عبد القادر الطائي �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة ال�شرق
الأو�سط في محور الإطار الإقليمي ودول الجوار ،مقدم ًا ر�ؤية ا�ست�شرافية لما يمكن
�أن تكون عليه منطقة ال�شرق الأو�سط عموم ًا والوطن العربي على وجه التحديد عام
 2025في �ضوء المتغيرات والطبيعة المعقدة للأحداث في الوقت الراهن؛ مو�ضح ًا
�أن الم�شروع النه�ضوي العربي هو الخيار الأوفر حظ ًا بالمقارنة مع البدائل الأخرى
التي جاءت بها الأحزاب والتيارات الفكرية على اختالف �أنواعها ،والذي يبد�أ �أو ًال
ب�إعادة بناء الدولة القطرية القائمة على �أ�سا�س الفهم العميق والإيمان الكامل بمعنى
المواطنة واالنتماء والوالء للوطن ،وان�صراف الجهد الوطني الر�سمي وال�شعبي
لتحقيق ال�سلم االجتماعي بين كل المكونات ال�سيا�سية واالجتماعية وتياراتها الفكرية،
والعمل على حماية ما في الأمة من تنوع ثقافي ،واعتبار هذا التنوع عامل �إخ�صاب
و�إغناء للثقافة العربية ينبغي ا�ستثماره ،ال عامل انق�سام وتهديد.
وقالت د .هناء القالل الباحثة والأ�ستاذة الجامعية من ليبيا/ع�ضو المنتدى،
�ضمن محور حقوق الإن�سان والأقليات� :إن ه�شا�شة الم�ؤ�س�سات الق�ضائية وغياب
م�ؤ�س�سات وطنية لحقوق الإن�سان ،وعدم القدرة على �صياغة نموذج وطني للعدالة
االنتقالية� ،أدى وي�ؤدي �إلى ازدياد حاالت االنتهاك للحقوق والنزاعات الم�سلحة
الداخلية والعودة �إلى االنتماء الأ ّولي والعرقي والطائفي في عدد من الدول.
و�أو�ضحت �أنه مع �سيطرة تنظيم الدولة وانت�شار الإرهاب على الم�ستوى العالمي ،ف�إن
حقوق الأقليات �ستت�أثر ب�شكل كبير في المنطقة ،وذلك �سيترتب عليه ازدياد حالة
اال�ضطرابات في المنطقة ما لم تكن الأولويات خالل الفترة القادمة تركز على تقوية
منظومة حقوق الإن�سان ،وحماية الأقليات ،و�إيجاد التوازن بين الأمن القومي وحماية
الحقوق الإن�سانية.
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وفي الجل�سة الثانية التي تر�أ�سها د� .صباح يا�سين مدير مركز درا�سات الوحدة
العربية في بيروت ،تناول المهند�س جواد الحمد مدير عام مركز درا�سات ال�شرق
الأو�سط في ع ّمان/ع�ضو المنتدى ،محددات التحول الديمقراطي واالتجاهات
المتوقعة للتحول ،والأ�سئلة المتعلقة بالثقافة الديمقراطية .وتطرق �إلى �أنماط
اال�ستبداد و�أثرها على التحول بدرجات متفاوتة ،و�إمكانية �صناعة نموذج هجين من
الديمقراطية والبيروقراطية في بع�ض الأنظمة .وفي بحثه حول الم�ؤ�شرات الم�ؤثرة
من تجربة الربيع العربي ،ركز على �أدوار الأطراف الفاعلة و�إمكانات اتفاقها على
التحوالت الديمقراطية و�أ�س�سها ،وفر�ص الم�صالحات التاريخية وتحدياتها نحو بناء
توافق مجتمعي يختار الم�سار الديمقراطي ح ًال جمعي ًا لتحقيق اال�ستقرار والتنمية
عبر التحول الديمقراطي واال�ستقرار ونبذ العنف وبناء ال�سلم االجتماعي� ،إ�ضافة �إلى
�إمكانات نجاح عملية التحول الديمقراطي ومتطلباتها.
وتحدث في هذه الجل�سة د .محي الدين توق ،المدير العام للكادر العربي لتطوير
وتحديث التعليم وع�ضو مجل�س مفو�ضي الأكاديمية الدولية لمكافحة الف�ساد ،حول
الف�ساد والحاكمية الر�شيدة ،م�شير ًا �إلى �أن الدول العربية بد�أت منذ عقد من الزمان
الدخول في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ،واتخذت خطوات �إيجابية في و�ضع
البنى الت�شريعية والتنظيمية والم�ؤ�س�سية لمكافحة الف�ساد� ،إال �أن ما تحقق على �أر�ض
الواقع ال يرقى �إلى م�ستوى طموحات ال�شعوب العربية ،فال يزال الإقليم العربي من �أكثر
الأقاليم انت�شار ًا للف�ساد ،ومن �أ�ضعفها في مجال الحوكمة الديمقراطية ،و ُنظم النزاهة
الوطنية فيها �ضعيفة وغير كاملة وغير من�سقة ،وي�شوب الق�صور مو�ضوع اتاحة المعلومات
الذي ي�شكل �أ�سا�س ًا لل�شفافية والم�ساءلة .و�أ�شار د .توق �إلى �أن �ضعف الحاكمية من �أهم
عوامل انت�شار الف�ساد ،م�ؤكد ًا �ضرورة تطوير الحاكمية الر�شيدة القائمة على الكفاءة
والفاعلية ،والم�شاركة ال�سيا�سية ،وحكم القانون ،وال�شفافية ،والنزاهة و�ضبط الف�ساد،
والعدالة االجتماعية والإدماج ،والم�ساءلة ،واال�ستجابة الفاعلة.
�أما �أ.د .با�سل الب�ستاني م�ست�شار التنمية االقت�صادية الدولية/ع�ضو المنتدى،
فقد �أو�ضح في حديثه المتعلق باالقت�صاد والتنمية الم�ستدامة �أن تجاوز الحا�ضر �إلى
الم�ستقبل اقت�صادي ًا يت�ضمن ال�شرط ال�ضروري لتهيئة م�ستلزمات اقت�صاد قادر على
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تجاوز معاناة الواقع ،بخا�صة على �صعيد الإنتاج وفر�ص العمل والأداء� ،إ�ضافة �إلى
الأمن القومي بكل �أبعاده ،وبهدف الو�صول �إلى �ضمان قاعدة ر�صينة لالنطالق .وحدد
د .الب�ستاني مرتكزات الر�ؤية الم�ستقبلية باعتماد نظام اقت�صادي منتج ومتوازن،
تحت�ضنه العدالة والديمقراطية الت�شاركية ،تحقيق ًا لتجاوز م�ستويات المعي�شة من
الكفاف �إلى الكفاية وما بعدها ،وت�أكيد تطوير وحماية الثروة القومية بمنابعها الثالث
المادية والب�شرية والبيئية ،وجعل ر�أ�س المال الب�شري محور االنطالق ب�إحكام العقل
جوهر الحكم في القرار والم�سار ،واتخاذ العلم والتقنية المتقدمة والمتطورة هادي ًا
لتو�سيع قاعدة حركة المجتمع وتعظيم قدراته وثروته ،وجعل اال�ستدامة المرجعية
الحاكمة في التقرير والت�سيير ،ت�أكيد ًا لحيوية تحقيق متطلبات الجيل القائم ،دون
التفريط بحقوق وفر�ص الجيل القادم ،و�أن تكون هوية الخ�صو�صية العربية وطنية
الوالء وعروبية االنتماء.

محا�ضرة «الأمن القومي العربي :الآفاق الم�ستقبلية»

*

ل�سعادة ال�شيخ د .خالد بن خليفة �آل خليفة ،نائب رئي�س مجل�س الأمناء
والمدير التنفيذي لمركز عي�سى الثقافي/البحرين؛ ع�ضو المنتدى
()2016/5/22

�أكد د .خالد بن خليفة �آل خليفة �أن الأر�ضية مهي�أة حالي ًا لقيام اتحاد عربي
�شامل ،وذلك باالعتبار بالما�ضي ،ومن منطلق العودة �إلى مبد�أ وحدة الم�صير
الم�شترك بين الدول العربية كافة ،مع �أهمية �أن ي�شمل ذلك االتحاد طوق ًا �أمني ًا
ع�سكري ًا قوي ًا ،يقوم على التحالفات والتكتالت العربية والعالمية التي تردع كل
الم�شروعات التو�سعية ،كما هو حال االتحاد الأوروبي وذراعه الأمني في حلف الناتو؛
م�شير ًا �إلى �أن عا�صفة الحزم والتحالف الإ�سالمي �ضد الإرهاب يمكن �أن تكون �أولى
تلك الخطوات.
و�أ�ضاف �أن التحديات والأخطار التي يفر�ضها علينا الواقع المتغ ّير تدفع للحاجة
وب�شكل حا�سم �إلى بناء �أمن قومي عربي جديد ،الأمر الذي يتط َّلب ت�أمين الجبهة
الداخلية ،و�ضمان �أن تكون متما�سكة في كل دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية،
والتعامل بحزم مع القوى غير النظامية التي تهدد ا�ستقرار الكيان الوطني� ،أو تريد مث ًال
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�إ�شعال فتن طائفية و�شقّ �صف المجتمع .كما يعني هذا �أي�ض ًا ال�سعي نحو �إ�صالحات
�سيا�سية واقت�صادية �ضرورية لتحقيق التما�سك االجتماعي والوحدة الوطنية.
وقال� :إن �إحدى القناعات اال�ستراتيجية الكبرى التي تبلورت خالل الفترة
الما�ضية ،ومع عا�صفة الحزم خ�صو�ص ًا ،هو �أنه ال يمكن �ضمان �أو تحقيق �أمن الخليج
العربي �إال في �إطار محيط عربي �آمن� ،أي في �إطار تحقيق للأمن القومي العربي
العام .ولهذا ،ف�إن �إحدى المهام الكبرى المطروحة في الفترة القادمة ،تتمثل في
التو�صل �إلى ا�ستراتيجية خليجية عربية لتحقيق الأمن القومي العربي.
و�أو�ضح د .خالد �آل خليفة �أهمية بناء قوة خليجية موحدة قادرة ،بعد �أن �أثبتت
عا�صفة الحزم والتحالف الإ�سالمي �ضد الإرهاب �إمكانية ح�شد القوى الع�سكرية
الم�شتركة في مواجهة الخطر ،الأمر الذي يثير مبا�شرة م�س�ألة االتحاد الخليجي
المطروح منذ �سنوات ،والتفكير في �صيغ لتحقيق هذا االتحاد .كما �أنه ال بد من
�إعادة النظر في نمط التحالفات اال�ستراتيجية الدولية لدول مجل�س التعاون ،والتفكير
جدي ًا في �شكل العالقات اال�ستراتيجية م�ستقب ًال مع الواليات المتحدة الأمريكية
بالذات على �ضوء خبرة ال�سنوات الما�ضية والخبرة الحالية .وكذلك بناء تحالفات
جديدة مع قوى دولية �أخرى فاعلة �ضمن بع�ض المهام التي تعتبر �ضرورية عند �أي
حديث عن بناء �أمن قومي عربي جديد.
كما دعا �إلى �إ�سناد الجهود الع�سكرية الم�شتركة فكري ًا وتعزيزها ثقافي ًا و�إعالمي ًا
واجتماعي ًا ،لت�شكيل الوعي ال�شعبي وبناء قاعدة مجتمعية من القبول والت�أييد؛ م�ؤكد ًا
�ضرورة �إيجاد �سوق عربية م�شتركة لتنمية العالقات االقت�صادية و�إ�شراك القطاعات
ال�صناعية المدنية في ن�شاطات ال�صناعات الع�سكرية الكبرى ،وا�ستثمار مخرجاتها
في م�شاريع تنموية ت�ساند االزدهار االقت�صادي للدول العربية� ،إلى جانب تعزيز
مقومات البحث العلمي.
من جهته �أكد د .محمد �أبوح ّمور ،الذي �أدار اللقاء ،في كلمته التقديمية� ،أن
من واجبات العمل الفكر العربي و�أولوياته النظر بكثير من التم ّعن في الم�شهد العربي
الحا�ضر ،وتداعيات اال�ضطرابات في المنطقة ،بما فيها تلك الناجمة عن التدخالت
الخارجية وموجات العنف والتطرف والإرهاب ،و�إفرازات ما �س ّمي «الربيع العربي»
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من احترابات ونزاعات وا�صطفافات �إثنية وطائفية وفئوية ،وتقاطعات مع التحوالت
الجذرية في النظام الدولي وخريطة التغيرات في موازين القوى ،وت�شابك م�صالح
القوى الإقليمية والعالمية وم�شاريعها و�أجنداتها .وت�ساءل د� .أبوح ّمور� :أين نحن من
كل هذه التحديات �أمام الأمن القومي العربي؟ لقد بد�أت القوى الكبرى تعيد هيكلة
العالقات التعاونية فيما بينها في ظل تحوالت ا�ستراتيجية عالمية ،على مختلف
الم�ستويات ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية واالجتماعية ،و�صعود قوى جديدة في
المعادلة الدولية .هذا في الوقت الذي دخلت فيه المنطقة العربية في حلقة جديدة
من الأزمات واال�ضطرابات� ،أي�ض ًا على مختلف الم�ستويات ،وتحمل الكثير من ال ُن ُذر
والنتائج الخطيرة على الأمن الإن�ساني عموم ًا ،وانت�شار حاالت من عدم اال�ستقرار،
و�إعاقة الجهود الإ�صالحية ،والت�شرذم والتباعد بين �أجزاء الوطن العربي.

مناق�شة كتاب «قراءات في الم�س�ألة الإ�سرائيلية»

*

لمعالي د� .إبراهيم بدران (الم�ؤ ِّلف)
المعقبون :معالي الأ�ستاذ ن�صوح المجالي؛ �أ.د .علي محافظة ،ع�ضو المنتدى
�أ.د .هند �أبو ال�شعر ،ع�ضو المنتدى
()2016/7/20

في ا�ستعرا�ضه لمباحث كتابه «قراءات في الم�س�ألة الإ�سرائيلية»� ،أ�شار الم�ؤلف
د� .إبراهيم بدران �إلى �أنه بعد مرور (� )201سنة على انطالق ال�صهيونية ال�سيا�سية
من بازل عام  1897وبعد مرور ( )68عام ًا على قيام �إ�سرائيل طرح العديد من
المفكرين �أ�سئلة :هل لإ�سرائيل م�ستقبل ؟ وهل انتهت الم�س�ألة اليهودية؟ وهل ح ّلت
محلها الم�س�ألة الإ�سرائيلية؟
و�أ�ضاف �أن كتاب «قراءات في الم�س�ألة الإ�سرائيلية» يحاول تفكيك العقل الإ�سرائيلي
بالتعرف على تطلعاته الم�ستقبلية من جهة ،وفيما �إذا اعتبر هذا العقل �إ�سرائيل ح ًال
نهائي ًا للم�س�ألة اليهودية ،فال يزال الإن�سان الإ�سرائيلي ي�شعر بالخوف والقلق ولكنه
في م�أزق كبير .ولذا ف�إن الم�س�ألة اليهودية قد تحولت بكل تفا�صليها لت�صبح الم�س�ألة
الإ�سرائيلية ،في الوقت الذي ما يزال العقل الإ�سرائيلي م�صر ًا على التو�سع واالحتالل
باال�ستناد �إلى الم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاني .وهناك العديد من المفكرين اليهود
الذين يرون �أن �أفق الم�ستقبل في �إ�سرائيل وفي وجودها �آخذ باال�ضمحالل.
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وفي تعقيبه على الكتاب قال الأ�ستاذ ن�صوح المجالي� :أن د .بدران يخل�ص �إلى
عدم وجود مخرج من هذه المتاهة �إال �إ�صالح العالقة بين الدولة ومجتمعها في عالمنا
العربي ,وفق القانون والديمقراطية لأن ما يجري في بالدنا نتيجة حتمية لل�ضغوط
االجتماعية المتولدة عن االخفاقات الر�سمية ,ولأن قوة اي نظام تنبع من ر�ضى وقوة
�شعبه وقوة م�ؤ�س�ساته الوطنية.
عقب �أ.د .علي محافظة بالإ�شارة �إلى �أن كتاب د .بدران تناول الحركة
ال�صهيونية ،باعتبارها حركة ا�ستعمارية �أوروبية ا�ستهدفت ا�ستعمار فل�سطين،
واقتالع �شعبها و�إحالل اليهود القادمين من مختلف بقاع الدنيا محلهم .وعر�ض
للفكر ال�صهيوني للعامة والحق التاريخي لليهود في فل�سطين وفكرة الأر�ض الموعودة
الواردة في العهد القديم ،وب ّين بطالنهما.
من جهتها ركزت �أ.د .هند �أبو ال�شعر في تعقيبها على �أن هذا الكتاب يطرح
الأ�سئلة ال�صعبة في الزمن ال�صعب ،وهي الأ�سئلة التي تواجه العرب والإ�سرائيليين
والعالم الغربي بنف�س القدر ،ولكن الوطن العربي الم�شغول بالموت والخراب وهدم
الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،يتجاهل هذه الأ�سئلة وي�ؤجلها  ،في حين �أن �إ�سرائيل تدر�سها
وت�ساهم بت�ضخيمها  ،ويقوم العالم الغربي بر�سم التاريخ القادم كما يريد.
*

«تحوالت الخريطة ال�سيا�سية واالجتماعية العربية خالل العامين القادمين»

المتحدثان :الأ�ستاذ المهند�س جواد الحمد ،مدير عام مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط/الأردن ،ع�ضو المنتدى
د .نادية �سعد الدين ،مديرة تحرير الدرا�سات والمعلومات في �صحيفة «الغد» الأردنية
()2016/8/9

تحدث الأ�ستاذ جواد الحمد في مداخلته عن فر�ص ت�شكل الخريطة ال�سيا�سية
واالجتماعية في العالم العربي على �صعيد القوى االجتماعية وال�سيا�سية ال�شعبية
للعامين القادمين ومحدداتها و�شكلها ،مقدم ًا قراءة لطبيعة التحوالت التي ح�صلت
لهذه الخريطة خالل مراحل ثالث �سابقة  ،الأولى :خالل الربيع العربي ،والثانية بعد
االنقالب على الربيع ،والثالثة عبر الم�شهد العربي القائم حالي ًا.
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كما �أبرز الحمد التحوالت الأ�سا�سية التي �أ�صابت تلك القوى والتي من المتوقع
�أن ت�صيبها ،والتي يتمثل �أهمها في القوى الإ�سالمية المعتدلة ،والقوى القومية
والي�سارية والعلمانية ،والقوى الليبرالية الوطنية ،وقوى التيارات العنفية المتطرفة
والإرهابية ،حيث ناق�ش دورها وم�ستقبلها ال�سيا�سي في الوطن العربي ،وخا�صة في
دول الربيع العربي الأ�سا�سية.
من جهتها قالت د .نادية �سعد الدين� :إن الأحداث والتفاعالت الجارية في
المنطقة العربية ،منذ زهاء الخم�س �سنوات تقريب ًا� ،أذكت تحوالت في الخريطة
ال�سيا�سية للمنطقة ،ومعادالت �أمنية جديدة� ،إزاء تغ ّير بنية القوة بين فواعل النظام،
و«تقلب» �أنماط التحالفات البين ّية ،وات�ساع نطاق �صراعاتها و�أزماتها البني ّوية العميقة،
ّ
وتنامي �أدوار فواعل �إقليمية ،مت�ضار ّبة المنافع حين ًا ح ّد الخ�صومة ،ومتناف�سة حول
الجمعي القادر على حل الخالفات
مكانة «الدولة المركزية» ،مع غياب الإطار
ّ
ح�ساب تهدئة
من�سوب االختراق الخارجي داخل �ساحته ،على
و�ض ّبطها ،وارتفاع
ّ
ّ
راكم �أزمات م�ضاعفة في المنطقة ،ما يعني ،في
الأو�ضاع وت�س ّوية ال�صراعات ،مما ّ
المح�صلة ،ال�س ّير بالمنطقة نحو مزيد من عدم اال�ستقرار.
*

«فهم المتغ ّيرات في المعادلة ال�سيا�سية اليمنية �أ�سا�س القدرة على الت�أثير»
ل�سعادة الأ�ستاذ يو�سف حميد الدين /اليمن
()2016/11/15

في محا�ضرته �أو�ضح الأ�ستاذ يو�سف حميد الدين� ،أن هناك �صعوبة تزداد يوم ًا
بعد يوم في فهم ال�صورة الكبيرة لما يجري في اليمن ،خا�صة في �ضوء الأحداث
اليومية المت�سارعة التي تربك التف�سير وت�ص ّعب التحليل .ويزيد الأمر �صعوبة النق�ص
الكبير والت�ضارب المتوا�صل في المعلومات التي تتوفر؛ م�ؤكد ًا �أن فهم المتغيرات في
ملحة عند �صياغة �أي تحليل ،وبقدر عمق
المعادلة ال�سيا�سية اليمنية ي�شكل �ضرورة ّ
هذا الفهم يكون الإ�سهام في القدرة على الت�أثير.
وقال� :إن هناك ت�ص ّور ًا يرى �أن ما يحدث في اليمن هو نتيجة ل�صراعات بين
تفجرت بعد �أن �ضعفت ال�سلطة المركزية للحكومة اليمنية �إ ّبان
متغيرات �أهلية كامنةّ ،
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�أحداث الربيع العربي .و�إن هذه ال�صراعات مناطقية تارة بين الجنوبيين وال�شماليين،
ونخبوية تارة بين النخب ال�سيا�سية التي �أرادت ملء فراغ ال�سلطة ،وهناك من يرى ما
يحدث محاولة لعودة القوى القديمة الممثلة بتحالفات حزب الم�ؤتمر ال�شعبي وقيادة
الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح ،ونتيجة النهيار معادلة الحكم التي ن�ش�أت عام
 ١٩٧٨وقامت على التحالف الثالثي بين الرئي�س علي عبداهلل �صالح وال�شيخ عبداهلل ابن
ح�سين الأحمر وعلي مح�سن الأحمر ،و�إن انهيار هذه المعادلة عندما انهارت عام ٢٠١٢
�أدى �إلى ال�صراع القائم اليوم من �أجل خلق معادلة جديدة.
و�أ�ضاف �أن هناك �أي�ض ًا من يرى ال�صراع في اليمن �صراع ًا بين قوى تريد
معادلة حكم قائمة على القيم المدنية والديمقراطية ،وقوى تريد تعزيز معادلة حكم
يف�سر ما يحدث على
قائمة على نفوذ القبيلة �أو المنطقة ،ف�ض ًال عن �أن هناك َمن ِّ
�أنه نتيجة ل�صراع عالمي و�إقليمي ،و�أنَّ ما يجري في اليمن ي�شير �إلى �أن هذا البلد
�أ�صبح مركز ًا من مراكز ذلك ال�صراع ،وبالتالي فهو �صراع طائفي بين زيدية و�س ّنة،
ومحاولة من الجناح الزيدي في اليمن ال�ستعادة الحكم �أو على الأقل للح�صول على
ح�صة كبيرة فيه ،والعودة �إلى ما قبل عام .١٩٦٢
و�أ�شار �إلى �أن هناك فريق ًا يرى �أن ال�صراع في اليمن هو نتيجة ّ
تدخل �إيراني
يريد فر�ض �سيطرة �إيرانية على اليمن� ،أو �إدخال اليمن في فو�ضى من �أجل تهديد
ا�ستقرار المملكة العربية ال�سعودية ودول الخليج.
و�شدد الأ�ستاذ حميد الدين على �أن التفكير في هذه الق�ضايا يتطلب فهم
المتغيرات اليمنية ،و�أنه عند و�ضع هذه المتغيرات �ضمن معادلة ف�إن الت�أثير على
متغير ما يتبعه نتائج مختلفة ومت�أثرة بذلك التغير؛ م�شير ًا �إلى �أن تب�سيط الأمور
المعقدة في تلك الأو�ضاع يف�ضي �إلى �صعوبات في التحليل ،و�أن ا�ستعجال التف�سير
والنتائج هو يوجد �صورة �ضبابية.
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البيانات ال�صادرة عن المنتـــدى و�سمو الأمير الح�سن بن طالل ّ
المعظم
حول بع�ض الأو�ضاع العربية
بيان حول ا�ست�شهاد النقيب الطيار الأردني ُمعاذ الك�سا�سبة
على �أيدي جماعات الإرهاب
يتق ّدم منتدى الفكر العربي من جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين،
والحكومة ،والجي�ش العربي الم�صطفوي ،والأ�سرة الأردنية ،وع�شيرة ال�شهيد الطيار
ُمعاذ الك�سا�سبة ،و�أ�سرته وزمالئه ،ب�أ�صدق م�شاعر العزاء والموا�ساة با�ست�شهاده على
�أيدي تلك الجماعة الإرهابية المجرمة ،التي لم ترا ِع ذ ّمة وال راعت �أب�سط تعاليم
ديننا الحنيف وال المبادىء الإن�سانية ،فاغتالته حرق ًا بب�شاعة وحقد �أ�سود يزي ُد في
ك�شف حقيقة هذه الجماعة و�أفكارها الظالمية القائمة على العنف والتطرف.
�إنَّ المنتدى ليدعو مفكري الأمة العربية والإ�سالمية ومثقفيها وعقالئها �إلى
تجنيد طاقاتهم لتبديد هذه ُ
الظلمة ،وتعزيز جبهة الفكر ،وفتح منافذ التنوير ،دفاع ًا
عن �إ�سالمنا وجوهره ،ور�أف ًة ب�أبنائنا و�أوطاننا و�إن�سانيتنا الجريحة �إزاء ما تفرزه تلك
الجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية ،من �أ�شكال �صراع متفاقمة ُتنتج بدورها
�أ�شكا ًال غير م�سبوقة من العنف والقتل والرعب.
�إنَّ ثمن تغييب الفكر الواعي ال�سديد هو �إلحاق �أفدح الخ�سائر بالوطن العربي
والعالم الإ�سالمي ،على مختلف الأ�صعدة ،و�أخطرها الخ�سارة الروحية بزعزعة
الوحدة الإ�سالمية ،وانتزاع دعوة الحق ،وال�صراط الم�ستقيم ،والهدي الكريم ،من
�سياقها الديني والحياتي الأ�صيل ،لت�صبح �أدوات ي�ستخدمها الإرهابيون لتدمير
الإن�سان روح ًا وعق ًال وح�ضار ًة.
كل هذا يجري في الوقت الذي ُتعاني فيه الأ ّمة من حروب �أهلية دامية ،ومن
اقتالع للمواطنين ،وهدم للبنى التحتية والفوقية ،و�إ�ضاعة لم�ستقبل الأجيال الحالية.
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�إنَّ م�صير ال�شعوب والأمم مرهو ٌن بالقيم التي تحكم قراراتها .وال يمكن لأي
كان ،ويجب �أن ال ُي�سمح لأي طرف ،ب�أن يخالف �س ّنة اهلل في خلقه وب�سط �أفكاره
الخا�صة به على الآخرين ،وادعاء كمالها .وقد �سبق �أن حذر المنتدى من توغل الفكر
المتطرف ،الذي ُي�سبغ على �أجنداته الم�شبوهة بارتباطاتها الغام�ضة �أو المعروفة،
معايير ًا مزعومة ،ويلب�سها زور ًا وبهتان ًا لبا�س الدين ،ويتخذها قواطع للتق�سيم والقتل
ب�أب�شع ال�صور ،و�إفناء الب�شر والحجر على ال�سواء.
نحن مطالبون جميع ًا ،م�سلمين وغير م�سلمين� ،أن ُنعمِ ل العقل والإرادة للخروج
من حالة اال�ستالب الإرهابي للخيار في تقرير م�صيرنا ب�أنف�سنا ،قبل �أن تهوي معاول
الفو�ضى والدمار وافترا�س ال�ضمائر والأرواح في حروب �أهلية تطول عقود ًا ،وتتال�شى
معها القدرات على التفكير والر�ؤية الب�صيرة والتقرير.
�صدر في ع ّمان يوم الخمي�س � 5شباط/فبراير 2015

ّ
المعظم
بيان �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل
بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثانية الختطاف مطراني حلب

تح ّل اليوم الذكرى ال�سنوية الثانية الختطاف مطرا َني حلب :مار غريغوريو�س
يوحنا �إبراهيم ،وبول�س يازجي ،حيث �أ ّدى هذا االعتداء الغا�شم �إلى التغييب الق�سري
لرج َلي دين جليلين ،كما �أثار �أ�ش ّد م�شاعر اال�ستنكار وال�شّ جب والإدانة في نفو�س
الكثيرين؛ م�سيحيين وم�سلمين .لقد عكف المطرانان على خدمة �أبناء كني�ستهما
والمجتمع في ظل ظروف ع�صيبة احتدم فيها ال�صراع وت�صاعد العنف واالحتراب
المرتكب تحت م�س ّمى الدين ،ومن غير المعقول �أن ت�ستهدف المرجع ّيات الدين ّية
من �أي ديانة �أو طائفة �أو مذهب ،وهي تنادي بق َيم المحبة والإخاء وال�سالم والعي�ش
الم�شترك� .أقول :ال يجب �أن نكتفي بالإدانة ال�صريحة لما يتع ّر�ض له المطرانان وكل
�سلب لح ّقهم في الحرية والحياة الكريمة.
المختطفين المظلومين من ٍ
�إ ّنني �أنا�شد كل المعن ّيين و�أ�صحاب النوايا الح�سنة العناية بهذا الملف الإن�ساني
الذي يتجاوز المك ّونات الدينية والإثنية والثقافية واللغوية للمجتمعات العربية ،ال بد من
اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة ب�إنهاء هذه المعاناة التي طال �أمدها وا�شتدت ظلمتها.
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هذه دعوة مني � -أنا العبد الفقير لرحمة ربه � -إلى الخ ّيرين والمخل�صين
من �أبناء الأمة لإيالء هذه الق�ضية االهتمام الالئق وو�ضع االعتبارات الإن�سانية فوق
االعتبارات الأخرى كافة .يجب �أال نن�سى �أنّ وطننا العربي الكبير ذو بنية ح�ضارية
وثقافية متميزة تت�سم بالتنوع الديني وتعتز بقرون من العي�ش الم�شترك مع الآخر،
بالرغم من االختالفات العرقية والدينية والمذهبية .وكان لر�سالة الإ�سالم الو�سطية
والإن�سانية دور �أ�سا�سي في ذلك .كيف ال ،وتعاليمه الأ�صيلة وق َيمه ت�ؤكد قد�سية الحياة
و ُتر�سي مفاهيم العدل والت�سامح وال�سالم واحترام الآخر.
وخالل القمة الثالثة للقادة الدينيين الم�سيحيين والم�سلمين التي انعقدت في
العا�صمة الإيطالية روما في �شهر كانون الأول/دي�سمبر  2014بدعوة من المجل�س
البابوي للحوار بين الأديان تم �إقرار «نداء عمل» ر ّكز على �أهمية التعاون من �أجل
تر�سيخ الحوار بين �أبناء المجتمع الواحد؛ م�سيحيين وم�سلمين وتدعيم ق َيم ال�سالم
والت�سامح والتنوع واالحترام المتبادل ،و�شجب مظاهر التطرف والعنف كافة .كما
تجدر الإ�شارة �إلى ت�صريحات قدا�سة البابا فران�سي�س الأخيرة التي �أعلن فيها �شجبه
لكل االنتهاكات للكرامة الإن�سانية والحياة الب�شرية؛ خا�صة تلك التي تن�شد المبررات
الدينية لأعمال العنف التي تمار�سها.
نتوجه �إلى اهلل �سبحانه وتعالى؛ نحن و�أ�صحاب النوايا الطيبة ،بالدعاء �أن يتم
الإفراج عن المطرانين ويعيدهما �سالمين فتَكون بذلك خاتمة هذا الف�صل الم�أ�ساوي
الم�ؤلم لنا جميع ًا.
الثالثاء  21ني�سان� /إبريل 2015

بيان المنتدى حول االعتداءات الإ�سرائيلية على مدينة القد�س
ومقد�ساتها الإ�سالمية والم�سيحية
ُيتابع منتدى الفكر العربي الأحداث الجارية في مدينة القد�س المحت ّلة ،التي
ت�ص ّر �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي على ت�أجيجها باالنتهاكات الم�ستمرة للحرم
القد�سي ال�شريف واالعتداءات المتكررة على الم�سجد الأق�صى و�سائر الأوقاف
ّ
الإ�سالمية ،وباللجوء �إلى ا�ستخدام القوة المفرطة �ض َّد الم�ص ّلين المدنيين ال ُعزَّل؛
ب َمن فيهم الن�ساء وال�شيوخ وطالب العلم وحرا�س الم�سجد ،ومحا�صرتهم وطردهم
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من �ساحات الم�سجد الأق�صى و�إغالق باحاته ،وفي الوقت نف�سه حماية االقتحامات
الهمجية للم�ستوطنين والجماعات ال�صهيونية المتطرفة ،وخ�صو�ص ًا منظمات
الهيكل ،في �إطار خطة التق�سيم المكاني والزماني للأق�صى وانتهاز كل فر�صة تلوح
لبناء الهيكل المزعوم.
و�إذ يحيي المنتدى �صمود العرب المقد�سيين ومقاومتهم البا�سلة لهذه
المحاوالت ،ودفاعهم البطولي عن مقد�سات الأ ّمة العربية والإ�سالمية وعن حقوقهم
الإن�سانية الم�شروعة؛ ف�إنه يدعو �إلى مواقف و�إجراءات عملية لدعم ثبات المقد�سيين
على �أر�ضهم والوقوف �إلى جانبهم بالو�سائل كافة ،والتعبير عن الرف�ض المطلق
لالعتداءات الإ�سرائيلية على القد�س ومقد�ساتها و�أوقافها ومواطنيها العرب.
وفي �ضوء النتائج الخطيرة لتلك الممار�سات الإ�سرائيلية ،التي تجاوزت كل
حدود المنطق والأعراف الدولية والإن�سانية ،يدعو المنتدى �إلى �إجراءات عاجلة
للحيلولة دون ج ّر المنطقة �إلى حرب دينية خا�سرة للجميع ،من �ش�أنها �أن ت�شعل
العالم بالعنف والتطرف والإرهاب ،ما يحتم دعوة القوى الدولية المعنية ،والدول
الإ�سالمية ،ومجل�س الأمن الدولي ،وجامعة الدول العربية ،ومنظمة التعاون الإ�سالمي،
والمنظمات الدولية والإقليمية كافة� ،إلى القيام بم�س�ؤولياتها القانونية والأخالقية،
و�سرعة التدخل لوقف ما يتعر�ض له الم�سجد الأق�صى والأماكن المقد�سة وحماية
العرب الفل�سطينيين في القد�س ال�شرقية وباقي المناطق الفل�سطينية من االعتداءات
واالنتهاكات وال�سيا�سات الإ�سرائيلية الجائرة.
و�إنّ الم�س�ؤولية التي تحملها القيادة الها�شمية ممثلة في جاللة الملك عبداهلل
الثاني برعاية المقد�سات الإ�سالمية والم�سيحية في القد�س ال�شريف متعاونة مع
الرئا�سة التي يتوالها �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س المعظم للجنة القد�س
المنبثقة عن منظمة التعاون الإ�سالمي ،تقود الجهود الفاعلة الم�ؤثرة لحماية الم�سجد
الأق�صى المبارك والمدينة المقد�سة من ممار�سات �سلطات االحتالل وتجاهلها
للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية في تع ّديها على حرمة �أولى القبلتين وثالث
الحرمين ال�شريفين ،م�سرى ر�سول اهلل  ومعراجه �إلى ال�سماوات العلى ،ما يتطلب
ح�شدً ا لكل الجهود العربية والإ�سالمية لوقف هذا العدوان.
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وفي هذا الإطار ي�ؤكد المنتدى �ضرورة عقد م�ؤتمر قمة عربية ،وم�ؤتمر قمة
�إ�سالمية عاجلين ،لبحث مختلف الخيارات في مواجهة الهجمة الإ�سرائيلية ،واتخاذ
مواقف موحدة �إزاء التهديدات التي تتعر�ض لها الأماكن المقد�سة ،و�أي�ض ًا اتخاذ
�إجراءات من �ش�أنها وقف كل �أ�شكال التهويد والم�صادرة والعزل والعنف الج�سدي
واالعتقاالت الجماعية التي تقوم بها �سلطات االحتالل في المدينة المقد�سة ،وذلك
ا�ستناد ًا �إلى قرارات المجتمع الدولي الذي ما زال يرف�ض االعتراف بالقد�س عا�صمة
لإ�سرائيل ،كما يرف�ض كل الإجراءات والقوانين والمواقف الر�سمية الإ�سرائيلية
المتعلقة بمدينة القد�س العربية منذ احتاللها عام  ،1967ما يتم َّثل في جميع القرارات
ال�صادرة عن �أجهزة هيئة الأمم المتحدة ،خا�صة الجمعية العمومية للأمم المتحدة
ومجل�س الأمن ومحكمة العدل الدولية التي تعتبر القد�س ال�شرقية جزء ًا ال يتجز�أ من
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،ما يعني �أن هذه القرارات هي جزء من القانون الدولي
العرفي ،الأمر الذي يجعلها بهذه ال�صفة ُم ِلزمة للدول كافة.
�إن تفعيل هذه ال�ضمانات القانونية الدولية على �أر�ض الواقع ومواجهة
اال�ستخفاف الإ�سرائيلي بها ،يتط َّلب �أن ال تلين مواقف العرب والم�سلمين في مواجهة
هذه االعتداءات ال�صارخة حفاظ ًا على هوية القد�س �أولى القبلتين وثالث الحرمين
ال�شريفين ،ومدينة الأنبياء .فمن المعلوم �أنه ال زالت �إجراءات التهويد تتوا�صل ،كما
تتمثل في بناء الم�ستوطنات حول القد�س وداخلها وربط المدينة ب�شبكة طرق عبر
�أنفاق وج�سور القد�س الغربية ،وتوا�صل �إ�سرائيل �إجراءاتها �أي�ض ًا للتقليل من عدد
ال�سكان العرب فيها وذلك باتباع �أ�ساليب بط�ش ا�ستعمارية من تدمير لمنازل ومنع
مبان جديدة ،والت�ضييق على �إقامتهم في منازلهم ،ومنع الغائبين من العودة
�إن�شاء ٍ
�إلى ديارهم ،ثم الت�ضييق عليهم في مدار�س �أبنائهم الذين عليهم تخطي جدار الف�صل
العن�صري يوم ًيا .ومن المهم مالحظة �أن ال دولة ذات �سيادة في العالم اعترفت حتى
الآن ب�أن القد�س عا�صمة �إ�سرائيل ،حتى �أن المحكمة الفيدرالية العليا في الواليات
المتحدة �أكدت في حكم ق�ضائي حديث �أن الحكومة الأمريكية ال تعترف ب�أن القد�س
جزء من �إ�سرائيل.
و�أن على �إ�سرائيل ،كما تعهدت في ال�سابق ،احترام الدور الخا�ص للمملكة
الأردنية الها�شمية في رعاية الأماكن المقد�سة في القد�س.
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�إنَّ المنتدى م�ستمر من خالل برنامج «القد�س في ال�ضمير» ،وبرعاية رئي�سه
�سمو الأمير الح�سن بن طالل ،في درا�سة كل الجوانب التي تخدم ق�ضية القد�س
وتبقيها ح ّي ًة في �ضمير الأجيال ،وم�ستعد للتعاون مع الم�ؤ�س�سات الفكرية والعلمية
والثقافية ،العربية والإ�سالمية ،في هذا الميدان.
�صدر في ع ّمان � 15أيلول� /سبتمبر 2015

بيان �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم
في �ضوء الأحداث الإرهابية في الأردن
التوح�ش �إلى �إدارة ال ّرحمة ،فمن غير المعقول �أن
�آن الأوان لالنتقال من �إدارة ّ
ت�شهد الأيام الأخيرة من �شهر رم�ضان الف�ضيل تنفيذ تفجيرات �إرهابية انتحارية �آثمة
تعبث ب�أمن البالد وا�ستقرارها وتفتك ب�أمن الب�شر وطم�أنينتهم .كما ت�سلب الأبرياء
حياتهم وتد ّمر حياة �آخرين.
ال نحتاج �إلى المزيد من الإ�ساءة للإ�سالم والم�سـلمين با�سم الدين .فالإرهاب
ال وطن له ،وال ينتمي �إلى �أي دين �أو ع ْرق �أو قومية .وال بد من الإن�صات �إلى �صوت
العقل وحكمة ال�شورى ،ونبذ الحقد والكراهية والفتنة الطائفية ،ون�شر ق َيم االحترام
والأخوة والوحدة ،وت�أكيد �إن�سانية الآخر.
�إننا نتط ّلع �إلى الخطاب الم�ستنير الذي يدعو �إلى الإ�صالح والتقارب وااللتفاف
حول الثوابت واالعت�صام بحبل اهلل والتم�سك بمبد�أ ال�شورى ،الذي يجب �أن يم ّثل
أ�سا�سا للحوار بين �أبناء الأمة؛ عر ًبا وعج ًما؛ �سنة و�شيعة.
� ً
�إنّ وحدة الأمة العربية والإ�سالمية وج ْمع �شملها من جديد �سيمكنها من �أن
مكان في �شهر
تقف �سدًّا مني ًعا في وجه �آلة التوح�ش التي طالت حرمة الإن�سان في غير ٍ
الرحمة والمغفرةَ � .أما �آن الأوان كي ن�ستمع جمي ًعا �إلى خطاب مت�سامح تمل�ؤه المحبة
والمغفرة والأخوة ال�صادقة بين �أبناء الأمة على اختالف مذاهبهم وانتماءاتهم
الثقافية والعرقية؟
الح�سن بن طالل
 5ت ّموز/يوليو 2016
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لقاءات ومحا�ضرات ال�سفراء العرب
*

«الحركة الثقافية والفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة»
ل�سعادة الأ�ستاذ بالل البدور� ،سفير دولة الإمارات العربية المتحدة
()2015/12/13

قال �سفير دولة االمارات العربية المتحدة في ع ّمان الأ�ستاذ بالل البدور �إنه
يجب �أن يعمل �أ�صحاب الفكر والثقافة على بناء الج�سور بين ال�شعوب ال �أن يحطموها،
ويكفينا ما نعي�شه من واقع م�ؤلم في بع�ض البلدان العربية.
تحدث ال�سفير البدور حول التنقيبات الأثرية في دولة الإمارات على �أيدي بعثات
عربية ودولية؛ م�شير ًا �إلى �أن العديد من الأ�سماء التي برزت في التاريخ الإ�سالمي
وموطنها �ضمن التق�سيمات ال�سيا�سية الجغرافية الحديثة يقع في دولة الإمارات.
وا�ستعر�ض تطور الحركة الفكرية والثقافية منذ بداياتها خالل الربع الأول من
القرن الع�شرين حتى مرحلة قيام االتحاد ،مبين ًا �أن �أهم ما ح�صلت عليه الحركة
الثقافية والفكرية هو تحقيق الت�صالح ال�سيا�سي والثقافي و�إن�شاء وزارة للثقافة
وال�شباب وتنمية المجتمع ،ودعم المثقفين وتوطينهم و�إر�سال البعثات الدرا�سية،
وتحقيق الت�صالح الثقافي الأمني ،حيث لم ت�شهد مرحلة قيام االتحاد في عهد المغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل النهيان �إلى االن ما يطلق عليه �سجين ر�أي� ،إ�ضافة �إلى
تحقيق الت�صالح الثقافي االقت�صادي� ،إذ �إن هناك الكثير من �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال
يقومون بدعم الثقافة والفكر ومن �أبرزهم م�ؤ�س�سة العوي�س الثقافية ومركز جمعة
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الماجد للثقافة والتراث .و�أ�شار �إلى العديد من الهيئات الثقافية الداعمة والمنتجة
للثقافة والفكر في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها دائرة الثقافة واالعالم في
ال�شارقة وم�ؤ�س�سة ال�شيخ محمد بن خالد الفت ًا �إلى �أن االتحاد الن�سائي �أولى الجمعيات
الثقافية التي تم ت�أ�سي�سها في دولة الإمارات.
ونوه �إلى �أن دولة الإمارات العربية المتحدة اكت�سبت �أ�سلوبها في التعامل مع
الثقافة من خالل الت�سامح الفكري ،م�شير ًا �إلى �أنه يوجد في دولة االمارات مواطنون
من  215جن�سية ال يعانون �أي تمييز قائم على العرق �أو اللون �أو الدين �أو المذهب،
الفت ًا �إلى �أن دولة االمارات احت�ضنت �أحد الفنون المن�سية وهو فن الخط العربي ،كما
�أنها معنية بال�ش�ؤون المتحفية� ،إذ �إنه �سيتم افتتاح متحفين في العام  :2016اللــوفر
�أبو ظبي وارميتاج ،حيث �سيتم العمل على تراكم اقتناء الأعمال الفنية ،مثلما �سيتم
و�ضع حجر الأ�سا�س في الأ�شهر القليلة المقبلة لمكتبة محمد بن را�شد ال�ضخمة و�صالة
�أوبرا جديدة.
وقال �أمين عام المنتدى د .محمد �أبوح ّمور في م�ستهل اللقاء� :إن مو�ضوع
«الحركة الثقافية والفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة» يمثل لنا �أبعاد ًا مه ّمة
حين نتحدث عن تجربة متميزة في التاريخ العربي الحديث لنهو�ض دولة عربية متحدة،
ا�ستطاعت خالل عقود وجيزة �أن تبلور نموذج ًا وحدوي ًا وتنموي ًا حداثي ًا ،و�أن تتقدم في
مختلف المجاالت لت�صل �إلى م�ستويات مرموقة ،ت�ستحق كل التقدير والإعجاب ،بر�ؤى
قياداتها الم�ستنيرة وم�ؤ�س�سها المغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان.
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«الإ�صالحات ال�سيا�سية والد�ستورية في المغرب»

ل�سعادة الأ�ستاذ لح�سن عبد الخالق� ،سفير المملكة المغربية
()2016/2/17

ع َّبر �سعادة ال�سفير لح�سن عبد الخالق في بداية عر�ضه عن تقدير بالده
للإ�صالحات الد�ستورية وال�سيا�سية التي عرفتها المملكة الأردنية الها�شمية بقيادة
جاللة الملك عبداهلل الثاني ،الذي قال �إنه تعامل بحكمة وبعد نظر مع متطلبات
الربيع العربي ليمكن الأردن من �إ�صالحات �أ�سا�سية في ظل الأمن واال�ستقرار.
وتحدث ال�سفير المغربي عن دور الملكية في المغرب ومبادراتها في تحقيق
�سل�سلة الإ�صالحات ،مو�ضح ًا �أثر تراكم الإ�صالحات ال�سيا�سية قبل د�ستور ،2011
التي تمثلت في مجال ملف حقوق الإن�سان ،وت�شكيل حكومة التناوب التوافقي ،و�إ�صدار
قانون جديد للأحزاب ،ودعم هذه الأحزاب ،والنظام الجديد لالقتراع ،وكذلك
المدونة الجديدة للأ�سرة ،وتعديل قانون الجن�سية ،وتحرير قطاع االت�صال والإعالم
المرئي والم�سموع ،وت�شكيل هيئة الإن�صاف والم�صالحة.
ودعا د .محمد �أبو ح ّمور في �سياق اللقاء �إلى اال�ستفادة من تجربة المغرب
والأردن في المجال الإ�صالحي لتحقيق اال�ستقرار وتجنب اال�ضطرابات التي �أفرزتها
تداعيات الربيع العربي في عدد من الدول والمجتمعات في الوطن العربي ،وا�ستئناف
الجهود التنموية ،و�إعادة بلورة �أُ�س�س العمل العربي الم�شترك و�أولوياته النابعة من
حاجات الأمة وم�صالح �شعوبها

47

*

«اليابان  ...تجربة �شعب وتجربة دبلوما�سي عربي»
بمنا�سبة �صدور الطبعة اليابانية من كتاب

«وتبقى �أ�شجار الكرز تزهر في قلبي دوماً»
ل�سعادة �أ� .سمير عي�سى الناعوري ،ال�سفير الأردني في اليابان (�سابق ًا) ،وع�ضو المنتدى
التعقيب :د .في�صل غرايبة ،ع�ضو المنتدى
()2016/7/13

جاء هذا اللقاء بمنا�سبة �صدور الطبعة اليابانية من كتاب «وتبقى �أ�شجار
الكرز تزهر في قلبي دوم ًا» ،الذي �سجل فيه ال�سفير الأردني ال�سابق في اليابان
�سمير الناعوري خال�صة تجاربه في العمل الدبلوما�سي وفي معاي�شة التجربة اليابانية
بمختلف مناحيها.
و�أو�ضح الناعوري �أن هدفه من و�ضع الكتاب لم يكن كتابة �سيرته الذاتية عبر
عمله الدبلوما�سي في اليابان ،و�إنما التحدث عن تجربة في بلد عريق بح�ضارته
واعتزازه بهذه الح�ضارة وبتجاربه الإن�سانية ،وهي تجربة تغني العمل الدبلوما�سي
لمن ي�أتي من ح�ضارة وثقافة �أخرى ،كما �أنها ت�ساعد على التعلم من التجارب
والأخطاء التي ربما يقع فيها الدبلوما�سي وهو يحاول تعلم ال�سبل المالئمة للتعامل
مع ال�شعوب الأخرى ،وخا�صة �أن على الدبلوما�سي �أو ًال وقبل كل �شيء �أن يكون منفتح ًا
لتعلم م�ضمون الح�ضارات والثقافات الأخرى ،التي تختلف عن ح�ضارتنا التي ن�ش�أنا
عليها ،لأن ذلك ما يكفل له الدخول �إلى قلوب �أبناء هذه الثقافات المختلفة ،وبالتالي
النجاح في عمله وجعل الآخرين يفهمون ح�ضارتنا وبلدنا ب�صورة �أف�ضل.
وقال الناعوري :كان الهدف الأ�سا�س �أن �أنقل من خالل تجربتي الطويلة في
اليابان ،تجربة ال�شعب الياباني المثيرة للإعجاب من كل النواحي الخلقية والعلمية
والحياتية واالقت�صادية ،وغيرها ،و�أن �أنقل ذلك كله �إلى �أبناء �شعبي للإفادة منه في
تحقيق التقدم المن�شود لبلدنا.
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لقاءات ومحا�ضرات ال�سفراء الأجانب
«التحديات الم�شتركة :الأردن والواليات المتحدة ،والطريق �إلى الأمام»
(باللغة الإنجليزية)

Shared Challenges: Jordan, the United States, and the Path Forward

ل�سعادة ال�سيدة �ألي�س جي .ويلز �سفيرة الواليات المتحدة الأميركية
�أدار اللقاء :معالي د .جواد العناني ،ع�ضو المنتدى؛ وقدم اللقاء� :سعادة د .ال�صادق الفقيه،
ع�ضو المنتدى (الأمين العام ال�سابق)
(المركز الثقافي الملكي /ع ّمان)2015/2/18 ،

قالت ال�سفيرة الأمريكية في ع ّمان �سعادة ال�سيدة �ألي�س جي ولز� :إن «جذور
ال�صداقة العميقة بين الأردن و�أمريكا تنبع من القيم الم�شتركة ب�أن الديمقراطية
يمكن ان تنجح في �أي مجتمع ولي�س فقط في المجتمعات الغربية ،و�أن الجميع
ي�ستحقون فر�ص ًا مت�ساوية لينعموا بحياة �أف�ضل لهم ولأبنائهم ،و�أن كرامة االن�سان
وف�ضيلة الت�سامح جديرتان باالحترام والتقدير» .و�أ�ضافت�« :أن الأردن محل تقدير
دائم من الواليات المتحدة لتج�سيده هذه القيم ،وال �سيما في هذا الوقت الذي نواجه
فيه م�ستقب ًال غير وا�ضح المعالم ،و�أن الأردنيين مدركون �أن هذه القيم باتت مهددة
بالخطر ويلزم الدفاع عنها».
و�أ�شادت بدور الأردن والقوات الم�سلحة الأردنية �ضد الإرهاب؛ م�ؤكدة �أن
الواليات المتحدة «تعتبر نف�سها �شريك ًا �إلى جانب الأردن في المعارك الحا�سمة
لهذا الزمان» ،وقالت �إنه «حين تبدو الفتنة الطائفية والعرقية غير م�سبوقة في هذه
المنطقة من العالم يب ــرز الأردن كمث ــال لحقيقــة ي ـ�ؤمن بها الأمــريكيون من حيــث �إن
ما نجتمع عليه �أقوى مما يفرقنا ،و�أن التنوع لي�س �ضعف ًا و�إنما هو م�صدر قوة» ،م�شيدة
بروح الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي التي يعي�شها الأردن؛ حيث يم�شي الجميع من �أهل
الكتاب على �أر�ض واحدة ك�إخوة حتى وهم يتلون �صلواتهم المختلفة«.
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و�أ�شارت �إلى �أن «المعركة �ضد قوى الإرهاب والتطرف المتمثل بما ي�سمى
تنظيم داع�ش تتعدى ميادين المعركة لت�شمل نطاق القيم والمثل» ،م�ؤكدة �أن «تلك
المعركة يتم ك�سبها لي�س فقط من خالل الجنود والطيارين و�إنما �أي�ض ًا من خالل
المعلمين و�أ�صحاب الأعمال الريادية وقادة المجتمع المدني ممن ينا�صرون الحق في
كل ما يقومون به» .وا�ست�شهدت ال�سفيرة بحديث جاللة الملك عبداهلل الثاني الذي
قال فيه� » :إن الحرب �ضد داع�ش هي حرب بين المعتدلين من كل دولة ودين وثقافة
�ضد �أولئك الذين ي�ؤمنون ب�أدنى �أ�شكال التطرف وعدم الت�سامح والعنف التي �شهدها
العالم منذ قرون».
تحدثت ال�سفيرة في محا�ضرتها �أي�ض ًا حول جوانب الدعم الأمريكي لالقت�صاد
الأردني والتحديث االقت�صادي ،والم�ساعدات الأمريكية للأردن فيما يتعلق بقطاع
المياه ،وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ،و�إغاثة الالجئين.
وحول �سعي الأردن لحل الق�ضية الفل�سطينية و�إر�ساء ال�سالم العادل قالت
ال�سيدة ويلز �إن «الملك الم�ؤ�س�س عبداهلل الأول رحمه اهلل� ،ضحى بحياته لأجل هذه
الق�ضية و�إن قادة الأردن كانوا على الدوام نا�صحين مه ّمين و�شركاء مخل�صين في
�سبيل تحقيق التقدم ال�شاق نحو ال�سالم وحل النزاع».
وفي معر�ض ر ّدها على ا�ستف�سارات و�أ�سئلة الح�ضور ،قالت ال�سيدة ويلز� :إن
«بالدها لم تكن يوم ًا داعمة للإرهاب ،و�إنما هي على العك�س من ذلك فهي تدعم
الدول التي تحارب الإرهاب والتطرف ،وت�سعى الجتثاثه من جذوره لينعم العالم
بال�سالم والأمان».

«العالقات الهندية  -العربية :وجهــات نظــر و�آفــاق»

*

(باللغة الإنجليزية)

Indo-Arab Relations: Perspectives and Prospects

ل�سعادة ال�سيد �أن ْيل كومار تريغونايات� ،سفير جمهورية الهند
()2016/3/9

تناول �سعادة ال�سفير تريغونايات تطور العالقات التاريخية بين الجانبين الهندي
والعربي ،و�إ�سهامات الهند في الح�ضارة الإ�سالمية .وا�ستعر�ض تطورات العالقات بين
الهند والوطن العربي ومنطقة غرب �آ�سيا؛ وقال� :إن منطقة غرب �آ�سيا تزداد �أهميتها
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بالن�سبة للهند في �ضوء التطورات الكبيرة خالل العقود الما�ضية ،بما في ذلك �إن�شاء
منظمة �أوبك ،ون�ضال الفل�سطينيين لنيل حقوقهم الوطنيـة الم�شــروعة ،مو�ضــح ًا
�أنه ال بد من التكامل بين الهند والوطن العربي الذي يمتلك الثروة النفطية الوفيرة
والموقع اال�ستراتيجي ،في الوقت الذي �أ�صبحت فيه الهند قوة اقت�صادية �إقليمية ،ويعد
اقت�صادها حالي ًا �أ�سرع االقت�صادات نمو ًا في العالم ،ووجود �أكثر من  7ماليين من
الهنود يعي�شون ويعملون في منطقة ال�شرق الأو�سط ،وي�ساهمون في ازدهار وتطور كل
من الهند والبلدان الم�ضيفة في الخليج العربي ب�شكل خا�ص ،وت�شكل دخولهم م�صدر ًا
كبير ًا من النقد الأجنبي؛ �إذ يتجاوز مقدار تحويالتهم  35مليار دوالر �سنوي ًا.و�أ�ضاف في
هذا ال�صدد �أن ال�شرق الأو�سط وغرب �آ�سيا هما ال�شريك التجاري الأكبر للهند.

