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اململكة الأردنّية الها�سمّية
رقم الإيداع لدى دائرة املكتبة الوطنّية

)2017/2/1074(

ل املوؤلف كـــامل امل�صـــوؤولية القانونية عن حمتوى م�صنفه وال يعبرّ هذا  يتحمرّ
امل�صنف عن راأي دائرة املكتبة الوطنية اأو اأي جهة حكومية اأخرى.

اأو بوا�صطة و�صائل  اأو نقله باأي �صكل كان  اإ�صتعادة المعلومات  اأو تخزينه في نطاق  اإ�صدار الكتاب  جميع الحقوق محفوظة. ال ي�صمح باإعادة 
اإلكترونية اأو كهرو�صتاتية، اأو اأ�صرطة ممغنطة، اأو و�صائل ميكانيكية، اأو اال�صتن�صاخ الفوتوغرافي، اأو الت�صجيل وغيره دون اإذن خطي من النا�صر.

الّطبعة الأوىل
1438هـ - 2017 م
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اأن�ســــــطــة
منتدى الفكر العربي

خــالل العـاميـن
)2016-2015(

امللخ�ص التنفيذي

عّمان - الأردّن
كانون الثاين )يناير( 2017



اأعقاب  ــــــ�صْت عام 1981 في  اأُ�صرّ منظمة عربيرّة فكريرّة غير حكوميرّة، وغير ربحيرّة،  العربّي:  منتدى الفكر 
وفي  العرب،  القرار  و�صانعي  رين  المفكرّ من  عدد  من  بمبادرة  ان  عمرّ في  ع�صر  الحادي  العربيرّ  ة  القمرّ موؤتمر 
متهم �صمورّ االأمير الح�صن بن طالل، رئي�س المنتدى وراعيه. وي�صعى المنتدى اإلى بحث الحالة الراهنة في  مقدرّ
الوطن العربيرّ وت�صخي�صها، واإلى ا�صت�صراف م�صتقبله، و�صياغة الحلول العمليرّة والخيارات الممكنة، عن طريق 
توفير منبر ُحررّ للحوار المف�صي اإلى بلورة فكر عربيرّ ُمعا�صر نحو ق�صايا الـوحـدة، والتــنميــة، واالأمن القــومي، 

ا الأمانته العامة. ان مــقرًّ ـخـذ المنتـــدى عمرّ م. وقد اترّ ر، والتقدرّ والتـــحــررّ

يهـدف منتدى الفكر العربّي اإلى:
1- االإ�صهام في تكوين الفكر العربيرّ المعا�صر، وتطويره، ون�صره، وتر�صيخ الوعي واالهتمام به، ال �صيما ما 
بين  وثيق  ربط  اإطار  في  الم�صتركة،  القومية  ات  والمهمرّ االأ�صا�صيرّة،  العربيرّ  الوطن  بق�صايا  منه  يت�صل 

االأ�صالة والمعا�صرة.
مجموعات  مع  وتدار�صها   ، العربيرّ الوطن  في  والثقافية  واالجتماعية،  االقت�صــــــادية،  العالقات  درا�صـــة   -2
بما  التعاون،  وتن�صيط  الحوار  تعزيز  النامية، بهدف  والدول  االإ�صالمية  الدول  �صيما  االأخرى، ال  الدول 

يخدم الم�صالح المتبادلة.
3- االإ�صهام في تكوين نظرة عربيرّة علميرّة نحو م�صكالت التنمية التي تعالجها المنتديات والموؤ�ص�صات الدولية، 
بما يحقق اإ�صهاًما فعااًل في �صياغة النظام العالمي، وي�صع العالقات الدولية علىاأ�ص�س عادلة ومتكافئة، 

ويخدم التكامل االقت�صادي.
ر�صـــم  في  بيــنهم  التعاون  يخدم  بما  العربي،  الوطن  في  القرار  و�صانعي  الفكر  قادة  بين  الج�صور  بناء   -4

ال�صيا�صات العامة، وتاأمين الم�صاركة ال�صعبية في تنفيذها.
5- العــناية بالـدرا�صات الم�صـتـقبلية المتـعـلقــة ب�صــوؤون اأقطــار الـوطن العــربي وعالقـاتها الـدوليـــة. 

الهيكل التنظيمي:
يتكّون المنتدى من:

اأ- الهيئة العمومية: تتاألف من االأع�صاء العاملين والموؤازرين. وهي ال�صلطة الُعليا للمنتدى.
ب- مجل�س الأمناء: يتاألف من عدد ال يزيد عن خم�صة وع�صرين ع�صوًا تنتخبهم الهيئة العمومية من بينها، 
لمدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويقوم هذا المجل�س بتحديد �صيا�صة المنتدى ومناهج عمله 
في �صوء قرارات اللجنة العمومية، وتوجيه لجنة االإدارة فيما يتعلق بتنظيم اأعمال المنتدى. كما يقوم 

المجل�س باإقرار الموازنة ال�صنوية التقديرية للمنتدى.
ج- لجنة الإدارة: تتاألف من خم�صة اأع�صاء ينتخبهم مجل�س االأمناء، وتمار�س ال�صالحيات والم�صوؤوليات التي 

ينيطها بها مجل�س االأمناء.
د- الجهاز التنفيذي )الأمانة العامة(: يكون االأمين العام للمنتدى رئي�صًا للجهاز التنفيذي في المنتدى، 

وي�صرف على ت�صريف جميع �صوؤونه المالية واالإدارية وفق تعليمات مجل�س االأمناء.

ع�ســوّية المنتدى:
1- ُع�صويرّة عاملة: ت�صم نخبة من ال�صخ�صيات العربية المميزة، التي توؤمن بالمنتدى وباالأهداف التي اأن�صىء 

من اأجلها.
اإداراتها  توؤمن  التي  المتفتحة  العربيرّة  والمجال�س  الموؤ�ص�صات  اأبرز  من  مجموعة  ت�صم  موؤازرة:  ُع�صويرّة   -2

بالعمل وبالفكر العربي الم�صترك.
موا  ة ال�صرف: يمنحها مجل�س االأمناء لالأفراد والمفكرين من غير االأع�صاء العاملين، الذين قدرّ 3- ُع�صــويرّ

ماآثر وم�صــاهمات جــلرّى، في مختــلف الميــاديـــن، على الم�صـــتــويـيـن العربيرّ والدولي.

رئي�س منتدى الفكر العربي وراعيه
�ساحب ال�سمّو الملكّي الأمير

الح�سن بن طالل
الأمين العام لمنتدى الفكر العربي

د. محمد اأبوحمّور
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الملخ�ص التنفيذي
لأن�سطة منتدى الفكر العربي )2015 -2016(

ات على ال�صاحتين العربية واالإقليمية،  في �صوء المتغيرّرات العالمية والم�صتجدرّ
عد االجتماعية وال�صيا�صية واالقت�صادية  وما نتج عن ذلك من تحورّالت على مختلف ال�صُّ
اأمناء  مجل�س  عن  المنبثقة  التو�صيات  �صوء  وفي  الثالثة،  االألفية  مطلع  مع  والثقافية 
المنتدى وهيئته العمومية، والتوجيهات الكريمة لرئي�صه وراعيه �صاحب ال�صمو الملكي 
االأمير الح�صن بن طالل المعظم – حفظه اهلل ورعاه – في اإعادة ترتيب االأولويات 
وتفعيل دور المنتدى في خدمة الق�صايا العربية تحقيقًا لر�صالته واأهدافه، فقد عمل 
من  واال�صتفادة  وم�صروعاته،  الفكرية  اأن�صطته  دائرة  وتكثيف  تو�صيع  على  المنتدى 
االأكاديمية  والموؤ�ص�صات  الفكر  بالعديد من مراكز  التي تربطه  العالقات  ر�صيده من 
والبحثية في الوطن العربي والعالم في هذا ال�صياق، تاأكيدًا لدوره وم�صاهمته في بلورة 
الروؤى الفكرية العربية المعا�صرة واإعالء �صاأن ال�صوت العربي في المحافل الدولية، 

ة تمثلت في االآتي:  ة وم�صتقبلها. وذلك ِعبر م�صارات عدرّ خدمًة لم�صالح االأمرّ

عقد المنتدى ما يربو على )70( ن�صاطًا فكريًا ما بين موؤتمرات وندوات ولقاءات 
واجتماعات وزيارات خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تركزت مو�صوعاتها حول 
والعالمية،  االإقليمية  والتغيرّرات  والتاأثيرات  العربية  ال�صاحة  على  الحا�صمة  الق�صايا 
و�صملت هذه المو�صوعات محاور في العالقات العربية – العربية، والحوارات والعالقات 
ة )بما  الُمنفذرّ العربية – العالمية، التي ي�صكل حجمها حوالي ن�صف مجمل االأن�صطة 
البو�صنة  ال�صابق لجمهورية  الرئي�س  ا�صت�صافة لقاءات ل�صخ�صيات مرموقة مثل  فيها 
اأوغلو،  اأحمد داود  ال�صابق د.  والهر�صك د. حارث �صياليجيت�س، ورئي�س وزراء تركيا 
ولقاءات  ومحا�صرات  وتايوان،  وتايالند،  باك�صتان،  من  وفود  مع  حوارية  وجل�صات 
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الفلبين؛  اإ�صبانيا؛  الهند؛  المتحدة؛  الواليات  المغرب؛  االإمارات؛  من:  كل  ل�صفراء 
التركي،  والعربي  الكوري،  العربي  الحوار  متابعة  �صدد  في  والمنتدى  اإندوني�صيا(. 

واإجراء حوار عربي رو�صي، وحوار عربي اإ�صباني، وحوار عربي �صيني.

وكان من اأبرز الموؤتمرات والندوات التي ُعقدت �صمن هذا االإطار وبال�صراكة 
الثاني ع�صر لتعاون كوريا وال�صرق االأو�صط«  مع موؤ�ص�صات عربية واأجنبية: »المنتدى 
بالتعاون مع معهد جيجو لل�صالم والجمعية الكورية العربية ووزارة الخارجية الكورية 
)�صيول، ت�صرين االأول 2015(، والموؤتمر ال�صبابي ال�صاد�س »االقت�صاد العربي وتمكين 
ال�صباب للم�صتقبل« بالتعاون مع ال�صندوق العربي لالإنماء االقت�صادي واالجتماعي/ 
ان، كانون االأول 2015(، والموؤتمر العلمي الدولي »االتجاهات المعا�صرة  الكويت )عمرّ
للدرا�صات  البحوث  مركز  مع  بال�صراكة  وتطوير«  اإ�صالح   ... التعليم  موؤ�ص�صات  في 
موؤتمر  اأ�صخم  يعد  الذي   ،)2016 ني�صان  ان،  )عمرّ لندن  االجتماعية/  واال�صت�صارات 
عقده المنتدى منذ تاأ�صي�صه بح�صور حوالي )750( م�صاركًا من الدول العربية، وندوة 
العربية«  المنطقة  في  التطرف  لمواجهة  التربوي  »االإ�صالح  االإقليمي حول  االجتماع 

بالتعاون مع معهد المواطنة واإدارة التنوع/ موؤ�ص�صة اأديان )بيروت، اأيلول 2016(.

في مجال تعزيز �صبكة العالقات العلمية والفكرية، تم خالل العامين االأخيرين 
اإبرام )15( مذكرة تفاهم للتعاون والتن�صيق مع موؤ�ص�صات وهيئات ومراكز درا�صات 
َدت بع�صها بعد انتهاء  محلية وعربية ودولية، ت�صاف اإلى )36( مذكرة في ال�صابق، ُجدِّ

فترتها.

االأكثر  الق�صايا  على  المذكورة  الفترة  خالل  اأن�صطته  �صائر  في  المنتدى  ركز 
اهتمامًا من جانب النخب الفكرية العربية وذات الم�صا�س المبا�صر بالم�صهد العربي، 
والهوية،  الثقافي  والتنوع  واالإ�صالح،  والديمقراطية،  والثقافة  والتعليم،  التربية  مثل 
اأتباع  بين  والحوار  الح�صارات  وحوار  العربي،  القومي  واالأمن  واالإرهاب،  والتطرف 
االأديان والمذاهب، واالإعالم وو�صائل التوا�صل االجتماعي، وق�صايا ال�صباب، وق�صايا 
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هذه  بحث  في  للم�صاركة  وا�صت�صاف  الم�صتدامة.  والتنمية  واال�صتثمار،  االقت�صاد 
بمن  واالأجانب،  العرب  والباحثين  والمفكرين  العلماء  كبار  من  نخبة  المو�صوعات 
اأمين  اأحمد عبادي  د.  والم�صت�صرقين )ومن هوؤالء: ف�صيلة  الم�صتعربين  بع�س  فيهم 
عام الرابطة المحمدية للعلماء/ المغرب، وال�صيخ د. خالد بن خليفة اآل خليفة نائب 
وال�صيد  البحرين،  الثقافي/  عي�صى  لمركز  التنفيذي  والمدير  االأمناء  مجل�س  رئي�س 
االأ�صتاذ يو�صف حميد الدين، والباحث االأ�صتاذ عبد النا�صر المودع/ اليمن، و د. عبد 
الح�صين �صعبان/ العراق، والم�صت�صرق االإ�صباني د. خو�صيه بويرتا فلي�صيز، وعدد من 

ال�صخ�صيات المقد�صية(

كما تابع المنتدى ن�صاطه المتعلق ببرنامج »القد�س في ال�صمير«، فعقد ندوتين 
والديموغرافية في مدينة  واالإن�صــانية  القانــونية  االأو�صاع  وم�صتجدات  االأوقاف  حول 

القد�س، واالأوقاف الذرية فيها.

وفي مجال الم�صروعات الفكرية، اأنجز المنتدى »الميثاق االقت�صادي العربي«، 
الذي تم اإطالقه في �صهر اآب 2015، كما اأنجز خال�صة الجل�صات الحوارية التي نظمها 
وي�صتمر في عقد هذه  كتاب مرجعي،  واأ�صدرها في  الملكية،  النقا�صية  االأوراق  حول 
الجل�صات لمواكبة ما ي�صدر من االأوراق النقا�صية والم�صاهمة في تعزيز الحوار حول 
لجنة  خالل  من  التح�صير  بداأ  بالم�صروعات  المتعلق  ال�صدد  هذا  وفي  م�صامينها. 
مخت�صة لم�صروع »النه�صة الفكرية العربية«، وم�صاريع الإطالق ميثاق ثقافي، وميثاق 

بيئي، وميثاق �صيا�صي.

على ال�صعيد الداخلي، عملت االأمانة العامة على تطوير و�صائلها الإدامة التوا�صل 
مع االأع�صاء عبر »الن�صرة االأ�صبوعية« المعنية باأخبارهم ومقاالتهم، وتطوير التغطيات 
الثقافية  »المنتدى«  االإلكتروني، وكذلك مجلة  والر�صد االإعالمي لالأن�صطة، والموقع 
اإلى  اإ�صافة  اإلكترونيًا  ون�صرها  توزيعها  والمقاالت وتح�صين  الدرا�صات  لن�صر  الفكرية 
الن�صر الورقي، واأ�صدرت دلياًل هو االأول من نوعه �صاماًل من�صورات المنتدى )1982-

2015( والتعريف بها.
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اال�صتفادة من  العامة على  االأمانة  تعمل  البحثي،  بالعمل  المتعلق  الجانب  وفي 
هذا  لتفعيل  خارجية  موؤ�ص�صات  من  المنتدبين  والم�صت�صارين  الزائرين  الباحثين 

الجانب وتثميره �صمن البرامج والم�صروعات الفكرية القائمة.

لتغطية  الممولين  المالـــي، تم مدرّ ج�صـــور جديدة مع عدد من  الجــانب  وعلى 
في  العجز  تغطية  في  كبير  حدرّ  اإلى  �صاعد  مما  االإدارية،  والنفقات  االأن�صطة  نفقات 

الميزانية واالإيفاء بمتطلبات ت�صيير العمل. 

اإنَّ هذا الح�صاد من االأن�صطة الثقافية والفكرية والم�صاريع البحثية، هو جهد 
تراكمي ُي�صاف اإلى م�صيرة المنتدى عبر خم�صة وثالثين عامًا؛ وهي م�صيرة اأ�صبحت 
ة  ل َمعَلمًا بارزًا في الفكر العربي المعا�صر ودوره االأ�صا�صي في خدمة ق�صايا االأمرّ ت�صكِّ

ور�صم مالمح الم�صتقبل االأف�صل لها.

واللـــــــــــه الموفق.

د. محّمد اأبوحّمور
االأمين العام لمنتدى الفكر العربيرّ
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فهر�ص موجز لالأن�سطة

23 ................................... •  الأو�ساع العربية والإقليمية والعالمية

- Syria: engaging with local actors to increase humanitarian outeach 
)البحر الميت 2015/3/11-9(

رئي�س  الفايز،  في�سل  الأ�ستاذ  لدولة  والتداعيات«  الأ�سباب  العربي:  »الــواقــع  محا�سرة   -
ان 2015/4/12( الوزراء االأردني االأ�صبق )عمرّ

الرفاعي،  �سمير  الأ�ستاذ  لدولة  الإقليمية«  والمتغّيرات  الأردنية  »الثوابت  محا�سرة   -
ان 2015/5/19( رئي�س الوزراء االأردني االأ�صبق )عمرّ

محا�سرة »التجربة المغربية في مواجهة التطّرف العنيف« لف�سيلة الأ�ستاذ اأحمد عبادي،   -
ان 2015/10/13( اأمين عام الرابطة المحمدية للعلماء/ المغرب )عمرّ

لبنان  المنتدى/  ع�صو  يون�س،  نـــزار  د.  المهند�س  ل�سعادة  »جمهوريتي«  كــتــاب  اإطـــالق   -
)2016/2/3(

اأزمة  محا�سرة »الأزمات الراهنة في المنطقة والعالم والدرو�س )غير( الم�ستفادة من   -
والهر�صك  البو�صنة  ال�صابق لجمهورية  الرئي�س  �سياليجيت�س،  د. حارث  البو�سنة« لفخامة 

ان 2016/3/30( )عمرّ
الموّدع/  النا�سر  عبد  لالأ�ستاذ  المحتملة«  وال�سيناريوهات  اليمنية  »الأزمــة  محا�سرة   -

ان 2016/5/4( اليمن )عمرّ
ان 2016/5/17( ندوة حوارية »ا�ست�سراف اأو�ساع الوطن العربي حتى عام 2025« )عمرّ  -

محا�سرة »الأمن القومي العربي: الآفاق الم�ستقبلية« ل�سعادة ال�سيخ د. خالد بن خليفة   -
اآل خليفة نائب، رئي�س مجل�س االأمناء والمدير التنفيذي لمركز عي�صى الثقافي، وع�صو المنتدى/ 

ان 2016/5/22( البحرين )عمرّ
مناق�سة كتاب »قراءات في الم�ساألة الإ�سرائيلية« لمعالي د. اإبراهيم بدران، ع�صو المنتدى/   -

ان 2016/7/20( االأردن )عمرّ
»تحولت الخريطة ال�سيا�سية والجتماعية العربية خالل العامين القادمين« لالأ�ستاذ   -
الدرا�صات  تحرير  مديرة  الــديــن،  �سعد  ود.نــاديــة  المنتدى/االأردن،  ع�صو  الحمد،  جــواد  م. 

ان 2016/8/9( والمعلومات في جريدة »الغد«/ االأردن )عمرّ
التاأثير«  على  القدرة  اأ�سا�س  اليمنية  ال�سيا�سية  المعادلة  في  المتغيرات  »فهم  محا�سرة   -

ان 2016/11/15( ل�سعادة الأ�ستاذ يو�سف حميد الدين/اليمن )عمرّ
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39 ....... •  البيانات ال�سادرة عن المنتدى و�سمو رئي�سه حول بع�س الأو�ساع العربية
بيان حول ا�ست�سهاد النقيب الطيار الأردني معاذ الك�سا�سبة على اأيدي جماعات الإرهاب   -

)2015/2/5(
الذكرى  بمنا�سبة  المعظم  طــالل  بن  الح�سن  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  بيان   -

ال�سنوية الثانية لختطاف مطراني حلب )2015/4/21(
الإ�سالمية  ومقد�ساتها  القد�س  مدينة  على  الإ�سرائيلية  العــتــداءات  حــول  بيان   -

والم�سيحية )2015/9/15(
الأحــداث  �سوء  في  المعظم  بن طالل  الح�سن  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  بيان   -

الإرهابية في الأردن )2016/7/5(

45 ...................................... •  لقاءات ومحا�سرات ال�سفراء العرب
الأ�ستاذ  ل�سعادة  المتحدة«  العربية  الإمــارات  دولة  في  والفكرية  الثقافية  »الحركة   -

ان 2015/12/13( بالل البدور، �صفير دولة االإمارات العربية المتحدة )عمرّ
عبد  لح�سن  الأ�ــســتــاذ  ل�سعادة  الــمــغــرب«  فــي  والد�ستورية  ال�سيا�سية  »الإ�ــســالحــات   -

الخالق، �صفير المملكة المغربية
»اليابان ... تجربة �سعب وتجربة دبلوما�سي عربي«، بمنا�سبة �سدور الطبعة اليابانية   -
من كتاب »وتبقى اأ�سجار الكرز تزهر في قلبي دوماً« ل�سعادة الأ�ستاذ �ســمير عيــ�سى 

ان 2016/7/13( الناعوري،، ال�صفير االأردني في اليـــابان )�صـــابقًا(/ ع�صو المنتدى )عمرّ

•  لقاءات ومحا�سرات ال�سفراء الأجانب.................................... 49 
-  »التحديات الم�ستركة: الأردن والوليات المتحدة، والطريق اإلى الأمام«

- Shared Challenges: Jordan, the United States, and the Path Forward
ان 2015/2/18( ل�سعادة ال�سيدة األي�س جي. ويلز ، �صفيرة الواليات المتحدة االأميركية )عمرّ

-  »العالقات الهندية - العربية: وجهات نظر واآفاق«
Indo-Arab Relations: Perspectives and Prospects

ل�سعادة ال�سيد اأنْيل كومار تريغونايات، �صفير جمهورية الهند )2016/3/9(
- »العالقات الإ�سبانية – العربية: ال�سداقة الإ�سبانية – الأردنية نموذجاً

Spanish-Arab Relations: Spanish Jordanian Friendship as a sample
ان 2016/5/11( ل�سعادة ال�سيد �سانتياغو كابانا�س اآن�سورينا، �صفير مملكة اإ�صبانيا )عمرّ
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- »العالقات بين الفلبين والعالم العربي، وتجربة الفلبين القت�سادية«
Relations between the Philippines and the Arab world, the Philippines 
economic experience

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

•  الحوارات والعالقات العربية – الدولية................................. 53
-   المنتدى الثاني ع�سر لتعاون كوريا وال�سرق الأو�سط )�صيول 2015/10/26-25(

-  جل�سة حوارية ومحا�سرة »�سيا�سة تركيا الخارجية والعالم العربي«، لدولة د. اأحمد 
ان 2016/3/27( داوود اأوغلو، رئي�س وزراء تركيا ال�صابق )عمرّ

ان 2016/4/25( -  جل�سة حوارية مع وفد �سباط جامعة الدفاع الوطني الباك�ستانية )عمرّ
مع  وتكّيفها  الأردنــيــة  وال�سيا�سات  »التجارب  الزائر  التايلندي  للوفد  العمل  ور�سة    -

ان 11/2/ 2016( الظروف المحيطة« )عمرّ
-  لقاء وجل�سة حوارية مع الوفد التايواني الزائر من الدار�سين في الأردن مع �ساحب 

ان 2016/11/30( ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم )عمرّ

•  حوار الح�سارات والحوار بين اأتباع الأديان والمذاهب.................. 57
رئي�س  نوتكير وولف  د.  لالأباتي  الأديــان«  اأتباع  بين  ال�سداقة  اإلى  الحوار  »من   -
نظام البندكتيين في العالم )بالتعاون مع المعهد الملكي للدرا�سات الدينية(، 

ان 2016/3/14( )عمرّ
اإ�ــســهــار كتاب »مــوؤتــمــر الإ�ــســالم ح�سارة و�ــســالم )فــي ظــالل ر�سالة عــّمــان(، ونــدوة   -
»البنوك واأدوات التمويل الإ�سالمي والزكاة والوقف« - جاكرتا/ اإندوني�سيا 2013م« 

ان 2015/6/13( )عمرّ

61 .................................... •  اأن�سطة برنامج »القد�س في ال�سمير«
»القد�س  نــدوة  المعظم،  طــالل  بن  الح�سن  الأمير  الملكّي  ال�سمّو  �ساحب  برعاية   -
واأوقافها: م�ستجدات الأو�ساع القانونية والإن�سانية والديموغرافية«، واإطالق كتاب 

ان 2015/4/20( »الأوقاف الإ�سالمية والم�سيحية في القد�س« )مجلدان(. )عمرّ
ان 2016/11/17( رّية في القد�س« )عمرّ ندوة »الأوقاف الذُّ  -
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69 ................................ •  الحوارات حول الأوراق النقا�سّية الملكّية
التحّول  »تعميق  الخام�سة  النقا�سّية  الــورقــة  ع�سرة:  ال�سابعة  الــحــواريــة  الجل�سة   -

ان 2015/6/3( الديمقراطي: الأهداف والمنجزات، والأعراف ال�سيا�سية« )عمرّ
»اللقاءات  كتاب  اإطــالق  المعظم،  طالل  بن  الح�سن  الأمير  �سمو  وم�ساركة  برعاية   -

ان 2015/9/8( الحوارية حول الأوراق النقا�سية الملكية« )عمرّ
الجل�سة الحوارية الثامنة ع�سرة: الورقة النقا�سية ال�ساد�سة – اللقاء الأول: »�سيادة   -

ان 2016/10/25( القانون اأ�سا�س الدولة المدنية« )عمرّ

• الإ�سالح ال�سيا�سي والق�ساء الد�ستوري.................................. 79
محا�سرة »الالمركزية والحكم المحلي« لمعالي العين توفيق كري�سان، ع�صو مجل�س   -

ان 2015/5/26( االأعيان �صابقًا/االأردن )عمرّ
ال�سيا�سي  »الإ�سالح  كتاب  اإطــالق  المعظم،  طالل  بن  الح�سن  الأمير  �سمو  برعاية   -
ه�سام  اأ.  والباحث  الم�ساقبة،  اأمين  اأ.د.  لمعالي  الأردن«  في  ال�سيا�سية  والم�ساركة 

ان 2016/3/16( الخاليلة )عمرّ
مناق�سة واإ�سهار كتاب »النظرية العامة للق�ساء الد�ستوري« لمعالي اأ.د. كامل ال�سعيد   -

ان 2016/11/8( ع�سو المحكمة الد�ستورية/ االأردن )عمرّ

83 ........................................... •  الموؤتمرات واللقاءات ال�سبابّية
برعاية �سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم، الموؤتمر ال�سبابي العربي »الريادة   -
والإبداع« )بالتعاون مع المركز العربي الدولي لريادة الأعمال وال�ستثمار/ منظمة 

الأمم المتحدة للتنمية ال�سناعية UNIDO(، )المنامة/ البحرين 2015/1/21(
للـم�ســتقــبــل«  ال�ســـباب  وتمــكين  العربي  »القت�سـاد  ال�ســـــاد�س  ال�ســبابي  الموؤتمر   -

ان 2015/12/2-1( )عمرّ
لقاء �سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم مع مجموعة من الدبلوما�سيين ال�سباب   -
وزارتي  بين  بالتعاون  م  ُنظِّ الذي  الإقليمي،  ال�سبكي  الربط  برنامج  الم�ساركين في 

ان 2015/11/24( الخارجية الأردنية والألمانية والمعهد الدبلوما�سي الأردني )عمرّ
محا�سرة »اتجاهات ال�سباب نحو الم�ساركة ال�سيا�سية« للدكتورة �سفاء ال�سويحات،   -
ان 2016/11/6( ع�صو المنتدى، واأ�صتاذة اأ�صول التربية في الجامعة االألمانية االأردنية )عمرّ
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97 ........................................ •  التربية والتعليم، والتعليم العالي
مناق�سة كتاب »رحلتي مع جامعة الكوفة« لالأ�ستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل   -
المنتدى  وع�صو  )�صابقًا(،  ان  بعمرّ العراقية  ال�صفارة  في  الثقافي  الم�صت�صار  العي�سى، 

ان 2015/1/28( )عمرّ
برعاية وم�ساركة �سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم، الموؤتمر الدولي الخام�س   -
للعلوم الإن�سانية »التجاهات المعا�سرة في موؤ�س�سات التعليم ... اإ�سالح وتطوير« 
الجتمــــــاعية/لنــدن(،  وال�ست�سارات  للدرا�سات  البحــــوث  مركز  مع  )بالتعاون 

ان 2016/4/20-18( )عمرّ
اأ.د. ع�سام  مــعــالــي  الــمــتــحــدثــون:  اأيــــن؟«  اإلـــى   ... الــعــالــي  »التعليم  خــا�ــســة:  نـــدوة   -
الزعبــــالوي، ع�صـــــو المنتـــدى، بم�ســــاركة معــــالي اأ.د. محمد حمدان، ع�صو المنتدى، 

ان 2016/8/30( ومعالي د. محمد اأبوحّمور )عمرّ
»الجتماع الإقليمي حول الإ�سالح التربوي لمواجهة التطرف في المنطقة العربية«   -
)بيروت  – لبنان(،  اأديــان  التنوع/ موؤ�س�سة  واإدارة  )بالتعاون مع معهد المواطنة 

)2016/9/30-29
محا�سرة »عقـــــــول يلّفهـــا ال�سباب: اأزمــــة التعليم في المجتمــــــع العـــــربي« لمعالي   -

ان 2016/12/6( د. اإبراهيم بدران، ع�صو المنتدى )عمرّ

109 ......................................... •  الثقافة والفنون والبحث العلمي
المنتدى  ع�صو  في�سل غرايبة،  للدكتور  واعــد«  لم�ستقبل  بعيدة  »روؤى  كتاب  مناق�سة   -

ان 2015/4/27( )عمرّ
ربيع،  العزيز  عبد  محمد  الدكتور  لالأ�ستاذ  والديمقراطيــــة«  »الثقافة  محا�ســــــرة   -

ان 2015/6/7( ع�صو المنتدى )عمرّ
محا�سرة »البحث العلمي العربي ومجتمع المعرفة: روؤية نقدية جديدة« لالأ�ستاذ   -
االإ�صكوا  مركز  مــع  )بالتعاون  بــيــروت   – االأميركية  الجامعة  حــنــفــي/  �ــســاري  الــدكــتــور 

ان 2015/11/9( للتكنولوجيا(، )عمرّ
�سوالحة  نبيــــل  الأ�ســـــــــتاذ  للفنـــــان  والكوميديـــــــا«  ال�ســــيا�سي  »الم�سرح  محا�سرة   -

ان 2015/11/25( )عمرّ
الأعمال  »ترجمة  لقاء  المعظم،  طالل  بن  الح�سن  الأمير  �سمو  وم�ساركة  بح�سور   -
محمود  اأ.د.  المرحوم  )جهود  العربية«  اللغة  اإلى  العالمي  التراث  في  الكال�سيكية 
»الإيــنــيــادة«  كتابي  ترجمة  واإ�ــســهــار  نــمــوذجــاً(،  الالتينية  مــن  الترجمة  فــي  الــغــول 

لفورغيليو�س، والأعمال النقدية لهوراتيو�س
اأ�صتاذ اللغات القديمة/جامعة اليرموك، والباحثة الأ�ستاذة  للمحققين د. عمر الغول،   -

ان 2016/7/26( نداء الخزعلي/جامعة اليرموك )عمرّ
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115 ........................................................ •  التنّوع الثقافي والهوية
كتاب  ومناق�سة  اإ�ــســهــار  المعظم،  طــالل  بــن  الح�سن  الأمــيــر  �سمو  برعاية   -
»اأغ�سان الكرمة: الم�سيحيون العرب« للدكتور عبد الح�سين �سعبان، ع�صو المنتدى/

ان 2015/11/1( العراق )بالتعاون مع المعهد الملكي للدرا�صات الدينية( )عمرّ
محا�سرة »التنّوع الثقافي في المجتمع والهوية الجامعة« للدكتورة فاطمة جعفر،   -

ان 2016/8/16( رئي�صة منتدى التنوع الثقافي االأردني )عمرّ

•  الدرا�سات الأندل�سية....................................................... 119
الدرا�سات  )فــي  الجديد  الغرناطي  والإنــتــاج  الأندل�س  مكتبة  »مو�سوعة  محا�سرة   -
الفن/  اأ�صتاذ  بويرتا فلي�سيز،  اأ.د. خو�سيه ميغيل  الإ�سباني  للم�ستعرب  الأندل�سية(« 

ان 2016/5/31( جامعة غرناطة – اإ�صبانيا )عمرّ
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والثقافة العربية« - من من�سورات المنتدى، اإعداد وتحرير: االأ�صتاذة �صهام الكرمي 
معالي  الكتاب(،  م  اأبوحّمور )ُمقدِّ د. محمد  معالي  المتحدثون:  واالأ�صتاذ كايد ها�صم، 
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الأو�ساع العربية والإقليمية والعالمية

Syria: engaging with local actors to increase humanitarian outreach
البحر الميت/ االأردن، 2015/3/11-9

محا�سرة »الواقع العربي: الأ�سباب والتداعيات«*
لدولة الأ�ستاذ في�سل الفايز، رئي�س الوزراء االأردني االأ�صبق

)2015/4/12(

قال النائب االأول لرئي�س مجل�س االأعيان في�صل الفايز: اإن االأردن واجه تحديات 
اأمنية و�صيا�صية واقت�صادية عبر م�صيرته لكنه تجاوزها بحنكة قيادته الها�صمية واإيمان 

االأردنيين بوطنهم.

واأ�صاف في محا�صرته اأن جاللة الملك عبداهلل الثاني ا�صتطاع اأن ي�صع االأردن 
المجتمع  على  واالإ�صالمية  العربية  االأمة  هموم  ويطرح  بقوة  الدولية  الخريطة  على 

الدولي وموؤ�ص�صاته ال�صيا�صية.

والتهجير  القتل  من  �صعوبها  تحمي  اأن  ا�صتطاعت  الملكية  االأنظمة  اإن  وقال 
ال�صعبية  الم�صاركة  و�صمنت  التف�صخ،  من  الوطنية  لحمتها  على  وحافظت  والدمار، 

لمواطنيها في اتخاذ القرار.

كانت  العربية  المنطقة  في  ملكية  اأنظمة  تحكمها  التي  الدول  اأن  الفايز  وبيرّن 
اأكثر ا�صتقرارًا، مثلما اأن اأنظمتها ال�صيا�صية وا�صحة وعالقاتها مع ال�صعوب قائمة على 

االحترام، ودائمًا ما تقف على م�صافة واحدة من مختلف المكونات.
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واأو�صح اأن االأردن اتبع النهج االإ�صالحي التدرجي الذي يو�صع دائرة الم�صاركة 
ويتيح الفر�س العادلة، م�صيرًا اإلى تحقيق العديد من االإنجازات على طريق االإ�صالح، 
تمثلت باإجراء تعديالت د�صتورية وهيئة م�صتقلة لالنتخاب ومحكمة د�صتورية، اإ�صافة 
اإلى اإقرار ت�صريعات دعمت منظومة النزاهة وال�صفافية والم�صاركة ال�صعبية الوا�صعة.

لبناء  محاوالت  تمت  فقد  العربي  الواقع  �صعيد  وعلى  اأنه  اإلى  الفايز،  واأ�صار 
لكنها  وال�صيا�صية،  واالقت�صادية  الثقافية  المجاالت  في  وحدوية  نه�صوية  م�صاريع 

ت�صدعت بفعل انعدام الثقة.

يمار�س  الذي  والمذهبي  الطائفي  واالقتتال  االإرهابية  التنظيمات  وتحدث عن 
اإقامة  بمحاولة  العربية  لدولنا  مجاورة  دول  قيام  اإلى  م�صيرًا  ويومي،  علني  ب�صكل 

امبراطوريتها المندثرة على ح�صاب اأر�صنا واأمتنا.

اأكثر من  العربي خرج في  ال�صباب  اإن  الفايز  قال  العربي  بالربيع  يتعلق  وفيما 
واالإ�صالح  والكرامة  والعدالة  بالحرية  للمطالبة  �صنوات  اأربع  منذ  عربية  عا�صمة 
ال�صيا�صي واالقت�صادي، ومحاربة الف�صاد والتخل�س من الظلم واال�صتبداد الذي كانت 
تمار�صه بع�س االنظمة العربية. وقال اإن المجتمع الدولي ينظر اإلى االإرهاب والتطرف 
�صيطرة  اأن  مبينًا  الماأ�صاة،  تنهي  جادة  لحلول  ال�صعي  دون  الجوار،  دول  بع�س  في 

الميلي�صيات واالقتتال الطائفي في تلك الدول ينذر بحروب اأهلية.

محا�سرة »الثوابت الأردنية والمتغيرات الإقليمية« *
لدولة الأ�ستاذ �سمير الرفاعي، رئي�س الوزراء االأ�صبق

)2015/5/19(

اأكد المحا�صر اأهمية الت�صديد على تح�صين جبهتنا الداخلية وما يتطلبه ذلك 
من تو�صيع الطبقة الو�صطى وتنمية المحافظات، وعلى اأن مبادئ الثورة العربية الكبرى 
يمكنه  قويًا  االأردن  بقاء  اأن  وعلى  االأردنية،  الخارجية  ال�صيا�صة  مرتكزات  اأهم  تمثرّل 
الرفاعي على  االأ�صتاذ  دولة  و�صدد  وا�صتقرارها.  المنطقة  اأمن  لحماية  بدوره  القيام 
�صة وغير قابلة للت�صرف، واأن التهديد االأكبر الذي  اأن حقوق ال�صعب الفل�صطيني مقدرّ
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يواجه اأمتنا هو ا�صتمرار الت�صتت والخالفات العربية، واأن ما يقلل من ذلك الت�صتت 
وال�صراع هو احترام التنوع وحق االختالف؛ بو�صفه من اأ�صا�صيات الخطاب االإ�صالمي 
ومن معانيه ال�صامية التي ت�صكل اأية اإ�صاءة لها، اعتداء على �صورة ديننا وعلى حا�صرنا 
الموقف،  العربي، ووحدة  الت�صامن  الرفاعي ب�صرورة  ر دولة  اأجيالنا. وذكرّ وم�صتقبل 
الت�صتت  اأن  اإلى  العربية،   م�صيرًا  الدول  بين  والخالفات  الهوة  والقدرة على تج�صير 
والغرق في الخالفات واالأزمات بين الدول العربية في هذه اللحظة االإقليمية الحرجة 
ُيعدرّ تهديدًا للمنظومة العربية كلها، وبما يفتح المجال اأمام القوى االإقليمية والدولية، 

للتدخل، وتحويل الدول العربية، اإلى مناطق نفوذ و�صاحة �صراع. 

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

لف�سيلة الأ�ستاذ اأحمد عبادي، اأمين عام الرابطة المحمدية للعلماء/ المغرب
اأدار اللقاء: معالي د. نبيل ال�سريف، وزير االإعالم االأ�صبق، ع�صو المنتدى

)2015/10/13(

قال االأ�صتاذ عبادي اإن حلم الوحدة الذي اختطفته الجماعات المتطرفة، كان 
ر عنه االإمام الكواكبي في كتابه »اأم  في حو�صنا الح�صاري مدة من الزمن، وهو ما عبَّ
القرى«، وكذلك ما جاء به العلماء بدءًا من جمال الدين االفغاني وتلميذه محمد عبده 
ومحمد ر�صيد ر�صا. وقال اإن »داع�س« ا�صتطاعت اأن ت�صوق نف�صها بين اأو�صاط ال�صباب 
باأنها القادرة على ا�صتعادة الخالفة وتحقيق حلم الوحدة قواًل وعماًل، ما اأك�صبها قدرة 
ين من الِبدع  على التعبئة، اإلى جانب حلم ال�صفاء بزعمهم اأنهم جاءوا ليطهروا الدرّ
ين اإلى اأ�صوله، مثلما روجوا لتحقيق حلم الكرامة، ذلك الحلم الذي له  والرجوع بالدرّ

مغناطي�صيته وجاذبيته العالية.

وحول اآليات مواجهة التطرف في المغرب، اأ�صار اإلى منهجية بالده في تقوية 
الموؤ�ص�صات الدينية، واإعادة نقل المعارف المت�صلة بالوحي والعلوم اال�صالمية، لت�صكل 
انتاجًا ر�صينًا للكتب اإلى جانب تناول الق�صايا ال�صاغطة لالأمة ومنها ما يتعلق بحقوق 

االإن�صان والمراأة والطفل.
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الق�صايا  لمختلف  وتبنيها  بالده،  في  العظمى  االإمامة  عن  عبادي  وتحدث 
الجوهرية والفكرية. وقال اإن المرحلة الراهنة تق�صي باأن يكون العلم في هذا المجال 
ُم�صَند اإلى �صلطات علمية، وبناء �صياقات �صمن موؤ�ص�صات لديها ال�صلطة والنفوذ ولي�س 

مجرد اأمان و�صواًل لن�صق يو�صل اإلى غايات.

لجهة  اال�صالمية  الدول  بين  حقيقية  دينامية  توفر  �صرورة  اإلى  عبادي  ودعا 
تبادل الخبرات وات�صاق التعاون وات�صاعه لمحاربة الفكر المتطرف، واإيجاد البدائل 
للكثير من االأدبيات المطروحة في بالدنا وال �صيما منها الموجهة لل�صباب واالطفال، 
من خالل التركيز على التكوينات ونوعية البرامج المقدمة. واعتبر اأن العلماء الرواد 
هم الذين لهم قدرة على ريادة الراأي العام، وال �صيما اأنهم اإن تحركوا كانوا مقنعين، 
بما يمتلكون من قدوة واأنموذج، بعيدًا عن اال�صتبداد في الراأي، وال �صيما اأن الريادة 

هي خبرات ولي�صت اأماٍن.

برعاية وم�ساركة �ساحب ال�سمّو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعّظم، 
اإطالق كتاب »جمهوريتي«*

ل�سعادة المهند�س د. نزار يون�س؛ ع�صو المنتدى/ لبنان

تعقيب: معالي اأ.د. �سالح جرار، ع�صو المنتدى

)2016/2/3(

الذي  الواقع  تعك�س  ا�صت�صرافية  نظرة  اإلى  كلمته  في  الح�صن  االأمير  �صمو  دعا 
تعي�صه بع�س الدول العربية في الوقت الراهن؛ م�صيرًا اإلى �صعي المنتدى الإعداد ورقة 
اأن  التي ت�صهم في نه�صتها. واأ�صاف  الروؤية الم�صتقبلية  بحثية لكل دولة عربية حول 
االإ�صالح �صرورة حتمية لكونه يمثل ال�صالح العام للجمهور وذلك لتحقيق الم�صروع 
النه�صوي؛ موؤكدًا اأن االإ�صالح البرامجي يجب اأن يو�صع باأبعاده لكافة الم�صاركين في 
عملية االإ�صالح؛ م�صيرًا اإلى �صرورة التركيز على التعليم بم�صتوياته المختلفة داخل 

الوطن وخارجة.
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اإنه  وقال:  االأردن،  يعي�صه  الذي  بالتطور  يون�س  نزار  المهند�س  الدكتور  واأ�صاد 
وتجارب  حكمة  وتراكمات  تليدة  اأمجاد  تاريخ  ي�صتلهموا  اأن  البالد  هذه  لقادة  قيرّ�س 
دهرية وقيمًا اإن�صانية ودينية في التراحم واالنفتاح والعي�س الم�صترك، واإن احت�صان 
االأ�صيل  التراث  يج�صد  العربي  الفكر  لمنتدى  الح�صن  االأمير  الملكي  ال�صمو  �صاحب 
الذي �صان المجتمع االأردني من خطر االنزالق في متاهات الفكر المنحرف والم�صَلل 
والم�صلِّل. واأ�صاف لقد اأهديت كتابي »جمهوريتي« اإلى ما عتبرته اأغلى الغوالي: الحرية 

والثقافة، ولو ا�صتلهمت تراث االأرومة الها�صمية الكريمة الأ�صفت الحكمة وال�صجاعة.

ر  ت�صورّ في  كان  لبنان  اأن  يون�س  نزار  الدكتور  اأو�صح  كتابه،  م�صمون  وحول 
اإن�صاني  مختبر  اإلى  يتحول  اأن  قدره  وكان  وحرية،  ثقافة  م�صروع  االأوائل  الموؤ�ص�صين 
بع�صها  الحتواء  وتالقحها  وتاآلفها  لتعارفها  والثقافات  والح�صارات  االأديان  اللتقاء 
بع�صًا. واأن االإن�صانية لم تكن اأكثر حاجة في اأي وقت م�صى اإلى هذا المختبر لن�صر 
ثقافة العي�س الم�صترك من االآن، فلم يعد خيار الموؤ�ص�صين �صاأنًا لبنانيًا خا�صًا؛ بل غدا 
حاجة لم�صتقبل الح�صارة العالمية وا�صتمرار توهجها، كما بات �صاأنًا وجوديًا للعرب 
ولثقافة  وللتنوع  للتعددية  التنكر  من  تعاني  اأ�صبحت  التي  ولمجتمعاتهم  وتاريخهم 
العي�س معًا، هذه ال�صمات التي ج�صدت جوهر الح�صارة العربية في وقت لم تكن �صائعة 
المجتمعات  مناعة  في  ي�صب  الثقافة  دور  تاأكيد  واأن  العالم.  في  اآخر  مكان  اأي  في 
الثقافة  الأن  التفكيكية؛  الموؤثرات  تما�صكها في مواجهة  الحفاظ على  التعددية، وفي 
وحدها توفر الع�صب التوحيدي للمجتمعات في وعيها لوجودها االإن�صاني في مواجهة 
ع والتمايز وتنامي الهواج�س والمخاوف الفئوية. واأن الرهان على عودة  اإ�صكالية التنورّ
الوطن العربي وم�صتقبل اأجياله محكوم بقدرة النخب العربية االجتماعية والثقافية 
الفكر  تراكمات  من  العربي  باالإن�صان  للعبور  �صفوفها  وتوحيد  طاقاتها  تجنيد  على 

الخرافي اإلى رحاب العقل وجوهر االإيمان الديني.   

اإن كتاب »جمهوريتي« ينطلق  ور، االأمين العام للمنتدى:  اأبوحمرّ وقال د. محمد 
العمل  للموؤلِّف في  واقع قطر عربي وتجربة عميقة وطويلة  والم�صروع من  الروؤية  في 
اأن هذا الكتاب ال يخلو  اإال  اللبنانية،  اإطار خ�صو�صية التجربة  الوطني ببلده و�صمن 
من فوائد ا�صت�صرافية وتحليلية في الُبعد العربي، ويمكن اأن يكون نموذجًا في الفكر 
فيما  جديد  ووعي  عقلي،  وجدل  حوارية،  لحالة  يوؤ�ص�س  الذي  النه�صوي،  ال�صيا�صي 
يتعلق بق�صايا وتحديات قائمة في الواقع العربي، اأ�صبحت تتغلغل في يوميات الحياة 
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العربية واأ�صئلة الحا�صر ال�صعبة، في مو�صوع الطائفية، واإ�صكاالت الهوية، والت�صابك 
بين الدين والدولة، والتعددية والم�صاواة والمواطنة المتكافئة، وربط كل هذه الق�صايا 

باإطالق الطاقات الب�صرية لتحقيق تنمية اقت�صادية وثقافية م�صتدامة.
ار، كتاب »جمهوريتي« باأنه يمثل جهدًا اإ�صالحيًا  من جهته، و�صف اأ.د. �صالح جررّ
مهمًا، وهو ال يقف عند حدود الدعوة لالإ�صالح بل ي�صتمل على برنامج اإ�صالحي �صامل 
للو�صع الراهن في لبنان في اأبعاده الثالثة ال�صيا�صي واالقت�صادي والثقافي، وي�صتند 
ومطالعات  وخبرات  وتجارب  ومواثيق  ومعطيات  معلومات  على  البرنامج  هذا  في 
جاذبية  م�صادر  من  اأن  واأ�صاف  �صاملة.  عميقة  وروؤية  م�صتنير  فكر  اإلى  باالإ�صافة 
الكتاب تلك اللغة الجميلة العذبة والدقيقة والر�صينة التي كتب بها الموؤلف كتابه وتدل 
على تمكنه من االأفكار التي يطرحها. وقد توقف الموؤلف عند دور الثقافة واأهميتها 
في نجاح برامج االإ�صالح ال�صيا�صي والثقافي واالجتماعي، ويرى اأن لبنان هو م�صروع 
ا اأن يكون في جوهره م�صروع  ثقافة وحرية، واأن م�صروع اإعادة لبنان وطنًا معافى اإمرّ

ثقافة وحرية اأو ال يكون. 
الجهود  من  واحد  »جمهوريتي«  كتاب  اإن  بالقول  تعقيبه  جرار  د.  واختتم 
من  عليه  ي�صتمل  ا  ممرّ واال�صتفادة  واالإ�صادة  التنويه  ت�صتحق  التي  البارزة  االإ�صالحية 

روؤى واأفكار وبرامج ومقترحات.

برعاية �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعّظم
)مندوباً عن �سموه د. محمد اأبوحّمور(

محا�سرة »الأزمات الراهنة في المنطقة والعالم والدرو�س )غيـر( الم�ســتفــادة 
من اأزمة البو�سنة« )باللغة العربية(*

لفخامة د. حارث �سياليجيت�س، الرئي�س ال�صابق لجمهورية البو�صنة والهر�صك
)2016/3/30(

اإن النقد الذاتي �صروري ومهم ال لجلد الذات ، بل  قال الرئي�س �صياليجيت�س 
اأن يكون الجميع في �صفينة  لت�صحيح الم�صار واال�صتفادة من االأخطاء. وقال: »نريد 
واحدة واأن يقبلوا ببع�صهم البع�س واأن يقبلوا االختالف فيما بينهم ويعترفوا ويحترموا 
ذلك االختالف ، واأن يكونوا معًا في »�صفينة نوح« هذه لتكون �صفينة النجاة والخال�س، 

واال فاإن الح�صارة االإن�صانية اليوم ت�صير بنا اإلى الهاوية«.
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واأ�صاف �صياليجيت�س : اإن الحرب في البو�صنة والهر�صك لم تكن حربًا اأهلية وال 
�صراع بين االأديان والقوميات المختلفة ، الأن االديان والطوائف والقوميات المتباينة 
كانت موجودة منذ زمن بعيد وكانت تعي�س مع بع�صها منذ الع�صور الو�صطى في اإطار 
والمتميزة«  »الفريدة  البو�صنية  التعددية  كانت  حيث  ومتميز«  فريد  بو�صني  »نموذج 

خارجة عن ال�صياق الديني ال�صائد في اأوروبا في الع�صور الو�صطى.

محا�سرة »الأزمة اليمنية وال�سيناريوهات المحتملة«*
للباحث والكاتب الأ�ستاذ عبد النا�سر الموّدع/ اليمن

)2016/5/4(

عوامل  اإلى  تعود  اليمنية  االأزمة  اأ�صباب  اإن  المودع  النا�صر  عبد  االأ�صتاذ  قال 
والمناخ  والجغرافيا  التاريخ  واأ�صهم  الدولة،  بطبيعة  ومرتبطة  مزمنة  مو�صوعية 
ال�صيا�صية  الت�صوية  اإلى عوامل راهنة ناتجة عن ف�صل  اإ�صافة  والثقافة في �صياغتها، 

واالنقالب الحوثي، وما اأفرزه ذلك من حرب وفو�صى.

ال�صيا�صية  االجتماعية  الُبنى  تباين  اإلى  تعود  االأزمة  اأ�صباب  اأن  واأ�صاف 
توفر  وعدم  اليمن،  في  الجغرافية  الطبيعة  اختالف  بتاأثير  والثقافية  االقت�صادية 
جميع  اإلى  الحقيقية  �صلطتها  تمتد  وم�صتقرة،  قوية  �صلطة  لقيام  ال�صرورية  الموارد 

المناطق، �صواء مناطق الفائ�س اأو الكفاف اأو الندرة.

التفاعالت  عن  عزلته  في  اأ�صهم  لليمن  الجغرافي  الموقع  اأن  ع  المودرّ وراأى 
الدعم  على  واالعتماد  للموارد  المزمن  ال�صحرّ  اأن  اإلى  م�صيرًا  العالمية  الح�صارية 
ال�صيا�صية الجامعة،  الهوية  ال�صعف في  اإلى  اأديا  الم�صتقرة،  الخارجي والموارد غير 

وغياب م�صدر ال�صرعية ال�صيا�صية، واالنك�صاف على العالم الخارجي.

اأربعة  اإلى  المودع  االأ�صتاذ  اأ�صار  لالأزمة،  المحتملة  ال�صيناريوهات  وحول 
اأو  اله�صة،  الت�صوية  اأو  الحالية،  الوتيرة  وفق  الحرب  با�صتمرار  تتمثل  �صيناريوهات 
الناجحة  الت�صوية  اأن عوامل  الفا�صلة؛ مو�صحًا  الدولة  �صيناريو  اأو  الناجحة،  الت�صوية 
انتخابات  واإجراء  الد�صتور  تمرير  حيث  من  ال�صيا�صية  العملية  ا�صتئناف  تتطلب 

ل�صلطات الدولة.
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ندوة حوارية: »ا�ست�سراف اأو�ساع الوطن العربي حتى عام 2025«
المتحدثون: معالي د. محمد اأبوحّمور؛ معالي المهند�س �سمير الحبا�سنة، ع�صو المنتدى؛ 
مــعــالـي د. نـبــيــل ال�ســــــريـف، عـ�صــو المنتـــدى؛ مــعــالي د. مـحــي الـــديـن تـــــوق؛ 

د. �سباح يا�سين؛ اأ.د. عبد القادر الطائي؛ د. هناء ال�سديق القالل، ع�صو المنتدى؛ 
الأ�ستاذ جواد الحمد، ع�صو المنتدى؛ اأ.د. با�سل الب�ستاني، ع�صو المنتدى

)2016/5/17(

ور االأمين العام للمنتدى في كلمته االفتتاحية: اإن ت�صخي�س  قال د. محمد اأبوحمرّ
الواقع العربي الراهن، وتحليل معطياته والربط بينها؛ ا�صت�صرافًا لروؤية فكرية وعملية 
المثقفة،  العربية  النخب  م�صوؤولية  هي  الم�صتقبل،  �صنع  في  االإ�صــــهام  على  قادرة 
حيث  العربي،  الوطن  بها  يمر  التي  والدقيقة  الح�صا�صة  المرحلة  هذه  في  �صيما  وال 
واإن  وم�صيرها.  ة  االأمرّ كيان  على  الخطر  وا�صت�صعار  والتراجعات،  التحديات  تتعاظم 
ة على تجاوز المحن والنهو�س من جديد لتوا�صل  الواقع التاريخي يوؤكد قدرة هذه االأمرّ
اإ�صهامها في الح�صارة والف�صاء االإن�صاني، بما تمتلك من عنا�صر الوحدة والقوا�صم 
الثقافية  مات  المقورّ عن  ف�صاًل  ال�صماوية،  الر�صاالت  من  الغني  والتراث  الم�صتركة 
ع وقيم التعاي�س وال�صلم من اأجل الحياة الكريمة لالإن�صان، ب�صرف النظر عن  والتنورّ

عرقه اأو لونه اأو مذهبه.

�صارك في هذه الندوة مثقفون واأكاديميون وخبراء اأردنيون وعرب، ناق�صوا �صتة 
وحقوق  الجوار،  ودول  االإقليمي  واالإطار  الدولي،  الو�صع  تطورات  حول  دارت  محاور 
والحاكمية  والف�صاد  الديمقراطي،  والتحول  العربي،  الوطن  في  واالأقليات  االإن�صان 
الوطن  �صكل  قراءة  اإلى  الندوة  وهدفت  الم�صتدامة.  والتنمية  واالقت�صاد  الر�صيدة، 
االإن�صاني،  التقدم  �صيرورة  الزمن )2025( من خالل  بعد عقد من  العربي و�صورته 

وتقديم الواقع في اإطار اإدراك الُبعد االإن�صاني عبر االنتقال اإلى الم�صتقبل نظريًا.

الجمعية  رئي�س  الحبا�صنة  �صمير  المهند�س  تراأ�صها  التي  االأولى  الجل�صة  وفي 
االأردنية للعلوم والثقافة/ع�صو المنتدى، تحدث د. نبيل ال�صريف رئي�س مركز اإمداد 
من  ابتداًء  الدولي؛  الو�صع  تطورات  حول  المنتدى،  واال�صت�صارات/ع�صو  لالإعالم 
�صوؤال: هل ثمة نظام اإعالمي جديد يت�صكل حاليًا واأن القوى الدولية تحاول اأن تكون 
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�صريكة فيه؟ ومحلاًل اتجاهات الدول الكبرى في هذا ال�صدد. كما اأ�صار د. ال�صريف 
اإلى التيارات في هذا االتجاه في كل من ال�صين، والهند، واليابان، واأوروبا؛ م�صيرًا 
اإلى ما تمر به االأخيرة من اأزمة في اقت�صاداتها وهويتها وحتى وحدتها، وال �صيما مع 
موؤ�صرات االنفجارات االجتماعية المتوقعة في �صوء �صغوط العولمة والهجرة واللجوء. 

كما تحدث اأ.د. عبد القادر الطائي اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية في جامعة ال�صرق 
لما يمكن  ا�صت�صرافية  روؤية  الجوار، مقدمًا  االإقليمي ودول  االإطار  االأو�صط في محور 
اأن تكون عليه منطقة ال�صرق االأو�صط عمومًا والوطن العربي على وجه التحديد عام 
2025 في �صوء المتغيرات والطبيعة المعقدة لالأحداث في الوقت الراهن؛ مو�صحًا 
اأن الم�صروع النه�صوي العربي هو الخيار االأوفر حظًا بالمقارنة مع البدائل االأخرى 
اأواًل  يبداأ  والذي  اأنواعها،  اختالف  الفكرية على  والتيارات  االأحزاب  بها  التي جاءت 
باإعادة بناء الدولة القطرية القائمة على اأ�صا�س الفهم العميق واالإيمان الكامل بمعنى 
وال�صعبي  الر�صمي  الوطني  الجهد  وان�صراف  للوطن،  والوالء   واالنتماء  المواطنة 
لتحقيق ال�صلم االجتماعي بين كل المكونات ال�صيا�صية واالجتماعية وتياراتها الفكرية، 
والعمل على  حماية ما في االأمة من تنوع ثقافي، واعتبار هذا التنوع عامل اإخ�صاب  

واإغناء للثقافة العربية ينبغي ا�صتثماره، ال عامل انق�صام وتهديد. 

وقالت د. هناء القالل الباحثة واالأ�صتاذة الجامعية من ليبيا/ع�صو المنتدى، 
وغياب  الق�صائية  الموؤ�ص�صات  ه�صا�صة  اإن  واالأقليات:  االإن�صان  حقوق  محور  �صمن 
للعدالة  وطني  نموذج  �صياغة  على  القدرة  وعدم  االإن�صان،  لحقوق  وطنية  موؤ�ص�صات 
الم�صلحة  والنزاعات  للحقوق  االنتهاك  حاالت  ازدياد  اإلى  ويوؤدي  اأدى  االنتقالية، 
الدول.  من  عدد  في  والطائفي  والعرقي  لي  االأورّ االنتماء  اإلى  والعودة  الداخلية 
واأو�صحت اأنه مع �صيطرة تنظيم الدولة وانت�صار االإرهاب على الم�صتوى العالمي، فاإن 
حالة  ازدياد  عليه  �صيترتب  وذلك  المنطقة،  في  كبير  ب�صكل  �صتتاأثر  االأقليات  حقوق 
اال�صطرابات في المنطقة ما لم تكن االأولويات خالل الفترة القادمة تركز على تقوية 
منظومة حقوق االإن�صان، وحماية االأقليات، واإيجاد التوازن بين االأمن القومي وحماية 

الحقوق االإن�صانية.
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وفي الجل�صة الثانية التي تراأ�صها د. �صباح يا�صين مدير مركز درا�صات الوحدة 
ال�صرق  درا�صات  مركز  عام  مدير  الحمد  المهند�س جواد  تناول  بيروت،  في  العربية 
واالتجاهات  الديمقراطي  التحول  محددات  المنتدى،  ان/ع�صو  عمرّ في  االأو�صط 
اأنماط  اإلى  وتطرق  الديمقراطية.  بالثقافة  المتعلقة  واالأ�صئلة  للتحول،  المتوقعة 
اال�صتبداد واأثرها على التحول بدرجات متفاوتة، واإمكانية �صناعة نموذج هجين من 
الموؤثرة  الموؤ�صرات  االأنظمة. وفي بحثه حول  والبيروقراطية في بع�س  الديمقراطية 
على  اتفاقها  واإمكانات  الفاعلة  االأطراف  اأدوار  على  ركز  العربي،  الربيع  تجربة  من 
التحوالت الديمقراطية واأ�ص�صها، وفر�س الم�صالحات التاريخية وتحدياتها نحو بناء 
والتنمية  اال�صتقرار  لتحقيق  جمعيًا  حاًل  الديمقراطي  الم�صار  يختار  مجتمعي  توافق 
عبر التحول الديمقراطي واال�صتقرار ونبذ العنف وبناء ال�صلم االجتماعي، اإ�صافة اإلى 

اإمكانات نجاح عملية التحول الديمقراطي ومتطلباتها.

وتحدث في هذه الجل�صة د. محي الدين توق، المدير العام للكادر العربي لتطوير 
حول  الف�صاد،  لمكافحة  الدولية  االأكاديمية  مفو�صي  مجل�س  وع�صو  التعليم  وتحديث 
الف�صاد والحاكمية الر�صيدة، م�صيرًا اإلى اأن الدول العربية بداأت منذ عقد من الزمان 
الدخول في اتفاقية االأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد، واتخذت خطوات اإيجابية في و�صع 
البنى الت�صريعية والتنظيمية والموؤ�ص�صية لمكافحة الف�صاد، اإال اأن ما تحقق على اأر�س 
الواقع ال يرقى اإلى م�صتوى طموحات ال�صعوب العربية، فال يزال االإقليم العربي من اأكثر 
االأقاليم انت�صارًا للف�صاد، ومن اأ�صعفها في مجال الحوكمة الديمقراطية، وُنظم النزاهة 
الوطنية فيها �صعيفة وغير كاملة وغير من�صقة، وي�صوب الق�صور مو�صوع اتاحة المعلومات 
الذي ي�صكل اأ�صا�صًا لل�صفافية والم�صاءلة. واأ�صار د. توق اإلى اأن �صعف الحاكمية من اأهم 
عوامل انت�صار الف�صاد، موؤكدًا �صرورة تطوير الحاكمية الر�صيدة القائمة على الكفاءة 
والفاعلية، والم�صاركة ال�صيا�صية، وحكم القانون، وال�صفافية، والنزاهة و�صبط الف�صاد، 

والعدالة االجتماعية واالإدماج، والم�صاءلة، واال�صتجابة الفاعلة.

اأما اأ.د. با�صل الب�صتاني م�صت�صار التنمية االقت�صادية الدولية/ع�صو المنتدى، 
فقد اأو�صح في حديثه المتعلق باالقت�صاد والتنمية الم�صتدامة اأن تجاوز الحا�صر اإلى 
الم�صتقبل اقت�صاديًا يت�صمن ال�صرط ال�صروري لتهيئة م�صتلزمات اقت�صاد قادر على 
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اإلى  اإ�صافة  واالأداء،  العمل  وفر�س  االإنتاج  بخا�صة على �صعيد  الواقع،  معاناة  تجاوز 
االأمن القومي بكل اأبعاده، وبهدف الو�صول اإلى �صمان قاعدة ر�صينة لالنطالق. وحدد 
ومتوازن،  منتج  اقت�صادي  نظام  باعتماد  الم�صتقبلية  الروؤية  مرتكزات  الب�صتاني  د. 
من  المعي�صة  م�صتويات  لتجاوز  تحقيقًا  الت�صاركية،  والديمقراطية  العدالة  تحت�صنه 
الكفاف اإلى الكفاية وما بعدها، وتاأكيد تطوير وحماية الثروة القومية بمنابعها الثالث 
المادية والب�صرية والبيئية، وجعل راأ�س المال الب�صري محور االنطالق باإحكام العقل 
جوهر الحكم في القرار والم�صار، واتخاذ العلم والتقنية المتقدمة والمتطورة هاديًا 
المرجعية  اال�صتدامة  وجعل  وثروته،  قدراته  وتعظيم  المجتمع  حركة  قاعدة  لتو�صيع 
دون  القائم،  الجيل  متطلبات  تحقيق  لحيوية  تاأكيدًا  والت�صيير،  التقرير  في  الحاكمة 
وطنية  العربية  الخ�صو�صية  هوية  تكون  واأن  القادم،  الجيل  وفر�س  بحقوق  التفريط 

الوالء وعروبية االنتماء. 

محا�سرة »الأمن القومي العربي: الآفاق الم�ستقبلية« *
ل�سعادة ال�سيخ د. خالد بن خليفة اآل خليفة، نائب رئي�س مجل�س االأمناء

والمدير التنفيذي لمركز عي�صى الثقافي/البحرين؛ ع�صو المنتدى

)2016/5/22(

اأن االأر�صية مهياأة حاليًا لقيام اتحاد عربي  اآل خليفة  اأكد د. خالد بن خليفة 
الم�صير  وحدة  مبداأ  اإلى  العودة  منطلق  ومن  بالما�صي،  باالعتبار  وذلك  �صامل، 
اأمنيًا  طوقًا  االتحاد  ذلك  ي�صمل  اأن  اأهمية  مع  كافة،  العربية  الدول  بين  الم�صترك 
كل  تردع  التي  والعالمية  العربية  والتكتالت  التحالفات  على  يقوم  قويًا،  ع�صكريًا 
الم�صروعات التو�صعية، كما هو حال االتحاد االأوروبي وذراعه االأمني في حلف الناتو؛ 
م�صيرًا اإلى اأن عا�صفة الحزم والتحالف االإ�صالمي �صد االإرهاب يمكن اأن تكون اأولى 

تلك الخطوات.

واأ�صاف اأن التحديات واالأخطار التي يفر�صها علينا الواقع المتغيرّر تدفع للحاجة 
الجبهة  تاأمين  يتطلَّب  الذي  االأمر  جديد،  عربي  قومي  اأمن  بناء  اإلى  حا�صم  وب�صكل 
الداخلية، و�صمان اأن تكون متما�صكة في كل دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، 
والتعامل بحزم مع القوى غير النظامية التي تهدد ا�صتقرار الكيان الوطني، اأو تريد مثاًل 
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اإ�صالحات  ال�صعي نحو  اأي�صًا  اإ�صعال فتن طائفية و�صقرّ �صف المجتمع. كما  يعني هذا 
�صيا�صية واقت�صادية �صرورية لتحقيق التما�صك االجتماعي والوحدة الوطنية.

الفترة  خالل  تبلورت  التي  الكبرى  اال�صتراتيجية  القناعات  اإحدى  اإن  وقال: 
الما�صية، ومع عا�صفة الحزم خ�صو�صًا، هو اأنه ال يمكن �صمان اأو تحقيق اأمن الخليج 
العربي  القومي  لالأمن  تحقيق  اإطار  في  اأي  اآمن،  عربي  محيط  اإطار  في  اإال  العربي 
في  تتمثل  القادمة،  الفترة  في  المطروحة  الكبرى  المهام  اإحدى  فاإن  ولهذا،  العام. 

التو�صل اإلى ا�صتراتيجية خليجية عربية لتحقيق االأمن القومي العربي.

واأو�صح د. خالد اآل خليفة اأهمية بناء قوة خليجية موحدة قادرة، بعد اأن اأثبتت 
الع�صكرية  القوى  ح�صد  اإمكانية  االإرهاب  �صد  االإ�صالمي  والتحالف  الحزم  عا�صفة 
الخليجي  االتحاد  م�صاألة  مبا�صرة  يثير  الذي  االأمر  الخطر،  مواجهة  في  الم�صتركة 
من  بد   ال  اأنه  كما  االتحاد.  هذا  لتحقيق  �صيغ  في  والتفكير  �صنوات،  منذ  المطروح 
اإعادة النظر في نمط التحالفات اال�صتراتيجية الدولية لدول مجل�س التعاون، والتفكير 
االأمريكية  المتحدة  الواليات  مع  م�صتقباًل  اال�صتراتيجية  العالقات  �صكل  في  جديًا 
بناء تحالفات  الحالية. وكذلك  والخبرة  الما�صية  ال�صنوات  بالذات على �صوء خبرة 
اأي  جديدة مع قوى دولية اأخرى فاعلة �صمن بع�س المهام التي تعتبر �صرورية عند 

حديث عن بناء اأمن قومي عربي جديد.

كما دعا اإلى اإ�صناد الجهود الع�صكرية الم�صتركة فكريًا وتعزيزها ثقافيًا واإعالميًا 
واجتماعيًا، لت�صكيل الوعي ال�صعبي وبناء قاعدة مجتمعية من القبول والتاأييد؛ موؤكدًا 
�صرورة اإيجاد �صوق عربية م�صتركة لتنمية العالقات االقت�صادية واإ�صراك القطاعات 
ال�صناعية المدنية في ن�صاطات ال�صناعات الع�صكرية الكبرى،  وا�صتثمار مخرجاتها 
تعزيز  جانب  اإلى  العربية،  للدول  االقت�صادي  االزدهار  ت�صاند  تنموية  م�صاريع  في 

مقومات البحث العلمي.

اأن  التقديمية،  اللقاء، في كلمته  اأدار  الذي  ور،  اأبوحمرّ اأكد د. محمد  من جهته 
ن في الم�صهد العربي  من واجبات العمل الفكر العربي واأولوياته النظر بكثير من التمعرّ
الحا�صر، وتداعيات اال�صطرابات في المنطقة، بما فيها تلك الناجمة عن التدخالت 
العربي«  »الربيع  ي  �صمرّ واإفرازات ما  واالإرهاب،  والتطرف  العنف  الخارجية وموجات 
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من احترابات ونزاعات وا�صطفافات اإثنية وطائفية وفئوية، وتقاطعات مع التحوالت 
القوى، وت�صابك م�صالح  التغيرات في موازين  الدولي وخريطة  النظام  الجذرية في 
ور: اأين نحن من  القوى االإقليمية والعالمية وم�صاريعها واأجنداتها. وت�صاءل د. اأبوحمرّ
كل هذه التحديات اأمام االأمن القومي العربي؟ لقد بداأت القوى الكبرى تعيد هيكلة 
مختلف  على  عالمية،  ا�صتراتيجية  تحوالت  ظل  في  بينها  فيما  التعاونية  العالقات 
الم�صتويات ال�صيا�صية والع�صكرية واالقت�صادية واالجتماعية، و�صعود قوى جديدة في 
المعادلة الدولية. هذا في الوقت الذي دخلت فيه المنطقة العربية في حلقة جديدة 
من االأزمات واال�صطرابات، اأي�صًا على مختلف الم�صتويات، وتحمل الكثير من الُنُذر 
والنتائج الخطيرة على االأمن االإن�صاني عمومًا، وانت�صار حاالت من عدم اال�صتقرار، 

واإعاقة الجهود االإ�صالحية، والت�صرذم والتباعد بين اأجزاء الوطن العربي.

مناق�سة كتاب »قراءات في الم�ساألة الإ�سرائيلية« *
لمعالي د. اإبراهيم بدران )الموؤلِّف(

المعقبون: معالي الأ�ستاذ ن�سوح المجالي؛ اأ.د. علي محافظة، ع�صو المنتدى
اأ.د. هند اأبو ال�سعر، ع�صو المنتدى

)2016/7/20(

في ا�صتعرا�صه لمباحث كتابه »قراءات في الم�صاألة االإ�صرائيلية«، اأ�صار الموؤلف 
د. اإبراهيم بدران اإلى اأنه بعد مرور )201( �صنة على انطالق ال�صهيونية ال�صيا�صية 
من  العديد  طرح  اإ�صرائيل  قيام  على  عامًا   )68( مرور  وبعد   1897 عام  بازل  من 
اأ�صئلة: هل الإ�صرائيل م�صتقبل ؟ وهل انتهت الم�صاألة اليهودية؟ وهل حلرّت  المفكرين 

محلها الم�صاألة االإ�صرائيلية؟

واأ�صاف اأن كتاب »قراءات في الم�صاألة االإ�صرائيلية« يحاول تفكيك العقل االإ�صرائيلي 
بالتعرف على تطلعاته الم�صتقبلية من جهة، وفيما اإذا اعتبر هذا العقل اإ�صرائيل  حاًل 
ولكنه  والقلق  بالخوف  ي�صعر  االإ�صرائيلي  االإن�صان  يزال   فال  اليهودية،  للم�صاألة  نهائيًا 
في ماأزق  كبير. ولذا فاإن الم�صاألة اليهودية  قد تحولت بكل تفا�صليها لت�صبح الم�صاألة 
االإ�صرائيلية، في الوقت الذي ما يزال العقل االإ�صرائيلي  م�صرًا على التو�صع  واالحتالل 
اليهود  المفكرين  العديد من  الم�صروع اال�صتعماري اال�صتيطاني. وهناك  اإلى  باال�صتناد 

الذين يرون اأن اأفق الم�صتقبل في اإ�صرائيل وفي وجودها اآخذ  باال�صمحالل.
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وفي تعقيبه على الكتاب قال االأ�صتاذ ن�صوح المجالي: اأن د. بدران يخل�س اإلى 
عدم وجود مخرج من هذه المتاهة اإال اإ�صالح العالقة بين الدولة ومجتمعها في عالمنا 
العربي، وفق القانون والديمقراطية الأن ما يجري في بالدنا نتيجة حتمية لل�صغوط 
االجتماعية المتولدة عن االخفاقات الر�صمية، والأن قوة اي نظام تنبع من ر�صى وقوة 

�صعبه وقوة موؤ�ص�صاته الوطنية.

الحركة  تناول  بدران  د.  كتاب  اأن  اإلى  باالإ�صارة  محافظة  علي  اأ.د.  عقب 
فل�صطين،  ا�صتعمار  ا�صتهدفت  اأوروبية  ا�صتعمارية  حركة  باعتبارها  ال�صهيونية، 
وعر�س  محلهم.  الدنيا  بقاع  مختلف  من  القادمين  اليهود  واإحالل  �صعبها  واقتالع 
للفكر ال�صهيوني للعامة والحق التاريخي لليهود في فل�صطين وفكرة االأر�س الموعودة 

الواردة في العهد القديم، وبيرّن بطالنهما.

الكتاب يطرح  اأن هذا  تعقيبها على  ال�صعر في  اأبو  اأ.د. هند  من جهتها ركزت 
االأ�صئلة ال�صعبة في الزمن ال�صعب، وهي االأ�صئلة التي تواجه العرب واالإ�صرائيليين 
والعالم الغربي بنف�س القدر، ولكن الوطن العربي الم�صغول بالموت والخراب وهدم 
تدر�صها  اإ�صرائيل  اأن  حين  في   ، ويوؤجلها  االأ�صئلة  هذه  يتجاهل  وموؤ�ص�صاتها،  الدولة 

وت�صاهم بت�صخيمها ، ويقوم العالم الغربي بر�صم التاريخ القادم كما يريد. 

»تحولت الخريطة ال�سيا�سية والجتماعية العربية خالل العامين القادمين«*
المتحدثان: الأ�ستاذ المهند�س جواد الحمد، مدير عام مركز درا�صات ال�صرق االأو�صط/االأردن، ع�صو المنتدى 

د. نادية �سعد الدين، مديرة تحرير الدرا�صات والمعلومات في �صحيفة »الغد« االأردنية

)2016/8/9(

تحدث االأ�صتاذ جواد الحمد في مداخلته عن فر�س ت�صكل الخريطة ال�صيا�صية 
ال�صعبية  وال�صيا�صية  االجتماعية  القوى  �صعيد  على  العربي  العالم  في  واالجتماعية 
للعامين القادمين ومحدداتها و�صكلها، مقدمًا قراءة لطبيعة التحوالت التي ح�صلت 
لهذه الخريطة خالل مراحل ثالث �صابقة ، االأولى: خالل الربيع العربي، والثانية بعد 

االنقالب على الربيع، والثالثة عبر الم�صهد العربي القائم حاليًا.
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كما اأبرز الحمد التحوالت االأ�صا�صية التي اأ�صابت تلك القوى والتي من المتوقع 
القومية  والقوى  المعتدلة،  االإ�صالمية  القوى  في  اأهمها  يتمثل  والتي  ت�صيبها،  اأن 
المتطرفة  العنفية  التيارات  وقوى  الوطنية،  الليبرالية  والقوى  والعلمانية،  والي�صارية 
العربي، وخا�صة في  الوطن  ال�صيا�صي في  ناق�س دورها وم�صتقبلها  واالإرهابية، حيث 

دول الربيع العربي االأ�صا�صية.

في  الجارية  والتفاعالت  االأحداث  اإن  الدين:  �صعد  نادية  د.  قالت  جهتها  من 
الخريطة  في  تحوالت  اأذكت  تقريبًا،  �صنوات  الخم�س  زهاء  منذ  العربية،  المنطقة 
ال�صيا�صية للمنطقة، ومعادالت اأمنية جديدة، اإزاء تغيرّر بنية القوة بين فواعل النظام، 
ية العميقة،  « اأنماط التحالفات البينيرّة، وات�صاع نطاق �صراعاتها واأزماتها البنيورّ و»تقلبرّ
وتنامي اأدوار فواعل اإقليمية، مت�صاربرّة المنافع حينًا حدرّ الخ�صومة، ومتناف�صة حول 
الخالفات  حل  على  القادر  الجمعيرّ  االإطار  غياب  مع  المركزية«،  »الدولة  مكانة 
تهدئة  ح�صابرّ  على  �صاحته،  داخل  الخارجي  االختراق  من�صوبرّ  وارتفاع  و�صبرّطها، 
ية ال�صراعات، مما راكمرّ اأزمات م�صاعفة في المنطقة، ما يعني، في  االأو�صاع وت�صورّ

المح�صلة، ال�صيرّر بالمنطقة نحو مزيد من عدم اال�صتقرار.

»فهم المتغّيرات في المعادلة ال�سيا�سية اليمنية اأ�سا�س القدرة على التاأثير«*
ل�سعادة الأ�ستاذ يو�سف حميد الدين/ اليمن

)2016/11/15(

في محا�صرته اأو�صح االأ�صتاذ يو�صف حميد الدين، اأن هناك �صعوبة تزداد يومًا 
االأحداث  �صوء  في  خا�صة  اليمن،  في  يجري  لما  الكبيرة  ال�صورة  فهم  في  يوم  بعد 
ب التحليل. ويزيد االأمر �صعوبة النق�س  اليومية المت�صارعة التي تربك التف�صير وت�صعرّ
الكبير والت�صارب المتوا�صل في المعلومات التي تتوفر؛ موؤكدًا اأن فهم المتغيرات في 
ة عند �صياغة اأي تحليل، وبقدر عمق  المعادلة ال�صيا�صية اليمنية ي�صكل �صرورة ملحرّ

هذا الفهم يكون االإ�صهام في القدرة على التاأثير.

بين  ل�صراعات  نتيجة  هو  اليمن  في  يحدث  ما  اأن  يرى  رًا  ت�صورّ هناك  اإن  وقال: 
رت بعد اأن �صعفت ال�صلطة المركزية للحكومة اليمنية اإبرّان  متغيرات اأهلية كامنة، تفجرّ
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اأحداث الربيع العربي. واإن هذه ال�صراعات مناطقية تارة بين الجنوبيين وال�صماليين، 
ونخبوية تارة بين النخب ال�صيا�صية التي اأرادت ملء فراغ ال�صلطة، وهناك من يرى ما 
وقيادة  ال�صعبي  الموؤتمر  بتحالفات حزب  الممثلة  القديمة  القوى  لعودة  محاولة  يحدث 
عام  ن�صاأت  التي  الحكم  معادلة  النهيار  ونتيجة  �صالح،  عبداهلل  علي  ال�صابق  الرئي�س 
1978 وقامت على التحالف الثالثي بين الرئي�س علي عبداهلل �صالح وال�صيخ عبداهلل ابن 
ح�صين االأحمر وعلي مح�صن االأحمر، واإن انهيار هذه المعادلة عندما انهارت عام 2012 

اأدى اإلى ال�صراع القائم اليوم من اأجل خلق معادلة جديدة.

تريد  قوى  بين  �صراعًا  اليمن  في  ال�صراع  يرى  من  اأي�صًا  هناك  اأن  واأ�صاف 
معادلة حكم قائمة على القيم المدنية والديمقراطية، وقوى تريد تعزيز معادلة حكم 
ر ما يحدث على  اأن هناك َمن يف�صِّ المنطقة، ف�صاًل عن  اأو  القبيلة  قائمة على نفوذ 
البلد  اأن هذا  اإلى  ي�صير  اليمن  واأنَّ ما يجري في  واإقليمي،  نتيجة ل�صراع عالمي  اأنه 
ة،  اأ�صبح مركزًا من مراكز ذلك ال�صراع، وبالتالي فهو �صراع طائفي بين زيدية و�صنرّ
ومحاولة من الجناح الزيدي في اليمن ال�صتعادة الحكم اأو على االأقل للح�صول على 

ح�صة كبيرة فيه، والعودة اإلى ما قبل عام 1962.

ل اإيراني  واأ�صار اإلى اأن هناك فريقًا يرى اأن ال�صراع في اليمن هو نتيجة تدخرّ
اأجل تهديد  اإدخال اليمن في فو�صى من  اأو  اإيرانية على اليمن،  يريد فر�س �صيطرة 

ا�صتقرار المملكة العربية ال�صعودية ودول الخليج.

فهم  يتطلب  الق�صايا  هذه  في  التفكير  اأن  على  الدين  حميد  االأ�صتاذ  و�صدد 
على  التاأثير  فاإن  معادلة  �صمن  المتغيرات  هذه  و�صع  عند  واأنه  اليمنية،  المتغيرات 
االأمور  تب�صيط  اأن  اإلى  م�صيرًا  التغير؛  بذلك  ومتاأثرة  مختلفة  نتائج  يتبعه  ما  متغير 
التف�صير  ا�صتعجال  واأن  التحليل،  في  �صعوبات  اإلى  يف�صي  االأو�صاع  تلك  في  المعقدة 

والنتائج هو يوجد �صورة �صبابية.
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البيانات ال�سادرة عن المنتـــدى و�سمو الأمير الح�سن بن طالل المعّظم
حول بع�ص الأو�ساع العربية

بيان حول ا�ست�سهاد النقيب الطيار الأردني ُمعاذ الك�سا�سبة
على اأيدي جماعات الإرهاب

الح�صين،  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  من  العربي  الفكر  منتدى  م  يتقدرّ
والحكومة، والجي�س العربي الم�صطفوي، واالأ�صرة االأردنية، وع�صيرة ال�صهيد الطيار 
ُمعاذ الك�صا�صبة، واأ�صرته وزمالئه، باأ�صدق م�صاعر العزاء والموا�صاة با�صت�صهاده على 
تعاليم  اأب�صط  راعت  وال  ة  ذمرّ تراِع  لم  التي  المجرمة،  االإرهابية  الجماعة  تلك  اأيدي 
اأ�صود يزيُد في  ديننا الحنيف وال المبادىء االإن�صانية، فاغتالته حرقًا بب�صاعة وحقد 

ك�صف حقيقة هذه الجماعة واأفكارها الظالمية القائمة على العنف والتطرف.