«العالقات الإ�سبانية  -العربية :ال�صداقة الإ�سبانية  -الأردنية نموذجاً»

*

(باللغة الإنجليزية)

”“Spanish-Arab Relations: Spanish Jordanian Friendship as a sample

ل�سعادة ال�سيد �سانتياغو كابانا�س �آن�سورينا� ،سفير مملكة �إ�سبانيا
()2016/5/11

تناول ال�سفير الإ�سباني في محا�ضرته م�صادر العالقات الإ�سبانية العربية؛
م�شير ًا �إلى التراث الح�ضاري العربي في الأندل�س ،وما �أعقب ذلك من توحيد الممالك
الإ�سبانية ،والأبعاد الدائمة لل�سيا�سة الخارجية الإ�سبانية.
وا�ستعر�ض تاريخ هذه العالقات ابتدا ًء من الع�صور الو�سطى حتى القرن الثامن
ع�شر ،والوجود الإ�سباني في �شمالي �إفريقيا ،وتطرق �إلى �صورة العالقات في عهد
الجنرال فرانكو ،ومن ثم التحول �إلى الديمقراطية ،ور ّكز على العالقات بين �إ�سبانيا
واالتحاد الأوروبي من جهة والعالم العربي من جهة �أخرى منذ عام  1986حتى اليوم.
و�ضمن منظور العالقات الإ�سبانية العربية ،تحدث حول العالقة المتميزة مع
الأردن ،و�أ�س�س ال�صداقة التاريخية بين البلدين ،من حيث اال�ستناد �إلى التجربة
الح�ضارية الم�شتركة في الأندل�س ،والمقارنة في تجربة اال�ستقالل والن�ضال لك�سر
العزلة واالنفتاح على العالم في الأردن و�إ�سبانيا ،وكذلك العالقات الوثيقة التي تربط
ما بين العائلتين المالكتين وال�شعبين ال�صديقين.
51

*

«العالقات بين الفلبين والعالم العربي ،وتجربة الفلبين االقت�صادية»
(باللغة الإنجليزية)

“Relations between the Philippines and the Arab world,
”the Philippines economic experience

ل�سعادة ال�سيدة جونيفرماهليوم -وي�ست� ،سفيرة جمهورية الفلبين
()2016/10/4

في محا�ضرتها �أو�ضحت ال�سفيرة جونيفر �أنه منذ الع�صور القديمة ،كانت
الدوافع الرئي�سية الثالثة لإقامة روابط بين الفلبين والعالم العربي هي التجارة
والهجرة والإ�سالم ،حيث كانت هنالك هجرات وتنقالت من قبل تجار عرب وم�سلمين
من �شبه الجزيرة العربية �إلى �شرق �آ�سيا بحث ًا عن فر�ص �أف�ضل ،وقد جلب ه�ؤالء
معهم �إلى الجزر الفلبينية الأفكار والممار�سات الإ�سالمية ،التي تجذرت وازدهرت في
الفلبين وفي المنطقة ،مما اعتبرته ال�سفيرة جونيفر «عولمة �سابقة» للعولمة الحالية.
و�أ�شارت �إلى �أن الفلبين �شهدت موجات الحقة من المهاجرين من ال�شرق
الأو�سط تتكون من الأرمن وال�سوريين واللبنانيين والأردنيين والفل�سطينيين واليهود
ال�شرقيين ،الذين و�صلوا �إلى �شواطئ الفلبين خالل الفترة الإ�سبانية اال�ستعمارية
( )1898-1571والفترة الأمريكية ( ،)1945- 1898ومعظمهم من الذين �أعيد
توطينهم في �أ�ستراليا ونيوزيلندا .وخالل � 800سنة ،و�صلت عدة موجات من الهجرة
من ال�شرق الأو�سط �إلى الفلبين ،حامل ًة معها الأفكار والممار�سات والمعتقدات التي
من �ش�أنها �أن تتداخل في التعددية الثقافية الفلبينية الظاهرة اليوم؛ �إذ يقدر �أن نحو
 ٪2من الفلبينيين �أ�صولهم عربية.
�أما في الع�صر الحديث فقد �أخذت عالقات الفلبين مع الدول العربية تت�سارع
وتتطور العتبارات ال�سيا�سة الخارجية الفلبينية ابتداء من عام  ،1970وتعتبر هذه
الفترة ومنذ ذلك العام حتى بداية الت�سعينيات حافلة في م�سيرة العالقات الفلبينية
العربية بعد �أن ب�شرت بظاهرة انت�شار العمالة الفلبينية في البلدان التي تحتاج �إليها
على وجه ال�سرعة في ال�شرق الأو�سط ،و�ساعد ذلك م�ؤقت ًا على تخفيف �ضغوط البطالة
في الفلبين �آنذاك.
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الحوارات والعالقات العربية – الدولية
«المنتدى الثاني ع�شر لتعاون كوريا وال�شرق الأو�سط»
(بالتعاون مع معهد جيجو لل�سالم ،والجمعية الكورية العربية ،ووزارة الخارجية الكورية)
(�سيول /كوريا الجنوبية )2015/10/26-25

�أعرب د .محمد �أبوح ّمور عن تقديره لنتائج المنتدى الثاني ع�شر لتعاون كوريا
وال�شرق الأو�سط ،الذي نظمه في �سيول ( )2015/10/26-25معهد جيجو لل�سالم
والجمعية الكورية العربية بالتعاون مع منتدى الفكر العربي ،وبرعاية من وزارة
خارجية جمهورية كوريا الجنوبية .وقال د� .أبوح ّمور� :إن هذه الدورة من المنتدى
ُعقدت تحت عنوان «�شراكة من �أجل ال�سالم واالزدهار وال�شعوب :تو�سيع �آفاق التعاون
الكوري ال�شرق �أو�سطي» ،وجاءت في �ضوء التو�صيات المنبثقة عن الدورة الحادية
ع�شرة التي ُعقدت في ع ّمان �أواخر العام الما�ضي ،برعاية �صاحب ال�سمو الملكي
الأمير الح�سن بن طالل .و�أ�ضاف �أن هذا المنتدى بدوراته المتعاقبة ي�شكل حلقات
�أ�سا�سية في درا�سة الق�ضايا ذات االهتمام الم�شترك بين كوريا والوطن العربي ،بما
في ذلك التحديات المتعلقة بالأمن واال�ستقرار في منطقتنا ،والتعاون االقت�صادي،
وبناء م�ستقبل �أف�ضل للجميع.
و�أ�شار د� .أبوح ّمور �إلى ما جاء في الكلمة االفتتاحية لوزير الخارجية الكوري ال�سيد
يون بيونغ �سي من ت�أكيد على نقاط ال�شراكة الخم�س الأقوى بين كوريا وال�شرق الأو�سط،
والمتمثلة في التخطيط ل�شراكة اقت�صادية جديدة لع�صر ما بعد النفط ،وزيادة م�ساهمة
كوريا في �إحالل ال�سالم بالمنطقة ،وتفعيل الدبلوما�سية ال�شعبية «من القلب �إلى القلب»،
مع التركيز ب�شكل خا�ص على النا�س والجوانب الإن�سانية والتبادالت الثقافية ،وتعزيز
التعاون مع الآليات الإقليمية ،وكذلك التوا�صل اال�ستراتيجي بو�سائل متنوعة.
53

وكان د� .أبوح ّمور قد قال في كلمته بحفل افتتاح المنتدى التي �ألقاها بالإنابة
عنه د .نبيل ال�شريف ع�ضو منتدى الفكر العربي� :إن كوريا ،البلد وال�شعب والتجربة،
تمثل لنا في المنطقة العربية محور ًا رئي�سي ًا في تعظيم الم�شتركات و�إغناء التعاون
والتبادل ،لي�س على الم�ستوى االقت�صادي والتجاري فح�سب ،و�إنما على جميع
الم�ستويات التي تت�ش ّكل عبرها ثقافة العمل والإنتاج وبناء الإن�سان وتنمية المجتمع.
و�إن االهتمام العربي في جزء كبير منه يعود �إلى التطلع لال�ستفادة من التجربة
الآ�سيوية التنموية ،وتجربة كوريا بالذات التي تحتل المرتبة الثالثة ع�شرة عالمي ًا
في حجم اقت�صادها ،وبالتالي تحتل مكانة هامة �ضمن مجموعة الدول االقت�صادية
الكبرى في العالم  ،G20ف�ض ًال عما لكوريا من �إنجازات في التخطيط اال�ستراتيجي
للتقدم اقت�صادي ًا وتكنولوجي ًا و�صناعي ًا ،و�إ�صالحات هيكيلية �أثبتت فاعليتها ،وت�أهيل
للموارد الب�شرية ،وغير ذلك.
و�أ�شار في هذا المجال �إلى �أن �سمو الأمير الح�سن بن طالل ،رئي�س منتدى الفكر
العربي ،بادر منذ عقود عدة �إلى الدعوة للحوار والتعاون بين منطقتنا و�شرق �آ�سيا،
انطالق ًا من ر�ؤية �شمول ّية عبر قطرية وعبر �إقليمية؛ بل عبر قار ّية لت�ضييق الفجوة
الآخذة باالت�ساع بين الجنوب وال�شمال في عالم اليوم ،ب�سبب النظام االقت�صادي
وال�سيا�سي الدولي المعا�صر ،مما ي�ؤكد �ضرورة الحوار وتفعيل التعاون بين الجنوب
عالم �إن�ساني �أكثر
وال�شمال ،و�أي�ض ًا وبنف�س الأهمية بين الجنوب والجنوب ،من �أجل ٍ
عد ًال وا�ستقرار ًا ،ي�ستطيع مواجهة التحديات الرئي�سية للبلدان النامية والناه�ضة ،من
خالل تب ّني جدول �أعمال م�شترك يعالج جملة تداعيات تفر�ضها تلك التحديات في
الواقع الدولي.
�ألقيت في حفل االفتتاح �أي�ض ًا كلمتين لكل من الدكتور كيم �إن �شول رئي�س
الجمعية الكورية العربية ،وال�سيد مون تاي -يونغ رئي�س معهد جيجو لل�سالم� ،أ�شارا
فيها �إلى �إنجازات منتدى التعاون عبر المناق�شات التي �شهدتها دوراته المتعاقبة،
والتي ُعقدت في �سيول وعدد من العوا�صم العربية ،في تعزيز �سبل التفاهم المتبادل
وتعميق التعاون بين جمهورية كوريا وال�شرق الأو�سط من جانب ،وم�ساهمته الم�ستمرة
في تو�سيع �أ�س�س ال�سيا�سة الخارجية لجمهورية كوريا تجاه ال�شرق الأو�سط والبلدان
العربية من جانب �آخر.
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تناول المحور الأول مو�ضوع التحديات في المنطقة ،الذي قدم فيه
الم�شاركون تحليالت وتو�صيات ب�ش�أن ق�ضايا الأمن واال�ستقرار الإقليمي؛ بما في
ذلك الو�ضع في �سورية و�أزمة الالجئين ال�سوريين ،والآثار المترتبة على االتفاق
النووي بين �إيران والواليات المتحدة ،والق�ضية النووية لكوريا ال�شمالية .و�شارك
في هذا المحور ال�سيد �أيمن المفلح ،الأمين العام للهيئة الخيرية الها�شمية
الأردنية ،بورقة حول اللجوء ال�سوري في الأردن ،وكذلك �أ.د .ماتيه ري من
الكوليج دي فران�س حول مواجهة �آ�سيا للأزمة ال�سورية ،و د .جانغ جي هاينغ
من معهد درا�سة ال�سيا�سات في كوريا ،وال�سيد يا�سر مراد م�ساعد وزير خارجية
م�صر لل�ش�ؤون الآ�سيوية حول تداعيات االتفاق النووي الإيراني .كما �شارك في
مناق�شة �أوراق هذا المحور العين د .جواد العناني ،ع�ضو منتدى الفكر العربي،
�إلى جانب �أ.د� .سونغ يونغ هون من جانغاون الكورية ،و د� .إنعام مهدي علي
ال�سلمان من جامعة بغداد.
وتر�أ�س العين د .جواد العناني ،الجل�سة الثانية التي ناق�شت محور التعاون
االقت�صادي -التحديات الجديدة والفر�ص ،بما في ذلك ُ�سبل التعاون المالي بعد
انخفا�ض �أ�سعار النفط بورقة قدمها د .لي كوان هايانغ من معهد كوريا ل�سيا�سات
االقت�صاد العالمي ،والتعاون في مجال الخدمات ال�صحية والطبية بورقة لل�سيد مون
جوينغ من جامعة �سي�ؤل الوطنية .و�شارك في نقا�ش مو�ضوعات المحور د� .شاو دو
يول ،وال�سيد �شانغ �شول بوك ،و د .محمود القي�سي من جامعة بغداد.
�أما المحور الثالث ،الذي تر�أ�سه ال�سفير الأردني في كوريا ال�سيد عمر النهار،
فقد ا�شتمل على عرو�ض ومناق�شات حول ُ�سبل بناء مجتمع �أكثر �سعادة في الم�ستقبل،
و�شارك في تقديم مداخالته كل من :د .هناء القالل وزيرة التعليم العالي ال�سابقة
في ليبيا وع�ضو منتدى الفكر العربي ،بورقة حول تو�سيع حقوق المر�أة ،و د� .شي �شانغ
غاين عن بطالة ال�شباب في كوريا الجنوبية ،و د .نبيل ال�شريف ع�ضو منتدى الفكر
العربي حول بطالة ال�شباب في ال�شرق الأو�سط .و�شارك في مناق�شة مو�ضوعات هذا
المحور د� .أوم �إكران من جامعة دانكوك الكورية ،وال�سيد حميد الحمادي رئي�س
جمعية ال�صداقة الإماراتية الكورية ،وطالبة الماج�ستير �سارة �أبو �شمالة في جامعة
�سيول الوطنية ،من الأردن.
واختُتم المنتدى بكلمة �ألقاها الأمين العام للجمعية الكورية العربية ال�سيد
�شونغ يونغ �شيل.
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*

جل�سة حوارية ومحا�ضرة «�سيا�سة تركيا الخارجية والعالم العربي»
لدولة د� ,أحمد داوود �أوغلو ،رئي�س وزراء تركيا ال�سابق

بم�شاركة �شخ�صيات تركية و�أردنية و�أع�ضاء من المنتدى
(فندق «فور �سيزون»  -ع ّمان)2016/3/27 ،

جل�سة حوارية مع وفد �ضباط جامعة الدفاع الوطني الباك�ستانية
(الجمعية العلمية الملكية)2016/4/25 ،

ور�شة العمل للوفد التايلندي الزائر «التجارب وال�سيا�سات الأردنية وتك ّيفها
*
مع الظروف المحيطة»
عقدت في مقر المنتدى بع ّمان ،بم�شاركة عدد من الأع�ضاء والخبراء الأردنيين ،للحديث عن
التجارب وال�سيا�سات الأردنية وتكيفها مع الظروف المحيطة بها بح�ضور
معالي د .محمد الحاليقة ومعالي د� .إبراهيم بدران ،معالي د .منذر حدادين،
معالي د .نبيل ال�شريف ،د .ماجدة عمر ،ال�سيد من�صور �أبو را�شد
()2016/11/2

لقاء وجل�سة حوارية للوفد التايواني الزائر من الدار�سين في الأرد ّن
الملكي الح�سن بن طالل المعظم
ال�سم ّو
مع �صاحب ّ
ّ
(وعددهم � 25شخ�ص ًا بينهم �سعادة �سفير تايوان في الأردنّ )
()2016/11/30
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حوار الح�ضارات والحوار بين �أتباع الأديان والمذاهب
من الحوار �إلى ال�صداقة بين �أتباع الأديان
”“From Interreligious Dialouge to Interreligious Friendship

(بالتعاون مع المعهد الملكي للدرا�سات الدينية)
المتحدث :الأباتي د .نوتكير وولف ،رئي�س نظام البندكتيين في العالم
�أدارت اللقاء :د .ماجدة عمر ،مديرة المعهد الملكي للدرا�سات الدينية
()2016/3/14

عر�ض رئي�س نظام البندكتيين في العالم الأباتي د .نوتكير وولف ،تجربة
طائفته البندكتيين وتجربته الخا�صة في الحوار مع الأديان .وقال� :إن البندكتيين
الذين ي�صل عددهم �إلى � 22ألف ع�ضو ،عملوا على �إقامة حوار مع اتباع الديانات في
�أماكن تواجدهم ،والتي يوجد بها �أعداد كبيرة من النا�س في العادة.
و�أ�شار �إلى تجربته الخا�صة في الحوار مع �أتباع �أديان �أخرى ،بدء ًا من عام
 ،1979عندما عمل مي�سّ را للقاء مجموعة من الرهبان البوذيين اليابانيين والذين
جاءوا �إلى اوروبا بهدف التبادل الروحاني بين ال�شرق والغرب ،مع رهبان م�سيحيين،
وا�صف ًا هذه التجربة ب�أنها عك�ست االحترام المتبادل وخلقت التوافق بين الأديان.
و�أكد د .وولف على مجموعة من الأ�س�س التي تطور وتنمي الحوار و�صو ًال به �إلى
حالة من ال�صداقة بين مختلف �أتباع الديانات ،ومنها احترام المقد�س لدى الآخر،
واحترام الأ�س�س الأخالقية في حياة ال�شعوب ،والتوازن بين العقل وااليمان ،والقيم
الكونية مثل العدالة والم�ساواة ،م�شدد ًا على �أهمية الحوار بين الأديان وحاجة هذا
الحوار �إلى �أن ينمو ويكبر ،وفق ًا لقيم اال�ستماع الجيد للآخر ،و�أهمية قراءة الن�صو�ص
المقد�سة للأديان الأخرى في تعزيز الحوار ،لما يوفره هذا من فهم وتفهم للآخرين.
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وعبر د .وولف ،الذي زار الأردن بدعوة من �سمو الأمير الح�سن بن طالل،
رئي�س مجل�س �أمناء المعهد الملكي للدرا�سات الدينية ،عن ده�شته �إزاء الم�ستوى
العالي للحرية الدينية المعمول بها في الأردن ،م�شير ًا �إلى �أهمية اعتبار التعدد فر�صة
لنا ،و�أهمية العمل مع ًا لتعزيز الرفاه االن�ساني وخلق عائلة �إن�سانية واحدة متعددة
الثقافات .و�أ�ضاف الأباتي �إننا اختبرنا وجربنا االحترام العظيم عند الجميع هلل
و�إن كانوا يختلفون في التعامل مع الحقيقة ،فالجميع م�ؤمنون وك ٌل يعبر عن �إيمانه
بطريقته .و�أكد �أن الإن�سان بحاجة �إلى خلفية �أخالقية و�أ�س�س �أخالقية ليتمكن من
البقاء والخال�ص و�إال ف�إنه �سيواجه الفو�ضى .و�أو�ضح د .وولف �أن العقل والإيمان
هبتان من اهلل يجب �أن نجمعهما مع ًا ،وهذا لي�س بالأمر اله ّين؛ فالمرء الذي ال يحمل
�إيمان ًا �سيعي�ش في منظومة مدنية �سطحية ،و�إذا فقدت جذورك في اهلل ف�إنك تفقد
جذور الوجود الإن�ساني نف�سه.
وقال� :إننا بحاجة �إلى الكرامة الإن�سانية التي تتعلق بالحرية الإن�سانية وال
ت�ستطيع �أي �سلطة على وجه الأر�ض �أن تم�سّ ها� ،إلى جانب الم�ساواة التي نحتاجها
للو�صول �إلى العدالة .ف�إذا كنا نقبل بهذا ف�إننا �سن�صل �إلى الت�سامح الذي يعني احترام
وجود الآخر واحترام كرامته الفردية ،وال يعني �إهمال الآخرين� ،إنما االنفتاح تجاههم.

�إ�شهار كتاب «م�ؤتمر الإ�سالم ح�ضارة و�سالم (في ظالل ر�سالة ع ّمان)،
وندوة البنوك و�أدوات التمويل الإ�سالمي والزكاة والوقف»
(جاكرتا� /إندوني�سيا 2013م)

المتحدثون :معالي د .محمد الذنيبات؛ معالي د .عبد ال�سالم العبادي؛
معالي د .محمد �أبوح ّمور؛ الأ�ستاذ مو�سى �شحادة ،ع�ضو المنتدى
�سعادة ال�سيد تغوه واردويو� ،سفير الجمهورية الإندوني�سية؛ الأ�ستاذ عمر العرموطي
()2015/6/13

قال نائب رئي�س الوزراء وزير التربية والتعليم د .محمد ذنيبات �إن الكتاب
ي�ضم وقائع لم�ؤتمر «الإ�سالم ح�ضارة و�سالم في ظل ر�سالة ع ّمان» وقدم عر�ض ًا
تحليلي ًا ،وجاء في زمن �أحوج ما تكون فيه الأمة للآراء العلمية التي ت�ؤكد �سماحة
الدين الإ�سالمي وبعده عن التطرف .و�أ�ضاف �أنه عالج حق الإن�سان في الحياة عندما
يخاطبه ب�ضرورة االلتزام بالقيم التي تحفظ دمه وكرامته ،م�ؤكد ًا �أهمية الحفاظ على
الأخالقيات التي تجمع الم�سلم مع غير الم�سلم.
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وقال وزير الأوقاف الأ�سبق �أ.د .عبد ال�سالم العبادي �إن الكتاب يعالج ق�ضايا
اقت�صادية في مفهوم �سوق ر�أ�س المال الإ�سالمي ويطرح بدي ًال للتمويل في ظل الأزمات
االقت�صادية التي مر فيها العالم .و�أكد �ضرورة ترجمة الكتاب �إلى لغات عالمية حية
حتى تخاطب العالم بقيم الإ�سالم الحقيقية م�شير ًا �إلى �أنه منهج قويم يحل م�شاكل
الب�شر وال يفرق بين الأقوام والأجنا�س.
وقال �سعادة ال�سفير الإندوني�سي ال�سيد تغوه رادويو� :إن ر�سالة عمان تو�ضح
ال�صورة الحقيقية لال�سالم ال�سمح الذي تحاول حركات التطرف النيل منه
بالممار�سات البعيده عن روح الإ�سالم ال�سمح .و�أكد توافق البلدين على �ضرورة ن�شر
ال�صورة الحقيقة للإ�سالم بما يحمله من �سماحة وعدل في العالم .
وقال الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور �إن �إطالق الكتاب يتعلق
بم�س�ألتين �أولهما متابعة ن�شر المبادى التي ا�شتملت عليها ر�سالة ع ّمان في مرحلة
ح�سا�سة تمر بها �أمتنا وتحتاج فيها �إلى ر�ؤية �إن�سانية جامعة ،وثانيهما الحديث عن
ال�صيرفة الإ�سالمية والزكاة والوقف لما لها من عالقة وثيقة بالتداعيات االجتماعية
وال�سيا�سية التي برزت مع الأزمات االقت�صادية عام  .2008و�أ�ضاف �أن الكتاب بما
ي�شتمل عليه يمثل ح�صيلة غنية ،و ُن�شهره مقدرين دور الحكومة وال�سفارة الأندوني�سية
ال�ست�ضافتهما الم�ؤتمر والندوة التي عقدت في جاكرتا عام  2013وم�شاركتها بتوفير
�أ�سباب النجاح.
وقال مدير عام البنك الإ�سالمي الأردني مو�سى �شحادة� :إن البنك �شارك في
الندوة التي عقدت على هام�ش م�ؤتمر جاكرتا حول ر�سالة ع ّمان ،الذي جاء في وقت
مهم كونه يطرح هذه الر�سالة �إلى �شعوب العالم ويعمل على توثيق عالقات الم�سلمين
مع بع�ضهم بع�ض ًا ومع غيرهم .و�أو�ضح �أن ر�سالة ع ّمان جاءت لمواجهة الفكر المتطرف
والعنف والإرهاب الفت ًا �إلى �ضرورة ن�شر مفهوم ال�صيرفة الإ�سالمية التي ا�ستطاعت
�أن تحظى باهتمام معظم دول العالم بعد الأزمة المالية التي ع�صفت باقت�صاداتها.
59

وقال الم�ؤرخ عمر العرموطي �إن الكتاب ثمرة للتعاون الوثيق بين الأردن
و�إندوني�سيا ويعك�س النهج الو�سطي المعتدل للبلدين ال�شقيقين .و�أ�شار �إلى �أن حالة
الت�شويه التي نراها في هذه الأيام لتعاليم الإ�سالم في ظل ما يحيط بنا من حركات
الإرهاب المتطرفة ،ت�ستوجب الرد عليها بهذا االنجاز العلمي لتعريف العالم ب�سماحة
الدين الإ�سالمي.
يذكر �أن الكتاب الذي تم �إ�شهاره بح�ضور ال�سفير الإندوني�سي تغوه رادويو
و�أع�ضاء المنتدى وح�شد من الح�ضور� ،أعده وزير الأوقاف الأ�سبق الدكتور عبدال�سالم
العبادي والم�ؤرخ عمر العرموطي ودعم طباعته البنك الإ�سالمي الأردني.
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�أن�شـــطة برنـــامج «القــد�س في ال�ضـمير»
ّ
المعظم
برعاية وم�شاركة �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل
ندوة «القد�س و�أوقافها :م�ستجدّات الأو�ضاع القانونية والإن�سانية
والديموغرافية» ،و�إطالق كتاب �أبحاث م�ؤتمر
«الأوقاف الإ�سالمية والم�سيحية في القد�س» (مجلدان)
(بالتعاون مع م�ؤ�س�سة عبد الحميد �شومان والمركز الثقافي الملكي)
المتحدثون� :سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم؛ دولة الأ�ستاذ طاهر الم�صري ،ع�ضو المنتدى؛
معالي د .محمد �أبوح ّمور؛ د� .أني�س قا�سم؛ �أ.د� .أحمد نوفل ،ع�ضو المنتدى؛ الأ�ستاذ خليل التفكجي/
القد�س؛ د .ر�ؤوف �أبو جابر؛ د .محمد ها�شم غو�شه ،ع�ضو المنتدى؛ �أ.د .هند �أبو ال�شعر ،ع�ضو المنتدى؛
د .نادية �سعد الدين؛ الأ�ستاذة فالنتينا ق�سي�سية
(المركز الثقافي الملكي/ع ّمان)2015/4/20 ،

قال �سمو الأمير الح�سن بن طالل في الجل�سة االفتتاحية التي تر�أ�سها رئي�س
الوزراء الأ�سبق طاهر الم�صري :بعد عام وب�ضعة �أ�شهر من الآن نحن مقبولون على
الذكرى المئوية الأولى للنه�ضة العربية الكبرى ،فالنه�ضة العربية الفكرية بد�أت في
نهايات القرن التا�سع ع�شر ،و�أريد �أن �أ�شير �إلى �ضرورة �أن تعنى الم�ؤ�س�سات القومية
والوطنية والفل�سطينية خا�صة بت�صحيح المعلومات عن القد�س وفل�سطين في الإنترنت
وقواعد المعلومات ،وال �سيما في مو�سوعة الويكيبديا التي ال تت�ضمن مواد ًا عن القد�س
وفل�سطين تك�شف حقيقة ما يجري ،فعلينا عند الحديث عن المعلومة العربية االهتمام
بالمحتوى ،فالويكيبديا تزور الحقائق المعروفة بطريقة بارعة وتعطي انطباعات
خاطئة ذات اثر قوي على القارئ ،ت�ضر بق�ضية العرب الكبرى.
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وتحدث الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور م�شير ًا �إلى �أن الوعي بكل
ما يتعلق بحقائق المدينة المقد�سة وحقوقها علينا ،هو ذاته الوعي بحقوق الإن�سان
والمواطن العربي الفل�سطيني الذي يحيا في ربوعها ،ويواجه كل يوم �أ�شكاال �شتى
من االنتهاكات الإ�سرائيلية لحقوقه وحقوق مدينته و�أر�ضه بالتهويد واال�ستيطان
واالعتقاالت والم�س بحرمة المقد�سات الإ�سالمية والم�سيحية على ال�سواء ،ولقد كانت
جوانب ق�ضية القد�س وفل�سطين ب�ؤرة اهتمام المنتدى ،ال لكونها الق�ضية المركزية
للوطن العربي وح�سب ،بل النها تمثل تحدي ًا م�صيري ًا للأمة العربية والإ�سالمية في
الحفاظ على الثوابت الإن�سانية والدينية والقومية للأمة.
وقال رئي�س لجنة القد�س في المنتدى د .ه�شام الخطيب� :إن كتاب «الأوقاف
الإ�سالمية والم�سيحية في القد�س» هو تجميع وتوثيق جميع الأمور المتعلقة بالأوقاف
الإ�سالمية والم�سيحية في القد�س من �أمور تاريخية واجتماعية وجغرافية وقانونية،
ولأهمية المنتج كتوثيق للأوقاف ومرجعيتها ف�سيتم ترجمته ب�إ�شراف المنتدى �إلى
اللغات الإنجليزية والفرن�سية حتى ي�ستفيد منه الباحثون وال�سيا�سيون كمرجع موثوق
لمدينة القد�س و�أوقافها.
وقال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة اليرموك �أ.د� .أحمد �سعيد نوفل:
بادر المنتدى �إلى عقد الم�ؤتمر العلمي الدولي «الأوقاف الإ�سالمية والم�سيحية في
القد�س ال�شريف» ( )2013/11/26-25بهدف متابعة درا�سة الأو�ضاع القانونية
والإن�سانية والدينية والديمغرافية واالقت�صادية المتعلقة باالوقاف والأمالك العربية،
والإ�سالمية والم�سيحية في المدينة المقد�سة ،في �ضوء التطورات المتواترة في واقع
االر�ض المحتلة ،و�ضمن ذلك العمل على ت�أكيد وجوب المحافظة على الوجود العربي
وحقوقه في المدينة ودرا�سة و�سائل تمكين المواطنين العرب الفل�سطينين من الثبات
على �أر�ضهم ازاء ما يتعر�ضون له من ممار�سات تع�سفية وعمليات �إ�سرائيلية مبرمجة
النتزاع حقوقهم الم�شروعة.
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وتحدث خليل التفكجي من جمعية الدرا�سات العربية من القد�س عن الم�شاكل
التي تواجه التخطيط في القد�س فقال� :إن ملكية الأرا�ضي في القد�س لها �أثر مبا�شر
على �إمكانية التطوير وحجمها وكيفيتها وتوقيتها ،فاالرا�ضي المملوكة ل�شخ�ص هو
الذي يحدد كيفية تطويرها رغم �أن التخطيط يمكن �أن يحدد ا�ستعمالها �أو ا�ستخدامها
الم�ستقبلي .وبالمقارنة ،ف�إن االر�ض التي تملكها الدولة والبلدية �أو �أي م�ؤ�س�سة عامة �أو
دينية تكون عملية تطورها مرتبطة ب�سيا�سة هذه الم�ؤ�س�سة و�أهدافها.
و�أعرب رئي�س جمعية حماية القد�س ال�شريف د .ر�ؤوف �أبو جابر عن �أ�سفه �إزاء
غياب �سجل كامل للأوقاف والعقارات المتعلقة بالكنائ�س والإر�ساليات ،ولكن الخبراء
يقدرون �أن ن�سبة عالية من �أرا�ضي وعقارات فل�سطين كانت ت�شكل الثروة العقارية
لهذه الكنائ�س ،ولأن االو�ضاع بعد عام النكبة وقيام �إ�سرائيل بد�أت تعاني من هذه
الهجمة ال�شر�سة من قبل االحتالل لل�سيطرة على الأرا�ضي والعقارات ال�ستقبال �آالف
الم�ستوطنين اليهود الوافدين من جميع �أطراف العالم ،وكانت �أكثر المجموعات
تعر�ض ًا لهذه الهجمة هي �أرا�ضي وعقارات البطريركية الأرثوذك�سية.
ور�أى ع�ضو المنتدى د .محمد ها�شم غو�شة �أن المحكمة ال�شرعية في القد�س لم
تقم ب�إجراء م�سح �شامل للوقفيات الم�سجلة في �سجالت المحكمة ال�شرعية في القد�س،
ففي هذه ال�سجالت حجج وقفية عديدة جد ًا تغطي مختلف مراحل الع�صر العثماني،
ف�ض ًال عن �إ�سجاالت لوقفيات من الع�صرين الأيوبي والمملوكي ُمعاد ت�سجيلها في
الع�صر العثماني ،كما توقفت للأ�سف ال�شديد جهود الفهر�سة التي �شرع ب�إعدادها
ال�شيخ محمد �أ�سعد الإمام مفتي رام اهلل الأ�سبق وعدد من معاونيه ل�سجالت المحاكم
ال�شرعية وذلك في فترة مبكرة ال ت�شفي غليل الباحثين ،كما تبخرت �أحيان ًا �أخرى
فر�ص الباحثين في قراءة بع�ض حجج الوقف الم�صورة على لفائف المايكروفيلم
عند �أول حجة وقف �شرعية م�صورة ب�شكل ال ي�سمح با�ستمرار قراءتها ب�سبب رداءة
الت�صوير �أكثر من رداءة الخط.
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حا�ضرة في العلوم ال�سيا�سية في جامعة الزيتونة ،مديرة تحرير في جريدة
ال ُم ِ
الغد د .نادية �سعد الدين (والتي حررت الجزء الأول من كتاب «الأوقاف الإ�سالمية
والم�سيحية في القد�س») بينت في الجل�سة الثانية التي تر�أ�ستها الرئي�سة التنفيذية
لم�ؤ�س�سة �شومان الأ�ستاذة فالنتينا ق�سي�سية� ،أن الم�ساهمات الفكرية والبحثية التي
قدمت في المجلد الأول من الكتاب (الأبعاد القانونية والإن�سانية وم�ستقبل القد�س)
�ضمن  12بحث ًا تناولت واقع مدينة القد�س المحتلة ب�أوقافها ومقد�ساتها الدينية
ومواطنيها ،مع محاولة ر�صد �آفاقها المحتملة من خالل تناول الأبعاد القانونية
والإن�سانية وال�سيا�سية.
وذكرت �أ�ستاذة التاريخ في جامعة �آل البيت �أ.د .هند �أبو ال�شعر (محررة
الجزء الثاني من كتاب «الأوقاف الإ�سالمية والم�سيحية في القد�س»)� :أن اهتمامات
الباحثين الذين �شاركوا في تغطية هذا المحور للتوثيق للوقف في القد�س ،تتوزع بين
مراجعة جهود الدولة العثمانية التي رافقتنا في تاريخنا طوال �أربعة قرون ،وحافظت
على الم�ؤ�س�سات الوقفية بالحر�ص على ت�سجيلها في �سجالت مخ�صو�صة بالأوقاف،
وقد تو�سعت البحوث ب�إلقاء ال�ضوء على هذه ال�سجالت والوثائق المقد�سية المحفوظة
با�ستانبول ،وتم تناول �إدارة الوقف و�أنواع الأوقاف في القد�س و�أوقاف النقود ودور
نظام الوقف في محور التعليم و�إدامة الم�ؤ�س�سات التعليمية في القد�س ،وتجاوزت
الأبحاث العهدين الأيوبي والمملوكي �إلى العثماني والى فترة االنتداب .وكل هذه
الدرا�سات المنهجية قدمت ال ُبعد التاريخي التف�صيلي لتنقلنا من الأبحاث لفتح ملف
الأوقاف الم�سيحية للطوائف كافة ولتو�صلنا �إلى �أخطر الظواهر التي ن�شهدها منذ
االحتالل ال�صهيوني ،وهي ظاهرة هجرة الم�سيحين العرب من �أهالي القد�س ،بحيث
نواجه تفريغ المكان من عروبته وتراثه الغارق في القدم لتحل التركيبة الجديدة
متزامنة مع الجدار العازل الذي قطع المكان العربي والأ�سر العربية.
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ن ــدوة «الأوق ـ ــاف ال ـ ـ ُّـذر ّية فـي ال ـ ـق ــد�س»
(بالتعاون مع المعهد الملكي للدرا�سات الدينية)
الم�شاركون� :سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم؛ معالي د .محمد �أبوحمّور؛ معالي د .وائل عربيات
وزير الأوقاف وال�ش�ؤون والمقد�سات الإ�سالمية؛ �سماحة الدكتور �أحمد هليل قا�ضي الق�ضاة و�إمام الح�ضرة الها�شمية؛
�إ�ضافة �إلى وزراء �أوقاف �سابقين ،وممثلين عن مجل�س الأوقاف والمحكمة ال�شرعية في القد�س،
ومتو ّلي �أوقاف العائالت المقد�سية (الأوقاف ال ُّذريّة) ،و�أمين القد�س ال�شريف ،ومندوبين عن مطرانية
الروم الأرثوذك�س وكني�سة الالتين في القد�س ،وكذلك ممثلين عن البنك الإ�سالمي للتنمية في جدة،
والبنك الإ�سالمي الأردني ،وعدد من القانونيين و�أع�ضاء في المنتدى ،و ُك ّتاب و�إعالميين
(فندق الأردن �إنتركونتيننتال /ع ّمان)2016/11/17 ،

ري في مدينة القد�س باعتباره
هدفت الندوة �إلى ت�أكيد �أهمية الوقف ال ّذ ّ
ال�سّ وار الحامي للمقد�سات ،من خالل التو�صل �إلى ر�ؤى متنا�سقة وقوا�سم م�شتركة
لتحديد �إطار تن�سيقي جامع يعود بالم�صلحة العامة على الوقف ال ُّذري وتثبيت حقوق
المقد�سيين من خالل �صيغة تن�سيق فاعلة بين الجهات ذات ال�صلة.
وفي كلمته االفتتاحية �أجمل �سمو الأمير الح�سن الر�ؤية �إزاء �أوقاف القد�س
بت�أكيد �أنَّ «�صلتنا بالقد�س هي �صلة روح ّية في الدرجة الأولى ،و�إنَّ الرغبة في عمل
الخيري منه �أو ُ
الب ّر هو ما ّ
ري ،وبالتالي العمل
الوقفي؛ �سواء
يدل عليه الموروث
الذ ّ
ّ
ّ
إ�سالمي في المدينة المق ّد�سة ،وبما ي�ؤن�سن
الح�ضاري العربي وال
على خدمة الوجود
ّ
ّ
العربي ،الم�سلم والم�سيحي ،تحت االحتالل ،و�إبراز االهتمام بالتراث
الأمل للإن�سان
ّ
انطالق ًا من القول �إنَّ «�آثارنا ّ
تدل علينا» .فمو�ضوع الأوقاف – بلغة الحري�ص عليها -
ي�ش ِّك ُل النبرا�س في الحفاظ على ال ُهو ّية وتطويرها».
و�أ�شار �سم ّوه �إلى �أنَّ «الم�س�ألة تتع َّلق بكيف نط ِّور مفهوم الوقف �إلى عمل �إنمائي
ح�سن من �إدارة الأولو ّيات وفق ًا للقاعدة الفقهية القائلة ب�أنَّ «الم�صلحة غاية
اجتماعي ُي ِّ
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الحكم» ،وكيف نخدم المو�ضوع ونن ّمي ر�أ�س المال الإن�ساني بمفهومه الوا�سع ،وكيف
ُ
ج�سر الم�سافة بين التو ُّقع والأمل ،وكيف نعيد تعريف التو ّقع»؛ مو�ضح ًا �أنَّ «التعريف
ُن ِّ
المكاني ي�ص ُعب ب�سبب التغ ُّيرات وب�سبب الت�سيي�س» ،والمطلوب «كيف
المعرفي
الح�سّ ّي
ّ
ّ
نرفع العتبة المعرفية في القد�س لت�سمو فوق الح�سا�سيات والت�سيي�س ب�صورة عامة،
وكيف نح ّد من انهيار ال ُبعد الجمالي والمكاني والروحي للقد�س� ،أو كيف ن�ؤن�سن في
غياب القاعدة المعرفية».
و�ش ّدد �سم ّوه على �أن «الت�سيي�س ال يخدم ال�صالح العام ،مما يطرح ال�س�ؤال
حول كيفية �إدارة الف�ضاء الديني في الأماكن المقد�سة ،وكيفية �أداء مفهوم الوقف
ح�سن من �إدارة الأولويات» .وقال �سم ّوه في هذا ال�صدد:
�إزاء عمل �إنمائي جماعي ُي ِّ
«�إنَّ الوقف في الواقع العقاري والواقع الإن�ساني يبدو مختلف ًا»؛ داعي ًا �إلى �إيجاد فريق
عمل لتدوين الحقيقة االفترا�ضية في القد�س؛ بحيث تكون بداية الفهر�سة من الإقليم
متخ�ص�ص
نف�سه وبلغة الأرقام ،وهذا ي�ستوجب االهتمام الفوري ،و�ضرورة وجود جهاز
ِّ
وم�ستم ّر لمتابعة التعريف الح�سّ ي المعرفي المكاني ،ورفع العتبة المعرفية في القد�س
لت�سمو فوق الح�سا�سيات والت�سيي�س ب�صورة عامة.
من جهته ،ب ّين الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور �أن منطلقات برنامج
و�شعار «القد�س في ال�ضمير» ،الذي �أطلقه �سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم قبل
�س�س من التفكير العملي في و�سائل �إبقاء الذاكرة
�أكثر من ثالثة عقود ،ي�ستند �إلى �أُ ٍ
والحفاظ على
الجمع ّية لأجيال �أ ّمتنا ح َّية وواعية للم�ساحات االجتماعية والدينية،
ِ
والتكامل بينها في المدينة المقد�سة� ،ضمن م�سا ٍر يحفظ للأوطان قد�سيتها
التناغم
ِ
ِ
وللإن�سان كرامته.
وقال� :إنَّ القد�س ومق ّد�ساتها �ستظ ّل بعون اهلل ،جوهرة �ضمير الأُ ّمة والها�شميين
أجل �صونها ورعايتها ،و�إنَّ ندوتنا هذه،
الكرام الذين ما �ض ّنوا بالغالي والنفي�س من � ِ
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أوقاف ال ُّذري ِّة في القد�س ،لت�ستلهم هذه المبادىء في تثبيت
وهي تبحثُ مو�ضو َع ال ِ
حقوق العرب المقد�سيين ،ودعم �صمودهم على �أر�ضهم ،و�إنقاذ القد�س من التهويد
وطم�س معالمها الحقيقية؛ م�شير ًا �إلى �أن المقد�سات الإ�سالمية والم�سيحية �أمانة في
�أعناق �أبناء الأ ّمة ،و�أن الأوقاف ال ّذرية جزء �أ�سا�سي من الحق القانوني والإن�ساني
ال�شرعي لأهلها فيما تمثله من م�ساحة ديموغرافية ت�ش ِّكل نحو  %80من م�ساحة
المدينة المقد�سة .كما �أن م�س�ؤولي َة الفكر والعمل الخال�ص لوجه اهلل تعالى �أن تبقى
القد�س �أمان ُة ح ّية في �ضمير الأجيال والتاريخ والزمان.
من جانبه قال قا�ضي الق�ضاة� /إمام الح�ضرة الها�شمية ،د� .أحمد هليل� :إن
«القد�س في قلوب الأ�سرة الها�شمية ،بما لها من مكانة ومنزلة تاريخية ومعنوية ودينية
خا�صة» ،منوه ًا �إلى «الدعم الأردني المتوا�صل لل�شعب الفل�سطيني ،وال �سيما �أهل بيت
المقد�س� ،إزاء �إدراك خطورة امتداد الأيدي �إلى المقد�سات الدينية».
و�أو�ضح ب�أن «الحرا�سة الق�ضائية تعد �أ�سا�س ًا متين ًا لحماية المقد�سات الدينية
الإ�سالمية والم�سيحية»؛ داعي ًا �إلى «�إعادة النظر في �إدارة الوقف الإ�سالمي بحكمة
للحفاظ عليه وت�أكيد �أهميته ومنزلته المعتبرة».
بدوره قال وزير الأوقاف وال�ش�ؤون والمقد�سات الإ�سالمية ،د .وائل عربيات� :إن
«الأوقاف الذرية في القد�س المحتلة ،والتي ت�شكل قرابة  % 70من �أوقاف القد�س ،تع ّد
خط الدفاع الثاني عن �أر�ض فل�سطين».
ألفي حجة وقفية للأوقاف الذرية في القد�س ،مر�شحة
و�أ�شار �إلى وجود «زهاء � ّ
للزيادة ،بما ي�ستدعي عم ًال م�ؤ�س�سي ًا مخت�ص ًا ل�ضبط �أمالك الوقف ال ُّذري وعقاراته،
وتقديم �إح�صاءات وبيانات كاملة عن حجمه ،بهدف النهو�ض به وم ّده ب�أ�سباب المنعة
وال�صمود».
وب ّين �أهمية «التعاون والتن�سيق مع المحكمة ال�شرعية الأردنية في القد�س،
والت�شبيك التدريبي تحت �إ�شرافها �إلى جانب الأوقاف الإ�سالمية ،لأجل خلق حالة من
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الوعي لدى ال�شارع المقد�سي ب�أهمية الوقف الذري الذي يحافظ على عروبة القد�س
و�إ�سالميتها».
�ش ّرف �سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم الجل�سة الختامية للندوة بتقديم
جملة مقترحات وتو�صيات ت�شكل ر�ؤية �شمولية للتنمية الوقفية الم�ستندة �إلى القيمة.
فيما �أو�صى الم�شاركون ب�ضرورة �صون وحماية الأوقاف الذرية في مدينة القد�س
المحتلة ،و�إعادة النظر في �إدارة الوقف الإ�سالمي بحكمه للحفاظ عليه وت�أكيد
�أهميته ومنزلته المعتبرة ،وتر�سيخ العمل الم�ؤ�س�سي المخت�ص ل�ضبط �أمالك الوقف
ال ُّذري وعقاراته ،وتقديم المعطيات الرقمية عن حجمه ،بهدف النهو�ض به ومده
ب�أ�سباب ال�صمود.
الح�ضاري
ناق�ش المجتمعون با�ستفا�ضة عبر جل�ستين ،تناولت الأولى الوجه
ّ
ري وقدمت فيها مداخالت حول (الق�ضاء ال�شرعي في القد�س ،وفقه الوقف،
للوقف ال ُّذ ّ
ووقف المكتبة الخالدية ،ووقف المكتبة البديرية ،وجمعية الوقف ال ّذري في القد�س)؛
وخ�ص�صت الجل�سة الثانية لبحث �أوقاف العائالت المقد�سية ،و�أو�ضاع الوقف ال ُّذري
في بيت المقد�س ،والإ�شكاليات التي تحول دون تطويره ،و�أثرها على الجانب القانوني
والإن�ساني والمعي�شي للمواطنين العرب المقد�سيين وحقوقهم الم�شروعة �ضمن هذا
الإطار.
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الحوارات حول الأوراق النقا�شية الملكية
الجل�سة الحوارية ال�سابعة ع�شرة حول الأوراق النقا�شية الملكية
(الورقة النقا�شية الخام�سة)
*
«تعميق التحول الديمقراطي :الأهداف والمنجزات ،والأعراف ال�سيا�سية»
الـمـتـحـدثــون :معـالـي الأ�سـتـاذ مـروان دودين؛ معالي د .نبيل ال�شريف ،ع�ضو المنتدى؛
�سعادة دة� .أدب ال�سعود
()2015/6/3

ناق�شت هذه الجل�سة الحوارية �أبعاد الإنجازات المتحققة في العملية الإ�صالحية
كما ع َّبرت عنها الورقة النقا�شية الخام�سة ،التي طرحها جاللة الملك عبداهلل الثاني
ابن الح�سين ،في � 13أيلول  ،2014بعنوان« :تعميق التح ّول الديمقراطي :الأهداف،
والمنجزات ،والأعراف ال�سيا�سية» ،و�أكد الم�شاركون �أهمية الحوار الوطني والتحليل
لم�ضامين ما ورد في مجمل هذه الأوراق ،من �أجل تعظيم الجوامع بين مختلف
القطاعات وال�شرائح والتيارات في المجتمع الأردني ،والو�صول �إلى ديمقراطية
متجددة وحيوية ،ترتكز على تر�سيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية ،تحت مظ ّلة
الملكية الد�ستورية ،وتعزيز الم�شاركة ال�شعبية الفاعلة� ،أو «المواطنة الفاعلة» كما
ُو ِ�ص َفت في الر�ؤية الملكية.
وقال د .محمد �أبوح ّمور ،الأمين العام للمنتدى ،الذي �أدار الجل�سة و�شارك
فيها� ،إن هذه الأوراق الملكية تر�سم خريطة طريق وا�ضحة لم�ستقبل الديمقراطية
وم�أ�س�سة الم�شاركة والأدوار التكاملية لأطراف العملية ال�سيا�سية ،و�إن الحوار حولها
ينبغي �أن ي�ستمر� ،سواء على م�ستوى النخب �أو على الم�ستوى ال�شعبي العام.
من جهته ،قدم الأ�ستاذ مروان دودين ،ع�ضو المحكمة الد�ستورية ،مداخلة
تناولت المنجز الت�شريعي الم�ؤ�س�سي المتمثل ب�إن�شاء هذه المحكمة ،بو�صفها �ضمانة
لتعزيز الف�صل والتوازن بين ال�سلطات ،ورقابة على عملية الت�شريع ،الحترام �سيادة
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القانون وال�شرعية من خالل مواءمة القوانين والأنظمة النافذة مع الد�ستور روح ًا
ون�ص ًا ،و�أثر ذلك في العملية الديمقراطية واالرتقاء النوعي ب�أداء جميع ال�سلطات.
وتطرق �إلى التعديالت الد�ستورية ودورها الإيجابي في تعزيز مبد�أ ال�شفافية والنزاهة
و�ضوابطهما العملية ،ومن ذلك تو�سيع اخت�صا�صات الهيئة الم�ستقلة لالنتخابات،
و�ضمان ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،والت�شريعات الناظمة للحياة ال�سيا�سية،
والحريات ،والقانون المعدل لمحكمة �أمن الدولة ،وغيرها.
وقال د .نبيل ال�شريف ،رئي�س مركز �إمداد للإعالم واال�ست�شارات وع�ضو
المنتدى� ،إن في كتابة جاللة الملك عبداهلل للأوراق النقا�شية وم�شاركته من خاللها
في الحوار الوطني تعبير عن احترامه ل�شعبه وعن �إيمانه ب�أن ال �أحد يملك الحقيقة
المطلقة �أو النهائية ،و�أن جاللته يريد �أن ير�سي تفكير ًا في المجتمع مفاده �أن المحاورة
هي ال�سبيل الأوحد لحل الخالفات وح�سم الق�ضايا.
وطالبت د� .أدب ال�سعود ،ع�ضو مجل�س النواب ال�سابق ،الجامعات ب�أن ت�أخذ
م�ضامين الأوراق النقا�شية الملكية كنهج في التفكير ،والعمل على تو�سيع دائرة النقا�ش
حول هذه الأوراق لت�شمل جل�سات حوارية في المحافظات .كما تحدثت عن �ضرورة
االرتقاء ب�أداء النواب لإخراجه من دائرة الخدمات التي فر�ضتها الثقافة المجتمعية،
و�إجراء المزيد من الحوارات حول قانون الالمركزية وتداخله مع قانون البلديات،
وت�ساءلت عن قانون الأحزاب المطروح منذ عام ،وكذلك قانون االنتخاب ،م�شيرة �إلى
�أن هذين القانونيين لهما �أهمية خا�صة في ت�شكيل الأحزاب البرامجية .و�أ�شارت �إلى
ما ا�شتملت عليه الورقة النقا�شية الملكية الخام�سة من موجهات م�ستقبلية ،م�ؤكدة �أن
هذه الموجهات ت�ستلزم خطة عمل وا�ضحة.
�شارك في النقا�ش عدد من ال�سيا�سيين والأكاديميين والقانونيين ،الذين
تناولوا في مداخالتهم و�سائل و�آليات تفعيل دور المجتمع المدني وت�أثير تنظيماته
وم�شاركتها وح�ضورها ،والتجاوب مع م�ضامين الأوراق النقا�شية الملكية من خالل
التحليل النقدي المو�ضوعي الذي ي�ساعد على و�ضع اال�ستراتيجيات التطبيقية للعملية
الإ�صالحية ،و�إجراء المزيد من التعديالت الد�ستورية والقوانين بما يعزز الت�شريعات
المتعلقة باالنتخاب والأحزاب و�أ�س�س الم�ساواة في المواطنة.
كما دعا م�شاركون �إلى االنتقال من دائرة التنظير �إلى دائرة العمل� ،إدراك ًا ب�أن
بناء قيم المواطنة.
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ّ
المعظم
برعاية وم�شاركة �صاحب ال�سم ّو الملكي الأمير الح�سن بن طالل
�إطالق الكتاب الذي �أ�صدره المنتدى بعنوان
«اللقاءات الحوارية حول الأوراق النقا�شية الملكية»
المتحدثون� :سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم
دولة الأ�ستاذ طاهر الم�صري ،ع�ضو المنتدى؛ دولة ال�سيد في�صل الفايز؛ معالي د .محمد �أبوح ّمور؛
معالي د� .صبري ربيحات؛ معالي د .نبيل ال�شريف ،ع�ضو المنتدى؛ �سعادة ال�سيد �أحمد ال�صفدي؛
�سعادة دة� .أدب ال�سعود
(المركز الثقافي الملكي)2015/9/8 ،

�ضم الكتاب خال�صات بحثية ل�سبعة ع�شر جل�سة حوار ونقا�ش حول محاور
ّ
هذه الأوراق وم�ضامينها ،عقدها المنتدى في رحابه بمبادرة وتوجيهات من �سموه،
وبم�شاركة مفكرين و�سيا�سيين و�أكاديميين و�إعالميين وممثلين عن مختلف قطاعات
المجتمع المدني ،ناق�شوا خاللها مختلف جوانب الر�ؤية الملكية ال�سامية حول الإ�صالح
وم�ستقبل الديمقراطية في الأردن كما ع َّبرت عنها الأوراق النقا�شية ،والتي كان
�صاحب الجاللة الها�شمية الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين قد طرحها منذ �أواخر
عام  ،2012م�ساهم ًة من جاللته في النقا�ش الوطني الدائر حول عملية الإ�صالح،
وتناول فيها الم�سيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة ،وتطوير النظام الديمقراطي
لخدمة جميع الأردنيين ،والأدوار المنتظرة لنجاح الديمقراطية المتجددة ،والطريق
نحو التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة ،وتعميق التحول الديمقراطي :الأهداف
والمنجزات والأعراف ال�سيا�سية.
قال �سمو الأمير الح�سن بن طالل في كلمته�« :إن عملية الإ�صالح ال�سيا�سي في
الأردن ترافقت مع �إ�صدار الأوراق النقا�شية الملكية الخم�س ،التي تمحورت حول �أ�س�س
بناء الديمقراطية وتطوير النظام الديمقراطي ،و�أدوار �أطراف المعادلة ال�سيا�سية،
والتمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة ،والتي اعتُبرت خريطة طريق يتلم�س من
ال�سوي في الإ�صالح والتغيير» ،م�ضيف ًا
خاللها القائمون على �إدارة الدولة طريقهم َّ
�أن م�أ�س�سة منظومة الإ�صالح الديمقراطي المن�شود يجب �أن ت�ستند �إلى تفعيل �أ�ضلع
تكاملية ثالثة� :سيا�سية -اقت�صادية�-إجتماعية؛ ف�ض ًال عن المجمتع المدني� ،إذ ت�سهم
هذه المكونات مع ًا في تفعيل الإرادة ال�شعبية الحرة وتنوير العقل المجتمعي.
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ونوه �إلى �أن منتدى الفكر العربي اختار �أن ينظم لقاءات فكرية حول �أهم
المو�ضوعات التي طرحتها الأوراق ،وكان القا�سم الم�شترك بينها هو حيوية الحوار،
�إدراك ًا  لأهمية �إعمال الفكر والدرا�سة المعمقة الجادة لم�ضامين الأوراق النقا�شية.
وقال �سموه :ال تق ّدم وال م�ستقبل لنا جميع ًا �إال بتفعيل �آلية الحوار القائم على
احترام االختالف في وجهات النظر ،ب�شكل ي�سمح بالنقا�ش المو�ضوعي الجاد حول
تحديد الأولويات وتعريف الم�شتركات الوطنية والإقليمية ،م�شير ًا �إلى �أهمية �أن
نتحدث عن الإن�سان بمفهوم الحاكمية الر�شيدة التي يجب �أن ت�صبح ركن ًا �أ�سا�سي ًا
من �أركان المجتمع لتفعيله ،انطالق ًا من �أن المواطنة تعد ال�ضمانة الحقيقية للأمن
الإن�ساني التي تمكن المواطن من الم�شاركة في تقرير م�صيره.
وقال رئي�س مجل�س الأعيان بالإنابة العين في�صل الفايز� ،إن جاللة الملك
عبداهلل الثاني ،منذ توليه �سلطاته الد�ستورية ،رفع �شعار اال�صالح ال�شامل في جميع
المجاالت و�أر�سى ر�ؤية وا�ضحة لم�ستقبل الديمقراطية في الأردن مما مكنا من تحقيق
العديد من االنجازات على طريق اال�صالح وتعميق النهج الديمقراطي من بينها
اجراء تعديالت د�ستورية �أفرزت الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب ومحكمة د�ستورية� ،إ�ضافة
�إلى �أنها عملت على تح�صين البرلمان ودوره وعززت مبد�أ الف�صل بين ال�سلطات،
كما �أقرت العديد من الت�شريعات التي دعمت منظومة النزاهة وال�شفافية والم�شاركة
ال�شعبية والحريات العامة.
من جهته ،قال �أمين عام المنتدى د .محمد �أبوح ّمور� :إن ا�شهار هذه الوثيقة
الفكرية المرجعية ي�أتي نتاج ًا لتفاعل نموذجي حر ،وحوار هادف ب ّناء ،حول الأوراق
النقا�شية الملكية الخم�س ،التي تف�ضل جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين،
بالم�ساهمة من خاللها في النقا�ش الوطني حول العملية اال�صالحية ومنطلقاتها نحو
ديمقراطية اردنية متجددة وحيوية ،تقوم على ركائز ثالث هي :التر�سيخ المتدرج
لنهج الحكومات البرلمانية؛ الم�ستظل بالملكية الد�ستورية؛ والمعزز بالم�شاركة
ال�شعبية �أو المواطنة الفاعلة.
و�أ�شار النائب الأول لرئي�س مجل�س النواب النائب �أحمد ال�صفدي ،في كلمته،
�إلى �أن الكتاب �أ�س�س لفكرة �أن المواطن عن�صر فاعل في �إدارة ال�ش�أن المحلي واالبتعاد
عن النمطية والتلقي والإذعان بالقبول ،وهي الفكرة الأ�سا�سية التي انطلقت منها
الأوراق النقا�شية الملكية ،منوه ًا �إلى تطلع الجميع �إلى اليوم المن�شود الذي تتحقق
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فيه الر�ؤية الملكية ال�شاملة ،و�أن ت�ؤدي كل جهة دورها و�صو ًال �إلى المراد  ،و�أن يتم
التطبيق الفعلي من قبل ال�سلطات ومن قبلها الأمة و�أن يقوم الجميع بدورهم لبناء
الديمقراطية وتطويرها.
واعتبر رئي�س الوزراء الأ�سبق طاهر الم�صري �أن الر�ؤية الملكية في الأوراق
النقا�شية ت�ؤ�س�س لم�شروع وطني نوعي ومتكامل ،م�شروع يتناول بجر�أة ومو�ضوعية
�سائر متطلبات الدولة الع�صرية الناه�ضة الم�ؤهلة للتطور المتدرج بما يحاكي روح
الع�صر من جهة ،وما ي�صون الثوابت الوطنية والقومية والدينية من جهة ثانية ،الفتا
�إلى �أن مبادرة جاللة الملك بطرح هذه االوراق النقا�شية تمثل �سابقة لي�س في تاريخ
الأردن والمنطقة فح�سب ،و�إنما في م�سيرة العمل القيادي ال�سيا�سي على ال�صعيد
العالمي ب�أ�سره.
و�أكد وزير االعالم الأ�سبق د .نبيل ال�شريف� ،أن الم�سار المتمثل بطرح القائد
لأفكاره للنقا�ش العام هو بالفعل �أمر قليل الحدوث في عالقات القادة ب�شعوبهم ،فقد
اعتادت الكثير من ال�شعوب على تلقي �أوامر القادة ونواهيهم ال طروحاتهم و�أفكارهم،
م�ضيف ًا �أن جاللة الملك ر�سم في هذه الأوراق النقا�شية مالمح الغد الأردني البهي،
وهو نموذج قائم على ال�شراكة والحياة ال�سيا�سية الن�شطة ،حيث �سيكون للمواطن
الم�س�ؤولية الكبرى في �إدارة �ش�ؤون حياته من خالل م�ؤ�س�سات د�ستورية را�سخة.
وعر�ض الوزير الأ�سبق د� .صبري اربيحات� ،إلى مراحل جل�سات الحوار بدء ًا
من توجيهات �سمو الأمير الح�سن بن طالل للمنتدى ب�أهمية �إجراء حوار ونقا�شات
للأطروحة والأوراق الملكية ،ومرحلة النقا�شات التي دارت وكيفية اختيار المتحدثين
من جميع الأطياف ال�سيا�سية ،ومن ثم توثيق هذه النقا�شات وتحليلها.
ولفتت د� .أدب ال�سعود �إلى الحوارات العميقة التي تمت لمناق�شة الأوراق الملكية
في منتدى الفكر العربي من قبل �أهل الفكر واالخت�صا�ص ،م�شيرة �إلى �أهمية تعميم
التجربة لت�شمل جميع �شرائح المجتمع على امتداد الوطن� ،إذ �إن التغير االجتماعي
الحقيقي يبد�أ من القاعدة �صعود ًا باتجاه ر�أ�س الهرم.
وفي ختام الحفل الذي �أداره وزير الثقافة الأ�سبق جري�س �سماوي ،وح�ضره عدد
من ال�سفراء والم�س�ؤولين ،ك ّرم �سمو الأمير الح�سن الجهات الداعمة لإ�صدار الكتاب
وتنظيم هذا الحدث.
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الجل�سة الحوارية الثامنة ع�شرة حول الأوراق النقا�شية الملكية
(الورقة النقا�شية ال�ساد�سة – اللقاء الأول)
*
«�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة المدنية»
المتحدثون :دولة الأ�ستاذ طاهر الم�صري ع�ضو المنتدى؛ معالي د .هايل داوود؛
�سعادة �أ.د .نعمان الخطيب؛ �سعادة د .مو�سى �شتيوي
()2016/10/25

الملكي الأمير الح�سن بن
العربي ،بتوجيهات �صاحب ال�سّ مو
نظم منتدى الفكر
ّ
ّ
ّ
طالل ،رئي�س المنتدى وراعيه ،الجل�سة الحوارية الثامنة ع�شرة ،في ،2016/10/25
حول الورقة النقا�شية الملكية ال�ساد�سة تحت عنوان «�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة
المدنية» ،بم�شاركة نخبة من ال�سّ ا�سة والباحثين والأكاديميين والإعالميين.
وي�أتي عقد تلك الجل�سة �ضمن �سياق �سل�سلة اللقاءات النقا�شية التي بد�أها
المنتدى منذ �شهر �أيلول (�سبتمبر)  2013لدرا�سة الأوراق النقا�شية الخم�س التي
أ�س�س «بناء الديمقراطية
طرحها جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين ،حول � ّ
الديمقراطي» ،و«�أدوار �أطراف المعادلة ال�سيا�سية»،
المتج ّددة» ،و«تطوير النظام
ّ
الديمقراطي» ،التي
و«التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة» ،و«تعميق التحول
ّ
ال�سيا�سي ال�شامل ومبادئ معتب ّرة
�أر�سّ ت منظور ًا متقدم ًا لخريطة طريق الإ�صالح
ّ
للممار�سة الديمقراطية المتطورة والممتدة في الأردن� ،إلى حين تر�سّ خها قناعات
الد�ستوري.
الملكي
ثابتة ،في �إطار النظام
ّ
ّ
وقد �أ�ستهلت الجل�سة �أعمالها بمداخالت الم�شاركين فيها؛ حيث قال الأمين
العام د .محمد �أبوح ّمور� ،إن «الر�ؤية الملكية ال�سامية ،المنطلقة من � ّأ�س الم�س�ؤولية
الجماعية لتعميق الم�سيرة الديمقراطية و�ضمان �أ�سباب نجاحها ،ت�ؤكد �أن ا�ست�شراف
واع لمختلف الجوانب والعوامل الم�ؤثرة
الم�ستقبل عملية تخطيط ا�ستراتيجي ٍ
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في الم�سيرة ،بما ينبغي تكامل الأدوار وتناغمها ل�ضمان ح�صانة الأردن ووحدته
الوطنية �أمام التحديات التي واجهت هذا البلد منذ ت�أ�سي�س الدولة الأردنية الحديثة
حتى اليوم ،في ظل �أخطار التق�سيم وال�شرذمة والتفتت التي تحدق ببلدان متعددة
من الوطن العربي ،وو�سط الحديث عن خريطة تق�سيم جديدة للمنطقة ،تحددها
وتحكمها م�صالح و�أجندات �إقليمية وخارجية».
و�أ�ضاف �أن «الأفكار الواردة في الأوراق النقا�شية الملكية ت�ؤكد على مق ّومات
الهوية الوطنية الأردنية ،وبناء منظومة قيمية لمفهوم المواطنة و�سيادة القانون،
بما يكفل الحقوق ويحدد الواجبات والم�س�ؤوليات في �إطار الدولة المدنية الجامعة
لمختلف المك ّونات االجتماعية ،واعتبار التنوع م�صدر االزدهار الثقافي واالجتماعي
واالقت�صادي والتعدد ال�سيا�سي ،مع �ص ّون حقوق الأقلية كمتطلب ل�ضمان حقوق
الأغلبية ،و�سيادة القانون ك�ضامن للحقوق وتعزيز العدالة االجتماعية».
من جانبه؛ اعتبر رئي�س الوزراء الأ�سبق ،رئي�س مجل�س الأعيان الأ�سبق ،طاهر
«ت�صب في �صميم مفهوم بناء الدولة،
الم�صري� ،أن الورقة النقا�شية الملكية ال�ساد�سة
ّ
لما تحتويه من �أفكار تنويرية �إ�صالحية تع ّد مطلب ًا �شعبي ًا كا�سح ًا ،وتحظى بالدعم
الجمعي».
والقبول
ّ
ودعا �إلى «التنفيذ الواقعي والحقيقي لم�ضمون الورقة� ،سبي ًال للت�أكيد على
الممار�سة الفعلية ل�سيادة القانون ومحاربة الف�ساد والوا�سطة والمح�سوبية ،وعلى
إ�صالحي ،وحتى ترى النا�س ،المطالبة بالتنفيذ،
الم�صداقية في ا�ستمرارية الخط ال
ّ
�أن ثمة ج ّدية فعلية في ذلك».
وبين الم�صري �أن «هناك �سوء فهم حول مفهوم الدولة المدنية؛ و�سواء �أكانت
دولة مدنية �أم دولة القانون �أم دولة المواطنة ،ف�إن تلك المباديء التي احتوتها الورقة
يجب تنفيذها وممار�ستها فعلي ًا دونما ت�أخير ومماطلة ،وبال ت�أويل».
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بدوره؛ قال وزير الأوقاف وال�ش�ؤون والمقد�سات الإ�سالمية ال�سابق ،هايل داوود،
�إن الورقة النقا�شية الملكية ال�ساد�سة «تناولت ثالث ق�ضايا مهمة ومترابطة تتمثل في؛
المواطنة ،و�سيادة القانون ،والدولة المدنية ،التي يقوم �أ�سا�سها على �سيادة القانون
المجتمعي».
وتحقيق الأمن والأمان
ّ
و�أكد �أهمية «االنتقال �إلى خطوة التنفيذ الذي يتطلب ت�ضافر جهود الجهات
المعنية» ،مبين ًا �أن «الحكومات تعتبر المخاطب الأول في مهمة التنفيذ ك�سلطة
تنفيذية ،لتطبيق القانون ،و�إتاحة الفر�صة �أمام تحقيق الم�ساواة �ضمن �أ�س�س �شفافة
وعادلة� ،إلى جانب الجهات الرقابية ،مثل هيئة مكافحة الف�ساد ،والتي يقع على عاتقها
جميع ًا م�س�ؤولية التحرك والعمل لك�شف مواطن الخلل ومكامن اختراق القانون».
ولفت �إلى «الدور المهم لل�سلطة الق�ضائية ،وللمنابر الإعالمية ،باعتبارها
جهات مهمة ،كل ح�سب دوره ،لفر�ض هيبة القانون و�إعالء �سيادته» ،مب ّين ًا �أن «الدولة
الإ�سالمية لي�ست دولة دينية بالمفهوم ال�ضيق ،و�إنما يتم العمل في �إطار من االجتهاد
الم�صيب حين ًا والخاطيء طور ًا �أخرى ،ولي�س من منطلق الجزم ب�أنها من �إرادة حكم
اهلل تعالى».
من جهته؛ توقف ع�ضو المحكمة الد�ستورية و�أ�ستاذ القانون الد�ستوري في
الجامعات الأردنية ،نعمان الخطيب ،في مداخلته عند د�ستور المملكة الأردنية
الها�شمية لعام  1952مع تعديالته ،الذي «� َّأ�س�س للدولة المدنية المتقدمة وكفل مبد�أ
�سيادة القانون ،ممث ًال الإطار الأ�سمى للقواعد القانونية التي تترجم من خاللها
دعوات جاللة الملك في الورقة النقا�شية ال�ساد�سة ،التي ركزت على �سيادة القانون
وما يترتب على ذلك من عدالة وم�ساواة بين المواطنين ،مما يعزز مقومات النظام
بم�ؤ�س�ساته و�أفراده ويزيد من ا�ستقراره ،وينقلنا �إلى م�ستقبل �أف�ضل».
و�شدد على �أن «المرحلة الحالية تتطلب خلق مواطن �صالح وم�س�ؤول ومنتمي
لوطنه وقيادته ،مثلما هو منتمي لأ�سرته ،حيث ي�شكل الإحترام المطلق للقانون
عنوان ًا رئي�س ًا للوالء والتفاني للدولة» ،لأن «التحديات التي تواجهنا ال تتمثل في ق�صور
الت�شريعات فح�سب ،بل في �ضعف الإح�سا�س بالم�س�ؤولية» ،بح�سب قوله.
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فيما اعتبر مدير عام مركز الدرا�سات اال�ستراتيجية في الجامعة الأردنية،
د.مو�سى �شتيوي� ،أن «توقيت الورقة النقا�شية ال�ساد�سة ال يقل �أهمية عن م�ضمونها،
حيث جاءت على خلفية نقا�ش حول هوية الدولة الأردنية ،ال �سيما فيما يتعلق بعالقة
الدين بالدولة �أو ال�سيا�سة ،وفي ظل انق�سام حاد وخطير بين التيارات الفكرية ،وما
المجتمعي ،وخطاب الكراهية غير المقبول
جرى من تطورات و�أحداث تهدد ال�سلم
ّ
لبع�ض الف�ضائيات في تهديد �أ�س�س اجتماعية و�سيا�سية».
وتحدث عن «المظاهر ال�سلبية المتمثلة في تنامي نزعة عدم احترام القانون،
و�ضعف �إنفاذه ،وتدني الثقة بالم�ؤ�س�سات ،وتنامي ال�شعور بعدم العدالة ،وتراجع
ال�شعور بالهوية الوطنية ،مقابل تنامي الهويات الفرعية ،وت�صاعد الفكر المتطرف،
وعالقة ذلك بتراجع �سيادة القانون وهيبة الدولة».
بينما «ت�ؤدي الأزمة في الإدارة العامة �إلى تراجع �سيادة القانون ،خا�صة مع
�ضعف القدرة على التخطيط اال�ستراتيجي المبني على المعلومات الدقيقة ،ومركزية
الإدارة �أو البيروقراطية ،وعدم قدرة الإدارة على الإ�ستجابة للم�شكالت االقت�صادية
والإجتماعية المت�صاعدة ،كالفقر والبطالة والعنف المجتمعي و�إطالق العيارات
النارية والمخدرات ،مما ي�ؤدي �إلى تراكم الم�شكالت ومفاعيلها �أي�ض ًا ،ف�ض ًال عن الآثار
ال�سلبية لغياب التن�سيق بين الإدارات المعنية ،والتراجع في م�ؤ�شرات الحوكمة من
حكم القانون ،وال�سيطرة على الف�ساد ،والفاعلية الحكومية ،والم�شاركة والم�ساءلة».
ودعا �شتيوي �إلى «م�شروع متكامل يحقق الر�ؤية الملكية لدولة الم�ستقبل
الأردنية؛ من خالل و�ضع خريطة طريق لتنفيذ ما ورد في الأوراق النقا�شية ال�ست،
وبم�شاركة كافة الفئات».
�إلى ذلك؛ �أكد الح�ضور على �أهمية م�ضمون الورقة النقا�شية الملكية ال�ساد�سة
التي ت�ؤ�س�س لبناء الدولة المدنية الديمقراطية ،داعين �إلى �ضرورة «تنفيذها وفق
�آليات وا�ضحة ومحددة».
فيما دارت النقا�شات حول اللغط الدائر ب�ش�أن م�صطلح الدولة المدنية،
والمختلف حياله من حيث مفهومه والموقف منه ،معتبرين �أن «مفهوم الدولة
الديمقراطية المدن ّية يت�سّ ع م�ضمونها ورحابها لكل المواطنين ،ب�صرف النظر عن
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توجهاتهم ومعتقداتهم ،ويتم فيها ،ب�ضمانة الد�ستور ،تحقيق الم�ساواة والعدالة،
وتعزيز الحريات العامة والتعددية ال�سيا�سية والحزبية ،و�ض ّمان ال�شفافية والم�ساءلة،
إجتماعي على م�ستوى الهوية والمواطنة ،بعيد ًا
ومكافحة الف�ساد ،وتحقيق الإندماج ال
ّ
المجتمعي» ،بح�سبهم.
عن الهويات الفرعية ،التي ته ّدد ال�سّ لم
ّ
وتوقف الم�شاركون عند التحديات التي تع�صف بالم�شهد الأردني العام؛ من
حيث ارتفاع معدالت البطالة والفقر ،وتنامي الوا�سطة والمح�سوبية ،والف�ساد،
مركزين في مداخالتهم النقا�شية على «المواطنة» التي ت�شكل مكون ًا �أ�سا�سي ًا في بنيان
الديمقراطية ،وللم�ساواة ،مثلما تج�سّ د �سيادة القانون ،بما يتطلب «تحقيق االن�سجام
التام بين الحقوق والواجبات ،واال�ستالل المتوازي لمعادلتي �شراكة «الت�ضحيات/
المكا�سب» وتوزيع «المكا�سب /االلتزامات» في الدولة مع مفهوم المواطنة القائم على
مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص والم�ساواة في الحقوق والواجبات وعدالة التوزيع ،بالن�سبة لل�سلطة
والثروة ومقدرات الأمة ،و�سيادة القانون ،والف�صل المتوازن بين ال�سلطات.
وين�سجم ذلك ،بح�سبهم ،مع «و�ضع معايير وا�ضحة للتعيين ومنع االحتكار في
الوظائف العليا ،وفر�ص مت�ساوية في العمل والتعليم وال�صحة ،والق�ضاء على الوا�سطة
والمح�سوبية ،ومكافحة الف�ساد ،واعتماد ال�شفافية والم�ساءلة».
ودعا الم�شاركون �إلى «تر�سيخ ق ّيم الم�شاركة وثقافة الحوار واحترام االختالف
«للدمق ّرطة المجتم ّعية» و«المواطنة
ؤ�س�س في المح�صلة َ
والتوافق الم�شترك ،والتي ت� ّ
الفاعلة» ولمرافد التجديد وتعزيز الثقة وتوحيد ال�صفوف والر�ؤى وحل الخالفات
المجتمعي،
المواقفية واحتواء التناق�ضات الداخلية �ضمن �آلية �سلم ّية ت�ضمن ال�سلم
ّ
الديمقراطي».
باعتبارها � ّأ�س عملية الإ�صالح والبناء
ّ
ولفتوا �إلى �أهمية «ت�ضاف ّر جهود الأطراف المعنية ،وخلق ال�شراكة الفاعلة،
والوعي الوطني،
الوطني ال�شامل ،من �أجل تعزيز �شعور االنتماء
على قاعدة الحوار
ّ
ّ
الديمقراطي وتج�سيد �سيادة القانون،
وال �سيما عند ال�شباب ،وتحقيق هدف التمكين
ّ
لبناء الدولة المدنية الديمقراطية».
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الإ�صالح ال�سيا�سي والق�ضاء الد�ستوري
محا�ضرة «الالمركزية والحكم المحلي»

*

لمعالي العين توفيق كري�شان

نائب رئي�س الوزراء ووزير �سابق لل�ش�ؤون البرلمانية؛ ع�ضو مجل�س الأعيان (�سابق ًا)
()2015/5/26

قال العين توفيق كري�شان في محا�ضرته� :إن الالمركزية في �إدارة الدولة هي
ر�ؤية ملكية يطرحها �سيد البالد ،لإثارة ع�صف ذهني �شعبي من خالل اللقاءات
والندوات والحوارات ال�شعبية .و�أ�ضاف �أن قانون الالمركزية �س ُيطرح قريبا في
الدورة اال�ستثنائية لمجل�س النواب في الأول من حزيران ( )2015لي�أخذ طريقه
�ضمن مراحله الد�ستورية .و�أن الالمركزية في �إدارة الدولة مح ّرك يو ّلد قوى دفع
للأمام نحو الإ�صالح الإداري ليواكب ك ًال من الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي في
م�سيرة الإ�صالح والتطوير التي انتهجها نظام الحكم في الأردن في بدايات العقد
الما�ضي ،و�ضمن المبادئ الد�ستورية والثوابت الوطنية الأردنية.
ولفت �إلى عدد من المنافع من تطبيق الالمركزية ،حيث اعتبرها تعمل على
ترتيب �سلم االولويات االقت�صادية واالجتماعية على م�ستوى المحافظة تحت مظلة
�أولويات الدولة الأردنية ،وتعمل على تو�سيع قاعدة الم�شاركة ال�شعبية ب�شرائحها
المتنوعة في اتخاذ القرارات ذات ال�صلة بحياتهم وعي�شهم الم�شترك �ضمن منطقتهم
و�ضمن دولتهم من خالل المجال�س المحلية التي يختارونها ب�أنف�سهم.
كما نوه �إلى �أن الالمركزية تعزّز ثقة المواطنين ب�أنف�سهم من خالل تقليل
م�سارات البيروقراطية الإدارية ،وتعزّز اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي.
من جهته ،قال الأمين العام د .محمد �أبوح ّمور �إن هذا الن�شاط ي�أتي �ضمن
حر�ص المنتدى على مواكبة الموا�ضيع ال�ساخنة على ال�ساحة المحلية وخا�صة �أن
المو�ضوع من �أكثر ال�ش�ؤون التي تدور حولها �أحاديث وحوارات متعددة ،مبين ًا �أهمية �أن
تقود النخب مثل هذه الحوارات لت�شخي�ص ر�ؤية توافقية حول الأ�سلوب الأمثل لتطبيق
الالمركزية.
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برعاية �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم� ،إطالق كتاب
*
«الإ�صالح ال�سيا�سي والم�شاركة ال�سيا�سية في الأردن»
لمعالي �أ.د� .أمين الم�شاقبة ،والباحث الأ�ستاذ ه�شام الخاليلة
التعقيب :دولة د .معروف البخيت؛ معالي �أ.د .في�صل الرفوع ،ع�ضو المنتدى
()2016/3/16

�أ�شاد �سمو الأمير الح�سن بن طالل بالدور الذي قام به الأردن ،بما يمتلك
من �إمكانات ،في ا�ستقبال موجات اللجوء الب�شري من دول الجوار في ظل الظروف
ال�صعبة التي تمر بها المنطقة.
وا�ستذكر �سموه م�ساهمات الأحرار العرب الذين التفوا حول راية الثورة العربية
الكبرى بقيادة ال�شريف الح�سين بن علي.
و�أكد �ضرورة اعتماد العقل في التعامل مع �أحداث التاريخ واالبتعاد عن العواطف
ال�سلبية؛ م�شير ًا �إلى �أهمية الحوار المو�ضوعي الذي يج�سر الم�سافة فيما بيننا ويقارب
ما بين العقل والوجدان ،والذي ي�ستند �إلى م�صدر معرفي ومو�ضوعي .ودعا �سموه �إلى
ت�أ�سي�س بنك �إقليمي للإعمار والتنمية يعيد البناء بعد الحروب التي �ألمت بالمنطقة
وي�صب ا�ستثماراته في �صالح كرامة الإن�سان وم�ستقبله.
وب ّين �أن منتدى الفكر العربي كان من �ضمن الم�ؤ�س�سات المبادرة �إلى قراءة
الأوراق النقا�شية الملكية وتحليلها واالهتمام بما تحمله من ر�ؤية �إ�صالحية على �أكثر
من �صعيد ،م�ؤكدا �سموه �ضرورة االرتقاء بالعملية التعليمية التي ت�ؤ�س�س لحالة تكون
فيها مخرجات التعليم متوافقة مع ما يتطلبه �سوق العمل من احتياجات عملية وتنموية.
وقال نائب رئي�س مجل�س الأعيان د .معروف البخيت« :لقد وجدت في الكتاب
عر�ض ًا مكثف ًا لتاريخ بناء الم�ؤ�س�سات في الأردن منذ ن�ش�أة الدولة وتطرق �إلى التعديالت
الد�ستورية التي �شملت ما يقارب ثلث الد�ستور في العام .»2011
وقال عميد كلية الأمير الح�سين بن عبداهلل الثاني للدرا�سات الدولية
وع�ضو المنتدى �أ.د .في�صل الرفوع� :إن �أهمية الكتاب تكمن بح�سن اختيار التناول
لق�ضايانا المركزية ،في الوقت الذي تدخل فيه المنطقة في حالة من االرتباك
والفو�ضى والتوتر.
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من جانبه قال الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور� :إن خال�صة الجل�سات
الحوارية لمناق�شة م�ضامين الأوراق النقا�شية الملكية والتوجهات الإ�صالحية
المتقدمة في ر�ؤية جاللة الملك عبداهلل الثاني �صدرت في كتاب �أ�صبح مرجع ًا في
درا�سة الحوار الوطني ور�سم خريطة م�ستقبل الوطن وطموحات �أبنائه.
�أما �أ.د� .أمين م�شاقبة فقال� :إن الكتاب يبحث في العالقة بين الإ�صالح ال�سيا�سي
والم�شاركة ال�سيا�سية في الحالة الأردنية ويعالج بمو�ضوعية ماهية الإ�صالح ال�سيا�سي
في الأردن التي ت�شكل نموذج ًا �إيجابي ًا في منطقة تع�صف بها الحروب والفو�ضى من
كل جانب.

مناق�شة و�إ�شهار كتاب «النظرية العامة للق�ضاء الد�ستوري»

*

المتحدث :معالي �أ.د .كامل ال�سعيد ،ع�ضو المحكمة الد�ستورية ووزير �سابق
التعقيب� :سعادة �أ.د .نعمان الخطيب ،ع�ضو المحكمة الد�ستورية و�أ�ستاذ القانون الد�ستوري
()2016/11/8

في كلمته التقديمية ،و�صف د .محمد �أبوح ّمور الكتاب ب�أنه م�ساهمة ق ّيمة من
م�ؤلفه د .كامل ال�سعيد في درا�سة وتحليل وت�أ�صيل قانون المحكمة الد�ستورية ،وقال:
�إن هذه الدرا�سة الوافية والجامعة ،الموثقة علمي ًا ،بمنهجها التو�صيفي التوجيهي
المقارن ،تعد مرجع ًا ي�ستفيد منه الحقوقيون والم�شرعون وال�سيا�سيون ،كما �أن
الكتاب من جانب �آخر ينطوي على فائدة في ت�أريخ التطور الت�شريعي المتعلق بالد�ستور
الأردني.
وفي كلمته حول الكتاب �أو�ضح الم�ؤ ِّلف د .كامل ال�سعيد �أنه ركز البحث في
�أ�صول الطعن المبا�شر والإجراءات التي يتع ّين على المحامين القيام بها للدفع
بعدم د�ستورية القوانين والأنظمة ،والحكم بقبول الدفع �إن في ال�شكل �أو المو�ضوع،
مع �ضرورة التمييز بين الطعن المبا�شر والدفع وفق ًا لما يتطلبه الد�ستور والقانون،
والتمييز �أي�ض ًا بين الأحكام والقرارات وفق الد�ستور والقانون.
81

و�أ�ضاف �أن الكتاب عالوة على ذلك يبحث في تحديد القوانين والأنظمة التي
تكون خا�ضعة للرقابة الق�ضائية للمحكمة الد�ستورية ،وكذلك القوانين والأنظمة غير
الخا�ضعة لها ،ومتى تكون هذه القوانين والأنظمة غير د�ستورية ،ومو�ضوع �صدور
الأحكام والقرارات عن المحكمة الد�ستورية ومدى �صحتها وطرق تف�سير الن�صو�ص
الد�ستورية ،مع تحديد معنى التف�سير ،مبين ًا �أن الكتاب ا�شتمل على الأحكام والقرارات،
�إ�ضافة �إلى التو�صيات التي انتهى �إليها الباحث ،م�شير ًا �إلى �أن العيوب التي تنتاب
الن�صو�ص القانونية تظهر بعد تطبيقها.
�أما د .نعمان الخطيب فاعتبر �أن د .كامل ال�سعيد قدم �إ�ضافة جديدة �إلى
المكتبة القانونية الأردنية والعربية والإن�سانية عموم ًا ،وذلك بلغة وا�ضحة و�سليمة،
و�أ�سلوب عر�ض �سهل ومترابط يعك�س معرفة وخبرة الم�ؤلف في الت�أليف ،وكذلك
خبرته العلمية والعملية بو�صفه �أ�ستاذ ًا �أكاديمي ًا وع�ضو ًا في محكمة التمييز وع�ضو ًا في
المحكمة الد�ستورية ،مما انعك�س بو�ضوح في الكتاب وفي الآراء الوا�ضحة وال�صريحة
التي ا�شتملت عليها ف�صوله.
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الم�ؤتمرات واللقاءات ال�شبابية
برعاية �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم ،الم�ؤتمر
ال�شبابي العربي «الريادة والإبداع»
الملكي الأميرة رحمة بنت الح�سن المعظمة
بح�ضور �صاحبة ال�سم ّو
ّ
الدولي لريادة الأعمال واال�ستثمار/منظمة الأمم المتحدة
العربي
(بالتعاون مع ال ّم ْركز
ّ
ّ
للتنمية ال�صناعية  UNIDOفي البحرين)
(المنامة /البحرين)2015/1/21 ،

�أكدت نتائج الم�ؤتمر �أهمية التعاون بين المجتمع المدني والمواطنين العرب
وحكوماتهم من �أجل و�ضع �سيا�سات وا�ستراتيجيات اقت�صادية ف ّعالة ،ت�أخذ في
االعتبار الت�أثير االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي للعالم العربي بو�صفه منطقة
ح�ضارية وجغرافية واحدة ،والعمل على رفع دخل المواطن العربي في المتو�سط
بالن�سبة للدخوالت في العالم ،وتطوير االقت�صادات الوطنية وتقويتها ،وتنمية
اال�ستثمارات ،والتخفيف من البطالة �إلى �أق�صى الحدود الممكنة ،والعمل على تمكين
ال�شباب والمر�أة من خالل رعاية االبتكارات والإبداعات في مجال ريادة الأعمال،
وتوفير البيئة الداعمة لرياداتهم؛ و�صو ًال �إلى تحول الدول العربية �إلى دول �صناعية
ذوات اقت�صادات قوية ،ت�ش ِّكل كتلة �إقليمية م�ؤثرة في االقت�صاد الدولي.
كما �أ�شاد الم�شاركون بم�ضمون الكلمة االفتتاحية ل�سمو الأمير الح�سن بن طالل،
التي �ألقتها بالإنابة �سمو الأميرة رحمة بنت الح�سن ،وما ا�شتملت عليه هذه الكلمة من
تعمق في ت�شخي�ص �أ�س�س و�أبعاد عملية النهو�ض بالكفاءات العلمية والمهنية ال�شبابية،
والإ�سهام بت�أهيل القيادات الإدارية على م�ستوى الوطن العربي ،من خالل تجديد �سمو
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الأمير الح�سن لمقترحه بت�أ�سي�س معهد عربي للإدارة يتولى ت�أهيل القيادات الإدارية
الواعدة ،وخلق �أجيال قادرة على التعامل مع التطورات في مجال �إدارة الموارد وقيادة
الم�ؤ�س�سات ،وتحقيق القدرة التناف�سية على الم�ستوى العالمي ،ف�ض ًال عن �إعداد ال�شباب
ليتمكنوا من الم�شاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم ،والتعاطي بطرق م�ؤثرة مع العالم.
ور ّكزت الكلمة ب�شكل رئي�سي� ،ضمن هذا الإطار ،على دور التعليم في بناء
المواطن الفاعل المج َّهز ب�أدوات العقل والمعرفة والإبداع للم�ساهمة في ال�ساحة
العالمية ،بحيث يكون هذا المواطن فخور ًا بهويته وثقافته ومدرك ًا في الوقت نف�سه
للقيم الإن�سانية الم�شتركة ،وعلى الدور المهم لل�شباب في خطط الإ�صالح وعمليات
التطوير التي هي بحاجة �إلى منهجية وا�ضحة في التفكير .فهناك الكثير من حملة
ال�شهادات العليا في مجاالت مختلفة وممن يمتلك ال�شهادة والكفاءة والخبرة ،غير �أن
التطوير ال يعتمد على هذه العنا�صر وحدها و�إنما يحتاج �إلى ر�ؤيا وا�ضحة منفتحة على
العالم تكون في توا�صل وتفاعل مع الر�ؤى التنويرية الأخرى .وكمثال على المبادرات
الوطنية� ،أ�شار �سمو الأمير الح�سن �إلى «جائزة الح�سن لل�شباب» ،التي �أُن�شئت عام
 1984والتي حر�صت على تعميق القيم والمهارات الإن�سانية الأ�سا�سية في نفو�س
ال�شباب من �أجل بناء مجتمع الم�ستقبل.
ودعا �سمو الأمير الح�سن �إلى االنتقال من ثقافة اال�ستهالك �إلى الإنتاج ،و�إعادة
التكامل بين العمل والثروة ،والتركيز على ال�سيا�سات ولي�س ال�سيا�سة .وقال �سموه:
�إنه في �ضوء انت�شار ظواهر التطرف ،واالغتراب ،والتهمي�ش ،والإق�صاء لل�شباب،
فال بد من ت�شجيع انخراط ال�شباب في المجتمع بد ًال من انعزاله و�سلبيته .وال بديل
عن تمكين ال�شباب ،و�إتاحة الفر�ص لهم من �أجل م�شاركة �أكبر في �صنع القرار في
مجاالت الأن�شطة الإن�سانية الم�ؤثرة في حياتهم« ،فهم الفئة الأكثر تقب ًال للتغيير
والتجديد والتعامل بروح مبدعة».
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و�أو�ضح �سم ّوه �أن تحقيق التح ّول االقت�صادي واالجتماعي المن�شود بحاجة �إلى
�سيا�سة وا�ضحة في العلم والتكنولوجيا والإبداع ،تمثل جزء ًا �أ�سا�سي ًا �أو داعم ًا ل�سيا�سة
التنمية الوطنية ،مجدد ًا الدعوة �إلى ت�أ�سي�س قاعدة معرفية دقيقة قابلة للتحديث
با�ستمرار ،لال�ستناد �إليها في �صوغ ال�سيا�سات ،وو�ضع الخطط اال�ستراتيجية والتنموية
التي تر�سخ معالم الم�ستقبل.
وكان الم�ؤتمر قد ُع ِق َد بم�شاركة العديد من رواد الأعمال والنا�شطين
االقت�صاديين ونا�شطي المجتمع المدني و�أكاديميين وممثلي م�ؤ�س�سات �أهلية من
دول عربية و�إفريقية وغربية ،و�شخ�صيات فكرية ور�سمية بحرينية وخليجية من
بينها �أع�ضاء في منتدى الفكر العربي من البحرين ،ممن �شاركوا �أي�ض ًا في «منتدى
اال�ستثمار الدولي الأول لرواد الأعمال» تحت عنوان «ريادة الأعمال واال�ستثمار في
التنمية ال�صناعية ال�شاملة» ،وكذلك م�ؤتمر «االقت�صاد الأخ�ضر» ،الذي تزامن
انعقادهما مع م�ؤتمر «الريادة والإبداع» في المنامة خالل الفترة ،2015/1/21-19
برعاية �صاحب ال�سم ّو الملكي الأمير خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،رئي�س الوزراء في
مملكة البحرين .و�ألقت فيه �صاحبة ال�سمو الملكي الأميرة رحمة بنت الح�سن كلمة
في حفل االفتتاح بالإنابة عن والدها �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل.
ا�شتمل برنامج م�ؤتمر «الريادة والإبداع» على جل�سة رئي�سية ،تر�أ�سها د.
ال�صادق الفقيه ،الأمين العام لمنتدى الفكر العربي ،ومقررتها �أة� .أحالم جناحي،
رئي�سة جمعية �سيدات الأعمال البحرينية .وتحدث في هذه الجل�سة ك ٌّل من :د.
ها�شم ح�سين ،مدير المركز العربي الدولي لريادة الأعمال واال�ستثمار،UNIDO/
حول مو�ضوع الريادة والإبداع؛ ود .جواد العناني ،ع�ضو مجل�س الأعيان والخبير
االقت�صادي الأردني وع�ضو منتدى الفكر العربي ،ود� .إبراهيم بدران ،م�ست�شار رئي�س
جامعة فيالدلفيا للعالقات الدولية بالأردن ،حول �أبعاد م�شروع «الميثاق االقت�صادي
العربي» ،الذي ي�ستعد المنتدى لإطالقه قريب ًا.
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�أبرزت مناق�شات الجل�سة �أهمية التعاون والتن�سيق االقت�صادي العربي ،و�إيجاد
البيئة الت�شريعية والتعليمية والتكنولوجية المنا�سبة لريادة الأعمال واال�ستثمار،
والنهو�ض بم�شروعات �صناديق الدعم االقت�صادي للدول العربية ،ف�ض ًال عن �إيجاد
الحلول المنا�سبة والبرامج المالئمة للتعامل مع تحديات الطاقة والمياه والموارد
الطبيعية ،ونق�ص الغذاء ،وتو ُّفر الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة ،والتغ ُّير المناخي،
والبطالة ،وغيرها من التحديات التي تواجه البلدان العربية.
ودعا الم�شاركون �إلى بلورة فل�سفة تطويرية للتعليم ولمكافحة الأم ّية ،والتركيز
على الت�أهيل الريادي لل�شباب ودور المر�أة العربية في التنمية االقت�صادية .كما دعا
الم�شاركون �إلى اعتماد برامج منهجية وطنية للترابط البيني في التجارة وال�سياحة
مع الدول الأخرى ،وال �سيما في مجال النقل البري ،ومن ذلك �إن�شاء ال�سكك الحديدية
بين البلدان العربية ،وكذلك تطوير النقل الجوي والبحري بينها.
الجل�سة الأولى « :الم�شاريع ال�صغيرة المد ّرة للدخل»
وفي الجل�سة الأولى بعنوان «الم�شاريع ال�صغيرة المد ّرة للدخل» التي تلت الجل�سة
الرئي�سية ،برئا�سة د .معتز الطباع ،المدير العام لجمعية رجال الأعمال باال�سكندرية/
م�صر ،ومقررها �أ .عبد الح�سن عبا�س الديري ،رئي�س جمعية الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة
والمتو�سطة في البحرين ،ق َّدم د .محمود ال�سرحان ،المدير العام لمركز القرية
الكونية للدرا�سات والخبير ال�شبابي /ع�ضو المنتدى ،ورقة بعنوان «الم�شاريع
ال�صغيرة المد ّرة للدخل ك�آل ّية لح ّل م�شكلتي الفقر والبطالة في الوطن العربي (الأردن
نموذج ًا)» ،تحدث فيها عن التحديات التي تواجه ال�شباب العربي عموم ًا ،ودعت
الورقة �إلى تطوير بع�ض �سيا�سات م�ؤ�س�سات التمويل المايكروي وال�صغير فيما يتعلق
بتقديم قرو�ض الم�شاريع الإنتاجية لل�شباب والفقراء ،ودعم الجهود الثقافية والفكرية
والبحثية لمعالجة م�شكلة ابتعاد ال�شباب عن العمل في المهن الخدماتية الب�سيطة،
وتر�سيخ التوجه لدى ال�شباب لإن�شاء الم�شاريع الخا�صة بهم التي تغنيهم عن الوظائف
الحكومية وتبعدهم عن �شبح الفقر والبطالة.
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وفي هذه الجل�سة �أي�ض ًا ،قدم عدد من الرياديين والرياديات ،الذين نجح
�أكثرهم بدعم من المركز العربي الدولي لريادة الأعمال واال�ستثمار ،UNIDO
تجاربهم تحت عنوان «تعلُّم الريادة من الرواد» ،ومنهم الأ�ستاذة �سمر كلداني ،مديرة
جائزة الح�سن لل�شباب /الأردن ،التي تحدثت عن هذه الجائزة و�أهدافها وبرامجها
و�إنجازاتها في مجال حفز ال�شباب نحو ريادة الأعمال.
الجل�سة الثانية «:التمكين الثقافي واالقت�صادي»
في الجل�سة الثانية بعنوان «التمكين الثق ــافي واالقت�ص ــادي» ،التي تــر�أ�ســتها
�أة .عابدة المهدي ،النا�شطة االقت�صادية من ال�سودان ،ومقررها �أ .نوري ناظم
ال�صالحي ،رائد الأعمال من العراقُ ،قدمت ورقة للدكتورة جودي البطاينة ،من جامعة
جر�ش /الأردن عن التمكين الثقافي االقت�صادي» ،قدمها بالنيابة عن كاتبتها �أ .كايد
ها�شم ،م�ساعد الأمين العام في المنتدى .وتتعر�ض الورقة لمفهوم التمكين ومحدداته
وا�ستخداماته في الحقول المعرفية ،مثل االقت�صاد ،والتنمية ،وعلم النف�س ،والتعليم،
والإدارة ،واالت�صاالت ،والدرا�سات الن�سوية.
واختتم الم�ؤتمر بحوار مفتوح مع ال�ش ـ ــباب الم�شـ ــاركين في جــل�سة تر�أ�ســتها
�أة .خيرية الد�شتي ،الأمين العام لمجل�س �سيدات الأعمال العرب /الكويت .و�شارك
فيها د .ال�صادق الفقيه ،ود .ها�شم ح�سين .وقدم مقررو الجل�سات خال�صات حول
نتائج الم�ؤتمر ،ثم دار نقا�ش بين الم�شاركين حول �أهم ما جاء في هذه النتائج كما
عر�ضها هذا التقرير.
يذكر �أنه عقد خالل فترة الم�ؤتمر اجتماع �ضم وفد المنتدى الم�شارك برئا�سة
د .ال�صادق الفقيه ،و�أع�ضاء المنتدى من البحرين ،حيث تبودلت الآراء والأفكار
والمقترحات حول برامج المنتدى و�أن�شطته في الم�ستقبل.
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برعاية وم�شاركة �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل،
الم�ؤتمر ال�شبابي ال�ساد�س« :االقت�صاد العربي وتمكين ال�شباب للم�ستقبل»
(بالتعاون مع ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي/الكويت)
(فندق «رويال» /ع ّمان)2015/12/2-1 ،

دارت �أبحاث الم�ؤتمر التي �شارك فيها باحثون وقيادات �شبابية حول ثالثة
محاور ،هي :ال�شباب والواقع االقت�صادي العربي ،وتمكين ال�شباب للم�ستقبل� :آفاق
وتحديات ،وق�ضايا �شبابية :نظرات م�ستقبلية� ،إ�ضافة �إلى ثالث ور�شات عمل حول،
الثقافة والتنمية والمجتمع ،والم�ؤ�س�سات التربوية في تعزيز ثقافة الت�سامح ونبذ
العنف ،والتمكين القانوني لل�شباب.
و�أكد �سمو الأمير الح�سن بن طالل في كلمته االفتتاحية �أنه ال يمكن �إغفال
دور ال�شباب في النهو�ض بالمجتمع والم�شاركة الفاعلة في مختلف حقول المعرفة
والإنتاج والإبداع ،م�ؤكد ًا �أي�ض ًا �ضرورة بناء ج�سور المعرفة والتوا�صل والت�شبيك بين
على الم�ستويات المحلية واالقليمية والدولية .وقال �سموه� :إن لل�شباب دور ًا مهم ًا في
خطط الإ�صالح وعمليات التطوير التي تحتاج منهجية وا�ضحة في التفكير ،ولكن
التطوير يحتاج �إلى ر�ؤية وا�ضحة منفتحة على العالم تكون في توا�صل وتفاعل مع
الر�ؤى التنويرية الأُخرى ،و�إننا بحاجة �إلى تر�سيخ ثقافة العمل وت�أكيد دور الذهنية
الإيجابية الم�س�ؤولة في التعاطي مع تحديات الواقع.
و�أ�شار �سموه �إلى تنفيذ الأردن التعداد العام لل�سكان والم�ساكن لعام 2015
باعتباره ركيزة �أ�سا�سية لطريقة تنفيذ الخطط االقت�صادية الم�ستقبلية ،حيث تظهر
�أرقام الإح�صاءات العامة �أن معدل البطالة في الأردن للربع الثالث من العام ،2015
 %11.1( %13.8للذكور مقابل  %25.1للإناث).
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وفي �سياق الحديث عن تمكين ال�شباب� ،ش َّدد �سموه على االنتقال من ثقافة
اال�ستهالك �إلى ثقافة الإنتاج ،و�إعادة التكامل بين العمل والثروة ،والتركيز على
ال�سيا�سات ال ال�سيا�سة ،الفت ًا �إلى �أن م�شاركة ال�شباب في جهود التنمية االقت�صادية
عامل �أ�سا�سي في نجاح هذا الم�سعى ،و�أن التمكين االقت�صادي يعزز م�شاركة ال�شباب
في عملية �صنع القرار .وب ّين �سموه حاجة �ضمان برنامج التمكين االقت�صادي بالقوانين
والت�شريعات المحفزة في كل بلد عربي على حدة ،على �أن تكون متكاملة ومترابطة من
الناحية االجتماعية في �إطار ا�ستراتيجيات دمج ال�شباب في �أ�صل االقت�صاد ب�شكل
مبا�شر ،واالهتمام ب�إيجاد فر�ص العمل لل�شباب ،و�إن�شاء منابر لال�ستماع لل�شباب،
و�ضمان التمويل الكافي من �أجل التمكين االقت�صادي لل�شباب.
وتناول الأمير الح�سن الأهداف التي ت�سعى ا�ستراتيجية التمكين االقت�صادي
لل�شباب لتحقيقها ،ومنها زيادة عدد ال�شباب الذين يك�سبون دخ ًال من البرامج
والتوظيف والبرامج الخا�صة والتوظيف الذاتي والتمكين ،وزيادة التنوع في امتالك
ال�شباب ل�شركات في قطاعات االقت�صاد بهدف زيادة فر�ص العمل ،ودعم ثقافة
ريادة الأعمال والقدرات الإدارية التجارية والمواهب الفنية لل�شباب ،وارتفاع االدخار
واال�ستثمار بين ال�شباب وت�شجيعهم على �إن�شاء الم�ؤ�س�سات التعاونية ،وت�سليط ال�ضوء
على ال�شركات التي يملكها ال�شباب ،و�إزالة الحواجز التي تمنعهم من بدء �أعمالهم
الخا�صة وتنميتها ،وت�سهيل الو�صول �إلى الأ�سواق والتمويل والدعم غير المالي
لل�شركات ال�شبابية.
وقال �سموه« :لقد دعا الميثاق االجتماعي والميثاق االقت�صادي العربيين �إلى
التمكين الف ّعال لل�شباب ،م�شير ًا �إلى �أن اال�ستراتيجيات الرئي�سية و�أهداف �سيا�سة
التمكين االقت�صادي لل�شباب ال يمكن ف�صلها عن ال�سيا�سات المخ�ص�صة لقطاعات
المجتمع ،وبحيث يكون التمكين مت�سق ًا مع الأهداف العامة ل�سيا�سات العدل االجتماعي
ومن�سجم ًا مع المواثيق ال�ضامنة لل�صالح العام ومحقق ًا للكرامة الإن�سانية .و�أ�ضاف:
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وفي �ضوء انت�شار ظواهر التطرف واالغتراب والتهمي�ش واالق�صاء لل�شباب ،ال بد من
ت�شجيع انخراط ال�شباب في المجتمع بد ًال من االنعزالية ،و�إتاحة فر�ص الم�شاركة في
�صنع القرار في الن�شاطات الإن�سانية.
ودعا �سموه الدول العربية �إلى ا�ستعمال الموارد من �أجل تعزيز م�شاركة الطاقات
ال�شبابية المبدعة في بناء الم�ستقبل.
و�أ�شار الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبو ح ّمور �إلى الآثار ال�سلبية التي يواجهها
ال�شباب العربي من تداعيات ال�صراعات والحروب ،وبط�ش االحتالل والعدوان
والتهجير .وقال� :إن م�شكالت البطالة المتفاقمة في الوطن العربي تفر�ض تحدي ًا
يحتاج �إلى تخطيط �سريع وم�سبق لمواجهة تداعياته المقبلة ،مبين ًا �أن البطالة العربية
هي الأعلى في العالم حيث ي�شكل ال�شباب العربي  50بالمائة في بلدانهم ما يدعو �إلى
م�سار نه�ضوي لتجاوز م�شكالت الفقر والتهمي�ش.
و�أ�ضاف :ال بد من بناء قواعد اجتماعية وتعليمية وت�أهيلية لم�شاركة ال�شباب
ورعاية المبدعين وتدريب القوى العاملة والمر�شحة ل�سوق العمل ،وتمكين ال�شباب
العربي من خالل ثقافة التغيير الإيجابي في نمط التفكير والتعامل مع الم�ستجدات
العالمية مع الحفاظ على الأ�صول االجتماعية والثقافية �ضمان ًا للهوية الجامعة
وفاعليتها في ثقافة الإنتاج والمواطنة.
و�أ�شار رئي�س المجل�س الأعلى لل�شباب د� .سامي المجالي �إلى الظروف ال�صعبة
التي تعي�شها االمة العربية ،التي ا�ستدعت و�ضع ميثاق اجتماعي ي�ستنه�ض قدراتها
وطاقاتها ويرتكز على قيم ومبادئ الم�ساواة والم�شاركة والعدالة وحكم القانون
والفكر الديمقراطي ،مثلما يرتكز على قيم المواطنة المتكافئة والتعددية ال�سيا�سية
والثقافية واالجتماعية ومواجهة ق�ضايا الف�ساد والفقر والبطالة.
وقال �إن ثمة فجوة وا�سعة ما تزال قائمة بين ال�شباب في البلدان المتقدمة،
وال�شباب في البلدان الفقيرة والنامية ،لأ�سباب تتعلق بالقدرات المالية وعدم توفر
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الخطط والبرامج الكافية للت�أهيل والتن�شئة والتربية� ،إ�ضافة �إلى �أ�سباب داخلية تتعلق
بالموروث العقائدي واالجتماعي ،وطبيعة القيم والعادات والتقاليد ،لتحد من دور
ال�شباب وتفاقم الأزمات في �أو�ساط ال�شباب ونق�ص الم�ؤ�س�سات الراعية.
وبين د .خالد العزب من م�صر ان الهوة بين ال�شباب العربي والعديد من
دولهم تكمن في افتقاد لغة م�شتركة �أو تقا�سم التقاطع في �آليات التفكير بينهما ،و�أن
المع�ضلة التي يواجهها العرب هي المعرفة التي يح�صلها �شبابهم ،ولكن عدم قدرة
دولهم على مواكبة هذه المعرفة ت�شكل لهم احباط ًا بد ًال من �أن تكون قدرات م�ضافة
لالقت�صاد العربي .
وقال �إن ما يهدد الهوية العربية �ضعف المحتوى الرقمي العربي وانت�شار التعليم
الأجنبي في بلداننا وب�أموال الطبقات الو�سطى والثرية ،دون �أن يكون للغة العربية �أو
الأدب �أو التاريخ الوطني مكان ًا في مدار�س �أجنبية � ،إ�ضافة �إلى تركيز الإعالم العربي
على الترفيه وعلى ح�ساب الدور العلمي والثقافي والبرامج التعليمية.
وفي كلمة ال�شباب قالت ال�شابة �أمل المعايطة �إن الفئات الم�ستهدفة من
الجماعات الإرهابية هم ال�شباب ما يدعو للتعرف �إلى الدوافع التي ت�ؤدي بهم
لالن�ضمام �إلى هذه الجماعات والتنظيمات.
وقالت �إن اغتراب ال�شباب في وطنهم دفعهم �إلى لعب التعبئة والح�شد في ما
جرى ت�سميته بـ «الربيع العربي» معرب ًا عن �سيا�سة التهمي�ش الذي عانى منه �سنوات
طويلة ،م�شيرة �إلى البطالة التي يواجهها هذا القطاع رغم �أن دخول � 500ألف �شاب
�سوق العالم العربي كل عام .و�أ�ضافت :علينا �أن نتعامل مع ماليين ال�شباب الذين
حرمتهم الحروب والكوارث و�سنوات اللجوء من مدار�سهم وجامعاتهم وتعاي�شوا مع
القتل والتدمير كما يحدث في غزة و�سورية وال�ضفة الغربية والعراق واليمن.
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تر�أ�س الجل�سة الأولى «ال�شباب والواقع االقت�صادي العربي» �سعادة د .ال�صادق
الفقيه �سفير ال�سودان في الأردن ،و ُقدمت فيها �أوراق عمل من كل من دة .هناء
ال�صديق القالل/ليبيا« :التمكين االقت�صادي لل�شباب والعوائق التي تحد منه في
العربي
العالم العربي» ،والأ�ستاذ خلدون �ضياء ال ّدين�/سورية« :متطلبات االقت�صاد
ّ
الجامعي» ،ود� .أحمد عتيقة/ليبيا« :الريادية والم�شروعات
من ت�أهيل ال�شباب
ّ
ال�صغيرة والمتو�سطة :الواقع والتحديات».
وفي الجل�سة الثانية« :تمكين ال�شباب للم�ستقبل� :آفاق وتحديات» ،برئا�سة معالي
د .جواد العنانيُ ،قدمت �أوراق من كل من :دة .مي البطران/م�صر« :الإبداع والثقافة
وريادة الأعمال» ،و د .عبد الوهاب نورولي/ال�سعودية« :تمكين ال�شباب في برنامج
ريادة الأعمال� :آليات ونماذج نجاح من ال�سعودية» ،و د .مح ّمد نعمان جالل/م�صر:
«دور ال�شباب في التغيير – تجارب �آ�سيوية» ،و د .في�صل الغرايبة/الأردن« :مدى
العربي في مجتمع المعرفة العالمي»
اندماج ال�شباب
ّ
وا�شتمل اليوم ال ّثاني للم�ؤتمر على ثالث ور�ش عمل كاالتي :ور�شة عمل (:)1
«الثقافة والتنمية والمجتمع» ،المتح ّدث :د .مح ّمد عبد العزيز ربيع/الأردنّ  .ور�شة
عمل (« :)2الم�ؤ�س�سات التربوية في تغزيز ثقافة الت�سامح ونبذ العنف» ،المتح ّدث:
القانوني لل�شباب» ،المتحـ ّدث:
د� .أمجد �شموط/الأردنّ  .ور�شة عمل (« :)3التمكين
ّ
د .ليث ن�صراوين/الأردنّ .
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لقاء �سمو الأمير الح�سن بن طالل مع الدبلوما�سيين ال�شباب لبرنامج
الربط الإقليمي بين وزارتي الخارجية الأردنية والألمانية
()2015/11/24

�أكد �سمو الأمير الح�سن بن طالل رئي�س المنتدى �أهمية وجود قاعدة معرفية دقيقة
ت�ساعد في �صياغة ال�سيا�سات وو�ضع الخطط التنموية بحيث تخدم التخطيط ال�سليم.
و�أ�شار �سموه خالل لقائه مجموعة من الدبلوما�سيين ال�شباب الم�شاركين في
برنامج الربط ال�شبكي الإقليمي الذي ُ ينظم بالتعاون بين وزارتي الخارجية الأردنية
والألمانية والمعهد الدبلوما�سي الألماني� ،إلى �أهمية دعم الحوار بين �أتباع الديانات
والثقافات والتركيز على التفاعل الإيجابي وتج�سير الفجوات بين الأمم وال�شعوب.
وقال �سموه« :نحن بحاجة �إلى الحوار مع الآخر لأنه ال �سبيل للتقدم والإ�صالح
�إال بالحوار الذي ي�صب في خدمة ال�صالح العام ،ونحن بحاجة �إلى تعريف ال�صالح
العام من خالل خطاب اجتماعي يعبر عن م�صالح النا�س جميع ًا» ،داعي ًا �إلى العمل
لتحقيق ال�سالم بد ًال من الدعوة �إلى �شن الحروب.
ودعا �سموه �إلى التم�سك بم�ستقبل الهوية العربية الإ�سالمية والعربية الم�سيحية
في �إقليمنا ،محذر ًا من �أن االقتتال الدائر في المنطقة لن ي�ؤدي �إال �إلى المزيد من
الت�شرذم والتفتيت والفو�ضى.
وقال�« :إن غياب التعريف ال�صحيح للإرهاب رافقه تع ّدد �صنوفه و�أ�شكاله،
فهنالك �إرهاب الفرد ،و�إرهاب الجماعة ،والإرهاب الثقافي ،والإرهاب الفكري»،
داعي ًا �إلى االهتمام بالم�ؤ�س�سات الدينية بحيث ت�ستطيع ا�ستعادة قوتها ووظائفها
ومهماتها في قيادة العبادات ،والتعليم الديني والفتوى والإر�شاد.
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وخالل مداخالته مع الم�شاركين� ،أكد �سموه الحاجة �إلى الربط الإيجابي المثمر
بين ما�ضي الأمة وحا�ضرها وم�ستقبلها ،وتحقيق االن�سجام والتوازن في العالقة بين
«الأنا» و«الآخر» ،وبين الفكر والواقع ،و�إعطاء الأولوية للتفكير النقدي العلمي والثقافة
العلمية.
و�أ�ضاف «من الوا�ضح �أنه من دون الم�شاركة ال�شعبية الحقيقية ،وم�أ�س�سة روابط
المجتمع ،واعتماد برامج تنمية مدعومة �شعبي ًا ،ال يمكن �ضمان الأمن واال�ستقرار في
المنطقة».
و�أ�شار �سموه �إلى �أهمية تكامل الجهود على ال�صعد الإقليمية والدولية كافة
في مو�ضوعي المياه والطاقة من �أجل تعاون حقيقي على م�ستوى الإقليم ،م�شدد ًاعل
ت�ضييق الفجوة بين التنمية واال�ستدامة على �أ�سا�س الكرامة الإن�سانية.
يذكر �أن ال�شباب الم�شاركين هم من م�صر ،اليمن ،العراق ،المغرب ،موريتانيا،
الجزائر ،فل�سطين ،لبنان ،ليبيا ،جنوب �إفريقيا ،كوريا� ،سيريالنكا ،يرافقهم عدد
من الدبلوما�سيين الألمان.