اإلى  وعقالئها  ومثقفيها  واالإ�صالمية  العربية  االأمة  مفكري  ليدعو  المنتدى  اإنَّ 
تجنيد طاقاتهم لتبديد هذه الُظلمة، وتعزيز جبهة الفكر، وفتح منافذ التنوير، دفاعًا 
عن اإ�صالمنا وجوهره، وراأفًة باأبنائنا واأوطاننا واإن�صانيتنا الجريحة اإزاء ما تفرزه تلك 
ُتنتج بدورها  اأ�صكال �صراع متفاقمة  الجماعة وغيرها من الجماعات االإرهابية، من 

اأ�صكااًل غير م�صبوقة من العنف والقتل والرعب.

اإنَّ ثمن تغييب الفكر الواعي ال�صديد هو اإلحاق اأفدح الخ�صائر بالوطن العربي 
بزعزعة  الروحية  الخ�صارة  واأخطرها  االأ�صعدة،  مختلف  على  االإ�صالمي،  والعالم 
الكريم، من  والهدي  الم�صتقيم،  وال�صراط  الحق،  وانتزاع دعوة  االإ�صالمية،  الوحدة 
لتدمير  االإرهابيون  ي�صتخدمها  اأدوات  لت�صبح  االأ�صيل،  والحياتي  الديني  �صياقها 

االإن�صان روحًا وعقاًل وح�صارًة.

اأهلية دامية، ومن  ة من حروب  ُتعاني فيه االأمرّ كل هذا يجري في الوقت الذي 
اقتالع للمواطنين، وهدم للبنى التحتية والفوقية، واإ�صاعة لم�صتقبل االأجيال الحالية.
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اإنَّ م�صير ال�صعوب واالأمم مرهوٌن بالقيم التي تحكم قراراتها. وال يمكن الأي 
اأفكاره  وب�صط  خلقه  في  اهلل  ة  �صنرّ يخالف  باأن  طرف،  الأي  ُي�صمح  ال  اأن  ويجب  كان، 
الخا�صة به على االآخرين، وادعاء كمالها. وقد �صبق اأن حذر المنتدى من توغل الفكر 
المعروفة،  اأو  الغام�صة  بارتباطاتها  الم�صبوهة  اأجنداته  على  ُي�صبغ  الذي  المتطرف، 
معاييرًا مزعومة، ويلب�صها زورًا وبهتانًا لبا�س الدين، ويتخذها قواطع للتق�صيم والقتل 

باأب�صع ال�صور، واإفناء الب�صر والحجر على ال�صواء.

نحن مطالبون جميعًا، م�صلمين وغير م�صلمين، اأن ُنعِمل العقل واالإرادة للخروج 
من حالة اال�صتالب االإرهابي للخيار في تقرير م�صيرنا باأنف�صنا، قبل اأن تهوي معاول 
الفو�صى والدمار وافترا�س ال�صمائر واالأرواح في حروب اأهلية تطول عقودًا، وتتال�صى 

معها القدرات على التفكير والروؤية الب�صيرة والتقرير.

 �سدر في عّمان يوم الخمي�س 5 �سباط/فبراير 2015

بيان �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعّظم
بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثانية لختطاف مطراني حلب

تحلرّ اليوم الذكرى ال�صنوية الثانية الختطاف مطراَني حلب: مار غريغوريو�س 
ى هذا االعتداء الغا�صم اإلى التغييب الق�صري  يوحنا اإبراهيم، وبول�س يازجي، حيث اأدرّ
نفو�س  في  واالإدانة  جب  وال�صرّ اال�صتنكار  م�صاعر  اأ�صدرّ  اأثار  كما  جليلين،  دين  لرجَلي 
كني�صتهما  اأبناء  خدمة  على  المطرانان  عكف  لقد  وم�صلمين.   م�صيحيين  الكثيرين؛ 
واالحتراب  العنف  ال�صراع وت�صاعد  فيها  والمجتمع في ظل ظروف ع�صيبة احتدم 
الدينيرّة  المرجعيرّات  ت�صتهدف  اأن  المعقول  غير  ومن  الدين،  ى  م�صمرّ تحت  المرتكب 
من اأي ديانة اأو طائفة اأو مذهب، وهي تنادي بقَيم المحبة واالإخاء وال�صالم والعي�س 
�س له المطرانان وكل  الم�صترك.  اأقول: ال يجب اأن نكتفي باالإدانة ال�صريحة لما يتعررّ

هم في الحرية والحياة الكريمة.  المختطفين المظلومين من �صلٍب لحقرّ

االإن�صاني  الملف  بهذا  العناية  الح�صنة  النوايا  واأ�صحاب  المعنيرّين  اأنا�صد كل  اإنرّني 
نات الدينية واالإثنية والثقافية واللغوية للمجتمعات العربية، ال بد من  الذي يتجاوز المكورّ
اتخاذ االإجراءات العملية الكفيلة باإنهاء هذه المعاناة التي طال اأمدها وا�صتدت ظلمتها.
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والمخل�صين  الخيرّرين  اإلى   - ربه  لرحمة  الفقير  العبد  اأنا   - مني  دعوة  هذه 
من اأبناء االأمة الإيالء هذه الق�صية االهتمام الالئق وو�صع االعتبارات االإن�صانية فوق 
االعتبارات االأخرى كافة.  يجب اأال نن�صى اأنرّ وطننا العربي الكبير ذو بنية ح�صارية 
االآخر،  مع  الم�صترك  العي�س  بقرون من  وتعتز  الديني  بالتنوع  تت�صم  متميزة  وثقافية 
بالرغم من االختالفات العرقية والدينية والمذهبية. وكان لر�صالة االإ�صالم الو�صطية 
واالإن�صانية دور اأ�صا�صي في ذلك. كيف ال، وتعاليمه االأ�صيلة وقَيمه توؤكد قد�صية الحياة 

وُتر�صي مفاهيم العدل والت�صامح وال�صالم واحترام االآخر.

وخالل القمة الثالثة للقادة الدينيين الم�صيحيين والم�صلمين التي انعقدت في 
المجل�س  من  بدعوة   2014 االأول/دي�صمبر  كانون  �صهر  في  روما  االإيطالية  العا�صمة 
اأجل  التعاون من  اأهمية  ز على  ركرّ »نداء عمل«  اإقرار  تم  االأديان  بين  للحوار  البابوي 
تر�صيخ الحوار بين اأبناء المجتمع الواحد؛ م�صيحيين وم�صلمين وتدعيم قَيم ال�صالم 
كافة.  كما  والعنف  التطرف  و�صجب مظاهر  المتبادل،  واالحترام  والتنوع  والت�صامح 
تجدر االإ�صارة اإلى ت�صريحات قدا�صة البابا فران�صي�س االأخيرة التي اأعلن فيها �صجبه 
لكل االنتهاكات للكرامة االإن�صانية والحياة الب�صرية؛ خا�صة تلك التي تن�صد المبررات 

الدينية الأعمال العنف التي تمار�صها.  

نتوجه اإلى اهلل �صبحانه وتعالى؛ نحن واأ�صحاب النوايا الطيبة، بالدعاء اأن يتم 
االإفراج عن المطرانين ويعيدهما �صالمين فَتكون بذلك خاتمة هذا الف�صل الماأ�صاوي 

الموؤلم لنا جميعًا. 

الثالثاء 21 ني�سان/ اإبريل 2015

بيان المنتدى حول العتداءات الإ�سرائيلية على مدينة القد�س
ومقد�ساتها الإ�سالمية والم�سيحية

ُيتابع منتدى الفكر العربي االأحداث الجارية في مدينة القد�س المحتلرّة، التي 
للحرم  الم�صتمرة  باالنتهاكات  تاأجيجها  على  االإ�صرائيلي  االحتالل  �صلطات  ت�صررّ 
االأوقاف  و�صائر  االأق�صى  الم�صجد  على  المتكررة  واالعتداءات  ال�صريف  القد�صيرّ 
ل؛  الُعزَّ المدنيين  الم�صلرّين  المفرطة �صدَّ  القوة  ا�صتخدام  اإلى  وباللجوء  االإ�صالمية، 
الم�صجد، ومحا�صرتهم وطردهم  العلم وحرا�س  وال�صيوخ وطالب  الن�صاء  بَمن فيهم 
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من �صاحات الم�صجد االأق�صى واإغالق باحاته، وفي الوقت نف�صه حماية االقتحامات 
منظمات  وخ�صو�صًا  المتطرفة،  ال�صهيونية  والجماعات  للم�صتوطنين  الهمجية 
الهيكل، في اإطار خطة التق�صيم المكاني والزماني لالأق�صى وانتهاز كل فر�صة تلوح 

لبناء الهيكل المزعوم.

لهذه  البا�صلة  ومقاومتهم  المقد�صيين  العرب  �صمود  المنتدى  يحيي  واإذ 
ة العربية واالإ�صالمية وعن حقوقهم  المحاوالت، ودفاعهم البطولي عن مقد�صات االأمرّ
االإن�صانية الم�صروعة؛ فاإنه يدعو اإلى مواقف واإجراءات عملية لدعم ثبات المقد�صيين 
المطلق  الرف�س  عن  والتعبير  كافة،  بالو�صائل  جانبهم  اإلى  والوقوف  اأر�صهم  على 

لالعتداءات االإ�صرائيلية على القد�س ومقد�صاتها واأوقافها ومواطنيها العرب.

كل  تجاوزت  التي  االإ�صرائيلية،  الممار�صات  لتلك  الخطيرة  النتائج  �صوء  وفي 
عاجلة  اإجراءات  اإلى  المنتدى  يدعو  واالإن�صانية،  الدولية  واالأعراف  المنطق  حدود 
ت�صعل  اأن  �صاأنها  من  للجميع،  خا�صرة  دينية  حرب  اإلى  المنطقة  جررّ  دون  للحيلولة 
والدول  المعنية،  الدولية  القوى  دعوة  يحتم  ما  واالإرهاب،  والتطرف  بالعنف  العالم 
االإ�صالمية، ومجل�س االأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون االإ�صالمي، 
واالأخالقية،  القانونية  بم�صوؤولياتها  القيام  اإلى  كافة،  واالإقليمية  الدولية  والمنظمات 
وحماية  المقد�صة  واالأماكن  االأق�صى  الم�صجد  له  يتعر�س  ما  لوقف  التدخل  و�صرعة 
العرب الفل�صطينيين في القد�س ال�صرقية وباقي المناطق الفل�صطينية من االعتداءات 

واالنتهاكات وال�صيا�صات االإ�صرائيلية الجائرة.

واإنرّ الم�صوؤولية التي تحملها القيادة الها�صمية ممثلة في جاللة الملك عبداهلل 
مع  متعاونة  ال�صريف  القد�س  في  والم�صيحية  االإ�صالمية  المقد�صات  برعاية  الثاني 
الرئا�صة التي يتوالها �صاحب الجاللة الملك محمد ال�صاد�س المعظم للجنة القد�س 
المنبثقة عن منظمة التعاون االإ�صالمي، تقود الجهود الفاعلة الموؤثرة لحماية الم�صجد 
وتجاهلها  االحتالل  �صلطات  ممار�صات  من  المقد�صة  والمدينة  المبارك  االأق�صى 
وثالث  القبلتين  اأولى  حرمة  على  يها  تعدرّ في  الدولية  واالأعراف  والمواثيق  للقوانين 
الحرمين ال�صريفين، م�صرى ر�صول اهلل  ومعراجه اإلى ال�صماوات العلى، ما يتطلب 

ح�صًدا لكل الجهود العربية واالإ�صالمية لوقف هذا العدوان.
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قمة  وموؤتمر  عربية،  قمة  موؤتمر  عقد  �صرورة  المنتدى  يوؤكد  االإطار  هذا  وفي 
اإ�صالمية عاجلين، لبحث مختلف الخيارات في مواجهة الهجمة االإ�صرائيلية، واتخاذ 
اتخاذ  واأي�صًا  المقد�صة،  االأماكن  لها  تتعر�س  التي  التهديدات  اإزاء  موحدة  مواقف 
الج�صدي  والعنف  والعزل  والم�صادرة  التهويد  اأ�صكال  كل  وقف  �صاأنها  من  اإجراءات 
واالعتقاالت الجماعية التي تقوم بها �صلطات االحتالل في المدينة المقد�صة، وذلك 
ا�صتنادًا اإلى قرارات المجتمع الدولي الذي ما زال يرف�س االعتراف بالقد�س عا�صمة 
االإ�صرائيلية  الر�صمية  والمواقف  والقوانين  االإجراءات  كل  يرف�س  كما  الإ�صرائيل، 
المتعلقة بمدينة القد�س العربية منذ احتاللها عام 1967، ما يتمثَّل في جميع القرارات 
ال�صادرة عن اأجهزة هيئة االأمم المتحدة، خا�صة الجمعية العمومية لالأمم المتحدة 
ومجل�س االأمن ومحكمة العدل الدولية التي تعتبر القد�س ال�صرقية جزءًا ال يتجزاأ من 
االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة، ما يعني اأن هذه القرارات هي جزء من القانون الدولي 

العرفي، االأمر الذي يجعلها بهذه ال�صفة ُملِزمة للدول كافة.

ومواجهة  الواقع  اأر�س  على  الدولية  القانونية  ال�صمانات  هذه  تفعيل  اإن 
اال�صتخفاف االإ�صرائيلي بها، يتطلَّب اأن ال تلين مواقف العرب والم�صلمين في مواجهة 
اأولى القبلتين وثالث الحرمين  هذه االعتداءات ال�صارخة حفاظًا على هوية القد�س 
ال�صريفين، ومدينة االأنبياء. فمن المعلوم اأنه ال زالت اإجراءات التهويد تتوا�صل، كما 
عبر  طرق  ب�صبكة  المدينة  وربط  وداخلها  القد�س  حول  الم�صتوطنات  بناء  في  تتمثل 
عدد  من  للتقليل  اأي�صًا  اإجراءاتها  اإ�صرائيل  وتوا�صل  الغربية،  القد�س  وج�صور  اأنفاق 
لمنازل ومنع  ا�صتعمارية من تدمير  اأ�صاليب بط�س  باتباع  العرب فيها وذلك  ال�صكان 
اإن�صاء مباٍن جديدة، والت�صييق على اإقامتهم في منازلهم، ومنع الغائبين من العودة 
اإلى ديارهم، ثم الت�صييق عليهم في مدار�س اأبنائهم الذين عليهم تخطي جدار الف�صل 
العن�صري يومًيا. ومن المهم مالحظة اأن ال دولة ذات �صيادة في العالم اعترفت حتى 
الواليات  العليا في  الفيدرالية  المحكمة  اأن  اإ�صرائيل، حتى  القد�س عا�صمة  باأن  االآن 
المتحدة اأكدت في حكم ق�صائي حديث اأن الحكومة االأمريكية ال تعترف باأن القد�س 

جزء من اإ�صرائيل.

للمملكة  الخا�س  الدور  احترام  ال�صابق،  في  تعهدت  كما  اإ�صرائيل،  على  واأن 
االأردنية الها�صمية في رعاية االأماكن المقد�صة في القد�س.
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رئي�صه  ال�صمير«، وبرعاية  »القد�س في  برنامج  المنتدى م�صتمر من خالل  اإنَّ 
القد�س  ق�صية  تخدم  التي  الجوانب  كل  درا�صة  في  طالل،  بن  الح�صن  االأمير  �صمو 
والعلمية  الفكرية  الموؤ�ص�صات  مع  للتعاون  وم�صتعد  االأجيال،  �صمير  في  ًة  حيرّ وتبقيها 

والثقافية، العربية واالإ�صالمية، في هذا الميدان.

�سدر في عّمان 15 اأيلول/ �سبتمبر 2015

بيان �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم
في �سوء الأحداث الإرهابية في الأردن

حمة، فمن غير المعقول اأن  �س اإلى اإدارة الررّ اآن االأوان لالنتقال من اإدارة التوحرّ
ت�صهد االأيام االأخيرة من �صهر رم�صان الف�صيل تنفيذ تفجيرات اإرهابية انتحارية اآثمة 
تعبث باأمن البالد وا�صتقرارها وتفتك باأمن الب�صر وطماأنينتهم. كما ت�صلب االأبرياء 

ر حياة اآخرين. حياتهم وتدمرّ

ال نحتاج اإلى المزيد من االإ�صاءة لالإ�صالم والم�صـلمين با�صم الدين. فاالإرهاب 
اأو قومية. وال بد من االإن�صات اإلى �صوت  ال وطن له، وال ينتمي اإلى اأي دين اأو عْرق 
العقل وحكمة ال�صورى، ونبذ الحقد والكراهية والفتنة الطائفية، ون�صر قَيم االحترام 

واالأخوة والوحدة، وتاأكيد اإن�صانية االآخر.

اإننا نتطلرّع اإلى الخطاب الم�صتنير الذي يدعو اإلى االإ�صالح والتقارب وااللتفاف 
يمثرّل  اأن  يجب  الذي  ال�صورى،  بمبداأ  والتم�صك  اهلل  بحبل  واالعت�صام  الثوابت  حول 

اأ�صا�ًصا للحوار بين اأبناء االأمة؛ عرًبا وعجًما؛ �صنة و�صيعة.

اأن  من  �صيمكنها  جديد  من  �صملها  وجْمع  واالإ�صالمية  العربية  االأمة  وحدة  اإنرّ 
ا منيًعا في وجه اآلة التوح�س التي طالت حرمة االإن�صان في غير مكاٍن في �صهر  تقف �صدًّ
الرحمة والمغفرة. اأَما اآن االأوان كي ن�صتمع جميًعا اإلى خطاب مت�صامح تملوؤه المحبة 
وانتماءاتهم  مذاهبهم  اختالف  على  االأمة  اأبناء  بين  ال�صادقة  واالأخوة  والمغفرة 

الثقافية والعرقية؟
الح�سن بن طالل

 5 تّموز/يوليو 2016
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لقاءات ومحا�سرات ال�سفراء العرب

»الحركة الثقافية والفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة«*
ل�سعادة الأ�ستاذ بالل البدور، �صفير دولة االإمارات العربية المتحدة

)2015/12/13(

اإنه  البدور  ان االأ�صتاذ بالل  قال �صفير دولة االمارات العربية المتحدة في عمرّ
يجب اأن يعمل اأ�صحاب الفكر والثقافة على بناء الج�صور بين ال�صعوب ال اأن يحطموها، 

ويكفينا ما نعي�صه من واقع موؤلم في بع�س البلدان العربية. 

تحدث ال�صفير البدور حول التنقيبات االأثرية في دولة االإمارات على اأيدي بعثات 
االإ�صالمي  التاريخ  برزت في  التي  االأ�صماء  العديد من  اأن  اإلى  ودولية؛ م�صيرًا  عربية 

وموطنها �صمن التق�صيمات ال�صيا�صية الجغرافية الحديثة يقع في دولة االإمارات.

وا�صتعر�س تطور الحركة الفكرية والثقافية منذ بداياتها خالل الربع االأول من 
الحركة  عليه  ح�صلت  ما  اأهم  اأن  مبينًا  االتحاد،  قيام  مرحلة  حتى  الع�صرين  القرن 
للثقافة  وزارة  واإن�صاء  والثقافي  ال�صيا�صي  الت�صالح  تحقيق  هو  والفكرية  الثقافية 
الدرا�صية،  البعثات  واإر�صال  وتوطينهم  المثقفين  ودعم  المجتمع،  وتنمية  وال�صباب 
وتحقيق الت�صالح الثقافي االأمني، حيث لم ت�صهد مرحلة قيام االتحاد في عهد المغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل النهيان اإلى االن ما يطلق عليه �صجين راأي، اإ�صافة اإلى 
تحقيق الت�صالح الثقافي االقت�صادي، اإذ اإن هناك الكثير من اأ�صحاب روؤو�س االأموال 
جمعة  ومركز  الثقافية  العوي�س  موؤ�ص�صة  اأبرزهم  ومن  والفكر  الثقافة  بدعم  يقومون 
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اإلى العديد من الهيئات الثقافية الداعمة والمنتجة  الماجد للثقافة والتراث. واأ�صار 
للثقافة والفكر في دولة االإمارات العربية المتحدة ومنها دائرة الثقافة واالعالم في 
ال�صارقة وموؤ�ص�صة ال�صيخ محمد بن خالد الفتًا اإلى اأن االتحاد الن�صائي اأولى الجمعيات 

الثقافية التي تم تاأ�صي�صها في دولة االإمارات.

مع  التعامل  في  اأ�صلوبها  اكت�صبت  المتحدة  العربية  االإمارات  دولة  اأن  اإلى  ونوه 
الثقافة من خالل الت�صامح الفكري، م�صيرًا اإلى اأنه يوجد في دولة االمارات مواطنون 
اأو المذهب،  اأو الدين  اأو اللون  من 215 جن�صية ال يعانون اأي تمييز قائم على العرق 
الفتًا اإلى اأن دولة االمارات احت�صنت اأحد الفنون المن�صية وهو فن الخط العربي، كما 
اأنها معنية بال�صوؤون المتحفية، اإذ اإنه �صيتم افتتاح متحفين في العام 2016: اللــوفر 
اأبو ظبي وارميتاج، حيث �صيتم العمل على تراكم اقتناء االأعمال الفنية، مثلما �صيتم 
و�صع حجر االأ�صا�س في االأ�صهر القليلة المقبلة لمكتبة محمد بن را�صد ال�صخمة و�صالة 

اأوبرا جديدة. 

مو�صوع  اإن  اللقاء:  م�صتهل  في  ور  اأبوحمرّ محمد  د.  المنتدى  عام  اأمين  وقال 
ة  »الحركة الثقافية والفكرية في دولة االإمارات العربية المتحدة« يمثل لنا اأبعادًا مهمرّ
حين نتحدث عن تجربة متميزة في التاريخ العربي الحديث لنهو�س دولة عربية متحدة، 
ا�صتطاعت خالل عقود وجيزة اأن تبلور نموذجًا وحدويًا وتنمويًا حداثيًا، واأن تتقدم في 
مختلف المجاالت لت�صل اإلى م�صتويات مرموقة، ت�صتحق كل التقدير واالإعجاب، بروؤى 

قياداتها الم�صتنيرة وموؤ�ص�صها المغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان.
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»الإ�سالحات ال�سيا�سية والد�ستورية في المغرب«*
ل�سعادة الأ�ستاذ لح�سن عبد الخالق، �صفير المملكة المغربية

)2016/2/17(

بالده  تقدير  عن  عر�صه  بداية  في  الخالق  عبد  لح�صن  ال�صفير  �صعادة  ر  عبَّ
بقيادة  الها�صمية  االأردنية  المملكة  عرفتها  التي  وال�صيا�صية  الد�صتورية  لالإ�صالحات 
متطلبات  مع  نظر  وبعد  بحكمة  تعامل  اإنه  قال  الذي  الثاني،  عبداهلل  الملك  جاللة 

الربيع العربي ليمكن االأردن من اإ�صالحات اأ�صا�صية في ظل االأمن واال�صتقرار.

تحقيق  في  ومبادراتها  المغرب  في  الملكية  دور  عن  المغربي  ال�صفير  وتحدث 
 ،2011 د�صتور  قبل  ال�صيا�صية  االإ�صالحات  تراكم  اأثر  مو�صحًا  االإ�صالحات،  �صل�صلة 
التي تمثلت في مجال ملف حقوق االإن�صان، وت�صكيل حكومة التناوب التوافقي، واإ�صدار 
وكذلك  لالقتراع،  الجديد  والنظام  االأحزاب،  هذه  ودعم  لالأحزاب،  جديد  قانون 
المدونة الجديدة لالأ�صرة، وتعديل قانون الجن�صية، وتحرير قطاع االت�صال واالإعالم 

المرئي والم�صموع، وت�صكيل هيئة االإن�صاف والم�صالحة.

المغرب  تجربة  من  اال�صتفادة  اإلى  اللقاء  �صياق  في  ور  حمرّ اأبو  د. محمد  ودعا 
واالأردن في المجال االإ�صالحي لتحقيق اال�صتقرار وتجنب اال�صطرابات التي اأفرزتها 
تداعيات الربيع العربي في عدد من الدول والمجتمعات في الوطن العربي، وا�صتئناف 
من  النابعة  واأولوياته  الم�صترك  العربي  العمل  اأُ�ص�س  بلورة  واإعادة  التنموية،  الجهود 

حاجات االأمة وم�صالح �صعوبها



48

»اليابان ... تجربة �سعب وتجربة دبلوما�سي عربي«*
بمنا�سبة �سدور الطبعة اليابانية من كتاب 

»وتبقى اأ�سجار الكرز تزهر في قلبي دوماً«
ل�سعادة اأ. �سمير عي�سى الناعوري، ال�صفير االأردني في اليابان )�صابقًا(، وع�صو المنتدى

التعقيب: د. في�سل غرايبة، ع�صو المنتدى
)2016/7/13(

اأ�صجار  »وتبقى  كتاب  من  اليابانية  الطبعة  �صدور  بمنا�صبة  اللقاء  هذا  جاء 
اليابان  في  ال�صابق  االأردني  ال�صفير  فيه  �صجل  الذي  دومًا«،  قلبي  في  تزهر  الكرز 
�صمير الناعوري خال�صة تجاربه في العمل الدبلوما�صي وفي معاي�صة التجربة اليابانية 

بمختلف مناحيها.

 واأو�صح الناعوري اأن هدفه من و�صع الكتاب لم يكن كتابة �صيرته الذاتية عبر 
بح�صارته  عريق  بلد  في  تجربة  عن  التحدث  واإنما  اليابان،  في  الدبلوما�صي  عمله 
الدبلوما�صي  العمل  تغني  تجربة  وهي  االإن�صانية،  وبتجاربه  الح�صارة  بهذه  واعتزازه 
التجارب  من  التعلم  على  ت�صاعد  اأنها  كما  اأخرى،  وثقافة  ح�صارة  من  ياأتي  لمن 
للتعامل  ال�صبل المالئمة  الدبلوما�صي وهو يحاول تعلم  التي ربما يقع فيها  واالأخطاء 
مع ال�صعوب االأخرى، وخا�صة اأن على الدبلوما�صي اأواًل وقبل كل �صيء اأن يكون منفتحًا 
لتعلم م�صمون الح�صارات والثقافات االأخرى، التي تختلف عن ح�صارتنا التي ن�صاأنا 
عليها، الأن ذلك ما يكفل له الدخول اإلى قلوب اأبناء هذه الثقافات المختلفة، وبالتالي 

النجاح في عمله وجعل االآخرين يفهمون ح�صارتنا وبلدنا ب�صورة اأف�صل.

في  الطويلة  تجربتي  اأنقل من خالل  اأن  االأ�صا�س  الهدف  كان  الناعوري:  وقال 
اليابان، تجربة ال�صعب الياباني المثيرة لالإعجاب من كل النواحي الخلقية والعلمية 
والحياتية واالقت�صادية، وغيرها، واأن اأنقل ذلك كله اإلى اأبناء �صعبي لالإفادة منه في 

تحقيق التقدم المن�صود لبلدنا.
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لقاءات ومحا�سرات ال�سفراء الأجانب

»التحديات الم�ستركة: الأردن والوليات المتحدة، والطريق اإلى الأمام«
)باللغة االإنجليزية(

Shared Challenges: Jordan, the United States, and the Path Forward
ل�سعادة ال�سيدة األي�س جي. ويلز �صفيرة الواليات المتحدة االأميركية

اأدار اللقاء: معالي د. جواد العناني، ع�صو المنتدى؛ وقدم اللقاء: �سعادة د. ال�سادق الفقيه، 
ع�صو المنتدى )االأمين العام ال�صابق(

ان، 2015/2/18( )المركز الثقافي الملكي/ عمرّ

»جذور  اإن  ولز:  األي�س جي  ال�صيدة  �صعادة  ان  عمرّ في  االأمريكية  ال�صفيرة  قالت 
الديمقراطية  باأن  الم�صتركة  القيم  من  تنبع  واأمريكا  االأردن  بين  العميقة  ال�صداقة 
الجميع  واأن  الغربية،  المجتمعات  في  فقط  ولي�س  مجتمع  اأي  في  تنجح  ان  يمكن 
االن�صان  كرامة  واأن  والأبنائهم،  لهم  اأف�صل  بحياة  لينعموا  مت�صاوية  فر�صًا  ي�صتحقون 
تقدير  االأردن محل  »اأن  واأ�صافت:  والتقدير«.  باالحترام  الت�صامح جديرتان  وف�صيلة 
دائم من الواليات المتحدة لتج�صيده هذه القيم، وال �صيما في هذا الوقت الذي نواجه 
فيه م�صتقباًل غير وا�صح المعالم، واأن االأردنيين مدركون اأن هذه القيم باتت مهددة 

بالخطر ويلزم الدفاع عنها«. 

اأن  موؤكدة  االإرهاب؛  �صد  االأردنية  الم�صلحة  والقوات  االأردن  بدور  واأ�صادت 
الحا�صمة  المعارك  في  االأردن  جانب  اإلى  �صريكًا  نف�صها  »تعتبر  المتحدة  الواليات 
لهذا الزمان«، وقالت اإنه »حين تبدو الفتنة الطائفية والعرقية غير م�صبوقة في هذه 
المنطقة من العالم يبـــرز االأردن كمثـــال لحقيقــة يــوؤمن بها االأمــريكيون من حيــث اإن 
ما نجتمع عليه اأقوى مما يفرقنا، واأن التنوع لي�س �صعفًا واإنما هو م�صدر قوة«، م�صيدة 
اأهل  الجميع من  يم�صي  االأردن؛ حيث  يعي�صها  التي  ال�صلمي  والتعاي�س  الت�صامح  بروح 

الكتاب على اأر�س واحدة كاإخوة حتى وهم يتلون �صلواتهم المختلفة».
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ي�صمى  بما  المتمثل  والتطرف  االإرهاب  قوى  �صد  »المعركة  اأن  اإلى  واأ�صارت 
»تلك  اأن  موؤكدة  والمثل«،  القيم  نطاق  لت�صمل  المعركة  ميادين  تتعدى  داع�س  تنظيم 
خالل  من  اأي�صًا  واإنما  والطيارين  الجنود  خالل  من  فقط  لي�س  ك�صبها  يتم  المعركة 
المعلمين واأ�صحاب االأعمال الريادية وقادة المجتمع المدني ممن ينا�صرون الحق في 
الثاني الذي  كل ما يقومون به«. وا�صت�صهدت ال�صفيرة بحديث جاللة الملك عبداهلل 
قال فيه: « اإن الحرب �صد داع�س هي حرب بين المعتدلين من كل دولة ودين وثقافة 
�صد اأولئك الذين يوؤمنون باأدنى اأ�صكال التطرف وعدم الت�صامح والعنف التي �صهدها 

العالم منذ قرون«.

تحدثت ال�صفيرة في محا�صرتها اأي�صًا حول جوانب الدعم االأمريكي لالقت�صاد 
بقطاع  يتعلق  فيما  لالأردن  االأمريكية  والم�صاعدات  االقت�صادي،  والتحديث  االأردني 

المياه، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، واإغاثة الالجئين.

قالت  العادل  ال�صالم  واإر�صاء  الفل�صطينية  الق�صية  لحل  االأردن  �صعي  وحول 
ال�صيدة ويلز اإن »الملك الموؤ�ص�س عبداهلل االأول رحمه اهلل، �صحى بحياته الأجل هذه 
و�صركاء مخل�صين في  ين  نا�صحين مهمرّ الدوام  كانوا على  االأردن  قادة  واإن  الق�صية 

�صبيل تحقيق التقدم ال�صاق نحو ال�صالم وحل النزاع«.

اإن  ويلز:  ال�صيدة  قالت  الح�صور،  واأ�صئلة  ا�صتف�صارات  على  ها  ردرّ معر�س  وفي 
تدعم  فهي  العك�س من ذلك  على  واإنما هي  لالإرهاب،  داعمة  يومًا  تكن  لم  »بالدها 
العالم  لينعم  جذوره  من  الجتثاثه  وت�صعى  والتطرف،  االإرهاب  تحارب  التي  الدول 

بال�صالم واالأمان«.
»العالقات الهندية - العربية: وجهــات نظــر واآفــاق«*

)باللغة االإنجليزية(
Indo-Arab Relations: Perspectives and Prospects

ل�سعادة ال�سيد اأنْيل كومار تريغونايات، �صفير جمهورية الهند
)2016/3/9(

تناول �صعادة ال�صفير تريغونايات تطور العالقات التاريخية بين الجانبين الهندي 
والعربي، واإ�صهامات الهند في الح�صارة االإ�صالمية. وا�صتعر�س تطورات العالقات بين 
الهند والوطن العربي ومنطقة غرب اآ�صيا؛ وقال: اإن منطقة غرب اآ�صيا تزداد اأهميتها 
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بالن�صبة للهند في �صوء التطورات الكبيرة خالل العقود الما�صية، بما في ذلك اإن�صاء 
مو�صــحًا  الم�صــروعة،  الوطنيـة  حقوقهم  لنيل  الفل�صطينيين  ون�صال  اأوبك،  منظمة 
اأنه ال بد من التكامل بين الهند والوطن العربي الذي يمتلك الثروة النفطية الوفيرة 
والموقع اال�صتراتيجي، في الوقت الذي اأ�صبحت فيه الهند قوة اقت�صادية اإقليمية، ويعد 
اأكثر من 7 ماليين من  اأ�صرع االقت�صادات نموًا في العالم، ووجود  اقت�صادها حاليًا 
الهنود يعي�صون ويعملون في منطقة ال�صرق االأو�صط، وي�صاهمون في ازدهار وتطور كل 
من الهند والبلدان الم�صيفة في الخليج العربي ب�صكل خا�س، وت�صكل دخولهم م�صدرًا 
كبيرًا من النقد االأجنبي؛ اإذ يتجاوز مقدار تحويالتهم 35 مليار دوالر �صنويًا.واأ�صاف في 

هذا ال�صدد اأن ال�صرق االأو�صط وغرب اآ�صيا هما ال�صريك التجاري االأكبر للهند. 

»العالقات الإ�سبانية - العربية: ال�سداقة الإ�سبانية - الأردنية نموذجاً«* 
)باللغة االإنجليزية(

“Spanish-Arab Relations: Spanish Jordanian Friendship as a sample”
ل�سعادة ال�سيد �سانتياغو كابانا�س اآن�سورينا، �صفير مملكة اإ�صبانيا

)2016/5/11(

العربية؛  االإ�صبانية  العالقات  م�صادر  محا�صرته  في  االإ�صباني  ال�صفير  تناول 
م�صيرًا اإلى التراث الح�صاري العربي في االأندل�س، وما اأعقب ذلك من توحيد الممالك 

االإ�صبانية، واالأبعاد الدائمة لل�صيا�صة الخارجية االإ�صبانية.

وا�صتعر�س تاريخ هذه العالقات ابتداًء من الع�صور الو�صطى حتى القرن الثامن 
في عهد  العالقات  اإلى �صورة  وتطرق  اإفريقيا،  �صمالي  في  االإ�صباني  والوجود  ع�صر، 
ز على العالقات بين اإ�صبانيا  الجنرال فرانكو، ومن ثم التحول اإلى الديمقراطية، وركرّ
واالتحاد االأوروبي من جهة والعالم العربي من جهة اأخرى منذ عام 1986 حتى اليوم.

و�صمن منظور العالقات االإ�صبانية العربية، تحدث حول العالقة المتميزة مع 
التجربة  اإلى  اال�صتناد  حيث  من  البلدين،  بين  التاريخية  ال�صداقة  واأ�ص�س  االأردن، 
لك�صر  والن�صال  اال�صتقالل  تجربة  في  والمقارنة  االأندل�س،  في  الم�صتركة  الح�صارية 
العزلة واالنفتاح على العالم في االأردن واإ�صبانيا، وكذلك العالقات الوثيقة التي تربط 

ما بين العائلتين المالكتين وال�صعبين ال�صديقين.
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»العالقات بين الفلبين والعالم العربي، وتجربة الفلبين القت�سادية«*
)باللغة االإنجليزية(

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

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

كانت  القديمة،  الع�صور  منذ  اأنه  جونيفر  ال�صفيرة  اأو�صحت  محا�صرتها  في 
التجارة  هي  العربي  والعالم  الفلبين  بين  روابط  الإقامة  الثالثة  الرئي�صية  الدوافع 
والهجرة واالإ�صالم، حيث كانت هنالك هجرات وتنقالت من قبل تجار عرب وم�صلمين 
هوؤالء  جلب  وقد  اأف�صل،  فر�س  عن  بحثًا  اآ�صيا  �صرق  اإلى  العربية  الجزيرة  �صبه  من 
معهم اإلى الجزر الفلبينية االأفكار والممار�صات االإ�صالمية، التي تجذرت وازدهرت في 
الفلبين وفي المنطقة، مما اعتبرته ال�صفيرة جونيفر »عولمة �صابقة« للعولمة الحالية. 

ال�صرق  من  المهاجرين  من  الحقة  موجات  �صهدت  الفلبين  اأن  اإلى  واأ�صارت 
االأو�صط تتكون من االأرمن وال�صوريين واللبنانيين واالأردنيين والفل�صطينيين واليهود 
اال�صتعمارية  االإ�صبانية  الفترة  خالل  الفلبين  �صواطئ  اإلى  و�صلوا  الذين  ال�صرقيين، 
اأعيد  الذين  من  ومعظمهم   ،)1945-  1898( االأمريكية  والفترة   )1898-1571(
توطينهم في اأ�صتراليا ونيوزيلندا. وخالل 800 �صنة، و�صلت عدة موجات من الهجرة 
من ال�صرق االأو�صط اإلى الفلبين، حاملًة معها االأفكار والممار�صات والمعتقدات التي 
من �صاأنها اأن تتداخل في التعددية الثقافية الفلبينية الظاهرة اليوم؛ اإذ يقدر اأن نحو 

2٪ من الفلبينيين اأ�صولهم عربية.

اأما في الع�صر الحديث فقد اأخذت عالقات الفلبين مع الدول العربية تت�صارع 
هذه  وتعتبر   ،1970 عام  من  ابتداء  الفلبينية  الخارجية  ال�صيا�صة  العتبارات  وتتطور 
الفترة ومنذ ذلك العام حتى بداية الت�صعينيات حافلة في م�صيرة العالقات الفلبينية 
العربية بعد اأن ب�صرت بظاهرة انت�صار العمالة الفلبينية في البلدان التي تحتاج اإليها 
على وجه ال�صرعة في ال�صرق االأو�صط، و�صاعد ذلك موؤقتًا على تخفيف �صغوط البطالة 

في الفلبين اآنذاك.
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الحوارات والعالقات العربية – الدولية

»المنتدى الثاني ع�سر لتعاون كوريا وال�سرق الأو�سط«
)بالتعاون مع معهد جيجو لل�سالم، والجمعية الكورية العربية، ووزارة الخارجية الكورية(

)�صيول/ كوريا الجنوبية 2015/10/26-25(

ور عن تقديره لنتائج المنتدى الثاني ع�صر لتعاون كوريا  اأعرب د. محمد اأبوحمرّ
لل�صالم  وال�صرق االأو�صط، الذي نظمه في �صيول )25-2015/10/26( معهد جيجو 
وزارة  من  وبرعاية  العربي،  الفكر  منتدى  مع  بالتعاون  العربية  الكورية  والجمعية 
المنتدى  من  الدورة  هذه  اإن  ور:  اأبوحمرّ د.  وقال  الجنوبية.  كوريا  جمهورية  خارجية 
ُعقدت تحت عنوان »�صراكة من اأجل ال�صالم واالزدهار وال�صعوب: تو�صيع اآفاق التعاون 
الحادية  الدورة  عن  المنبثقة  التو�صيات  �صوء  في  وجاءت  اأو�صطي«،  ال�صرق  الكوري 
الملكي  ال�صمو  �صاحب  برعاية  الما�صي،  العام  اأواخر  ان  عمرّ في  ُعقدت  التي  ع�صرة 
االأمير الح�صن بن طالل. واأ�صاف اأن هذا المنتدى بدوراته المتعاقبة ي�صكل حلقات 
اأ�صا�صية في درا�صة الق�صايا ذات االهتمام الم�صترك بين كوريا والوطن العربي، بما 
في ذلك التحديات المتعلقة باالأمن واال�صتقرار في منطقتنا، والتعاون االقت�صادي، 

وبناء م�صتقبل اأف�صل للجميع.