محا�ضرة «اتجاهات ال�شباب نحو الم�شاركة ال�سيا�سية»
المتحدثة :د� .صفاء ال�شويحات ،و�أ�ستاذة �أ�صول التربية في الجامعة الألمانية الأردنية ،ع�ضو المنتدى
()2016/11/6

في محا�ضرتها ،طرحت د� .صفاء ال�شويحات نتائج درا�ساتها حول درجة تمثل
طلبة الجامعات الأردنية لمفاهيم المواطنة ال�صالحة ،ومعرفتهم بالن�صو�ص المتعلقة
بمختلف �أ�شكال الحريات العامة الواردة في الد�ستور الأردني ،وواقع �شيوع الحريات
العامة المن�صو�ص عليها في الد�ستور الأردني في المجتمع من وجهة نظر الطلبة،
والترتيب التنازلي لأولويات �شيوع الحريات العامة في المجتمع من وجهة نظر الطلبة
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�أي�ض ًا .كما تناولت الفروقات ذات الداللة الإح�صائية في درجات الوعي بكل �شكل من
�أ�شكال الحريات ،وتقدير درجة �شيوعها وممار�ستها في المجتمع الأردني ،وفق ما يراه
طلبة الجامعات وتبع ًا لمتغير درا�سة م�ساق التربية الوطنية �أو عدم درا�سته.
وحول نتائج الدرا�سات عن اتجاهات الطلبة نحو الم�شاركة ال�سيا�سية� ،أو�ضحت
د� .صفاء ال�شويحات النتائج المتعلقة بدرجة فهم الطلبة لمفهوم هذه الم�شاركة ،ودرجة
تقييمهم لها في واقع المجتمع الأردني ،و�أ�سباب امتناع بع�ض الطلبة عن الت�صويت في
االنتخابات النيابية ،وتوقعات الطلبة �إزاء الم�شاركة في الحياة ال�سيا�سية م�ستقب ًال،
وفروقات الدالة الإح�صائية بين اتجاهات طلبة الجامعات نحو الم�شاركة ال�سيا�سية
ومتغيرات الجن�س ،ودرا�سة مادة التربية الوطنية ،واالهتمامات ال�سيا�سية للأ�سرة،
ومكان �إقامتها.
كما �أظهرت النتائج واقع الوعي ال�سيا�سي لدى طلبة الجامعات و�سبل تطويره من
وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم ،ودرجة الوعي لديهم ب�أ�سا�سيات المواطنة والديمقراطية،
والوعي بطبيعة النظام ال�سيا�سي الأردني القائم ،وكذلك درجة الوعي ب�أثر تحديات
ثورات الربيع العربي والإعالم ال ُم�صاحب لها على الواقع الأردني ،والفروقات ذات
الداللة الإح�صائية المتعلقة بدرجة الوعي ال�سيا�سي لدى الطلبة تبع ًا لمتغير درا�سة
الطالب /الطالبة لمادة التربية الوطنية ،ومرجعية الجامعة (حكومية/خا�صة)،
و�سبل تطوير الوعي
وموقع الجامعة الجغرافي وفق ًا للإقليم (�شمال ،و�سط ،جنوب)ُ ،
ال�سيا�سي في الجامعات الأردنية من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم.
ودعت د� .صفاء ال�شويحات في مجال درا�سة واقع التربية الوطنية في المدار�س
والجامعات الأردنية �إلى ت�أ�سي�س هيئة وطنية عليا لمتابعة ال�ش�ؤون المتعلقة بالتربية
الوطنية والتربية ال�سيا�سية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ،ووزارة التعليم العالي،
من �أجل التطوير والع�صرنة في التخطيط والمحتوى الدرا�سي و�أ�ساليب التدري�س،
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مع �ضرورة تحقيق مبد�أ اقت�صاد المعرفة ،وتوظيف و�سائط االت�صال الحديثة ،بما
في ذلك الإنترنت ،ومواقع التوا�صل االجتماعي ،والهواتف النقالة ،وغيرها ال�ستثمار
التكنولوجيا ومنافعها في اتجاه �إيجابي.
و�أ�شار الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور في كلمته التقديمية �إلى
�أهمية ح�صيلة الدرا�سات التي �أنجزتها د .ال�شويحات ،كونها درا�سات تقييمية لدور
الجامعات الأردنية في تمكين طلبتها للم�شاركة ال�سيا�سية ،ورفع م�ستوى اتجاهاتهم
وقيمهم ومهاراتهم نحو مزيد من الوعي والم�شاركة بوعي وخلق وم�س�ؤولية؛ م�ؤكد ًا �أن
هذا المو�ضوع يحظى باالهتمام؛ ومو�ضح ًا �أن الأردن في مقدمة الدول العربية التي
نجحت قيادتها في التقاط الإ�شارات التي �أفرزتها تداعيات الربيع العربي مبكر ًا،
وبادرت �إلى �إطالق ر�ؤى للإ�صالح والتطوير ور�سم طريق الم�ستقبل الآمن وتجنب
ال�سير في طريق مجهول ،وت�أكيد دور ال�شباب وقيمته في �صناعة هذا الم�ستقبل ،من
حيث �أنه طاقة دينامية للتحديث والتطور والتغيير والتعامل الواعي مع التحديات.
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التربية والتعليم ،والتعليم العالي
مناق�شة كتاب «رحلتي مع جامعة الكوفة»

المتحدث� :أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العي�سى (الم�ؤ ِّلف) ،ع�ضو المنتدى

عر�ض الكتاب :د .محمد ثابت البلداوي/جامعة ع ّمان الأهلية
�أدار اللقاء :معالي العين �أ.د .عبداهلل عويدات ،ع�ضو المنتدى
()2015/1/28

بح�ضور وا�سع من �شخ�صيات ثقافية وفكرية ودبلوما�سية� ،أدار اللقاء الأكاديمي
والوزير ال�سابق العين �أ.د .عبداهلل عويدات ،ع�ضو المنتدى ،الذي اعتبر الكتاب
متفرد ًا في الجمع بين ال�سيرة الذاتية والأكاديمية وع�شق المكان ،وقال� :إن هذه
التجربة لم تعرفها ال�سيرة الذاتية العربية فيما كتبه ر�ؤ�ساء الجامعات في بالدنا،
وبال�صورة التي جاءت عليها من عناية بالتوثيق والتفا�صيل وو�ضوح الر�ؤى ،التي تجعل
من الكتاب عم ًال له �أبعاده الفكرية المهمة ،وال �سيما �أن الحياة الأكاديمية واالنغما�س
بها �إلى الجذور لي�ست م�س�ألة ي�سيرة ،ومن يخو�ضها على هذا النحو من التح ّمل ال بد
�أن يت�سم ب�سعة ال�صدر والأفق ،وبقدر كبير من الذكاء.
و�أ�ضاف �أن م�ؤلف الكتاب الذي برز �أ�ستاذ ًا جامعي ًا و�أكاديمي ًا له تقدير واحترام
كبيرين لما قدمه مخل�ص ًا في حقول العلم والتربية والتنمية الب�شرية والخدمة
االجتماعية� ،إ�ضافة �إلى خدمة وطنه في الحقل الدبلوما�سي ،هو من �أ�صحاب
الإنجازات التي ت�ستحق �أن ُي�شار �إليها ،فقد وقفت جامعة الكوفة خالل عهد رئا�سته لها
في ال�صفوف الأولى في ترتيب الجامعات العراقية ،فكانت الأولى في برامج الجودة
لعام  ،2009كما ح�صلت على مراتب متقدمة في تقييم الأداء ،وح�صل �أ.د .عبد الرزاق
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العي�سى على لقب رئي�س الجامعة المتميز والمعروف عالمي ًا من بين ر�ؤ�ساء الجامعات
العراقية للعامين  2008و ،2009وكرمته وزارة التعليم العالي العراقية بو�صفه رئي�س
الجامعة المتميز بين ر�ؤ�ساء الجامعات في العراق لعام .2010
وعر�ض د .محمد ثابت البلداوي ،الأ�ستاذ الم�شارك في ق�سم الت�صميم الداخلي
بجامعة ع ّمان الأهلية ،لمحتوى الكتاب مو�ضوع ًا وتوثيق ًا بال�صور ،م�شير ًا �إلى مكانة
الكوفة بو�صفها حا�ضرة جليلة المكانة تاريخي ًا وثقافي ًا عند العرب والم�سلمين،
م�شير ًا �إلى ما قدمه �أ.د .عبد الرزاق العي�سى من جهود م�ضنية ود�ؤوبة في تطوير
جامعة الكوفة واالرتقاء بها �صرح ًا علمي ًا مزدهر ًا ،في رحلة زاخرة بال�صبر والطموح
والمثابرة نحو النجاح ،فكانت له �إنجازات متعددة ،وكل ذلك �ضمن ظروف ومعاناة
تداعيات الح�صار والحرب في العراق.
ثم تحدث د .عبد الرزاق العي�سى حول تجربته في رئا�سة الجامعة وت�أليف
كتابه ،ملخ�ص ًا �شعاره في تلك التجربة بـ «لنبد�أ من حيث انتهوا» .وقال :كان حلمي �أن
يكون علمي وعملي حجة لي بين يدي ر ّبي ،و�أن تكون لي يد بي�ضاء طاهرة على �أبناء
وطني ،و�أن �أ�شارك م�شاركة مخل�صة في بناء الإن�سان العراقي عبر م�شروعي التربوي
والتنموي ،وهذا ال يكون �إال بالعلم ،فوحده الذي يخلق الإن�سان وي�صنع الح�ضارة ويبني
المجد والخلود للوطن.
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ّ
المعظم
برعاية وم�شاركة �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل
الم�ؤتمر الدولي الخام�س للعلوم الإن�سانية:
«االتجاهات المعا�صرة في م�ؤ�س�سات التعليم � ...إ�صالح وتطوير»
(بالتعاون مع مركز البحوث للدرا�سات واال�ست�شارات االجتماعية /لندن)
(فندق مريديان /ع ّمان)2016/4/20-18 ،

هدف الم�ؤتمر �إلى الك�شف عن واقع العملية التعليمية في الوطن العربي
أ�س�س علمية
بمختلف مراحلها ،والوقوف على معوقاتها ،وال�سعي لر�سم خريطة على � ٍ
ب�آليات تطويرها؛ بداية من القيادات والقائمين بالتدري�س ،و�صو ًال �إلى المتعلمين
والم�ستفيدين من ال ُمنتَج المعرفي في �سوق العمل .وذلك كله �إيمان ًا ب�أن التغيرات
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية التي تفر�ضها الظروف ،التي تمر بها الدول
العربية في ال�سنوات الأخيرة ،تحتم �أهمية �إ�صالح وتطوير منظومة التعليم في الوطن
العربي لت�صبح مهي�أة للم�شاركة الفعالة في م�ستقبل التنمية وتحقيق �أهدافها ،ومن ثم
الإ�سهام في نه�ضة الأمة.
�شارك في هذا الم�ؤتمر باحثون من مختلف الأقطار العربية ،وبلغ عدد ح�ضوره
نحو ( )750م�شارك ًا ،وهو �أكبر عدد ح�ضور في م�ؤتمرات المنتدى منذ ت�أ�سي�سه،
وكذلك بين الم�ؤتمرات العربية حول التعليم.
دعا �سمو الأمير الح�سن بن طالل �إلى �إن�شاء جامعات بحثية ،لما لها من دور
في دعم النمو االقت�صادي ،والتنمية الثقافية واالجتماعية ،كم�ؤ�س�سات فكر وتنوير
متقدمة .وقال في كلمته االفتتاحية� :إن �إ�صالح وتح�سين التعليم العالي ي�شكل جزء ًا
من منظومة التعليم والتدريب ،م�شدد ًا على �أهمية اال�ستثمار في التعليم العالي الذي
ي�ضمن بدوره اال�ستثمار في الإبداع وتنمية المعرفة.
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وركز �سموه على المحور الذي يتناول منظومة التعليم العالي وتحديات اال�صالح
والتطوير في الدول العربية ،الذي ت�ص ّدر المحاور ال�ستة التي تناولها الم�ؤتمر ،و�أكد
في هذا ال�سياق �أهمية اجراء تعديالت جوهرية في نظام حاكمية التعليم العالي
وت�شريعاته ،وو�ضع ال�سيا�سات الالزمة لتطبيق هذه الت�شريعات وتطوير البرامج
وتحديثها لكي تواكب التطورات التي ي�شهدها العالم في مختلف المجاالت.
و�أ�شار �سموه �إلى وجود حاجة لتطوير برامج كل جامعة ،لتخدم �أهداف ًا محددة،
خ�صو�صا في المحيط الذي تن�ش�أ لخدمته ،معتبر ًا �أن وجود فجوة بين مخرجات
التعليم العالي وحاجات �سوق العمل ،يحتم على الجامعات �إجراء درا�سات ميدانية
لحاجات �سوق العمل ،بهدف �إنتاج مهارات عمل عالية الم�ستوى لبناء بنية اقت�صادية
متينة ت�ساهم بدورها في البناء االجتماعي والثقافي وتحقيق التنمية الم�ستدامة و�أن
يكون �أ�سا�سها كرامة الإن�سان.
وقال نائب رئي�س الوزراء وزير التربية والتعليم ،رئي�س اللجنة الوزارية العربية
لتطوير التعليم العام د .محمد الذنيبات�« ،إن الفهم لعملية �إ�صالح وتطوير م�ؤ�س�سات
التعليم بمراحله المختلفة يجب �أن تهدف للو�صول �إلى نظام تعليمي يقوم على �أ�سا�س
علمي و�أخالقي».
و�أ�شار �إلى �أهمية �أن تدرك م�ؤ�س�سات التعليم �أنه ال قيمة تذكر لأي جهد ُيبذل
للتطوير والتحديث في ظل غياب الثقة فيها ،وغياب �سيادة القانون ،وتراجع هيبة العملية
التعليمية ،وانت�شار ظاهرة ال�سطحية ،والمتاجرة في م�ؤ�س�سات التعليم تلك الظاهرة التي
�أحدثت تراجع ًا في قيمة العلم والتعليم ومخرجاته ،ودفعنا ثمن ًا باهظ ًا لذلك.
وقال الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور�« ،إن �أبحاث الم�ؤتمر تناولت 27
بعد ًا رئي�س ًا تمثل مختلف جوانب تحديات الإ�صالح في منظومة التعليم ،مو�ضح ًا �أن
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الم�ؤتمر الذي جاء �أي�ض ًا برعاية فخرية من ال�شيخ عبداهلل بن محمد القا�سمي ،ي�سعى
ب�أهدافه نحو االرتقاء بدور الم�ؤ�س�سات التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع
العربي وتفعيل طاقات �أبنائه.
و�أكد �أهمية تطوير مناهج التعليم الأ�سا�سي والمهني والتكنولوجي ،ل�ضمان
مخرجات تتواءم و�شروط االنتقال �إلى االقت�صاد المعرفي ،و�إ�صالح المنظومة
التعليمية ،وبلورة برامج رعاية الإبداع واالبتكار والريادية ،التي هي المداخل الوا�سعة
�إلى الإ�صالح الحقيقي ب�شتّى مناحيه.
وقالت الرئي�سة التنفيذية لم�ؤ�س�سة عبدالحميد �شومان ،الأ�ستاذة فالنتينا
ق�سي�سية «�إن الم�ؤتمر يبحث في مو�ضوع يمكن اعتباره من �أهم الموا�ضيع في ظل
الظروف الحالية التي تعي�شها منطقتنا العربية ،و�إن الم�ؤ�س�سات التعليمية هي الأ�سا�س
والعمود الفقري للحداثة والتطوير ،وهي �أحوج ما تكون �إلى الإ�صالح بمحاورها
المختلفة» ،م�شيرة �إلى �أهمية ت�ضافر جهود القطاعين العام والخا�ص والتوجه
الحكومي لتوجيه التعليم والبحث العلمي وتحويل التحديات �إلى فر�ص.
وقال د .عبداهلل الجميل� ،أمين مركز البحوث للدرا�سات واال�ست�شارات
االجتماعية  /لندن ،في كلمة �ألقاها بالنيابة عن مدير المركز د .نا�صر الف�ضلي�« ،إن
التعليم في المجتمعات المتقدمة حظي ب�أهمية خا�صة� ،إيمان ًا منها بدوره في تنمية
الفرد والمجتمعات على حد �سواء».
و�أ�ضاف �أن االهتمام الم�ستمر بالجوانب ذات ال�صلة بالتعليم من تعدد
الم�ؤتمرات والندوات و�إجراء الدرا�سات والأبحاث المتعلقة بالعملية التربوية
والتعليمية ،ي�أتي نتيجة لما يعي�شه العالم من تحديات وتداعيات التي تجعل من عملية
التعليم وهدفها الإن�سان قاعدة لمواجهة تلك التحديات.
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التو�صيات الختامية
�أو�صى الم�شاركون في الم�ؤتمر بتفعيل دور الم�ؤ�س�سات التربوية والتعليمية في
البناء االجتماعي والثقافي وتحقيق التنمية الم�ستدامة ،من خالل التخطيط والبحث
العلمي وخدمة المجتمع ،وتعميق الجوانب الإيجابية في ال�شخ�صية الإن�سانية وت�أهيلها
للقيام بمهامها في بناء المجتمع.
كما �أو�صوا في بيانهم الختامي بالعمل على تطوير الم�ؤ�س�سات التعليمية في
مختلف مراحل التعليم بما يتما�شى مع التقدم المعرفي العالمي واحتياجات �سوق
العمل و�ضرورة تح�سين نوعية مخرجات التعليم العالي في الوطن العربي.
وركزت التو�صيات على �أن للمعلم في الع�صر التربوي الحديث �أدوار ًا تربوية
واجتماعية ،ومن المهم �أن يكون المعلم ع�ضو ًا فعا ًال في المجتمع المحلي بحيث
يتفاعل معه في�أخذ منه ويعطيه� ،إ�ضافة �إلى تفعيل معنى المعلم في المفهوم التربوي
الحديث بو�صف المعلم ناق ًال لثقافة المجتمع.
ووقع منتدى الفكر العربي ومركز البحوث للدرا�سات واال�ست�شارات االجتماعية/
لندن مذكرة تفاهم تهدف �إلى التعاون من خالل الت�شاور وتبادل الآراء والزيارات
والدرا�سات الم�شتركة وور�ش العمل والندوات والكتب والدوريات والمعلومات العلمية
والثقافية.
كما تهدف المذكرة التي وقعها عن المنتدى �أمينه العام د .محمد �أبوح ّمور،
وعن المركز رئي�سه د .نا�صر الف�ضلي� ،إلى تنفيذ م�شروعات م�شتركة تن�سجم مع
�أهدافهما� ،إ�ضافة �إلى تبادل الطرفين بانتظام المعلومات والوثائق ب�ش�أن المو�ضوعات
ذات االهتمام الم�شترك.
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*

ندوة خا�صة «التعليم العالي � ...إلى �أين؟»

المتحدثون :معالي �أ.د .ع�صام الزعبالوي ،ع�ضو المنتدى
بم�شاركة معالي �أ.د .محمد حمدان ،ع�ضو المنتدى ،ومعالي د .محمد �أبو ح ّمور (مدير اللقاء)
()2016/8/30

قال د� .أبوح ّمور الأمين العام لمنتدى الفكر العربي �إن التغيرات في العالم على
الم�ستويات كافة في مطلع الألفية الثالثة وخالل ال�سنوات الأخيرة في الوطن العربي،
فر�ضت �إعادة النظر في �أ�ساليب التفكير والتعامل مع معوقات الإ�صالح والتغيير
الإيجابي باتجاه الم�ستقبل الآمن للإن�سان العربي ،وفي هذا الإطار كان ال بد من
تطوير منظومة التعليم لت�أخذ دورها الفاعل في التخطيط لهذا الم�ستقبل الذي نريد.
من جهته تناول �أ.د .ع�صام زعبالوي في محا�ضرته �أربعة محاور رئي�سة
ت�شكل الم�شهد الحالي والم�ستقبلي لأو�ضاع التعليم العالي وق�ضاياه؛ مركز ًا �أو ًال على
التحديات التي تواجه م�ؤ�س�سات التعليم العالي والجوانب المرتبطة بها ،التي ت�شمل
االقت�صاد المعرفي ،والعولمة ،والو�ضع الديموغرافي ،وتكنولوجيا االت�صاالت
والمعلومات ،والإبداع ،واحتياجات �سوق العمل .و�ضمن المحور الثاني تحدث
توجه م�ؤ�س�سات التعليم العالي في العالم نحو ا�ستخدام
د .زعبالوي عن ظاهرة ّ
تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات ،وتطوير ما ي�س ّمى التعليم الإلكتروني �أو الرقمي؛
مبين ًا ال�سيا�سات التي اتبعتها الجامعات المرموقة والعالمية لتحقيق ذلك ،ومو�ضح ًا
�أثر ذلك على بيئة التعلم من ناحية ال�شكل والم�ضمون والمخرجات وانعكا�س ذلك
على دور المعلم و المتعلم على حد �سواء.
و�أ�شار �ضمن المحور الثالث �إلى �أن معظم دول العالم تعمل على تطوير وتطبيق
�إطار وطني لمنح ال�شهادات والدرجات العلمية بغر�ض الح�صول على االعتماد
واالعتراف الدوليين ،وتمكيين الخريج من متابعة م�سيرته العلمية والعملية وتطوير
العالقات والبرامج الم�شتركة والتعاون البحثي بين الم�ؤ�س�سات على الم�ستويات
الوطنية والإقليمية والدولية.
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ركز �أ .د .محمد حمدان في تعقيبه حول م�ستقبل التعليم العالي على المحور
المتعلق بالموارد الب�شرية ،باعتباره من �أهم المحاور التي تناولها اال�ستراتيجية
الوطنية الأردنية للتعليم العالي؛ م�ؤكد ًا �ضرورة اعتماد �أ�س�س الكفاءة والجدارة في
تعيين �أع�ضاء هيئة التدري�س والموظفين في الجامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العالي،
وتنفيذ برامج تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س والموظفين الجدد ،وكذلك برامج
تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س المكلفين بمهام �إدارية قيادية لأول مرة ،مثل نائب
رئي�س ،عميد ،نائب عميد ،رئي�س ق�سم ،مع �ضرورة تقييم �أداء ع�ضو هيئة التدري�س
ب�صورة دورية من قبل رئي�س الق�سم والعميد ،و�أي�ض ًا تقييم الطلبة.
وفيما يتعلق بالطلبة قال �أ.د .حمدان� :إن هناك حاجة �إلى تحديد عدد
المقبولين بما يتفق مع معايير االعتماد العام واالعتماد الخا�ص ،و�ضرورة �أن تكون
القبوالت الخا�صة من خالل لجنة تن�سيق القبول وفق �أ�س�س معتمدة ،مع التحاق طلبة
القبوالت الخا�صة ببرامج تقوية ا�ستدراكية ونجاحهم فيها قبل الت�سجيل في مواد
الخطة الدرا�سية لدرجة البكالوريو�س.

«االج ــتمــاع الإقلـيــمي ح ــول الإ�ص ــالح التـربــوي ل ـمـواجهــة الـتـطــرف
في المنطقة العربية» و«�إعالن بيروت»
َ
المواطنة و�إدارة التنوع – م�ؤ�س�سة �أديان /لبنان)
(بالتعاون مع معهد
(بيروت)2016/9/30-29 ،

�شارك في هذا االجتماع الإقليمي خم�سون خبي ًرا في ال�سيا�سات التربو ّية
من لبنان ،والأردن ،والعراق ،والبحرين ،و�سلطنة ُعمان ،و�سوريا ،وم�صر ،وتون�س،
مع م�شاركة من المكتب الإقليمي لليون�سكو والمعهد العربي لحقوق الإن�سان واللجنة
الوطن ّية لليون�سكو والمركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان والعديد من الم�ؤ�سّ �سات
الأكاديم ّية والتربو ّية من القطاعين العام والخا�ص ومن المجتمع المدني ،للتف ّكر
الم�شترك في ق�ضايا الإ�صالح التربوي �سبي ًال للوقاية من التط ّرف في المجتمعات
العرب ّية .وكان للمنتدى دور فاعل في مناق�شات ومداخالت البحث من خالل عدد من
�أع�ضائه (هم :معالي د� .إبراهيم بدران؛ معالي د .نبيل ال�شريف؛ معالي د .ع�صام
زعبالوي؛ د .وجيهة البحارنة .وقد تر�أ�س معالي الأمين العام د .محمد �أبوح ّمور
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بالم�شاركة مع الأب د .فادي �ضو رئي�س م�ؤ�س�سة �أديان ،كما �ألقى د� .أبوح ّمور كلمة
رئي�سية في االفتتاح .كما ح�ضر الندوة د .نادية �سعد الدين ،ومن الأمانة العامة ال�سيد
مح ّمد نور ال�شريدة ،وال�سيد كايد ها�شم.
�أُثر َيت الجل�سات بنقا�شات ب ّناءة ودا َّلة ،عك�ست جر�أة في التحليل الواقعي
وو�ضوحا في الر�ؤية الم� ِّؤ�س�سة للحلول والم�ستندة �إلى تجارب ناجحة .وتر ّكزت
للأزمة
ً
الآراء والتفاعالت حول المحاور الآتية:
• التط ّرف و�أدواته وجذوره في المجتمعات العرب ّية
• مقت�ضيات الإ�صالح التربوي لمواجهة التط ّرف
• معوقات الإ�صالح التربوي في المجتمعات العرب ّية
وعبر في الإ�صالح التربوي
• خبرات ِ
و�صدر عن هذا االجتماع «�إعالن بيروت» مت�ضمن ًا تو�صيات الم�شاركين كالآتي:
• العمل على بناء منظومة تربو ّية وتعليم ّية تعزّز قيم المواطنة الحا�ضنة
للتن ّوع على مختلف �أ�شكاله ،وتر�سّ خ مبادئ عدم التمييز وقبول االختالف.
• ال�سعي لأن يكون هدف المنظومة التربو ّية والتعليم ّية بناء �إن�سان يتمتّع
ب�شخ�ص ّية م�ستق ّلة ح ّرة ،قادر على التعبير وممتل ًكا لأدوات الفكر النقدي
ومهارات التوا�صل والحوار.
• العمل على تمحور المنظومة التربو ّية والتعليم ّية حول المتع ّلم و�إ�شراكه في
مختلف �أبعادها ،بما فيه عمل ّيات التقويم ،لكي يجد معنى لتع ّلمه ك�سبيل
لتنمية الذات وللم�شاركة الفاعلة في الحياة.
• االهتمام بالتكوين ال�شامل للمتع ّلم و�إدماج المك ّونات الثقاف ّية والتوا�صلية
ت�شجع على االبتكار العلمي في
والفن ّية الإبداع ّية والريا�ض ّية ،وتلك التي ّ
المنظومة التربو ّية والتعليم ّية.
• التركيز على دور المع ّلم الرئي�سي في العمل ّية التربو ّية والتعليم ّية كمي�سّ ر
للح�صول على المعرفة ولي�س كم�صدر لها ،وت�أهيل المع ّلمين و�سائر
التربوي وبناء قدراتهم لبث قيم المواطنة ومنع التمييز
العاملين في المجال
ّ
ومواجهة التط ّرف وقبول التن ّوع واالختالف.
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مفتوحا ير�سّ خ مفاهيم الديمقراط ّية
• العمل على �أن تكون المدر�سة ف�ضا ًء
ً
وقيم حقوق الإن�سان.
• تنقية المناهج الدرا�س ّية من ال�صور النمط ّية وخطابات الكراهية والتمييز
بك ّل �أ�شكاله تجاه � ّأي مك ّون ثقافي �أو ديني �أو �إثني �أو جندري من مك ّونات
المجتمع.
• �إيالء اهتمام خا�ص بمجاالت التن�شئة االجتماع ّية والإن�سان ّيات واللغات
والفنون وفق قيم المواطنة واحت�ضان التن ّوع.
• �إدراج مق ّررات الفل�سفة كمق ّررات �أ�سا�س ّية في مراحل التعليم العام
المختلفة بهدف تنمية القدرات النقد ّية لدى المتع ّلم.
• مراعاة التعبير عن الإرث الثقافي المتن ّوع في مق ّررات التاريخ التي يجب
�أن ت�شمل تقديم التاريخ االجتماعي وتاريخ ال�شعوب.
• �إيالء م�س�ألة التعليم الديني العناية الخا�صة ،والتركيز على دوره في
التربية على قيم الحياة العامة الم�شتركة ،والتن ّبه �إلى المقاربات االنتقائ ّية
والتوظيف الإيديولوجي للن�صو�ص الدين ّية.
• الت�أكيد على الحاجة الملحة لمراجعة الموروث الديني وتجديد الخطاب
بما يعزّز قيم المواطنة والعي�ش م ًعا.
• الدعوة �إلى ت�شكيل مجال�س عليا م�ستق ّلة للتربية والثقافة والعلوم ت�ضع
ال�سيا�سات والمناهج التربو ّية.
• ت�شكيل هيئات وطن ّية م�ستق ّلة تتو ّلى ر�صد عوار�ض التط ّرف وتقويم
المنظومة التربو ّية وت�ضمن التزامها بمعايير الجودة.
• تعزيز ال�شراكة بين الم�ؤ�سّ �سات التربو ّية الر�سم ّية والمجتمع المدني
والخبراء ،في عمل ّية �صياغة المنظومة التربو ّية والتعليم ّية وبنائها،
والم�شاركة في و�ضع ال�سيا�سات والبرامج التربوية.
• ت�شكيل �شبكة عرب ّية للتربية من �أجل الأن�سنة والمواطنة الحا�ضنة للتن ّوع،
بهدف تن�سيق الجهود وتبادل الخبرات.
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محا�ضرة «عقول يلفها ال�ضباب� :أزمة التعليم في المجتمع العربي»
المتحدث :معالي د� .إبراهيم بدران ،ع�ضو المنتدى
التعقيب :الأ�ستاذ زهير توفيق ,الباحث في مركز الدرا�سات الم�ستقبلية
()2016 /12/6

�أدار اللقاء و�شارك فيه د .محمد �أبوح ّمور الأمين العام للمنتدى .الذي دعا
جدي ومبا�شر لإبداع الحلول في �أزمة
في كلمته التي قدم بها للقاء �إلى التح ّول ب�شكل ّ
التعليم وما يرتبط بها من �أزمات؛ م�ؤكد ًا �أن هذه الق�ضية هي الأهم وذات �أولوية
ق�صوى لما للتعليم العام والعالي من ارتباط بمختلف قطاعات التنمية ال�شاملة.
و�أ�ضاف �أن كل الم�ؤ�شرات المتعلقة بتقدم المجتمعات العربية ما تزال في تراجع،
وتبدو العقلية العربية العامة في حالة عجز وجمود ،بحيث بات الهروب �إلى الما�ضي
هو الغالب ،مما ي�ؤدي �إلى ا�ستح�ضار م�شكالت و�إفرازات تزيد من التع�صب والتطرف
واالنغالق ،والتكفير �أحيان ًا ،ويعطل كل محاولة لفتح نوافذ العقالنية والواقعية نحو
الأزمات التي نعي�ش ،وبالتالي التفكير الح ّر والمتن ّور القادر على التخطيط والتهيئة
واال�ستعداد لدخول الم�ستقبل.
في محا�ضرته ب َّين د� .إبراهيم بدران �أن التعليم في معظم المجتمعات العربية
�أخفق في �إحداث التغيير الذي كان متوقع ًا ،وكان دور المتعلمين في تغيير المجتمع �أقل
بكثير مما تحقق لدى مجتمعات �أخرى ،كانت على الدرجة نف�سها من التخ ّلف �أو �أدنى
منها .و�أ�ضاف �أن الدول العربية ما تزال في مكانة �أدنى من المتو�سط العالمي في
معظم الم�ؤ�شرات ذات العالقة ،ابتدا ًء من الديمقراطية والحاكمية ،مرور ًا بالتعليم
والبحث العلمي .وهذا االخفاق هو الذي ينبغي �أن يكون محل ت�سا�ؤل لدى ال�سيا�سي
والعا ِلم والمفكر والمثقف.
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كما ب ّين د .بدران �أن من �أهم عوامل ف�شل التعليم في المنطقة العربية غياب
الر�ؤية المجتمعية للتعليم ،وعدم مالحظة �أن التعليم الذي هو في جوهره كتلة من
العقول الفاعلة والخيال المبدع ،يتطلب البيئة المجتمعية وال�سيا�سية والثقافية
الحا�ضنة ،وفي غياب هذه البيئة ي�ضمحل التعليم ويتوارى المتع ِّلم لي�صبح فعله
وت�أثيره �شيئ ًا ثانوي ًا .
من جهته �أ�شار الباحث زهير توفيق �إلى �أن كتاب د� .إبراهيم بدران يمثل
نقلة نوعية في ت�شخي�ص �أزمة التعليم في الأردن وغيره من المجتمعات العربية؛ بل
والمجتمعات النامية في العالم ،وكلها مجتمعات وبلدان تتماثل في بناها المجتمعية
وال�سيا�سية و�أنظمتها التربوية ،كما تتماثل في طريقة ا�ستجابتها للتحدي التربوي
والتعليمي ،والحلول الم�ؤقتة �أو الخا�صة� ،أو الم�ستوردة التي كانت �سبب ًا للف�شل وتعميق
الأزمة ،وهي الأزمة التي تتجاوز �أزمة تعديل المناهج �أو �أم ّية ال�صفوف الأولى من
التعليم الأ�سا�سي.
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الثقافة والفنون والبحث العلمي
*

مناق�شة كتاب «ر�ؤى بعيدة لم�ستقبل واعد»

للدكتور في�صل غرايبة ،ع�ضو المنتدى
المتحدثون :معالي د .نبيل ال�شريف ،ع�ضو المنتدى؛ د .فاطمة جعفر
()2015/4/27

تناول الكتاب مجموعة من ثمرات الفكر العربي الإ�صالحي المعا�صر ،تحت
عناوين مختلفة ،منها :ما يتعلق بتحوالت العالم في الع�صر الحديث ،والمجتمع
المدني ،والربيع العربي ،والمر�أة في ثقافتنا ،والم�شاركة ،وتحديات الإعالم في الع�صر
الرقمي ،ودور و�سائل التوا�صل االجتماعي في التحوالت الم�ستقبلية ،والإبداع ،ودور
المف ِّكر والمثقف في المجتمع ،وال�سو�سيولوجيا والأدب ،والأن�ساق الثقافية ،وغيرها
من مراجعات ومناق�شات .وقال الم�ؤ ِّلف د .في�صل غرايبة �أن كتابه يدر�س العالقة
القائمة بين المثقف العربي المعا�صر والواقع ،من خالل ا�ستقراء طبيعة المعالجة
المعرفية ،والتي ت�ضمنتها المقوالت والأفكار التي طرحها المفكرون المعا�صرون من
المن�شغلين ب�سو�سيولوجية ق�ضايا التنمية والديمقراطية والمواطنة واالنتماء.
وقال الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور� :إن الكتاب ي�ضيء عبر التجليات
المعرفية العنا�صر الم�ؤثرة في م�سيرة التقدم في المجتمع العربي ،وفي ا�ست�شراف
الحلول لمع�ضلة الإ�صالح والتنمية ،ويركز على البحث في العلل الكامنة وراء �إ�شكالية
العالقة بين المثقف العربي والواقع الراهن بكل معطياته.
من جهتها ،قالت رئي�سة جمعية التنوع الثقافي الدكتورة فاطمة جعفر� :إن
الكتاب قدم وجبة د�سمة للقارئ تمكنه من اال�ستفادة واال�ستمتاع بهذا العمل القيم من
خالل قراءة كتاب واحد يلخ�ص ح�صيلة �آراء المفكرين ،م�شيرة �إلى �أن الكتاب يقدم
ت�شخي�صا لحالة التردي الذي يعاني منها الوطن العربي.
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وقال د .نبيل ال�شريف� :إن الكتاب ينتمي بم�ضمونه �إلى باب معرفي وا�ضح
ومحدد في الدرا�سات العربية الفكرية  ،لكنه يخط لنف�سه �ضمن هذا الباب خط ًا
فريد ًا مختلف ًا وم�ستق ًال من حيث ال�شكل والأ�سلوب وطريقة معالجة المو�ضوع.
*

محا�ضرة «الثقافة والديمقراطية»

المتحدث� :أ.د .محمد عبد العزيز ربيع ،ع�ضو المنتدى
()2015/6/7

�أو�ضح �أ.د .محمد عبد العزيز ربيع� ،أ�ستاذ االقت�صاد ال�سيا�سي في الجامعات
الأميركية وع�ضو المنتدى� ،أن التجارب العربية في الديمقراطية ما تزال قا�صرة،
ولم تحقق �شيئ ًا يذكر من �أهدافها المجتمعية؛ معتبر ًا �أن العامل الأهم هو العامل
الثقافي الذي يحكم طريقة تفكير الإن�سان العربي وقيمه ومواقفه ور�ؤيته للآخر ،و�أن
هذا الإن�سان بحاجة �إلى ت�أهيل ثقافي ،وربما علمي لكي ي�صبح قادر ًا على فهم العملية
الديمقراطية وا�ستيعاب مراميها و�أهميتها لحياته وم�ستقبله ،م�ؤكد ًا �أن توعية الإن�سان
ديمقراطي ًا �أولوية يجب على الدول والقوى االجتماعية الم�ؤمنة بالفكرة الديمقراطية
�أن تقوم بها.
ودعا ال ُمحا�ضر �إلى ا�ستراتيجية تنموية �شاملة في مقدورها التجاوب مع
التحديات الآنية ور�سم �أفق لم�ستقبل عربي واعد ينت�شل الأجيال القادمة من م�ستنقع
التطرف والجهل والتخلف والتبعية ،م�شير ًا �إلى �أن غياب الم�ؤ�س�سية في العمل
العربي ي�ؤدي بالتفكير �إلى �أن يكون �أُحادي الجانب ،والف�شل في ا�ستيعاب تعقيدات
الع�صر الذي نعي�ش فيه ووعي ما ي�شهده عالم اليوم من تغيرات وتحوالت دينامية
تجعل كل الق�ضايا تت�شابك مع بع�ضها البع�ض .وقال� :إن العرب بحاجة �إلى موقف
عقالني يقبل التعددية الفكرية والثقافية والدينية والمذهبية داخل الإ�سالم وخارجه،
وذلك حر�ص ًا على ال�صدقية وحرية الر�أي واالجتهاد ،وحفاظ ًا على الوحدة الوجدانية
و�سالمة الأوطان .كما �أن العالم العربي بحاجة �إلى م�شروع نه�ضوي �شامل يقوم
على �أ�سا�س حوارات �سيا�سية وفكرية بين مختلف �أطياف المجتمع العربي ،و�إ�شراك
القوى ال�شعبية الفاعلة كافة في عمليات ا�ستنها�ض الهمم لمواجهة تحديات الع�صر،
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وم�ساهمة مفكري وعلماء ومثقفي هذه الأمة بر�سم ا�ستراتيجية تنموية تحررية،
ت�ستهدف تحقيق الحرية والم�ساواة والعدالة والأمن.
من جهته ،قال الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور ،الذي �أدار اللقاء:
�إن البحث في عالقة التركيبة االجتماعية الثقافية العربية بالممار�سة والتطبيق
الديمقراطي مو�ضوع على جانب كبير من الأهمية ،وخا�صة في المرحلة الراهنة التي
يعي�شها العالم العربي وفي �ضوء تداعيات ما ي�سمى «الربيع العربي» والتحوالت التي
رافقته ،م�ؤكد ًا �أن الزاوية التي انطلق منها المحا�ضر تك�شف �أن تطور الديمقراطية
في الغرب من نظام حكم �إلى ثقافة و�سلوك مجتمعي ومقارنة ذلك بالتجربة العربية
التاريخية وظروف الواقع العربي ،تثبت �أنه �إذا لم تكن الديمقراطية وهياكلها نابعة
من هذا الواقع ،فال يمكن �أن تر�سخ و�أن تتحول �إلى ثقافة وممار�سة تلبي طموحات
ال�شعوب العربية وتتفق مع ثقافتهم ونظمهم االجتماعية.
*

محا�ضرة «البحث العلمي العربي ومجتمع المعرفة :ر�ؤية نقدية جديدة»
(بالتعاون مع مركز الإ�سكوا للتكنولوجيا)
المتحدث� :أ.د� .ساري حنفي /الجامعة الأميركية  -بيروت
()2015/11/9

قال د� .ساري حنفي �إن االنتاج العلمي في المنطقة العربية قائم على الفردية
وهناك غياب وا�ضح للجماعة العلمية على الرغم من �أنها غنية بالجامعات .و�أ�ضاف
في محا�ضرته �أن الجامعات من واجبها �أن تقوم برتق م�شكلة ال�شرذمة في العمل
العلمي الفت ًا �إلى �أن الباحث يجب �أن يكون له عالقة بالمراكز البحثية لدورها في بناء
قدرات الباحثين ،م�ؤكد ًا على �ضرورة وجود تعاون م�شترك بين الباحثين من ذوي
التخ�ص�صات المتماثلة.
وعر�ض نماذج بحثية ونتاجات علمية لباحثين في عدد من الدول العربية في
مختلف المجاالت وعقد مقارنات فيما بينها .وقال �إن الحوافز في المنطقة العربية
ال تعطى لفرد تعمل بجهد م�شترك و�إنما تعطى ب�شكل فردي .و�أكد عدم وجود م�شكلة
كبيرة في الإنتاج العلمي العربي م�شير ًا �إلى �ضرورة �أن يكون البحث مبني ًا على ح�س
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مهني .ور�أى �أن البحث له دورة كاملة ال تنتهي بالن�شر الأكاديمي مبين ًا �أهمية �أن يكون
له ن�شاطات تتعلق بالتنظيم المهني لأي تخ�ص�ص.
من جانبه قال الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور� :إن �إ�شكاليات البحث
العلمي في الوطن العربي تعك�س عمق الأزمة الح�ضارية والمعرفية التي تعوق �إمكانات
التقدم على ال�صعيد االقت�صادي والمجتمعي وتمكين مجتمعاتنا من دخول ع�صر
المعرفة .و�أ�شار �إلى �أن االقت�صادات الحديثة هي اقت�صادات معرفية تعتمد ثالثية
العلم والتكنولوجيا والإبداع ،م�ؤكد ًا �أهمية ا�ست�شراف متطلبات تطوير التعليم وثقافة
الإنتاج ورعاية الإبداع وزيادة االنفاق على البحث والتطوير التكنولوجي والإبداع .

محا�ضرة «الم�سرح ال�سيا�سي والكوميديا»

*

الفنان الأ�ستاذ نبيل �صوالحة
()2015/11/25

قال الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور في تقديم المحا�ضرة� :إن الم�سرح
ال�سيا�سي هو من �أكثر الفنون ارتباط ًا بالواقع االجتماعي واالقت�صادي والظرف
ال�سيا�سي للمجتمع .وو�صف هذا النوع من الم�سرح بانه م�سرح ال�ضمير تجاه ما يت�أثر
به النا�س في حياتهم ووجدانهم من �أحداث �سيا�سية و�أو�ضاع عامة� ،إ�ضافة �إلى تعبيره
عن وجهة النظر ال�شعبية تجاه الأحداث بالأ�سلوب الكوميدي الذي يعطي م�ساحة وا�سعة
من التعبير ونقد الأو�ضاع والذات االجتماعية �أحيان ًا ،و�إبداء الر�أي والواقعية ال�شديدة
التي ال تتناق�ض بالت�أكيد مع المظهر الكاريكاتوري للعر�ض الم�سرحي ال�سيا�سي.
من جهته قال الفنان نبيل �صوالحة �إن الفكاهة و�إلقاء الطرفة كانت تاريخي ًا
ت�ساهم في تحمل مزاجية الحياة وق�سوة ظروفها .وعر�ض �صوالحة �أمثلة من التاريخ
القديم حول الكوميديا التي و�صفها ب�أنها نوع من الثورة ال�سلمية التي تعين على تحمل
الظلم .ولفت �إلى �أن �شخ�صية المهرج هو رجل �سيا�سي محنك �إال �أنه ي�ستطيع �أن
ي�صنع الطرفة من خالل موقف �سيا�سي.
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و�أ�ضاف� :إن الكوميديا ال�سيا�سية بد�أت في �إنجلترا في �ستينيات القرن الما�ضي
بعدما ف�شل رئي�س وزراء بريطانيا �آنذاك هارولد ماكميالن في حرب ال�سوي�س ،م�شير ًا
�إلى �أن �أول م�سل�سل كوميدي �ساخر قدمه كان مع الفنان عمر قفاف ب�شخ�صية �صدقي
بيك عام  1973و�شاركتهم الم�سل�سل الفنان الم�صرية �سهير رمزي ،لتنتقل �شخ�صية
�صدقي بيك �إلى �سنوات الثمانينيات في م�سل�سل �آخر وبخلق �شخ�صية �أخرى م�شاركة هي
�سميح �أبو جزرة .كما ب ّين �أهمية ال�ضحك وانعكا�سه على ال�صحتين الج�سدية والنف�سية.
ّ
المعظم:
بح�ضور وم�شاركة �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل

لقاء حول «ترجمة الأعمال الكال�سيكية في التراث العالمي �إلى اللغة العربية
(جهود المرحوم �أ.د .محمود الغول في الترجمة من الالتينية نموذجاً)»،
*
و�إ�شهار ترجمة كتابي «الإينيادة» لفورغيليو�س؛ والأعمال النقدية لهوراتيو�س
المتحدثان :د .عمر الغول� ،أ�ستاذ اللغات القديمة ،كلية الآثار /جامعة اليرموك؛
والباحثة نداء الخزعلي /جامعة اليرموك
المعقبون :دولة �أ.د .عدنان بدران ،ع�ضو المنتدى؛ �أ.د .معاوية �إبراهيم؛
�أ.د� .إبراهيم ال�سعافين؛ الحاج زكي الغول
()2016/7/26

قال �سمو الأمير الح�سن بن طالل �إن الم�شروع النه�ضوي للأمة يبنى من قبل
من يحملون ر�سالة العلم والمعرفة ،ويقدمون العمل الفكري الجاد .و�أ�ضاف �سموه �أن
ا�ستمرارية الإبداع تتطلب جهود ًا حثيثة لتعزيز التوا�صل بين الثقافات ،مبينا �أن مد
الج�سور الثقافية بين الح�ضارات يعزز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم ،ويبدد
الظالمية والت�شدد.
وت�ساءل �سموه عن كيفية الحديث عن النه�ضة وكيفية التوا�صل االجتماعي من
دون محتوى علمي وفكري ي�سهم في �إعداد المواطن المعتز بهويته وانتمائه لوطنه،
م�شيرا �إلى �أن الترجمة في ال�سياق الح�ضاري العربي والعالمي ركيزة من ركائز
النهو�ض ،واالنفتاح على الآخر ،وهي من عناوين الرقي الح�ضاري ،وتعد رافد ًا للفهم
على ال�صعيد الإن�ساني.
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و�أ�شاد الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور برعاية الأمير الح�سن للجهود
العلمية والفكرية وتكريم العلماء ،ودور �سموه في فتح �آفاق التوا�صل والتفاعل بين
الثقافات والح�ضارات ،م�شير ًا �إلى �إنجازات الراحل الغول في ترجمة �أعمال رفيعة
القيمة من تراث اللغة الالتينية.
وق ّدم الباحثان الدكتور عمر الغول والأ�ستاذة نداء الخزعلي تعريف ًا بالراحل
الغول ،ون�ش�أته وم�سيرته الأكاديمية ،والمراحل الحياتية والعملية التي مر بها .و�أ�شارا
�إلى �أن م�ؤلف ملحمة «الإينيادة» ال�شعرية بوبليو�س فورغيليو�س مارو� ،أو فرجيل كما
ي�سميه العرب ،كان يعتبر من م�ؤ�س�سي الأدب الالتيني ،كما �أن «الإينيادة» تمثل ق�صة
ت�أ�سي�س ونهو�ض الدولة الرومانية وح�ضارتها.
وحول الكتاب الآخر «هوراتيو�س ناقد ًا» وم�ؤلفه الأديب الروماني كوينت�س
هوراتيو�س فالكو�س ،لفت الباحثان �إلى �أن الم�ؤلف يعتبر من وا�ضعي الأ�س�س للأدب
الالتيني ،وا�شتهر بكتاباته النقدية التي انت�صر فيها للتجديد والجمال والإبداع في
مجال الأدب والفن.
من جهته ،تحدث �أ.د .عدنان بدران ،ع�ضو المنتدى في �شهادته ،عن فترة عمل
المرحوم الغول في جامعة اليرموك؛ م�شير ًا �إلى �أنه �شغل مواقع �إدارية عديدة ،وعمل
�أ�ستاذ ًا للغة العربية ،ولم ت�شغله المواقع الإدارية عن متابعة التدري�س والبحث العلمي
في اللغات ال�سامية ،وخا�ص ًة لغات جنوب الجزيرة العربية في اليمن.
كما قدم �أ.د .معاوية �إبراهيم ممثل الأردن في لجنة التراث العالمي باليون�سكو،
و �أ.د� .إبراهيم ال�سعافين �أ�ستاذ النقد الحديث �شهادات عن الراحل و�أعماله.
وقدم الحاج زكي الغول �أمين القد�س ال�شريف ،و�شقيق المرحوم محمود الغول،
لمحات من حياته ،م�شير ًا �إلى �أنه عا�ش منذ طفولته حتى وفاته �صادق ًا ،يحب النا�س
وال يعرف البغ�ضاء ،يتحمل الم�س�ؤولية بكل اقتدار ويتقن القيام بعمله بجد و�إخال�ص.
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التنوع الثقافي والهوية
برعاية �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم،
�إ�شهار ومناق�شة كتاب «�أغ�صان الكرمة :الم�سيحيون العرب»
للدكتور عبد الح�سين �شعبان ع�ضو المنتدى (الم�ؤ ِّلف)
(بالتعاون مع المعهد الملكي للدرا�سات الدينية)
المتحدثون :معالي د .منذر حدادين؛ معالي م� .سمير الحبا�شنة ،ع�ضو المنتدى؛
معالي الأ�ستاذ جري�س �سماوي
�أدارت اللقاء :د .ماجدة عمر ،مديرة المعهد الملكي للدرا�سات الدينية
()2015/11/1

مندوب ًا عن �سمو الأمير الح�سن بن طالل ،رعى الأمين العام للمنتدى د .محمد
�أبوح ّمور هذا اللقاء .وقال د� .أبوح ّمور في كلمته االفتتاحية� :إن كتاب د� .شعبان بما
يطرحه من �أ�سئلة م�صيرية ال يعالج ق�ضايا فرعية �أو �آنية مجردة عن امتدادها
الح�ضاري ،وعن �إعادة بناء الدولة العربية وا�ست�شراف الم�ستقبل القريب والبعيد مع ًا؛
بقدر ما هو بحث يغو�ص في حقيقة الكيان الإن�ساني العربي وهويته الثقافية ،ومخاطر
ما يتعر�ض له من تهديدات في مكونات وحدته وتما�سكه الكياني.
و�أ�ضاف �أن ق�ضية الم�سيحيين العرب بما تعنيه من مكون �أ�سا�سي في ح�ضارة
هذه المنطقة وتنوعها الثقافي ،وبما تف�ضي �إليه من ت�شابكات العالقة مع الغرب
والت�شوهات التي �أ�صابت �صورة الإ�سالم والم�سلمين ،نتيجة الممار�سات ال ُمدانة في
الداخل والخارج� ،أ�صبحت تمثل ق�ضية وجود للم�سلمين والم�سيحيين على ال�سواء،
وت�ؤكد �أن اال�ستهداف بدعوات التكفير واال�ضطهاد والطائفية البغي�ضة و�أ�شكال
التفرقة والإ�ساءة للمقد�سات وممار�سات العنف والإرهاب على �أي جانب كان ،هو
ا�ستهداف للم�شترك الإن�ساني في هذه المنطقة ،وال ينف�صل عن ا�ستهداف الأر�ض
والإن�سان والتاريخ والم�ستقبل في ال�صراع العربي ال�صهيوني.
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و�أ�شار د .منذر حدادين �إلى الوثائق النبوية التي ت�ضمنت عهود ًا بالأمان
لن�صارى نجران ورهبان طور �سيناء ،وبع�ض ما جاء في القر�آن الكريم من �آيات تح�ض
على معاملة �أهل الكتاب بالمودة والح�سنى .وقال� :إن في كتاب د� .شعبان �شجاعة
في الإعراب علن ًا عن �آراء �أمر بها اهلل ور�سوله  في زمن طغى فيه من ابتعد عن
الإ�سالم في ممار�ساته وقيمه ،وهو زمن ا�ستبد فيه االحتالل ال�صهيوني للأر�ض التي
بارك اهلل حولها ،وبد ًال من ر�ص ال�صفوف واالتحاد بيننا لإنقاذها من �أ�صفادها،
نرى من يدعي الن�صرة هلل واحتالل �آخر للعقل ،ملأه ال�صهاينة ومتطرفو الفكر
الغربي بفكر ال ينا�سب �إال �أعداء الإ�سالم ،وانتجت حرب الغرب على الإرهاب بد ًال من
الق�ضاء عليه دولة مزودة بال�سالح ت�صدر النفط لحلفائها المعروفين.
ور�أى د .حدادين ان ما ت�ضمنه كتاب (�أغ�صان الكرمة) من حقائق منها �أن
الم�سيحيين العرب هم عرب قبل �أن يكونوا م�سيحيين ،تحدروا من القبائل العربية
الأ�صيلة ،ولهم دور تاريخي وثقافي قبل الإ�سالم وبعده ،وال �سيما في عهود حروب
الفرنجة� ،إذ ا�صطف العرب الم�سيحيين في هذه المنطقة �إلى جانب بني قومهم.
وبدوره دعا رئي�س الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وع�ضو المنتدى المهند�س
�سمير حبا�شنة ،المفكرين العرب الم�ستنيرين للمحاولة لأن ت�ستعيد الأمة ذاكرتها
الإيجابية ،و�إحياء كل المعاني الخيرة وال�سامية ،و�أن نعيد لعقيدتنا الواحدة
با�شتقاقاتها المتعددة والمتنوعة مكانتها المرموقة ،فنطفىء حرائق التخلف والجهل
التي ت�سيطر على الم�شهد العربي اليوم .وقال� :إن كتاب د� .شعبان ي�أتي في وقت نحن
في �أم�س الحاجة �إليه ،باعتبار �أننا نمر بمرحلة حرجة يغيب بها العقل ونفتقد ذاكرتنا
الإيجابية تحت وقع القتل والدمار.
كما �أكد الحبا�شنة على تغليب الهوية العربية على كل الهويات الفرعية والإثنية
والعرقية ،وتنزيه الأديان فوق كل المعاني الدنيوية المادية وال�سيا�سية ،و�أن تكون
المواطنة المكتملة هي الأ�سا�س الذي يحتكم �إليه العرب ،ب�صرف النظر عن دياناتهم
�أو مذاهبهم �أو طوائفهم؛ مو�ضح ًا �أن العودة �إلى مفهوم العروبة كوعاء ح�ضاري
ي�ستوعب كل الأعراق الأخرى التي عا�شت بين ظهرانينا وانخرطت في الحياة العربية،
كما �أنه �أ�سا�س لالنطالق والنهو�ض العربي وتحريره من كل التناحرات والمناكفات
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الذهنية والخ�شنة التي تمايز بين العرب على �أ�سا�س ديني �أو مذهبي �أو طائفي .كذلك
دعا �إلى الخروج من الإطارات النخبوية ،و�أن ن�شرح للعرب حقيقتهم الأزلية ،وتخلي�ص
الإ�سالم من كل ما علق به من خزعبالت وبدع تمكنت من ثقافتنا في ع�صور الظالم،
وغطت على جوهر الإ�سالم ال�سمح الذي يعترف بحق الآخر باالختالف.
وو�صف ال�شاعر جري�س �سماوي جهد د� .شعبان في كتابه (�أغ�صان الكرمة)
ب�أنه يعبر عن �شجاعة علمية وموقف �أخالقي ،في وقت تع�صف الكراهية واالن�شقاق
والظالمية وال�سطحية بالمنطقة ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالمكونات الأ�صيلة من مكونات
مجتمعاتنا ،ومنها الم�سيحيون العرب الذين �ساهموا في الح�ضارة العربية الإ�سالمية
م�ساهمة الأبناء المدافعين عنها والمحاربين من �أجلها لأنها منهم ولهم ،و�أي�ض ًا في
الوقت الذي لم نجد مظاهرة �أو �صوت ًا �أو �صرخة احتجاج على ما ح�صل لم�سيحيي
المو�صل �أو �أزيديي العراق ،وك�أن ال�شارع العربي قد لم�سته يد �أدت به �إلى ال�شلل.
من جهته� ،أكد د .عبد الح�سين �شعبان �أن ثمة �ستة عنا�صر للوحدة بين �أقطار
الوطن العربي ،هي :التنمية والتحرر ال�سيا�سي والديمقراطية واالنبعاث الح�ضاري،
با�ستنها�ض طاقات االمة ،والعدالة االجتماعية ،م�ستبعد ًا جدوى �أي حديث عن م�شروع
عربي جوهري في ظل حالة تخيم فيها اجواء الفقر والجهل ،وغياب المواطنة.