ور اإلى ما جاء في الكلمة االفتتاحية لوزير الخارجية الكوري ال�صيد  واأ�صار د. اأبوحمرّ
يون بيونغ �صي من تاأكيد على نقاط ال�صراكة الخم�س االأقوى بين كوريا وال�صرق االأو�صط، 
والمتمثلة في التخطيط ل�صراكة اقت�صادية جديدة لع�صر ما بعد النفط، وزيادة م�صاهمة 
كوريا في اإحالل ال�صالم بالمنطقة، وتفعيل الدبلوما�صية ال�صعبية »من القلب اإلى القلب«، 
وتعزيز  الثقافية،  والتبادالت  االإن�صانية  والجوانب  النا�س  على  ب�صكل خا�س  التركيز  مع 

التعاون مع االآليات االإقليمية، وكذلك التوا�صل اال�صتراتيجي بو�صائل متنوعة.
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ور قد قال في كلمته بحفل افتتاح المنتدى التي األقاها باالإنابة  وكان د. اأبوحمرّ
عنه د. نبيل ال�صريف ع�صو منتدى الفكر العربي: اإن كوريا، البلد وال�صعب والتجربة، 
التعاون  واإغناء  الم�صتركات  رئي�صيًا في تعظيم  العربية محورًا  المنطقة  لنا في  تمثل 
جميع  على  واإنما  فح�صب،  والتجاري  االقت�صادي  الم�صتوى  على  لي�س  والتبادل، 
ل عبرها ثقافة العمل واالإنتاج وبناء االإن�صان وتنمية المجتمع.  الم�صتويات التي تت�صكرّ
التجربة  من  لال�صتفادة  التطلع  اإلى  يعود  منه  كبير  جزء  في  العربي  االهتمام  واإن 
عالميًا  ع�صرة  الثالثة  المرتبة  تحتل  التي  بالذات  كوريا  وتجربة  التنموية،  االآ�صيوية 
في حجم اقت�صادها، وبالتالي تحتل مكانة هامة �صمن مجموعة الدول االقت�صادية 
الكبرى في العالم G20، ف�صاًل عما لكوريا من اإنجازات في التخطيط اال�صتراتيجي 
للتقدم اقت�صاديًا وتكنولوجيًا و�صناعيًا، واإ�صالحات هيكيلية اأثبتت فاعليتها، وتاأهيل 

للموارد الب�صرية، وغير ذلك.

واأ�صار في هذا المجال اإلى اأن �صمو االأمير الح�صن بن طالل، رئي�س منتدى الفكر 
العربي، بادر منذ عقود عدة اإلى الدعوة للحوار والتعاون بين منطقتنا و�صرق اآ�صيا، 
الفجوة  لت�صييق  اإقليمية؛ بل عبر قاريرّة  روؤية �صموليرّة عبر قطرية وعبر  انطالقًا من 
االقت�صادي  النظام  ب�صبب  اليوم،  عالم  في  وال�صمال  الجنوب  بين  باالت�صاع  االآخذة 
الجنوب  بين  التعاون  وتفعيل  الحوار  يوؤكد �صرورة  المعا�صر، مما  الدولي  وال�صيا�صي 
وال�صمال، واأي�صًا وبنف�س االأهمية بين الجنوب والجنوب، من اأجل عالٍم اإن�صاني اأكثر 
عداًل وا�صتقرارًا، ي�صتطيع مواجهة التحديات الرئي�صية للبلدان النامية والناه�صة، من 
اأعمال م�صترك يعالج جملة تداعيات تفر�صها تلك التحديات في  خالل تبنرّي جدول 

الواقع الدولي.

رئي�س  �صول  اإن  كيم  الدكتور  من  لكل  كلمتين  اأي�صًا  االفتتاح  حفل  في  األقيت 
الجمعية الكورية العربية، وال�صيد مون تاي- يونغ رئي�س معهد جيجو لل�صالم، اأ�صارا 
المتعاقبة،  دوراته  �صهدتها  التي  المناق�صات  عبر  التعاون  منتدى  اإنجازات  اإلى  فيها 
والتي ُعقدت في �صيول وعدد من العوا�صم العربية، في تعزيز �صبل التفاهم المتبادل 
وتعميق التعاون بين جمهورية كوريا وال�صرق االأو�صط من جانب، وم�صاهمته الم�صتمرة 
اأ�ص�س ال�صيا�صة الخارجية لجمهورية كوريا تجاه ال�صرق االأو�صط والبلدان  في تو�صيع 

العربية من جانب اآخر.
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فيه  قدم  الذي  المنطقة،  في  التحديات  مو�صوع  االأول  المحور  تناول 
الم�صاركون تحليالت وتو�صيات ب�صاأن ق�صايا االأمن واال�صتقرار االإقليمي؛ بما في 
ذلك الو�صع في �صورية واأزمة الالجئين ال�صوريين، واالآثار المترتبة على االتفاق 
النووي بين اإيران والواليات المتحدة، والق�صية النووية لكوريا ال�صمالية. و�صارك 
الها�صمية  الخيرية  للهيئة  العام  االأمين  المفلح،  اأيمن  ال�صيد  المحور  هذا  في 
من  ري  ماتيه  اأ.د.  وكذلك  االأردن،  في  ال�صوري  اللجوء  حول  بورقة  االأردنية، 
هاينغ  جي  جانغ  د.  و  ال�صورية،  لالأزمة  اآ�صيا  مواجهة  حول  فران�س  دي  الكوليج 
من معهد درا�صة ال�صيا�صات في كوريا، وال�صيد يا�صر مراد م�صاعد وزير خارجية 
االإيراني. كما �صارك في  النووي  االتفاق  االآ�صيوية حول تداعيات  لل�صوؤون  م�صر 
مناق�صة اأوراق هذا المحور العين د. جواد العناني، ع�صو منتدى الفكر العربي، 
علي  مهدي   اإنعام  د.  و  الكورية،  جانغاون  من  هون  يونغ  �صونغ  اأ.د.  جانب  اإلى 

ال�صلمان من جامعة بغداد.
التعاون  محور  ناق�صت  التي  الثانية  الجل�صة  العناني،  جواد  د.  العين  وتراأ�س 
بعد  المالي  التعاون  �ُصبل  ذلك  في  بما  والفر�س،  الجديدة  التحديات  االقت�صادي- 
ل�صيا�صات  كوريا  معهد  هايانغ من  كوان  لي  د.  قدمها  بورقة  النفط  اأ�صعار  انخفا�س 
االقت�صاد العالمي، والتعاون في مجال الخدمات ال�صحية والطبية بورقة لل�صيد مون 
دو  �صاو  د.  المحور  نقا�س مو�صوعات  في  و�صارك  الوطنية.  �صيوؤل  جوينغ من جامعة 

يول، وال�صيد �صانغ �صول بوك، و د. محمود القي�صي من جامعة بغداد.  
اأما المحور الثالث، الذي تراأ�صه ال�صفير االأردني في كوريا ال�صيد عمر النهار، 
فقد ا�صتمل على عرو�س ومناق�صات حول �ُصبل بناء مجتمع اأكثر �صعادة في الم�صتقبل، 
و�صارك في تقديم مداخالته كل من: د. هناء القالل وزيرة التعليم العالي ال�صابقة 
في ليبيا وع�صو منتدى الفكر العربي، بورقة حول تو�صيع حقوق المراأة، و د. �صي �صانغ 
غاين عن بطالة ال�صباب في كوريا الجنوبية، و د. نبيل ال�صريف ع�صو منتدى الفكر 
العربي حول بطالة ال�صباب في ال�صرق االأو�صط. و�صارك في مناق�صة مو�صوعات هذا 
رئي�س  الحمادي  حميد  وال�صيد  الكورية،  دانكوك  جامعة  من  اإكران  اأوم  د.  المحور 
اأبو �صمالة في جامعة  جمعية ال�صداقة االإماراتية الكورية، وطالبة الماج�صتير �صارة 

�صيول الوطنية، من االأردن. 
ال�صيد  العربية  الكورية  للجمعية  العام  االأمين  األقاها  بكلمة  المنتدى  واخُتتم 

�صونغ يونغ �صيل. 
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جل�سة حوارية ومحا�سرة »�سيا�سة تركيا الخارجية والعالم العربي«*
لدولة د، اأحمد داوود اأوغلو، رئي�س وزراء تركيا ال�صابق

بم�ساركة �سخ�سيات تركية واأردنية واأع�ساء من المنتدى
ان، 2016/3/27( )فندق »فور �صيزون« - عمرّ

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

ور�سة العمل للوفد التايلندي الزائر »التجارب وال�سيا�سات الأردنية وتكّيفها 
مع الظروف المحيطة«*

ان، بم�صاركة عدد من االأع�صاء والخبراء االأردنيين، للحديث عن  عقدت في مقر المنتدى بعمرّ
التجارب وال�صيا�صات االأردنية وتكيفها مع الظروف المحيطة بها بح�صور

معالي د. محمد الحاليقة ومعالي د. اإبراهيم بدران، معالي د. منذر حدادين،
معالي د. نبيل ال�سريف، د. ماجدة عمر، ال�سيد من�سور اأبو را�سد

)2016/11/2(

لقاء وجل�سة حوارية للوفد التايواني الزائر من الدار�سين في الأردّن
مع �ساحب ال�ّسمّو الملكّي الح�سن بن طالل المعظم

) )وعددهم 25 �صخ�صًا بينهم �صعادة �صفير تايوان في االأردنرّ

)2016/11/30(



57

حوار الح�سارات والحوار بين اأتباع الأديان والمذاهب

من الحوار اإلى ال�سداقة بين اأتباع 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
اأدارت اللقاء: د. ماجدة عمر، مديرة المعهد الملكي للدرا�صات الدينية

)2016/3/14(

تجربة  وولف،  نوتكير  د.  االأباتي  العالم  في  البندكتيين  نظام  رئي�س  عر�س 
البندكتيين  اإن  وقال:  االأديان.  مع  الحوار  في  الخا�صة  وتجربته  البندكتيين  طائفته 
الذين ي�صل عددهم اإلى 22 األف ع�صو، عملوا على اإقامة حوار مع اتباع الديانات في 

اأماكن تواجدهم، والتي يوجد بها اأعداد كبيرة من النا�س في العادة.

عام  من  بدءًا  اأخرى،  اأديان  اأتباع  مع  الحوار  في  الخا�صة  تجربته  اإلى  واأ�صار 
والذين  اليابانيين  البوذيين  الرهبان  للقاء مجموعة من  را  مي�صرّ 1979، عندما عمل 
جاءوا اإلى اوروبا بهدف التبادل الروحاني بين ال�صرق والغرب، مع رهبان م�صيحيين، 

وا�صفًا هذه التجربة باأنها عك�صت االحترام المتبادل وخلقت التوافق بين االأديان.

واأكد د. وولف على مجموعة من االأ�ص�س التي تطور وتنمي الحوار و�صواًل به اإلى 
حالة من ال�صداقة بين مختلف اأتباع الديانات، ومنها احترام المقد�س لدى االآخر، 
العقل وااليمان، والقيم  ال�صعوب، والتوازن بين  واحترام االأ�ص�س االأخالقية في حياة 
االأديان وحاجة هذا  بين  الحوار  اأهمية  والم�صاواة، م�صددًا على  العدالة  الكونية مثل 
الحوار اإلى اأن ينمو  ويكبر، وفقًا لقيم اال�صتماع الجيد لالآخر، واأهمية قراءة الن�صو�س 
المقد�صة لالأديان االأخرى في تعزيز الحوار، لما يوفره هذا من فهم وتفهم لالآخرين.
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طالل،  بن  الح�صن  االأمير  �صمو  من  بدعوة  االأردن  زار  الذي  وولف،  د.  وعبر 
الم�صتوى  اإزاء  ده�صته  عن  الدينية،  للدرا�صات  الملكي  المعهد  اأمناء  مجل�س  رئي�س 
العالي للحرية الدينية المعمول بها في االأردن، م�صيرًا اإلى اأهمية اعتبار التعدد فر�صة 
متعددة  واحدة  اإن�صانية  عائلة  وخلق  االن�صاني  الرفاه  لتعزيز  معًا  العمل  واأهمية  لنا، 
هلل  الجميع  عند  العظيم  االحترام  وجربنا  اختبرنا  اإننا  االأباتي  واأ�صاف  الثقافات. 
اإيمانه  يعبر عن  وكٌل  موؤمنون  فالجميع  الحقيقة،  مع  التعامل  في  يختلفون  كانوا  واإن 
ليتمكن من  اأخالقية  واأ�ص�س  اأخالقية  اإلى خلفية  االإن�صان بحاجة  اأن  واأكد  بطريقته. 
واالإيمان  العقل  اأن  وولف  د.  واأو�صح  الفو�صى.  �صيواجه  فاإنه  واإال  والخال�س  البقاء 
هبتان من اهلل يجب اأن نجمعهما معًا، وهذا لي�س باالأمر الهيرّن؛ فالمرء الذي ال يحمل 
اإيمانًا �صيعي�س في منظومة مدنية �صطحية، واإذا فقدت جذورك في اهلل فاإنك تفقد 

جذور الوجود االإن�صاني نف�صه.
وال  االإن�صانية  بالحرية  تتعلق  التي  االإن�صانية  الكرامة  اإلى  بحاجة  اإننا  وقال: 
نحتاجها  التي  الم�صاواة  جانب  اإلى  ها،  تم�صرّ اأن  االأر�س  وجه  على  �صلطة  اأي  ت�صتطيع 
للو�صول اإلى العدالة. فاإذا كنا نقبل بهذا فاإننا �صن�صل اإلى الت�صامح الذي يعني احترام 
وجود االآخر واحترام كرامته الفردية، وال يعني اإهمال االآخرين، اإنما االنفتاح تجاههم.

اإ�سهار كتاب »موؤتمر الإ�سالم ح�سارة و�سالم )في ظالل ر�سالة عّمان(، 
وندوة البنوك واأدوات التمويل الإ�سالمي والزكاة والوقف«

)جاكرتا/ اإندوني�صيا 2013م(

المتحدثون: معالي د. محمد الذنيبات؛ معالي د. عبد ال�سالم العبادي؛
معالي د. محمد اأبوحّمور؛ الأ�ستاذ مو�سى �سحادة، ع�صو المنتدى

�سعادة ال�سيد تغوه واردويو، �صفير الجمهورية االإندوني�صية؛ الأ�ستاذ عمر العرموطي
)2015/6/13(

الكتاب  اإن  ذنيبات  محمد  د.  والتعليم  التربية  وزير  الوزراء  رئي�س  نائب  قال 
عر�صًا  وقدم  ان«  عمرّ ر�صالة  ظل  في  و�صالم  ح�صارة  »االإ�صالم  لموؤتمر  وقائع  ي�صم 
�صماحة  توؤكد  التي  العلمية  لالآراء  االأمة  فيه  تكون  ما  اأحوج  زمن  في  وجاء  تحليليًا، 
الدين االإ�صالمي وبعده عن التطرف. واأ�صاف اأنه عالج حق االإن�صان في الحياة عندما 
يخاطبه ب�صرورة االلتزام بالقيم التي تحفظ دمه وكرامته، موؤكدًا اأهمية الحفاظ على 

االأخالقيات التي تجمع الم�صلم مع غير الم�صلم. 
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وقال وزير االأوقاف االأ�صبق اأ.د. عبد ال�صالم العبادي اإن الكتاب يعالج ق�صايا 
اقت�صادية في مفهوم �صوق راأ�س المال االإ�صالمي ويطرح بدياًل للتمويل في ظل االأزمات 
االقت�صادية التي مر فيها العالم. واأكد �صرورة ترجمة الكتاب اإلى لغات عالمية حية 
حتى تخاطب العالم بقيم االإ�صالم الحقيقية م�صيرًا اإلى اأنه منهج قويم يحل م�صاكل 

الب�صر وال يفرق بين االأقوام واالأجنا�س.

تو�صح  عمان  ر�صالة  اإن  رادويو:  تغوه  ال�صيد  االإندوني�صي  ال�صفير  �صعادة  وقال 
منه  النيل  التطرف  حركات  تحاول  الذي  ال�صمح  لال�صالم  الحقيقية  ال�صورة 
بالممار�صات البعيده عن روح االإ�صالم ال�صمح. واأكد توافق البلدين على �صرورة ن�صر 

ال�صورة الحقيقة لالإ�صالم بما يحمله من �صماحة وعدل في العالم .

يتعلق  الكتاب  اإطالق  اإن  ور  اأبوحمرّ محمد  د.  للمنتدى  العام  االأمين  وقال 
مرحلة  في  ان  عمرّ ر�صالة  عليها  ا�صتملت  التي  المبادى  ن�صر  متابعة  اأولهما  بم�صاألتين 
اإن�صانية جامعة، وثانيهما الحديث عن  اإلى روؤية  اأمتنا وتحتاج فيها  ح�صا�صة تمر بها 
ال�صيرفة االإ�صالمية والزكاة والوقف لما لها من عالقة وثيقة بالتداعيات االجتماعية 
بما  الكتاب  اأن  واأ�صاف  االقت�صادية عام 2008.  االأزمات  برزت مع  التي  وال�صيا�صية 
ي�صتمل عليه يمثل ح�صيلة غنية، وُن�صهره مقدرين دور الحكومة وال�صفارة االأندوني�صية 
ال�صت�صافتهما الموؤتمر والندوة التي عقدت في جاكرتا عام 2013 وم�صاركتها بتوفير 

اأ�صباب النجاح.

وقال مدير عام البنك االإ�صالمي االأردني مو�صى �صحادة: اإن البنك �صارك في 
ان، الذي جاء في وقت  الندوة التي عقدت على هام�س موؤتمر جاكرتا حول ر�صالة عمرّ
مهم كونه يطرح هذه الر�صالة اإلى �صعوب العالم ويعمل على توثيق عالقات الم�صلمين 
ان جاءت لمواجهة الفكر المتطرف  مع بع�صهم بع�صًا ومع غيرهم. واأو�صح اأن ر�صالة عمرّ
والعنف واالإرهاب الفتًا اإلى �صرورة ن�صر مفهوم ال�صيرفة االإ�صالمية التي ا�صتطاعت 

اأن تحظى باهتمام معظم دول العالم بعد االأزمة المالية التي ع�صفت باقت�صاداتها.
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االأردن  بين  الوثيق  للتعاون  ثمرة  الكتاب  اإن  العرموطي  عمر  الموؤرخ  وقال 
اأن حالة  اإلى  واأ�صار  ال�صقيقين.  للبلدين  المعتدل  الو�صطي  النهج  ويعك�س  واإندوني�صيا 
الت�صويه التي نراها في هذه االأيام لتعاليم االإ�صالم في ظل ما يحيط بنا من حركات 
االإرهاب المتطرفة، ت�صتوجب الرد عليها بهذا االنجاز العلمي لتعريف العالم ب�صماحة 

الدين االإ�صالمي.

رادويو  تغوه  االإندوني�صي  ال�صفير  بح�صور  اإ�صهاره  تم  الذي  الكتاب  اأن  يذكر 
واأع�صاء المنتدى وح�صد من الح�صور، اأعده وزير االأوقاف االأ�صبق الدكتور عبدال�صالم 

العبادي والموؤرخ عمر العرموطي ودعم طباعته البنك االإ�صالمي االأردني.
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اأن�ســـطة برنـــامج »القــد�ص في ال�سـمير«

برعاية وم�ساركة �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعّظم

ندوة »القد�س واأوقافها: م�ستجّدات الأو�ساع القانونية والإن�سانية 
والديموغرافية«، واإطالق كتاب اأبحاث موؤتمر

»الأوقاف الإ�سالمية والم�سيحية في القد�س« )مجلدان(
)بالتعاون مع موؤ�س�سة عبد الحميد �سومان والمركز الثقافي الملكي(

المتحدثون: �سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم؛ دولة الأ�ستاذ طاهر الم�سري، ع�صو المنتدى؛
معالي د. محمد اأبوحّمور؛ د. اأني�س قا�سم؛ اأ.د. اأحمد نوفل، ع�صو المنتدى؛ الأ�ستاذ خليل التفكجي/
القد�س؛ د. روؤوف اأبو جابر؛ د. محمد ها�سم غو�سه، ع�صو المنتدى؛ اأ.د. هند اأبو ال�سعر، ع�صو المنتدى؛ 

د. نادية �سعد الدين؛ الأ�ستاذة فالنتينا ق�سي�سية

ان، 2015/4/20( )المركز الثقافي الملكي/عمرّ

رئي�س  تراأ�صها  التي  االفتتاحية  الجل�صة  الح�صن بن طالل في  االأمير  �صمو  قال 
الوزراء االأ�صبق طاهر الم�صري: بعد عام وب�صعة اأ�صهر من االآن نحن مقبولون على 
الذكرى المئوية االأولى للنه�صة العربية الكبرى، فالنه�صة العربية الفكرية بداأت في 
نهايات القرن التا�صع ع�صر، واأريد اأن اأ�صير اإلى �صرورة اأن تعنى الموؤ�ص�صات القومية 
والوطنية والفل�صطينية خا�صة بت�صحيح المعلومات عن القد�س وفل�صطين في االإنترنت 
وقواعد المعلومات، وال �صيما في مو�صوعة الويكيبديا التي ال تت�صمن موادًا عن القد�س 
وفل�صطين تك�صف حقيقة ما يجري، فعلينا عند الحديث عن المعلومة العربية االهتمام 
انطباعات  وتعطي  بارعة  بطريقة  المعروفة  الحقائق  تزور  فالويكيبديا  بالمحتوى، 

خاطئة ذات اثر قوي على القارئ، ت�صر بق�صية العرب الكبرى. 
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بكل  الوعي  اأن  اإلى  م�صيرًا  ور  اأبوحمرّ محمد  د.  للمنتدى  العام  االأمين  وتحدث 
االإن�صان  ما يتعلق بحقائق المدينة المقد�صة وحقوقها علينا، هو ذاته الوعي بحقوق 
�صتى  اأ�صكاال  يوم  كل  ويواجه  ربوعها،  في  يحيا  الذي  الفل�صطيني  العربي  والمواطن 
واال�صتيطان  بالتهويد  واأر�صه  مدينته  وحقوق  لحقوقه  االإ�صرائيلية  االنتهاكات  من 
واالعتقاالت والم�س بحرمة المقد�صات االإ�صالمية والم�صيحية على ال�صواء، ولقد كانت 
المركزية  الق�صية  لكونها  ال  المنتدى،  اهتمام  بوؤرة  وفل�صطين  القد�س  جوانب ق�صية 
للوطن العربي وح�صب، بل النها تمثل تحديًا م�صيريًا لالأمة العربية واالإ�صالمية في 

الحفاظ على الثوابت االإن�صانية والدينية والقومية لالأمة.

اإن كتاب »االأوقاف  المنتدى د. ه�صام الخطيب:  القد�س في  وقال رئي�س لجنة 
االإ�صالمية والم�صيحية في القد�س« هو تجميع وتوثيق جميع االأمور المتعلقة باالأوقاف 
اأمور تاريخية واجتماعية وجغرافية وقانونية،  االإ�صالمية والم�صيحية في القد�س من 
اإلى  المنتدى  باإ�صراف  ترجمته  ف�صيتم  ومرجعيتها  لالأوقاف  كتوثيق  المنتج  والأهمية 
اللغات االإنجليزية والفرن�صية حتى ي�صتفيد منه الباحثون وال�صيا�صيون كمرجع موثوق 

لمدينة القد�س واأوقافها.

نوفل:  �صعيد  اأحمد  اأ.د.  اليرموك  جامعة  في  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  وقال 
في  والم�صيحية  االإ�صالمية  »االأوقاف  الدولي  العلمي  الموؤتمر  اإلى عقد  المنتدى  بادر 
القانونية  االأو�صاع  درا�صة  متابعة  بهدف   )2013/11/26-25( ال�صريف«  القد�س 
واالإن�صانية والدينية والديمغرافية واالقت�صادية المتعلقة باالوقاف واالأمالك العربية، 
واالإ�صالمية والم�صيحية في المدينة المقد�صة، في �صوء التطورات المتواترة في واقع 
االر�س المحتلة، و�صمن ذلك العمل على تاأكيد وجوب المحافظة على الوجود العربي 
وحقوقه في المدينة ودرا�صة و�صائل تمكين المواطنين العرب الفل�صطينين من الثبات 
على اأر�صهم ازاء ما يتعر�صون له من ممار�صات تع�صفية وعمليات اإ�صرائيلية مبرمجة 

النتزاع حقوقهم الم�صروعة.
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وتحدث خليل التفكجي من جمعية الدرا�صات العربية من القد�س عن الم�صاكل 
التي تواجه التخطيط في القد�س فقال: اإن ملكية االأرا�صي في القد�س لها اأثر مبا�صر 
هو  ل�صخ�س  المملوكة  فاالرا�صي  وتوقيتها،  وكيفيتها  وحجمها  التطوير  اإمكانية  على 
الذي يحدد كيفية تطويرها رغم اأن التخطيط يمكن اأن يحدد ا�صتعمالها اأو ا�صتخدامها 
الم�صتقبلي. وبالمقارنة، فاإن االر�س التي تملكها الدولة والبلدية اأو اأي موؤ�ص�صة عامة اأو 

دينية تكون عملية تطورها مرتبطة ب�صيا�صة هذه الموؤ�ص�صة واأهدافها.

واأعرب رئي�س جمعية حماية القد�س ال�صريف د. روؤوف اأبو جابر عن اأ�صفه اإزاء 
غياب �صجل كامل لالأوقاف والعقارات المتعلقة بالكنائ�س واالإر�صاليات، ولكن الخبراء 
العقارية  الثروة  ت�صكل  كانت  فل�صطين  وعقارات  اأرا�صي  من  عالية  ن�صبة  اأن  يقدرون 
هذه  من  تعاني  بداأت  اإ�صرائيل  وقيام  النكبة  عام  بعد  االو�صاع  والأن  الكنائ�س،  لهذه 
الهجمة ال�صر�صة من قبل االحتالل لل�صيطرة على االأرا�صي والعقارات ال�صتقبال اآالف 
المجموعات  اأكثر  وكانت  العالم،  اأطراف  جميع  من  الوافدين  اليهود  الم�صتوطنين 

تعر�صًا لهذه الهجمة هي اأرا�صي وعقارات البطريركية االأرثوذك�صية.

وراأى ع�صو المنتدى د. محمد ها�صم غو�صة اأن المحكمة ال�صرعية في القد�س لم 
تقم باإجراء م�صح �صامل للوقفيات الم�صجلة في �صجالت المحكمة ال�صرعية في القد�س، 
ففي هذه ال�صجالت حجج وقفية عديدة جدًا تغطي مختلف مراحل الع�صر العثماني، 
في  ت�صجيلها  ُمعاد  والمملوكي  االأيوبي  الع�صرين  من  لوقفيات  اإ�صجاالت  عن  ف�صاًل 
باإعدادها  �صرع  التي  الفهر�صة  جهود  ال�صديد  لالأ�صف  توقفت  كما  العثماني،  الع�صر 
ال�صيخ محمد اأ�صعد االإمام مفتي رام اهلل االأ�صبق وعدد من معاونيه ل�صجالت المحاكم 
اأخرى  اأحيانًا  الباحثين، كما تبخرت  ت�صفي غليل  ال�صرعية وذلك في فترة مبكرة ال 
المايكروفيلم  لفائف  على  الم�صورة  الوقف  حجج  بع�س  قراءة  في  الباحثين  فر�س 
عند اأول حجة وقف �صرعية م�صورة ب�صكل ال ي�صمح با�صتمرار قراءتها ب�صبب رداءة 

الت�صوير اأكثر من رداءة الخط.
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رة في العلوم ال�صيا�صية في جامعة الزيتونة، مديرة تحرير في جريدة  الُمحا�صِ
الغد د. نادية �صعد الدين )والتي حررت الجزء االأول من كتاب »االأوقاف االإ�صالمية 
التنفيذية  الرئي�صة  تراأ�صتها  التي  الثانية  الجل�صة  بينت في  القد�س«(  والم�صيحية في 
التي  والبحثية  الفكرية  الم�صاهمات  اأن  ق�صي�صية،  فالنتينا  االأ�صتاذة  �صومان  لموؤ�ص�صة 
قدمت في المجلد االأول من الكتاب )االأبعاد القانونية واالإن�صانية وم�صتقبل القد�س( 
الدينية  ومقد�صاتها  باأوقافها  المحتلة  القد�س  مدينة  واقع  تناولت  بحثًا   12 �صمن 
القانونية  االأبعاد  تناول  خالل  من  المحتملة  اآفاقها  ر�صد  محاولة  مع  ومواطنيها، 

واالإن�صانية وال�صيا�صية.

)محررة  ال�صعر  اأبو  هند  اأ.د.  البيت  اآل  جامعة  في  التاريخ  اأ�صتاذة  وذكرت 
الجزء الثاني من كتاب »االأوقاف االإ�صالمية والم�صيحية في القد�س«(: اأن اهتمامات 
الباحثين الذين �صاركوا في تغطية هذا المحور للتوثيق للوقف في القد�س، تتوزع بين 
مراجعة جهود الدولة العثمانية التي رافقتنا في تاريخنا طوال اأربعة قرون، وحافظت 
على الموؤ�ص�صات الوقفية بالحر�س على ت�صجيلها في �صجالت مخ�صو�صة باالأوقاف، 
وقد تو�صعت البحوث باإلقاء ال�صوء على هذه ال�صجالت والوثائق المقد�صية المحفوظة 
النقود ودور  واأوقاف  القد�س  االأوقاف في  واأنواع  الوقف  اإدارة  تناول  با�صتانبول، وتم 
وتجاوزت  القد�س،  في  التعليمية  الموؤ�ص�صات  واإدامة  التعليم  محور  في  الوقف  نظام 
هذه  وكل  االنتداب.  فترة  والى  العثماني  اإلى  والمملوكي  االأيوبي  العهدين  االأبحاث 
الدرا�صات المنهجية قدمت الُبعد التاريخي التف�صيلي لتنقلنا من االأبحاث لفتح ملف 
ن�صهدها منذ  التي  الظواهر  اأخطر  اإلى  ولتو�صلنا  كافة  للطوائف  الم�صيحية  االأوقاف 
االحتالل ال�صهيوني، وهي ظاهرة هجرة الم�صيحين العرب من اأهالي القد�س، بحيث 
الجديدة  التركيبة  لتحل  القدم  في  الغارق  وتراثه  عروبته  من  المكان  تفريغ  نواجه 

متزامنة مع الجدار العازل الذي قطع المكان العربي واالأ�صر العربية.
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رّية فـي الــــقـــد�س« نـــدوة »الأوقـــــاف الـــــذُّ
 )بالتعاون مع المعهد الملكي للدرا�سات الدينية(

الم�صاركون: �سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم؛ معالي د. محمد اأبوحّمور؛ معالي د. وائل عربيات 
وزير االأوقاف وال�صوؤون والمقد�صات االإ�صالمية؛ �سماحة الدكتور اأحمد هليل قا�صي الق�صاة واإمام الح�صرة الها�صمية؛ 

اإ�صافة اإلى وزراء اأوقاف �سابقين، وممثلين عن مجل�س الأوقاف والمحكمة ال�سرعية في القد�س، 
رّية(، واأمين القد�س ال�سريف، ومندوبين عن مطرانية  ومتوّلي اأوقاف العائالت المقد�سية )الأوقاف الذُّ

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 واأع�ساء في المنتدى، وُكّتاب واإعالميين

ان، 2016/11/17( )فندق االأردن اإنتركونتيننتال/ عمرّ

باعتباره  القد�س  مدينة  في  ريرّ  الذرّ الوقف  اأهمية  تاأكيد  اإلى  الندوة  هدفت 
م�صتركة  وقوا�صم  متنا�صقة  روؤى  اإلى  التو�صل  خالل  من  للمقد�صات،  الحامي  وار  ال�صرّ
ري وتثبيت حقوق  لتحديد اإطار تن�صيقي جامع يعود بالم�صلحة العامة على الوقف الذُّ

المقد�صيين من خالل �صيغة تن�صيق فاعلة بين الجهات ذات ال�صلة.

القد�س  اأوقاف  اإزاء  الروؤية  الح�صن  االأمير  �صمو  اأجمل  االفتتاحية  كلمته  وفي 
اأنَّ »�صلتنا بالقد�س هي �صلة روحيرّة في الدرجة االأولى، واإنَّ الرغبة في عمل  بتاأكيد 
، وبالتالي العمل  اأو الُذريرّ ؛ �صواء الخيريرّ منه  البررّ هو ما يدلرّ عليه الموروث الوقفيرّ
�صة، وبما يوؤن�صن  على خدمة الوجود الح�صاريرّ العربي واالإ�صالميرّ في المدينة المقدرّ
، الم�صلم والم�صيحي، تحت االحتالل، واإبراز االهتمام بالتراث  االأمل لالإن�صان العربيرّ
انطالقًا من القول اإنَّ »اآثارنا تدلرّ علينا«. فمو�صوع االأوقاف – بلغة الحري�س عليها - 

ُل النبرا�س في الحفاظ على الُهويرّة وتطويرها.«  ي�صكِّ

ر مفهوم الوقف اإلى عمل اإنمائي  ه اإلى اأنَّ »الم�صاألة تتعلَّق بكيف نطوِّ واأ�صار �صمورّ
ن من اإدارة االأولويرّات وفقًا للقاعدة الفقهية القائلة باأنَّ »الم�صلحة غاية  اجتماعي ُيح�صِّ
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ي راأ�س المال االإن�صاني بمفهومه الوا�صع، وكيف  الُحكم«، وكيف نخدم المو�صوع وننمرّ
ع«؛ مو�صحًا اأنَّ »التعريف  ع واالأمل، وكيف نعيد تعريف التوقرّ ر الم�صافة بين التوقُّ ُنج�صِّ
يرّ المعرفيرّ المكانيرّ ي�صُعب ب�صبب التغيُّرات وب�صبب الت�صيي�س«، والمطلوب »كيف  الح�صرّ
والت�صيي�س ب�صورة عامة،  لت�صمو فوق الح�صا�صيات  القد�س  المعرفية في  العتبة  نرفع 
وكيف نحدرّ من انهيار الُبعد الجمالي والمكاني والروحي للقد�س، اأو كيف نوؤن�صن في 

غياب القاعدة المعرفية«. 

ال�صوؤال  يطرح  مما  العام،  ال�صالح  يخدم  ال  »الت�صيي�س  اأن  على  ه  �صمورّ د  و�صدرّ
الوقف  اأداء مفهوم  وكيفية  المقد�صة،  االأماكن  الديني في  الف�صاء  اإدارة  كيفية  حول 
ه في هذا ال�صدد:  اإدارة االأولويات«. وقال �صمورّ ن من  اإنمائي جماعي ُيح�صِّ اإزاء عمل 
»اإنَّ الوقف في الواقع العقاري والواقع االإن�صاني يبدو مختلفًا«؛ داعيًا اإلى اإيجاد فريق 
عمل لتدوين الحقيقة االفترا�صية في القد�س؛ بحيث تكون بداية الفهر�صة من االإقليم 
�س  نف�صه وبلغة االأرقام، وهذا ي�صتوجب االهتمام الفوري، و�صرورة وجود جهاز متخ�صِّ
ي المعرفي المكاني، ورفع العتبة المعرفية في القد�س  وم�صتمررّ لمتابعة التعريف الح�صرّ

لت�صمو فوق الح�صا�صيات والت�صيي�س ب�صورة عامة.

ور اأن منطلقات برنامج  من جهته، بيرّن االأمين العام للمنتدى د. محمد اأبوحمرّ
و�صعار »القد�س في ال�صمير«، الذي اأطلقه �صمو االأمير الح�صن بن طالل المعظم قبل 
اأكثر من ثالثة عقود، ي�صتند اإلى اأُ�ص�ٍس من التفكير العملي في و�صائل اإبقاء الذاكرة 
على  والحفاِظ  والدينية،  االجتماعية  للم�صاحات  وواعية  حيَّة  تنا  اأمرّ الأجيال  الجمعيرّة 
التناغِم والتكامِل بينها في المدينة المقد�صة، �صمن م�صاٍر يحفظ لالأوطان قد�صيتها 

ولالإن�صان كرامته.

ة والها�صميين  �صاتها �صتظلرّ بعون اهلل، جوهرة �صمير االأُمرّ وقال: اإنَّ القد�س ومقدرّ
وا بالغالي والنفي�س من اأجِل �صونها ورعايتها، واإنَّ ندوتنا هذه،  الكرام الذين ما �صنرّ
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تثبيت  في  المبادىء  هذه  لت�صتلهم  القد�س،  في  ريةِّ  الذُّ االأوقاِف  مو�صوَع  تبحُث  وهي 
حقوق العرب المقد�صيين، ودعم �صمودهم على اأر�صهم، واإنقاذ القد�س من التهويد 
وطم�س معالمها الحقيقية؛ م�صيرًا اإلى اأن المقد�صات االإ�صالمية والم�صيحية اأمانة في 
واالإن�صاني  القانوني  الحق  من  اأ�صا�صي  رية جزء  الذرّ االأوقاف  واأن  ة،  االأمرّ اأبناء  اأعناق 
م�صاحة  من   ٪80 نحو  ل  ت�صكِّ ديموغرافية  م�صاحة  من  تمثله  فيما  الأهلها  ال�صرعي 
المدينة المقد�صة. كما اأن م�صوؤوليَة الفكر والعمل الخال�س لوجه اهلل تعالى اأن تبقى 

القد�س اأمانُة حيرّة في �صمير االأجيال والتاريخ والزمان.

اإن  اأحمد هليل:  د.  الها�صمية،  الح�صرة  اإمام  الق�صاة/  قا�صي  قال  من جانبه 
»القد�س في قلوب االأ�صرة الها�صمية، بما لها من مكانة ومنزلة تاريخية ومعنوية ودينية 
خا�صة«، منوهًا اإلى »الدعم االأردني المتوا�صل لل�صعب الفل�صطيني، وال �صيما اأهل بيت 

المقد�س، اإزاء اإدراك خطورة امتداد االأيدي اإلى المقد�صات الدينية«.

واأو�صح باأن »الحرا�صة الق�صائية تعد اأ�صا�صًا متينًا لحماية المقد�صات الدينية 
اإدارة الوقف االإ�صالمي بحكمة  اإلى »اإعادة النظر في  االإ�صالمية والم�صيحية«؛ داعيًا 

للحفاظ عليه وتاأكيد اأهميته ومنزلته المعتبرة«.

بدوره قال وزير االأوقاف وال�صوؤون والمقد�صات االإ�صالمية، د. وائل عربيات: اإن 
»االأوقاف الذرية في القد�س المحتلة، والتي ت�صكل قرابة 70 ٪ من اأوقاف القد�س، تعدرّ 

خط الدفاع الثاني عن اأر�س فل�صطين«.

واأ�صار اإلى وجود »زهاء األفيرّ حجة وقفية لالأوقاف الذرية في القد�س، مر�صحة 
ري وعقاراته،  للزيادة، بما ي�صتدعي عماًل موؤ�ص�صيًا مخت�صًا ل�صبط اأمالك الوقف الذُّ
ه باأ�صباب المنعة  وتقديم اإح�صاءات وبيانات كاملة عن حجمه، بهدف النهو�س به ومدرّ

وال�صمود«.

القد�س،  في  االأردنية  ال�صرعية  المحكمة  مع  والتن�صيق  »التعاون  اأهمية  وبيرّن 
والت�صبيك التدريبي تحت اإ�صرافها اإلى جانب االأوقاف االإ�صالمية، الأجل خلق حالة من 
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الوعي لدى ال�صارع المقد�صي باأهمية الوقف الذري الذي يحافظ على عروبة القد�س 
واإ�صالميتها«.

ف �صمو االأمير الح�صن بن طالل المعظم الجل�صة الختامية للندوة بتقديم  �صررّ
جملة مقترحات وتو�صيات ت�صكل روؤية �صمولية للتنمية الوقفية الم�صتندة اإلى القيمة. 
القد�س  مدينة  في  الذرية  االأوقاف  وحماية  �صون  ب�صرورة  الم�صاركون  اأو�صى  فيما 
وتاأكيد  عليه  للحفاظ  بحكمه  االإ�صالمي  الوقف  اإدارة  في  النظر  واإعادة  المحتلة، 
اأهميته ومنزلته المعتبرة، وتر�صيخ العمل الموؤ�ص�صي المخت�س ل�صبط اأمالك الوقف 
ومده  به  النهو�س  بهدف  حجمه،  عن  الرقمية  المعطيات  وتقديم  وعقاراته،  ري  الذُّ

باأ�صباب ال�صمود.