محا�ضرة «التنوع الثقافي في المجتمع والهوية الجامعة»
المتحدثة :د .فاطمة جعفر ،رئي�سة منتدى التنوع الثقافي الأردني
التعقيب :د .مو�سى �شتيوي ،مدير مركز الدرا�سات اال�ستراتيجية /الجامعة الأردنية
()2016/8/16

في محا�ضرتها حول التنوع الثقافي والهوية الوطنية الجامعة والعوامل الم�ؤثرة
في تحقيق الأمن المجتمعي من خالل النظرة الإن�سانية والقانونية ،ب ّينت د .فاطمة
جعفر �أن الثقافة بالن�سبة للأمم المتحدة تعني «كل الحقوق التي تم ّكن الإن�سان من
�أن ي�أخذ حجمه الكامل ،و�أن ثقافة �أي �شعب هي طريقته الخا�صة في الحياة ،وموقفه
منها ،و�آرا�ؤه فيها ،وفل�سفته تجاه م�شاكلها ،ثم ت�صوره لو�ضعه في الحياة» ،و�أن مفهوم
التنوع الثقافي يحمل فكرة التعاي�ش بين �أكثر من مظهر ثقافي داخل نف�س الو�سط
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المجتمعي ،وعندما يكون لدى المجتمعات تواجد لتعبيرات ثقافية متنوعة ،ف�إن ذلك
ينعك�س في ظهور ديناميات مجتمعية مختلفة بين تلك الكيانات الثقافية .وفي معظم
الحاالت هذه العالقات تعك�س ديناميات بين الأكثرية والأقلية.
وحول التنوع الثقافي في الأردن ،قالت د .فاطمة� :إن هذا التنوع يعود �إلى
عمق التاريخ الإن�ساني ،و�إلى الإرث الح�ضاري والثقافي الذي يتمتع به الأردن منذ
الع�صور القديمة ،والذي ا�ستمرت �أهميته الح�ضارية والثقافي ًة عبر ع�صور الإ�سالم
المتعاقبة و�صو ًال �إلى ت�أ�سي�س الإمارة الأردنية عام .1921
كما �أ�شارت �إلى �أن الد�ستور كفل حقوق المواطنين الأردنيين على اختالف
�أ�صولهم و�أعراقهم وديانتهم ،و�أن هذا االمتزاج المتناغم المبني على قاعدة قبول
الآخر واحترامه �ش ّكل المجتمع والدولة الأردنية المعا�صرة بكافة الجوانب ال�سيا�سية،
واالجتماعية ،والثقافية ،واالقت�صادية ،وقد �شارك الجميع في تدعيم �أركان المجتمع
والدولة في �إطار الثقافة العربية الإ�سالمية والهوية الوطنية الأردنية.
وتحدث د .مو�سى �شتيوي عن العولمة وما رافقها من تحوالت مهمة على الم�ستوى
االقت�صادي و�إعادة ترتيب العالقات الدولية والتجارية �أمام تهاوي الحدود بين الدول
وظهور ثقافات عالمية وبروز �أنماط ثقافية مختلفة .كما تحدث عن �سيادة الدولة
والت�أثير على قراراتها �أمام العولمة وعلى م�ستوى دول العالم كافة ،وظهور منظمة
التجارة العالمية وغيرها .كما �أثرت العولمة على �سيادة الدولة الم�ستقلة على كثير من
المجاالت ولأ�صبحت محدودة ،ال �سيما القرارات المالية المرتبطة بالعالم .وتناول
التزايد غير المحدود في الهجرات ال�سكانية واللجوء في منطقتنا وما ي�شهده العالم
الآن من هجرة غير محدودة ب�سبب الظروف القائمة ،م�شيرا �إلى �أن عملية اللجوء
ظاهرة تاريخية �أبرزت م�شاكل وثقافات مختلفة عن المجتمعات التي تعي�ش فيها.
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الــدرا�ســـــــات الأنــدل�ســــ ّيــة
محا�ضرة «مو�سوعة مكتبة الأندل�س والإنتاج الغرناطي الجديد
*
(في الدرا�سات الأندل�سية)» (باللغة العربية)
المتحدث :الم�ستعرب الإ�سباني البروف�سور خو�سيه ميغيل بويرتا فلي�شيز،
�أ�ستاذ الفن /جامعة غرناطة � -إ�سبانيا
()2016/5/31

َ
ا�ستغرق العمل في
قال البروفي�سور بويرتا �إن مو�سوعة مكتبة الأندل�س ،التي
�إعدادها وتحريرها ع�شرة �أعوام  ،2013 -2003و�صدرت عن م�ؤ�س�سة ابن طفيل
للدرا�سات العربية في مدينة المرية باللغة الإ�سبانية ،ت�أتي �ضمن م�شروع ثقافي كبير
ال�ستعادة الوعي بالمفهوم الأندل�سي كح�ضارة وتراث �إ�سالمي عربي م�شترك ،م�شير ًا
�إلى �أن هذا المفهوم �أ�صبح له ح�ضوره في الجامعات والمعاهد والمدار�س ،وكذلك
في الأن�شطة الثقافية ،وما ُيعرف بالم�سالك الأندل�سية في ال�سياحة الثقافية ،و�أن
اللغة العربية �أ�صبحت منذ عقد تقريب ًا ُتد َّر�س في الجامعات الإ�سبانية ،بعد �أن كان
تدري�سها مقت�صر ًا على جامعة غرناطة .و�أو�ضح �أن �أو�ساط الم�ستعربين والمثقفين في
المجتمع الإ�سباني تتعامل مع الثقافة العربية بو�صفها جزء ًا من تاريخ م�شترك بينهم
وبين العرب ،كما �أن التاريخ والثقافة الأندل�سية يت�سمان ب�أبعاد �إن�سانية عميقة في
�إطار العالقات المتو�سطية وفي �إطار الم�ساهمة الغنية في التراث الإن�ساني العالمي.
وعر�ض الم�ست�شرق بويرتا للتوزيع الجغرافي للم�ؤلفين الأندل�سيين ولإح�صائيات
تتعلق بهذه المو�سوعة ،وتبين �أن ن�سبة الم�ؤ ّلفات الأندل�سية التي و�صلتنا كاملة تبلغ
 ،%21.5فيما الن�صو�ص غير الكاملة �أو التي وردت منها �أجزاء و�صفحات في م�ؤلفات
�أخرى تبلغ � ،%20.1أما المفقودة فتبلغ ن�سبتها  .%58.4وتمثل الن�ساء الم�ؤلفات في
الأندل�س ( 47امر�أة) ما ن�سبته  %1,91من �إجمالي عدد الم�ؤلفين.
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محا�ضرة «�شِ عر المر�أة في ال�سياق الح�ضاري الأندل�سي»

*

المتحدث :معالي �أ.د� .صالح جرار

�أ�ستاذ الأدب العربي والأندل�سي/الجامعة الأردنية ،ع�ضو المنتدى
()2016/8/2

في محا�ضرته ،ب ّين �أ.د� .صالح جرار �أن المر�أة الأندل�س ّية ظهرت في ميادين
الحياة والعمل المختلفة ،ر ّبة منزل ومع ّلمة وطبيبة ومت�ص ّوفة وكاتبة ونا�سخة ّ
وخطاطة
والعبة بال�سيوف و�شاعرة ،حتّى �إن الخلفاء في ع�صر بني �أم ّية في الأندل�س كانوا
يتخذون منهنّ كاتبات لهم ،وكانت الن�ساء الأندل�سيات تطلب الأعمال الديوانية.
وم ّما يلفت النظر في �سير ال�شاعرات اختالطهنّ بالرجال وب�أقرانهنّ من
أدبي يرتاده الأدباء والكتاب من �أنحاء الأندل�س
ال�شعراء ،وكان لبع�ضهن
ٌ
مجل�س � ّ
وتجري فيه م�ساجالت �أدب ّية ومطارحات نقدية ،كما كان لل�شاعرات ح�ضور في
المجال�س الأدبية التي يعقدها ال�شعراء الرجال حتى في منازلهم.
ويك�شف �شعر المر�أة الأندل�س ّية بو�ضوح عن جوانب من حياتها و�شخ�صيتها وال
�س ّيما جر�أتها وتح ّررها واعتدادها بر�أيها وا�ستقالليتها ،وقدرة على تح ّدي المجتمع
�صحة موقفها.
و�إثبات ّ
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�سير وتجارب ذاتية و�شخ�صيات فكرية
�إ�شهار ومناق�شة كتاب «�أبو خلدون (�ساطع الح�صري)
*
المهند�س التاريخي للفكر القومي :ع�صره وفكره ودوره»
للأ�ستاذ الدكتور حازم طالب م�شتاق (رحمه اهلل)
التعقيب� :أ.د .علي محافظة ،ع�ضو المنتدى
�أدار اللقاء� :سيادة ال�شريف فواز �شرف ،ع�ضو المنتدى
()2015/5/4

قال ال�شريف فواز �شرف الذي �أدار اللقاء �إن الكتاب بما ا�شتمل عليه من
مراجعات ووثائق ونقا�شات حول فكر �ساطع الح�صري ي�صور ع�صر ًا من حياة الفكر
العربي ،يت�صل ب�سيرة هذا المفكر القومي من جهة وب�سيرة الم�ؤلف نف�سه ،الذي عا�ش
عن كثب �أحداث ًا ومراحل تاريخية مهمة في التاريخ العربي الحديث ،وا�ستطاع �أن
يعك�سها عبر م�ؤلفاته الفكرية المتعددة بر�ؤية علمية ت�ستحق التقدير.
ومن جهته �أو�ضح �أ�ستاذ التاريخ الحــديث والمعــا�صر في الجامعــة الأردنيــة
�أ.د .علي محافظة في تعقيبه �أن الكتاب ،بما جمع فيه الم�ؤ ِّلف من مقاالت ومحا�ضرات
�أُلقيت بين �سنتي  ،2011-1950يعبر بو�ضوح عن التطور الفكري والمنهجي لكاتبه
عبر �ستين �سنة ونيف ،كما يبين التزامه بالفكر القومي ودفاعه المجيد عنه طوال
هذه العقود ال�ستة .فهو يلقي �أ�ضواء كا�شفة على فكر �ساطع الح�صري ،ويحلل ما
غم�ض منها على بع�ض القراء ،وما التب�س منها عند بع�ضهم ،وتندد بالتهم التي �ألقاها
بع�ض الباحثين ،وتف�ضح جوانب الق�صور لدى البع�ض في فهم �آراء الح�صري.
و�أ�ضاف �أن الكتاب الذي يحتوي على مقدمة وت�سعة ف�صول تتناول �سيرة
الح�صري و�آراءه في التكوين القومي للإن�سان العربي ،والعالقة بين العلم والوطنية،
ودعوته للوحدة العربية و�إعطائها الأولوية ،وعداءه للفكر الليبرالي ،ور�أيه في
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اال�ستقالل الثقافي ،والعلمانية .و�أ�شار د .محافظة في هذا ال�صدد �إلى ما تحدث عنه
الكتاب عن موقف �ساطع الح�صري من الظالميين الذين يت�سترون بالدين وي�ؤرثون
االحتراب الأهلي واالقتتال الطائفي والتدهور االجتماعي واالقت�صادي ،ويمكنون
لال�ستبداد الجاهلي وال�سيا�سي.
ومن جهته قال �أ.د .حازم طالب م�شتاق �أن كتابه يت�ضمن الدعوة �إلى درا�سة
مو�ضوعية مت�أنية ل�ساطع الح�صري وفكره ،الذي يتعر�ض �إلى عداء محموم وهجوم
�شر�س من الطائفيين التكفيريين ،فيما هو رمز عربي �شامخ و�صاحب فكر فاعل يتميز
بح�ضوره وراهنيته ،على الرغم من غياب �صاحبه منذ عقود من ال�سنين   .

برعاية وم�شاركة �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل ّ
المعظم
«�أم�سية ا�ستذكار حياة ومناقب المغفور له معالي د .علي �أحمد عتيقة ،طيب اهلل ثراه،
بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية الأولى لرحيله»
ّ
المعظم
الملكي الأمير الح�سن بن طــالل
ال�سم ّو
المتحدثون� :صــاحب ّ
ّ
معــالي د .محمّد �أبوحمّور؛ �أ .د .محمّد فـرج دغيم ،ع�ضو المنتدى؛ معـالي م .ع�صـام الجــلبي ،ع�ضو المنتدى؛
د .منتـ�صـر العقـلة؛ �أ .خ ــلدون �أبو ح�ســان؛ معالي د .ه�ش ــام الخطيب ،ع�ضو المنتدى؛ د .جمعــة �أحمــد عتيقة؛
د� .أحمد علي عتيقة ،ع�ضو المنتدى؛ �أة .رو�ضة الفرخ الهدهد
(المركز الثقافي الملكي)2015/5/27 ،

قال �سمو الأمير الح�سن بن طالل في كلمتهَ « :نت ََذ َّك َر ِّ
بكل محب ٍة واعتزازٍ ووفاء
ال�صدوق
وال�صديقُ ّ
حياة �أخي الدكتور علي عتيقة َوم َنا ِق َب ُه الحميدة ،فهو رفيقُ ال ّد ْر ِب ّ
إن�ساني ،و َل ْي َ�س ْت ع�صب ّي ًة �أو
الذي � َآمنَ د ْو ًما �أنّ ال ُعرو َب َة غاي ٌة ومبد�أٌ وع َم ٌل و ُم ْنطل ٌق � ّ
انغال ًقا».
و�شهد �سمو الأمير الح�سن بامتالك عتيقة الح�س الوطني الرفيع ،والثقة
المجاالت العلم ّية والفكر ّية ،وكذلك في
الكبيرة بالعمل العربي الم�شترك في كافة
ِ
مواق ِع الم�س�ؤول ّية التي َ
نه�ض بها في الوطنَ والأ ّمة .
وع َّبر �سموه عن معرفته لعتيقة ب�صالبة �إرادته و�إن�سانيته وب�إيمانه بقوة الفكر
وقدرته على �إحداث التغيير ،واعالئه من �أهمية التفاعل الإيجابي بين الفكر والقرار،
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دوما للر ْبط بين
م�ضيفا «وهنا ي�أتي دو ُر(منتداه) منتدى الفكر
العربي الذي َي�سعى ً
ّ
التنظير والتطبيق ،وقد ح َر َ�ص  -رح َم ُه اهلل  -خالل تو ّل ِي ِه الأمانة
الف ْك ِر والفعل؛ بين
ِ
العامة لمنتدى الف ْك ِر العربي على تو�سي ِع قاعدة التفاهم بين المف ّكرينَ العرب على
اختالف َت َو ُّجها ِتهم الفكر ّية وارتباطاتهم الم�ؤ�سّ �س ّية».
و�أ�شار �إلى دوره «فكان يخاطب الأجنبي بالندية ،والمو�ضوعية وقد َ
حاول
المرحوم تقديم الم�شورة والم�ساعدة الفنية للحكومة الأردن ّية في مجال بناء القدرة
الكلي».
الم�ؤ�سّ �س ّية لأدوات التخطيط العام و�إدارة االقت�صاد ّ
وا�ستذكر �سمو الأمير الح�سن زيارة عتيقة له في عام  1990في �أعقاب حرب
الم�ساعدات الإن�سان ّية الطارئة لآالف
الخليج االولى ل ُيق ّدم طل ًبا عاج ًال لت�أمين
ِ
القادمين �إلى الأردن والعابرين لأرا�ضيه ،والذي لقي ا�ستجابة فورية ،معتبر ًا انه كان
بحكمته و�شجاعته وات�صاالته رافد ًا من المحبة لنا جميع ًا.
من جهته عبر الأمين العام د .محمد �أبوح ّمور في كلمة ترحيبية �أن الها�شميين
عرفوا برعاية علماء الأمة وعقولها ،وظل الأردن و�سيبقى حا�ضنة للعلم و�أهل الفكر
والعلم التي بد�أت بمجال�س المغفور له الملك الم�ؤ�س�س عبداهلل بن الح�سين ،طيب اهلل
ثراه ،وا�ستمرت في العهود المباركة من بعده نهج ًا �أ�صي ًال م�ستمد ًا من �أخالق العروبة
والإ�سالم ،والمبادئ الإن�سانية.
و�أ�شار د� .أبوح ّمور �إلى �أن منتدى الفكر العربي الذي �شرف بت�أ�سي�س �سمو الأمير
الح�سن له قبل ثالثة عقود مع نخبة من العقول العربية ،هو �صورة من �صور هذا النهج
العربي الها�شمي ،وقد كان من بين هذه العقول الراحل د .علي عتيقة الذي �أ�صبح عام
� 1996أمين ًا عام ًا للمنتدى وا�ستمر في الموقع �ستة �أعوام ،كانت بتوجيهات �سمو االمير
مرحلة حافلة بالأن�شطة الفكرية والم�شروعات والطموحات.
واعتبر �أمين عام اتحاد الجامعات العربية وع�ضو مجمع اللغة العربية الليبي
�أ.د .محمد فرج دغيم ع�ضو المنتدى ،هذا اللقاء بمثابة التــكريم للـراحل عتيقــة
ال لت�أبينه لتذ ّكر مناقبه و�آثاره وت�أثيره و�أعماله البناءة  ،فقد كان الراحل طموح ًا لم
ي�ست�سلم ولم يي�أ�س في بداية حياته العلمية ،م�ستذكر ًا عودة عتيقة �إلى الجامعة التي
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كان يدر�س فيها عودة �شاب طموح  ،وكنا نتهام�س نحن الطلبة معجبين به وم�شيدين
بعظيم �صنيعه في زمن قل �أو ندر فيه من نال درجة الدكتوراه في بلد حديث اال�ستقالل.
و�أ�ضاف الدغيم �أن المرحوم عتيقة التحق بالعمل في بنك ليبيا المركزي،
و�أ�سندت �إليه �إدارة ق�سم البحوث ليعمل مع خبراء �أجانب م�ؤهلين ،ومنهم من كان
ينظر �إلى الليبيين با�ستعالء ،ليثبت لهم جدارته بالعمل ومقدرته على النجاح في
مهمته التي قدم خاللها درا�سات وبحوث ًا م�صرفية واقت�صادية ،وقد �أتاح الفر�صة
ل�شباب �آخرين من خريجي الجامعة الليبية وجامعات عربية و�أجنبية ليتعاونوا معه
ويعمل معهم دون كلل �أو ملل وبحما�س ومثابرة ،فقد انطلق ناجح ًا في عمله معطي ًا
انطباع ًا ممتاز ًا عن عمله ودرا�سته.
وب ّين �أثر االنقالب على حياة عتيقة ،حيث وجد نف�سه من دون عمل �ش�أنه
�ش�أن زمالئه الذين تولوا منا�صب في الدولة ،لي�صار �إلى �أن تت�صل به �شركة ليبيا
للت�أمين ليتولى �إدارتها ،وقبل المهمة ودر�س الت�أمين وقوانينه وم�شكالته ومجاالته،
وكلها جوانب لم يكن ملم ًا بها ،فا�ستطاع في زمن قيا�سي �أن ينه�ض بهذه ال�شركة
وتبلغ تحت �إدارته مبلغ ًا متميز ًا ،وبعدها حدثت بع�ض الظروف التي كان منها التغير
في قوانين الت�أمين ليعمل بعدها امين ًا عام ًا لمنظمة الأوبك العربية ،وا�ستمر م�شوار
عطائه حاف ًال� ،إذ لم يخلد �إلى الراحة ،بل وا�صل العمل الأهلي �أمين ًا عام ًا لمنتدى
الفكر العربي وع�ضو ًا لكثير من الهيئات والمنظمات العربية.
وا�ستذكر وزير النفط العراقي الأ�سبق م .ع�صام الجلبي بالنيابة عن �أ�صدقاء
ومحبي الفقيد جملة من الإنجازات التي �ساهم بها بت�أ�سي�سه �أكبر عدد من ال�شركات
في مختلف �أوجه ال�صناعة والأن�شطة البترولية ،وحر�ص على �أن تحقق تلك ال�شركات
النجاحات المر�سومة لها و�أن تتلقى الدعم من قبل الدول العريقة.
وقال� :إنه ورغم ال�سنوات الأربع ع�شرة التي ق�ضاها الفقيد عتيقة في مجال
العمل العربي الم�شترك ،وك�أمين عام لمنظمة الأوبك� ،إال �أنه كان دائـم ًا يعتبر �أن
ما تحقق ي�صل �إلى �أدنى م�ستوى من الطموح الذي كان ي�سعى �إليه حين كان �إيمانه
را�سخ ًا ب�أنه ،ومن خالل العمل العربي الم�شترك ،يمكن تجاوز الكثير من الأزمات
ال�سيا�سية بين الأقطار العربية و�إيجاد �أن�شطة �أف�ضل ترتقي بال�شعب العربي وتحقق
طموحاته.
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و�أ�شاد بجهوده التي كانت ت�سعى دائم ًا �إلى �إيجاد �أوا�صر للتعاون وتقديم الدعم
الممكن للأقطار العربية في مجال الطاقة ،كما في الأردن واليمن وال�سودان وتون�س
وغيرها ،وكان �صريح الكالم جريء المواقف في انتقاداته و�آرائه ولم يكن يعنيه
المن�صب �شيئ ًا ،وكان جل اهتمامه العمل لوطنه و�أمته ،وكان م�ؤمن ًا ب�ضرورات العمل
العربي الم�شترك �إلى �أبعد الحدود .وخير ما يذكر في هذا ال�صدد ما �سطره الفقيد
في مقدمة كتابه «بين الإرادة والأمل».
واقتب�س الجلبي من �أقوال عتيقة «�أود �أن �أ�سجل �إيماني الرا�سخ بالعمل العربي
الم�شترك الجاد وبمقدرته على �إخراج البالد العربية من التخلف �إلى التقدم التنموي
الم�ستدام ،و�إن نجاح مثل هذا العمل يعد في نظري بمثابة �سفينة نوح ،فهو و�سيلة
الإنقاذ من دوامة الغرق والت�شتت وت�سلط الطغيان الذي فتح علينا �أبواب الغزو الأجنبي
من جديد بعد اال�ستيطان ال�صهيوني في فل�سطين الذي ال يزال يتحدى الوجود العربي».
و�أكد الوزير الأ�سبق د .منت�صر العقلة �أن الراحل قدم مبادرات تنموية في مجال
االدخار واال�ستثمار �إلى �أن و�صلت به الجهود �إلى دخوله معترك العمل العربي الم�شترك
�أمين ًا عام ًا لمنظمة الدول العربية الم�صدرة للنفط.
و�أ�شار الأ�ستاذ خلدون �أبو ح�سان �إلى �أن الفقيد يعتبر من �أهل الفكر والمبدعين،
م�شير ًا �إلى �أن الفقيد يج�سد �أبعاد ًا كثيرة على كافة الأ�صعدة ،فهو يج�سد ال�شخ�صية
العربية الإ�سالمية العالمية ب�شموليتها العلمية الفكرية والخلقية و�أثرها العميق ،فقد
عرفته عام  ،1970وكان �صادق ًا على ال�صعيد المهني وتميز بح�سن ال�ضيافة.
ومن ثم قدم �أحفاد الفقيد فقرة تحدثوا خاللها حول �صفات جدهم وطريقة
تعامله معهم.
من جانبه� ،أكد نجل الفقيد د� .أحمد علي عتيقه اعتزازه ب�أن يقام هذا التكريم
في ع ّمان التي احت�ضنت الراحل وبين رفاق دربه الأوفياء وعلى ر�أ�سهم �سمو الأمير
الح�سن رمز الوفاء و الأ�صالة ،م�شير ًا �إلى رفقة الدرب الطويلة التي جمعت والده
بالأمير الح�سن والتي بد�أت منذ عام  1980وامتدت عبر �أكثر من ثالثين عام ًا من
االلتقاء الفكري والخلق القويم و الإخال�ص للأمة وكانت من �أهم محطات حياة الفقيد.
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ّ
المعظم:
برعاية �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل
�إ�شهار ومناق�شة كتاب (ق�صة طموح)
للقا�ضي الدولي العين تغريد حكمت
بم�شاركة الأ�ستاذ عمر العرموطي ( ُمع ّد الكتاب)
()2016/2/10

رعى هذا اللقاء مندوب ًا عن �سمو الأمير الح�سن بن طالل و�أداره الأمين العام
للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور ،والذي �أ�شار في كلمته �إلى �أن العين تغريد حكمت ،وهي
قا�ض عربية وم�سلمة في الق�ضاء الجنائي الدولي من
قا�ض امر�أة في الأردن و�أول ٍ
�أول ٍ
خالل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا ،تقدم تجربة
مليئة بمحطات المثابرة والطموح ،التي لم يكن من ال�سهل الو�صول �إليها بغير العلم
والوعي والثقافة ،والقيم النبيلة وال�سامية في بناء الإن�سان لذاته وامتالكه �أدوات
الم�شاركة في بناء مجتمعه ،و�صنع النموذج الم�شرق كنتاج ح�ضاري لمجتمع ووطن
وثقافة �أ�صيلة.
و�أ�ضاف �أن �سيرة حياة القا�ضي تغريد حكمت ،التي ُ�س ِّجلت بجهد توثيقي
وبحثي متميزُ ،تبرز �سمات و�أبعاد ًا تتجاوز الطابع ال�شخ�صي والفردي �إلى الطابع
العام و�سيرة المجموع .فالكتاب ي�صور التطور االجتماعي المتعلق بدخول المر�أة
في الم�شاركة بالحياة العامة والمواقع القيادية والم�ؤثرة في �إطار هذا التطور ،كما
�أنه ي�صور تجربة ريادية ناجحة بكل المقايي�س ،و�إن لم تكن عادية وتبلغ درجة من
التفرد في الو�صول �إلى موقع دولي مرموق ل�سيدة طموحة ومثابرة بد�أت حياتها في
�سلك التعليم ،ثم انتقلت �إلى المحاماة ،فالق�ضاء والق�ضاء الدولي ،مما يجعل خال�صة
تجربتها بمثابة درو�س م�ستفادة لجيل ال�شباب وال�شابات في تطوير الفكر والتفكير
ب�أفق وا�ضح ،وبعيد ًا عن الي�أ�س ،واكت�ساب القدرة والتفتح على التعامل مع بيئات
مختلفة وثقافات متنوعة.
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وقال د� .أبوح ّمور� :إن هذه التجربة ت�ؤكد �أي�ض ًا دور الأ�سرة والمجتمع في م�ساندة
الكفاءات لخدمة الوطن ،ودور القرار ال�سيا�سي الب�صير ودعم القيادة الها�شمية
الكريمة لتمكين هذه الكفاءات من �أداء دورها ،والتكامل بين مختلف الأدوار في عملية
التنوير والتحديث االجتماعي ،وبناء مجتمع مدني �صالح يحقق ممار�سات النزاهة
والكفاءة وال�شفافية.
من جهتها �أ�شادت العين تغريد حكمت بالدور الفكري للمنتدى ول�سمو رئي�سه
الأمير الح�سن بن طالل ،الذي �أ�ضاء بعلمه وعقله الطريق لل�سالم والوئام وحفظ
كرامة الإن�سان ،وزرع قيم العي�ش الم�شترك والت�آخي بين الديانات محلي ًا وعالمي ًا،
كم�ساهمة �أ�سا�سية لتحقيق العدالة والتفاهم بين ال�شعوب.
و�أو�ضحت �أن كتابها (ق�صة طموح) يلخ�ص تجارب �أربعين عام ًا ،كانت
مليئة بالمفاج�آت التي توالت «ك�أنني ع�شت �أكثر من حياة واحدة ك ٌّل منها لها طعم
خا�ص بين حياة ب�سيطة البنة �ضابط متقاعد في مدر�سة الزرقاء الثانوية �إلى رئا�سة
المحكمة الجنائية الدولية في رواندا» ،وامر�أة واجهت �صعوبات كثيرة للو�صول
�إلى مواقع الم�س�ؤولية ،لت�صل �أن تكون �أول قا�ض من الن�ساء العربيات في المحكمة
الجنائية الدولية في راوندا ،التي حاكمت مجرمي الحرب والقادة الع�سكريين الذين
�أعطوا الأوامر بالإبادات الجماعية ،ومحاكمة الحكام الإداريين وغيرهم ممن
يفقدون �إن�سانيتهم في الحروب الأهلية ،وكذلك مكافحة الف�ساد و�إر�ساء دعائم ثقافة
الم�س�ؤولية بد ًال من ثقافة الح�صانة.
وتناولت العين تغريد حكمت تجاربها كمحا�ضرة في اللقاء ال�سنوي لجامعة
هارفرد ما بين  ،2011-2006و�أكاديمية و�ست بوينت الع�سكرية ،وجامعة �سيتون هول
لم�شروع كليات الحقوق في العالم ،وتحدثت حول انتقالها من ُمط ِّبق للقانون كمحام
وقا�ض �إلى م�شرع في مجل�س الأعيان ،ونقل خبراتها �إلى ال�شباب في الجامعات حول
ق�ضايا العنف الجامعي ،والعنف المجتمعي ،وحماية ال�شباب ،وو�سائل تجاوز ال�شعور
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بالظلم وعدم العدالة �ضمن الأطر القانونية .وقالت في هذا ال�صدد� :إن النمو ال�سريع
الذي لم يكن فيه لل�شباب ن�صيب جعل الكثيرين عر�ضة للوقوع كفري�سة للمخدرات
والتطرف.
كما تناولت في حديثها خبراتها في مكافحة الأ�شكال الحديثة للعبودية
واالتجار في الب�شر في المنطقة ،و�أكدت �أهمية حماية الأ�سرة من ظواهر العنف
الأ�سري والإ�ساءة للأطفال ،و�أهمية المحافظة على الثقافة العربية والإ�سالمية في
كل المعالجات االجتماعية والأ�سرية .وختمت حديثها بالقول �إن الأمومة تظل فوق كل
الطموحات.
وو�صف الباحث والم�ؤرخ الأ�ستاذ عمر العرموطيُ ،مع ّد الكتاب ،في كلمته
تجربة القا�ضي والعين تغريد حكمت ب�أنها �صورة للمر�أة الع�صامية� ،صاحبة الإرادة
القادرة على تغيير المعطيات وخلق الفر�ص وتحقيق الذات .وقال :لقد ا�ستطاعت
قا�ض امر�أة في بلدها
�أن تحطم كل الحواجز التي وقفت في طريقها و�أن ت�صبح �أول ٍ
و�أول عربية في المحاكم الجنائية الدولية ،ف�أثبتت نف�سها بجدارة على ال�ساحتين
المحلية والدولية ،وهذا بحد ذاته �إنجاز كبير .و�أ�ضاف �أنها عا�شت في بيئة ثقافية
محترمة ،اكت�سبت منها العلم والثقافة والمبادرة ،وا�ستطاعت �أن تن�شىء �أ�سرة مثالية
وكر�ست جهدها لخدمة بلدها و�أمتها والإن�سانية ب�شكل عام ،و�أثبتت �أن المر�أة العربية
والأردنية ال تقل عن مثيالتها من ن�ساء العالم القياديات والمبدعات ،وقدمت نموذج ًا
للمر�أة الواعية المبدعة التي تح�سن �إدارة الوقت ،وتعرف كيف توجه بو�صلة الإنجاز
في االتجاه ال�صحيح.
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برعاية �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم
�إ�شهار ومناق�شة كتاب
*
«البطانية ت�صبح جاكيتاً وق�ص�ص من حياة تن َّعمت بالمعاناة»
للدكتور طالل �أبو غزالة ،ع�ضو المنتدى

التعقيب :الأ�ستاذ ح�سن �أبو نعمة
()2016/3/6

منـ ـ ــدو ًبا عن �سمو الأميـ ــر الح�ســن بن طالل ،رع ــى الأمي ــن العــام للمنتــدى
د .محمد �أبوح ّمور حفل �إ�شهار كتاب «البطانية ت�صبح جاكيتا وق�ص�ص من حياة
تنعمت بالمعاناة» ال�صادر باللغة الإنجليزية ،للدكتور طالل �أبو غزالة ،الذي يروي
فيه ف�صول �سيرته الذاتية الحافلة بالأحداث والمنعطفات والتحديات واالنت�صارات
واالنك�سارات ،منذ الهجرة الق�سرية من فل�سطين  ،1948ومعاناة الفقر والحرمان،
والكفاح في دروب الحياة ،وتحقيق الطموحات بالتفوق العلمي والدرا�سة والعمل
الم�ستمر.
و�أ�شار د .محمد �أبوح ّمور �إلى �أن هذا الكتاب ُيبرز في بعده الأ�سا�سي �أهمية
قيم الم�س�ؤولية الفردية والجماعية ،والم�شاركة ،والمواطنة الح ّقة ،القائمة على العلم
والأخالق والطموح والعمل ،و�أنْ تت�ش َّكل في �سياق التحديات لتكون قادرة على �إحداث
فعل التغيير و�صناعة الم�ستقبل .و�أ�ضاف �أن منتدى الفكر العربي يحاول من خالل
�أن�شطته �أن يقدم نماذج من التغيير الإيجابي الذي يتجاوز نطاق الذات المحدود �إلى
خدمة ال�صالح العام.
و�أو�ضح د� .أبو ح ّمور �أن بدايات د� .أبو غزالة كان من الممكن �أن تجعله �أديب ًا
مبدع ًا عندما كتب ق�صة في �أثناء درا�سته الجامعية  1958-1957فازت حينذاك
بجائزة المجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم في م�صر ،لكن عالم المال
والأعمال واالقت�صاد ،الذي تح ّول �إليه فيما بعد له �إبداعاته �أي�ض ًا ،وكما يحمل الأدب
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ر�سالة حياة �إن�سانية وروح ّية واجتماعية ،ف�إن االقت�صاد في فروعه المتن ّوعة ،هو ذو
ر�سالة بذات المعايير الجوهرية ل�ضمان كرامة الحياة الإن�سانية ،وبناء المجتمعات،
وح�سن توزيع الموارد وا�ستثمارها ،م�شير ًا �إلى �أن الإبداعات في حقولها المختلفة
ُ
ينبغي �أن تظ ّل م�صدر تكامل ال تباعد ،تترابط بروابط الثقافة والفكر ،واالنتماء
ال�صحيح ،والتطلُّع �إلى الأف�ضل في حياة الإن�سان والمجتمع.
وو�صف د� .أبوح ّمور هذه ال�سيرة ب�أنها �سيرة الطموح والعمل المثمر ،واالعتماد
على النف�س ،وعدم الي�أ�س ،وتحويل الف�شل �إلى فر�ص نجاح ونجاح باهر ،و�أنها ت�شتمل
على معاني اكت�ساب القوة من الذات لتنعك�س في الم�ساهمة بتعزيز روافد المجتمع
وتقوية ُبنيانه .فثقافة النجاح الحقيقي ،التي ت�ستمر في طرح �س�ؤال الم�ستقبل ،لي�ست
ثقافة �شخ�ص مع ّين ،و�إنما ينبغي �أن تكون ثقافة مجتمع و�شعب و�أ ّمةُ ،تطلق طاقات
العمل والإبداع في الأفراد ،و ُتق ِّلل من فجوات الذهنية التواكلية واالعتماد على الدعم
الخارجي.
من جهته ،تناول الدكتور �أبوغزالة في كلمة له خالل الحفل ،محطات من
م�سيرة حياته وبداية تا�سي�سه مجموعته في عام  ،1972م�شيدا بالدعم والرعاية
والف�ضل الذي قدمه �سمو االمير الح�سن له طوال فترات حياته.
كما ع ّرج على دخوله في مجال الأعمال في بادئ االمر عن طريق عمله �شركة
لتدقيق الح�سابات ،و�أكد �أبوغزالة �أهمية االختراعات الرقمية باعتبارها الأكثر �إدرار ًا
للمال ،بحيث �أ�صبحت �أغنى ال�شركات في العالم هي ال�شركات التي تهتم ب�صناعة
الإنترنت وبرمجة الكمبيوتر ،م�شير ًا �إلى �أن هذا القطاع ال يحتاج �إلى دعم و�إنما هو
قائم على العلم والمعرفة ،ومن هنا تظهر �أهميته للوطن العربي الذي يحتاج ال�شباب
�أن يكونوا مبتكرين.
واعتبر د� .أبوغزالة �أن ما تمر به الأمة العربية من �أزمات زائلة ،وهو الطريق
�إلى االزدهار والنه�ضة ،مبين ًا �أن مثل هذه الأزمات مرت بها كل دول العالم قبل �أن
تنتقل �إلى النه�ضة ك�ألمانيا والواليات المتحدة وغيرها.
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وتناول الأ�ستاذ ح�سن �أبو نعمة في كلمته مالمح وجوانب من �شخ�صية م�ؤلف
و�سبل تق ّدم الأمة ونه�ضـتها ،و�أ�شــار �إلى �أن
الكتاب و�سيرته ور�ؤيته للق�ضايا العربية ُ
د .طالل �أبو غزالة لم يتخ ّل عن ر�سالته القومية ،و�أنه في كل منا�سبة ُيع ِّرف نف�سه
ب�أنه عربي �أو ًال و�أخير ًا ،و�إذ يعتز ب�أ�صوله الفل�سطينية وبهويته الأردنية ،ف�إنه في الوقت
نف�سه يفخر بهويته العربية .وهو م�ؤمن ب�أن ان�ضواءنا تحت المظلة العربية الجامعة
ال تتعار�ض مع انتماءاتنا لبلداننا و�سعينا الزدهارها وتقدمها وعزتها حتى تكون
الأقطار العربية المزدهرة ل ِبنات متينة في ال�صرح العربي الكبير .ولوفائه و�صدق
انتمائه ،ف�إن د .طالل يحب هذا الوطن الأردني الغالي على نف�سه ،ويدين بالوالء
لقيادته الها�شمية ،ويترجم والءه بتنفيذ برنامج �شامل من الخدمات النافعة للمجتمع
من خالل مئات مراكز المعرفة التي �أن�ش�أها في �شتى �أرجاء المملكة ،خا�صة في
محافظات الجنوب ،وكذلك من خالل التوا�صل مع القيادات المحلية ،والتعرف على
مجاالت تو�سيع الخدمات ،وخلق فر�ص العمل و�إن�شاء الم�شاريع المنتجة.
و�أ�ضاف :لقد �أثار اهتمام د .طالل بالتعليم خالل العقد الأخير ده�شة الكثيرين
العتقادهم �أن مجاالت عمل مجموعته على تعددها وات�ساع مجاالتها ال عالقة لها
بالتعليم .لكن نظرته كانت �أن التعليم هو �أ�سا�س التقدم في �أي مجال ،وهو �أ�سا�س
نه�ضة الأمم ،وهو االزدهار وهو قوة المجتمعات و�صالبتها ،و�أهم من ذلك كله :التعليم
في نظره (المعرفة على الأ�صح) هي الثروة الحقيقية ،الثروة الوطنية الحقيقية .وهو
ي�ضرب الأمثال دائم ًا على �أن االختراعات المعرفية  ،Face book، Twitterوغيرها من
التطبيقات الإلكترونية ال�شائعة جلبت على مخترعيها ع�شرات المليارات من الدوالرات
بينما لم ينفقوا على �صنعها �إال المهارة المعرفية ،ال مواد خام وال طــاقة وال نفـط .وال
عذر لأمة ال ت�ستخدم ثروة المعرفة التي ال تعتمد �إال على العلم والمعرفة والعقل.
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�إ�شهار ومناق�شة كتاب
«مذكرات ح�سن �سعيد الكرمي (2007-1905م) في الحياة والثقافة العربية»
الذي �أ�صدره المنتدى � -إعداد وتحرير� :أ� .سهام الكرمي ،و�أ .كايد ها�شم
المتحدثون :معالي د .محمد �أبوح ّمور ( ُمقدِّ م الكتاب)؛ معالي �أ.د� .صالح جرار ،ع�ضـو المنتدى؛ �أ.
عبداهلل كنعان؛ �أ.د� .سعد �أبو دية؛ �أ� .سهام الكرمي
()2015/9/9

في حفل �شهد ح�ضور ًا حا�شد ًا �شاركت فيه �شخ�صيات فكرية و ُكتاب و�إعالميون
ودبلوما�سيون� ،أ�شهر المنتدى هذه المذكرات التاريخية ،و�شارك ب�إلقاء الكلمات فيه
د .محمد �أبوح ّمور الأمين العام للمنتدى ،و�أ.د� .صالح جرار �أ�ستاذ الأدب العربي في
الجامعة الأردنية وع�ضو المنتدى ،والأ�ستاذ عبداهلل كنعان الأمين العام للجنة الملكية
ل�ش�ؤون القد�س ،و�أ.د� .سعد �أبو دية �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في الجامعة الأردنية،
وال�سيدة �سهام ح�سن الكرمي ،لتي قامت ب�إعداد المذكرات وتحريرها باال�شتراك مع
الأ�ستاذ كايد ها�شم.
�أ�شاد المتحدثون بما قدمه العالمة الراحل ح�سن الكرمي ،الذي عا�ش مئة عام
ونيف ،من �آثار في مجاالت الفكر والأدب والإعالم والترجمة والتعريب والمعاجم.
كما �أ�شادوا برعاية المنتدى ورئي�سه �سمو الأمير الح�سن بن طالل لذكرى الكرمي
و�إ�صدار بع�ض م�ؤلفاته المخطوطة ،ومنها �إ�ضافة �إلى المذكرات كتاب «ق�ضايا في
الفكر والتفكير عند العرب» عام .2012
وقال د .محمد �أبوح ّمور� :إن �سيرة الكرمي التي ت�صورها المذكرات من ال�سير
التي �أغنت الم�شهد الفكري العربي الحديث والمعا�صر ،وجديرة ب�أن تقدم �إلى �أجيال
الأ ّمة ومثقفيها ،و�أن هدف المنتدى من ن�شرها هو الم�ساهمة في تعزيز التوا�صل
الثقافي بين �أجيالنا ،و�إغناء التجربة الح�ضارية والفكرية العربية بالأعمال المتميزة.
و�أ�ضاف �أن هذه ال�سيرة تنطوي على خال�صة ر�ؤية لأبعاد مهمة في ق�ضية الحفاظ
على الهوية الثقافية .فقد انتقل الكرمي من وطنه فل�سطين في �أعقاب نكبة عام 1948
للعمل في الق�سم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية ،وعا�ش �سنوات طويلة في لندن،
ومع �أثره الكبير في البرامج العربية لهذه الإذاعة ومنها برنامجه الأدبي ال�شهير (قول
على قول) ،ا�ستطاع �أن يبلغ �آفاق ًا فكرية مو�سوعية مهمة و�أن ينتج �أعما ًال ذات قيمة
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كبيرة ،تعددت بين المعاجم ودرا�سات في الفكر والتربية واللغة ونقد التراث و�إ�صالح
المعجم العربي والترجمة والتعريب ،مما يعد ثروة ثقافية تمثل �إن�سان ًا عربي ًا منتمي ًا
�إلى ح�ضارته ،ومتفتح ًا على الثقافات الأخرى بروح العلم.
من جهته ،تحدث �أ.د� .صالح جرار عن �أهمية المذكرات في االقتراب
من النماذج الب�شرية واالطالع على م�شاعرها و�أحا�سي�سها وطرق تفكيرها ،مما
يمكن �أن نجد في بع�ضه قدوة للأجيال في ن�ضالها و�صبرها وكفاحها وع�صاميتها
و�أخالقها ،ف�ض ًال عن البعد المتعلق بتاريخ الحياة االجتماعية وما يطر�أ عليها من
تغيرات وتطورات ،الذي قلما نجده في كتب التاريخ الر�سمي .كما ي�ستفاد من كتب
المذكرات في �سد ثغرات في التاريخ ال�سيا�سي بما يكمل �أحداث ًا منقو�صة� ،أو يزود
القارىء والباحث بروايات جديدة� ،أو تف�سيرات لبع�ض الأحداث والظواهر ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية الغام�ضة.
و�أو�ضح د .جرار �أن مذكرات الكرمي ،التي ت�صنف �ضمن مذكرات �أهل العلم
والأدب والثقافة والإعالم والتي كتبها خالل �سنوات حياته الأخيرة ،هي ذات فائدة
ومتعة وتحث القارىء على ال�صبر والمثابرة ،وتت�سم لغتها بالب�ساطة وال�سال�سة
والتكثيف واالخت�صار والخلو من الأ�ساليب اللغوية العوي�صة والمعقدة ،و�إن مال كاتبها
�إلى االخت�صار رغم تجربته الغنية زمان ًا ومكان ًا ،وتك�شف عن �شخ�صية نذرت نف�سها
ووقتها وجهدها للغة العربية والثقافة العربية ،وامتازت بال�صدق والأمانة والدقة
واالعتدال وكرم الأخالق و�صدق االنتماء.
تناول الأ�ستاذ عبداهلل كنعان في حديثه �صور ًا من العناية واالهتمام اللذين
�أوالهما �سمو الأمير الح�سن بن طالل لأ�ستاذه الكرمي في حياته ،والوفاء لذكراه،
و�أ�شار �إلى فاتحة كتاب مذكرات الكرمي بقلم �سم ّوه ،وقال� :إن هذه �شيمة الأمير الح�سن
وفا ًء و�إخال�ص ًا ومحبة للوطن والأمة و�أهل العلم؛ انطالق ًا من قيم و�شيم الها�شميين.
وذكر الزيارات التي كان يقوم بها �سموه �إلى منزل الكرمي بع ّمان وال�س�ؤال واالطمئنان
عن �صحته و�أحواله و�أحوال �أ�سرته دائم ًا ،حيث كانت تربطهما �صلة �أخوة و�صداقة.
كما تطرق كنعان �إلى ذكريات ح�ضوره بع�ض مجال�س الكرمي ،التي كان الكرمي
يروي فيها �أفكاره وخواطره بروح ال�شباب وخبرة الكهول وحكمة الفال�سفة .وقال :كان
را�ض بما ق�سمه اهلل له ،زاهد ًا في مباهج
ه ّمه المعرفة والغو�ص في محيطها الوا�سعٍ ،
الحياة وم�سراتها ،مدافع ًا قوي ًا وعام ًال على رفع �ش�أن اللغة العربية وحمايتها.
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و�ألقى �أ.د� .سعد �أبو دية في حديثه �أ�ضوا ًء على بع�ض �أفكار الكرمي في مذكراته
وغيرها من م�ؤلفاته؛ م�شير ًا �إلى لمحات تاريخية ذكرها الكرمي عن حياته في
فل�سطين ومنها معاناة �أحداث العنف بين العرب بعد عام  ،1936وا�ضطراب الأو�ضاع
وانت�شار ال�شائعات حتى بداية الحرب العالمية الثاني ًة .كما تناول �آراء الكرمي في
�ضرورة وجود تاريخ اجتماعي للعرب ،و�ضعف القراءة ،واالنتباه �إلى �أالعيب الفكر
المد�سو�سة عبر و�سائل الإعالم الدولية �أحيان ًا على اعتبار �أن النا�س لي�س لديهم
الوقت ليمح�صوا فيما تبثه ،وكذلك في الترجمة والتعريب ،وفي الف�صحى والعامية،
وغير ذلك من ق�ضايا.
و�أو�ضح د� .أبو دية �أن م�شروع الكرمي كان يتركز على �إنعا�ش اللغة العربية
وتنويرها من الداخل �إزاء م�شكلة مواجهة طوفان الم�صطلحات والمفاهيم الم�ستحدثة.
وا�ستهلت ال�سيدة �سهام ح�سن الكرمي كلمتها ب�شكر �سمو الأمير الح�سن بن
طالل على رعاية المنتدى لإ�صدار مذكرات والدها .و�أ�شارت �إلى ذكريات لم يدونها
الكرمي في مذكراته ،و�إلى �إنجازاته المعجمية التي ا�ستغرقت زمن ًا طوي ًال من
حياته و�إنتاجه اللغوي ،وكانت ح�صيلتها �أكثر من ثمانية معاجم في اللغة الإنكليزية
وما يقابلها في العربية على م�ستويات مختلفة� ،إ�ضافة �إلى معجمه في اللغة العربية
(الهادي �إلى لغة العرب) ،الذي يعد �أف�ضل ما �أحرزه في حياته.
ي�شتمل كتاب المذكرات الذي �أ�صدره المنتدى ،وقدم له �أمينه العام د .محمد
�أبوحمّور ،على ق�سمين :ي�ضم الأول ع�شرة ف�صول تروي �سيرة الكرمي في ن�ش�أته
بفل�سطين ودرا�سته في دم�شق والقد�س ،ومن ثم الهجرة �إلى بريطانيا والعمل في هيئة
الإذاعة البريطانية ،ورحالته الثقافية �إلى العديد من البلدان العربية والإفريقية
وغيرها ،وفترة تقاعده ،وتجاربة في القراءة والبحث والت�أليف� ،إ�ضافة �إلى مجموعة
من ال�صور تمثل مراحل مختلفة من حياته.
وفي الق�سم الثاني ،الذي جاء بعنوان «�سيرة ح�سن الكرمي و�آثاره في مر�آة
المفكرين والأدباء» ،والذي تت�صدره كلمة �سمو الأمير الح�سن بن طالل في حفل ت�أبين
الكرمي ،كلمات و�شهادات ودرا�سات ل ُكتّاب و�أدباء وم�ؤرخين ،هم� :أ.د .عبد الكريم
غرايبة� ،أ.د .عبد الكريم خليفة ،فخري �صالح ،د� .سمير مطاوع ،مجدولين �أبو الرب،
هيا �صالح ،د .م�صطفى محمد الفار ،يا�سين الجيالني ،كايد ها�شم� ،سهام الكرمي.
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ال�صحافة والإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي
مناق�شة كتاب «تاريخ الأردن (ال�صحافة م�صدراً)»
للأ�ستاذة الدكتورة هند �أبو ال�شعر ،ع�ضو المنتدى (الم�ؤ ِّلفة)

المتحدثون� :أ.د .عليان الجالودي؛ د .جورج طريف
�أدار اللقاء :معالي �أ.د� .صالح جرار ،ع�ضو المنتدى
()2015/3/16

و�سط ح�ضور نوعي لمثقفين و�أكاديميين و�إعالميين ،ا�ست�ضاف المنتدى ندوة
نقا�شية وحفل �إ�شهار كتاب «تاريخ الأردن :ال�صحافة م�صدر ًا» ،لأ�ستاذة التاريخ
الحديث في جامعة �آل البيت �أ.د .هند �أبو ال�شعر وع�ضو المنتدى.
وقال الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور� :إن التاريخ على الدوام هو م�صدر
�إغناء للحا�ضر والهوية ،و�سند لر�سم خطوات الم�ستقبل بثقة م�ستلهمة لعبرة الما�ضي
وخال�صة تجارب ال�سابقين ،م�ضيف ًا �أن الكتاب ما هو �إال حلقة من حلقات الت�أريخ
العام الذي �أعيد فيها ا�ستك�شاف المخزون الح�ضاري العميق لل�شخ�صية العربية من
خالل الفكر التنويري النه�ضوي.
و�أ�شار �أ.د� .صالح جرار� ،أ�ستاذ الأدب العربي في الجامعة الأردنية وع�ضو
المنتدى ،الذي �أدار اللقاء� ،إلى �أهمية هذا الكتاب بما يمثله من منهجية جديدة في
البحث التاريخي والدرا�سات الأردنية من خالل اعتماد ال�صحافة م�صدر ًا وتوثيق ًا
للوقائع التاريخية ،وبالجهد المتميز الذي قدمته الم�ؤلفة ال�ستكمال �سل�سلة في التاريخ
الأردني تعتبر بع�ض حلقاتها من الحلقات المفقودة
وقال� :إن الكتاب ي�ؤ ّرخ لمراحل مهمة من تاريخ الأردن من عام ()1923 -1876
اعتماد ًا على ال�صحف ال�صادرة في تلك الفترة ،مع التحليل والتعليق من قبل الم�ؤلفة
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التي بذلت جهد ًا كبير ًا في جمع وتبويب وتحليل الأخبار من ال�صحف ال�صادرة في
القرن التا�سع ع�شر.
و�أ�شار �أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي في جامعة �آل البيت �أ.د .عليان الجالودي �إلى
�أن الكتاب هو �إنجاز �أكاديمي ر�صين ي�ضاف ل�سجل الم�ؤلفة الحافل بالإنجاز ،و�إ�سهام
طيب ي�صب في م�ساهمتها المتميزة في الت�أريخ للأردن في �آوخر العهد العثماني
وبواكير عهد االمارة .وب ّين �أن الم�ؤ ِّلفة بتركيزها على ال�صحافة� ،أكدت �أهمية هذا
الم�صدر كونه ذاكرة الع�صر ،فهي تغطي الأحداث اليومية ،كما �أنها م�صدر للخبر،
و�أن ال�صحافة �سجلت جوانب تاريخية لم تتناولها الم�صادر التاريخية التقليدية
ور�صدت �أنماط الحياة االقت�صادية واالجتماعية ال�سائدة في الأرياف والبوادي.
وقال الباحث الأكاديمي والإعالمي د .جورج طريف الداوود� :إن اختيار الباحثة
لدرا�سة �شرقي الأردن في القرن التا�سع ع�شر والربع الأول من القرن الع�شرين ،ا�ستناد ًا
�إلى �صحافة ذلك الع�صر ،لم يكن ع�شوائي ًا ،و�إنما كان عن درا�سة وفهم للتطورات التي
ح�صلت في تلك الفترة التي �شهدت تح ّوالت كبيرة في العهد العثماني من ابرزها
�إجراء �إ�صالحات �إدارية وتعليمية واقت�صادية كبيرة على م�ستوى االمبراطورية،
حيث ن�ش�أت الم�ؤ�س�سات والمدار�س والكليات وانت�شرت ال�صحف والمجالت والمطابع
والم�ؤ�س�سات االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية والتعليمية.
و�أو�ضحت م�ؤلفة الكتاب الدكتورة هند �أبو ال�شعر �أن �صحافة القرن التا�سع
ع�شر من مجالت فكرية و�صحف يومية و�أ�سبوعية تمثل الكنز المر�صود في �أفالم
المايكروفيلم في دور الأر�شيف كونها كانت حا�ضنة فكر التنوير والثقافة في بالد
ال�شام وم�صر وبالد المهجر« ،ولأن الو�صول �إلى هذا الر�صيد الغني ال يتوافر �إال
للباحثين فقد �ساورني �إح�سا�س دائم �أن م�س�ؤولية تقديم فكر التنويريين وا�ستعادة
ذاكرة الأجداد تقع على عاتق الفئة التي ت�ستطيع الو�صول �إلى هذه المنابع».
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بح�ضور وم�شاركة �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل ّ
المعظم
*
اللقاء الفكري حول «�أثر مواقع التوا�صل االجتماعي على الت�ضامن المجتمعي»
المتحدثان :د .با�سم الطوي�سي ،مدير معهد الإعالم الأردني؛ الأ�ستاذة بريهان قمق ،كاتبة و�إعالمية
()2016/8/23

�أكد �سمو الأمير الح�سن بن طالل �ضرورة االنتقال من المعلومة كخدمة� ،إلى
توظيفها بتح�سين الواقع المجتمعي ،داعي ًا� إلى �أن�سنة الأعمال في مواجهة التحديات،
واعتماد الو�سطية في التعامل ،و�إعمال �صوت العقل واالبتعاد عن الغلو ،بما يقود
المجتمعات �إلى مزيد من االندماج دونما تمييز.
ولفت �إلى �أن ال�شباب يطورون مهاراتهم الحياتية بحث ًا عن م�ستقبل �أف�ضل في
حياتهم ،م�شيد ًا ،في هذا ال�سياق ،بالم�ستوى المتقدم لقدرات حملة الجائزة الذهبية
من خريجي جائزة الح�سن لل�شباب.
ودعا �سموه �إلى توظيف الو�سيلة التقنية والمعرفية في بناء من�صة جديدة
تتحدث عن م�ستقبل الأردن ،ال�سيما و�أنها لم تعد محلية و�إنما عالمية.
وقال �سموه �إن التقانة يجب �أن ت�ستثمر في تحقيق الت�ضامن المجتمعي وتعمل على
خدمة العملية التنموية والإ�صالحية وبناء المجتمع ونه�ضته؛ الفت ًا �إلى �أن الدرا�سات
العربية والعالمية �أفادت من ات�ساع حجم ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي في
المجتمعات العربية ،التي تبحث عن التوا�صل بهدف الرقي وتح�سين الأو�ضاع العلمية
والمعرفية لج�سر الهوة بينها وبين العالم المتقدم.
افتتح اللقاء بكلمة من د .محمد �أبوح ّمور ،الذي �أ�شار �إلى �أن هنالك ق�ضايا
وظواهر متعلقة بحجم انت�شار و�سائل التوا�صل االجتماعي وا�ستخدامها �أ�صبحت
تنعك�س على �صورة المتغيرات في المجتمعات العربية ،وتحتاج �إلى المتابعة والدرا�سة
واالهتمام ،كون هذه الو�سائل م�ستخدمة من �شرائح مختلفة ابتدا ًء من حديثي ال�سنّ
وال�شباب حتى �أ�صحاب الأعمال وم�ؤ�س�سات الإعالم والثقافة وال�شركات والم�صانع،
وكذلك الحكومات الإلكترونية ،وغير ذلك.
من جهته� ،أ�شار د .با�سم الطوي�سي �إلى �أن عدد ًا من تقارير مر�صد الإعالم
الأردني (�أكيد) تتبعت مدى انطباق مفهوم «الأقلية ال�صارخة» الذي طورته الدرا�سات
الإعالمية الجديدة ،على ما يحدث على �شبكات التوا�صل االجتماعي في الأردن ،حيث
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ي�شير هذا المفهوم �إلى مجموعة �صغيرة من النا�شطين المعلومين �أو المجهولين
الذين ي�ساهمون بتوجيه الر�أي العام في ق�ضايا محددة ،ويخلقون ظاهرة ا�ستقطاب
بين الم�ؤيدين والمعار�ضين.
وقال د .الطوي�سي �إن نتائج التتبع الكيفي على �شبكة التوا�صل االجتماعي
«في�سبوك» التي نفذت ب�ش�أن بع�ض الق�ضايا المثارة في المجتمع م�ؤخر ًا �أكدت
هذه النتيجة من حاالت اال�ستقطاب ،والتي تتمثل في �أقلية من المعلقين يطرحون
�أ�سئلة غريبة وم�ستفزة لتقاليد المجتمع وثقافته ،الأمر الذي يدفع بهجوم معاك�س
من التعليقات .و�أن هذه الأقلية من النا�شطين الذين يتمتعون بخ�صائ�ص ترتبط
بالقدرة على انتاج المحتوى المثير والجاذب� ،أو طرح الق�ضايا الح�سا�سة والم�ستفزة
ولديهم دينامية التفاعل الذي ي�ستجيب لطبيعة ال�شبكة ،هم من يخلقون �أحيان ًا حالة
�شبه افترا�ضية قد ال يكون لها معادل مو�ضوعي في الواقع كما هو الحال في خطاب
الكراهية الطائفي.
وقالت الأ�ستاذة بريهان قمق في مداخلتها :من التحديات التي تواجه مجتمعنا
ُ
اختالط المفاهيم والم�صطلحات وا�ستخدامها بطرق مغايرة لحقيقتها
�أي�ض ًا
المعرفية ،وعليه ُيتخذ موقف عدائي في مواقع التوا�صل االجتماعي  ...فمث ًال من
�أكثر الم�صطلحات �سوء ًا للفهم :ال َعلمانية  ،الليبرالية  ،الحريات ب�شكل عام  ...حري ُة
التعبير ،التجديد  ،ال�سالم  ،الف�ساد � ...إلخ ،وكثير ًا ما ت�ؤدي النقا�شات �إلى �صدام
لفظي عنيف بين المتفاعلين عبر الفي�سبوك مث ًال �أو تويتر� ،أي ال يوجد لدى مجتمعاتنا
أو�ساط المثقفة  -فكيف بال�شبابية  -ا�ستقرا ٌر للمفاهيم التي ت�شكل �أر�ضي ًة
حتى بين ال ِ
تفاعلي ًة عو�ض ًا �أن ت�صي َر عدائي ًة وتحري�ضي ًة .و�أ�ضافت �أن مواقع التوا�صل االجتماعي
تبدو �ساح ًة لممار�سة نوع جديد من التن�شئة ال�سيا�سية يمكن اعتبا ُرها تن�شئ ًة �سيا�سي ًة
ذاتي ًة �أو غي َر موجهة ،بمعنى �أنها ال تقود هذه العملي َة جه ٌة �أو م�ؤ�س�س ٌة ما� ،سواء ر�سمي ًة
أحزاب ال�سيا�سي َة
�أو غ َير ر�سمية ،فعلى الرغم من �أن �أغلب الم�ؤ�س�سات الر�سمي ِة وال َ
التوا�صل االجتماعي ،ف�إن ت�أثي َرها يبدو محدود ًا،
وال�صحف لها �صفحاتٌ على مواق ِع
ِ
التعر�ض
وال �سيما �أن م�ستخدمي الإنترنت يملكون في هذه الحالة مطلقَ الحري ِة في
ِ
للمحتوى الذي ُ
تعر�ضه هذه ال�صفحاتُ والمواق ُع ،ف�ض ًال عن الطبيع ِة التفاعلية التي
الم�ستمر للأفكا ِر والر�ؤى المطروح ِة من جمي ِع الأطراف.
ت�سمح بالحوا ِر واالنتقا ِد
ِ
ُ
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محا�ضرة «واقع الإعالم العربي وتحديات الم�ستقبل (الأردن نموذجاً»
المتحدث :د� .أمجد القا�ضي ،المدير العام لهيئة الإعالم /الأردن
()2016/9/6

�أكد د .القا�ضي على الحاجة �إلى �صناعة �إعالم مهني يحاكي القيم والأخالق
والإن�سانية ،ويبتعد بالأفكار المتطرفة وال�شاذة بعيد ًا عن �شا�شاتنا و�إذاعاتنا
و�أثيرنا و�شبابنا .وقال �إنه يتوافر في الأردن بيئة ا�ستثمارية �آمنة ت�شكل حالة مثالية
لل�صناعة الإعالمية بف�ضل القوانين والت�شريعات المتطورة عالوة على �أجواء الحرية
والديمقراطية.
وب ّين �أن ت�ضافر الجهود من مختلف �صنوف الإعالم ي�شكل �أهمية لمزيد من
العمل نحو �إقرار تناف�سية عربية تقود �إلى التميز في العمل الإعالمي والجهد والإبداع
لخدمة ق�ضايا العرب الم�صيرية والأجيال القادمة ،وعلى ر�أ�سها محاربة ومواجهة
الإرهاب والتطرف ،مو�ضح ًا �أن �أهداف �إعالم الدولة الأردنية للمرحلة المقبلة ينبغي
�أن يكون معبر ًا بو�ضوح عن ثوابت الدولة وقيمها ومعالمها و�أهدافها وتطلعاتها.
و�أ�شار د .القا�ضي �إلى �أهمية تقديم �إعالم �أردني معا�صر يقوم على التعددية
واال�ستقاللية والتناف�سية والمهنية والحرية الم�س�ؤولة ،وتقديم �صورة �صادقة
ومو�ضوعية عن واقع الدولة للمجتمع وللعالم الخارجي ،والم�ساهمة في تحقيق التنمية
الم�ستدامة وال�شاملة من خالل االت�صال والإعالم والتعبير عن �أولويات المجتمع
وحاجاته.
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محا�ضرة «دور الإعالم في ُ�صنع الر�أي العام»

المتحدث :معالي د� .سمير مطاوع ،وزير الإعالم �سابق ًا والم�ؤرخ والمح ِّلل ال�سيا�سي
()2016/11/1

دعا د� .سمير مطاوع في محا�ضرته �إلى �ضرورة االعتناء ب�إجراء �أبحاث ميدانية
لمعرفة ردود الفعل الجماهيرية �إزاء الر�سالة الإعالمية ،وعدم االكتفاء �أو االعتماد
كلي ًا على هذه الردود من خالل ما تن�شره ال�صحافة �أو تبثه و�سائل الإعالم الأخرى من
�إذاعة وتلفزيون .ذلك �أن هذه الأبحاث تبرز  -ت�أييدا �أو معار�ضة  -مدى الحاجة �إلى
تعديل الر�سالة �أو تو�ضيح م�ضمونها ب�شكل �أكبر ،لي�سهل على الفئات الجماهيرية ذات
التعليم المتو�سط �أو الب�سيط فهمها وا�ستيعاب المطلوب وبالتالي اتخاذ موقف منها.
كما دعا د .مطاوع �إلى تج ّنب الن�صح والخطابة في توجيه الر�أي العام باعتبار
�أن المتل ّقي �سيجد نف�سه ُي�ساق بنوع من الإكراه لتب ّني م�ضمون الر�سالة ،ما ي�ؤ ّدي �إلى
نتيجة عك�سية  ،وهي ما ال يريده المر�سل الذي يهمه الت�أثير الإيجابي في الر�أي العام،
وبالتالي �صنع ر�أي عام م�ؤيد لطبيعة الر�سالة� ،سواء �أكانت تهدف �إلى الح�صول على
الدعم �أم تعزيز الرف�ض �أو المعار�ضة .و�أو�ضح ذلك بمثال عن دور بع�ض الإذاعات
العربية في مرحلة الحرب الباردة العربية  -العربية خالل حقبة الخم�سينيات
وال�ستينيات .وهي حالة ال تختلف عن الدور الذي تمار�سه بع�ض الف�ضائيات العربية
في الوقت الحا�ضر .
و�ش ّدد على �ضرورة الإيمان بالق�ضايا التي يطرحها الإعالمي نياب ًة عن حكومته
�أو م�ؤ�س�سته ،والمعرفة الكاملة بدور وت�أثير الو�سيلة الإعالمية التي ي�ستخدمها في بثّ
ر�سالته الهادفة �إلى �صنع ر�أي عام متف ّهم وداعم للر�سالة الإعالمية.
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برعاية وم�شاركة �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم
�إ�شهار المجموعة الكاملة لمجلدات جريدة «القِبلة» التاريخية
المتحدّثون� :سمو الأمير الح�سن بن طالل
د .محمد �أبوح ّمور؛ �أ.د .محمد عدنان البخيت؛ �أ.د .هند �أبو ال�شعر؛ ع�ضو المنتدى
(المكتبة الوطنية /ع ّمان)2016/12/19 ،

برعاية وم�شاركة �سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم ،وبمنا�سبة مئوية الثورة
العربية الكبرى� ،أ�شهر منتدى الفكر العربي ،م�ساء االثنين  2016/12/19في المكتبة
الوطنية ،المجلدات الثمانية لجريدة «ال ِقبلة» في �إ�صدارها الجديد الذي كتب مقدمته
�سمو الأمير الح�سن ،وكان �أ�صدرها المغفور له ال�شريف الح�سين بن علي في مكة
المكرمة مع انطالقة الثورة العربية الكبرى وت�أ�سي�س الدولة العربية الها�شمية في
العام  1916وا�ستمرت حتى العام  ،1924والتي توثق لمرحلة مهمة من النه�ضة العربية
في التاريخ الحديث.
و�شارك في �إلقاء كلمات في حفل الإ�شهار كل من� :أ.د .محمد عدنان البخيت
رئي�س مجل�س �أمناء المركز الوطني لحقوق الإن�سان ومدير مركز الوثائق والمخطوطات
ودرا�سات بالد ال�شام في الجامعة الأردنية ،و�أ.د .هند �أبو ال�شعر �أ�ستاذة التاريخ
الحديث في كلية الآداب والعلوم بجامعة �آل البيت وع�ضو المنتدى ،والأ�ستاذ محمد
ال�شرقاوي مدير عام دار ورد الأردنية للن�شر التي قامت م�ؤخر ًا بن�شر مجلدات �أعداد
«ال ِقبلة» .و�أدار الحفل و�شارك ب�إلقاء كلمة بالمنا�سبة د .محمد �أبوح ّمور الأمين العام
للمنتدى.
�أكد �سمو الأمير الح�سن ،في كلمته التي افتتح بها حفل الإ�شهار ،الحاجة
ال�ستعادة زمن التنوير والفكر والنهو�ض الذي ي�ضع العرب في المكانة التي ي�ستحقونها
فكر ًا وعم ًال وح�ضار ًة ،مو�ضح ًا �أن �إ�صدار الجريدة الحجازية تزامن مع �إعالن
ال�شريف الح�سين بن علي نه�ضة العرب.
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وقال �سم ّوه �إن هذه النه�ضة ت�ص ّدت لمظاهر ا�ستغالل الدين الحنيف كافة،
و�أكدت في الوقت ذاته �أن الإ�سالم والتقدم �صنوان ال يفترقان ،مثلما طالبت بتطبيق
نظام ال�شورى كو�سيلة للإ�صالح االجتماعي وال�سيا�سي.
و�أ�ضاف �سموه �أن النه�ضة �أولت �أي�ض ًا اهتمامها بال ُبعد الح�ضاري الإن�ساني
للمنطقة العربية والتم�سك بالتراث في مواجهة الأخطار المحيطة بالأمة.
ولفت �سموه �إلى �أن جريدة «القبلة» التي �أ�صدرها و�أ�شرف عليها وكتب افتتاحيات
من �أعدادها ال�شريف الح�سين بن علي ،ملك العرب ،اخت�صرت �سيرة وم�سيرة نه�ضة
العرب ،وكان �شعارها الدائم «جريدة لخدمة الإ�سالم والعرب» ،ومر�آة �إعالمية
�صادقة للنه�ضة العربية كما �أرادها ال�شريف الح�سين.
و�أكد �سموه �أهمية تجديد الخطاب النه�ضوي العربي وا�ستعادة الروح التي بثتها
النه�ضة العربية في العقول والنفو�س ،الأمر الذي يحتاج �إلى انطالقة الفكر التنويري
المعا�صر في التعليم والخطاب الإعالمي.
و�أ�شار �سم ّوه �إلى �أن التم�سك باال�ستقالل الثقافي يعيد تجديد العقل العربي
المنفتح على الآخر ،انطالقا من خ�صو�صيته التي تحترم التنوع والتعددية الثقافية
التي تقودنا �إلى الحديث عن مفهوم العي�ش الم�شترك.
بدوره� ،أ�شار الأمين العام للمنتدى ،د .محمد �أبوح ّمور ،في كلمته� ،إلى �أن
م�ضامين جريدة «القبلة» تمثل زاد ًا فكري ًا من الدرو�س في الإيمان والعمل والت�ضحيات،
ح�ضاري لقادة الأ ّمة و�أبنائها
العربي النه�ضوي ،ومر�آة امتداد
فكانت حا�ضنة للفكر
ّ
ّ
في �صياغة ر�ؤية م�شتركة للتجديد والحياة ال ُف�ضلى ،وتعبير ًا عن ا�ستعادة المبادرة
إيجابي في
الم�ستندة �إلى قيم النه�ضة والوحدة واال�ستقالل ،وفتح �آفاق التفاعل ال ّ
الف�ضاء الإن�ساني ،خدمة للق�ضايا العربية والإ�سالمية والإن�سانية.
و�أ�ضاف �أن هذه الم�ضامين والأبعاد من �ش�أنها �أن تبعث الثقة والأمل في �أو�صال
الأ ّمة ،لتجديد عزائم �أبنائها ،وتجنيبهم الي�أ�س والإحباط ،لإطالق العقول نحو التفاكر
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والإبداع لر�سم معالم الم�ستقبل؛ داعي ًا الم�ؤ�س�سات الفكرية والثقافية والباحثين �إلى
اال�ستفادة من هذا الكنز التاريخي النه�ضوي المتمثل في مج َّلدات جريدة «القبلة»،
والتق ّدم – ولي�س العودة – نحو �أدب ّيات فكر النه�ضة الثورة العربية الكبرى التي
�سبقت ع�صرها؛ كفكر �إن�ساني م�س�ؤول ،و�ضمير ًا واعي ًا لم�صالح الأ ّمة.
من جانبه� ،أ�شار رئي�س مجل�س �أمناء المركز الوطني لحقوق الإن�سان ،مدير
مركز الوثائق والمخطوطات ودرا�سات بالد ال�شام� ،أ.د .محمد عدنان البخيت ،في
كلمة له� ،إلى ما تمثله الجريدة من �أر�شيف وطني نه�ضوي ،و�إلى الدور الها�شمي الذي
رافق �إ�صدارها لتكون منارة علم ومعرفة وم�سيرة عطاء في زمن �أحوج ما يكون للعلم
والمعرفة ،م�شيد ًا بدور �سمو الأمير الح�سن في �إطالق المبادرات الخالقة في هذا
المجال.
ومن جهتها ،قالت �أ�ستاذة التاريخ الحديث في جامعة �آل البيت� ،أ.د .هند �أبو
ال�شعر ،في كلمتها� :إن الجريدة تمتاز بخطاب ذكي يحفظ تطور الفكر النه�ضوي،
الفت ًة �إلى �أن فكر ال�شريف الح�سين بن علي الذي ن�شرته «القبلة» عبر �أعدادها ي�ستحق
�أن يظل منارة للعروبة وتالحمها الوثيق مع الإ�سالم.
و�أ�ضافت د� .أبو ال�شعر �إننا �أحوج ما نكون اليوم �إلى ا�ستعادة فكر مرحلة الثورة
العربية الكبرى ،وقراءة مجريات الأحداث في العمق ،وتحليل الواقع الذي دفع بالثورة
�إلى ال�سطح .فجريدة «ال ِقبلة» من �أكثر م�صادرنا التاريخية م�صداقية ،و�سي�ساعدنا
ن�شرها بكل �أعدادها على �إعادة كتابة تاريخ المرحلة كلها ،والمنطقة العربية الرحبة
في الم�شرق العربي وبلدان المهجر حيث كانت الجريدة تتوا�صل فيها مع مليون عربي
مهاجر في مطلع القرن الع�شرين ،وكتب فيها من �أدباء المهجر والم�شرق العربي
جبران خليل جبران ،واليا�س فرحات ،وحليم دمو�س ،وغيرهم .
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وفي كلمة لنا�شر مجلدات «القبلة» الأ�ستاذ محمد ال�شرقاوي ،اعتبر �أن الجريدة
تت�ضمن تعبير ًا �شمولي ًا عن الوعي ب�أ�سباب النه�ضة وغاياتها وتطلعاتها ،وتمثل �أي�ض ًا
م�شروع ًا عروبي ًا مكتمل الأركان ترت�سم معه مالمح الت�أثير الكبير للنه�ضة العربية في
بالد العرب والم�سلمين ،وت�أكيد عمق ال�شعور بالخ�صو�صية الثقافية العربية؛ وا�صف ًا
«ال ِقبلة» ب�أنها تحتوي مادة غنية في رفد المعرفة التاريخية المتعلقة با�ستلهام معطيات
النه�ضة ومرتكزاتها.
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االقت�صاد والمال واال�ستثمار
مناق�شة كتاب «قراءات في الم�سيرة االقت�صادية الوطنية»
لمعالي د� .إبراهيم بدران ،ع�ضو المنتدى (الم�ؤ ِّلف)
التعقيب :الأ�ستاذ ح�سام عاي�ش ،خبير ومح ِّلل اقت�صادي
�أدارت اللقاء :المهند�سة د .غيداء �أبو رمان /جامعة الإ�سراء
()2015/3/23

�أكد د .محمد �أبوح ّمور ،الأمين العام للمنتدى� ،أهمية البحث في الجوانب
والتداعيات االجتماعية والت�أثيرات ال�سيا�سية على ال�ش�أن االقت�صادي ،م�شير ًا �إلى
�أن كتاب «قراءات في الم�سيرة االقت�صادية الوطنية» ،ي�شتمل على قراءات وتحليالت
ووجهات نظر تنطوي على هذا ال ُبعد المهم من التداخل المعرفي .وقال� :إن هذا اللقاء
ي�أتي في �سياق خطة برامجية جديدة للمنتدى تت�ضمن محاور متنوعة من بينها محور
االقت�صاد والريادة والإبداع.
وكانت المهند�سة د .غيداء �أبو رمان ،الأ�ستاذة في جامعة الإ�سراء ،التي �أدارت
النقا�ش ،قد و�صفت كتاب د� .إبراهيم بدران ب�أنه يمثل �إ�سهام ًا علمي ًا و�إ�ضافة فكرية
بما يقدمه من قراءة للحالة االقت�صادية الأردنية على مدى �أعوام عدة وعر�ض ًا
للتداخالت االقت�صادية العالمية ،في وقت يحتاج فيه الوطن العربي �إلى التكامل
االقت�صادي و�إ�سهامات المفكرين والخبراء والمبدعين في الو�صول �إلى هذا التكامل.
من جهته� ،أو�ضح م�ؤلف الكتاب د� .إبراهيم بدران ،م�ست�شار رئي�س جامعة
فيالدلفيا للعالقات الدولية وال�ش�ؤون العلمية وع�ضو المنتدى� ،أن قراءة الحالة
االقت�صادية الأردنية على مدى �سنوات عدة ،ومن مدخل الطبيعة االجتماعية للن�شاط
االقت�صادي وت�أثر الحالة االقت�صادية بال�سيا�سة والإدارة والتكنولوجيا ،عدا ت�أثرها
ب�سرعة التغيير في الع�صر الحالي ،تجعل من تتبع توجهات االقت�صاد والتعرف �إلى
ال�سيا�سات والقرارات التي ت�ؤثر فيه �أمر ًا �ضروري ًا لتقييم الإنجاز.
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و�أ�ضاف �أن بلد ًا كالأردن كان يطمح منذ ربع قرن �أو �أكثر �أن يحتذي النموذج
ال�سنغافوري �أو ال�سوي�سري ويتح ّول �إلى دولة �صناعية متقدمة ،ف�إن تعرف �أ�سباب
وحيثيات الإخفاق في تحقيق هذا الهدف تحتل �أهمية خا�صة �إذا �أردنا بناء الم�ستقبل
بطريقة مختلفة ،وفي �إطار االن�شغال بالبحث في ق�ضية تقدم الأمم والدول ،وما الذي
يجعل دولة تتقدم على غيرها ،و�أمم ودول �أخرى بعك�س ذلك� ،أو تتراجع �أحيان ًا.
و�أ�شار د� .إبراهيم بدران �إلى �أن هدفه من ت�أليف هذا الكتاب ،الذي �ضمنه
�أرقام ًا ومقارنات حول الم�سيرة االقت�صادية في الأردن ،هو محاولة الإجابة عن
�س�ؤال :هل تتحرك البو�صلة االقت�صادية ،ومن حيث طبيعتها االجتماعية ،في االتجاه
ال�صحيح؟ مركز ًا في هذا ال�سياق على �أن الدرو�س الرئي�سية التي ينبغي على الدول
والمجتمعات النامية �أن تعيها تتمثل في �أن دور الدولة يجب �أن يكون بارز ًا وقيادي ًا
وم�صان ًا دوم ًا ،فتمار�سه من خالل الرقابة الواعية ،والتوجيه العلمي الحكيم ،وو�ضع
ال�ضوابط ،و�إعطاء ال�ضمانات .و�أن االقت�صاد هو ظاهرة مجتمعية وال يمكن �إغفال
دور المجتمع �أو التهاون في م�صالحه� ،أو ج ّره �إلى مواقع ال تخدم ا�ستقراره و�أمنه
المعا�شي ،و�أن التوازن بين الإنتاج واال�ستهالك واالدخار واال�ستثمار ،هو حجر الزاوية
في النمو االقت�صادي ،ف�ض ًال عن �أن ان�صراف الأفراد لبناء ثرواتهم بعيد ًا عن
الم�شاريع الإنتاجية و�أن يكونوا �أحرار ًا في توجهاتهم ،من �ش�أنه �أن ُي�ضعف االقت�صاد
الوطني ويهدد الثروات الفردية والم�ؤ�س�سية ،وعلى الدولة �إقامة التوازن المطلوب.
ودعا د .بدران �إلى �إن�شاء مركز �أبحاث متخ�ص�ص يكون مر�صد ًا اقت�صادي ًا وعلمي ًا
وطني ًا قوي ًا ،يقدم الأفكار الجديدة ،والآراء المبدعة ،للمحافظة على الإنجازات
الوطنية والدفع باتجاه تطويرها.
وقدم الباحث والمحلل االقت�صادي الأ�ستاذ ح�سام عاي�ش تعقيب ًا على ما طرحه
الكتاب ،م�شير ًا �إلى �أن هذا الكتاب ي�ؤرخ للفكر االقت�صادي الأردني على مدار �أكثر
من عقد من الزمان ،ويغو�ص في �أعماق الثقافة التي حكمت وما تزال منطلق و�آلية
التفكير االقت�صادي المتوارثة  -و�إن كانت هنالك ا�س ـ ــتثناءات – والتي �أدت وت�ؤدي
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برغم كل ما تحقق حتى الآن �إلى �إبطاء وتيرة النمو االقت�صادي ،وبالتالي االجتماعي،
و�إلى انتهاج طريق ظاهره الإ�صالح ،وباطنه اكت�ساب ثقافات اقت�صادية فرعية جميلة
ال�شكل من الخارج بفعل الت�أثر بما �س ّمي موجات النيوليبرالية االقت�صادية التي
ا�ستخدمت في الخ�صخ�صة ولإدخال مناهج تفكير هي في الحقيقة نتاج مجتمعات
ر�أ�سمالية ،فيما يتم ا�ستخدامها دون انتظار للتفاعل معها �أو �إدراك م�ضامينها
ومعانيها في االقت�صاد كما في ال�سيا�سة على قاعدة التق ُّبل االجتماعي لها ،مما �أوجد
حالة من الف�صام االقت�صادي االجتماعي ،وتحميل النا�س م�س�ؤولية الأعباء التي
يتحملها االقت�صاد وحتى نتائج الأخطاء في القرارات االقت�صادية.
وقال الأ�ستاذ ح�سام عاي�ش �إن كل انتعا�ش اقت�صادي ال ينعك�س مبا�شر ًة على
�أغلبية النا�س من خالل فر�ص العمل والتو�سع في الإنتاجية وتح�سين ًا لم�ستوى المعي�شة
يظل مجرد انتعا�ش عابر.

منـ ــاق�شــة كتـ ــاب
*
«الجهاز الم�صرفي :الدور المحوري واال�ستجابة للتحديات »2014-2006
د .عدلي �شحادة قندح ،المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ،ع�ضو المنتدى
التعقيب :معالي د .جواد العناني ،ع�ضو المنتدى
()2015/4/22

قال الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور� :إن الكتاب يعك�س فل�سفة وتطور
الجهاز الم�صرفي الأردني ،وي�سهم في �إلقاء �إ�ضاءات على الطريق التي يمكن �أن
ي�سلكها االقت�صاد بعد الأزمات التي م ّر بها العالم.
و�أ�ضاف خالل هذا اللقاء الذي ح�ضره نائب محافظ البنك المركزي الدكتور
عادل �شرك�س� ،أن درا�سات ومقاالت الكتاب تن ّور المجتمع وتن�صح �صاحب القرار
وتقدم بدائل.
بدوره ب ّين الم�ؤ ِّلف د .قندح �أن هذا الكتاب عبارة عن درا�سات بحثية ن�شرت في
العديد من المجالت المحلية والخارجية تخ�ص الجهاز الم�صرفي ،وموا�ضيعه تخ�ص
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ال�سيا�سة النقدية ،و�أرباح البنوك ،ودور البنوك في تمويل القطاع الخا�ص الأردني ،وموزانة
الدولة من خالل ا�ستثمارات البنوك في اذونات الخزينة ،ومديونية الحكومة الأردنية.
وقال� :إن الجهاز الم�صرفي يعد من �أكثر القطاعات االقت�صادية متانة ،و�أن
الأزمات التي ت�شهدها المنطقة لم ت�ؤثر في الجهاز الم�صرفي الأردني ،و�أكبر دليل
عدم حاجة اي بنك لالقترا�ض من البنك المركزي ،الأمر الذي يعطي الجهاز
الرقابي مزيد ًا من الأريحية في التعامل مع الجهاز الم�صرفي ،وذلك بف�ضل ح�صافة
ور�شادة البنك المركزي.
وقال د .جواد العناني في تعقيبه على الكتاب� :أنه الكتاب جاء متخ�ص�ص ًا ،وقدم
الم�ؤ ِّلف المعلومات من الواقع وا�ستخدم في الكتاب اللغات الثالث :الكلمة المكتوبة
وال�صورة المو�ضحة والإح�صائيات الدالة ،و�إن الكاتب يوثق لمرحلة مهمة من تاريخ
الأردن االقت�صادي ،الأمر الذي نحتاجه عند بناء ال�سيا�سات االقت�صادية.
يقع الكتاب في � 355صفحة وي�شتمل على مقاالت تم ن�شرها �سابقا ،ويعطي لكل
�سنة �سمة خا�صة فيها ،فيركز في  2007على القطاع الم�صرفي والقطاع العقاري مع ًا
للعبهما الدور الرئي�سي في م�شكلة الأزمة العالمية ،وفي  2008يتناول قطاعات مختلفة
و�آلية تداخلها مع الجهاز الم�صرفي لينتقل �إلى �أولويات الجهاز الم�صرفي في عام
 2009ومدى ا�ستجابته للتحديات االقت�صادية في  2010لينطلق بعدها لقيا�س �أثر
الربيع العربي على الأداء االقت�صادي .وفي عام  2013يتطرق الكتاب �إلى �إرباكات
�أ�سعار الفائدة.
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برعاية وم�شاركة �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظـّم
حفل �إطالق «الميثاق االقت�صادي العربي» الذي �أ�صدره المنتدى
المتحدثون� :سمو الأمير الح�سن بن طــالل؛ معالي د .محمــد �أبوح ـ ّم ــور؛
معالي د .جواد العناني ،ع�ضو المنتدى؛ معالي د� .إبراهيم بدران ،ع�ضو المنتدى
(المركز الثقافي الملكي)2015/8/9 ،

د�شن المنتدى «الميثاق االقت�صادي العربي» في حفل كبير برعاية رئي�سه
وراعيه �سمو الأمير الح�سن بن طالل الذي �ألقى الكلمة الرئي�سية ،وبح�ضور العديد
من ال�شخ�صيات الفكرية واالقت�صادية والأكاديمية وال�سيا�سية ،ورجال الأعمال،
والدبلوما�سيين العرب والأجانب ،وممثلي م�ؤ�س�سات اقت�صادية ومالية وهيئات عربية
ودولية ،ومنظمات المجتمع المدني ،وجامعات ومراكز بحوث ودرا�سات في الأردن
وخارجه .ويذكر �أن المنتدى �أ�صدر الميثاق باللغتين العربية والإنكليزية ،م�صدر ًا
بكلمة ل�سمو الأمير الح�سن بن طالل.
كما عقد المنتدى ظهر يوم االثنين  ،2015/8/10م�ؤتمر ًا �صحفي ًا ل�شرح محاور
الميثاق� ،شارك فيه الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور ،وع�ضوا اللجنة التي
قامت ب�إعداد الميثاق د .جواد العناني ،ود� .إبراهيم بدران ،والأمين العام ال�سابق
للمنتدى د� .صادق الفقيه .
وقال �سمو الأمير الح�سن بن طالل في كلمته خالل حفل �إطالق الميثاق�« :إن
هذا الميثاق يعد وثيقة عملية تت�ضمن ر�سالتين �أ�سا�سيتين؛ الأولى هي �أن للعالم العربي
خيار ًا ب�أن نكون اتكاليين و�ضعفاء لل�سنوات الخم�س ع�شرة القادمة ،بحيث تنمو الدولة
الأمنية وتهدِّ د مراتع الب�ؤ�س االقت�صادي قيمنا وما ورثناه عن �أجدادنا� ،أو �أن نعترف
ب�أن ال�سنوات الخم�س ع�شرة القادمة يمكن �أن تكون غير مريحة �إلى حد بعيد».
�أما الر�سالة الثانية للميثاق فهي «�أن من الواجب علينا �أن نجد في �أنف�سنا
القدرة على تجاوز تاريخ من التق�سيم والحكم اال�ستعماريين ،والبدء في الت�صرف
ككتلة اقت�صادية واحدة».
و�أ�ضاف �سموه �أن التنمية الم�ستدامة تبحث دوم ًا عن حلول حقيقية لق�ضية
الأمن الأ�سا�سي ،ولي�س بمفهومه التقليدي بت�أمين الطاقة وال�سالح ،و�إنما بت�أهيل
الكفاءات العربية وتطويرها ولي�س بتعبيد الطريق �أمامها للهروب والهجرة ،م�شير ًا
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�إلى �أن الفر�صة ما تزال متاحة لإعادة توجيه الطاقة الكامنة العربية نحو البناء وعدم
هدرها وتركها للأهواء التطرفية.
و�أ�شار �إلى �أن الدول العربية تعاني اليوم من نمو اقت�صادي مكبوح نتيجة للأو�ضاع
التي تجعل اقت�صادات هذه الدول من ذوات الدخل المتو�سط ،فم�صر والمغرب وتون�س
والأردن على �سبيل المثال تقع �ضمن ما ي�سمى «بم�صيدة الدخل المتو�سط»� ،إذ يتراوح
الدخل القومي الإجمالي بالن�سبة للفرد بين � 5إلى � 10آالف دوالر.
و�أ�ضاف �أن هذه الم�صيدة تجعل من ال�صعب على الدول العربية �أن تتناف�س مع
الدول ذوات الدخل المنخف�ض من حيث العمالة الرخي�صة ،فيما ال ت�ستطيع في الوقت
نف�سه التناف�س مع الدول ال�صناعية المتقدمة من حيث التكنولوجيا والإبداع.
وقال� :إن ما يجعل من ال�صعب الحديث عن التكامل االقت�صادي العربي «غياب
التفاعل بين الكفاءات والقدرات العربية وبين ال�صناعة واالنتاج".
ودعا �سموه �إلى بناء م�ؤ�س�سات �إن�سانية كم�ؤ�س�سة الزكاة بوجود �أبوابها الثمانية،
الأمر الذي يمكنها من تحقيق الكفاءة في العي�ش لماليين من �أبناء الوطن العربي،
مو�ضح ًا �أن على الإن�سان العربي �أن يتفهم ب�أن الطاقات متاحة �شريطة وجود مبادرات
عالمية من هذا النوع.
و�أ�شار �إلى �أن الدول الم�ستوردة للبترول مز ّودة بر�أ�س المال الب�شري والفكري
الذي يمكن �أن يقود �إلى تنمية اقت�صادية �أكبر و�أكثر عدالة في الإقليم �إذا ق ّي�ض لها
الإدارة والتوزيع ب�شكل منا�سب ،خ�صو�ص ًا مع وجود مبالغ �ضخمة من ر�أ�س المال ،مع
�إمكانية تحويل طموح المواطن العربي التنموية �إلى واقع وحقيقة.
وقال د� .أبوح ّمور في كلمته� :إن الميثاق االقت�صادي العربي تعبير عما تتطلع �إليه
الأمة ب�أ�سرها من فتح نوافذ ال�ضوء والأمل من جديد نحو �صالح الحا�ضر ،وامتالك
تقرير م�ستقبل �أجيالها الحالية والقادمة ،م�ستهدي ًة بالإيمان ب�أنها �أ ّمة حملت �إلى
الب�شرية جمعاء ر�سالة من �أ�سمى الر�ساالت؛ روحي ًة وح�ضار ًة وفكر ًا وعلم ًا ،وكان
لها �إ�سهامها الم�ؤثر في تقدم الح�ضارة الإن�سانية ،وفي فتح الآفاق الفكرية لتكون
الح�ضارة �سالم ًا وا�ستقرار ًا و�إبداع ًا وتنوع ًا في الم�شاركة ،ال �صدام ًا وتفتيت ًا للطاقات
الإن�سانية والفكرية.
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و�أ�ضاف �أن الميثاق االقت�صادي ،الذي �أطلق فكرته وجرى �إعداده برعاية
وتوجيه من �سمو الأمير الح�سن بن طالل ،ي�أتي في �إطار الر�ؤية ال�شاملة للنهو�ض
العربي ،وتمكين ال�شعوب العربية من �أخذ زمام المبادرة في خياراتها التنموية،
وو�ضع �أجندتها بنف�سها لبناء م�ستقبلها على �أ�س�س من الوعي بدورها ومكانتها في
المحيط الإن�ساني واالقت�صادي العالمي ،وحقها في االنتقال �إلى االقت�صاد الإنتاجي،
الذي يمكنها من الت�ش ُّكل ككتل ٍة اقت�صادية واحدة ،لها قوا�سمها الم�شتركة وجغرافيتها
المت�صلة ،وتت�شابه على الإجمال في معدالت النمو ،كما تتقارب مواقعها في �سلم
التقدم.
وب ّين الأمين العام للمنتدى �أن واقعية النظرة �إلى االقت�صادات العرب ّية التي
�صي َغت وفقها هذه الوثيقة ،تمهيد ًا للر�ؤية ال�شاملة ،من خالل المبادىء المرجعية
لإمكانات التطبيق ،اتجهت �إلى جذر م�شكالت التنمية ،وفي نف�س الوقت �أخذت
باالعتبار التمكين لالقت�صادات الوطنية ليت�س ّنى لهذه االقت�صادات �أن تتكامل فيما
بينها �أو ًال ،ومن َّثم لت�صبح كتل ًة قوي ًة قادر ًة على المناف�سة مع الكتل االقت�صادية
الدولية.
من جانبه ،قال د .جواد العناني ،ع�ضو المنتدى وع�ضو لجنة الميثاق� :إن
ال�س�ؤال المنهجي الأول الذي واجهنا في البداية هو :لماذا نقدم ميثاق ًا اقت�صادي ًا
عربي ًا في هذا الوقت؟ �ألي�س الأجدى بنا �أن نت�صدى لو�ضع حلول عملية قابلة للتطبيق
في الوقت الحا�ضر؟ ولكن توجهات رئي�س المنتدى �سمو الأمير الح�سن كانت وا�ضحة،
فنحن مع�شر المفكرين يجب �أن نبقي جذوة الأمل متقدة م�شتعلة حتى في �أحلك
الظروف و�أكثرها ظلمة .وفي الظروف ال�صعبة التي تهز الوطن العربي �أو �أقطاره،
وتفتح الأبواب م�شرعة على احتماالت كبيرة ونظريات متعددة حول �صيرورة الأمور
واحتماالت التفتت والت�شظي� ،إال �أن الإ�شكالية االقت�صادية تبقى �سب ًبا فيما ن�شهد
ورمزًا على �أداء النظم العربية ،وهد ًفا لتحقيق حياة �أف�ضل لل�شعوب العربية ،ومن منا
لم يلحظ �أن �سنوات النمو المرتفعة في الناتج القومي الإجمالي في مختلف الأقطار
العربية  ،والتي �سبقت الأزمة المالية واالقت�صادية العالمية ،قد تزامنت تلك الطفرة
في النمو مع توزيع �أ�سو�أ للثروات والمداخيل ،وارتفاع ًا في ن�سب البطالة وبخا�صة في
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�صفوف ال�شباب ،وزيادة في ن�سبة االقت�صاد غير الر�سمي ،وتراجع ًا في الأداء الإداري
للحكومات ممث ًال بكبر حجم القطاع العام ،وتراجع التناف�سية والإنتاجية ،وزيادة
اله�شا�شة في البنى الإنتاجية  ،و�ضعف الترابط والتبادل االقت�صادي العربي ،وبخا�صة
في المجالين اال�ستثماري والتجاري.
وتابع د .العناني قائ ًال� :أما الفر�ضية المنهجية الثانية التي كان ال بد �أن نت�صدى
لها في قراءة الم�شهد االقت�صادي العربي فقد كانت تتطلب �أ�سلوب ًا جديد ًا في القراءة
والتحليل وت�شخي�ص الم�شكالت ،بعد �أن �صدر كثير من الأبحاث عن االقت�صادات
العربية ،وعالقاتها االقت�صادية البيئية ،و�أ�سباب �ضعف التعاون والتكامل البيني،
وقد بقيت �أدبيات تلك الدرا�سات تطارد عقولنا ل�سنوات طويلة .وقد كنا نقول �إن
الخالفات ال�سيا�سية تعطل التعاون االقت�صادي ،و�إن ت�شابه البنى الإنتاجية يقلل من
فر�ص التبادل التجاري ،و�إن الدول العربية مق�سومة �إلى دول م�صدرة للعمالة و�أخرى
م�ستوردة للعمالة وهلم جرا .وقد و�صفت دول النفط بالخليج بالدول الغنية والباقون
مق�سمون بين دول متو�سطة الدخل �أو متدنية الدخل .ولعل المحاولة الأولى المتميزة
التي جاءت لت�صنع ا�ستراتيجية التنمية العربية ،وعقد التنمية العربية ،كانت في تلك
الدرا�سات الر�صينة التي �أعدها زمرة من الخبراء العرب وانتهت بوثائق �أقرتها �أول
قمة اقت�صادية عربية ،التي عقدت في ع ّمان عام  ،1980وكانت المنا�سبة التي �أطلق
فيها �سمو الأمير الح�سن مبادرة �إن�شاء منتدى الفكر العربي.
ودعا د .العناني في هذا ال�صدد �إلى تطوير نظرتنا ودرا�ساتنا للوطن العربي،
مو�ضح ًا �أن هنالك م�شكالت م�شتركة بين الأقطار العربية ،وهي جميعها تعاني من
عدم كفاءة �إدارة الموارد الب�شرية والطبيعية والمالية ،وتعاني من بطالة بين ال�شباب،
وافتئات على حقوق المر�أة ،وتراجع في البيئة ،وعجز مزمن في المياه ،وه�شا�شة البنى
الإنتاجية .وال يقف الأمر عند هذا الحد ،بل �إن معظمها يعاني من الربحية المفرطة،
واعتماد غالبية النا�س على القطاع العام في معا�شهم .وقال� :أال تكفي هذه الأمور لأن
تكون دافع ًا من �أجل تعزيز االقت�صاد العربي حتى يت�صدى لم�شكالته االقت�صادية
باقتدار.
ولفت �إلى �أن الأرقام وا�ضحة ونحن �أمام تحديات المياه ب�أجلى و�أدق �صورها.
وي�شك المرء �إنْ  -ال �سمح اهلل ُ -جزيء المجز�أ ،و ُق�سم المق�سم بين الأقطار �أن
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ي�ستطيع كل قطر �أو كيان عربي مواجهة التحديات الم�ستقبلية في ت�أمين عي�ش كريم
وفر�ص عمل مجدية ،وتج�سير للفجوات بين الحاكم والمحكوم ،والحفاظ على
الكيانات من �أن تنفجر من الداخل .ولذلك �أ�صبح التعاون �ضرورة ق�صوى.
واختتم كلمته بالقول :من هنا نرى �أن ظروف الوطن العربي لم تعد كما كانت،
بل على الم�س�ؤولين و�أولياء الأمور �أن يدركوا �أن التعاون مع الجيران ،والتعا�ضد لحل
الم�شكالت هو الدافع الأنجع.
وقدم د� .إبراهيم بدران ،ع�ضو المنتدى وع�ضو لجنة الميثاق عر�ض ًا �شام ًال
لمحاور الميثاق االقت�صادي العربي� ،أو�ضح فيه �أن فل�سفة هذا الميثاق تقوم على ركائز
�أ�سا�سية �أربع هي� :أن نهو�ض الدولة الوطنية وبناء اقت�صادها هو الأ�سا�س لأي تعاون
عربي� ،أن الت�شارك والت�شابه بين الأقطار العربية في عدد من المفردات �سيكون عامل
دعم لزيادة الكتلة الحرجة في عدد من القطاعات ،و�أن ت�صنيع االقت�صاد هو البوابة
الرئي�سية للنهو�ض ولبناء اقت�صاد ع�صري ،و�أخير ًا �أن ت�شارك الفرقاء (القطاعات)
جميع ًا ،وهي القطاع الر�سمي والقطاع الخا�ص والقطاع الأهلي والأكاديمي بالتكاف�ؤ،
هو ال�ضمانة الوحيدة للنجاح.
و�أ�شار �إلى �أن الميثاق االقت�صادي يدعو �إلى �ضرورة و�ضع ا�ستراتيجية نه�ضة
وطنية اقت�صادية اجتماعية �إن�سانية لكل دولة عربية بذاتها ،تقوم على �إمكاناتها
الذاتية بالدرجة االولى ،وتهدف �إلى تحويل المجتمع بقطاعاته المختلفة �إلى مجتمع
�صناعي ،يقوم على العلم والتكنولوجيا والمعرفة ،وتكون الم�شاريع الإنتاجية الكبيرة
والمتو�سطة ال�صغيرة هي العمود الفقري للت�صنيع ،وتت�ضمن اال�ستراتيجية المحاور
الرئي�سية في التغيير المجتمعي.
و�أو�ضح د .بدران في هذا ال�سياق �أهمية �أن تعتمد الدولة الوطنية على ر�أ�سمالها
الب�شري بالدرجة االولى ،مما ي�ستدعي �إعطاء التعليم وتحديثه وتطويره �أهمية ق�صوى
و�أولوية في االنفاق ،ودفع التعليم والتدريب والت�أهيل للترابط مع الإنتاج ،واالنفتاح
على العلم والفكر والفل�سفة والفنون ،وت�أهيل الطلبة للمهارات الحياتية والتخ�ص�صية،
وتعزيز قدرتهم على حل الم�شكالت و�إن�شاء الم�شاريع الريادية.
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و�أ�ضاف �أن بنود الميثاق االقت�صادي العربي ت�ؤكد �أهمية �أن تولي الدولة الوطنية
مو�ضوع ت�أهيل القوى العاملة (من ذكور واناث) كامل االهتمام ،لأن الإنتاج واال�ستثمار
والتو�سع في الم�شاريع يقوم على قوى عاملة م�ؤهلة بكل المهارات الع�صرية الالزمة،
و�أن ت�شارك ال�شركات الكبرى والمتو�سطة وال�صغيرة والم�ؤ�س�سات الأكاديمية في
تنظيم فر�ص الت�أهيل للقوى العاملة.
وعلى الدولة �أن تعمل على ا�ستغالل الفر�صة ال�سكانية بوجود قطاع كبير
لل�شباب لت�أهيلهم للعمل المنتج بعيد ًا عن الوظائف الحكومية المحدودة �أو ت�صدير
القوى العاملة كبديل للنهو�ض االقت�صادي ال�شامل .وكذلك ،للو�صول بالمنتجات �إلى
القدرة على التناف�س في �إطار العولمة ،تعمل الدولة على تو�سيع وتعميق البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي باعتبار ذلك م�صدر القيمة الم�ضافة العالية في االقت�صادات،
وربط البحوث الأكاديمية باحتياجات القطاعات المختلفة بعيد ًا عن التوجهات
النظرية والترقيات الأكاديمية.
وي�شير الميثاق االقت�صادي �إلى �أن الطاقة والمياه والبيئة والتكنولوجيا ت�شكل في
مجموعها مربع البقاء .ولأن �أكثر من  %85من الأرا�ضي هي جافة وحارة ،ف�إن الدولة
ب�إمكاناتها االقت�صادية والب�شرية عليها �أن تعمل على حل م�شكلة المياه من خالل
�صناعات التحلية بالطاقة ال�شم�سية والتدوير والإفادة من الطاقة المتجددة في كل
�شكل من �أ�شكالها ،و�إن�شاء ال�صناعات الخا�صة بها والم�شاريع البيئية الكبرى التي من
�ش�أنها تخفيف الآثار ال�سلبية للبيئة ،بما في ذلك الم�سطحات المائية اال�صطناعية.
وعدم الت�سرع في م�شاريع الطاقة النووية .وكذلك على الدولة الوطنية �أن تعمل على
�إن�شاء مراكز تكنولوجية خا�صة بالطاقة والبيئة والمياه منفردة �أو بالت�شارك مع دولة
(�أو اكثر) عربية مجاورة.
ويتحدث الميثاق االقت�صادي عن �أن قطاع النقل ي�ستهلك �أكثر من ()%40
من الطاقة ،وهو نقل فردي في معظم االحيان يت�سبب في تلويث البيئة ،وفي
الكلفة االقت�صادية العالية ،لذا ف�إن الدولة الوطنية ينبغي �أن تقوم ب�إن�شاء عوا�صم
اقت�صادية في المحافظات ،وت�صنيع النقل من خالل التو�سع في �شبكات �سكك
الحديد والقطارات الكهربائية ومنظومات النقل العام ،الأمر الذي �سيترك �أثر ًا
�إيجابي ًا على الحركة االقت�صادية الوطنية بما في ذلك توزيع ون�شر مواقع الم�شاريع
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وتعزيز ال�سياحة الداخلية من جهة ،و�أثر ًا مماث ًال على �إمكانات التعاون وتبادل ال�سلع
وال�سياحة مع الأقطار العربية المجاورة من جهة �أخرى .و�سوف يت�أتى عن ت�صنيع
النقل فر�ص عمل �ضخمة تتولد عن م�شاريع ال�صناعات التي يقت�ضيها النقل.
ويركز الميثاق على �أن تطوير البنية التحتية هو حجر الزاوية في النهو�ض
االقت�صادي ،حيث تعمل البنية التحتية كعامل جذب للم�ستثمرين ،وتمثل مدخ ًال قوي ًا
للتعاون مع الدول العربية المجاورة .ومن �ش�أنها الم�ساعدة على توزع المجتمع وخا�صة
في الأرياف والبوادي والأطراف ،مما �سيخفف ال�ضغط على المدن وي�ساعد على
ت�سهيل التجارة العربية البيئية.
وقال د� .إبراهيم بدران� :إن الميثاق ي�ؤكد �أن التعليم والأمن والغذاء وال�صحة
والدواء هي من الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية للمواطن ،التي ينبغي توفيرها وزيادة
الإنفاق عليها لتتعدى  %10من الناتج المحلي االجمالي لكل من التعليم وال�صحة
بحلول عام  ،2030بحيث تعمل الدولة على ت�صنيع الأ�سا�سيات منها� ،إ�ضافة �إلى
العناية ال�صحية بالأرياف وتخفي�ض العجز الدوائي من ( )50دوالر للفرد لي�صل �إلى
( )20دوالر للفرد عام .2030
كما ي�ؤكد الميثاق االقت�صادي العربي �أهمية التعاون العربي الثنائي �أو الجماعي
على نجاح الخطط الوطنية للنهو�ض� ،إذ ي�صعب على الدول المتخلفة �أو المتعثرة �أو
ذات االقت�صادات اله�شة �أن تجتمع في تكتل اقت�صادي قوي ودائم .و�أن فل�سفة التعاون
العربي – بح�سب الميثاق تقوم على مرتكزين ا�سا�سيين هما� :أن المنطقة العربية
منطقة ح�ضارية واحدة تتداخل فيها مختلف العوامل والقوى والم�ؤثرات ،وعلى تعظيم
الجوامع الم�شتركة للتعاون التدريجي يبد�أ بالثنائية والجوارية ليمتد �إلى المنطقة
بكاملها انطالق ًا من مبد�أ ال�شراكات ولي�س الم�ساعدات.
وينادي الميثاق ب�ضرورة �أن تعمل الدول العربية على الخروج من االقت�صاد
الريعي �إلى االقت�صاد الإنتاجي من خالل و�سائل عديدة ،مثل الأطل�س العربي
للم�شروعات الم�شتركة ،وال�صندوق العربي للزكاة وا�ستثمار ثروات الأوقاف ،وت�شجيع
الرياديين والتعاونيات وال�شركات الخا�صة والم�شتركة.
ونظر ًا لأهمية التعاون الدائم والم�ضطرد مع دول الجوار ،ف�إنه من الأهمية
بمكان �أن تعمل الأقطار العربية على تعزيز العالقات مع دول الجوار ال�صديقة
والمجموعات الدولية ،و�إعطاء اهتمام خا�ص لإفريقيا جنوب ال�صحراء.
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كما �أن الأقطار العربية تدرك �أنها وعلى المدى البعيد ت�سعى للتحول �إلى كتلة
اقت�صادية متما�سكة ،ربما بحلول عام  ،2040و�سيكون التكتل العربي دعم ًا للقوة
االقت�صادية للدولة الوطنية وللدول العربية مجتمع ًة من خالل الت�شارك في الم�شاريع
واال�ستثمارات والأ�سواق ومراكز الأبحاث والتكنولوجيا وتعزيز الر�أ�سمال الب�شري في
االتجاهات المختلفة.
واختتم د .بدران عر�ض م�ضامين الميثاق بالقول� :إن الأقطار العربية على
يقين را�سخ ب�أن التحول �إلى االقت�صاد ال�صناعي االجتماعي هو حجر الزاوية
ال�ستقرار الدولة الوطنية منفردة والدول العربية مجتمعة وتقدمها لتكون جزء ًا فاع ًال
في الح�ضارة الإن�سانية ،ال ُم�سته ِلكة لمنتجاتها .وال يتحقق كل ذلك �إال بالم�شاركة
المجتمعية وبالتوافق والتكاف�ؤ بين مختلف ال�شركاء والقوى ،حيث ي�ستحيل على
الحكومات �أو �أية قوى �سيا�سية منفردة اال�ضطالع بمهام النه�ضة والتحديث .ويترتب
على ال�سيا�سيين والمفكرين والعلماء والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني والإعالم
دور تاريخي في تعزيز مفاهيم هذا الميثاق ،والعمل على تنفيذه بال�صورة االف�ضل
حتى يكون للمنطقة م�ستقبل اكثر ازدهار ًا و�أعلى �ش�أن ًا.