الح�صاريرّ  الوجه  االأولى  تناولت  جل�صتين،  عبر  با�صتفا�صة  المجتمعون  ناق�س 
ريرّ وقدمت فيها مداخالت حول )الق�صاء ال�صرعي في القد�س، وفقه الوقف،  للوقف الذُّ
ري في القد�س(؛  ووقف المكتبة الخالدية، ووقف المكتبة البديرية، وجمعية الوقف الذرّ
ري  وخ�ص�صت الجل�صة الثانية لبحث اأوقاف العائالت المقد�صية، واأو�صاع الوقف الذُّ
في بيت المقد�س، واالإ�صكاليات التي تحول دون تطويره، واأثرها على الجانب القانوني 
واالإن�صاني والمعي�صي للمواطنين العرب المقد�صيين وحقوقهم الم�صروعة �صمن هذا 

االإطار.
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الحوارات حول الأوراق النقا�سية الملكية 

الجل�سة الحوارية ال�سابعة ع�سرة حول الأوراق النقا�سية الملكية 
)الورقة النقا�سية الخام�سة(

»تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف والمنجزات، والأعراف ال�سيا�سية«*
الـمـتـحـدثــون: معـالـي الأ�سـتـاذ مـروان دودين؛ معالي د. نبيل ال�سريف، ع�صو المنتدى؛

�سعادة دة. اأدب ال�سعود
)2015/6/3(

ناق�صت هذه الجل�صة الحوارية اأبعاد االإنجازات المتحققة في العملية االإ�صالحية 
كما عبَّرت عنها الورقة النقا�صية الخام�صة، التي طرحها جاللة الملك عبداهلل الثاني 
ل الديمقراطي: االأهداف،  التحورّ اأيلول 2014، بعنوان: »تعميق  ابن الح�صين، في 13 
والمنجزات، واالأعراف ال�صيا�صية«، واأكد الم�صاركون اأهمية الحوار الوطني والتحليل 
مختلف  بين  الجوامع  تعظيم  اأجل  من  االأوراق،  هذه  مجمل  في  ورد  ما  لم�صامين 
ديمقراطية  اإلى  والو�صول  االأردني،  المجتمع  في  والتيارات  وال�صرائح  القطاعات 
متجددة وحيوية، ترتكز على تر�صيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلرّة 
كما  الفاعلة«  »المواطنة  اأو  الفاعلة،  ال�صعبية  الم�صاركة  وتعزيز  الد�صتورية،  الملكية 

َفت في الروؤية الملكية. ُو�صِ

و�صارك  الجل�صة  اأدار  الذي  للمنتدى،  العام  االأمين  ور،  اأبوحمرّ محمد  د.  وقال 
الديمقراطية  لم�صتقبل  وا�صحة  تر�صم خريطة طريق  الملكية  االأوراق  اإن هذه  فيها، 
وماأ�ص�صة الم�صاركة واالأدوار التكاملية الأطراف العملية ال�صيا�صية، واإن الحوار حولها 

ينبغي اأن ي�صتمر، �صواء على م�صتوى النخب اأو على الم�صتوى ال�صعبي العام. 

مداخلة  الد�صتورية،  المحكمة  ع�صو  دودين،  مروان  االأ�صتاذ  قدم  جهته،  من 
تناولت المنجز الت�صريعي الموؤ�ص�صي المتمثل باإن�صاء هذه المحكمة، بو�صفها �صمانة 
لتعزيز الف�صل والتوازن بين ال�صلطات، ورقابة على عملية الت�صريع، الحترام �صيادة 
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روحًا  الد�صتور  مع  النافذة  واالأنظمة  القوانين  مواءمة  خالل  من  وال�صرعية  القانون 
ال�صلطات.  باأداء جميع  النوعي  العملية الديمقراطية واالرتقاء  واأثر ذلك في  ون�صًا، 
وتطرق اإلى التعديالت الد�صتورية ودورها االإيجابي في تعزيز مبداأ ال�صفافية والنزاهة 
لالنتخابات،  الم�صتقلة  الهيئة  اخت�صا�صات  تو�صيع  ذلك  ومن  العملية،  و�صوابطهما 
ال�صيا�صية،  للحياة  الناظمة  والت�صريعات  الق�صائية،  ال�صلطة  ا�صتقالل  و�صمان 

والحريات، والقانون المعدل لمحكمة اأمن الدولة، وغيرها.

وع�صو  واال�صت�صارات  لالإعالم  اإمداد  مركز  رئي�س  ال�صريف،  نبيل  د.  وقال 
المنتدى، اإن في كتابة جاللة الملك عبداهلل لالأوراق النقا�صية وم�صاركته من خاللها 
في الحوار الوطني تعبير عن احترامه ل�صعبه وعن اإيمانه باأن ال اأحد يملك الحقيقة 
المطلقة اأو النهائية، واأن جاللته يريد اأن ير�صي تفكيرًا في المجتمع مفاده اأن المحاورة 

هي ال�صبيل االأوحد لحل الخالفات وح�صم الق�صايا.

تاأخذ  باأن  الجامعات  ال�صابق،  النواب  مجل�س  ع�صو  ال�صعود،  اأدب  د.  وطالبت 
م�صامين االأوراق النقا�صية الملكية كنهج في التفكير، والعمل على تو�صيع دائرة النقا�س 
لت�صمل جل�صات حوارية في المحافظات. كما تحدثت عن �صرورة  االأوراق  حول هذه 
االرتقاء باأداء النواب الإخراجه من دائرة الخدمات التي فر�صتها الثقافة المجتمعية، 
البلديات،  قانون  وتداخله مع  الالمركزية  قانون  الحوارات حول  المزيد من  واإجراء 
وت�صاءلت عن قانون االأحزاب المطروح منذ عام، وكذلك قانون االنتخاب، م�صيرة اإلى 
اأن هذين القانونيين لهما اأهمية خا�صة في ت�صكيل االأحزاب البرامجية. واأ�صارت اإلى 
ما ا�صتملت عليه الورقة النقا�صية الملكية الخام�صة من موجهات م�صتقبلية، موؤكدة اأن 

هذه الموجهات ت�صتلزم خطة عمل وا�صحة. 

الذين  والقانونيين،  واالأكاديميين  ال�صيا�صيين  من  عدد  النقا�س  في  �صارك 
تنظيماته  وتاأثير  المدني  المجتمع  دور  تفعيل  واآليات  و�صائل  مداخالتهم  في  تناولوا 
الملكية من خالل  النقا�صية  االأوراق  مع م�صامين  والتجاوب  وح�صورها،  وم�صاركتها 
التحليل النقدي المو�صوعي الذي ي�صاعد على و�صع اال�صتراتيجيات التطبيقية للعملية 
االإ�صالحية، واإجراء المزيد من التعديالت الد�صتورية والقوانين بما يعزز الت�صريعات 

المتعلقة باالنتخاب واالأحزاب واأ�ص�س الم�صاواة في المواطنة. 

كما دعا م�صاركون اإلى االنتقال من دائرة التنظير اإلى دائرة العمل، اإدراكًا باأن 
بناء قيم المواطنة.
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برعاية وم�ساركة �ساحب ال�سمّو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعّظم 
اإطالق الكتاب الذي اأ�سدره المنتدى بعنوان

»اللقاءات الحوارية حول الأوراق النقا�سية الملكية«

المتحدثون: �سمو الأمير الح�سن بن طالل المعظم
دولة الأ�ستاذ طاهر الم�سري، ع�صو المنتدى؛ دولة ال�سيد في�سل الفايز؛ معالي د. محمد اأبوحّمور؛
معالي د. �سبري ربيحات؛ معالي د. نبيل ال�سريف، ع�صو المنتدى؛ �سعادة ال�سيد اأحمد ال�سفدي؛

�سعادة دة. اأدب ال�سعود
)المركز الثقافي الملكي، 2015/9/8(

محاور  حول  ونقا�س  حوار  جل�صة  ع�صر  ل�صبعة  بحثية  خال�صات  الكتاب  �صمرّ 
المنتدى في رحابه بمبادرة وتوجيهات من �صموه،  هذه االأوراق وم�صامينها، عقدها 
وبم�صاركة مفكرين و�صيا�صيين واأكاديميين واإعالميين وممثلين عن مختلف قطاعات 
المجتمع المدني، ناق�صوا خاللها مختلف جوانب الروؤية الملكية ال�صامية حول االإ�صالح 
كان  والتي  النقا�صية،  االأوراق  عنها  عبَّرت  كما  االأردن  في  الديمقراطية  وم�صتقبل 
�صاحب الجاللة الها�صمية الملك عبداهلل الثاني ابن الح�صين قد طرحها منذ اأواخر 
االإ�صالح،  عملية  الدائر حول  الوطني  النقا�س  في  م�صاهمًة من جاللته  عام 2012، 
وتناول فيها الم�صيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير النظام الديمقراطي 
لخدمة جميع االأردنيين، واالأدوار المنتظرة لنجاح الديمقراطية المتجددة، والطريق 
نحو التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة، وتعميق التحول الديمقراطي: االأهداف 

والمنجزات واالأعراف ال�صيا�صية.

قال �صمو االأمير الح�صن بن طالل في كلمته: »اإن عملية االإ�صالح ال�صيا�صي في 
االأردن ترافقت مع اإ�صدار االأوراق النقا�صية الملكية الخم�س، التي تمحورت حول اأ�ص�س 
بناء الديمقراطية وتطوير النظام الديمقراطي، واأدوار اأطراف المعادلة ال�صيا�صية، 
والتمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة، والتي اعُتبرت خريطة  طريق يتلم�س من 
والتغيير«، م�صيفًا  االإ�صالح  وي في  ال�صَّ الدولة طريقهم  اإدارة  القائمون على  خاللها 
اأن ماأ�ص�صة منظومة االإ�صالح الديمقراطي المن�صود يجب اأن ت�صتند اإلى تفعيل اأ�صلع 
تكاملية ثالثة: �صيا�صية- اقت�صادية-اإجتماعية؛ ف�صاًل عن المجمتع المدني، اإذ ت�صهم 

هذه المكونات معًا في تفعيل االإرادة ال�صعبية الحرة وتنوير العقل المجتمعي.
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اأهم  حول  فكرية  لقاءات  ينظم  اأن  اختار  العربي  الفكر  منتدى  اأن  اإلى  ونوه 
المو�صوعات التي طرحتها االأوراق، وكان القا�صم الم�صترك بينها هو حيوية الحوار، 

اإدراكًا  الأهمية اإعمال الفكر والدرا�صة المعمقة الجادة لم�صامين االأوراق النقا�صية.

م وال م�صتقبل لنا جميعًا اإال بتفعيل اآلية الحوار القائم على  وقال �صموه: ال تقدرّ
احترام االختالف في وجهات النظر، ب�صكل ي�صمح بالنقا�س المو�صوعي الجاد حول 
اأن  اأهمية  اإلى  م�صيرًا  واالإقليمية،  الوطنية  الم�صتركات  وتعريف  االأولويات  تحديد 
اأ�صا�صيًا  ركنًا  ت�صبح  اأن  يجب  التي  الر�صيدة  الحاكمية  بمفهوم  االإن�صان  نتحدث عن 
من اأركان المجتمع لتفعيله، انطالقًا من اأن المواطنة تعد ال�صمانة الحقيقية لالأمن 

االإن�صاني التي تمكن المواطن من الم�صاركة في تقرير م�صيره. 

الملك  جاللة  اإن  الفايز،  في�صل  العين  باالإنابة  االأعيان  مجل�س  رئي�س  وقال 
عبداهلل الثاني، منذ توليه �صلطاته الد�صتورية، رفع �صعار اال�صالح ال�صامل في جميع 
المجاالت واأر�صى روؤية وا�صحة لم�صتقبل الديمقراطية في االأردن مما مكنا من تحقيق 
بينها  من  الديمقراطي  النهج  وتعميق  اال�صالح  طريق  على  االنجازات  من  العديد 
اجراء تعديالت د�صتورية اأفرزت الهيئة الم�صتقلة لالنتخاب ومحكمة د�صتورية، اإ�صافة 
ال�صلطات،  بين  الف�صل  مبداأ  وعززت  ودوره  البرلمان  تح�صين  على  عملت  اأنها  اإلى 
كما اأقرت العديد من الت�صريعات التي دعمت منظومة النزاهة وال�صفافية والم�صاركة 

ال�صعبية والحريات العامة.

ور: اإن ا�صهار هذه الوثيقة  اأبوحمرّ من جهته، قال اأمين عام المنتدى د. محمد 
اء، حول االأوراق  الفكرية المرجعية ياأتي نتاجًا لتفاعل نموذجي حر، وحوار هادف بنرّ
الح�صين،  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  تف�صل  التي  الخم�س،  الملكية  النقا�صية 
بالم�صاهمة من خاللها في النقا�س الوطني حول العملية اال�صالحية ومنطلقاتها نحو 
المتدرج  التر�صيخ  هي:  ثالث  ركائز  على  تقوم  وحيوية،  متجددة  اردنية  ديمقراطية 
بالم�صاركة  والمعزز  الد�صتورية؛  بالملكية  الم�صتظل  البرلمانية؛  الحكومات  لنهج 

ال�صعبية اأو المواطنة الفاعلة.

واأ�صار النائب االأول لرئي�س مجل�س النواب النائب اأحمد ال�صفدي، في كلمته، 
اإلى اأن الكتاب اأ�ص�س لفكرة اأن المواطن عن�صر فاعل في اإدارة ال�صاأن المحلي واالبتعاد 
منها  انطلقت  التي  االأ�صا�صية  الفكرة  وهي  بالقبول،  واالإذعان  والتلقي  النمطية  عن 
الذي تتحقق  المن�صود  اليوم  اإلى  الجميع  اإلى تطلع  الملكية، منوهًا  النقا�صية  االأوراق 
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يتم  واأن   ، المراد  اإلى  توؤدي كل جهة دورها و�صواًل  واأن  ال�صاملة،  الملكية  الروؤية  فيه 
لبناء  واأن يقوم الجميع بدورهم  االأمة  ال�صلطات ومن قبلها  الفعلي من قبل  التطبيق 

الديمقراطية وتطويرها. 

االأوراق  في  الملكية  الروؤية  اأن  الم�صري  طاهر  االأ�صبق  الوزراء  رئي�س  واعتبر 
ومو�صوعية  بجراأة  يتناول  م�صروع  ومتكامل،  نوعي  وطني  لم�صروع  توؤ�ص�س  النقا�صية 
روح  يحاكي  بما  المتدرج  للتطور  الموؤهلة  الناه�صة  الع�صرية  الدولة  �صائر متطلبات 
الع�صر من جهة، وما ي�صون الثوابت الوطنية والقومية والدينية من جهة ثانية، الفتا 
اإلى اأن مبادرة جاللة الملك بطرح هذه االوراق النقا�صية تمثل �صابقة لي�س في تاريخ 
ال�صعيد  على  ال�صيا�صي  القيادي  العمل  م�صيرة  في  واإنما  فح�صب،  والمنطقة  االأردن 

العالمي باأ�صره. 

واأكد وزير االعالم االأ�صبق د. نبيل ال�صريف، اأن الم�صار المتمثل بطرح القائد 
الأفكاره للنقا�س العام هو بالفعل اأمر قليل الحدوث في عالقات القادة ب�صعوبهم، فقد 
اعتادت الكثير من ال�صعوب على تلقي اأوامر القادة ونواهيهم ال طروحاتهم واأفكارهم، 
م�صيفًا اأن جاللة الملك ر�صم في هذه االأوراق النقا�صية مالمح الغد االأردني البهي، 
للمواطن  �صيكون  حيث  الن�صطة،  ال�صيا�صية  والحياة  ال�صراكة  على  قائم  نموذج  وهو 

الم�صوؤولية الكبرى في اإدارة �صوؤون حياته من خالل موؤ�ص�صات د�صتورية را�صخة. 

بدءًا  الحوار  اإلى مراحل جل�صات  اربيحات،  د. �صبري  االأ�صبق  الوزير  وعر�س 
ونقا�صات  اإجراء حوار  باأهمية  للمنتدى  الح�صن بن طالل  االأمير  �صمو  توجيهات  من 
لالأطروحة واالأوراق الملكية، ومرحلة النقا�صات التي دارت وكيفية اختيار المتحدثين 

من جميع االأطياف ال�صيا�صية، ومن ثم توثيق هذه النقا�صات وتحليلها.

ولفتت د. اأدب ال�صعود اإلى الحوارات العميقة التي تمت لمناق�صة االأوراق الملكية 
في منتدى الفكر العربي من قبل اأهل الفكر واالخت�صا�س، م�صيرة اإلى اأهمية تعميم 
التجربة لت�صمل جميع �صرائح المجتمع على امتداد الوطن، اإذ اإن التغير االجتماعي 

الحقيقي يبداأ من القاعدة �صعودًا باتجاه راأ�س الهرم.

وفي ختام الحفل الذي اأداره وزير الثقافة االأ�صبق جري�س �صماوي، وح�صره عدد 
م �صمو االأمير الح�صن الجهات الداعمة الإ�صدار الكتاب  من ال�صفراء والم�صوؤولين، كررّ

وتنظيم هذا الحدث.
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الجل�سة الحوارية الثامنة ع�سرة حول الأوراق النقا�سية الملكية
)الورقة النقا�سية ال�ساد�سة – اللقاء الأول(

»�سيادة القانون اأ�سا�س الدولة المدنية«*

المتحدثون: دولة الأ�ستاذ طاهر الم�سري ع�صو المنتدى؛ معالي د. هايل داوود؛
�سعادة اأ.د. نعمان الخطيب؛ �سعادة د. مو�سى �ستيوي

)2016/10/25(

مو الملكيرّ االأمير الح�صن بن  ، بتوجيهات �صاحب ال�صرّ نظمرّ منتدى الفكر العربيرّ
طالل، رئي�س المنتدى وراعيه، الجل�صة الحوارية الثامنة ع�صرة، في 2016/10/25، 
الدولة  اأ�صا�س  القانون  »�صيادة  عنوان  تحت  ال�صاد�صة  الملكية  النقا�صية  الورقة  حول 

ا�صة والباحثين واالأكاديميين واالإعالميين.  المدنية«، بم�صاركة نخبة من ال�صرّ

بداأها  التي  النقا�صية  اللقاءات  �صل�صلة  �صياق  �صمن  الجل�صة  تلك  عقد  وياأتي 
التي  الخم�س  النقا�صية  االأوراق  لدرا�صة   2013 )�صبتمبر(  اأيلول  �صهر  منذ  المنتدى 
الديمقراطية  »بناء  اأ�ص�سرّ  حول  الح�صين،  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  طرحها 
ال�صيا�صية«،  المعادلة  اأطراف  و»اأدوار   ،» الديمقراطيرّ النظام  و»تطوير  دة«،  المتجدرّ
التي   ،» الديمقراطيرّ التحول  و»تعميق  الفاعلة«،  والمواطنة  الديمقراطي  و»التمكين 
ة  معتبررّ ومبادئ  ال�صامل  ال�صيا�صيرّ  االإ�صالح  طريق  لخريطة  متقدمًا  منظورًا  ت  اأر�صرّ
قناعات  خها  تر�صرّ حين  اإلى  االأردن،  في  والممتدة  المتطورة  الديمقراطية  للممار�صة 

. ثابتة، في اإطار النظام الملكيرّ الد�صتوريرّ

االأمين  قال  حيث  فيها؛  الم�صاركين  بمداخالت  اأعمالها  الجل�صة  اأ�صتهلت  وقد 
اإن »الروؤية الملكية ال�صامية، المنطلقة من اأ�سرّ الم�صوؤولية  ور،  العام د. محمد اأبوحمرّ
الجماعية لتعميق الم�صيرة الديمقراطية و�صمان اأ�صباب نجاحها، توؤكد اأن ا�صت�صراف 
الموؤثرة  والعوامل  الجوانب  لمختلف  واٍع  ا�صتراتيجي  تخطيط  عملية  الم�صتقبل 



75

ووحدته  االأردن  ح�صانة  ل�صمان  وتناغمها  االأدوار  تكامل  ينبغي  بما  الم�صيرة،  في 
الوطنية اأمام التحديات التي واجهت هذا البلد منذ تاأ�صي�س الدولة االأردنية الحديثة 
ببلدان متعددة  التي تحدق  والتفتت  وال�صرذمة  التق�صيم  اأخطار  اليوم، في ظل  حتى 
تحددها  للمنطقة،  جديدة  تق�صيم  خريطة  عن  الحديث  وو�صط  العربي،  الوطن  من 

وتحكمها م�صالح واأجندات اإقليمية وخارجية«.

مات  توؤكد على مقورّ الملكية  النقا�صية  االأوراق  الواردة في  »االأفكار  اأن  واأ�صاف 
القانون،  و�صيادة  المواطنة  لمفهوم  قيمية  منظومة  وبناء  االأردنية،  الوطنية  الهوية 
الجامعة  المدنية  الدولة  اإطار  في  والم�صوؤوليات  الواجبات  ويحدد  الحقوق  يكفل  بما 
نات االجتماعية، واعتبار التنوع م�صدر االزدهار الثقافي واالجتماعي  لمختلف المكورّ
حقوق  ل�صمان  كمتطلب  االأقلية  حقوق  �صورّن  مع  ال�صيا�صي،  والتعدد  واالقت�صادي 

االأغلبية، و�صيادة القانون ك�صامن للحقوق وتعزيز العدالة االجتماعية«. 

من جانبه؛ اعتبر رئي�س الوزراء االأ�صبق، رئي�س مجل�س االأعيان االأ�صبق، طاهر 
الم�صري، اأن الورقة النقا�صية الملكية ال�صاد�صة »ت�صبرّ في �صميم مفهوم بناء الدولة، 
بالدعم  وتحظى  كا�صحًا،  �صعبيًا  تعدرّ مطلبًا  اإ�صالحية  تنويرية  اأفكار  تحتويه من  لما 

.» والقبول الجمعيرّ

على  للتاأكيد  �صبياًل  الورقة،  لم�صمون  والحقيقي  الواقعي  »التنفيذ  اإلى  ودعا 
وعلى  والمح�صوبية،  والوا�صطة  الف�صاد  ومحاربة  القانون  ل�صيادة  الفعلية  الممار�صة 
، وحتى ترى النا�س، المطالبة بالتنفيذ،  الم�صداقية في ا�صتمرارية الخط االإ�صالحيرّ

ية فعلية في ذلك«. اأن ثمة جدرّ

وبين الم�صري اأن »هناك �صوء فهم حول مفهوم الدولة المدنية؛ و�صواء اأكانت 
دولة مدنية اأم دولة القانون اأم دولة المواطنة، فاإن تلك المباديء التي احتوتها الورقة 

يجب تنفيذها وممار�صتها فعليًا دونما تاأخير ومماطلة، وبال تاأويل«.
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بدوره؛ قال وزير االأوقاف وال�صوؤون والمقد�صات االإ�صالمية ال�صابق، هايل داوود، 
اإن الورقة النقا�صية الملكية ال�صاد�صة »تناولت ثالث ق�صايا مهمة ومترابطة تتمثل في؛ 
المواطنة، و�صيادة القانون، والدولة المدنية، التي يقوم اأ�صا�صها على �صيادة القانون 

.» وتحقيق االأمن واالأمان المجتمعيرّ

الجهات  ت�صافر جهود  يتطلب  الذي  التنفيذ  اإلى خطوة  »االنتقال  اأهمية  واأكد 
ك�صلطة  التنفيذ  مهمة  في  االأول  المخاطب  تعتبر  »الحكومات  اأن  مبينًا  المعنية«، 
تنفيذية، لتطبيق القانون، واإتاحة الفر�صة اأمام تحقيق الم�صاواة �صمن اأ�ص�س �صفافة 
وعادلة، اإلى جانب الجهات الرقابية، مثل هيئة مكافحة الف�صاد، والتي يقع على عاتقها 

جميعًا م�صوؤولية التحرك والعمل لك�صف مواطن الخلل ومكامن اختراق القانون«.

باعتبارها  االإعالمية،  وللمنابر  الق�صائية،  لل�صلطة  المهم  »الدور  اإلى  ولفت 
نًا اأن »الدولة  جهات مهمة، كل ح�صب دوره، لفر�س هيبة القانون واإعالء �صيادته«، مبيرّ
االإ�صالمية لي�صت دولة دينية بالمفهوم ال�صيق، واإنما يتم العمل في اإطار من االجتهاد 
الم�صيب حينًا والخاطيء طورًا اأخرى، ولي�س من منطلق الجزم باأنها من اإرادة حكم 

اهلل تعالى«.

في  الد�صتوري  القانون  واأ�صتاذ  الد�صتورية  المحكمة  ع�صو  توقف  جهته؛  من 
االأردنية  المملكة  د�صتور  عند  مداخلته  في  الخطيب،  نعمان  االأردنية،  الجامعات 
�س للدولة المدنية المتقدمة وكفل مبداأ  الها�صمية لعام 1952 مع تعديالته، الذي »اأ�صَّ
خاللها  من  تترجم  التي  القانونية  للقواعد  االأ�صمى  االإطار  ممثاًل  القانون،  �صيادة 
دعوات جاللة الملك في الورقة النقا�صية ال�صاد�صة، التي ركزت على �صيادة القانون 
وما يترتب على ذلك من عدالة وم�صاواة بين المواطنين، مما يعزز مقومات النظام 

بموؤ�ص�صاته واأفراده ويزيد من ا�صتقراره، وينقلنا اإلى م�صتقبل اأف�صل«.

ومنتمي  وم�صوؤول  �صالح  مواطن  تتطلب خلق  الحالية  »المرحلة  اأن  على  و�صدد 
للقانون  المطلق  االإحترام  ي�صكل  حيث  الأ�صرته،  منتمي  هو  مثلما  وقيادته،  لوطنه 
عنوانًا رئي�صًا للوالء والتفاني للدولة«، الأن »التحديات التي تواجهنا ال تتمثل في ق�صور 

الت�صريعات فح�صب، بل في �صعف االإح�صا�س بالم�صوؤولية«، بح�صب قوله.
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االأردنية،  الجامعة  في  اال�صتراتيجية  الدرا�صات  مركز  عام  مدير  اعتبر  فيما 
د.مو�صى �صتيوي، اأن »توقيت الورقة النقا�صية ال�صاد�صة ال يقل اأهمية عن م�صمونها، 
حيث جاءت على خلفية نقا�س حول هوية الدولة االأردنية، ال �صيما فيما يتعلق بعالقة 
الدين بالدولة اأو ال�صيا�صة، وفي ظل انق�صام حاد وخطير بين التيارات الفكرية، وما 
، وخطاب الكراهية غير المقبول  ال�صلم المجتمعيرّ جرى من تطورات واأحداث تهدد 

لبع�س الف�صائيات في تهديد اأ�ص�س اجتماعية و�صيا�صية«.

وتحدث عن »المظاهر ال�صلبية المتمثلة في تنامي نزعة عدم احترام القانون، 
وتراجع  العدالة،  بعدم  ال�صعور  وتنامي  بالموؤ�ص�صات،  الثقة  وتدني  اإنفاذه،  و�صعف 
ال�صعور بالهوية الوطنية، مقابل تنامي الهويات الفرعية، وت�صاعد الفكر المتطرف، 

وعالقة ذلك بتراجع �صيادة القانون وهيبة الدولة«.

مع  خا�صة  القانون،  �صيادة  تراجع  اإلى  العامة  االإدارة  في  االأزمة  »توؤدي  بينما 
�صعف القدرة على التخطيط اال�صتراتيجي المبني على المعلومات الدقيقة، ومركزية 
االإدارة اأو البيروقراطية، وعدم قدرة االإدارة على االإ�صتجابة للم�صكالت االقت�صادية 
العيارات  واإطالق  المجتمعي  والعنف  والبطالة  كالفقر  المت�صاعدة،  واالإجتماعية 
النارية والمخدرات، مما يوؤدي اإلى تراكم الم�صكالت ومفاعيلها اأي�صًا، ف�صاًل عن االآثار 
من  الحوكمة  موؤ�صرات  في  والتراجع  المعنية،  االإدارات  بين  التن�صيق  لغياب  ال�صلبية 

حكم القانون، وال�صيطرة على الف�صاد، والفاعلية الحكومية، والم�صاركة والم�صاءلة«.

الم�صتقبل  لدولة  الملكية  الروؤية  يحقق  متكامل  »م�صروع  اإلى  �صتيوي  ودعا 
االأردنية؛ من خالل و�صع خريطة طريق لتنفيذ ما ورد في االأوراق النقا�صية ال�صت، 

وبم�صاركة كافة الفئات«.

اإلى ذلك؛ اأكد الح�صور على اأهمية م�صمون الورقة النقا�صية الملكية ال�صاد�صة 
وفق  »تنفيذها  �صرورة  اإلى  داعين  الديمقراطية،  المدنية  الدولة  لبناء  توؤ�ص�س  التي 

اآليات وا�صحة ومحددة«.

المدنية،  الدولة  م�صطلح  ب�صاأن  الدائر  اللغط  حول  النقا�صات  دارت  فيما 
الدولة  »مفهوم  اأن  معتبرين  منه،  والموقف  مفهومه  حيث  من  حياله  والمختلف 
النظر عن  ب�صرف  المواطنين،  لكل  ورحابها  ع م�صمونها  يت�صرّ المدنيرّة  الديمقراطية 
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والعدالة،  الم�صاواة  تحقيق  الد�صتور،  ب�صمانة  فيها،  ويتم  ومعتقداتهم،  توجهاتهم 
ان ال�صفافية والم�صاءلة،  وتعزيز الحريات العامة والتعددية ال�صيا�صية والحزبية، و�صمرّ
ومكافحة الف�صاد، وتحقيق االإندماج االإجتماعيرّ على م�صتوى الهوية والمواطنة، بعيدًا 

«، بح�صبهم. لم المجتمعيرّ د ال�صرّ عن الهويات الفرعية، التي تهدرّ

من  العام؛  االأردني  بالم�صهد  تع�صف  التي  التحديات  عند  الم�صاركون  وتوقف 
والف�صاد،  والمح�صوبية،  الوا�صطة  وتنامي  والفقر،  البطالة  معدالت  ارتفاع  حيث 
مركزين في مداخالتهم النقا�صية على »المواطنة« التي ت�صكل مكونًا اأ�صا�صيًا في بنيان 
د �صيادة القانون، بما يتطلب »تحقيق االن�صجام  الديمقراطية، وللم�صاواة، مثلما تج�صرّ
»الت�صحيات/  �صراكة  لمعادلتي  المتوازي  واال�صتالل  والواجبات،  الحقوق  بين  التام 
المكا�صب« وتوزيع »المكا�صب/ االلتزامات« في الدولة مع مفهوم المواطنة القائم على 
مبداأ تكافوؤ الفر�س والم�صاواة في الحقوق والواجبات وعدالة التوزيع، بالن�صبة لل�صلطة 

والثروة ومقدرات االأمة، و�صيادة القانون، والف�صل المتوازن بين ال�صلطات.

وين�صجم ذلك، بح�صبهم، مع »و�صع معايير وا�صحة للتعيين ومنع االحتكار في 
الوظائف العليا، وفر�س مت�صاوية في العمل والتعليم وال�صحة، والق�صاء على الوا�صطة 

والمح�صوبية، ومكافحة الف�صاد، واعتماد ال�صفافية والم�صاءلة«.

ودعا الم�صاركون اإلى »تر�صيخ قيرّم الم�صاركة وثقافة الحوار واحترام االختالف 
ية« و»المواطنة  طة المجتمعرّ والتوافق الم�صترك، والتي توؤ�ص�سرّ في المح�صلة »للَدمقررّ
الخالفات  وحل  والروؤى  ال�صفوف  وتوحيد  الثقة  وتعزيز  التجديد  ولمرافد  الفاعلة« 
 ، اآلية �صلميرّة ت�صمن ال�صلم المجتمعيرّ المواقفية واحتواء التناق�صات الداخلية �صمن 

.» باعتبارها اأ�سرّ عملية االإ�صالح والبناء الديمقراطيرّ

الفاعلة،  ال�صراكة  وخلق  المعنية،  االأطراف  جهود  »ت�صافررّ  اأهمية  اإلى  ولفتوا 
على قاعدة الحوار الوطنيرّ ال�صامل، من اأجل تعزيز �صعور االنتماء والوعيرّ الوطني، 
وال �صيما عند ال�صباب، وتحقيق هدف التمكين الديمقراطيرّ وتج�صيد �صيادة القانون، 

لبناء الدولة المدنية الديمقراطية«. 
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الإ�سالح ال�سيا�سي والق�ساء الد�ستوري

محا�سرة »الالمركزية والحكم المحلي«*
لمعالي العين توفيق كري�سان

نائب رئي�س الوزراء ووزير �صابق لل�صوؤون البرلمانية؛ ع�صو مجل�س االأعيان )�صابقًا(
)2015/5/26(

قال العين توفيق كري�صان في محا�صرته: اإن الالمركزية في اإدارة الدولة هي 
اللقاءات  خالل  من  �صعبي  ذهني  ع�صف  الإثارة  البالد،  �صيد  يطرحها  ملكية  روؤية 
في  قريبا  �صُيطرح  الالمركزية  قانون  اأن  واأ�صاف  ال�صعبية.  والحوارات  والندوات 
طريقه  لياأخذ   )2015( حزيران  من  االأول  في  النواب  لمجل�س  اال�صتثنائية  الدورة 
دفع  قوى  يولرّد  ك  محررّ الدولة  اإدارة  في  الالمركزية  واأن  الد�صتورية.  مراحله  �صمن 
في  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  االإ�صالح  من  كاًل  ليواكب  االإداري  االإ�صالح  نحو  لالأمام 
العقد  بدايات  في  االأردن  في  الحكم  نظام  انتهجها  التي  والتطوير  االإ�صالح  م�صيرة 

الما�صي، و�صمن المبادئ الد�صتورية والثوابت الوطنية االأردنية.
المنافع من تطبيق الالمركزية، حيث اعتبرها تعمل على  اإلى عدد من  ولفت 
مظلة  تحت  المحافظة  م�صتوى  على  واالجتماعية  االقت�صادية  االولويات  �صلم  ترتيب 
ب�صرائحها  ال�صعبية  الم�صاركة  قاعدة  تو�صيع  على  وتعمل  االأردنية،  الدولة  اأولويات 
المتنوعة في اتخاذ القرارات ذات ال�صلة بحياتهم وعي�صهم الم�صترك �صمن منطقتهم 

و�صمن دولتهم من خالل المجال�س المحلية التي يختارونها باأنف�صهم.
تقليل  خالل  من  باأنف�صهم  المواطنين  ثقة  ز  تعزرّ الالمركزية  اأن  اإلى  نوه  كما 

ز اال�صتقرار االجتماعي وال�صيا�صي.  م�صارات البيروقراطية االإدارية، وتعزرّ
�صمن  ياأتي  الن�صاط  هذا  اإن  ور  اأبوحمرّ محمد  د.  العام  االأمين  قال  جهته،  من 
اأن  وخا�صة  المحلية  ال�صاحة  على  ال�صاخنة  الموا�صيع  مواكبة  على  المنتدى  حر�س 
المو�صوع من اأكثر ال�صوؤون التي تدور حولها اأحاديث وحوارات متعددة، مبينًا اأهمية اأن 
تقود النخب مثل هذه الحوارات لت�صخي�س روؤية توافقية حول االأ�صلوب االأمثل لتطبيق 

الالمركزية.
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برعاية �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم، اإطالق كتاب 
»الإ�سالح ال�سيا�سي والم�ساركة ال�سيا�سية في الأردن«*

لمعالي اأ.د. اأمين الم�ساقبة، والباحث الأ�ستاذ ه�سام الخاليلة
التعقيب: دولة د. معروف البخيت؛ معالي اأ.د. في�سل الرفوع، ع�صو المنتدى

)2016/3/16(

يمتلك  بما  االأردن،  به  قام  الذي  بالدور  طالل  بن  الح�صن  االأمير  �صمو  اأ�صاد 
من اإمكانات، في ا�صتقبال موجات اللجوء الب�صري من دول الجوار في ظل الظروف 

ال�صعبة التي تمر بها المنطقة.

وا�صتذكر �صموه م�صاهمات االأحرار العرب الذين التفوا حول راية الثورة العربية 
الكبرى بقيادة ال�صريف الح�صين بن علي.

واأكد �صرورة اعتماد العقل في التعامل مع اأحداث التاريخ واالبتعاد عن العواطف 
ال�صلبية؛ م�صيرًا اإلى اأهمية الحوار المو�صوعي الذي يج�صر الم�صافة فيما بيننا ويقارب 
ما بين العقل والوجدان، والذي ي�صتند اإلى م�صدر معرفي ومو�صوعي. ودعا �صموه اإلى 
تاأ�صي�س بنك اإقليمي لالإعمار والتنمية يعيد البناء بعد الحروب التي األمت بالمنطقة 

وي�صب ا�صتثماراته في �صالح كرامة االإن�صان وم�صتقبله.
اإلى قراءة  المبادرة  الموؤ�ص�صات  العربي كان من �صمن  الفكر  اأن منتدى  وبيرّن 
االأوراق النقا�صية الملكية وتحليلها واالهتمام بما تحمله من روؤية اإ�صالحية على اأكثر 
من �صعيد، موؤكدا �صموه �صرورة االرتقاء بالعملية التعليمية التي توؤ�ص�س لحالة تكون 
فيها مخرجات التعليم متوافقة مع ما يتطلبه �صوق العمل من احتياجات عملية وتنموية.
وقال نائب رئي�س مجل�س االأعيان د. معروف البخيت: »لقد وجدت في الكتاب 
عر�صًا مكثفًا لتاريخ بناء الموؤ�ص�صات في االأردن منذ ن�صاأة الدولة وتطرق اإلى التعديالت 

الد�صتورية التي �صملت ما يقارب ثلث الد�صتور في العام 2011«.
الدولية  للدرا�صات  الثاني  بن عبداهلل  الح�صين  االأمير  كلية  وقال عميد 
وع�صو المنتدى اأ.د. في�صل الرفوع: اإن اأهمية الكتاب تكمن بح�صن اختيار التناول 
االرتباك  من  حالة  في  المنطقة  فيه  تدخل  الذي  الوقت  في  المركزية،  لق�صايانا 

والفو�صى والتوتر.
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ور: اإن خال�صة الجل�صات  من جانبه قال االأمين العام للمنتدى د. محمد اأبوحمرّ
االإ�صالحية  والتوجهات  الملكية  النقا�صية  االأوراق  م�صامين  لمناق�صة  الحوارية 
اأ�صبح مرجعًا في  الثاني �صدرت في كتاب  المتقدمة في روؤية جاللة الملك عبداهلل 

درا�صة الحوار الوطني ور�صم خريطة م�صتقبل الوطن وطموحات اأبنائه.

اأما اأ.د. اأمين م�صاقبة فقال: اإن الكتاب يبحث في العالقة بين االإ�صالح ال�صيا�صي 
والم�صاركة ال�صيا�صية في الحالة االأردنية ويعالج بمو�صوعية ماهية االإ�صالح ال�صيا�صي 
في االأردن التي ت�صكل نموذجًا اإيجابيًا في منطقة تع�صف بها الحروب والفو�صى من 

كل جانب.

مناق�سة واإ�سهار كتاب »النظرية العامة للق�ساء الد�ستوري«*
المتحدث: معالي اأ.د. كامل ال�سعيد، ع�صو المحكمة الد�صتورية ووزير �صابق

التعقيب: �سعادة اأ.د. نعمان الخطيب، ع�صو المحكمة الد�صتورية واأ�صتاذ القانون الد�صتوري
)2016/11/8(

ور الكتاب باأنه م�صاهمة قيرّمة من  في كلمته التقديمية، و�صف د. محمد اأبوحمرّ
موؤلفه د. كامل ال�صعيد في درا�صة وتحليل وتاأ�صيل قانون المحكمة الد�صتورية، وقال: 
التوجيهي  التو�صيفي  بمنهجها  علميًا،  الموثقة  والجامعة،  الوافية  الدرا�صة  هذه  اإن 
اأن  كما  وال�صيا�صيون،  والم�صرعون  الحقوقيون  منه  ي�صتفيد  مرجعًا   تعد  المقارن، 
الكتاب من جانب اآخر ينطوي على فائدة في تاأريخ التطور الت�صريعي المتعلق بالد�صتور 

االأردني.

في  البحث  ركز  اأنه  ال�صعيد  كامل  د.  الموؤلِّف  اأو�صح  الكتاب  حول  كلمته  وفي 
للدفع  بها  القيام  المحامين  على  يتعيرّن  التي  واالإجراءات  المبا�صر  الطعن  اأ�صول 
اأو المو�صوع،  اإن في ال�صكل  بعدم د�صتورية القوانين واالأنظمة، والحكم بقبول الدفع 
التمييز بين الطعن المبا�صر والدفع وفقًا لما يتطلبه الد�صتور والقانون،  مع �صرورة 

والتمييز اأي�صًا بين االأحكام والقرارات وفق الد�صتور والقانون.
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واأ�صاف اأن الكتاب عالوة على ذلك يبحث في تحديد القوانين واالأنظمة التي 
تكون خا�صعة للرقابة الق�صائية للمحكمة الد�صتورية، وكذلك القوانين واالأنظمة غير 
�صدور  ومو�صوع  د�صتورية،  غير  واالأنظمة  القوانين  هذه  تكون  ومتى  لها،  الخا�صعة 
االأحكام والقرارات عن المحكمة الد�صتورية ومدى �صحتها وطرق تف�صير الن�صو�س 
الد�صتورية، مع تحديد معنى التف�صير، مبينًا اأن الكتاب ا�صتمل على االأحكام والقرارات، 
تنتاب  التي  العيوب  اأن  اإلى  م�صيرًا  الباحث،  اإليها  انتهى  التي  التو�صيات  اإلى  اإ�صافة 

الن�صو�س القانونية تظهر بعد تطبيقها. 

اإلى  جديدة  اإ�صافة  قدم  ال�صعيد  كامل  د.  اأن  فاعتبر  الخطيب  نعمان  د.  اأما 
و�صليمة،  وا�صحة  بلغة  وذلك  عمومًا،  واالإن�صانية  والعربية  االأردنية  القانونية  المكتبة 
وكذلك  التاأليف،  في  الموؤلف  وخبرة  معرفة  يعك�س  ومترابط  �صهل  عر�س  واأ�صلوب 
خبرته العلمية والعملية بو�صفه اأ�صتاذًا اأكاديميًا وع�صوًا في محكمة التمييز وع�صوًا في 
المحكمة الد�صتورية، مما انعك�س بو�صوح في الكتاب وفي االآراء الوا�صحة وال�صريحة 

التي ا�صتملت عليها ف�صوله.
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الموؤتمرات واللقاءات ال�سبابية

برعاية �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم، الموؤتمر 
ال�سبابي العربي »الريادة والإبداع«

بح�سور �ساحبة ال�سمّو الملكّي الأميرة رحمة بنت الح�سن المعظمة
)بالتعاون مع الّمْركز العربّي الدولّي لريادة الأعمال وال�ستثمار/منظمة الأمم المتحدة 

للتنمية ال�سناعية UNIDO في البحرين(
)المنامة/ البحرين، 2015/1/21(

العرب  والمواطنين  المدني  المجتمع  بين  التعاون  اأهمية  الموؤتمر  نتائج  اأكدت 
في  تاأخذ  الة،  فعرّ اقت�صادية  وا�صتراتيجيات  �صيا�صات  و�صع  اأجل  من  وحكوماتهم 
منطقة  بو�صفه  العربي  للعالم  وال�صيا�صي  واالجتماعي  االقت�صادي  التاأثير  االعتبار 
المتو�صط  في  العربي  المواطن  دخل  رفع  على  والعمل  واحدة،  وجغرافية  ح�صارية 
وتنمية  وتقويتها،  الوطنية  االقت�صادات  وتطوير  العالم،  في  للدخوالت  بالن�صبة 
اال�صتثمارات، والتخفيف من البطالة اإلى اأق�صى الحدود الممكنة، والعمل على تمكين 
االأعمال،  ريادة  مجال  في  واالإبداعات  االبتكارات  رعاية  خالل  من  والمراأة  ال�صباب 
وتوفير البيئة الداعمة لرياداتهم؛ و�صواًل اإلى تحول الدول العربية اإلى دول �صناعية 

ل كتلة اإقليمية موؤثرة في االقت�صاد الدولي. ذوات اقت�صادات قوية، ت�صكِّ

كما اأ�صاد الم�صاركون بم�صمون الكلمة االفتتاحية ل�صمو االأمير الح�صن بن طالل، 
التي األقتها باالإنابة �صمو االأميرة رحمة بنت الح�صن، وما ا�صتملت عليه هذه الكلمة من 
تعمق في ت�صخي�س اأ�ص�س واأبعاد عملية النهو�س بالكفاءات العلمية والمهنية ال�صبابية، 
واالإ�صهام بتاأهيل القيادات االإدارية على م�صتوى الوطن العربي، من خالل تجديد �صمو 
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القيادات االإدارية  تاأهيل  بتاأ�صي�س معهد عربي لالإدارة يتولى  االأمير الح�صن لمقترحه 
الواعدة، وخلق اأجيال قادرة على التعامل مع التطورات في مجال اإدارة الموارد وقيادة 
الموؤ�ص�صات، وتحقيق القدرة التناف�صية على الم�صتوى العالمي، ف�صاًل عن اإعداد ال�صباب 
ليتمكنوا من الم�صاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم، والتعاطي بطرق موؤثرة مع العالم.

بناء  في  التعليم  دور  على  االإطار،  هذا  �صمن  رئي�صي،  ب�صكل  الكلمة  زت  وركرّ
ال�صاحة  في  للم�صاهمة  واالإبداع  والمعرفة  العقل  باأدوات  ز  المجهَّ الفاعل  المواطن 
نف�صه  الوقت  وثقافته ومدركًا في  بهويته  المواطن فخورًا  يكون هذا  العالمية، بحيث 
للقيم االإن�صانية الم�صتركة، وعلى الدور المهم لل�صباب في خطط االإ�صالح وعمليات 
الكثير من حملة  التفكير. فهناك  اإلى منهجية وا�صحة في  التي هي بحاجة  التطوير 
ال�صهادات العليا في مجاالت مختلفة وممن يمتلك ال�صهادة والكفاءة والخبرة، غير اأن 
التطوير ال يعتمد على هذه العنا�صر وحدها واإنما يحتاج اإلى روؤيا وا�صحة منفتحة على 
العالم تكون في توا�صل وتفاعل مع الروؤى التنويرية االأخرى. وكمثال على المبادرات 
اأُن�صئت عام  التي  لل�صباب«،  الح�صن  اإلى »جائزة  الح�صن  االأمير  �صمو  اأ�صار  الوطنية، 
نفو�س  في  االأ�صا�صية  االإن�صانية  والمهارات  القيم  تعميق  على  حر�صت  والتي   1984

ال�صباب من اأجل بناء مجتمع الم�صتقبل.

ودعا �صمو االأمير الح�صن اإلى االنتقال من ثقافة اال�صتهالك اإلى االإنتاج، واإعادة 
�صموه:  وقال  ال�صيا�صة.  ولي�س  ال�صيا�صات  على  والتركيز  والثروة،  العمل  بين  التكامل 
لل�صباب،  واالإق�صاء  والتهمي�س،  واالغتراب،  التطرف،  ظواهر  انت�صار  �صوء  في  اإنه 
فال بد من ت�صجيع انخراط ال�صباب في المجتمع بداًل من انعزاله و�صلبيته. وال بديل 
عن تمكين ال�صباب، واإتاحة الفر�س لهم من اأجل م�صاركة اأكبر في �صنع القرار في 
للتغيير  تقباًل  االأكثر  الفئة  »فهم  حياتهم،  في  الموؤثرة  االإن�صانية  االأن�صطة  مجاالت 

والتجديد  والتعامل بروح مبدعة«.
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ل االقت�صادي واالجتماعي المن�صود بحاجة اإلى  ه اأن تحقيق التحورّ واأو�صح �صمورّ
�صيا�صة وا�صحة في العلم والتكنولوجيا واالإبداع، تمثل جزءًا اأ�صا�صيًا اأو داعمًا ل�صيا�صة 
للتحديث  قابلة  دقيقة  معرفية  قاعدة  تاأ�صي�س  اإلى  الدعوة  مجددًا  الوطنية،  التنمية 
با�صتمرار، لال�صتناد اإليها في �صوغ ال�صيا�صات، وو�صع الخطط اال�صتراتيجية والتنموية 

التي تر�صخ معالم الم�صتقبل.

والنا�صطين  االأعمال  رواد  من  العديد  بم�صاركة  ُعِقَد  قد  الموؤتمر  وكان 
من  اأهلية  موؤ�ص�صات  وممثلي  واأكاديميين  المدني  المجتمع  ونا�صطي  االقت�صاديين 
من  وخليجية  بحرينية  ور�صمية  فكرية  و�صخ�صيات  وغربية،  واإفريقية  عربية  دول 
بينها اأع�صاء في منتدى الفكر العربي من البحرين، ممن �صاركوا اأي�صًا في »منتدى 
في  واال�صتثمار  االأعمال  »ريادة  عنوان  تحت  االأعمال«  لرواد  االأول  الدولي  اال�صتثمار 
تزامن  الذي  االأخ�صر«،  »االقت�صاد  موؤتمر  وكذلك  ال�صاملة«،  ال�صناعية  التنمية 
انعقادهما مع موؤتمر »الريادة واالإبداع« في المنامة خالل الفترة 2015/1/21-19، 
اآل خليفة، رئي�س الوزراء في  برعاية �صاحب ال�صمورّ الملكي االأمير خليفة بن �صلمان 
ال�صمو الملكي االأميرة رحمة بنت الح�صن كلمة  واألقت فيه �صاحبة  مملكة البحرين. 
في حفل االفتتاح باالإنابة عن والدها �صاحب ال�صمو الملكي االأمير الح�صن بن طالل.

د.  تراأ�صها  رئي�صية،  جل�صة  على  واالإبداع«  »الريادة  موؤتمر  برنامج  ا�صتمل 
اأحالم جناحي،  اأة.  الفكر العربي، ومقررتها  العام لمنتدى  الفقيه، االأمين  ال�صادق 
د.  من:  كلٌّ  الجل�صة  هذه  في  وتحدث  البحرينية.  االأعمال  �صيدات  جمعية  رئي�صة 
 ،UNIDO/االأعمال واال�صتثمار الدولي لريادة  العربي  المركز  ها�صم ح�صين، مدير 
والخبير  االأعيان  مجل�س  ع�صو  العناني،  جواد  ود.  واالإبداع؛  الريادة  مو�صوع  حول 
االقت�صادي االأردني وع�صو منتدى الفكر العربي، ود. اإبراهيم بدران، م�صت�صار رئي�س 
جامعة فيالدلفيا للعالقات الدولية باالأردن، حول اأبعاد م�صروع »الميثاق االقت�صادي 

العربي«، الذي ي�صتعد المنتدى الإطالقه قريبًا.
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اأبرزت مناق�صات الجل�صة اأهمية التعاون والتن�صيق االقت�صادي العربي، واإيجاد 
واال�صتثمار،  االأعمال  لريادة  المنا�صبة  والتكنولوجية  والتعليمية  الت�صريعية  البيئة 
اإيجاد  العربية، ف�صاًل عن  للدول  االقت�صادي  الدعم  بم�صروعات �صناديق  والنهو�س 
والموارد  والمياه  الطاقة  تحديات  مع  للتعامل  المالئمة  والبرامج  المنا�صبة  الحلول 
المناخي،  والتغيُّر  للزراعة،  ال�صالحة  االأرا�صي  ر  وتوفُّ الغذاء،  ونق�س  الطبيعية، 

والبطالة، وغيرها من التحديات التي تواجه البلدان العربية.

ودعا الم�صاركون اإلى بلورة فل�صفة تطويرية للتعليم ولمكافحة االأميرّة، والتركيز 
على التاأهيل الريادي لل�صباب ودور المراأة العربية في التنمية االقت�صادية. كما دعا 
الم�صاركون اإلى اعتماد برامج منهجية وطنية للترابط البيني في التجارة وال�صياحة 
مع الدول االأخرى، وال �صيما في مجال النقل البري، ومن ذلك اإن�صاء ال�صكك الحديدية 

بين البلدان العربية، وكذلك تطوير النقل الجوي والبحري بينها.

الجل�سة الأولى : »الم�ساريع ال�سغيرة المدّرة للدخل«
ة للدخل« التي تلت الجل�صة  وفي الجل�صة االأولى بعنوان »الم�صاريع ال�صغيرة المدررّ
الرئي�صية، برئا�صة د. معتز الطباع، المدير العام لجمعية رجال االأعمال باال�صكندرية/ 
اأ. عبد الح�صن عبا�س الديري، رئي�س جمعية الموؤ�ص�صات ال�صغيرة  م�صر، ومقررها 
القرية  لمركز  العام  المدير  ال�صرحان،  محمود  د.  م  قدَّ البحرين،  في  والمتو�صطة 
»الم�صاريع  بعنوان  ورقة  المنتدى،  ع�صو  ال�صبابي/  والخبير  للدرا�صات  الكونية 
ة للدخل كاآليرّة لحلرّ م�صكلتي الفقر والبطالة في الوطن العربي )االأردن  ال�صغيرة المدررّ
ودعت  عمومًا،  العربي  ال�صباب  تواجه  التي  التحديات  عن  فيها  تحدث  نموذجًا(«، 
الورقة اإلى تطوير بع�س �صيا�صات موؤ�ص�صات التمويل المايكروي وال�صغير فيما يتعلق 
بتقديم قرو�س الم�صاريع االإنتاجية لل�صباب والفقراء، ودعم الجهود الثقافية والفكرية 
الب�صيطة،  المهن الخدماتية  العمل في  ال�صباب عن  ابتعاد  والبحثية لمعالجة م�صكلة 
وتر�صيخ التوجه لدى ال�صباب الإن�صاء الم�صاريع الخا�صة بهم التي تغنيهم عن الوظائف 

الحكومية وتبعدهم عن �صبح الفقر والبطالة.
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نجح  الذين  والرياديات،  الرياديين  من  عدد  قدم  اأي�صًا،  الجل�صة  هذه  وفي 
 ،UNIDO واال�صتثمار  االأعمال  لريادة  الدولي  العربي  المركز  من  بدعم  اأكثرهم 
تجاربهم تحت عنوان »تعلُّم الريادة من الرواد«، ومنهم االأ�صتاذة �صمر كلداني، مديرة 
جائزة الح�صن لل�صباب/ االأردن، التي تحدثت عن هذه الجائزة واأهدافها وبرامجها 

واإنجازاتها في مجال حفز ال�صباب نحو ريادة االأعمال. 

الجل�سة الثانية :»التمكين الثقافي والقت�سادي«

تــراأ�صــتها  التي  واالقت�صـــادي«،  الثقـــافي  »التمكين  بعنوان  الثانية  الجل�صة  في 
ناظم  نوري  اأ.  ومقررها  ال�صودان،  من  االقت�صادية  النا�صطة  المهدي،  عابدة  اأة. 
ال�صالحي، رائد االأعمال من العراق، ُقدمت ورقة للدكتورة جودي البطاينة، من جامعة 
جر�س/ االأردن عن التمكين الثقافي االقت�صادي«، قدمها بالنيابة عن كاتبتها اأ. كايد 
ها�صم، م�صاعد االأمين العام في المنتدى. وتتعر�س الورقة لمفهوم التمكين ومحدداته 
وا�صتخداماته في الحقول المعرفية، مثل االقت�صاد، والتنمية، وعلم النف�س، والتعليم، 

واالإدارة، واالت�صاالت، والدرا�صات الن�صوية.

واختتم الموؤتمر بحوار مفتوح مع ال�صـــــباب الم�صــــاركين في جــل�صة تراأ�صــتها 
اأة. خيرية الد�صتي، االأمين العام لمجل�س �صيدات االأعمال العرب/ الكويت. و�صارك 
الجل�صات خال�صات حول  ود. ها�صم ح�صين. وقدم مقررو  الفقيه،  ال�صادق  د.  فيها 
نتائج الموؤتمر، ثم دار نقا�س بين الم�صاركين حول اأهم ما جاء في هذه النتائج كما 

عر�صها هذا التقرير.

يذكر اأنه عقد خالل فترة الموؤتمر اجتماع �صم وفد المنتدى الم�صارك برئا�صة 
واالأفكار   االآراء  تبودلت  حيث  البحرين،  من  المنتدى  واأع�صاء  الفقيه،  ال�صادق  د. 

والمقترحات حول برامج المنتدى واأن�صطته في الم�صتقبل.
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برعاية وم�ساركة �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل،
الموؤتمر ال�سبابي ال�ساد�س: »القت�ساد العربي وتمكين ال�سباب للم�ستقبل«

)بالتعاون مع ال�سندوق العربي لالإنماء القت�سادي والجتماعي/الكويت(

ان، 2015/12/2-1( )فندق »رويال«/ عمرّ

ثالثة  حول  �صبابية  وقيادات  باحثون  فيها  �صارك  التي  الموؤتمر  اأبحاث  دارت 
اآفاق  للم�صتقبل:  ال�صباب  وتمكين  العربي،  االقت�صادي  والواقع  ال�صباب  محاور، هي: 
اإلى ثالث ور�صات عمل حول،  اإ�صافة  وتحديات، وق�صايا �صبابية: نظرات م�صتقبلية، 
ونبذ  الت�صامح  ثقافة  تعزيز  في  التربوية  والموؤ�ص�صات  والمجتمع،  والتنمية  الثقافة 

العنف، والتمكين القانوني لل�صباب.

اإغفال  يمكن  ال  اأنه  االفتتاحية  كلمته  في  طالل  بن  الح�صن  االأمير  �صمو  واأكد 
المعرفة  حقول  مختلف  في  الفاعلة  والم�صاركة  بالمجتمع  النهو�س  في  ال�صباب  دور 
واالإنتاج واالإبداع، موؤكدًا اأي�صًا �صرورة بناء ج�صور المعرفة والتوا�صل والت�صبيك بين 
على الم�صتويات المحلية واالقليمية والدولية. وقال �صموه: اإن لل�صباب دورًا مهمًا في 
ولكن  التفكير،  في  وا�صحة  منهجية  تحتاج  التي  التطوير  وعمليات  االإ�صالح  خطط 
مع  وتفاعل  توا�صل  في  تكون  العالم  على  منفتحة  وا�صحة  روؤية  اإلى  يحتاج  التطوير 
وتاأكيد دور الذهنية  العمل  اإلى تر�صيخ ثقافة  واإننا بحاجة  االأُخرى،  التنويرية  الروؤى 

االإيجابية الم�صوؤولة في التعاطي مع تحديات الواقع.

 2015 لعام  والم�صاكن  لل�صكان  العام  التعداد  االأردن  تنفيذ  اإلى  �صموه  واأ�صار 
باعتباره ركيزة اأ�صا�صية لطريقة تنفيذ الخطط االقت�صادية الم�صتقبلية، حيث تظهر 
اأرقام االإح�صاءات العامة اأن معدل البطالة في االأردن للربع الثالث من العام 2015، 

13.8٪ )11.1٪ للذكور مقابل 25.1٪ لالإناث(.
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ثقافة  من  االنتقال  على  �صموه  د  �صدَّ ال�صباب،  تمكين  عن  الحديث  �صياق  وفي 
على  والتركيز  والثروة،  العمل  بين  التكامل  واإعادة  االإنتاج،  ثقافة  اإلى  اال�صتهالك 
اأن م�صاركة ال�صباب في جهود التنمية االقت�صادية  اإلى  ال�صيا�صات ال ال�صيا�صة، الفتًا 
عامل اأ�صا�صي في نجاح هذا الم�صعى، واأن التمكين االقت�صادي يعزز م�صاركة ال�صباب 
في عملية �صنع القرار. وبيرّن �صموه حاجة �صمان برنامج التمكين االقت�صادي بالقوانين 
والت�صريعات المحفزة في كل بلد عربي على حدة، على اأن تكون متكاملة ومترابطة من 
ب�صكل  االقت�صاد  اأ�صل  ال�صباب في  ا�صتراتيجيات دمج  اإطار  االجتماعية في  الناحية 
لل�صباب،  لال�صتماع  منابر  واإن�صاء  لل�صباب،  العمل  فر�س  باإيجاد  واالهتمام  مبا�صر، 

و�صمان التمويل الكافي من اأجل التمكين االقت�صادي لل�صباب.

االقت�صادي  التمكين  ا�صتراتيجية  ت�صعى  التي  االأهداف  الح�صن  االأمير  وتناول 
البرامج  من  دخاًل  يك�صبون  الذين  ال�صباب  عدد  زيادة  ومنها  لتحقيقها،  لل�صباب 
والتوظيف والبرامج الخا�صة والتوظيف الذاتي والتمكين، وزيادة التنوع في امتالك 
ثقافة  ودعم  العمل،  فر�س  زيادة  بهدف  االقت�صاد  قطاعات  في  ل�صركات  ال�صباب 
ريادة االأعمال والقدرات االإدارية التجارية والمواهب الفنية لل�صباب، وارتفاع االدخار 
واال�صتثمار بين ال�صباب وت�صجيعهم على اإن�صاء الموؤ�ص�صات التعاونية، وت�صليط ال�صوء 
اأعمالهم  التي تمنعهم من بدء  واإزالة الحواجز  ال�صباب،  التي يملكها  ال�صركات  على 
المالي  غير  والدعم  والتمويل  االأ�صواق  اإلى  الو�صول  وت�صهيل  وتنميتها،  الخا�صة 

لل�صركات ال�صبابية.

اإلى  العربيين  االقت�صادي  والميثاق  الميثاق االجتماعي  »لقد دعا  �صموه:  وقال 
�صيا�صة  واأهداف  الرئي�صية  اال�صتراتيجيات  اأن  اإلى  م�صيرًا  لل�صباب،  ال  الفعرّ التمكين 
ال�صيا�صات المخ�ص�صة لقطاعات  لل�صباب ال يمكن ف�صلها عن  التمكين االقت�صادي 
المجتمع، وبحيث يكون التمكين مت�صقًا مع االأهداف العامة ل�صيا�صات العدل االجتماعي 
ومن�صجمًا مع المواثيق ال�صامنة لل�صالح العام ومحققًا للكرامة االإن�صانية. واأ�صاف: 
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وفي �صوء انت�صار ظواهر التطرف واالغتراب والتهمي�س واالق�صاء لل�صباب، ال بد من 
ت�صجيع انخراط ال�صباب في المجتمع بداًل من االنعزالية، واإتاحة فر�س الم�صاركة في 

�صنع القرار في الن�صاطات االإن�صانية.

ودعا �صموه الدول العربية اإلى ا�صتعمال الموارد من اأجل تعزيز م�صاركة الطاقات 
ال�صبابية المبدعة في بناء الم�صتقبل.

ور اإلى االآثار ال�صلبية التي يواجهها  واأ�صار االأمين العام للمنتدى د. محمد اأبو حمرّ
والعدوان  االحتالل  وبط�س  والحروب،  ال�صراعات  تداعيات  من  العربي  ال�صباب 
تحديًا  تفر�س  العربي  الوطن  في  المتفاقمة  البطالة  م�صكالت  اإن  وقال:  والتهجير. 
يحتاج اإلى تخطيط �صريع وم�صبق لمواجهة تداعياته المقبلة، مبينًا اأن البطالة العربية 
هي االأعلى في العالم حيث ي�صكل ال�صباب العربي 50 بالمائة في بلدانهم ما يدعو اإلى 

م�صار نه�صوي لتجاوز م�صكالت الفقر والتهمي�س.

ال�صباب  لم�صاركة  وتاأهيلية  وتعليمية  اجتماعية  قواعد  بناء  بد من  واأ�صاف: ال 
ال�صباب  وتمكين  العمل،  ل�صوق  والمر�صحة  العاملة  القوى  وتدريب  المبدعين  ورعاية 
العربي من خالل ثقافة التغيير االإيجابي في نمط التفكير والتعامل مع الم�صتجدات 
الجامعة  للهوية  �صمانًا  والثقافية  االجتماعية  االأ�صول  على  الحفاظ  مع  العالمية 

وفاعليتها في ثقافة االإنتاج والمواطنة.

واأ�صار رئي�س المجل�س االأعلى لل�صباب د. �صامي المجالي اإلى الظروف ال�صعبة 
قدراتها  ي�صتنه�س  اجتماعي  ميثاق  و�صع  ا�صتدعت  التي  العربية،  االمة  تعي�صها  التي 
القانون  وحكم  والعدالة  والم�صاركة  الم�صاواة  ومبادئ  قيم  على  ويرتكز  وطاقاتها 
والفكر الديمقراطي، مثلما يرتكز على قيم المواطنة المتكافئة والتعددية ال�صيا�صية 

والثقافية واالجتماعية ومواجهة ق�صايا الف�صاد والفقر والبطالة. 

المتقدمة،  البلدان  في  ال�صباب  بين  قائمة  تزال  ما  وا�صعة  ثمة فجوة  اإن  وقال 
المالية وعدم توفر  بالقدرات  تتعلق  الفقيرة والنامية، الأ�صباب  البلدان  وال�صباب في 
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الخطط والبرامج الكافية للتاأهيل والتن�صئة والتربية، اإ�صافة اإلى اأ�صباب داخلية تتعلق 
دور  من  لتحد  والتقاليد،  والعادات  القيم  وطبيعة  واالجتماعي،  العقائدي  بالموروث 

ال�صباب وتفاقم االأزمات في اأو�صاط ال�صباب ونق�س الموؤ�ص�صات الراعية.

من  والعديد  العربي  ال�صباب  بين  الهوة  ان  م�صر  من  العزب  خالد  د.  وبين 
دولهم تكمن في افتقاد لغة م�صتركة اأو تقا�صم التقاطع في اآليات التفكير بينهما، واأن 
المع�صلة التي يواجهها العرب هي المعرفة التي يح�صلها �صبابهم، ولكن عدم قدرة 
دولهم على مواكبة هذه المعرفة ت�صكل لهم احباطًا بداًل من اأن تكون قدرات م�صافة 

لالقت�صاد العربي .

وقال اإن ما يهدد الهوية العربية �صعف المحتوى الرقمي العربي وانت�صار التعليم 
االأجنبي في بلداننا وباأموال الطبقات الو�صطى والثرية، دون اأن يكون للغة العربية اأو 
االأدب اأو التاريخ الوطني مكانًا في مدار�س اأجنبية ، اإ�صافة اإلى تركيز االإعالم العربي 

على الترفيه وعلى ح�صاب الدور العلمي والثقافي والبرامج التعليمية.

من  الم�صتهدفة  الفئات  اإن  المعايطة  اأمل  ال�صابة  قالت  ال�صباب  كلمة  وفي 
بهم  توؤدي  التي  الدوافع  اإلى  للتعرف  يدعو  ما  ال�صباب  هم  االإرهابية  الجماعات 

لالن�صمام اإلى هذه الجماعات والتنظيمات.

وقالت اإن اغتراب ال�صباب في وطنهم دفعهم اإلى لعب التعبئة والح�صد في ما 
جرى ت�صميته بـ »الربيع العربي« معربًا عن �صيا�صة التهمي�س الذي عانى منه �صنوات 
طويلة، م�صيرة اإلى البطالة التي يواجهها هذا القطاع رغم اأن دخول 500 األف �صاب 
الذين  ال�صباب  مع ماليين  نتعامل  اأن  علينا  .واأ�صافت:  عام  كل  العربي  العالم  �صوق 

حرمتهم الحروب والكوارث و�صنوات اللجوء من مدار�صهم وجامعاتهم وتعاي�صوا مع 

القتل والتدمير كما يحدث في غزة و�صورية وال�صفة الغربية والعراق واليمن.
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تراأ�س الجل�صة االأولى »ال�صباب والواقع االقت�صادي العربي« �صعادة د. ال�صادق 
هناء  دة.  من  كل  من  عمل  اأوراق  فيها  وُقدمت  االأردن،  في  ال�صودان  �صفير  الفقيه 
في  منه  تحد  التي  والعوائق  لل�صباب  االقت�صادي  »التمكين  القالل/ليبيا:  ال�صديق 
العربيرّ  ين/�صورية: »متطلبات االقت�صاد  الدرّ واالأ�صتاذ خلدون �صياء  العربي«،  العالم 
والم�صروعات  »الريادية  عتيقة/ليبيا:  اأحمد  ود.   ،» الجامعيرّ ال�صباب  تاأهيل  من 

ال�صغيرة والمتو�صطة: الواقع والتحديات«.

وفي الجل�صة الثانية: »تمكين ال�صباب للم�صتقبل: اآفاق وتحديات«، برئا�صة معالي 
د. جواد العناني، ُقدمت اأوراق من كل من: دة. مي البطران/م�صر: »االإبداع والثقافة 
برنامج  في  ال�صباب  »تمكين  نورولي/ال�صعودية:  الوهاب  عبد  د.  و  االأعمال«،  وريادة 
د نعمان جالل/م�صر:  ريادة االأعمال: اآليات ونماذج نجاح من ال�صعودية«، و د. محمرّ
»مدى  الغرايبة/االأردن:  في�صل  د.  و  اآ�صيوية«،  – تجارب  التغيير  في  ال�صباب  »دور 

اندماج ال�صباب العربيرّ في مجتمع المعرفة العالمي«

كاالتي: ور�صة عمل )1(:  ور�س عمل  على ثالث  للموؤتمر  الثرّاني  اليوم  وا�صتمل 
.  ور�صة  د عبد العزيز ربيع/االأردنرّ ث: د. محمرّ »الثقافة والتنمية والمجتمع«، المتحدرّ
ث:  عمل )2(: »الموؤ�ص�صات التربوية في تغزيز ثقافة الت�صامح ونبذ العنف«، المتحدرّ
ث:  المتحـدرّ لل�صباب«،  القانونيرّ  »التمكين  . ور�صة عمل )3(:  اأمجد �صموط/االأردنرّ د. 

. د. ليث ن�صراوين/االأردنرّ



93

لقاء �سمو الأمير الح�سن بن طالل مع الدبلوما�سيين ال�سباب لبرنامج 
الربط الإقليمي بين وزارتي الخارجية الأردنية والألمانية 

)2015/11/24(

اأكد �صمو االأمير الح�صن بن طالل رئي�س المنتدى اأهمية وجود قاعدة معرفية دقيقة 
ت�صاعد في �صياغة ال�صيا�صات وو�صع الخطط التنموية بحيث تخدم التخطيط ال�صليم.

الم�صاركين في  ال�صباب  الدبلوما�صيين  لقائه مجموعة من  �صموه خالل  واأ�صار 
برنامج الربط ال�صبكي االإقليمي الذيُ ينظم بالتعاون بين وزارتي الخارجية االأردنية 
واالألمانية والمعهد الدبلوما�صي االألماني، اإلى اأهمية دعم الحوار بين اأتباع الديانات 

والثقافات والتركيز على التفاعل االإيجابي وتج�صير الفجوات بين االأمم وال�صعوب.

وقال �صموه: »نحن بحاجة اإلى الحوار مع االآخر الأنه ال �صبيل للتقدم واالإ�صالح 
اإال بالحوار الذي ي�صب في خدمة ال�صالح العام، ونحن بحاجة اإلى تعريف ال�صالح 
العام من خالل خطاب اجتماعي يعبر عن م�صالح النا�س جميعًا«، داعيًا اإلى العمل 

لتحقيق ال�صالم بداًل من الدعوة اإلى �صن الحروب.

ودعا �صموه اإلى التم�صك بم�صتقبل الهوية العربية االإ�صالمية والعربية الم�صيحية 
في اإقليمنا، محذرًا من اأن االقتتال الدائر في المنطقة لن يوؤدي اإال اإلى المزيد من 

الت�صرذم والتفتيت والفو�صى.

واأ�صكاله،  �صنوفه  د  تعدرّ رافقه  لالإرهاب  ال�صحيح  التعريف  غياب  »اإن  وقال: 
الفكري«،  واالإرهاب  الثقافي،  واالإرهاب  الجماعة،  واإرهاب  الفرد،  اإرهاب  فهنالك 
ووظائفها  قوتها  ا�صتعادة  ت�صتطيع  بحيث  الدينية  بالموؤ�ص�صات  االهتمام  اإلى  داعيًا 

ومهماتها في قيادة العبادات، والتعليم الديني والفتوى واالإر�صاد.
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وخالل مداخالته مع الم�صاركين، اأكد �صموه الحاجة اإلى الربط االإيجابي المثمر 
بين ما�صي االأمة وحا�صرها وم�صتقبلها، وتحقيق االن�صجام والتوازن في العالقة بين 
»االأنا« و»االآخر«، وبين الفكر والواقع، واإعطاء االأولوية للتفكير النقدي العلمي والثقافة 

العلمية.

واأ�صاف »من الوا�صح اأنه من دون الم�صاركة ال�صعبية الحقيقية، وماأ�ص�صة روابط 
المجتمع، واعتماد برامج تنمية مدعومة �صعبيًا، ال يمكن �صمان االأمن واال�صتقرار في 

المنطقة«.

كافة  والدولية  االإقليمية  ال�صعد  على  الجهود  تكامل  اأهمية  اإلى  �صموه  واأ�صار 
في مو�صوعي المياه والطاقة من اأجل تعاون حقيقي على م�صتوى االإقليم، م�صددًاعل 

ت�صييق الفجوة بين التنمية واال�صتدامة على اأ�صا�س الكرامة االإن�صانية.

يذكر اأن ال�صباب الم�صاركين هم من م�صر، اليمن، العراق، المغرب، موريتانيا، 
يرافقهم عدد  �صيريالنكا،  اإفريقيا، كوريا،  ليبيا، جنوب  لبنان،  فل�صطين،  الجزائر، 

من الدبلوما�صيين االألمان.

محا�سرة »اتجاهات ال�سباب نحو الم�ساركة ال�سيا�سية«
المتحدثة: د. �سفاء ال�سويحات، واأ�صتاذة اأ�صول التربية في الجامعة االألمانية االأردنية، ع�صو المنتدى

)2016/11/6(

في محا�صرتها، طرحت د. �صفاء ال�صويحات نتائج درا�صاتها حول درجة تمثل 
طلبة الجامعات االأردنية لمفاهيم المواطنة ال�صالحة، ومعرفتهم  بالن�صو�س المتعلقة 
بمختلف اأ�صكال الحريات العامة الواردة في الد�صتور االأردني، وواقع �صيوع الحريات 
الطلبة،  نظر  وجهة  من  المجتمع  في  االأردني  الد�صتور  في  عليها  المن�صو�س  العامة 
والترتيب التنازلي الأولويات �صيوع الحريات العامة في المجتمع من وجهة نظر الطلبة 
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اأي�صًا. كما تناولت الفروقات ذات الداللة االإح�صائية في درجات الوعي بكل �صكل من 
اأ�صكال الحريات، وتقدير درجة �صيوعها وممار�صتها في المجتمع االأردني، وفق ما يراه 

طلبة الجامعات وتبعًا لمتغير درا�صة م�صاق التربية الوطنية اأو عدم درا�صته.

وحول نتائج الدرا�صات عن اتجاهات الطلبة نحو الم�صاركة ال�صيا�صية، اأو�صحت 
د. �صفاء ال�صويحات النتائج المتعلقة بدرجة فهم الطلبة لمفهوم هذه الم�صاركة، ودرجة 
تقييمهم لها في واقع المجتمع االأردني، واأ�صباب امتناع بع�س الطلبة عن الت�صويت في 
اإزاء الم�صاركة في الحياة ال�صيا�صية م�صتقباًل،  االنتخابات النيابية، وتوقعات الطلبة 
وفروقات الدالة االإح�صائية بين اتجاهات طلبة الجامعات نحو الم�صاركة ال�صيا�صية 
لالأ�صرة،  ال�صيا�صية  واالهتمامات  الوطنية،  التربية  مادة  ودرا�صة  الجن�س،  ومتغيرات 

ومكان اإقامتها.

كما اأظهرت النتائج واقع الوعي ال�صيا�صي لدى طلبة الجامعات و�صبل تطويره من 
وجهة نظر الطلبة اأنف�صهم، ودرجة الوعي لديهم باأ�صا�صيات المواطنة والديمقراطية، 
والوعي بطبيعة النظام ال�صيا�صي االأردني القائم، وكذلك درجة الوعي باأثر تحديات 
االأردني، والفروقات ذات  الواقع  الُم�صاحب لها على  العربي واالإعالم  الربيع  ثورات 
الداللة االإح�صائية المتعلقة بدرجة الوعي ال�صيا�صي لدى الطلبة تبعًا لمتغير درا�صة 
)حكومية/خا�صة(،  الجامعة  ومرجعية  الوطنية،  التربية  لمادة  الطالبة  الطالب/ 
وموقع الجامعة الجغرافي وفقًا لالإقليم )�صمال، و�صط، جنوب(، و�ُصبل تطوير الوعي 

ال�صيا�صي في الجامعات االأردنية من وجهة نظر الطلبة اأنف�صهم.

ودعت د. �صفاء ال�صويحات في مجال درا�صة واقع التربية الوطنية في المدار�س 
تاأ�صي�س هيئة وطنية عليا لمتابعة ال�صوؤون المتعلقة بالتربية  اإلى  والجامعات االأردنية 
الوطنية والتربية ال�صيا�صية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، 
التدري�س،  واأ�صاليب  الدرا�صي  والمحتوى  التخطيط  في  والع�صرنة  التطوير  اأجل  من 
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بما  الحديثة،  االت�صال  و�صائط  وتوظيف  المعرفة،  اقت�صاد  مبداأ  تحقيق  مع �صرورة 
في ذلك االإنترنت، ومواقع التوا�صل االجتماعي، والهواتف النقالة، وغيرها ال�صتثمار 

التكنولوجيا ومنافعها في اتجاه اإيجابي.

اإلى  التقديمية  كلمته  في  ور  اأبوحمرّ محمد  د.  للمنتدى  العام  االأمين  واأ�صار 
اأنجزتها د. ال�صويحات، كونها درا�صات تقييمية لدور  اأهمية ح�صيلة الدرا�صات التي 
الجامعات االأردنية في تمكين طلبتها للم�صاركة ال�صيا�صية، ورفع م�صتوى اتجاهاتهم 
وقيمهم ومهاراتهم نحو مزيد من الوعي والم�صاركة بوعي وخلق وم�صوؤولية؛ موؤكدًا اأن 
هذا المو�صوع يحظى باالهتمام؛ ومو�صحًا اأن االأردن في مقدمة الدول العربية التي 
مبكرًا،  العربي  الربيع  تداعيات  اأفرزتها  التي  االإ�صارات  التقاط  في  قيادتها  نجحت 
وتجنب  االآمن  الم�صتقبل  طريق  ور�صم  والتطوير  لالإ�صالح  روؤى  اإطالق  اإلى  وبادرت 
ال�صير في طريق مجهول، وتاأكيد دور ال�صباب وقيمته في �صناعة هذا الم�صتقبل، من 

حيث اأنه طاقة دينامية للتحديث والتطور والتغيير والتعامل الواعي مع التحديات.
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التربية والتعليم، والتعليم العالي

مناق�سة كتاب »رحلتي مع جامعة الكوفة«
المتحدث: اأ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العي�سى )الموؤلِّف(، ع�صو المنتدى

ان االأهلية عر�س الكتاب: د. محمد ثابت البلداوي/جامعة عمرّ
اأدار اللقاء: معالي العين اأ.د. عبداهلل عويدات، ع�صو المنتدى

)2015/1/28(

بح�صور وا�صع من �صخ�صيات ثقافية وفكرية ودبلوما�صية، اأدار اللقاء االأكاديمي 
الكتاب  اعتبر  الذي  المنتدى،  ع�صو  عويدات،  عبداهلل  اأ.د.  العين  ال�صابق  والوزير 
هذه  اإن  وقال:  المكان،  وع�صق  واالأكاديمية  الذاتية  ال�صيرة  بين  الجمع  في  متفردًا 
التجربة لم تعرفها ال�صيرة الذاتية العربية فيما كتبه روؤ�صاء الجامعات في بالدنا،   
وبال�صورة التي جاءت عليها من عناية بالتوثيق والتفا�صيل وو�صوح الروؤى، التي تجعل 
من الكتاب عماًل له اأبعاده الفكرية المهمة، وال �صيما اأن الحياة االأكاديمية واالنغما�س 
ل ال بد  بها اإلى الجذور لي�صت م�صاألة ي�صيرة، ومن يخو�صها على هذا النحو من التحمرّ

اأن يت�صم ب�صعة ال�صدر واالأفق، وبقدر كبير من الذكاء.

واأ�صاف اأن موؤلف الكتاب الذي برز اأ�صتاذًا جامعيًا واأكاديميًا له تقدير واحترام 
والخدمة  الب�صرية  والتنمية  والتربية  العلم  حقول  في  مخل�صًا  قدمه  لما  كبيرين 
اأ�صحاب  من  هو  الدبلوما�صي،  الحقل  في  وطنه  خدمة  اإلى  اإ�صافة  االجتماعية، 
االإنجازات التي ت�صتحق اأن ُي�صار اإليها، فقد وقفت جامعة الكوفة خالل عهد رئا�صته لها 
في ال�صفوف االأولى في ترتيب الجامعات العراقية، فكانت االأولى في برامج الجودة 
لعام 2009، كما ح�صلت على مراتب متقدمة في تقييم االأداء، وح�صل اأ.د. عبد الرزاق 
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العي�صى على لقب رئي�س الجامعة المتميز والمعروف عالميًا من بين روؤ�صاء الجامعات 
العراقية للعامين 2008 و2009، وكرمته وزارة التعليم العالي العراقية بو�صفه رئي�س 

الجامعة المتميز بين روؤ�صاء الجامعات في العراق لعام 2010.

وعر�س د. محمد ثابت البلداوي، االأ�صتاذ الم�صارك في ق�صم الت�صميم الداخلي 
اإلى مكانة  ان االأهلية، لمحتوى الكتاب مو�صوعًا وتوثيقًا بال�صور، م�صيرًا  بجامعة عمرّ
والم�صلمين،  العرب  عند  وثقافيًا  تاريخيًا  المكانة  جليلة  حا�صرة  بو�صفها  الكوفة 
ودوؤوبة في تطوير   العي�صى من جهود م�صنية  الرزاق  اأ.د. عبد  اإلى ما قدمه  م�صيرًا 
جامعة الكوفة واالرتقاء بها �صرحًا علميًا مزدهرًا، في رحلة زاخرة بال�صبر والطموح 
والمثابرة نحو النجاح، فكانت له اإنجازات متعددة، وكل ذلك �صمن ظروف ومعاناة 

تداعيات الح�صار والحرب في العراق.

وتاأليف  الجامعة  رئا�صة  في  تجربته  حول  العي�صى  الرزاق  عبد  د.  تحدث  ثم 
كتابه، ملخ�صًا �صعاره في تلك التجربة بـ »لنبداأ من حيث انتهوا«. وقال: كان حلمي اأن 
يكون علمي وعملي حجة لي بين يدي ربرّي، واأن تكون لي يد بي�صاء طاهرة على اأبناء 
وطني، واأن اأ�صارك م�صاركة مخل�صة في بناء االإن�صان العراقي عبر م�صروعي التربوي 
والتنموي، وهذا ال يكون اإال بالعلم، فوحده الذي يخلق االإن�صان وي�صنع الح�صارة ويبني 

المجد والخلود للوطن.
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  برعاية وم�ساركة �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعّظم
الموؤتمر الدولي الخام�س للعلوم الإن�سانية:

»التجاهات المعا�سرة في موؤ�س�سات التعليم ... اإ�سالح وتطوير«
)بالتعاون مع مركز البحوث للدرا�سات وال�ست�سارات الجتماعية/ لندن(

ان، 2016/4/20-18( )فندق مريديان/ عمرّ

العربي  الوطن  في  التعليمية  العملية  واقع  عن  الك�صف  اإلى  الموؤتمر  هدف 
بمختلف مراحلها، والوقوف على معوقاتها، وال�صعي لر�صم خريطة على اأ�ص�ٍس علمية 
المتعلمين  اإلى  و�صواًل  بالتدري�س،  والقائمين  القيادات  من  بداية  تطويرها؛  باآليات 
التغيرات  باأن  اإيمانًا  كله  وذلك  العمل.  �صوق  في  المعرفي  الُمنَتج  من  والم�صتفيدين 
الدول  بها  تمر  التي  الظروف،  تفر�صها  التي  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية 
العربية في ال�صنوات االأخيرة، تحتم اأهمية اإ�صالح وتطوير منظومة التعليم في الوطن 
العربي لت�صبح مهياأة للم�صاركة الفعالة في م�صتقبل التنمية وتحقيق اأهدافها، ومن ثم 

االإ�صهام في نه�صة االأمة. 