محا�ضرة «�أدوات اال�ستثمار في الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية ...
*
الواقع والتطلعات»
المتحدثان� :سعادة ال�سيد مو�سى �شحادة ،الرئي�س التنفيذي/المدير العام للبنك الإ�سالمي الأردني
وع�ضـو المنتـ ــدى؛ �ســعادة �أ.د� .أحمــد العيــادي ،الع�ضــو التنفيذي لهيئــة الرقابة ال�شــرعية/
البنك العربي الإ�سالمي الدولي
()2016/10/18

عر�ض الأ�ستاذ �شحادة لتاريخ ن�ش�أة الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية
في الأردن منذ ت�أ�سي�س البنك الإ�سالمي الأردني في العام  1978بقانون �أ�صدرته
الحكومة الأردنية ،ثم انت�شار الم�صارف الإ�سالمية في �أنحاء العالم خالل عقد
الت�سعينات ،مبين ًا �أن هذه الم�صارف والم�ؤ�س�سات تنت�شر حالي ًا في �أكثر من  60بلد ًا،
�أي ما يقارب ثلث دول العالم ،و�أن  %70من حجم الم�صارف الإ�سالمية توجد في
منطقة ال�شرق الأو�سط والخليج العربي ،وتخدم الم�صارف الإ�سالمية على الم�ستوى
156

العالمي ( )38مليون عميل� ،إال �أن  %80من قاعدة العمالء المحتملة ما تزال غير
م�ستفيدة من خدمات هذه الم�صارف.
وتناول البيئة القانونية لعمل الم�صرفية الإ�سالمية في عدد من الدول العربية
وتركيا وماليزيا ،ومنظومة ال�ضوابط ال�شرعية والت�شريعية التي تحكم ممار�سات
الم�صارف الإ�سالمية.
وتطرق �إلى مجموعة من التحديات التي تواجه ال�صيرفة الإ�سالمية ،مثل توجه
بع�ض البنوك الدولية �إلى ادخال �أدوات م�سيئة للعمل الم�صرفي الإ�سالمي كالتوريق
�أو ا�ستبدال المال ب�صكوك و�سندات وما �إلى ذلك ،ودخول عنا�صر ب�شرية غير متمكنة
في �أعمال ال�صيرفة الإ�سالمية ،داعي ًا �إلى التعاون والقيام بم�شروعات م�شتركة بين
البنوك الإ�سالمية لتحقيق عنا�صر الأمن وال�سيولة ،وتوزيع مخاطر اال�ستثمار ،وتن�سيق
البحوث ،وتنمية الموارد الب�شرية ،والتعاون الإعالمي ،والعمل على تعميق �سوق ر�أ�س
المال الإ�سالمي لإيجاد �أدوات تمويل طويلة المدى.
و�شدد الأ�ستاذ الدكتور� أحمد العيادي على �أهمية ا�ستح�ضار المفهوم الإ�سالمي
للربا الم�صرفي ،والفرق بين الربا والم�شاركة في الربح والخ�سارة ،وكذلك بيان ربا
المقامرات والمراهنات و�ضوابطة ،ما يبرر الجانب العلمي والعملي لمدنية العقود
اال�ستثمارية وعالمية االقت�صاد الإ�سالمي الذي لم ي� ِأت ب�أي عقد �إ�سالمي ،بل و�ضع
ال�ضوابط المنا�سبة لتلك العقود .ودعا الدكتور العيادي في هذا ال�صدد �إلى ت�أ�سي�س
�صندوق الإح�سان ،الذي من �ش�أنه حل م�شكلة مخاطر ال�ضمان و�إعطاء دور �أكبر في
تمويل الم�شروعات ال�صغيرة من خالل ال�صناديق والودائع اال�ستثمارية ،وتطوير
عقود الخدمات وت�سعيرها� ،ضمن �أطر تفعيل دور الم�صارف الإ�سالمية ،ودعم
قطاعات ال�صناعة والزراعة الوطنية ،وكذلك تفعيل دور الت�أمين التكافلي في �ضمان
الودائع ،و�إدارة المخاطر ،وتطوير المنتجات المالية الإ�سالمية ،وتحقيق الم�س�ؤولية
االجتماعية للم�صارف الإ�سالمية.
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محا�ضرة «�إ�شكالية اال�ستثمارات العربية البينية واال�ستثمارات العربية
*
الموظفة في الخارج»
الجميلي ،ع�ضو المنتدى
المتحدث� :أ.د .حميد ُ

()2016/12/20

الجميلي� ،أ�ستاذ االقت�صاد في جامعة الزرقاء وع�ضو المنتدى،
ب ّين �أ.د .حميد ُ
�أن التدفقات الر�أ�سمالية العالمية �شهدت تطور ًا �إيجابي ًا بعد تراجع �آثار الأزمة
االقت�صادية العالمية الحادة ،وتراجع حالة االنكما�ش في االقت�صاد العالمي وخا�صة
في الدول المتقدمة التي بد�أت ت�شهد نمو ًا اقت�صادي ًا متوا�ص ًال منذ عام .2012
وفي �ضوء التوقعات الإيجابية ب�ش�أن الأزمة العالمية من المتوقع زيادة التدفقات
اال�ستثمارية الأجنبية العالمية المبا�شرة خالل الفترة  2020–2016بن�سبة (،)%10
�إال �أن هذا التوقع م�شروط بالعوامل الداعمة لنمو االقت�صادات المتطورة واالقت�صادات
في مرحلة التحول ،وم�شروط كذلك بتراجع التوترات ال�سيا�سية العالمية.
و�أو�ضح �أنه في �ضوء ذلك ،ف�إن توقعات تح�سن البيئة اال�ستثمارية العالمية �أدت
�إلى احتدام التناف�س الدولي على اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة بما فيها التناف�س
بين الدول العربية على جذب هذه اال�ستثمارات .لكنه حذر من �أن ا�ستمرار ال�سيا�سات
العربية االقت�صادية في االبتعاد عن الر�شادة �سوف ي�ضائل من جاذبية المنطقة العربية
لال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة والبينية من ناحية ،ومن ناحية �أخرى �سوف تزداد هجرة
الأموال العربية �إلى الخارج على ح�ساب اال�ستثمارات العربية البينية ،بل �إن المنطقة
العربية �ست�صبح �أكثر طرد ًا لال�ستثمارات الأجنبية والعربية على حد �سواء.
وقال� :إن فقدان االقت�صادات العربية قدرتها على تح�سين بيئتها اال�ستثمارية
بال�شكل الذي ي�ؤدي �إلى ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة وا�ستقطاب
اال�ستثمارات العربية البينية ووقف هجرة الأموال العربية �إلى الخارج ،يف�سر �أ�سباب
�ض�آلة ن�صيب الدول العربية في تدفقات اال�ستثمار الأجنبي المبا�شر في العالم والذي ال
يتجاوز ( )%3.5من الإجمالي العالمي خالل الفترة ما بين  2014–2000ونحو ()%9.5
من �إجمالي اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة �إلى الدول النامية خالل نف�س الفترة.
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كما �أن تدهور مناخ اال�ستثمار في الدول العربية يف�سر من ناحية �أخرى �أ�سباب
هجرة الأموال العربية �إلى الخارج والتي تقدر بحوالي ( )5ترليون دوالر ،وتدني
اال�ستثمارات العربية البينية المتراكمة والمنفذة �إلى ( )370مليار دوالر خالل الفترة
()2015–2003؛ م�شير ًا �إلى �أن التدفقات اال�ستثمارية الأجنبية المبا�شرة الواردة
�إلى الدول العربية هبطت من ( )47.5مليار دوالر في عام � 2013إلى ( )44مليار
دوالر عام � ،2014أي بن�سبة هبوط (.)%8
و�أ�شار �إلى �أن الأموال العربية المغتربة الوافدة عربي ًا ال ت�ستثمر في القطاعات
الإنتاجية ،و�إنما تودع في م�صارف �أجنبية تعمل في الوطن العربي ،وهذه الإيداعات
الم�صرفية تعود وت�ستثمر في النظام المالي العالمي دون �أن ت�ستفيد منها االقت�صادات
العربية؛ محذر ًا من ق�صور الفكر اال�ستثماري العربي البيني الذي يتمثل في العزوف
عن اال�ستثمار في القطاعات الإنتاجية ،وتف�ضيل اال�ستثمار في الأ�صول ال�سائلة
وفي القطاعات �سريعة العائد قليلة المخاطرة كاال�ستثمار في الخدمات المالية
والم�صرفية.
وكان الأمين العام للمنتدى د .محمد �أبوح ّمور قدم للقاء بكلمة جاء فيها �أن
ق�ضية اال�ستثمارات العربية البينية مرتبطة باالقت�صادات الوطنية وكفاءة البيئات
اال�ستثمارية فيها؛ داعي ًا �إلى العمل على معالجة �أ�سباب ال�ضعف في العمل العربي
الم�شترك والق�صور التنموي بتفعيل القطاعات الإنتاجية وتكاملها.
وقال د� .أبوح ّمور� :إن الفجوة المتزايدة بين حجم اال�ستثمارات البينية
واال�ستثمارات الأجنبية في الدول العربية والأموال العربية الم�ستثمرة في الخارج ،تحتم
عم ًال م�ؤ�س�سي ًا عربي ًا م�شترك ًا وفاع ًال ي�سبقه �إ�صالح لمجال�س العمل االقت�صادي العربي
الم�شترك ،وتطوير ا�ستراتيجيات وا�ضحة في هذا ال�صدد ،وخا�صة في مجال الت�شريعات
والأجهزة المالية والم�صرفية والجمارك وحركة العمالة ،واال�ستفادة من تكنولوجيا
المعلومات بغر�ض و�ضع �إطار لت�أ�سي�س التبادل اال�ستثماري العربي ،ومنح اال�ستثمار
العربي الأف�ضلية ،فما زالت اال�ستثمارات العربية البينية دون م�ستوى الطموحات.
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و�أ�ضاف د� .أبوح ّمور �أن م�صطلح التكامل االقت�صادي العربي ما يزال يراوح
مكانه دون تطبيق حقيقي له ،و�أن هناك حاجة �ضرورية لتوفير معلومات مح ّدثة
للم�ستثمرين العرب ،و�إ�صدار التقارير االقت�صادية التنموية ،وتبني م�ؤ�شرات عربية
عن ال�شفافية والنزاهة ،وبيئة اال�ستثمار والتناف�سية ،وت�أ�سي�س قاعدة بيانات و�أطل�س
عربي للم�شروعات الم�شتركة ،مع تطبيق قرار م�ؤتمر القمة الإ�سالمية ب�إن�شاء �صندوق
عربي للزكاة على طريق تحقيق �صندوق عالمي للزكاة ،والت�شجيع على �إن�شاء �صناديق
للحج ،والإفادة من الثروات الهائلة غير الم�ستثمرة لم�ؤ�س�سات الأوقاف ،وبالتوازي
مع ذلك العمل على التحول من االقت�صاد الريعي �إلى االقت�صاد الإنتاجي ،وت�شجيع
الريادية وال�شركات واال�ستثمار الخا�ص والتعاونيات والم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة.
كما �أ�شار د� .أبوح ّمور �إلى دور ال�صناديق اال�ستثمارية العربية ،والتهيئة المنا�سبة
للبيئة اال�ستثمارية بالإ�صالح ال�ضريبي والت�شريعي وا�ستقرار الت�شريعات ،مما يجعلها
بيئة جاذبة ولي�س طاردة.
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الطــاقة والنفط
�إ�شهار ومناق�شة كتاب «النفط والهيمنة (القوة والتح ّكم)»
للأ�ستاذ كمال القي�سي ،ع�ضو المنتدى (الم�ؤ ِّلف)
�أدار اللقاء وعقب على الكتاب :معالي الأ�ستاذ ع�صام الجلبي ،ع�ضو المنتدى
()2015/6/16

دعا الخبير االقت�صادي والم�ست�شار في �ش�ؤون الطاقة والنفط الأ�ستاذ كمال
القي�سي ،ع�ضو المنتدى من العراق ،الدول العربية �إلى اعتماد �سيا�سات و�إجراءات
حا�سمة لفر�ض الأمن واال�ستقرار وحكم القانون ،والعمل على تخفي�ض النفقات
الع�سكرية ل�صالح ا�ستخدامات �أكثر نفع ًا لمواطنيها ،وتطوير �سبل التعاون النفطي
واالقت�صادي بين هذه الدول ،من خالل تطبيق �سيا�سة االعتماد االقت�صادي المتبا َدل.
وقال� :إن هذا الخيار هو خيار ا�ستراتيجي ُمتاح �أمام دولنا العربية ،و�أن الق�ضية
الأ�سا�سية المطروحة �أمام نخبنا العربية� ،أن تعمل ب�صدق على ا�ستنها�ض العقل العام
والخا�ص للأمة لتخطي خالفاتها الأيديولوجية والدينية والطائفية والعرقية وف�صل
الدين عن ال�سيا�سة.
و�أ�ضاف� :إن علينا �أن ن�ضع خالفاتنا جانب ًا ،و�أن نتعلم من �أخطائنا ونتكيف
لتطور الزمن باعتماد �سيا�سات عقالنية ت�ستند �إلى الحقائق والوقائع والعلم والإبداع،
بهدف �إطالق القوى الذاتية لمجتمعاتنا باتجاه البناء وتطوير الحياة ،م�شير ًا �إلى �أن
النفط يمكن �أن يكون عون ًا لنا في تحقيق الأمن واال�ستقرار والتنمية بكلف اقت�صادية
و�إن�سانية متدرجة معقولة ،ويمكن في الوقت نف�سه �أن يكون �سبب ًا في �إغراقنا في بحور
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من الفو�ضى والكوارث .و�إن ب�إمكان العرب النجاح في ت�شكيل محور جيو�سيا�سي مت�سق
ومتوازن وقادر على الفعل والتعاون مع تجمعات �إقليمية ودولية حول ق�ضايا الأمن
والطاقة والمياه والتجارة والتنمية.
و�أو�ضح الأ�ستاذ القي�سي �أن عالم اليوم ي�شهد ت�صاعد ًا في ت�أثير التدخالت
الجيو�سيا�سية والعوامل الأخرى التابعة المعقدة على �إنتاج وت�سويق النفط عالمي ًا ،ب�سبب
من مركزية النفط في الن�شاط االقت�صادي المعا�صر ،وكونه الوقود الأ�سا�سي لماكنة
العمليات الع�سكرية حول العالم ،ول�سيا�سات الدول ال�صناعية الكبرى العاملة على ت�أمين
الطاقة وال�سيطرة على �أ�سعار هذه الطاقة للحفاظ على هيمنتها االقت�صادية والمالية
ونموها الم�ستدام .و�أن التدخالت والقيود الجيو�سيا�سية المفرو�ضة على دول منطقة
ال�شرق الأو�سط و�سعي الدول الكبرى للحفاظ على م�صالحها ،قد ي�ؤدي �إلى �إبقاء المنطقة
العربية في حالة م�ستدامة من ال�ضعف والتبعية لقرن �آخر من الزمان ،م�شير ًا �إلى �أن
�أهمية منطقة ال�شرق الأو�سط نابعة من عظم احتياطاتها النفطية ،و�أهمية محيطها
الجيو�ستراتيجي ،نظر ًا لكونها حلقة �أ�سا�سية مهمة في ت�شكيل الج�سر اال�ستراتيجي الذي
ُيراد من وراء �إقامته تعطيل �أية محاولة لتكوين قوة �أوروبية� -آ�سيوية موحدة.
كما �أو�ضح �أن �سيا�سات وقرارات الدول المنتجة والم�ستهلكة للنفط من �أبرز
العوامل التي تحدد اتجاهات الطاقة العالمية في الم�ستقبل المنظور ،ف�ض ًال عن �أن
التطورات الجيو�سيا�سية في ال�شرق الأو�سط و�شمالي افريقيا �سيكون لها هي الأخرى
ت�أثير كبير على الم�سارات الم�ستقبلية للطاقة العالمية.
من جهته ،قال وزير النفط العراقي الأ�سبق وع�ضو المنتدى المهند�س ع�صام
الجلبي ،الذي �أدار النقا�ش حول الكتاب وعقب عليه� :إن النفط والغاز �سيبقيان ي�شكالن
�أكثر من  %50من �سلة الطاقة ،وما دامت بدائل الطاقة بعيدة المنال اقت�صادي ًا ،ف�إن
الوطن العربي بما يملكه من احتياطات نفط تزيد على  %50من احتياطي العالم و%30
من احتياطي الغاز� ،سيظل يعاني المزيد من الت�شرذم واالنق�سام وهيمنة الأجنبي.
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وعر�ض الجلبي للتطور التاريخي المتعلق بجوانب الهيمنة اال�ستعمارية
والعالقات النفطية منذ �أوائل القرن الع�شرين ،وما يجري حالي ًا من حروب و�صراعات
لإعادة ر�سم الخرائط ال�سيا�سية والجغرافية ،وتثبيت وقائع جديدة بديلة عن اتفاقات
�سايك�س -بيكو ،و�سان ريمو ،وغيرها في منطقة ال�شرق الأو�سط ،م�شير ًا �إلى �أن النفط
لعب دور ًا �أ�سا�سي ًا في ر�سم خريطة ال�شرق الأو�سط قبل وخالل وبعد الحرب العالمية
الأولى ،وتحديد ًا فيما يتعلق ببالد ما بين النهرين (العراق) .وفي هذا ال�سياق لم
يكن النفط بعيد ًا عن خطط و�أهداف الح�صار على العراق عام  1990وحتى �شن
الحرب عليه في �آذار  ،2003بادعاء عالقته مع الإرهاب وامتالك �أ�سلحة دمار �شامل،
وبعد �أن ثبت ب�شكل قاطع عدم �صحة ذلك لم يبق من �أ�سباب الغزو �إال االعتبارات
ال�سيا�سية من احتالل وتق�سيم تحت م�سميات مختلفة ،وال�سيطرة على النفط و�سحبه
من �سيطرة القطاع العام و�إف�ساح المجال لعودة ال�شركات الأجنبية ،وذلك ك�أهداف
غير معلنة بد�أت تتك�شف �سنة بعد �أخرى.
وقدم الجلبي �شواهد متعددة على طريقة تنفيذ تلك الأهداف التي ي�ساعد على
تنفيذها ا�ضطراب الأو�ضاع الأمنية والإدارية واالقت�صادية ،والخلل الذي وقع منذ
الأيام الأولى لالحتالل حيث اعتمد �أ�سلوب المحا�ص�صة الطائفية ،م�شير ًا �إلى �أن
النفط والتناف�س على �إدارة �ش�ؤونه ب�سبب ارتفاع حجم �إيراداته نتيجة ارتفاع �أ�سعار
النفط العالمية ،ولي�س بف�ضل زيادة الإنتاج وم�شتقاته ،كان عام ًال �أ�سا�سي ًا من عوامل
ال�صراع ال�سيا�سي في العراق وتهديد وحدة البالد .كما �أن ال�صحافة الغربية ك�شفت
عن �أن عقود ًا �أبرمت في �أعقاب غزو العراق لمدة ع�شرين عام ًا ،وتعد الأكبر من
نوعها في تاريخ �صناعة النفط ،وتغطي ن�صف احتياطيات العراق النفطية ( 60مليار
برميل) ،ا�شترتها بع�ض ال�شركات الغربية والآ�سيوية ،مما �أ�صبح معه واقع الحال في
�إنتاج النفط العراقي و�صناعته ي�ؤكد فعلي ًا �أن  %98من هذا الإنتاج بيد �شركات نفط
�أجنبية ،في الوقت الذي ا�ضمحل فيه الدور الوطني في هذا المجال.
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وو�صف وزير النفط العراقي الأ�سبق كتاب «النفط والهيمنة -القوة والتحكم»،
الذي �ضم مقاالت وتحليالت في �ش�ؤون الطاقة عالمي ًا والنفط العراقي ب�شكل خا�ص،
�أنه يعالج موا�ضيع متعددة من زوايا �سيا�سية واقت�صادية ،ويك�شف حقيقة الرغبة
الدولية والإقليمية انتقا ًال �إلى ال�صراع الداخلي من �أجل الهيمنة وال�سيطرة على
ثروات هذا البلد.
يذكر �أن الكتاب من من�شورات دار �آمنة للن�شر والتوزيع بع ّمان هذا العام،
ويت�ضمن ف�صو ًال تحمل عناوين :النفط في المحيط الجيو�ستراتيجي ،والنفط جائزة
االحتالل ،والتحكم في االقت�صاد الدولي ،والقوة وال�سيطرة ،والعراق بين الهيمنة
والت�سلط .ويقع الكتاب في � 387صفحة من القطع الكبير.
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التنمية والإدارة
مناق�شة كتاب «نحو ر�ؤية تنموية عربية :الإطار الفكري والتحليلي»
للأ�ستاذ الدكتور با�سل الب�ستاني ،ع�ضو المنتدى (الم�ؤ ِّلف)
التعقيب :الأ�ستاذ خالد الوزني ،ع�ضو المنتدى
�أدار اللقاء :دولة الأ�ستاذ الدكتور عدنان بدران ،ع�ضو المنتدى
()2015/3/3

قال �أ.د .عدنان بدران ،الم�ست�شار الأعلى لجامعة البترا ومجل�س �أمنائها� :إن
�أكبر م�شكالت التنمية في العالم العربي تتم َّثل في التناق�ضات ال ُقطرية والخالفات
العربية ،مما �أ�صبح معه القرار االقت�صادي يخ�ضع لل�سيا�سة ،على عك�س ما يحدث
في دول العالم الأخرى الطامحة �إلى تنمية حقيقية من تطويع ال�سيا�سة لالقت�صاد.
و�أو�ضح �أن االقت�صادات ال ُقطرية بعثرت مقدرات الأ ّمة ومقوماتها ،و�س َّر َعت في زيادة
العزلة بين الأقطار العربية.
و�أ�شار �إلى �أن الآمال التي كانت معلقة على وحدة اقت�صادية عربية يتكامل
فيها كل قطر مع الآخر ،باتت تواجه �صعوبات جمة في تحقيقها واقعي ًا ،لأن التنمية
القطرية ال يمكن �أن تكتمل �إال بتنمية �شاملة ،وهناك متطلبات للنهو�ض االقت�صادي
الذي يقوم على الحريات في الإبداع واالبتكار واالختراعات ،وعدم الإق�صاء والتهمي�ش
والتطرف ،و�إزالة اال�ستبداد والهيمنة ،وتر�سيخ مفاهيم االقت�صاد المعرفي الم�ستندة
�إلى ا�ستثمار الإن�سان والعقل والخامات مع ًا .ف�ض ًال عن عدالة توزيع الدخل وتكاف�ؤ
الفر�ص.
وفي عر�ضه لمحتوى كتابه ،قال �أ.د .با�سل الب�ستاني ،الأكاديمي وع�ضو المنتدى
وم�ست�شار التنمية الب�شرية في البنك الدولي �سابق ًا ،حول االختالالت في الواقع
العربي ،اقت�صادي ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا و�أمني ًا وثقافي ًا� ،إنها جميعها تحتم المواجهة
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الجدية والمبا�شرة ،م�شير ًا �إلى �أن الر�ؤية التي يقدمها من واقع خبراته وتجاربه ،عربي ًا
ودولي ًا ،تهدف �إلى الت�أ�سي�س لبناء القاعدة الر�صينة لهذه المواجهة ،وت�ش ِّكل العروبة
هُ و ّية هذه الر�ؤية ،والوحدة وجهتها ،والتنمية حا�ضنتها ،وفي هذه العالقة الع�ضوية
يكمن جوهر الخ�صو�صية العربية .فتجاوز االختالالت يحتم التنمية الوحدوية.
و�أ�ضاف �أن من �أخطر النتائج التي �أفرزتها حالة التناق�ض عربي ًا بين الأ ّمة
وال�شعب هي «النف�س ّية الثنائية» التي تو َّلدت لدى الفرد العربي ،باعث ًة فيه بالتالي حالة
من دوام القلق وعدم اال�ستقرار ،وحالة االن�شطار النف�سي هذه تتمثل في حقيقة �أن
الفرد العربي �أ�ضحى مت�أرجح ًا بين قطرية حياته اليومية ،وقومية انتمائه وتطلعاته.
وهذه الحالة المركبة والم�ستع�صية ال يلغيها �إال توافق الجوهر مع وجوده .و�أن
«خ�صو�صية الر�ؤية» تبقى قائمة ما دام االنف�صام قائم ًا في الكيان القومي ،وحين
ح�صوله تنتفي الحاجة �إلى تميزها ،حيث ت�صبح الأمة العربية باندماجه واحدة �شك ًال
وم�ضمون ًا كغيرها من الأمم ،مما يح ّيد خ�صو�صية الر�ؤية وي�ؤدي �إلى �إمكانية تعميم
تطبيقها على هذا ال�صعيد لدول �أخرى متقدمة ونامية ،فمرحل ّية الم�ضمون ال تلغي
حيوية ا�ستمرار وجودها.
وب َّين �أن الهيكل العام للر�ؤية يقوم على ثالثة حقول متوازية ،وهي :الثوابت التي
ت�شمل الموقع الجغرافي ،والعوامل الطبيعية ،وال�سكان والموارد والهيكل االقت�صادي ،ثم
المرتكزات التحليلية �أو الثنائيات ،وت�شمل المرتكزات الدافعة من بناء القدرات وا�ستخدامها،
والمانعة �أي النمو والعدالة التوزيعية ،والرافعة وتعني الم�شاركة والديمقراطية ،والجامعة
وهي التنمية الب�شرية واال�ستدامة� .أما المتغيرات فت�شمل ال�سيا�سات الكلية ،والأ�سواق،
والم�ؤ�س�سات ،والمجتمع المدني ،والقوانين والت�شريعات ،والقطاع الخا�ص ،ور�أ�س المال
االجتماعي ،والتما�سك االجتماعي ،وثقافة التنمية ،والإعالم   .
من جهته ،ر َّكز الأ�ستاذ خالد الوزني ،رئي�س هيئة المديرين ل�شركة �إ�سناد
لال�ستثمارات وع�ضو المنتدى ،في مناق�شته لم�ضمون كتاب «نحو ر�ؤية تنموية عربية»،
على الحقوق الإن�سانية في التنمية ،مثل حق المعرفة ،وحق العمل ،وحق الم�ساواة
166

�أو الت�شاركية ،وحق الر�أي .وقال :لن�س�أل �أنف�سنا �أين موقع هذه الحقوق في الواقع
العربي في متو�سط الأ�شياء ،و�أين الم�شاركة والديمقراطية؟ و�أ�ضاف �إننا في الأردن
ن�أتي على ر�أ�س القائمة في ال�سعي لإحقاق هذه الحقوق ،لكن في بقية العالم العربي
ما تزال الأمور على غير هذا الحال ،ويخ�شى �أن التنمية العربية �أ�صبحت في حكم
المعجزات ،مع ال�شعور ب�أنه ال يوجد رغبة عربية حقيقية للتعاون والعمل الم�شترك،
فهناك خروقات مثل ا�ستيراد عمالة �آ�سيوية في بع�ض الأقطار حتى تظل �أعداد العمالة
العربية فيها محدودة ومقننة ،فيما ت�سطحت الطبقات الو�سطى في العالم العربي
�أكثر من الالزم ،وعلى �سبيل المثال ف�إن الن�سبة الأكبر من الطبقى الو�سطى في
الأردن باتت هي الأقرب �إلى خط الفقر .ويخ�شى في ظل ال ُفرقة على ال�صعيد العربي
�أن نتحدث في الم�ستقبل عن اقت�صادات ودول ب�ضعف العدد الحالي للأقطار العربية.
و�أو�ضح د .خالد الوزني �أنه ال تنمية حقيقية دون ا�ستثمار الطاقات الب�شرية.
وقال هنا :لو �أن الإن�سان كان عبئ ًا على التنمية ،لأ�صبحت ال�صين �أول دولة م�صدِّ رة
للب�شر في العالم وبالماليين ،لكنها عندما ا�ستثمرت طاقاتها الب�شرية بال�شكل
ال�صحيح غزت دول العالم بمنتجاتها .وبين �أن وجود نمو اقت�صادي كبير بحجمه
رقمي ًا ال يعني نوعية تنموية ،وال توجد تنمية من دون قاعدة حقيقية وب�شرية لإنماء
الثروة ،ويجب عدم االن�سياق وراء النمو دون اعتناء بالتنمية.
وفي �إ�شارته �إلى م�ضمون درا�سة د .با�سل الب�ستاني ور�ؤيته لتحقيق التنمية
العربية ،قال د .الوزني �إن الإبداع في الكتاب يتج ّلى في التركيز على �شيء واحد
هو الإن�سان في التنمية ،ذلك �أن من ال يعتقد ب�أن الإن�سان هو محور العملية التنموية
�سيكون مخطئ ًا تمام ًا.
وكان الأ�ستاذ محمد نور ال�شريدة ،المدير التنفيذي في المنتدى ،قد �أ�شار في
كلمة قدم بها اللقاء �إلى �أن كتاب د .با�سل الب�ستاني يعد �إ�سهام ًا علمي ًا وفكري ًا ين�سجم
مع ما ينه�ض به المنتدى من م�شروعات لتقديم ر�ؤى ا�ست�شرافية للم�ستقبل العربي.
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*

مناق�شة كتاب «نحو نظرية عربية في الإدارة»

للأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز �أبو نبعة /جامعة ع ّمان العربية (الم�ؤ ِّلف)
التعقيب :د .الحارث �أبو ح�سين /جامعة ع ّمان العربية؛ د .محمود ال�سرحان ،ع�ضو المنتدى
()2015/5/11

ا�ست�ضاف المنتدى� ،ضمن �سل�سلة لقاءات نادي الكتاب� ،إ�شهار ومناق�شة كتاب «نحو
نظرية عربية في الإدارة» ،في طبعته الثانية الجديدة ،لأ�ستاذ الت�سويق الدولي في جامعة
ع ّمان العربية �أ.د .عبد العزيز �أبو نبعة ،وقدم لهذا اللقاء و�أداره الأمين العام للمنتدى د.
محمد �أبوح ّمور ،الذي قال� :إن الكتاب يحمل م�ضمون ًا يحاول ت�أ�صيل نظرية الإدارة في
التراث العربي الإ�سالمي ،ويربط فيه الم�ؤلف بين قيم الح�ضارة التي ننتمي �إليها فكر ًا
وخلق ًا وممار�سة و�سلوك ًا ،ب�أ�سلوب يراعي المعايير الأكاديمية والخطاب الر�صين ،وفي
نف�س الوقت يم ِّكن القارىء العادي غير المتخ�ص�ص من ا�ستيعاب طرحه .و�أ�ضاف �أن
الكتاب ي�ؤكد �أهمية التعاون والتكامل لرفع الأداء في العملية الإنتاجية وتحقيق ال�صالح
العام ،ويف ِّتح العقل والأداء على مداخل ثقافة العمل والإنتاج.
وقدم د .عبد العزيز �أبو نبعة عر�ض ًا لكتابه �أ�شار فيه �إلى وجود نظريات متعددة
في الإدارة� ،ألمانية و�أمريكية ويابانية ،لكن ال يوجد هناك نظرية عربية ،بالرغم
من وجود مئات كليات �إدارة الأعمال في عالمنا العربي و�آالف علماء الإدارة .وقال:
�إن الإدارة العربية �أ�صبحت محل �سخرية من ال�صحافة والر�أي العام العربي ب�سبب
ممار�ساتها ال�سلبية ،التي �أدت �إلى ظلم �إداري وقتل روح الإبداع وتعطيل عملية الإنتاج
عن الدوران .و�أو�ضح �أنه يهدف من محاولته لو�ضع نظرية عربية في الإدارة �إلى
الإ�صالح وتحقيق التنمية الم�ستدامة من �أجل �إيجاد فر�ص العمل لطوابير ال�شباب
العربي العاطلين عن العمل .وتقوم نظريته على ثالثة مداخل هي :مفهوم الخدمة
(االحترام) ،وحق الدخيل (العدالة) ،ومفهوم ال�شورى (الم�شاركة).
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وفي تعقيبه قال د .الحارث �أبو ح�سين ،رئي�س ق�سم �إدارة الأعمال في جامعة
ع ّمان العربية� :إن على المديرين العرب �أن يعوا دورهم في الإ�سهام بالتفكير المنظم
بد ًال من ا�ستهالك الأفكار الغربية دون مراجعتها والتحقق من مالءمتها لحاجات
البيئة العربية ،وعدم الإتيان ب�أفكار ونظريات �إدارية غير نابعة من الواقع العربي.
من جهته� ،أو�ضح د .محمود ال�سرحان ،مدير عام مركز القرية الكونية
للدرا�سات وع�ضو المنتدى� ،أن ما جاء في الكتاب ي�ستحق اال�ستفادة منه لينعك�س على
�سلوكات وممار�سات العاملين في الإدارة العربية ،و�أن هناك حاجة لت�سليط ال�ضوء
�أكثر على �أدبيات المو�ضوع في الفكر والتراث العربي ،وفي الن�صو�ص الإ�سالمية ،لأنها
ت�شكل م�صادر مهمة وغنية بامتياز في ت�أ�صيل الإدارة العربية.

محا�ضرة «�إدارة المدن الكبرى ،واالنتقال من القطاع الخا�ص
*
�إلى القطاع العام»
المتحدث :معالي د .هاني الم�سيري ،محافظ اال�سكندرية ال�سابق /م�صر
(فندق الرويال /ع ّمان)2015/11/30 ،

�أكد د .هاني الم�سيري في محا�ضرته �أن �أزمة الثقة بين المواطن والدولة
موجودة منذ � 50سنة و�سببها عدم تحقيق الوعود .وا�ستعر�ض التحديات والم�شاكل
التي تعاني منها محافظة الإ�سكندرية والإنجازات التي حققها خالل فترة ال� 9شهور
التي ق�ضاها محافظ ًا لها ،وقال� :إن التحديات كانت قوية والأخطاء في الأداء كانت
كثيرة� ،إال �أننا قمنا ب�إحياء جهاز �إداري قادر على عملية التتابع وو�ضعنا برنامج ًا
�سريع ًا يعتمد على الموارد المتاحة  ،وهو ما جعلنا نحل غالبية الم�شاكل وعلى ر�أ�سها
م�شاكل الكهرباء والموا�صالت والقمامة والخبز والرعاية الطبية».
و�أ�ضاف «�إننا قمنا بت�شكيل فريق عمل متخ�ص�ص وح�صرنا جميع الموارد
و�أعددنا خططا طويلة ومتو�سطة وق�صيرة الأجل  ،وو�ضعنا ر�ؤية للمدينة من �أجل
عودتها للريادة العالمية».
169

وعن كيفية حل م�شكلة القمامة خالل فترة الـ � 9شهور ،قال� :إنني حر�صت على
زيارة بع�ض المدن الأوروبية في اليونان و�إ�سبانيا التي كانت تعاني من نف�س الم�شكلة،
وتبين �أنها تمكنت من حلها في � 10سنوات من خالل تغيير ثقافة المواطنين عالوة
على وجود تناف�سية بين �شركات النظافة  ،وهو ما طبقناه في المحافظة.
وفيما يتعلق بحل م�شكلة الترام في الإ�سكندرية ،قال د .الم�سيري� :إن ترامات
الإ�سكندرية كلها كانت قديمة منذ الأربعينيات و�إبان الثورة تم احتراق ن�صفها تقريب ًا،
�إال �أننا ا�ستطعنا وبالمجهود الذاتي من تطوير �إحداها وتحويله �إلى «كافيه» يجوب
المحافظة ورفعنا �سعر التذكرة �إلى  5جنيهات كما �أنها كانت ُت�ست�أجر لالحتفاالت
و�أعياد الميالد و�ضخت دخ ًال ممتاز ًا �ساعدنا في تطوير القطاع».
و�أفاد ب�أن ميزانية محافظة الإ�سكندرية  ،ثاني �أكبر محافظات م�صر من حيث
عدد ال�سكان ( 8ماليين ن�سمة)  ،تبلغ  150مليون جنيه (�أي  16مليون دوالر فقط)،
مقابل  900مليون جنيه مخ�ص�صة لمحافظة القاهرة؛ منوه ًا ب�أن المحافظة تمكنت
خالل �أول � 6شهور من توليه من�صبه الح�صول على تبرعات قدرها  200مليون جنيه
تم من خاللها تنفيذ العديد من الم�شروعات.
و�أ�شار د .الم�سيري �إلى �أن العوائد التي يتم تح�صيلها �سواء من المخالفات
�أو ال�ضرائب يتم توريدها �إلى الخزانة العامة للدولة فيما تح�صل المحافظة على
 %25منها عندما يتاح ذلك؛ مبين ًا �أنه تمكن باالتفاق مع وزارة المالية على ا�ستقطاع
هذه الن�سبة من �إجمالي مبلغ العوائد للم�ساعدة في توفير الموارد ،وبالتالي تمكين
المحافظة من �سرعة تنفيذ الم�شروعات.
ونوه �إلى �أن التركيز على ال�شباب كان محور ًا �أ�سا�سي ًا لديه ،م�شير ًا �إلى �أن
معظم من تم تعيينهم في منا�صب م�ست�شارين �أو م�ساعدين �أو نواب للمحافظ ،كان
تتراوح �أعمارهم ما بين � 25إلى  35عام ًا ،كما �أنه تم تنفيذ فكرة (برلمان محاكاة
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لل�شباب) حيث كان يعر�ض ال�شباب على المحافظ الم�شاكل التي تعاني منها الأحياء
التي يدخلونها لمناق�شتها من �أجل التو�صل �إلى حلول ب�ش�أنها.
وقال�« :إننا نفذنا كذلك حملة عبر الإنترنت للترويج لمدينة الإ�سكندرية
�سياحي ًا ،كما ا�ست�ضفنا بطولة العالم لال�سكوا�ش ،لت�صبح الإ�سكندرية في م�صاف
مدن العالم التي ت�ست�ضيف بطولة العالم لهذه اللعبة».
وعن ا�ستقالته من من�صبه� ،أرجع د .الم�سيري ال�سبب �إلى عدم وجود موارد
مالية كافية لحل م�شكلة مياه الأمطار ،قائ ًال «�إننا طلبنا  75مليون جنيه للعمل على
حل هذه الم�شكلة ،خا�صة و�أن  %70من حجم مياه الأمطار اختلطت بال�صرف ال�صحي
مما �أدى �إلى غرق الإ�سكندرية وبالتالي وقوع وفيات».
ومن جهته� ،أكد د .محمد �أبوح ّمور الأمين العام للمنتدى في كلمته خالل اللقاء،
�أهمية مو�ضوع المحا�ضرة لأنه من المو�ضوعات اال�ستراتيجية والحيوية ،وي�شمل
جوانب متعددة ومتداخلة من ا�ستراتيجيات التخطيط العمراني والبيئي واالقت�صادي
والم�سح الجغرافي والتغ ّيرات الحا�صلة في البيئة الح�ضرية للمدن ،وخا�صة في
المنطقة العربية .ونبه �إلى �أن التحديات التنموية في المدن العربية الكبيرة تحتاج
�إلى متابعة م�ستمرة في تحديث البيانات و�إجراء الدرا�سات والتخطيط لم�شروعات
البنية التحتية وو�ضع الت�شريعات المنا�سبة ور�سم ال�سيا�سات التنفيذية ،والأهم في
�إعادة تقييم دور القطاع الخا�ص لإيجاد �شراكات فاعلة بينه وبين القطاع العام
لمواجهة ت�أثيرات التغييرات العالمية المت�سارعة التي ت�صل �إلى المنطقة وت�ؤثر عليها
�سواء على الجانب االجتماعي �أو الثقافي �أو االقت�صادي وال�سيا�سي.
وقال� :إن المدن العربية  ،مع التباينات في خ�صو�صياتها  ،تتعر�ض لتحديات
م�شتركة نظر ًا للزيادات ال�سكانية وتفاوت حركة البناء بين التقل�ص حين ًا وما يمكن �أن
يعد من الطفرات في �أحيان �أخرى.
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وقال� :إن الإ�سكندرية المدينة والمحافظة جزء من الهوية والثقافة الم�صرية
والعربية �أي�ض ًا بما تمثله من تاريخ وتراث عالمي عريق ي�شمل العديد من �آثار
الح�ضارات وات�صال م�ستمر بمحيطها الوطني بطبيعة الحال ،و بالعالم الوا�سع عبر
النقل والموا�صالت ،كما �أنها تتميز بطبيعة جغرافية غنية وثروات طبيعية ،و�أن�شطة
اقت�صادية متنوعة من زراعة و�صناعة وثروة �سمكية وحيوانية ،ومجتمع متن ّوع فيه
�أ�صول و�أعراق وثقافات وديانات مختلفة  ،فهي بحكم كل ذلك محافظة ذات طابع
نموذجي لدرا�سات التطوير والتحديث في �إطار العملية التنموية و�إدارتها.
وفي مداخلته ،قال معالي الأ�ستاذ عقل بلتاجي �أمين عمان الكبرى �إن م�شاكل
البنى التحتية والتحديث والموارد في ع ّمان هي نف�س م�شاكل العديد من المدن العربية،
م�ؤكد ًا �أن العا�صمة الأردنية بحاجة �إلى مليار دوالر لحل م�شكلة البنى التحتية.
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�صور من بع�ض الأن�شطة

�إطالق «امليثاق االقت�صادي العربي» ()2015/8/9

�إطالق كتاب «اللقاءات احلوارية حول الأوراق النقا�شية امللكية» ()2015/9/8
173

�إطالق كتاب «جمهوريتي» ()2016/2/3

�إطالق كتاب «الإ�صالح ال�سيا�سي وامل�شاركة ال�سيا�سية يف ال ّ
أردن» ()2016/3/16
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امل�ؤمتر الدويل اخلام�س للعلوم الإن�سانية «االجتاهات املعا�صرة يف م�ؤ�س�سات التعليم ...
�إ�صالح وتطوير» (ع ّمان )2016/4/20-18

لقاء «ترجمة الأعمال الكال�سيكية يف الرتاث العاملي �إىل اللغة العربية»
و�إ�شهار ترجمة كتابي «الإينيادة» لفورغيليو�س؛ والأعمال النقدية لهوراتيو�س
()2016/7/26
175

�أثر مواقع التوا�صل االجتماعي على الت�ضامن املجتمعي (ع ّمان )2016/8/23

�إ�شهار املجموعة الكاملة ملجلدات جريدة «القِبلة» التاريخية
(املكتبة الوطنية /ع ّمان)2016/12/19 ،
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الت�شبيك والتعاون الدولي مع مراكز الفكر والدرا�سات

)*(

�أ -يف �إطار تعزيز �شبكة عالقات التعاون وال�شراكة والتبادل والتن�سيق التي تربط
املنتدى بالعديد من مراكز الدرا�سات والبحوث وامل�ؤ�س�سات الفكرية والعلمية
واجلامعات والهيئات ومنظمات املجتمع املدين ،على امل�ستويات العربية والإقليمية
والدولية ،مت �إبرام وجتديد ما جمموعه ( )15مذكرة تفاهم واتفاقية خالل عامي
 2015و 2016ت�شمل البلدان الآتية:
•الأردن :جمعية ال�ش�ؤون الدولية؛ مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط؛ اجلمعية
الأردنية للعلوم والثقافة /ع ّمان.
•الإمارات :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� /أبوظبي.
•البحرين :مركز عي�سى الثقايف؛ كلية البحرين اجلامعية /املنامة.
•بريطانيا :مركز البحوث للدرا�سات واال�ست�شارات االجتماعية /لندن.
•لبنان :معهد املواطنة و�إدارة التن ّوع – م�ؤ�س�سة �أديان /بريوت.
•م�صر :مكتبة اال�سكندرية؛ املنظمة العربية للتنمية الإدارية  -جامعة الدول
العربية.
•املغرب :املعهد امللكي للدرا�سات اال�سرتاتيجية؛ جمعية االقت�صاديني املغاربة؛
املندوبية ال�سامية لقدماء املقاومني و�أع�ضاء جي�ش التحرير /الرباط.
•الهندPublic Policy Research Center, Rambhau Mhalgi Prabodhini :
ب -و�ضمن عالقات التعاون هذه ،نفذ املنتدى بال�شراكة مع جمموعة من اجلهات
عدد ًا من الأن�شطة الفكرية ،من بينها ندوات وم�ؤمترات وحوارات ولقاءات ( ُتراجع
قوائم الأن�شطة) ،يف الأردن وخارجه ،وذلك خالل العامني املذكورين ،ومن �أبرزها:
•الأردن :جامعة البرتا؛ املعهد امللكي للدرا�سات الدينية؛ م�ؤ�س�سة عبد احلميد
�شومان الثقافية؛ اجلمعية الأردنية للثقافة والعلوم؛ املركز الثقايف امللكي.
•باك�ستان :جامعة الدفاع الوطني.
)*( جمموع عدد املذ ِّكرات واالتفاقيات قيد التنفيذ لدى املنتدى (.)41
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•بريطانيا :مركز البحوث للدرا�سات واال�ست�شارات االجتماعية.
•كوريا اجلنوبية :معهد جيجو لل�سالم؛ اجلمعية الكورية العربية؛ وزارة اخلارجية.
•الكويت :ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي.
•لبنان :معهد املواطنة و�إدارة التنوع.
•م�صر :املنظمة العربية للتنمية الإدارية.