�صارك في هذا الموؤتمر باحثون من مختلف االأقطار العربية، وبلغ عدد ح�صوره 
تاأ�صي�صه،  منذ  المنتدى  موؤتمرات  في  ح�صور  عدد  اأكبر  وهو  م�صاركًا،   )750( نحو 

وكذلك بين الموؤتمرات العربية حول التعليم.

دعا �صمو االأمير الح�صن بن طالل اإلى اإن�صاء جامعات بحثية، لما لها من دور 
وتنوير  فكر  كموؤ�ص�صات  واالجتماعية،  الثقافية  والتنمية  االقت�صادي،  النمو  دعم  في 
متقدمة. وقال في كلمته االفتتاحية: اإن اإ�صالح وتح�صين التعليم العالي ي�صكل جزءًا 
من منظومة التعليم والتدريب، م�صددًا على اأهمية اال�صتثمار في التعليم العالي الذي 

ي�صمن بدوره اال�صتثمار في االإبداع وتنمية المعرفة.
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وركز �صموه على المحور الذي يتناول منظومة التعليم العالي وتحديات اال�صالح 
ر المحاور ال�صتة التي تناولها الموؤتمر، واأكد  والتطوير في الدول العربية، الذي ت�صدرّ
العالي  التعليم  حاكمية  نظام  في  جوهرية  تعديالت  اجراء  اأهمية  ال�صياق  هذا  في 
البرامج  وتطوير  الت�صريعات  هذه  لتطبيق  الالزمة  ال�صيا�صات  وو�صع  وت�صريعاته، 

وتحديثها لكي تواكب التطورات التي ي�صهدها العالم في مختلف المجاالت.

واأ�صار �صموه اإلى وجود حاجة لتطوير برامج كل جامعة، لتخدم اأهدافًا محددة، 
مخرجات  بين  فجوة  وجود  اأن  معتبرًا  لخدمته،  تن�صاأ  الذي  المحيط  في  خ�صو�صا 
ميدانية  درا�صات  اإجراء  الجامعات  على  يحتم  العمل،  �صوق  وحاجات  العالي  التعليم 
لحاجات �صوق العمل، بهدف اإنتاج مهارات عمل عالية الم�صتوى لبناء بنية اقت�صادية 
متينة ت�صاهم بدورها في البناء االجتماعي والثقافي وتحقيق التنمية الم�صتدامة واأن 

يكون اأ�صا�صها كرامة االإن�صان.

وقال نائب رئي�س الوزراء وزير التربية والتعليم، رئي�س اللجنة الوزارية العربية 
لتطوير التعليم العام د. محمد الذنيبات، »اإن الفهم لعملية اإ�صالح وتطوير موؤ�ص�صات 
التعليم بمراحله المختلفة يجب اأن تهدف للو�صول اإلى نظام تعليمي يقوم على اأ�صا�س 

علمي واأخالقي«.

ُيبذل  جهد  الأي  تذكر  قيمة  ال  اأنه  التعليم  موؤ�ص�صات  تدرك  اأن  اأهمية  اإلى  واأ�صار 
للتطوير والتحديث في ظل غياب الثقة فيها، وغياب �صيادة القانون، وتراجع هيبة العملية 
التعليمية، وانت�صار ظاهرة ال�صطحية، والمتاجرة في موؤ�ص�صات التعليم تلك الظاهرة التي 

اأحدثت تراجعًا في قيمة العلم والتعليم ومخرجاته، ودفعنا ثمنًا باهظًا لذلك.

ور، »اإن اأبحاث الموؤتمر تناولت 27  وقال االأمين العام للمنتدى د. محمد اأبوحمرّ
بعدًا رئي�صًا تمثل مختلف جوانب تحديات االإ�صالح في منظومة التعليم، مو�صحًا اأن 
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الموؤتمر الذي جاء اأي�صًا برعاية فخرية من ال�صيخ عبداهلل بن محمد القا�صمي، ي�صعى 
المجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث  التعليمية  الموؤ�ص�صات  بدور  االرتقاء  نحو  باأهدافه 

العربي وتفعيل طاقات اأبنائه.

ل�صمان  والتكنولوجي،  والمهني  االأ�صا�صي  التعليم  مناهج  تطوير  اأهمية  واأكد 
المنظومة  واإ�صالح  المعرفي،  االقت�صاد  اإلى  االنتقال  و�صروط  تتواءم  مخرجات 
التعليمية، وبلورة برامج رعاية االإبداع واالبتكار والريادية، التي هي المداخل الوا�صعة 

اإلى االإ�صالح الحقيقي ب�صترّى مناحيه.

فالنتينا  االأ�صتاذة  �صومان،  عبدالحميد  لموؤ�ص�صة  التنفيذية  الرئي�صة  وقالت 
ظل  في  الموا�صيع  اأهم  من  اعتباره  يمكن  مو�صوع  في  يبحث  الموؤتمر  »اإن  ق�صي�صية 
الظروف الحالية التي تعي�صها منطقتنا العربية، واإن الموؤ�ص�صات التعليمية هي االأ�صا�س 
بمحاورها  االإ�صالح  اإلى  تكون  ما  اأحوج  وهي  والتطوير،  للحداثة  الفقري  والعمود 
والتوجه  والخا�س  العام  القطاعين  جهود  ت�صافر  اأهمية  اإلى  م�صيرة  المختلفة«، 

الحكومي لتوجيه التعليم والبحث العلمي وتحويل التحديات اإلى فر�س.

واال�صت�صارات  للدرا�صات  البحوث  مركز  اأمين  الجميل،  عبداهلل  د.  وقال 
االجتماعية / لندن، في كلمة األقاها بالنيابة عن مدير المركز د. نا�صر الف�صلي، »اإن 
اإيمانًا منها بدوره في تنمية  التعليم في المجتمعات المتقدمة حظي باأهمية خا�صة، 

الفرد والمجتمعات على حد �صواء«.

تعدد  من  بالتعليم  ال�صلة  ذات  بالجوانب  الم�صتمر  االهتمام  اأن  واأ�صاف 
التربوية  بالعملية  المتعلقة  واالأبحاث  الدرا�صات  واإجراء  والندوات  الموؤتمرات 
والتعليمية، ياأتي نتيجة لما يعي�صه العالم من تحديات وتداعيات التي تجعل من عملية 

التعليم وهدفها االإن�صان قاعدة لمواجهة تلك التحديات.
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التو�سيات الختامية

التربوية والتعليمية في  اأو�صى الم�صاركون في الموؤتمر بتفعيل دور الموؤ�ص�صات 
البناء االجتماعي والثقافي وتحقيق التنمية الم�صتدامة، من خالل التخطيط والبحث 
العلمي وخدمة المجتمع، وتعميق الجوانب االإيجابية في ال�صخ�صية االإن�صانية وتاأهيلها 

للقيام بمهامها في بناء المجتمع.

في  التعليمية  الموؤ�ص�صات  تطوير  على  بالعمل  الختامي  بيانهم  في  اأو�صوا  كما 
�صوق  واحتياجات  العالمي  المعرفي  التقدم  مع  يتما�صى  بما  التعليم  مراحل  مختلف 

العمل و�صرورة تح�صين نوعية مخرجات التعليم العالي في الوطن العربي.

تربوية  اأدوارًا  الحديث  التربوي  الع�صر  في  للمعلم  اأن  على  التو�صيات  وركزت 
بحيث  المحلي  المجتمع  في  فعااًل  ع�صوًا  المعلم  يكون  اأن  المهم  ومن  واجتماعية، 
يتفاعل معه فياأخذ منه ويعطيه، اإ�صافة اإلى تفعيل معنى المعلم في المفهوم التربوي 

الحديث بو�صف المعلم ناقاًل لثقافة المجتمع.

ووقع منتدى الفكر العربي ومركز البحوث للدرا�صات واال�صت�صارات االجتماعية/ 
والزيارات  االآراء  وتبادل  الت�صاور  التعاون من خالل  اإلى  تهدف  تفاهم  لندن مذكرة 
والدرا�صات الم�صتركة وور�س العمل والندوات والكتب والدوريات والمعلومات العلمية 

والثقافية.

ور،  اأبوحمرّ العام د. محمد  اأمينه  المنتدى  التي وقعها عن  المذكرة  كما تهدف 
مع  تن�صجم  م�صتركة  م�صروعات  تنفيذ  اإلى  الف�صلي،  نا�صر  د.  رئي�صه  المركز  وعن 
اأهدافهما، اإ�صافة اإلى تبادل الطرفين بانتظام المعلومات والوثائق ب�صاأن المو�صوعات 

ذات االهتمام الم�صترك.
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ندوة خا�سة »التعليم العالي ... اإلى اأين؟«*
المتحدثون: معالي اأ.د. ع�سام الزعبالوي، ع�صو المنتدى

بم�صاركة معالي اأ.د. محمد حمدان، ع�صو المنتدى، ومعالي د. محمد اأبو حّمور )مدير اللقاء(
)2016/8/30(

ور االأمين العام لمنتدى الفكر العربي اإن التغيرات في العالم على  قال د. اأبوحمرّ
الم�صتويات كافة في مطلع االألفية الثالثة وخالل ال�صنوات االأخيرة في الوطن العربي، 
والتغيير  االإ�صالح  معوقات  مع  والتعامل  التفكير  اأ�صاليب  في  النظر  اإعادة  فر�صت 
من  بد  ال  كان  االإطار  هذا  وفي  العربي،  لالإن�صان  االآمن  الم�صتقبل  باتجاه  االإيجابي 
تطوير منظومة التعليم لتاأخذ دورها الفاعل في التخطيط لهذا الم�صتقبل الذي نريد.

رئي�صة  محاور  اأربعة  محا�صرته  في  زعبالوي  ع�صام  اأ.د.  تناول  جهته  من 
ت�صكل الم�صهد الحالي والم�صتقبلي الأو�صاع التعليم العالي وق�صاياه؛ مركزًا اأواًل على 
التحديات التي تواجه موؤ�ص�صات التعليم العالي والجوانب المرتبطة بها، التي ت�صمل 
االت�صاالت  الديموغرافي،  وتكنولوجيا  المعرفي،  والعولمة،  والو�صع  االقت�صاد 
تحدث  الثاني  المحور  و�صمن  العمل.  �صوق  والمعلومات،  واالإبداع،  واحتياجات 
ا�صتخدام  نحو  العالم  في   العالي  التعليم  موؤ�ص�صات  ه  توجرّ ظاهرة  عن  زعبالوي  د. 
ى التعليم االإلكتروني اأو الرقمي؛  تكنولوجيا  االت�صاالت والمعلومات، وتطوير ما ي�صمرّ
مبينًا ال�صيا�صات التي اتبعتها الجامعات المرموقة والعالمية لتحقيق ذلك، ومو�صحًا 
ال�صكل والم�صمون  والمخرجات وانعكا�س ذلك  التعلم من ناحية  بيئة  اأثر ذلك على 

على دور المعلم و المتعلم على حد �صواء.

واأ�صار �صمن المحور الثالث اإلى اأن معظم دول العالم تعمل على تطوير وتطبيق 
االعتماد  على  الح�صول  بغر�س  العلمية  والدرجات  ال�صهادات  لمنح  وطني  اإطار 
واالعتراف الدوليين، وتمكيين الخريج من متابعة م�صيرته العلمية والعملية وتطوير 
الم�صتويات  على  الموؤ�ص�صات  بين  البحثي  والتعاون  الم�صتركة  والبرامج  العالقات 

الوطنية واالإقليمية والدولية. 
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اأ. د. محمد حمدان في تعقيبه حول م�صتقبل التعليم العالي على المحور  ركز 
اال�صتراتيجية  تناولها  التي  المحاور  اأهم  من  باعتباره  الب�صرية،  بالموارد  المتعلق 
والجدارة في  الكفاءة  اأ�ص�س  اعتماد  العالي؛ موؤكدًا �صرورة  للتعليم  االأردنية  الوطنية 
العالي،  التعليم  وموؤ�ص�صات  الجامعات  في  والموظفين  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  تعيين 
برامج  وكذلك  الجدد،  والموظفين  التدري�س  هيئة  الأع�صاء  تدريبية  برامج  وتنفيذ 
نائب  اإدارية قيادية الأول مرة، مثل  المكلفين بمهام  التدري�س  تدريبية الأع�صاء هيئة 
رئي�س، عميد، نائب عميد، رئي�س ق�صم، مع �صرورة تقييم اأداء ع�صو هيئة التدري�س 

ب�صورة دورية من قبل رئي�س الق�صم والعميد، واأي�صًا تقييم الطلبة. 

عدد  تحديد  اإلى  حاجة  هناك  اإن  حمدان:  اأ.د.  قال  بالطلبة  يتعلق  وفيما 
اأن تكون  المقبولين بما يتفق مع معايير االعتماد العام واالعتماد الخا�س، و�صرورة 
القبوالت الخا�صة من خالل لجنة تن�صيق القبول وفق اأ�ص�س معتمدة، مع التحاق طلبة 
مواد  في  الت�صجيل  قبل  فيها  ونجاحهم  ا�صتدراكية  تقوية  ببرامج  الخا�صة  القبوالت 

الخطة الدرا�صية لدرجة البكالوريو�س.

»الجـــتمــاع الإقلـيــمي حـــول الإ�ســـالح التـربــوي لــمـواجهــة الـتـطــرف
في المنطقة العربية« و»اإعالن بيروت«

)بالتعاون مع معهد المواَطنة واإدارة التنوع – موؤ�س�سة اأديان/ لبنان(

)بيروت، 2016/9/30-29(

التربويرّة  ال�صيا�صات  في  خبيًرا  خم�صون  االإقليمي  االجتماع  هذا  في  �صارك 
من  لبنان، واالأردن، والعراق، والبحرين، و�صلطنة ُعمان، و�صوريا، وم�صر، وتون�س، 
لليون�صكو والمعهد العربي لحقوق االإن�صان واللجنة  مع م�صاركة من المكتب االإقليمي 
�صات  الوطنيرّة لليون�صكو والمركز التربوي للبحوث واالإنماء في لبنان والعديد من الموؤ�صرّ
ر  للتفكرّ المدني،  المجتمع  ومن  والخا�س  العام  القطاعين  من  والتربويرّة  االأكاديميرّة 
المجتمعات  في  ف  التطررّ من  للوقاية  �صبياًل  التربوي  االإ�صالح  ق�صايا  في  الم�صترك 
العربيرّة. وكان للمنتدى دور فاعل في مناق�صات ومداخالت البحث من خالل عدد من 
اإبراهيم بدران؛ معالي د. نبيل ال�صريف؛ معالي د. ع�صام  اأع�صائه )هم: معالي د. 
ور  اأبوحمرّ محمد  د.  العام  االأمين  معالي  تراأ�س  وقد  البحارنة.  وجيهة  د.  زعبالوي؛ 
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كلمة  ور  اأبوحمرّ د.  األقى  كما  اأديان،  موؤ�ص�صة  رئي�س  فادي �صو  د.  االأب  مع  بالم�صاركة 
رئي�صية في االفتتاح. كما ح�صر الندوة د. نادية �صعد الدين، ومن االأمانة العامة ال�صيد 

د نور ال�صريدة، وال�صيد كايد ها�صم. محمرّ
الواقعي  التحليل  في  جراأة  عك�صت  ودالَّة،  اءة  بنرّ بنقا�صات  الجل�صات  اأُثرَيت 
زت  �صة للحلول والم�صتندة اإلى تجارب ناجحة. وتركرّ لالأزمة وو�صوًحا في الروؤية الموؤ�ِصرّ

االآراء والتفاعالت حول المحاور االآتية:
العربيرّة المجتمعات  في  وجذوره  واأدواته  ف  • التطررّ

ف التطررّ لمواجهة  التربوي  االإ�صالح  • مقت�صيات 
العربيرّة المجتمعات  في  التربوي  االإ�صالح  • معوقات 

التربوي  االإ�صالح  في  وِعبر  • خبرات 
و�صدر عن هذا االجتماع »اإعالن بيروت« مت�صمنًا تو�صيات الم�صاركين كاالآتي:

الحا�صنة  المواطنة  قيم  ز  تعزرّ وتعليميرّة  تربويرّة  منظومة  بناء  على  العمل   •
خ مبادئ عدم التمييز وقبول االختالف.  ع على مختلف اأ�صكاله، وتر�صرّ للتنورّ

يتمترّع  اإن�صان  بناء  والتعليميرّة  التربويرّة  المنظومة  هدف  يكون  الأن  ال�صعي   •
النقدي  الفكر  الأدوات  وممتلًكا  التعبير  على  قادر  ة،  حررّ م�صتقلرّة  ب�صخ�صيرّة 

ومهارات التوا�صل والحوار.
واإ�صراكه في  المتعلرّم  والتعليميرّة حول  التربويرّة  المنظومة  • العمل على تمحور 
ك�صبيل  لتعلرّمه  معنى  يجد  لكي  التقويم،  عمليرّات  فيه  بما  اأبعادها،  مختلف 

لتنمية الذات وللم�صاركة الفاعلة في الحياة. 
والتوا�صلية  الثقافيرّة  نات  المكورّ واإدماج  للمتعلرّم  ال�صامل  بالتكوين  • االهتمام 
في  العلمي  االبتكار  على  ع  ت�صجرّ التي  وتلك  والريا�صيرّة،  االإبداعيرّة  والفنيرّة 

المنظومة التربويرّة والتعليميرّة.
ر  كمي�صرّ والتعليميرّة  التربويرّة  العمليرّة  في  الرئي�صي  المعلرّم  دور  على  • التركيز 
و�صائر  المعلرّمين  وتاأهيل  لها،  كم�صدر  ولي�س  المعرفة  على  للح�صول 
العاملين في المجال التربويرّ وبناء قدراتهم لبث قيم المواطنة ومنع التمييز 

ع واالختالف. ف وقبول التنورّ ومواجهة التطررّ
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الديمقراطيرّة  مفاهيم  خ  ير�صرّ مفتوًحا  ف�صاًء  المدر�صة  تكون  اأن  على  • العمل 
وقيم حقوق االإن�صان. 

والتمييز  الكراهية  النمطيرّة وخطابات  ال�صور  الدرا�صيرّة من  المناهج  • تنقية 
نات  اأو جندري من مكورّ اإثني  اأو  ديني  اأو  ثقافي  ن  اأيرّ مكورّ تجاه  اأ�صكاله  بكلرّ 

المجتمع. 
واللغات  واالإن�صانيرّات  االجتماعيرّة  التن�صئة  بمجاالت  خا�س  اهتمام  اإيالء   •

ع. والفنون وفق قيم المواطنة واحت�صان التنورّ
العام  التعليم  مراحل  في  اأ�صا�صيرّة  رات  كمقررّ الفل�صفة  رات  مقررّ اإدراج   •

المختلفة بهدف تنمية القدرات النقديرّة لدى المتعلرّم. 
يجب  التي  التاريخ  رات  مقررّ في  ع  المتنورّ الثقافي  االإرث  عن  التعبير  • مراعاة 

اأن ت�صمل تقديم التاريخ االجتماعي وتاريخ ال�صعوب. 
في  دوره  على  والتركيز  الخا�صة،  العناية  الديني  التعليم  م�صاألة  اإيالء   •
ه اإلى المقاربات االنتقائيرّة  التربية على قيم الحياة العامة الم�صتركة، والتنبرّ

والتوظيف االإيديولوجي للن�صو�س الدينيرّة.
الخطاب  وتجديد  الديني  الموروث  لمراجعة  الملحة  الحاجة  على  • التاأكيد 

ز قيم المواطنة والعي�س مًعا.  بما يعزرّ
ت�صع  والعلوم  والثقافة  للتربية  م�صتقلرّة  عليا  مجال�س  ت�صكيل  اإلى  الدعوة   •

ال�صيا�صات والمناهج التربويرّة. 
وتقويم  ف  التطررّ عوار�س  ر�صد  تتولرّى  م�صتقلرّة  وطنيرّة  هيئات  ت�صكيل   •

المنظومة التربويرّة وت�صمن التزامها بمعايير الجودة. 
المدني  والمجتمع  الر�صميرّة  التربويرّة  �صات  الموؤ�صرّ بين  ال�صراكة  تعزيز   •
وبنائها،  والتعليميرّة  التربويرّة  المنظومة  �صياغة  عمليرّة  في  والخبراء، 

والم�صاركة في و�صع ال�صيا�صات والبرامج التربوية. 
ع،  للتنورّ الحا�صنة  والمواطنة  االأن�صنة  اأجل  من  للتربية  عربيرّة  �صبكة  • ت�صكيل 

بهدف تن�صيق الجهود وتبادل الخبرات.
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محا�سرة »عقول يلفها ال�سباب: اأزمة التعليم في المجتمع العربي«
المتحدث: معالي د. اإبراهيم بدران، ع�صو المنتدى 

التعقيب: الأ�ستاذ زهير توفيق، الباحث في مركز الدرا�صات الم�صتقبلية

)2016 /12/6(

دعا  الذي  للمنتدى.  العام  االأمين  ور  اأبوحمرّ محمد  د.  فيه  و�صارك  اللقاء  اأدار 
ل ب�صكل جديرّ ومبا�صر الإبداع الحلول في اأزمة  في كلمته التي قدم بها للقاء اإلى التحورّ
اأولوية  وذات  االأهم  هي  الق�صية  هذه  اأن  موؤكدًا  اأزمات؛  من  بها  يرتبط  وما  التعليم 
ال�صاملة.  التنمية  قطاعات  بمختلف  ارتباط  من  والعالي  العام  للتعليم  لما  ق�صوى 
تراجع،  في  تزال  ما  العربية  المجتمعات  بتقدم  المتعلقة  الموؤ�صرات  كل  اأن  واأ�صاف 
وتبدو العقلية العربية العامة في حالة عجز وجمود، بحيث بات الهروب اإلى الما�صي 
هو الغالب، مما يوؤدي اإلى ا�صتح�صار م�صكالت واإفرازات تزيد من التع�صب والتطرف 
والواقعية نحو  العقالنية  نوافذ  لفتح  اأحيانًا، ويعطل كل محاولة  والتكفير  واالنغالق، 
ر القادر على التخطيط والتهيئة  االأزمات التي نعي�س، وبالتالي التفكير الحررّ والمتنورّ

واال�صتعداد لدخول الم�صتقبل.

في محا�صرته بيَّن د. اإبراهيم بدران اأن التعليم في معظم المجتمعات العربية 
اأخفق في اإحداث التغيير الذي كان متوقعًا، وكان دور المتعلمين في تغيير المجتمع اأقل 
بكثير مما تحقق لدى مجتمعات اأخرى، كانت على الدرجة نف�صها من التخلرّف اأو اأدنى 
العالمي في  المتو�صط  اأدنى من  العربية ما تزال في مكانة  الدول  اأن  واأ�صاف  منها. 
معظم الموؤ�صرات ذات العالقة، ابتداًء من الديمقراطية والحاكمية، مرورًا بالتعليم 
اأن يكون محل ت�صاوؤل لدى ال�صيا�صي  والبحث العلمي. وهذا االخفاق هو الذي ينبغي 

والعاِلم والمفكر والمثقف.
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كما بيرّن د. بدران اأن من اأهم عوامل ف�صل التعليم في المنطقة العربية غياب 
كتلة من  الذي هو في جوهره  التعليم  اأن  للتعليم، وعدم مالحظة  المجتمعية  الروؤية 
والثقافية  وال�صيا�صية  المجتمعية  البيئة  يتطلب  المبدع،  والخيال  الفاعلة  العقول 
فعله  لي�صبح  المتعلِّم  ويتوارى  التعليم  ي�صمحل  البيئة  هذه  غياب  وفي  الحا�صنة، 

وتاأثيره �صيئًا ثانويًا .

يمثل  بدران  اإبراهيم  د.  كتاب  اأن  اإلى  توفيق  زهير  الباحث  اأ�صار  جهته  من 
نقلة نوعية في ت�صخي�س اأزمة التعليم في االأردن وغيره من المجتمعات العربية؛ بل 
والمجتمعات النامية في العالم، وكلها مجتمعات وبلدان تتماثل في بناها المجتمعية 
التربوي  للتحدي  ا�صتجابتها  طريقة  في  تتماثل  كما  التربوية،  واأنظمتها  وال�صيا�صية 
والتعليمي، والحلول الموؤقتة اأو الخا�صة، اأو الم�صتوردة التي كانت �صببًا للف�صل وتعميق 
االأولى من  ال�صفوف  اأميرّة  اأو  المناهج  تعديل  اأزمة  تتجاوز  التي  االأزمة  وهي  االأزمة، 

التعليم االأ�صا�صي.
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الثقافة والفنون والبحث العلمي

مناق�سة كتاب »روؤى بعيدة لم�ستقبل واعد«*
للدكتور في�سل غرايبة، ع�صو المنتدى

المتحدثون: معالي د. نبيل ال�سريف، ع�صو المنتدى؛ د. فاطمة جعفر
)2015/4/27(

تحت  المعا�صر،  االإ�صالحي  العربي  الفكر  ثمرات  من  مجموعة  الكتاب  تناول 
والمجتمع  الحديث،  الع�صر  في  العالم  بتحوالت  يتعلق  ما  منها:  مختلفة،  عناوين 
المدني، والربيع العربي، والمراأة في ثقافتنا، والم�صاركة، وتحديات االإعالم في الع�صر 
الم�صتقبلية، واالإبداع، ودور  التحوالت  التوا�صل االجتماعي في  الرقمي، ودور و�صائل 
الثقافية، وغيرها  واالأن�صاق  واالأدب،  وال�صو�صيولوجيا  المجتمع،  والمثقف في  ر  المفكِّ
العالقة  يدر�س  كتابه  اأن  غرايبة  في�صل  د.  الموؤلِّف  وقال  ومناق�صات.  مراجعات  من 
المعالجة  ا�صتقراء طبيعة  والواقع، من خالل  المعا�صر  العربي  المثقف  بين  القائمة 
المعرفية، والتي ت�صمنتها المقوالت واالأفكار التي طرحها المفكرون المعا�صرون من 

المن�صغلين ب�صو�صيولوجية ق�صايا التنمية والديمقراطية والمواطنة واالنتماء.

ور: اإن الكتاب ي�صيء عبر التجليات  وقال االأمين العام للمنتدى د. محمد اأبوحمرّ
ا�صت�صراف  العربي، وفي  المجتمع  التقدم في  الموؤثرة في م�صيرة  العنا�صر  المعرفية 
الحلول لمع�صلة االإ�صالح والتنمية، ويركز على البحث في العلل الكامنة وراء اإ�صكالية 

العالقة بين المثقف العربي والواقع الراهن بكل معطياته.

اإن  جعفر:  فاطمة  الدكتورة  الثقافي  التنوع  جمعية  رئي�صة  قالت  جهتها،  من 
الكتاب قدم وجبة د�صمة للقارئ تمكنه من اال�صتفادة واال�صتمتاع بهذا العمل القيم من 
خالل قراءة كتاب واحد يلخ�س ح�صيلة اآراء المفكرين، م�صيرة اإلى اأن الكتاب يقدم 

ت�صخي�صا لحالة التردي الذي يعاني منها الوطن العربي.
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وا�صح  معرفي  باب  اإلى  بم�صمونه  ينتمي  الكتاب  اإن  ال�صريف:  نبيل  د.  وقال 
خطًا  الباب  هذا  �صمن  لنف�صه  يخط  لكنه   ، الفكرية  العربية  الدرا�صات  في  ومحدد 

فريدًا مختلفًا وم�صتقاًل من حيث ال�صكل واالأ�صلوب وطريقة معالجة المو�صوع.

محا�سرة »الثقافة والديمقراطية«*
المتحدث: اأ.د. محمد عبد العزيز ربيع، ع�صو المنتدى

)2015/6/7(

اأو�صح اأ.د. محمد عبد العزيز ربيع، اأ�صتاذ االقت�صاد ال�صيا�صي في الجامعات 
قا�صرة،  تزال  ما  الديمقراطية  في  العربية  التجارب  اأن  المنتدى،  وع�صو  االأميركية 
العامل  هو  االأهم  العامل  اأن  معتبرًا  المجتمعية؛  اأهدافها  من  يذكر  �صيئًا  تحقق  ولم 
الثقافي الذي يحكم طريقة تفكير االإن�صان العربي وقيمه ومواقفه وروؤيته لالآخر، واأن 
هذا االإن�صان بحاجة اإلى تاأهيل ثقافي، وربما علمي لكي ي�صبح قادرًا على فهم العملية 
الديمقراطية وا�صتيعاب مراميها واأهميتها لحياته وم�صتقبله، موؤكدًا اأن توعية االإن�صان 
ديمقراطيًا اأولوية يجب على الدول والقوى االجتماعية الموؤمنة بالفكرة الديمقراطية 

اأن تقوم بها.

مع  التجاوب  مقدورها  في  �صاملة  تنموية  ا�صتراتيجية  اإلى  الُمحا�صر  ودعا 
التحديات االآنية ور�صم اأفق لم�صتقبل عربي واعد ينت�صل االأجيال القادمة من م�صتنقع 
العمل  في  الموؤ�ص�صية  غياب  اأن  اإلى  م�صيرًا  والتبعية،  والتخلف  والجهل  التطرف 
تعقيدات  ا�صتيعاب  والف�صل في  الجانب،  اأُحادي  يكون  اأن  اإلى  بالتفكير  يوؤدي  العربي 
دينامية  وتحوالت  تغيرات  من  اليوم  عالم  ي�صهده  ما  ووعي  فيه  نعي�س  الذي  الع�صر 
موقف  اإلى  بحاجة  العرب  اإن  وقال:  البع�س.  بع�صها  مع  تت�صابك  الق�صايا  كل  تجعل 
عقالني يقبل التعددية الفكرية والثقافية والدينية والمذهبية داخل االإ�صالم وخارجه، 
وذلك حر�صًا على ال�صدقية وحرية الراأي واالجتهاد، وحفاظًا على الوحدة الوجدانية 
يقوم  �صامل  نه�صوي  م�صروع  اإلى  بحاجة  العربي  العالم  اأن  كما  االأوطان.  و�صالمة 
على اأ�صا�س حوارات �صيا�صية وفكرية بين مختلف اأطياف المجتمع العربي، واإ�صراك 
القوى ال�صعبية الفاعلة كافة في عمليات ا�صتنها�س الهمم لمواجهة تحديات الع�صر، 
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تحررية،  تنموية  ا�صتراتيجية  بر�صم  االأمة  هذه  ومثقفي  وعلماء  مفكري  وم�صاهمة 
ت�صتهدف تحقيق الحرية والم�صاواة والعدالة واالأمن.

اللقاء:  اأدار  الذي  ور،  اأبوحمرّ محمد  د.  للمنتدى  العام  االأمين  قال  جهته،  من 
والتطبيق  بالممار�صة  العربية  الثقافية  االجتماعية  التركيبة  عالقة  في  البحث  اإن 
الديمقراطي مو�صوع على جانب كبير من االأهمية، وخا�صة في المرحلة الراهنة التي 
يعي�صها العالم العربي وفي �صوء تداعيات ما ي�صمى »الربيع العربي« والتحوالت التي 
رافقته، موؤكدًا اأن الزاوية التي انطلق منها المحا�صر تك�صف اأن تطور الديمقراطية 
في الغرب من نظام حكم اإلى ثقافة و�صلوك مجتمعي ومقارنة ذلك بالتجربة العربية 
التاريخية وظروف الواقع العربي، تثبت اأنه اإذا لم تكن الديمقراطية وهياكلها نابعة 
اإلى ثقافة وممار�صة تلبي طموحات  واأن تتحول  اأن تر�صخ  الواقع، فال يمكن  من هذا 

ال�صعوب العربية وتتفق مع ثقافتهم ونظمهم االجتماعية.  
محا�سرة »البحث العلمي العربي ومجتمع المعرفة: روؤية نقدية جديدة«*

)بالتعاون مع مركز الإ�سكوا للتكنولوجيا(
المتحدث: اأ.د. �ساري حنفي/ الجامعة االأميركية - بيروت

)2015/11/9(

قال د. �صاري حنفي اإن االنتاج العلمي في المنطقة العربية قائم على الفردية 
وهناك غياب وا�صح للجماعة العلمية على الرغم من اأنها غنية بالجامعات. واأ�صاف 
العمل  في  ال�صرذمة  م�صكلة  برتق  تقوم  اأن  واجبها  من  الجامعات  اأن  محا�صرته  في 
العلمي الفتًا اإلى اأن الباحث يجب اأن يكون له عالقة بالمراكز البحثية لدورها في بناء 
ذوي  من  الباحثين  بين  م�صترك  تعاون  وجود  �صرورة  على  موؤكدًا  الباحثين،  قدرات 

التخ�ص�صات المتماثلة.

وعر�س نماذج بحثية ونتاجات علمية لباحثين في عدد من الدول العربية في 
مختلف المجاالت وعقد مقارنات فيما بينها. وقال اإن الحوافز في المنطقة العربية 
ال تعطى لفرد تعمل بجهد م�صترك واإنما تعطى ب�صكل فردي. واأكد عدم وجود م�صكلة 
كبيرة في االإنتاج العلمي العربي م�صيرًا اإلى �صرورة اأن يكون البحث مبنيًا على ح�س 
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مهني. وراأى اأن البحث له دورة كاملة ال تنتهي بالن�صر االأكاديمي مبينًا اأهمية اأن يكون 
له ن�صاطات تتعلق بالتنظيم المهني الأي تخ�ص�س.

ور: اإن اإ�صكاليات البحث  من جانبه قال االأمين العام للمنتدى د. محمد اأبوحمرّ
العلمي في الوطن العربي تعك�س عمق االأزمة الح�صارية والمعرفية التي تعوق اإمكانات 
ع�صر  دخول  من  مجتمعاتنا  وتمكين  والمجتمعي  االقت�صادي  ال�صعيد  على  التقدم 
ثالثية  تعتمد  معرفية  اقت�صادات  الحديثة هي  االقت�صادات  اأن  اإلى  واأ�صار  المعرفة. 
العلم والتكنولوجيا واالإبداع، موؤكدًا اأهمية ا�صت�صراف متطلبات تطوير التعليم وثقافة 

االإنتاج ورعاية االإبداع وزيادة االنفاق على البحث والتطوير التكنولوجي واالإبداع .

محا�سرة »الم�سرح ال�سيا�سي والكوميديا«*
الفنان الأ�ستاذ نبيل �سوالحة

)2015/11/25(

ور في تقديم المحا�صرة: اإن الم�صرح  قال االأمين العام للمنتدى د. محمد اأبوحمرّ
والظرف  واالقت�صادي  االجتماعي  بالواقع  ارتباطًا  الفنون  اأكثر  من  هو  ال�صيا�صي 
ال�صيا�صي للمجتمع. وو�صف هذا النوع من الم�صرح بانه م�صرح ال�صمير تجاه ما يتاأثر 
به النا�س في حياتهم ووجدانهم من اأحداث �صيا�صية واأو�صاع عامة، اإ�صافة اإلى تعبيره 
عن وجهة النظر ال�صعبية تجاه االأحداث باالأ�صلوب الكوميدي الذي يعطي م�صاحة وا�صعة 
من التعبير ونقد االأو�صاع والذات االجتماعية اأحيانًا، واإبداء الراأي والواقعية ال�صديدة 

التي ال تتناق�س بالتاأكيد مع المظهر الكاريكاتوري للعر�س الم�صرحي ال�صيا�صي.

تاريخيًا  واإلقاء الطرفة كانت  الفكاهة  اإن  نبيل �صوالحة  الفنان  من جهته قال 
ت�صاهم في تحمل مزاجية الحياة وق�صوة ظروفها. وعر�س �صوالحة اأمثلة من التاريخ 
القديم حول الكوميديا التي و�صفها باأنها نوع من الثورة ال�صلمية التي تعين على تحمل 
اأن  ي�صتطيع  اأنه  اإال  محنك  �صيا�صي  رجل  هو  المهرج  �صخ�صية  اأن  اإلى  ولفت  الظلم. 

ي�صنع الطرفة من خالل موقف �صيا�صي.
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واأ�صاف: اإن الكوميديا ال�صيا�صية بداأت في اإنجلترا في �صتينيات القرن الما�صي 
بعدما ف�صل رئي�س وزراء بريطانيا اآنذاك هارولد ماكميالن في حرب ال�صوي�س، م�صيرًا 
اإلى اأن اأول م�صل�صل كوميدي �صاخر قدمه كان مع الفنان عمر قفاف ب�صخ�صية �صدقي 
لتنتقل �صخ�صية  الفنان الم�صرية �صهير رمزي،  الم�صل�صل  بيك عام 1973 و�صاركتهم 
�صدقي بيك اإلى �صنوات الثمانينيات في م�صل�صل اآخر وبخلق �صخ�صية اأخرى م�صاركة هي 
�صميح اأبو جزرة. كما بيرّن اأهمية ال�صحك وانعكا�صه على ال�صحتين الج�صدية والنف�صية.

بح�سور وم�ساركة �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعّظم:
لقاء حول »ترجمة الأعمال الكال�سيكية في التراث العالمي اإلى اللغة العربية

)جهود المرحوم اأ.د. محمود الغول في الترجمة من الالتينية نموذجاً(«،
واإ�سهار ترجمة كتابي »الإينيادة« لفورغيليو�س؛ والأعمال النقدية لهوراتيو�س*

المتحدثان: د. عمر الغول، اأ�صتاذ اللغات القديمة، كلية االآثار/ جامعة اليرموك؛
والباحثة نداء الخزعلي/ جامعة اليرموك

المعقبون: دولة اأ.د. عدنان بدران، ع�صو المنتدى؛ اأ.د. معاوية اإبراهيم؛
اأ.د. اإبراهيم ال�سعافين؛ الحاج زكي الغول

)2016/7/26(

قال �صمو االأمير الح�صن بن طالل اإن الم�صروع النه�صوي لالأمة يبنى من قبل 
من يحملون ر�صالة العلم والمعرفة، ويقدمون العمل الفكري الجاد. واأ�صاف �صموه اأن 
ا�صتمرارية االإبداع تتطلب جهودًا حثيثة لتعزيز التوا�صل بين الثقافات، مبينا اأن مد 
ويبدد  االأمم،  بين  والتعاون  والتفاهم  الحوار  يعزز  الح�صارات  بين  الثقافية  الج�صور 

الظالمية والت�صدد.

وت�صاءل �صموه عن كيفية الحديث عن النه�صة وكيفية التوا�صل االجتماعي من 
اإعداد المواطن المعتز بهويته وانتمائه لوطنه،  دون محتوى علمي وفكري ي�صهم في 
ركائز  من  ركيزة  والعالمي  العربي  الح�صاري  ال�صياق  في  الترجمة  اأن  اإلى  م�صيرا 
النهو�س، واالنفتاح على االآخر، وهي من عناوين الرقي الح�صاري، وتعد رافدًا للفهم 

على ال�صعيد االإن�صاني.
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ور برعاية االأمير الح�صن للجهود  واأ�صاد االأمين العام للمنتدى د. محمد اأبوحمرّ
بين  والتفاعل  التوا�صل  اآفاق  فتح  في  �صموه  ودور  العلماء،  وتكريم  والفكرية  العلمية 
رفيعة  اأعمال  ترجمة  الغول في  الراحل  اإنجازات  اإلى  م�صيرًا  والح�صارات،  الثقافات 

القيمة من تراث اللغة الالتينية.

بالراحل  تعريفًا  الخزعلي  نداء  واالأ�صتاذة  الغول  الدكتور عمر  الباحثان  م  وقدرّ
الغول، ون�صاأته وم�صيرته االأكاديمية، والمراحل الحياتية والعملية التي مر بها. واأ�صارا 
اأو فرجيل كما  اأن موؤلف ملحمة »االإينيادة« ال�صعرية بوبليو�س فورغيليو�س مارو،  اإلى 
ي�صميه العرب، كان يعتبر من موؤ�ص�صي االأدب الالتيني، كما اأن »االإينيادة« تمثل ق�صة 

تاأ�صي�س ونهو�س الدولة الرومانية وح�صارتها.

كوينت�س  الروماني  االأديب  وموؤلفه  ناقدًا«  »هوراتيو�س  االآخر  الكتاب  وحول 
هوراتيو�س فالكو�س، لفت الباحثان اإلى اأن الموؤلف يعتبر من وا�صعي االأ�ص�س لالأدب 
للتجديد والجمال واالإبداع في  انت�صر فيها  التي  النقدية  الالتيني، وا�صتهر بكتاباته 

مجال االأدب والفن.

من جهته، تحدث اأ.د. عدنان بدران، ع�صو المنتدى في �صهادته، عن فترة عمل 
المرحوم الغول في جامعة اليرموك؛ م�صيرًا اإلى اأنه �صغل مواقع اإدارية عديدة، وعمل 
اأ�صتاذًا للغة العربية، ولم ت�صغله المواقع االإدارية عن متابعة التدري�س والبحث العلمي 

في اللغات ال�صامية، وخا�صًة لغات جنوب الجزيرة العربية في اليمن.

كما قدم اأ.د. معاوية اإبراهيم ممثل االأردن في لجنة التراث العالمي باليون�صكو، 
و اأ.د. اإبراهيم ال�صعافين اأ�صتاذ النقد الحديث �صهادات عن الراحل واأعماله.