االتفاقيات/مذكرات التفاهم المبرمة
بين المنتدى والم�ؤ�س�سات والمراكز العربية والأجنبية
الرقم اتفاقيةمذكرة
تفاهم بروتوكول
 1اتفاقية تعاون اللجنة امل�صرية
للت�ضامن  /م�صر

اجلهة املربم معها

2

3

4

5
6

اتفاقية تعاون

IslamAbad
policy research
institute

مدتها الفرتة
تاريخ التوقيع
الزمنية مالحظات
قبل جتديدها
عليها
 2008/8/20غري حمددة
2004/10

غري حمددة

-

باك�ستان
� 5 2003/7/15سنوات تنتهي �أو جتدد
اتفاقية تعاون املنظمة الإ�سالمية
جتدد قبل املوعد املحدد
للرتبية والعلوم
تلقائيا ملدة ب�ستة �أ�شهر
والثقافة
مماثلة
(الإي�سي�سكو) /املغرب
� 5 2014/12/14سنوات تنتهي �أو جتدد
بروتوكول مركز الإمارات
جتدد ملدة قبل املوعد
للدرا�سات والبحوث
مماثلة املحدد ب�ستة
اال�سرتاتيجية/
�أ�شهر
الإمارات العربية
املتحدة
تنتهي �أو
اتفاقية تعاون مركز احلوار بالأزهر � 5 2012/12/24سنوات
جتددقبل املوعد
ال�شريف /م�صر
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو
� 5 2011/8/14سنوات
اتفاقية تعاون املركز العربي
جتددقبل املوعد
للأبحاث ودرا�سة
بثالثة �أ�شهر
ال�سيا�سات /قطر

180

-

-

-

-

7

اتفاقية تعاون املعهد العربي حلقوق 2011/9/15
الإن�سان

� 5سنوات

8

2012/5/11

� 5سنوات

2012/7/30

� 5سنوات

 10اتفاقية تعاون جامعة �سيدي حممد
بن عبد اهلل /املغرب

2012/7/2

� 5سنوات

 11اتفاقية تعاون املنتدى الثقايف
امل�صري /م�صر

2012/7/18

� 5سنوات

 12اتفاقية تعاون مركز درا�سات الوحدة 2012/9/13
العربية /لبنان

� 5سنوات

2012/7/19

� 5سنوات

9

اتفاقية تعاون م�ؤ�س�سة احلريري
للتنمية الب�شرية
امل�ستدامة /لبنان
اتفاقية تعاون احتاد اجلامعات
العربية /الأردن

 13اتفاقية تعاون املجل�س امل�صري
لل�ش�ؤون اخلارجية/
م�صر
 14بروتوكول م�ؤ�س�سة الأهرم
ال�صحفية القومية/
م�صر
 15اتفاقية تعاون امللتقى الإعالمي
العربي /الكويت
 16اتفاقية تعاون م�ؤ�س�سة ل�سان الدين
بن اخلطيب للبحث
والتعاون الثقايف/
املغرب
 17اتفاقية تعاون م�ؤ�س�سة عبد احلميد
�شومان /الأردن

� 5 2012/12/25سنوات
2013/4

� 5سنوات

� 5 2013/11/15سنوات

2014/4/28
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تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر

تنتهي �أو
� 5سنوات
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر

-

-

-

تنتهي �أو
 18اتفاقية تعاون جامعة البرتا /الأردن � 5 2014/4/28سنوات
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
متدد
� 5 2014/10/30 The Nationalسنوات تنتهي �أو جتدد
 19اتفاقية تعاون
Defence
قبل املوعد املحدد تلقائيا ملدة
�أكادميي
Universityمماثلة
ب�ستة �أ�شهر
Pakistan

 20مذكرة تفاهم

باك�ستان
املنظمة العربية
للتنمية الإدارية/
م�صر

تنتهي �أو
� 2014/12/17سنة واحدة
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
� 5 2012/10/11سنوات

معهد العلوم
 21اتفاقية تعاون
االجتماعية -جامعة
�صقريا /تركيا
� 5 2014/12/22 The Jeju peaceسنوات
 22اتفاقية تعاون
)institute (Korea
�أكادميي
كوريا اجلنوبية
اتفاقية
23
�شراكة وتعاون

Center for
Asian Strategic
Studies-India

 24اتفاقية تعاون

Paradigma
Cordoba
FoundationSpain

 25مذكرة تفاهم

 26مذكرة تفاهم

الهند

غري حمددة
املدة
2014/11
2019/11

� 5سنوات

تنتهي �أو
جتددقبل املوعد
بثالثة �أ�شهر
تنتهي �أو جتدد متدد
قبل املوعد تلقائيا ملدة
املحدد ب�ستة مماثلة
�أ�شهر
تنتهي �أو جتدد
قبل املوعد
املحدد ب�ستة
�أ�شهر
متدد
تنتهي �أو جتدد
قبل املوعد تلقائيا ملدة
املحدد ب�ستة مماثلة
�أ�شهر

�إ�سبانيا
Institute of
غري حمدد تنتهي �أو جتدد
ال يوجد
Strategic
قبل املوعد
Thinking
املحدد ب�ستة
تركيا
�أ�شهر
The
Ethiopian
 2013/3/21غري حمدد تنتهي �أو جتدد
International
قبل املوعد
Institute For
بثالثة �أ�شهر
Peace And
Development

�أثيوبيا
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قابلة
للتجديد
مبذكرة
مماثلة
-

-

-

 27اتفاقية تعاون جمعية ال�ش�ؤون
الدولية /الأردن

2015/7/28

� 5سنوات جتدد باتفاق
الطرفني وبعد
مراجعتها
و�إجراء �أي
تعديالت
عليها
� 5سنوات جتدد باتفاق
الطرفني وبعد
مراجعتها
و�إجراء �أي
تعديالت
عليها
تنتهي �أو جتدد
قبل املوعد
املحدد ب�ستة
�أ�شهر

2015/12/16

جتدد مبذكرة
ممائلة

 28اتفاقية تعاون مركز درا�سات ال�شرق 2015/7/29
الأو�سط /الأردن

 29مذكرة تفاهم مركز الإمارات
للدرا�سات والبحوث
اال�سرتاتيجية/
الإمارات العربية
املتحدة
 30مذكرة تفاهم املنظمة العربية
للتنمية الإدارية/
م�صر
 31مذكرة تفاهم مكتبة الإ�سكندرية/
م�صر
 32مذكرة تفاهم

اجلمعية الأردنية
للعلوم والثقافة/
الأردن

 33مذكرة تفاهم مركز البحوث
للدرا�سات
واال�ست�شارات
االجتماعية  /لندن
بريطانيا
 34مذكرة تفاهم املندوبية ال�سامية
لقدماء املقاومني
و�أع�ضاء جي�ش
التحرير /املغرب

2015/9 /1

2016/1

2016/1/17

�سنة

� 5سنوات تنتهي �أو جتدد متدد
قبل املوعد تلقائيا ملدة
املحدد ب�ستة مماثلة
�أ�شهر
�سنتان تنتهي �أو جتدد متدد
قبل املوعد تلقائيا ملدة
املحدد ب�ستة مماثلة
�أ�شهر

2016/4/20

�سنتان

تنتهي �أو جتدد متدد
قبل املوعد تلقائيا ملدة
املحدد ب�ستة مماثلة
�أ�شهر

2016/4/21

�سنتان

تنتهي �أو جتدد متدد
قبل املوعد تلقائيا ملدة
املحدد ب�ستة مماثلة
�أ�شهر
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 35مذكرة تفاهم جمعية االقت�صاديني
املغاربة /املغرب

2016/4/21

 36مذكرة تفاهم كلية البحرين
اجلامعية /البحرين

2016/5/3

�سنتان تنتهي �أو جتدد متدد
قبل املوعد تلقائيا ملدة
املحدد ب�ستة مماثلة
�أ�شهر
�سنتان تنتهي �أو جتدد متدد
قبل املوعد تلقائيا ملدة
املحدد ب�ستة مماثلة
�أ�شهر
�سنتان تنتهي �أو جتدد متدد
قبل املوعد تلقائيا ملدة
املحدد ب�ستة مماثلة
�أ�شهر
متدد
� 5سنوات جتدد تلقائيا
تلقائيا ملدة
مماثلة

2016/6/21

� 5سنوات

متدد
جتدد تلقائيا
تلقائيا ملدة
مماثلة

2016/9/26

� 5سنوات تنتهي �أو جتدد متدد
قبل املوعد تلقائيا ملدة
املحدد ب�ستة مماثلة
�أ�شهر
متدد
� 5سنوات تنتهي �أو جتدد
قبل املوعداملحدد تلقائيا ملدة
مماثلة
ب�ستة �أ�شهر

 37مذكرة تفاهم مركز عي�سى الثقايف2016/5/22 /
البحرين
 38مذكرة تفاهم

 39مذكرة تفاهم

Public Policy
Research Center
– India

الهند

Rambhau
Mhalgi
 PrabodhiniIndia

الهند

 40مذكرة تفاهم املعهد امللكي
للدرا�سات
اال�سرتاتيجية /املغرب
 41مذكرة تفاهم معهد املواطنة و�إدارة
التنوع -م�ؤ�س�سة
اديان /لبنان

2016/6/21

2016/9/29
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امل�شــــــــــــــاركـــــات اخلـــارجــيـــــــة
(الندوات وامل�ؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات)

امل�شــــــــاركـــــات الـخــــارجـــيـــــــــــة
(الندوات وامل�ؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات)
�شارك املنتدى من خالل �أمينه العام معايل د .حممد �أبوح ّمور يف عدد من
امل�ؤمترات والندوات واللقاءات داخل الأردن وخارجه ،وقدم يف بع�ضها �أوراق عمل،
كما تر�أ�س بع�ض اجلل�سات� ،إ�ضافة �إىل �إلقاء حما�ضرات ورعاية و�إلقاء كلمات يف
افتتاحيات بع�ض املنا�سبات ،كما �شارك عدد من الأع�ضاء يف بع�ض الأن�شطة املذكورة
هنا ،وكالآتي:
•	 امل�شاركة يف ندوة «حتالف عا�صفة الفكر -الن�سخة الأوىل» ،بدعوة من مركز الإمارات
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� /أبو ظبي ،2015/9/1 ،وتقدمي ورقة عمل
بعنوان «العالقات العربية الدولية -مع الواليات املتحدة� ،أوروبا ،رو�سيا ،ال�صني ،الهند».
•	 امل�شاركة يف ندوة ملتقى احلوار الرتكي – العربي «العالقات الرتكية – العربية»،
و�إلقاء كلمة رئي�سة يف حفل االفتتاح ،املنامة /البحرين .2015/10/8-7
•	 كلمة افتتاحية يف «املنتدى الثاين ع�شر لتعاون كوريا وال�شرق الأو�سط» ،بالتعاون بني
املنتدى ومعهد جيجو لل�سالم واجلمعية الكورية العربية ،وبدعم من وزارة اخلارجية
الكورية� ،سيول /كوريا اجلنوبية �( 2015/10/26-25ألقى الكلمة بالإنابة معايل د.
نبيل ال�شريف).
•	 امل�شاركة يف م�ؤمتر «الثقافة العربية  ...ا�ستحقاقات م�ستقبل حائر» ،بدعوة من مكتبة
اال�سكندرية /م�صر  ،2015/11/17-16وتقدمي ورقة عمل بعنوان «الثقافة العربية
وبناء املجتمع :ر�ؤية م�ستقبلية».
•	 امل�شاركة يف امل�ؤمتر ال�سنوي العام اخلام�س ع�شر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
«الأجندة التنموية ملا بعد  2015يف الدول العربية» ،القاهرة ،2015/12/17-15
وتقدمي عر�ض بعنوان «ر�ؤية عربية يف �أعقاب اال�ضطرابات يف املنطقة».
•	 امل�شاركة يف م�ؤمتر «م�ستقبل املجتمعات العربية و�صناعة التطرف» ،بدعوة من مكتبة
اال�سكندرية /م�صر  ،2016/1/5-3وتقدمي ورقة عمل بعنوان «منطلقات فكرية يف
مواجهة التطرف والإرهاب».
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•	 حما�ضرة للأمني العام عن «تطور االقت�صاد الأردين منذ مطلع ال�ستينيات �إىل الوقت
احلايل» ،يف املركز املجتمعي امل�سكوين (اخليمة) /ع ّمان .2016/1/30

•	
•	
•	
•	

•	

•	

•	

•	

ح�ضور امل�ؤمتر الوطني مل�شروع متبو�س الأوروبي «تيج» ،يف جامعة الأمرية �سمية
للتكنولوجيا /ع ّمان .2016/2/11
امل�شاركة يف اجلل�سة احلوارية «حت ّوالت ال�شرق الأو�سط :وجهات نظر �أردنية وتركية»،
بتنظيم مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط /ع ّمان .2016/2/15
حما�ضرة للأمني العام بعنوان «الآثار املرتتبة على االقت�صاد الأردين جراء انخفا�ض
�أ�سعار النفط» ،يف مقر جبهة العمل الإ�سالمي /ع ّمان .2016/2/23
مندوب ًا عن �سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم :رعاية �إ�شهار الطبعة العربية التي
كتب مقدمتها �سموه لكتاب «دبلوما�سية القوة الناعمة لفرن�سا بني العامل والثقافة»،
بح�ضور م�ؤلفه الكاتب الفرن�سي فيليب الن ،وب�إدارة ال�سيدة جمدولني الغول ،يف
دار الأندى /ع ّمان  ،2016/3/15و�إلقاء الكلمة الرئي�سية يف احلفل.
امل�شاركة يف اجتماع بح�ضور �أع�ضاء من املنتدى و�شخ�صيات �أردنية وتركية مع
رئي�س الوزراء الرتكي ال�سابق دولة د� .أحمد �أوغلو حول «�سيا�سة تركيا اخلارجية
والعامل العربي» ،بتنظيم من املنتدىُ .عقدت اجلل�سة يف فندق «فور �سيزن» ،ع ّمان
.2016/3/27
امل�شاركة يف ندوة «حتالف عا�صفة الفكر -الن�سخة الثانية» ،بدعوة من مركز عي�سى
الثقايف ،املنامة /البحرين  ،2016/3/27وتقدمي ورقة بعنوان «التحالف الإ�سالمي
�ض ّد الإرهاب� :آفاق امل�ستقبل».
�إدارة حفل �إ�شهار كتاب «حكاية �أمري عربي» ،بح�ضور �سمو الأمرية رحمة بنت
احل�سن املعظمة ،وتنظيم املعهد امللكي للدرا�سات الدينية واملجل�س الأعلى للعلوم
والتكنولوجيا ،يف مركز احل�سني الثقايف /ع ّمان ( 2016/6/1اف ُت ِتح اللقاء بكلمة
للأمني العام).
رعاية حفل مكتب جائزة احل�سن لل�شباب مبنا�سبة عيد اال�ستقالل والثورة العربية
الكربى ،وتكرمي جمموعة من ال�ضباط املتقاعدين ،يف مدرج ال�صداقة /جامعة
الأمرية �سمية للتكنولوجيا /ع ّمان  ،2016/6/1و�إلقاء الكلمة الرئي�سية يف االفتتاح.
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•	

•	

•	

•	

•	
•	
•	
•	

امل�شاركة يف ندوة مهرجان الإعالم العربي «الإعالم والتنمية امل�ستدامة» ،يف ع ّمان
( 2016/8/24تر�أ�س الأمني العام جل�سة «التحديات التي تواجه الإعالم العربي»،
التي ناق�شت ق�ضايا التنمية امل�ستدامة والإ�شكاليات املتعلقة ب�أولويات الإعالم،
والبريوقراطية).
امل�شاركة يف ندوة «حتالف عا�صفة الفكر -الن�سخة الثالثة» ،بدعوة من املعهد امللكي
للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف الرباط /املغرب  ،2016/9/26وتقدمي مداخلة حول
«ال ُبعد االقت�صادي :نحو ا�سرتاتيجية �أمنية متعددة الأقطاب» .وقد اختري د .حممد
�أبوح ّمور ع�ضو ًا يف جمل�س �أمناء حتالف عا�صفة الفكر.
�إلقاء كلمة افتتاحية وتر�ؤ�س جل�سات االجتماع الإقليمي حول «الإ�صالح الرتبوي
ملواجهة التطرف يف املنطقة العربية» ،بتنظيم م�شرتك بني معهد املواطنة و�إدارة
التنوع /م�ؤ�س�سة �أديان ومنتدى الفكر العربي ،بريوت ( 2016/9/30-29بامل�شاركة
مع �سعادة الأب د .فادي �ضو املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة �أديان ،وبح�ضور عدد من
�أع�ضاء املنتدى يف الأردن ولبنان).
امل�شاركة يف زيارة �سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم �إىل جامعة الأزهر ،ولقاء �سموه
والوفد املرافق مع ف�ضيلة �شيخ اجلامع الأزهر ،وقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
بطريرك اال�سكندرية والكرازة املرق�سية .وامل�شاركة يف املائدة امل�ستديرة التي عقدها
مركز الأهرام للدرا�سات اال�سرتاتيجية بح�ضور �سمو الأمري احل�سن ،القاهرة /م�صر
.2016/10/13-12
امل�شاركة يف ور�شة العمل للوفد التايلندي الزائر ،حول «التجارب وال�سيا�سات الأردنية
وتك ّيفها مع الظروف املحيطة» ،مع متحدثني �آخرين من �أع�ضاء منتدى الفكر
العربي /ع ّمان .2016/11/2
امل�شاركة يف االجتماعات التح�ضريية لندوة «الأوقاف الذرية يف القد�س» (يف املنتدى
2016/10/20؛ يف جمل�س احل�سن 2016/10/23؛ يف املنتدى .)2016/11/15
امل�شاركة يف الندوة العلمية «العالقات العربية – الدولية :الواقع والآفاق» ،بتنظيم
مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط /ع ّمان  ،2016/11/14 -13وتر�ؤ�س جل�سة
«العالقات العربية – الإفريقية».
امل�شاركة يف االجتماعات التح�ضريية مل�شروع «النه�ضة الفكرية العربية» ،املنتدى
 2016/7/24و .2016/8/3
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زيارات واجتماعات
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

امل�شاركة يف اجتماع ملناق�شة «تطوير بيئة الأعمال ومناخ اال�ستثمار يف الأردن»،
بح�ضور عدد من ال�شخ�صيات االقت�صادية ،املنتدى .2015/5/13
زيارة ال�سفارة الرو�سية لنقل ر�سالة من �سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم
�إىل �سعادة ال�سفري ال�سيد �ألك�سندر كالوجني ،ع ّمان .2016/2/4
زيارة ال�سفارة العراقية ونقل ر�سالة من �سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم
�إىل �سعادة ال�سفرية ال�سيدة �صفية ال�سهيل ،ع ّمان .2016/2/7
لقاء خا�ص ب�سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم وجمموعة من �ضيوف �سموه،
يف املنتدى .2016/2/29
زيارة ال�سفارة ال�سعودية لنقل ر�سالة من �سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم �إىل
�سمو الأمري ال�سفري خالد بن في�صل بن تركي �آل �سعود ،ع ّمان .2016/3/15
تر�ؤ�س اجتماع جلنة م�شروع «�أطل�س �أوقاف القد�س» ،بح�ضور معايل وزير
الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية و معايل د .ه�شام اخلطيب ،و �سعادة د.
حممد ها�شم غو�شه ،وال�سيد كايد ها�شم ،املنتدى .2016/4/6
ح�ضور لقاء �سمو الأمري احل�سن بن طالل يف مكتب �سموه مع احلاج زكي الغول،
ومع ّدي ترجمة ملحمة «الإنيادة» و�أعمال هوراتيو�س النقدية للمرحوم د .حممود
الغول ،التي �أهديت ل�سمو الأمري احل�سن.2016/4/10 ،
ح�ضور لقاء �سمو الأمري احل�سن بن طالل مع �سعادة ال�شيخ علي خزعل حول
ق�ضية الأهواز ،يف فندق املرييديان /ع ّمان .2016/4/18
ح�ضور اجتماع �سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم مع وفد �ضباط من جامعة
الدفاع الوطني يف باك�ستان ،اجلمعية العلمية امللكية /ع ّمان .2016/4/25
ح�ضور افتتاح مركز العالج باخلاليا اجلذعية برعاية جاللة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني املعظم ،اجلامعة الأردنية /ع ّمان .2016/5/8
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زيارات �شخ�صيات عربية و�أجنبية للمنتدى
واالجتماع مع الأمني العام

�سعادة ال�سفري الإ�سباين ال�سيد �سانتياغو كابانا�س ،و�سعادة نائب ال�سفري ال�سيد
ثوما�س لوبيث( 2015/5/5 ،بح�ضور معايل د� .صالح جرار ،وال�سيد كايد ها�شم).
�سيادة ال�شريف فواز �شرف ،ومعايل املهند�س �سمري احلبا�شنة وتوقيعه مذكرة
تفاهم بني اجلمعية الأردنية للعلوم والثقافة التي ير�أ�سها واملنتدى.2016/1/17 ،
�سعادة ال�سفري الهندي ال�سيد �أنيل كومار تريغونايا.2016/2/18 ،
�سماحة ال�شيخ علي حممد ف�ضل اهلل ،رئي�س ملتقى الأديان والثقافات للتنمية
واحلوار يف لبنان (ح�ضر اللقاء عطوفة ال�سيد حممد نور ال�شريدة).2016/4/11 ،
�سعادة ال�سيد م�صطفى الكثريي ،املندوب ال�سامي جلمعية قدماء املحاربني
و�أع�ضاء جي�ش التحرير يف املغرب ورئي�س جمعية االقت�صاديني املغاربة ،وتوقيعه
مذكرة تفاهم مع املنتدى.2016/5/3 ،
�سعادة ال�سيد جون ديفز �سفري جنوب �إفريقيا يف الأردن.2016/5/5 ،
�سعادة ال�سيد جون ديفز �سفري جنوب �إفريقيا ،و�سعادة ال�سيدة نوماديا مفيكيتو
نائب وزير العالقات الدولية يف جنوب �إفريقيا (ح�ضر اللقاء دولة د .عدنان
بدران).2016/5/17 ،
�سعادة ال�شيخ د .خالد بن خليفة �آل خليفة نائب رئي�س جمل�س الأمناء واملدير
التنفيذي ملركز عي�سى الثقايف يف مملكة البحرين ،وع�ضو جمل�س �أمناء منتدى
الفكر العربي ،و�سعادة ال�سيد فواز �سليمان م�ست�شار العالقات الدولية يف مركز
عي�سى الثقايف ،الوفد املرافق ،وتوقيع مذكرة تفاهم مع املنتدى.2016/5/22 ،
�سعادة د .بريول �أكجني مدير معهد التفكري اال�سرتاتيجي ب�أنقرة ،و�سعادة د.
�أحمد �أو�صال مدير الأبحاث يف املعهد ،وقد جرى بحث ُ�سبل التعاون بني هذا املعهد
واملنتدى و�آليات تطويرها و�إقامة �أن�شطة فكرية م�شرتكة.2016/6/13 ،
�سعادة د� .صالح دعاك ،ع�ضو املنتدى من ال�سودان.2016/7/20 ،
�سعادة ال�سيد ريت�شارد بريغ مدير ويلتون بارك /لندن.2016/10/17 ،
�سعادة ال�سيد عبداهلل جناد امل�ست�شار االقت�صادي يف ال�سفارة الإيرانية بع ّمان،
.2016/10/17
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اال�ست�شارات املقدّ مة �إلى مكتب �سمو الأمري احل�سن بن طالل ّ
املعظم
ق َّدم املنتدى جمموعة من اال�ست�شارات �إىل مكتب �سمو الأمري احل�سن بن طالل
املعظم ،كما قام بالإ�شراف والتن�سيق على �إعداد ا�ست�شارات من جانب جمموعة من
املخت�صني ،ومنها:
• عقد اجتماع ملناق�شة «تطوير بيئة الأعمال ومناخ اال�ستثمار يف الأردن» ،بح�ضور
جمموعة من ال�شخ�صيات االقت�صادية ،مقر املنتدى .2015/5/13
• امل�شاركة يف و�ضع مالحظات حول «تقرير تناف�سية الأردن :التقرير االقت�صادي
واالجتماعي لعام  ،»2015والتن�سيق ال�ستكتاب عدد من املخت�صني مالحظاتهم يف
هذا اخل�صو�ص (د� .إب ــراهيم بدران؛ د� .سـ ــمري العبـادي؛ د .عبد النافع الزرري؛
�أ.د .با�سل الب�ستاين).
• ا�ست�شارة درا�سية بخ�صو�ص ال�ضرائب والنظام ال�ضريبي.
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الإ�صـــــــــــــدارات

الإ�صـــــــــــــدارات
الكتب واملطبوعات
�أ�صدر املنتدى خالل العامني املا�ضيني الكتب واملطبوعات الآتية:
« -1اللقاءات احلوارية حول الأوراق النقا�شية امللكية».
« -2مذكرات ح�سن �سعيد الكرمي يف احلياة والثقافة العربية».
« -3امليثاق االقت�صادي العربي.
Arab Economic Charter -4
 -5الأعداد من � 261إىل  267من جملة «املنتدى» الفكرية الثقافية الف�صلية.
« -6الإ�صدارات ( ،»)2015-1982وهو �أول �إ�صدار من نوعه يف تاريخ املنتدى.
 -7ن�شرة الربنامج وملخ�صات الأوراق العلمية للم�ؤمتر ال�شبابي ال�ساد�س
«االقت�صاد العربي ومتكني ال�شباب للم�ستقبل» مع ال�سري الذاتية
للم�شاركني واملتحدثني .و�سي�صدر كتاب �أعمال امل�ؤمتر قريب ًا.
 -8الن�شرة التعريفية للمنتدى (بالعربية والإجنليزية).
 -9كما دعم املنتدى ن�شر كتاب «الإ�صالح ال�سيا�سي وامل�شاركة ال�سيا�سية»
(كتاب حم َّكم) ،للدكتور �أمني امل�شاقبة والباحث ه�شام اخلاليلة.

جملة «املنتدى»
جملة ثقافية فكرية ف�صلية� ،صدرت بح ّلتها اجلديدة ابتدا ًء من العدد  244عام
 ،2009لن�شر الدرا�سات واملقاالت ،بعد �أن كانت �أن ت�صدر ب�شكل ن�شرة .وا�شتملت
�أعداد املجلة منذ ذلك العام على حماور تعالج ق�ضايا يف عمق الواقع العربي
االجتماعي واالقت�صادي والثقايف وال�سيا�سي وحتدياته امل�ستقبلية .ومما تناولته يف
هذه املحاور خالل العامني الأخريين ( :)2016-2015نحو ميثاق ثقايف عربي� :أبعاد
وت�صورات ،والالجئون واملياه والبيئة والنزاعات الإقليمية ،وال�شباب ومنطلقات
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فكرية يف مواجهة التطرف والإرهاب ،وم�ستقبل التنمية واالقت�صاد العربي يف ظل
مهب الإعالم اجلديد والثقافة الرقمية
التحوالت العاملية ،واملجتمعات العربية يف ّ
(قيد الطبع).
�صدر من املجلة خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير (� )7أعداد – مبا يف
ذلك عددان مزدوجان لأ�سباب توفري النفقات والعدد الأخري قيد الطبع – وتن�شر
املجلة درا�سات ومقاالت متنوعة يف الفكر والثقافة ووفق املحاور املختارة للأعداد،
وتت�ضمن م�ساهمات من خمتلف الأقطار العربية و�أحيان ًا من �أقطار �أجنبية لباحثني
و ُكتّاب مبن فيهم الأع�ضاء ،كما تهتم ب�إبراز �أن�شطة املنتدى �سواء عرب ن�شر الأوراق
واملقاالت والتقارير والوثائق.
يذكر �أن املجلة بد�أت اعتبار ًا من عددها رقم  259بتخ�صي�ص املحاور
للدرا�سات والبحوث املح ّكمة ،وفق معايري اعتمدتها لهذه الغاية ،ومت ت�شكيل هيئة
ا�ست�شارية لها م�ؤ ّلفة من عدد من �أع�ضاء املنتدى للم�ساعدة يف و�ضع �أ�س�س و�ضوابط
الن�شر مبا يتواءم و�أهداف املنتدى وتقدمي اال�ست�شارات املتعلقة بذلك .كما �أن املجلة
معتمدة �ضمن قاعدة بيانات وملخ�صات الدور ّيات العلمية العاملية؛ وفق امل�ؤ�شرات
العلمية املتبعة لدى مركز املراجع الإ�سالمية الدولية يف �شرياز باجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ،والتي �أقرتها املنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم (�إي�سي�سكو) يف
امل�ؤمتر الرابع لوزراء التعليم العايل (ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،)2008وهي امل�ؤ�شرات
املتعلقة بت�صنيف الأداء البحثي يف البلدان الإ�سالمية.
حققت املجلة مرتبة مرموقة بني الدوريات الثقافية والفكرية العربية ،ويقتنيها
عدد كبري من مكتبات اجلامعات ومراكز البحوث والدرا�سات وامل�ؤ�س�سات الفكرية يف
الوطن العربي والعامل .وهي ت�صدر بن�سختني ورقية و�أخرى �إلكرتونية تن�شر على املوقع
الإلكرتوين للمنتدىwww.atf.org.jo /magazine .
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املوقع الإلكرتوين
www.atf.org.jo

يجري العمل ب�صور ٍة م�ستم ّرة على تطوير املوقع الإلكرتوين للمنتدى ،بحيث
يواكب التط ّور الهائل يف �شبكة املعلومات واالت�صاالت يف العامل .ويوفر املوقع اجلديد
ال�سرعة للم�ستخدم يف الو�صول �إىل املعلومات التي يود االطالع عليها .كما يجري
العمل با�ستمرار على حت�سني خدمات املوقع لتخدم �أغرا�ض التوا�صل بني املنتدى
و�أع�ضائه ،وكذلك الت�شبيك بني املنـتدى وامل�ؤ�س�سـات واملراكز الفكرية املحلية والعربية
والأجنبية .وقد مت ربط املوقـع ب�ش ــبكــة التوا�صــل االجتمــاعي اخلــا�ص باملنتدى
� ،www.facebook.com/Arab-Thought-Forum-ATFإ�ضافة �إىل �أن
للمنتدى ح�ساب  youtubeلبث ت�سجيالت خمتارة من �أن�شطته.
يحتوي املوقع الإلكرتوين على خدمات االطالع على عدد من الإ�صدارات
احلديثة ،وجملة «املنتدى» ،و«الن�شرة الأ�سبوعية» ،ف�ض ًال عن �أخبار املنتدى و�أن�شطته
بطريقة الت�ص ّفح الكامل والفيديو ،ومعلومات تعرف باملنتدى ور�سالته و�أهدافه وهيكله
التنظيمي و�شبكة عالقاته التعاونية من خالل االتفاقيات ومذكرات التفاهم .وقد بلغ
عدد م�ستخدمي املوقع الإلكرتوين ( )9853حتى تاريخ �إعداد هذا التقرير� ،سواء من
خالل املت�صفح �أ ونظام الت�شغيل والأجهزة.
«الن�شرة الإ�سبوعية»
بد�أت يف ال�صدور �أ�سبوعي ًا منذ �شهر ني�سان� /إبريل  ،2015وتت�ضمن روابط
الأخبار والتغطيات الإعالمية لأن�شطة املنتدى ،و�أخبار �أع�ضائه ومقاالتهم املن�شورة يف
ال�صحف واملجالت ،وروابط مقاالت خمتارة من املواقع الإلكرتونية باللغتني العربية
والإجنليزية .وتوزع هذه الن�شرة على �أع�ضاء املنتدى ،وت�ش ِّكل قناة توا�صل فيما
بينهم ،وكذلك مع الأمانة العامة يف متابعة �أن�شطتهم الفكرية .كما تو ّزع عرب الربيد
الإلكرتوين �إىل العديد من امل�ؤ�س�سات والهيئات والأفراد من ذوي االهتمام ،و ُت َ
ن�شر
على املوقع الإلكرتوين للمنتدى � .www.atf.org.joصدر من هذه الن�شرة حتى تاريخ
�إعداد هذا التقرير ( )38عدد ًا.
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الإعالم والن�شرات الإخبارية
ت�صدر الأمانة العامة ن�شرات �إخبارية ون�شرات معلومات لل�صحافة والإعالم حول
الأن�شطة ،وتُن�شر هذه الأخبار ب�شكل وا�سع عرب ال�صحافة املقر�ؤة واملرئية وامل�سموعة
�إ�ضافة �إىل ال�صحافة الإلكرتونية ،وباللغتني العربية والإجنليزية �أحيان ًا .وكذلك يتم
تغطية العديد من الأن�شطة تلفزيوني ًا ،ويجري بثها عرب املحطات والف�ضائيات التي
يجري التن�سيق معها� ،أو عرب الفيديو على املوقع الإلكرتوين للمنتدى �أو اليوتيوب على
الإنرتنت.
ت�شمل �أخبار الأن�شطة الوقائع املتعلقة بها قبل �إقامتها وبعد ذلك ،ويتم ر�صد
�أخبار املنتدى املحلية واخلارجية ،و�أخبار �سمو رئي�سه ،والأمني العام ،وتن�شر تقارير
ر�سل مع الروابط الإلكرتونية �إىل امل�شاركني يف
الر�صد �ضمن «الن�شرة الأ�سبوعية» ،و ُت َ
الأن�شطة.
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االجتماع ال�سنوي الرابع والع�شرون
للهيئة العمومية وت�شكيل مجل�س الأمناء العا�شر

االجتماع ال�سنوي الرابع والع�شرون
للهيئة العمومية وت�شكيل مجل�س الأمناء العا�شر
ُعقد اجتماع الهيئة العمومية ال ّرابع والع�شرون يف فندق الرويال؛ ع ّمان ،يوم
الأربعاء  ،2015/12/2وتر�أ�س �سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم ،رئي�س املنتدى
وراعيه ،االجتماع ،حيث حت َّدث �سم ّوه حول الرتكيز على اجلانب القانو ّ
ؤ�س�سي
ين امل� ّ
واالجتماعي ،الذي
االقت�صادي
االقت�صادي ،واحلاجة �إىل اخلطاب
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
ّ
االقت�صادي ،والعدالة االجتماعية،
يتحدث عن احلرية ،والفقر ،ودور املر�أة ،والتمكني
ّ
واملواثيق العرب ّية االقت�صاد ّية واالجتماع ّية .ودعا �إىل الرتكيز على ق�ضية القد�س .كما
�أ�شار �سم ّوه �إىل مو�ضوع ال�صريفة الإ�سالم ّية ،ودور اخلريية والغرية والإح�سان يف دعم
الإن�سان ّية.
واحلقيقي يف
الواقعي
و�أكد �ضرورة العمل على تطوير ا�سرتاتيجية للتوا�صل
ّ
ّ
الفكر ،و�أه ّم ّية الفهر�سة يف و�ضع معايري اجتماع ّية واقت�صاد ّية �شاملة للبالد العرب ّية
يتم من خاللها �إيجاد نظام �إن�ساين .وكذلك �أه ّم ّية اال�ستقرار ،ومواجهة انعكا�س
التغيات على املوارد الطبيعية واالقت�صاد ّية.
رّ
ا�شتمل جدول �أعمال االجتماع الذي ّمت �إقراره على :الرتحيب بالأع�ضاء اجلدد
الذين ان�ض ّموا �إىل الع�ضو ّية العاملة للمنتدى خالل الأعوام  .2015-2013وامل�صادقة
على حم�ضر االجتماع ال�سّ ابق املنعقد يف  .2012/12/11وتقرير م ّدقق احل�سابات عن
الأعوام  .2014-2012وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الأمناء العا�شر للمنتدى ،وف ًّقا للما ّدة
أ�سا�سي.
( )12بند (�أ) من النظام ال ّ
مت طرح جمموعة من املو�ضوعات واملقرتحات من جانب �أع�ضاء الهيئة
العموم ّية ،لإدراجها حتت بند ما ي�ستج ّد من �أعمال ،ومنها :مناق�شة الأمور املال ّية
للمنتدى وكيفية مواجهة العجز؛ حتديد الربامج املقرتحة للمرحلة القادمة؛ عقد
فكري حول «م�ستقبل الثقافة
خا�صة عن «الرتبية والتعليم»؛ عقد ندوة �أو م�ؤمتر ّ
ندوة ّ
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والتعليم يف البالد العرب ّية»؛ الرتكيز على �أهداف املنتدى ،ومنها حتقيق التفاعل بني
العربي ،والعناية بالدرا�سات امل�ستقبلية
قادة الفكر و�صانعي القرار يف �أقطار الوطن
ّ
وعالقاتها الدول ّية؛ عقد مناظرات تتعلق باحلالة
املتع ّلقة ب�ش�ؤون �أقطار الوطن
العربي َ
ّ
العرب ّية؛ و�ضع �أبعاد جديدة للتفكري يف ق�ضايا الأ ّمة وتفعيل دور الفكر يف مواجهة
الأفكار الظالمية ،وغريها.
وافق �أع�ضاء الهيئة العمومية على املقرتح املقدم من د .يو�سف احل�سن بت�شكيل
جَ ْ
«ل َنة مُ�ص ّغرة» لتقدمي ك�شف بالأ�سماء املر�شحة ملجل�س الأمناء �إىل �سمو الأمري احل�سن
بن طالل املعظم ،رئي�س جمل�س الأمناء ،ول�سم ّوه �أن يناق�ش الأ�سماء َم َع �أع�ضاء ا ّللجنة
املُ�ص ّغرة التي ت�ضم (� )5أع�ضاء برئا�سة دولة د .عدنان بدران� ،إ�ضافة �إىل الأمني
العام للمنتدى.
ويف �ضوء ذلك جرى بطلب من رئي�س اجلل�سة دولة د .عدنان بدران ،تقدمي
تر�شيحات لأع�ضاء جمل�س الأمن ــاء من الأع�ضاء ،واملوافقة ب�أن ترفع قـائمة بهذه
الرت�شيحات �إىل �سم ّو رئي�س جمل�س الأمناء من جانب ا ّللجنة ،التخاذ ما يراه �سم ّوه
ب�ش�أن ت�شكيل املجل�س اجلديد.
جمل�س الأمناء العا�شر للمنتدى
مت ت�شكيل جمل�س الأمناء العا�شر ،برئا�سة �سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم،
ويف �ضوء ما �سبق بيانه ،كما مت �إبالغ الأع�ضاء فيه باختيارهم للع�ضوية بكتب ر�سمية
تاريخها .2016/2/24
يت�ألف املجل�س من ( )23ع�ضو ًا من نخبة املفكرين العرب الأع�ضاء يف املنتدى
�أ�ص ًال� ،إ�ضافة �إىل الأمني العام بحكم من�صبه (مقرر ًا) ،وهم من :الأردن؛ قطر؛
لبنان؛ اجلزائر؛ تون�س؛ ال�سودان؛ العراق؛ اليمن؛ �سورية؛ م�صر؛ املغرب؛ ليبيا؛
الإمارات؛ البحرين؛ الكويت؛ ُعمان؛ ال�سعودية.
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العربي
ك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الأمناء العا�شر ملنتدى الفكر
ّ
(مع حفظ الألقاب)
امللكي الأمري احل�سن بن طالل ّ
املعظم
رئي�س جمل�س الأمناء �صاحب ال�سّ م ّو ّ
اال�سم

الرقم

الدولة

1

ال ّ
أردن

د .جواد العناين

2

ال ّ
أردن

د .فايز اخل�صاونة

3

ال ّ
أردن

د .ليث ن�صراوين

4

ال ّ
أردن

�أ .مو�سى �شحادة

5

ال ّ
أردن

د� .أجمد �شموط

6

قطر

�أ .عبد ال ّرحمن العطية

7

لبنان

�أة� .سلوى ال�سنيورة بعا�صريي

8

اجلزائر

�أ .الأخ�ضر الأبراهيمي

9

اجلزائر

د .م�صطفى بوطورة

10

تون�س

د .احلبيب اجلنحاين

11

ال�سودان

د .ال�صادق الفقيه

12

العراق

د .عبد احل�سني �شعبان

13

اليمن

�أ .عبد احلميد �سيف احلدي

14

�سورية

د .ماهر اململوك

15

م�صر

د .حم�سن العبودي
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16

املغرب

�أ .حم ّمد بن عي�سى

17

ليبيا

د .وليد العرادي

18

الإمارات

د .جمال �سند ال�سويدي

19

البحرين

ال�شيخ خالد بن خليفة �آل خليفة

20

الكويت

د .عبداللطيف احلمد

21

الكويت

د .عدنان �شهاب الدين

22

عُمان

م� .سعيد ال�صقالوي

23

ال�سعودية

د .عبد الإله ال�سعدون

24

ال ّ
أردن

د .حم ّمد �أبوح ّمور/الأمني العام للمنتدى
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لجنة البرامج
والتوا�صل مع �أع�ضاء المنتدى

َل ْج َنة البرامج والتوا�صل مع �أع�ضاء المنتدى
اجتمعت جلنة الربامج امل�ش ّكلة من قبل جمل�س الأمناء برئا�سة معايل د .فايز
خ�صاونة ،يف املنتدى بتاريخ  ،2015/3/23وناق�شت جمموعة من املو�ضوعات والأفكار
املتعلقة بربامج املنتدى و�أن�شطته ،والتي قمنا بتنفيذ جزء كبري منها ،والبع�ض الآخر
جاري العمل على تنفيذه ،وهناك بع�ض الأن�شطة التي ت�أجلت لأ�سباب لوج�ستية� ،أو
جرى التعديل على مواعيدها� ،أو مل تنفذ مثل «�إعالن ع ّمان عا�صمة للريادة والإبداع
لعام .»2015
التوا�صل مع �أع�ضاء املنتدى
• وجهت ر�سالة �إىل �أع�ضاء املنتدى امل�ؤازرين بتاريخ  2015/1/26من قبل الأمني
العام ال�سابق د .ال�صادق الفقيه ،ملوافاة جملة «املنتدى» بتقارير عن �أعمال
م�ؤ�س�ساتهم و�إجنازاتها التنموية ،للتعريف بها ،وكذلك دعوة الأع�ضاء امل�ؤازرين
�إىل �إقامة ورعاية �أن�شطة وفعاليات خا�صة بها ي�ست�ضيفها املنتدى يف مقرة بع ّمان.
• مت انتداب د .وجيهة البحارنة (ع�ضو جمل�س �أمناء املنتدى يف حينه) بتمثيل
املنتدى حل�ضور فعاليات الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع امل�ست ــوى ح ــول
«التنمية امل�ستدامة» يف البحرين .2015/5/7-5
• بتاريخ  ،2015/3/25وجهت ر�سالة من الأمني العام (د .حممد �أبوح ّمور)
�إىل الأع�ضاء لتعزيز التوا�صل معهم ،مقرتح ًا عليهم موافاة الأمانة العامة ب�أخبار
�أن�شطتهم الفكرية ،لتوزيعها على �سائر الأع�ضاء �إلكرتوني ًا .وابتدا ًء من �شهر
ني�سان  ،2015بد�أ املنتدى ب�إ�صدار «الن�شرة الأ�سبوعية» ،التي تت�ضمن روابط
�أخبار املنتدى و�أخبار �أع�ضائه ومقاالتهم وبع�ض املقاالت املختارة باللغتني العربية
والإجنليزية ،وقد �صدر منها حتى نهاية �شهر ت�شرين الثاين  )38( ،2016عدد ًا.
• ويف الر�سالة امل�شار �إليها �أعالهُ ،طلب من الأع�ضاء موافاة الأمانة العامة �أي�ض ًا
مبقرتحاتهم و�آرائهم لتعزيز دور املنتدى ،وقد ورد عدد من االقرتاحات التي مت
تفريغها يف قائمة خا�صة ،وتنفيذ املنا�سب منها.
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• كما طلب الأمني العام من الأع�ضاء موا�صلة تزويد املنتدى مبقاالت الأع�ضاء
ودرا�ساتهم لن�شرها على املوقع الإلكرتوين ،ويف جملة «املنتدى» ح�سب �شروط
الن�شر املعلنة.
• وجه الأمني العام بتاريخ  ،2015/9/15طلب ًا �إىل جميع الأع�ضاء لتزويد املنتدى
بنبذة خمت�صرة عن ال�سرية الذاتية باللغتني العربية والإجنليزية ( 200كلمة) مع
�صورة �شخ�صية حديثة ،لإ�صدار دليل الأع�ضاء ،وبطاقة الع�ضوية.
• كما وجه الأمني العام بتاريخ  2016/10/16ر�سالة �إىل جميع الأع�ضاء� ،أطلعهم
فيها على ما حتقق من �أن�شطة و�إجنازات خالل عامي  2015و� ،2016آم ًال منهم
دعم �أن�شطة املنتدى باملبادرة �إىل �إقامة فعاليات يف بلدانهم (للمقيمني خارج
الأردن) ،وتزويد الأمانة العامة مبقرتحات وت�صورات لأن�شطة فكرية ينظمونها
حتت مظ ّلة املنتدى ،وتن�سجم مع ر�سالته و�أهدافه ،كما تعمل على تفعيل دور املنتدى
و�أع�ضائه على ال�ساحة العربية ،مع مراعاة �إيجاد �آليات لتمويل تلك الأن�شطة
بالت�شاور مع الأمانة العامة .وكذلك طلب الأمني العام من جميع الأع�ضاء (داخل
الأردن وخارجه) تزويد الأمانة العامة ب�أفكارهم ومقرتحاتهم املتعلقة بربنامج
�أن�شطة العام املقبل ( ،)2017لي�صار �إىل درا�ستها وتنفيذ املمكن منها يف �ضوء
الإمكانات املتاحة و�آليات التمويل املقرتحة .وقد ا�ستجاب عدد من الأع�ضاء يف
البالد العربية �إىل هذه الدعوة وما تزال الردود ت َِرد يف هذا اخل�صو�ص.
• يقوم املنتدى من باب ت�شجيع الأع�ضاء على التفاعل مع الأن�شطة الفكرية يف �أرجاء
الوطن العربي والعامل على تعميم الدعوات التي ترد �إىل الأمانة العامة من اجلهات
املنظمة للندوات وامل�ؤمترات وغريها من الأن�شطة.
• كما تقوم الأمانة العامة ،وتنفيذ ًا لتو�صيات الهيئة العمومية وجمل�س الأمناء ،بدعوة
�أو �إعالم الأع�ضاء مبختلف الأن�شطة التي تنظمها.
• قامت الأمانة العامة يف عدد من املنا�سبات والأن�شطة الكبرية من ندوات
وم�ؤمترات ببث الوقائع مبا�شر ًة بالفيديو على املوقع الإلكرتوين للمنتدى ومواقع
بع�ض الف�ضائيات وبالتن�سيق معها ،ليت�س ّنى للأع�ضاء الذين مل يتمكنوا من ح�ضور
الن�شاط �شخ�صيًا متابعة الوقائع� ،سواء من داخل الأردن �أو خارجه.
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نجزة والقائمة
الم َ
الم�شروعات ُ

المنجــزة والقائمـــة
الم�شــــروعات ُ
«الميثاق االجتماعي العربي»
�أطلق منتدى الفكر العربي فكرة «امليثاق االجتماعي العربي» منذ البدايات
الأوىل للثورات العربية ،كجزء من منظور �شامل ت�ضمنه «امل�شروع احل�ضاري العربي»،
الذي اعتمدته الهيئة العامة للمنتدى كخطة عمل ملدة خم�س �سنوات ابتداء من عام
 .2010وتو َّلد من قناعة م�شرتكة ب�أن هذا امليثاق ميكن �أن يكون له �صدى كبري �إذا
ت�ضمن الق�ضايا الكربى للمجتمعات العربية� ،شريطة �إمكانية حتققه على �أر�ض الواقع
برتا�ضي �أطراف املعادلة االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية العربية ،و�إذا
وا�ستوعب على نحو �أمت ،وا�ستدرك حكمة �إدارة
ُف ِ�سر ب�شكل �صحيح و ُفهم على نحو �أف�ضل
ِ
التنوع والتعدد ،وا�ستوعب حقائق االختالف .وبالتايل�ُ ،سمح مل�ضامينه امل�ساهمة يف بناء
جمتمعات عربية �أكرث دميقراطية و�إن�سانية.
لقد �أراد منتدى الفكر العربي من هذا امليثاق االجتماعي العربي ت�أ�سي�س د�ستور� ،أو
عقد اجتماعي ،ي�سعى �إىل التمكني القانوين للفرد واملجتمع على ال�سواء ،حتقي ًقا للكرامة
الإن�سانية ،وحتقيق م�شروع الإن�سان العربي يف احلياة احلرة الكرمية� ،أي االرتقاء
بالإن�سان وحتفيز الوالء نحو الوطن الذي يقوم على فكرة املواطنة والدميقراطية وحقوق
الإن�سان ،ومن ثم االرتقاء بالأجيال اجلديدة نحو جمتمع املعرفة.
�أطلق «امليثاق االجتماعي العربي» من جانب الهيئة العمومية للمنتدى ونخبة من
املفكرين واملثقفني والأكادمييني العرب وال�شباب العربي امل�شارك يف امل�ؤمتر ال�شبابي
اخلام�س يف كانون الأول .2012
«الميثاق االقت�صادي العربي»
دواع وم�ؤ�شرات حادّة ماثلة يف الواقع االقت�صادي العربي الراهن تفر�ض �إعادة
ث ّمة ٍ
ت�شخي�ص هذا الواقع ،وا�ست�شراف ر�ؤية عربية تنويرية للنهو�ض ال�شامل ،تل ّبي احلاجة
�إىل جتاوز حاالت العجز والرتاجع العميق وفجوات التنمية ،التي تعاين منها اقت�صادات
التكاملي املن�شود .ومن هنا جاءت
الأقطار العربية يف ُبعدها الوطني ،وكذلك يف ُبعدها
ّ
ً
�أهمية التوافق على ميثاق اقت�صادي عربي ي�شكل ُمدخ ًال حتليليا للواقع التنموي يف الوطن
التغيات والتحوالت املت�سارعة على ال�صعيد الدويل
العربي و�آفاقه امل�ستقبلية ،يف �ضوء رّ
والإقليمي .ويعد هذا امليثاق مدخ ًال للر�ؤية املطلوبة ،وي�ؤ ِّلف مب�ضمونه املُر َّكز مرجعية
وموجهات عامة حتاول �أن تر�سم �أُطر ًا قابلة للتطبيق املتد ِّرج من التنمية القطرية
فكرية ِّ
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�إىل التنمية الإقليمية العربية امل�شرتكة ،وت�ؤ�شر على �إمكانات جتاوز الق�صور التنموي نحو
بناء كتلة اقت�صادية من ن�سيج العمل العربي امل�شرتك ،و�ضمن �شروط مو�ضوعية ال بد
من الأخذ بها لتحقيق االنتقال نحو مرحلة جديدة من احلياة اجلديدة للمواطن العربي
خالل العقود القادمة� .أطلق املنتدى «امليثاق االقت�صادي العربي» يف �شهر �آب .2015
م�شروع «الميثاق الثقافي العربي»
تنطلق ر�ؤية «امليثاق الثقايف العربي» الذي يبادر به منتدى الفكر العربي وي�ستعد
لإطالقه خالل العام  ،2017من �أنه ال بد من اعتماد الثقافة مبعناها ال�شامل بداية
احلركة واالنطالق يف �أي م�شروع لرتميم الواقع العربي  ،وال بد �أن تكون هذه البداية
�سليمة ومحُ كمة ب�أعلى درجة من الد ّقة ووفق ر�ؤى ثقافية وا�ضحة وبعيدة املدى.
ويهدف امل�شروع �إىل �إيجاد مبادىء ت�ساعد يف جتاوز �إخفاقات م�شاريع التعاون
العربي يف �سائر املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية والإعالمية والعلمية و�سواها ،وت�أكيد
�ضرورة وجود الر�ؤية واملنطق الثقايف ال�سليم ،والتخطيط الواعي ،الذي يراعي الأبعاد
الثقافية والفكرية لهذه امل�شاريع ،ويراعي االعتبارات الثقافية لواقع الأُ ّمة و�آمالها
وتط ّلعاتها ،واعتماد ًا على ما يجمع �أقطار هذه الأ ّمة وابنائها من جوامع كثرية ومتن ّوعة،
وما تخت�صّ به من قيم �إن�سان ّية �سامية و�ضرورة العمل على �إحيائها ومت ّثلها وتب ّنيها.
ويف هذا ال�سياق ،يدعو امليثاق �إىل �ضرورة ت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات الثقافية العربية،
الإقليمية والوطنية ،وتوحيد هذه اجلهود وتثمريها لتكون ذات جدوى ومن�سجمة مع مرتكزات
امليثاق ومع �أهداف الأ ّمة وتطلعاتها ،انطالق ًا من املوروث الثقايف امل�شرتك ،والقيم القومية
والإن�سانية للأ ّمة ،وخال�صة الت�شريعات العاملية وال�شرائع ال�سماوية ال�سمحة.
ت�ضم اللجنة امل�صغرة لإعداد م�شروع امليثاق الثقايف العربي عدد ًا من ال�شخ�صيات
ّ
الثقافية واخلرباء من عدة دول عربية ،من �أع�ضاء املنتدى وغريهم.
م�شاريع لمواثيق عرب ّية �أخرى
يف هذا الإطار يع ّد املنتدى للقيام مب�شروعات مواثيق عربية �أخرى (ميثاق
�سيا�سي ،ميثاق بيئي ،ميثاق تربوي) ،لت�شكل جمموعة هذه املواثيق مع �سابقاتها حلقات
متكاملة من م�ساهمة املنتدى يف امل�شروع النه�ضوي العربي.
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م�شروع «النه�ضة الفكرية العربية»
مي ّر الوطن العربي منذ �أكرث من عقدين من الزمن بحال ٍة من التغيرُّ ات امل�صريية
العميقة ،انعك�ست �آثارها على خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
ب�شكل
مت�س املواطن والإن�سان
العربي ٍ
والثقافيةَّ ،
وفجرت العديد من الق�ضايا التي ّ
ّ
مبا�شر؛ بل تهدِّ د هوية هذا الإن�سان وحقوقه ،وتنذر بعواقب خطرية على م�ستقبل
بعدد من الأقطار العربية
الأ ّمة وكيانها ومقدّراتها .وقد جاء ت�سارع الأحداث التي �أملَّت ٍ
َ
لي�ضيف �أبعاد ًا
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� ،أو ما �س ّمي مبرحلة «الربيع العربي»،
جديدة على م�ؤ�شرات اخلطورة التي �أ�صبحت بارزة الو�ضوح يف الواقع العربي ،تفتيتاً
و�شرذم ًة و�إذاب ًة لل ُهو ّية العربية اجلامعة ،من خالل تنامي ظواهر العنف والتط ّرف
والإرهاب ،وتغذية التق�سيمات الطائفية واملذهبية والإثنية واجلهو ّية ،وبالتايل تر�سيخها
يف تق�سيمات جغرافية و�سكانية وحما�ص�صات �إقليمية ،حتددها �أجندات وم�صالح
خارجية تريد فر�ض واقع جديد يف املنطقة يخدم م�صاحلها فقط ،مما يفر�ض �إعادة
التفكري بامل�شروع النه�ضوي العربي ال�شامل ،عرب �آليات جديدة للمراجعة واال�ست�شراف
للمتغيات العاملية يف موازين القوى ،لي�س على
امل�ستقبلي ،و ُبنى فكرية جتديدية واعية
رّ
ال�صعيد ال�سيا�سي وح�سب؛ و�إمنا �أي�ض ًا على ال�صعيد االقت�صادي والتكنولوجي والعلمي
واملعريف ،وا�ضع ًة يف اعتبارها �أن النه�ضة هي عملية م�ستمرة (�سريورة) ،وحم�صلة
(ت�شاركية) لقطاعات املجتمع كافة ،يف م�سار وغايات (�شمولية) ،تبد�أ بتنمية الإن�سان
ك�أ�سا�س يف املواطنة املتكافئة لبناء الدولة ،وي�ش ِّكل �سقفها نظام ًا تكاملي ًا عاد ًال مي ِّكن
اجلميع من امل�شاركة يف جهود الإ�صالح والبناء ،ومن ثم جني ثمار التنمية ال�شاملة.
تقوم حالي ًا جلنة خمت�صة �شكلها املنتدى لهذه الغاية من بني �أع�ضائه وعدد من
ال�شخ�صيات الفكرية العربية املرموقة بعقد اجتماعاتها لو�ضع مرتكزات لهذا امل�شروع،
الذي ينتظر �أن يتم �إطالقه خالل الفرنة القريبة القادمة ،عرب عدة �أن�شطة وعلى
حماور خمتلفة.
الجل�سات الحوار ّية حول الأوراق النقا�شية الملكية
عقد املنتدى �سل�سلة من اللقاءات احلوارية حول م�ضامني الأوراق النقا�شية امللكية
جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم ،م�سرت�شد ًا بتوجيهات رئي�سه وراعيه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل املعظم ،الذي بادر �إىل �إطالق الفكرة
وت�شريف املنتدى بتب ّني عقد هذه ال�سل�سلة من اللقاءات ،والتي بلغ جمموعها حتى تاريخ
�إعداد هذا التقرير ( )18لقا ًءا ،بد�أت يف  ،2013/9/18وا�ستمرت حتى ،2014/2/26
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وكانت هذه اجلل�سات املتتابعة حول الأوراق النقا�شية الأربع الأوىل .ثم وبعد �صدور
الورقة النقا�شية اخلام�سة ُعقدت جل�سة يف  ،2015/6/3و�أ�صدر املنتدى كتاب ًا ت�ضمن
خال�صة هذه اجلل�سات ،جرى �إطالقه برعاية وم�شاركة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
احل�سن بن طالل املعظم يف املركز الثقايف امللكي بع ّمان  .2015/9/8كما عقد املنتدى
اجلل�سة احلوارية الثامنة ع�شرة – اللقاء الأول حول مو�ضوع الورقة النقا�شية ال�ساد�سة
«�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة املدنية» بتاريخ  ،2016/10/25وهو ب�صدد متابعة عقد
جل�سات قادمة حول حماور هذه الورقة وما ي�صدر من �أوراق �أخرى.
جاء هذا امل�شروع يف �ضوء التحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية التي ي�شهدها العامل
العربي ،وتداعياتها على اجلوانب االقت�صادية والثقافية ،وخا�صة تلك التي ظهرت مع
�أحداث ما �س ّمي الربيع العربي .فكانت الفكرة �أن تجُ رى قراءة حتليلية واعية للم�ضامني
التي حملتها الأوراق النقا�شية ،بهدف تو�سيع دائرة امل�شاركة يف احلوار حولها ،والتعرف
�إىل معامل و�سمات الر�ؤية امللكية التي ت�ستند �إليها هذه الأوراق.
�شارك يف هذه اللقاءات العديد من ممثلي خمتلف قطاعات املجتمع املدين يف
اململكة ،ف�ض ًال عن �أع�ضاء املنتدى؛ وناق�شوا جميع ًا خمتلف املحاور واملو�ضوعات التي
تناولتها الأوراق النقا�شية امللكية.
م�شروع «�أطل�س �أوقاف القد�س»
�ضمن برنامج «القد�س يف ال�ضمري» الذي يتبناه املنتدى ،وبتوجيهات ورعاية
رئي�سه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل املعظم ،بو�شر ب�إعداد «�أطل�س
�أوقاف القد�س» بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية ،و�سي�صدر هذا الأطل�س قريب ًا
باللغة الإنكليزية يف عدة جملدات مبقدمة من �سمو الأمري احل�سن ،م�شتم ًال على م�سح
�شامل معزّز باخلرائط والأ�سانيد من الوثائق واحلجج ال�شرعية لأوقاف القد�س اخلريية
وال ّذرية� ،إ�ضافة �إىل ال�صور والر�سوم.
يهدف امل�شروع �إىل ت�أكيد الهوية العربية والإ�سالمية ملدينة القد�س ،واحلفاظ
على احلقوق امل�شروعة للمقد�سيني العرب يف �أمالكهم وعقاراتهم الوقفية �أمام �إجراءات
االحتالل الإ�سرائيلي يف التهويد والطم�س ،وتوفري قاعدة بيانات علمية موثقة لهذه
العقارات والأمالك ت�ساعد يف �إعداد الدرا�سات املتعلقة بتنميتها و�أو�ضاعها القانونية
والدميوغرافية والإن�سانية .ي�شرف على تنفيذ �أعمال هذا الأطل�س �أ.د .حممد ها�شم
غو�شه ،ع�ضو املنتدى ،ويتعاون يف �إعداد موادّه ودرا�ساته باحثون وفنيون مقد�سيون وعرب.
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تنمية الموارد للمنتدى
• عمد املنتدى �إىل بناء عالقات ومد ج�سور جديدة َم َع عدد من املمولني لتغطية النفقات
ملوظفي املنتدى ،الأمر
املرتتبة على عقد �أن�شطة املنتدى وتغطية النفقات الإدارية
ّ
الذي �أدى �إىل عدم وجود �أ ّية عجوزات مالية تذكر يف ميزانية املنتدى.
• طلب من �أع�ضاء املنتدى تر�شيح �أ�سماء جهات� ،أو م�ؤ�س�سات� ،أو �شخ�صيات ميكن
خماطبتها جللب موارد مالية للمنتدى.
• اتباع نهج جديد بتكرمي الداعمني للمنتدى من جانب رئي�س املنتدى وراعيه.
• مت حتديث �أجهزة احلا�سوب يف املنتدى وكذلك �أثاث بع�ض املكاتب والقاعات،
وتركيب �ستائر للقاعة العلوية يف الطابق الثاين ،وتو�سيع كراج ال�سيارات.
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�أهم �أن�شطة المنتدى القادمة لعام 2017
�أ -اال�ستمرار يف عقد �أن�شطة املنتدى يف عام  2017وبنف�س الزخم الذي كان يف الفرتة
املا�ضية ،وتفعيل دور لجَ ْ َنة الربامج القرتاح الأن�شطة املنا�سبة للعام القادم ،كذلك
وال�سيا�سي والرتبوي.
والبيئي
�سيتم العمل على �إعداد املواثيق العرب ّية كامليثاق الثقا ّيف
ّ
ّ
د -موا�صلة عقد اجلل�سات احلوارية حول الورقة ال�ساد�سة ل�صاحب اجلاللة امللك
عبداهلل ال ّثاين �ضمن �سل�سلة حوارات «الأوراق النقا�شية امللك ّية».
هـ� -إ�صدار «�أطل�س �أوقاف القد�س».
و -عقد حوارات عربية-رو�سية ،وعربية�-صينية ،وعربية�-إ�سبانية.
ال�شبابي ال�سّ ابع.
ز -عقد امل�ؤمتر
ّ
ح -موا�صلة ا�ست�ضافة املفكرين العرب املتميزين وامل�شاركة يف ندوات وم�ؤمترات
العربي.
تتناول ق�ضايا هي حمور اهتمام املواطن
ّ
ط -اال�ستفادة من امل�ست�شارين املنتدبني من اجلهات وامل�ؤ�س�سات اخلارج ّية للعمل يف
املنتدى بحيث يقوموا ب�إعداد ُخال�صات عن الدرا�سات واملقاالت لأن�شطة املنتدى،
وتقدمي امل�شورة للمنتدى عند احلاجة لها.
ك -حتويل املنتدى �إىل  Think Tankواال�ستعانة بعدد من الأع�ضاء واملفكرين
واملثقفني والأكادمييني �سواء كانوا من �أع�ضاء املنتدى �أو خارجة ،وح�سب
القطاعات والت�صنيفات واملو�ضوعات والتخ�ص�صات املطلوبة لبلورة فكرة
� Think Tankسواء كانت على �شكل (م�ؤ�س�سات بحثية� ،أو َم ْراكز �أبحاث� ،أو
فريق تفكري لدرا�سة مو�ضوع حمدد مع جمع عدة اخت�صا�صات� ،أو هيئة �أو اجتاه
فكري) ،لإثراء العمل العربي والفكري والثقايف ون�شر �أوراقه من خالل املنتدى،
إ�سالمي للتنمية.
َم َع الإ�شارة لإمكانية متويل هذا امل�شروع من جانب البنك ال
ّ
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