وقدم الحاج زكي الغول اأمين القد�س ال�صريف، و�صقيق المرحوم محمود الغول، 
لمحات من حياته، م�صيرًا اإلى اأنه عا�س منذ طفولته حتى وفاته �صادقًا، يحب النا�س 
وال يعرف البغ�صاء، يتحمل الم�صوؤولية بكل اقتدار ويتقن القيام بعمله بجد واإخال�س.
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التنوع الثقافي والهوية

برعاية �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم،
اإ�سهار ومناق�سة كتاب »اأغ�سان الكرمة: الم�سيحيون العرب«

للدكتور عبد الح�سين �سعبان ع�صو المنتدى )الموؤلِّف(
)بالتعاون مع المعهد الملكي للدرا�سات الدينية(

المتحدثون: معالي د. منذر حدادين؛ معالي م. �سمير الحبا�سنة، ع�سو المنتدى؛
معالي الأ�ستاذ جري�س �سماوي

اأدارت اللقاء: د. ماجدة عمر، مديرة المعهد الملكي للدرا�صات الدينية
)2015/11/1(

مندوبًا عن �صمو االأمير الح�صن بن طالل، رعى االأمين العام للمنتدى د. محمد 
ور في كلمته االفتتاحية: اإن كتاب د. �صعبان بما  ور هذا اللقاء. وقال د. اأبوحمرّ اأبوحمرّ
امتدادها  عن  مجردة  اآنية  اأو  فرعية  ق�صايا  يعالج  ال  م�صيرية  اأ�صئلة  من  يطرحه 
الح�صاري، وعن اإعادة بناء الدولة العربية وا�صت�صراف الم�صتقبل القريب والبعيد معًا؛ 
بقدر ما هو بحث يغو�س في حقيقة الكيان االإن�صاني العربي وهويته الثقافية، ومخاطر 

ما يتعر�س له من تهديدات في مكونات وحدته وتما�صكه الكياني.

واأ�صاف اأن ق�صية الم�صيحيين العرب بما تعنيه من مكون اأ�صا�صي في ح�صارة 
الغرب  مع  العالقة  ت�صابكات  من  اإليه  تف�صي  وبما  الثقافي،  وتنوعها  المنطقة  هذه 
الُمدانة في  اأ�صابت �صورة االإ�صالم والم�صلمين، نتيجة الممار�صات  التي  والت�صوهات 
ال�صواء،  على  والم�صيحيين  للم�صلمين  وجود  ق�صية  تمثل  اأ�صبحت  والخارج،  الداخل 
واأ�صكال  البغي�صة  والطائفية  واال�صطهاد  التكفير  بدعوات  اال�صتهداف  اأن  وتوؤكد 
هو  كان،  جانب  اأي  على  واالإرهاب  العنف  وممار�صات  للمقد�صات  واالإ�صاءة  التفرقة 
االأر�س  ا�صتهداف  ينف�صل عن  وال  المنطقة،  في هذه  االإن�صاني  للم�صترك  ا�صتهداف 

واالإن�صان والتاريخ والم�صتقبل في ال�صراع العربي ال�صهيوني.
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باالأمان  عهودًا  ت�صمنت  التي  النبوية  الوثائق  اإلى  حدادين  منذر  د.  واأ�صار 
لن�صارى نجران ورهبان طور �صيناء، وبع�س ما جاء في القراآن الكريم من اآيات تح�س 
�صجاعة  �صعبان  د.  كتاب  في  اإن  وقال:  والح�صنى.  بالمودة  الكتاب  اأهل  معاملة  على 
في االإعراب علنًا عن اآراء اأمر بها اهلل ور�صوله  في زمن طغى فيه من ابتعد عن 
االإ�صالم في ممار�صاته وقيمه، وهو زمن ا�صتبد فيه االحتالل ال�صهيوني لالأر�س التي 
اأ�صفادها،  من  الإنقاذها  بيننا  واالتحاد  ال�صفوف  ر�س  من  وبداًل  حولها،  اهلل  بارك 
الفكر  ومتطرفو  ال�صهاينة  مالأه  للعقل،  اآخر  واحتالل  هلل  الن�صرة  يدعي  من  نرى 
الغربي بفكر ال ينا�صب اإال اأعداء االإ�صالم، وانتجت حرب الغرب على االإرهاب بداًل من 

الق�صاء عليه دولة مزودة بال�صالح ت�صدر النفط لحلفائها المعروفين.

اأن  الكرمة( من حقائق منها  وراأى د. حدادين ان ما ت�صمنه كتاب )اأغ�صان 
القبائل العربية  اأن يكونوا م�صيحيين، تحدروا من  الم�صيحيين العرب هم عرب قبل 
حروب  عهود  في  �صيما  وال  وبعده،  االإ�صالم  قبل  وثقافي  تاريخي  دور  ولهم  االأ�صيلة، 

الفرنجة، اإذ ا�صطف العرب الم�صيحيين في هذه المنطقة اإلى جانب بني قومهم. 

وبدوره دعا رئي�س الجمعية االأردنية للعلوم والثقافة وع�صو المنتدى المهند�س 
ذاكرتها  االأمة  ت�صتعيد  الأن  للمحاولة  الم�صتنيرين  العرب  المفكرين  حبا�صنة،  �صمير 
الواحدة  لعقيدتنا  نعيد  واأن  وال�صامية،  الخيرة  المعاني  كل  واإحياء  االإيجابية، 
با�صتقاقاتها المتعددة والمتنوعة مكانتها المرموقة، فنطفىء حرائق التخلف والجهل 
التي ت�صيطر على الم�صهد العربي اليوم. وقال: اإن كتاب د. �صعبان ياأتي في وقت نحن 
في اأم�س الحاجة اإليه، باعتبار اأننا نمر بمرحلة حرجة يغيب بها العقل ونفتقد ذاكرتنا 

االإيجابية تحت وقع القتل والدمار.

كما اأكد الحبا�صنة على تغليب الهوية العربية على كل الهويات الفرعية واالإثنية 
تكون  واأن  وال�صيا�صية،  المادية  الدنيوية  المعاني  كل  فوق  االأديان  وتنزيه  والعرقية، 
المواطنة المكتملة هي االأ�صا�س الذي يحتكم اإليه العرب، ب�صرف النظر عن دياناتهم 
ح�صاري  كوعاء  العروبة  مفهوم  اإلى  العودة  اأن  مو�صحًا  طوائفهم؛  اأو  مذاهبهم  اأو 
ي�صتوعب كل االأعراق االأخرى التي عا�صت بين ظهرانينا وانخرطت في الحياة العربية، 
اأ�صا�س لالنطالق والنهو�س العربي وتحريره من كل التناحرات والمناكفات  اأنه  كما 
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الذهنية والخ�صنة التي تمايز بين العرب على اأ�صا�س ديني اأو مذهبي اأو طائفي. كذلك 
دعا اإلى الخروج من االإطارات النخبوية، واأن ن�صرح للعرب حقيقتهم االأزلية، وتخلي�س 
االإ�صالم من كل ما علق به من خزعبالت وبدع تمكنت من ثقافتنا في ع�صور الظالم، 

وغطت على جوهر االإ�صالم ال�صمح الذي يعترف بحق االآخر باالختالف.

الكرمة(  )اأغ�صان  كتابه  في  �صعبان  د.  �صماوي جهد  ال�صاعر جري�س  وو�صف 
باأنه يعبر عن �صجاعة علمية وموقف اأخالقي، في وقت تع�صف الكراهية واالن�صقاق 
والظالمية وال�صطحية بالمنطقة، خ�صو�صًا فيما يتعلق بالمكونات االأ�صيلة من مكونات 
مجتمعاتنا، ومنها الم�صيحيون العرب الذين �صاهموا في الح�صارة العربية االإ�صالمية 
م�صاهمة االأبناء المدافعين عنها والمحاربين من اأجلها الأنها منهم ولهم، واأي�صًا في 
اأو �صرخة احتجاج على ما ح�صل لم�صيحيي  اأو �صوتًا  الوقت الذي لم نجد مظاهرة 

المو�صل اأو اأزيديي العراق، وكاأن ال�صارع العربي قد لم�صته يد اأدت به اإلى ال�صلل.

من جهته، اأكد د. عبد الح�صين �صعبان اأن ثمة �صتة عنا�صر للوحدة بين اأقطار 
الوطن العربي، هي: التنمية والتحرر ال�صيا�صي والديمقراطية واالنبعاث الح�صاري، 
با�صتنها�س طاقات االمة، والعدالة االجتماعية، م�صتبعدًا جدوى اأي حديث عن م�صروع 

عربي جوهري في ظل حالة تخيم فيها اجواء الفقر والجهل، وغياب المواطنة.

محا�سرة »التنوع الثقافي في المجتمع والهوية الجامعة«
المتحدثة: د. فاطمة جعفر، رئي�صة منتدى التنوع الثقافي االأردني

التعقيب: د. مو�سى �ستيوي، مدير مركز الدرا�صات اال�صتراتيجية/ الجامعة االأردنية
)2016/8/16(

في محا�صرتها حول التنوع الثقافي والهوية الوطنية الجامعة والعوامل الموؤثرة 
في تحقيق االأمن المجتمعي من خالل النظرة االإن�صانية والقانونية، بيرّنت د. فاطمة 
ن االإن�صان من  جعفر اأن الثقافة بالن�صبة لالأمم المتحدة تعني »كل الحقوق التي تمكرّ
اأن ياأخذ حجمه الكامل، واأن ثقافة اأي �صعب هي طريقته الخا�صة في الحياة، وموقفه 
منها، واآراوؤه فيها، وفل�صفته تجاه م�صاكلها، ثم ت�صوره لو�صعه في الحياة«، واأن مفهوم 
الو�صط  نف�س  داخل  ثقافي  اأكثر من مظهر  بين  التعاي�س  فكرة  الثقافي يحمل  التنوع 
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المجتمعي، وعندما يكون لدى المجتمعات تواجد لتعبيرات ثقافية متنوعة، فاإن ذلك 
ينعك�س في ظهور ديناميات مجتمعية مختلفة بين تلك الكيانات الثقافية. وفي معظم 

الحاالت هذه العالقات تعك�س ديناميات بين االأكثرية واالأقلية.

اإلى  يعود  التنوع  هذا  اإن  فاطمة:  د.  قالت  االأردن،  في  الثقافي  التنوع  وحول 
منذ  االأردن  به  يتمتع  الذي  والثقافي  الح�صاري  االإرث  واإلى  االإن�صاني،  التاريخ  عمق 
الع�صور القديمة، والذي ا�صتمرت اأهميته الح�صارية والثقافيًة عبر ع�صور االإ�صالم 

المتعاقبة  و�صواًل اإلى تاأ�صي�س االإمارة االأردنية عام 1921.

اختالف  على  االأردنيين  المواطنين  حقوق  كفل  الد�صتور  اأن  اإلى  اأ�صارت  كما 
قبول  المبني على قاعدة  المتناغم  االمتزاج  واأن هذا  وديانتهم،  واأعراقهم  اأ�صولهم 
ل المجتمع والدولة االأردنية المعا�صرة بكافة الجوانب ال�صيا�صية،  االآخر واحترامه �صكرّ
واالجتماعية، والثقافية، واالقت�صادية، وقد �صارك الجميع في تدعيم اأركان المجتمع 

والدولة في اإطار الثقافة العربية االإ�صالمية والهوية الوطنية االأردنية.

وتحدث د. مو�صى �صتيوي عن العولمة وما رافقها من تحوالت مهمة على الم�صتوى 
االقت�صادي واإعادة ترتيب العالقات الدولية والتجارية اأمام تهاوي الحدود بين الدول 
الدولة  �صيادة  عن  تحدث  كما  مختلفة.  ثقافية  اأنماط  وبروز  عالمية  ثقافات  وظهور 
منظمة  وظهور  كافة،  العالم  دول  م�صتوى  وعلى  العولمة  اأمام  قراراتها  على  والتاأثير 
التجارة العالمية وغيرها. كما اأثرت العولمة على �صيادة الدولة الم�صتقلة على كثير من 
وتناول  بالعالم.  المرتبطة  المالية  القرارات  المجاالت والأ�صبحت محدودة، ال �صيما 
التزايد غير المحدود في الهجرات ال�صكانية واللجوء في منطقتنا وما ي�صهده العالم 
اللجوء  اأن عملية  اإلى  القائمة، م�صيرا  ب�صبب الظروف  االآن من هجرة غير محدودة 

ظاهرة تاريخية اأبرزت م�صاكل وثقافات مختلفة عن المجتمعات التي تعي�س فيها.
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الــدرا�ســـــــات الأنــدل�ســــّيــة

محا�سرة »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�سيز، 
اأ�صتاذ الفن/ جامعة غرناطة - اإ�صبانيا

)2016/5/31(

في  العمل  ا�صتغرَق  التي  االأندل�س،  مكتبة  مو�صوعة  اإن  بويرتا  البروفي�صور  قال 
طفيل  ابن  موؤ�ص�صة  عن  و�صدرت   ،2013  -2003 اأعوام  ع�صرة  وتحريرها  اإعدادها 
للدرا�صات العربية في مدينة المرية باللغة االإ�صبانية، تاأتي �صمن م�صروع ثقافي كبير 
ال�صتعادة الوعي بالمفهوم االأندل�صي كح�صارة وتراث اإ�صالمي عربي م�صترك، م�صيرًا 
والمدار�س، وكذلك  والمعاهد  الجامعات  له ح�صوره في  اأ�صبح  المفهوم  اأن هذا  اإلى 
واأن  الثقافية،  ال�صياحة  في  االأندل�صية  بالم�صالك  ُيعرف  وما  الثقافية،  االأن�صطة  في 
�س في الجامعات االإ�صبانية، بعد اأن كان  اللغة العربية اأ�صبحت منذ عقد تقريبًا ُتدرَّ
تدري�صها مقت�صرًا على جامعة غرناطة. واأو�صح اأن اأو�صاط الم�صتعربين والمثقفين في 
المجتمع االإ�صباني تتعامل مع الثقافة العربية بو�صفها جزءًا من تاريخ م�صترك بينهم 
في  عميقة  اإن�صانية  باأبعاد  يت�صمان  االأندل�صية  والثقافة  التاريخ  اأن  كما  العرب،  وبين 
اإطار العالقات المتو�صطية وفي اإطار الم�صاهمة الغنية في التراث االإن�صاني العالمي.

وعر�س الم�صت�صرق بويرتا للتوزيع الجغرافي للموؤلفين االأندل�صيين والإح�صائيات 
تبلغ  كاملة  و�صلتنا  التي  االأندل�صية  الموؤلرّفات  ن�صبة  اأن  وتبين  المو�صوعة،  بهذه  تتعلق 
21.5٪، فيما الن�صو�س غير الكاملة اأو التي وردت منها اأجزاء و�صفحات في موؤلفات 
اأخرى تبلغ 20.1٪، اأما المفقودة فتبلغ ن�صبتها 58.4٪. وتمثل الن�صاء الموؤلفات في 

االأندل�س )47 امراأة( ما ن�صبته 1،91٪ من اإجمالي عدد الموؤلفين.
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محا�سرة »�ِسعر المراأة في ال�سياق الح�ساري الأندل�سي«*
المتحدث: معالي اأ.د. �سالح جرار

اأ�صتاذ االأدب العربي واالأندل�صي/الجامعة االأردنية، ع�صو المنتدى
)2016/8/2(

في محا�صرته،  بيرّن اأ.د. �صالح جرار اأن المراأة االأندل�صيرّة ظهرت في ميادين 
اطة  فة وكاتبة ونا�صخة وخطرّ الحياة والعمل المختلفة، ربرّة منزل ومعلرّمة وطبيبة ومت�صورّ
كانوا  االأندل�س  في  اأميرّة  بني  ع�صر  في  الخلفاء  اإن  حترّى  و�صاعرة،  بال�صيوف  والعبة 

يتخذون منهنرّ كاتبات لهم، وكانت الن�صاء االأندل�صيات تطلب االأعمال الديوانية.

من  وباأقرانهنرّ  بالرجال  اختالطهنرّ  ال�صاعرات  �صير  في  النظر  يلفت  ا  وممرّ
االأندل�س  اأنحاء  من  والكتاب  االأدباء  يرتاده  اأدبيرّ  مجل�ٌس  لبع�صهن  وكان  ال�صعراء، 
في  ح�صور  لل�صاعرات  كان  كما  نقدية،  ومطارحات  اأدبيرّة  م�صاجالت  فيه  وتجري 

المجال�س االأدبية التي يعقدها ال�صعراء الرجال حتى في منازلهم.

ويك�صف �صعر المراأة االأندل�صيرّة بو�صوح عن جوانب من حياتها و�صخ�صيتها وال 
ي المجتمع  رها واعتدادها براأيها وا�صتقالليتها، وقدرة على تحدرّ �صيرّما جراأتها وتحررّ

ة موقفها. واإثبات �صحرّ
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�سير وتجارب ذاتية و�سخ�سيات فكرية

اإ�سهار ومناق�سة كتاب »اأبو خلدون )�ساطع الح�سري(
المهند�س التاريخي للفكر القومي: ع�سره وفكره ودوره«*

لالأ�ستاذ الدكتور حازم طالب م�ستاق )رحمه اهلل(
التعقيب: اأ.د. علي محافظة، ع�صو المنتدى 

اأدار اللقاء: �سيادة ال�سريف فواز �سرف، ع�صو المنتدى
)2015/5/4(

من  عليه  ا�صتمل  بما  الكتاب  اإن  اللقاء  اأدار  الذي  �صرف  فواز  ال�صريف  قال 
مراجعات ووثائق ونقا�صات حول فكر �صاطع الح�صري ي�صور ع�صرًا من حياة الفكر 
العربي، يت�صل ب�صيرة هذا المفكر القومي من جهة وب�صيرة الموؤلف نف�صه، الذي عا�س 
اأن  وا�صتطاع  الحديث،  العربي  التاريخ  في  مهمة  تاريخية  ومراحل  اأحداثًا  كثب  عن 

يعك�صها عبر موؤلفاته الفكرية المتعددة بروؤية علمية ت�صتحق التقدير.

االأردنيــة  الجامعــة  في  والمعــا�صر  الحــديث  التاريخ  اأ�صتاذ  اأو�صح  جهته  ومن 
اأ.د. علي محافظة في تعقيبه اأن الكتاب، بما جمع فيه الموؤلِّف من مقاالت ومحا�صرات 
لكاتبه  والمنهجي  الفكري  التطور  بو�صوح عن  يعبر  �صنتي 2011-1950،  بين  اأُلقيت 
المجيد عنه طوال  القومي ودفاعه  بالفكر  التزامه  يبين  عبر �صتين �صنة ونيف، كما 
ما  ويحلل  الح�صري،  �صاطع  فكر  على  كا�صفة  اأ�صواء  يلقي  فهو  ال�صتة.  العقود  هذه 
غم�س منها على بع�س القراء، وما التب�س منها عند بع�صهم، وتندد بالتهم التي األقاها 

بع�س الباحثين، وتف�صح جوانب الق�صور لدى البع�س في فهم اآراء الح�صري.

�صيرة  تتناول  ف�صول  وت�صعة  مقدمة  على  يحتوي  الذي  الكتاب  اأن  واأ�صاف 
الح�صري واآراءه في التكوين القومي لالإن�صان العربي، والعالقة بين العلم والوطنية، 
في  وراأيه  الليبرالي،  للفكر  وعداءه  االأولوية،  واإعطائها  العربية  للوحدة  ودعوته 
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اال�صتقالل الثقافي، والعلمانية. واأ�صار د. محافظة في هذا ال�صدد اإلى ما تحدث عنه 
الكتاب عن موقف �صاطع الح�صري من الظالميين الذين يت�صترون بالدين ويوؤرثون 
ويمكنون  واالقت�صادي،  االجتماعي  والتدهور  الطائفي  واالقتتال  االأهلي  االحتراب 

لال�صتبداد الجاهلي وال�صيا�صي.

اإلى درا�صة  اأن كتابه يت�صمن الدعوة  اأ.د. حازم طالب م�صتاق  ومن جهته قال 
اإلى عداء محموم وهجوم  يتعر�س  الذي  ل�صاطع الح�صري وفكره،  مو�صوعية متاأنية 
�صر�س من الطائفيين التكفيريين، فيما هو رمز عربي �صامخ و�صاحب فكر فاعل يتميز 

بح�صوره وراهنيته، على الرغم من غياب �صاحبه منذ عقود من ال�صنين.   

برعاية وم�ساركة �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعّظم
»اأم�سية ا�ستذكار حياة ومناقب المغفور له معالي د. علي اأحمد عتيقة، طيب اهلل ثراه، 

بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية الأولى لرحيله«

المتحدثون: �ســاحب ال�ّسمّو الملكّي الأمير الح�سن بن طــالل المعّظم 
معــالي د. محّمد اأبوحّمور؛  اأ. د. محّمد فـرج دغيم، ع�سو المنتدى؛ معـالي م. ع�سـام الجــلبي، ع�سو المنتدى؛ 
د. منتـ�سـر العقـلة؛ اأ. خـــلدون اأبو ح�ســان؛ معالي د. ه�ســـام الخطيب، ع�سو المنتدى؛ د. جمعــة اأحمــد عتيقة؛ 

د. اأحمد علي عتيقة، ع�سو المنتدى؛ اأة. رو�سة الفرخ الهدهد
)المركز الثقافي الملكي، 2015/5/27(

َر بكلِّ محبٍة واعتزاٍز ووفاء  قال �صمو االأمير الح�صن بن طالل في كلمته: »َنَتَذكَّ
دوق  ديُق ال�صرّ ْرِب وال�صرّ حياة اأخي الدكتور علي عتيقة وَمَناِقَبُه الحميدة، فهو رفيُق الدرّ
اأو  ًة  ع�صبيرّ وَلْي�َصْت   ، اإن�صانيرّ وُمْنطلٌق  وعَمٌل  ومبداأٌ  غايٌة  الُعروَبَة  اأنرّ  دْوًما  اآَمَن  الذي 

انغالًقا«.

والثقة  الرفيع،  الوطني  الح�س  عتيقة  بامتالك  الح�صن  االأمير  �صمو  و�صهد 
في  وكذلك  والفكريرّة،  العلميرّة  المجاالِت  كافة  في  الم�صترك  العربي  بالعمل  الكبيرة 

ة . مواقِع الم�صوؤوليرّة التي نه�َس بها في الوطَن واالأمرّ

ر �صموه عن معرفته لعتيقة ب�صالبة اإرادته واإن�صانيته وباإيمانه بقوة الفكر  وعبَّ
وقدرته على اإحداث التغيير، واعالئه من اأهمية التفاعل االإيجابي بين الفكر والقرار، 
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َي�صعى دوًما للرْبط بين  ياأتي دوُر)منتداه( منتدى الفكر العربيرّ الذي  م�صيفا »وهنا 
ِيِه االأمانة  الفْكِر والفعل؛ بين التنظيِر والتطبيق، وقد حَر�َس - رحَمُه اهلل - خالل تولرّ
ريَن العرب على  التفاهم بين المفكرّ الفْكِر العربي على تو�صيِع قاعدة  العامة لمنتدى 

�صيرّة«. هاِتهم الفكريرّة وارتباطاتهم الموؤ�صرّ اختالف َتَوجُّ

حاوَل  وقد  والمو�صوعية  بالندية،  االأجنبي  يخاطب  »فكان  دوره  اإلى  واأ�صار 
المرحوم تقديم الم�صورة والم�صاعدة الفنية للحكومة االأردنيرّة في مجال بناء القدرة 

.» �صيرّة الأدوات التخطيط العام واإدارة االقت�صاد الكليرّ الموؤ�صرّ

وا�صتذكر �صمو االأمير الح�صن زيارة عتيقة له في عام 1990 في اأعقاب حرب 
الآالف  الطارئة  االإن�صانيرّة  الم�صاعداِت  لتاأمين  عاجاًل  طلًبا  م  لُيقدرّ االولى  الخليج 
القادمين اإلى االأردن والعابرين الأرا�صيه، والذي لقي ا�صتجابة فورية، معتبرًا انه كان 

بحكمته و�صجاعته وات�صاالته رافدًا من المحبة لنا جميعًا.

ور في كلمة ترحيبية اأن الها�صميين  من جهته عبر االأمين العام د. محمد اأبوحمرّ
عرفوا برعاية علماء االأمة وعقولها، وظل االأردن و�صيبقى حا�صنة للعلم واأهل الفكر 
والعلم التي بداأت بمجال�س المغفور له الملك الموؤ�ص�س عبداهلل بن الح�صين، طيب اهلل 
ثراه، وا�صتمرت في العهود المباركة من بعده نهجًا اأ�صياًل م�صتمدًا من اأخالق العروبة 

واالإ�صالم، والمبادئ االإن�صانية.

ور اإلى اأن منتدى الفكر العربي الذي �صرف بتاأ�صي�س �صمو االأمير  واأ�صار د. اأبوحمرّ
الح�صن له قبل ثالثة عقود مع نخبة من العقول العربية، هو �صورة من �صور هذا النهج 
العربي الها�صمي، وقد كان من بين هذه العقول الراحل د. علي عتيقة الذي اأ�صبح عام 
1996 اأمينًا عامًا للمنتدى وا�صتمر في الموقع �صتة اأعوام، كانت بتوجيهات �صمو االمير 

مرحلة حافلة باالأن�صطة الفكرية والم�صروعات والطموحات.

الليبي  العربية  اللغة  العربية وع�صو مجمع  اأمين عام اتحاد الجامعات  واعتبر 
عتيقــة  للـراحل  التــكريم  بمثابة  اللقاء  هذا  المنتدى،  ع�صو  دغيم  فرج  محمد  اأ.د. 
ر مناقبه واآثاره وتاأثيره واأعماله البناءة ، فقد كان الراحل طموحًا لم  ال لتاأبينه لتذكرّ
ي�صت�صلم ولم يياأ�س في بداية حياته العلمية، م�صتذكرًا عودة عتيقة اإلى الجامعة التي 
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كان يدر�س فيها عودة �صاب طموح ، وكنا نتهام�س نحن الطلبة معجبين به وم�صيدين 
بعظيم �صنيعه في زمن قل اأو ندر فيه من نال درجة الدكتوراه في بلد حديث اال�صتقالل.

المركزي،  ليبيا  بنك  في  بالعمل  التحق  عتيقة  المرحوم  اأن  الدغيم  واأ�صاف 
اأجانب موؤهلين، ومنهم من كان  اإدارة ق�صم البحوث ليعمل مع خبراء  اإليه  واأ�صندت 
في  النجاح  على  ومقدرته  بالعمل  جدارته  لهم  ليثبت  با�صتعالء،  الليبيين  اإلى  ينظر 
الفر�صة  اأتاح  وقد  واقت�صادية،  م�صرفية  وبحوثًا  درا�صات  خاللها  قدم  التي  مهمته 
ليتعاونوا معه  واأجنبية  الليبية وجامعات عربية  الجامعة  اآخرين من خريجي  ل�صباب 
اأو ملل وبحما�س ومثابرة، فقد انطلق ناجحًا في عمله معطيًا  ويعمل معهم دون كلل 

انطباعًا ممتازًا عن عمله ودرا�صته.

�صاأنه  عمل  دون  من  نف�صه  وجد  حيث  عتيقة،  حياة  على  االنقالب  اأثر  وبيرّن 
ليبيا  �صركة  به  تت�صل  اأن  اإلى  لي�صار  الدولة،  في  منا�صب  تولوا  الذين  زمالئه  �صاأن 
وم�صكالته ومجاالته،  وقوانينه  التاأمين  ودر�س  المهمة  وقبل  اإدارتها،  ليتولى  للتاأمين 
ال�صركة  بهذه  ينه�س  اأن  قيا�صي  زمن  في  فا�صتطاع  بها،  ملمًا  يكن  لم  جوانب  وكلها 
وتبلغ تحت اإدارته مبلغًا متميزًا، وبعدها حدثت بع�س الظروف التي كان منها التغير 
في قوانين التاأمين ليعمل بعدها امينًا عامًا لمنظمة االأوبك العربية، وا�صتمر م�صوار 
اأمينًا عامًا لمنتدى  االأهلي  العمل  الراحة، بل وا�صل  اإلى  اإذ لم يخلد  عطائه حافاًل، 

الفكر العربي وع�صوًا لكثير من الهيئات والمنظمات العربية.

وا�صتذكر وزير النفط العراقي االأ�صبق م. ع�صام الجلبي بالنيابة عن اأ�صدقاء 
ومحبي الفقيد جملة من االإنجازات التي �صاهم بها بتاأ�صي�صه اأكبر عدد من ال�صركات 
في مختلف اأوجه ال�صناعة واالأن�صطة البترولية، وحر�س على اأن تحقق تلك ال�صركات 

النجاحات المر�صومة لها واأن تتلقى الدعم من قبل الدول العريقة.

مجال  في  عتيقة  الفقيد  ق�صاها  التي  ع�صرة  االأربع  ال�صنوات  ورغم  اإنه  وقال: 
اأن  يعتبر  دائـمًا  كان  اأنه  اإال  االأوبك،  لمنظمة  عام  وكاأمين  الم�صترك،  العربي  العمل 
ما تحقق ي�صل اإلى اأدنى م�صتوى من الطموح الذي كان ي�صعى اإليه حين كان اإيمانه 
االأزمات  من  الكثير  تجاوز  يمكن  الم�صترك،  العربي  العمل  خالل  ومن  باأنه،  را�صخًا 
اأف�صل ترتقي بال�صعب العربي وتحقق  اأن�صطة  ال�صيا�صية بين االأقطار العربية واإيجاد 

طموحاته.
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واأ�صاد بجهوده التي كانت ت�صعى دائمًا اإلى اإيجاد اأوا�صر للتعاون وتقديم الدعم 
الممكن لالأقطار العربية في مجال الطاقة، كما في االأردن واليمن وال�صودان وتون�س 
يعنيه  يكن  ولم  واآرائه  انتقاداته  في  المواقف  جريء  الكالم  �صريح  وكان  وغيرها، 
المن�صب �صيئًا، وكان جل اهتمامه العمل لوطنه واأمته، وكان موؤمنًا ب�صرورات العمل 
العربي الم�صترك اإلى اأبعد الحدود. وخير ما يذكر في هذا ال�صدد ما �صطره الفقيد 

في مقدمة كتابه »بين االإرادة واالأمل«.

واقتب�س الجلبي من اأقوال عتيقة »اأود اأن اأ�صجل اإيماني الرا�صخ بالعمل العربي 
الم�صترك الجاد وبمقدرته على اإخراج البالد العربية من التخلف اإلى التقدم التنموي 
و�صيلة  فهو  نوح،  �صفينة  بمثابة  نظري  في  يعد  العمل  هذا  مثل  نجاح  واإن  الم�صتدام، 
االإنقاذ من دوامة الغرق والت�صتت وت�صلط الطغيان الذي فتح علينا اأبواب الغزو االأجنبي 
من جديد بعد اال�صتيطان ال�صهيوني في فل�صطين الذي ال يزال يتحدى الوجود العربي«.

واأكد الوزير االأ�صبق د. منت�صر العقلة اأن الراحل قدم مبادرات تنموية في مجال 
االدخار واال�صتثمار اإلى اأن و�صلت به الجهود اإلى دخوله معترك العمل العربي الم�صترك 

اأمينًا عامًا لمنظمة الدول العربية الم�صدرة للنفط.

واأ�صار االأ�صتاذ خلدون اأبو ح�صان اإلى اأن الفقيد يعتبر من اأهل الفكر والمبدعين، 
م�صيرًا اإلى اأن الفقيد يج�صد اأبعادًا كثيرة على كافة االأ�صعدة، فهو يج�صد ال�صخ�صية 
العربية االإ�صالمية العالمية ب�صموليتها العلمية الفكرية والخلقية واأثرها العميق، فقد 

عرفته عام 1970، وكان �صادقًا على ال�صعيد المهني وتميز بح�صن ال�صيافة.

الفقيد فقرة تحدثوا خاللها حول �صفات جدهم وطريقة  اأحفاد  ومن ثم قدم 
تعامله معهم.

من جانبه، اأكد نجل الفقيد د. اأحمد علي عتيقه اعتزازه باأن يقام هذا التكريم 
االأمير  �صمو  راأ�صهم  وعلى  االأوفياء  دربه  رفاق  وبين  الراحل  احت�صنت  التي  ان  في عمرّ
والده  جمعت  التي  الطويلة  الدرب  رفقة  اإلى  م�صيرًا  االأ�صالة،  و  الوفاء  رمز  الح�صن 
اأكثر من ثالثين عامًا من  وامتدت عبر  بداأت منذ عام 1980  والتي  الح�صن  باالأمير 
االلتقاء الفكري والخلق القويم و االإخال�س لالأمة وكانت من اأهم محطات حياة الفقيد.
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برعاية �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعّظم:
اإ�سهار ومناق�سة كتاب )ق�سة طموح( 

للقا�سي الدولي العين تغريد حكمت
بم�صاركة الأ�ستاذ عمر العرموطي )ُمعدرّ الكتاب(

)2016/2/10(

رعى هذا اللقاء مندوبًا عن �صمو االأمير الح�صن بن طالل واأداره االأمين العام 
ور، والذي اأ�صار في كلمته اإلى اأن العين تغريد حكمت، وهي  للمنتدى د. محمد اأبوحمرّ
اأول قا�ٍس امراأة في االأردن واأول قا�ٍس عربية وم�صلمة في الق�صاء الجنائي الدولي من 
خالل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا، تقدم تجربة 
مليئة بمحطات المثابرة والطموح، التي لم يكن من ال�صهل الو�صول اإليها بغير العلم 
اأدوات  وامتالكه  لذاته  االإن�صان  بناء  في  وال�صامية  النبيلة  والقيم  والثقافة،  والوعي 
الم�صرق كنتاج ح�صاري لمجتمع ووطن  النموذج  بناء مجتمعه، و�صنع  الم�صاركة في 

وثقافة اأ�صيلة.

توثيقي  بجهد  لت  �ُصجِّ التي  حكمت،  تغريد  القا�صي  حياة  �صيرة  اأن  واأ�صاف 
الطابع  اإلى  والفردي  ال�صخ�صي  الطابع  تتجاوز  واأبعادًا  �صمات  ُتبرز  متميز،  وبحثي 
المراأة  بدخول  المتعلق  االجتماعي  التطور  ي�صور  فالكتاب  المجموع.  و�صيرة  العام 
اإطار هذا التطور، كما  القيادية والموؤثرة في  في الم�صاركة بالحياة العامة والمواقع 
وتبلغ درجة من  واإن لم تكن عادية  المقايي�س،  اأنه ي�صور تجربة ريادية ناجحة بكل 
اإلى موقع دولي مرموق ل�صيدة طموحة ومثابرة بداأت حياتها في  التفرد في الو�صول 
�صلك التعليم، ثم انتقلت اإلى المحاماة، فالق�صاء والق�صاء الدولي، مما يجعل خال�صة 
والتفكير  الفكر  تطوير  وال�صابات في  ال�صباب  لجيل  بمثابة درو�س م�صتفادة  تجربتها 
بيئات  مع  التعامل  على  والتفتح  القدرة  واكت�صاب  الياأ�س،  عن  وبعيدًا  وا�صح،  باأفق 

مختلفة وثقافات متنوعة.
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ور: اإن هذه التجربة توؤكد اأي�صًا دور االأ�صرة والمجتمع في م�صاندة  وقال د. اأبوحمرّ
الها�صمية  القيادة  ودعم  الب�صير  ال�صيا�صي  القرار  ودور  الوطن،  لخدمة  الكفاءات 
الكريمة لتمكين هذه الكفاءات من اأداء دورها، والتكامل بين مختلف االأدوار في عملية 
النزاهة  ممار�صات  يحقق  �صالح  مدني  مجتمع  وبناء  االجتماعي،  والتحديث  التنوير 

والكفاءة وال�صفافية. 

اأ�صادت العين تغريد حكمت بالدور الفكري للمنتدى ول�صمو رئي�صه  من جهتها 
وحفظ  والوئام  لل�صالم  الطريق  وعقله  بعلمه  اأ�صاء  الذي  طالل،  بن  الح�صن  االأمير 
وعالميًا،  محليًا  الديانات  بين  والتاآخي  الم�صترك  العي�س  قيم  وزرع  االإن�صان،  كرامة 

كم�صاهمة اأ�صا�صية لتحقيق العدالة والتفاهم بين ال�صعوب.

كانت  عامًا،  اأربعين  تجارب  يلخ�س  طموح(  )ق�صة  كتابها  اأن  واأو�صحت 
اأكثر من حياة واحدة كلٌّ منها لها طعم  التي توالت »كاأنني ع�صت  بالمفاجاآت  مليئة 
خا�س بين حياة ب�صيطة البنة �صابط متقاعد في مدر�صة الزرقاء الثانوية اإلى رئا�صة 
للو�صول  كثيرة  �صعوبات  واجهت  وامراأة  رواندا«،  في  الدولية  الجنائية  المحكمة 
المحكمة  العربيات في  الن�صاء  اأول قا�س من  تكون  اأن  لت�صل  الم�صوؤولية،  اإلى مواقع 
الجنائية الدولية في راوندا، التي حاكمت مجرمي الحرب والقادة الع�صكريين الذين 
ممن  وغيرهم  االإداريين  الحكام  ومحاكمة  الجماعية،  باالإبادات  االأوامر  اأعطوا 
يفقدون اإن�صانيتهم في الحروب االأهلية، وكذلك مكافحة الف�صاد واإر�صاء دعائم ثقافة 

الم�صوؤولية بداًل من ثقافة الح�صانة.

لجامعة  ال�صنوي  اللقاء  في  كمحا�صرة  تجاربها  حكمت  تغريد  العين  وتناولت 
هارفرد ما بين 2006-2011، واأكاديمية و�صت بوينت الع�صكرية، وجامعة �صيتون هول 
ق للقانون كمحام  لم�صروع كليات الحقوق في العالم، وتحدثت حول انتقالها من ُمطبِّ
وقا�س اإلى م�صرع في مجل�س االأعيان، ونقل خبراتها اإلى ال�صباب في الجامعات حول 
ق�صايا العنف الجامعي، والعنف المجتمعي، وحماية ال�صباب، وو�صائل تجاوز ال�صعور 
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بالظلم وعدم العدالة �صمن االأطر القانونية. وقالت في هذا ال�صدد: اإن النمو ال�صريع 
للمخدرات  للوقوع كفري�صة  الكثيرين عر�صة  لل�صباب ن�صيب جعل  فيه  يكن  لم  الذي 

والتطرف.

للعبودية  الحديثة  االأ�صكال  مكافحة  في  خبراتها  حديثها  في  تناولت  كما 
العنف  ظواهر  من  االأ�صرة  حماية  اأهمية  واأكدت  المنطقة،  في  الب�صر  في  واالتجار 
واالإ�صالمية في  العربية  الثقافة  المحافظة على  واأهمية  واالإ�صاءة لالأطفال،  االأ�صري 
كل المعالجات االجتماعية واالأ�صرية. وختمت حديثها بالقول اإن االأمومة تظل فوق كل 

الطموحات.

كلمته  في  الكتاب،  ُمعدرّ  العرموطي،  عمر  االأ�صتاذ  والموؤرخ  الباحث  وو�صف 
تجربة القا�صي والعين تغريد حكمت باأنها �صورة للمراأة الع�صامية، �صاحبة االإرادة 
ا�صتطاعت  لقد  وقال:  الذات.  وتحقيق  الفر�س  وخلق  المعطيات  تغيير  على  القادرة 
اأن تحطم كل الحواجز التي وقفت في طريقها واأن ت�صبح اأول قا�ٍس امراأة في بلدها 
ال�صاحتين  على  بجدارة  نف�صها  فاأثبتت  الدولية،  الجنائية  المحاكم  في  عربية  واأول 
اأنها عا�صت في بيئة ثقافية  اإنجاز كبير. واأ�صاف  المحلية والدولية، وهذا بحد ذاته 
محترمة، اكت�صبت منها العلم والثقافة والمبادرة، وا�صتطاعت اأن تن�صىء اأ�صرة مثالية 
وكر�صت جهدها لخدمة بلدها واأمتها واالإن�صانية ب�صكل عام، واأثبتت اأن المراأة العربية 
واالأردنية ال تقل عن مثيالتها من ن�صاء العالم القياديات والمبدعات، وقدمت نموذجًا 
للمراأة الواعية المبدعة التي تح�صن اإدارة الوقت، وتعرف كيف توجه بو�صلة االإنجاز 

في االتجاه ال�صحيح.
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برعاية �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم
اإ�سهار ومناق�سة كتاب

»البطانية ت�سبح جاكيتاً وق�س�س من حياة تنعَّمت بالمعاناة«*
للدكتور طالل اأبو غزالة، ع�صو المنتدى

التعقيب: الأ�ستاذ ح�سن اأبو نعمة

)2016/3/6(

منــــــدوًبا عن �صمو االأميــــر الح�صــن بن طالل، رعـــى االأميـــن العــام للمنتــدى 
حياة  من  وق�ص�س  جاكيتا  ت�صبح  »البطانية  كتاب  اإ�صهار  حفل  ور  اأبوحمرّ محمد  د. 
يروي  الذي  غزالة،  اأبو  للدكتور طالل  االإنجليزية،  باللغة  ال�صادر  بالمعاناة«  تنعمت 
فيه ف�صول �صيرته الذاتية الحافلة باالأحداث والمنعطفات والتحديات واالنت�صارات 
والحرمان،  الفقر  فل�صطين 1948، ومعاناة  الق�صرية من  الهجرة  واالنك�صارات، منذ 
والعمل  والدرا�صة  العلمي  بالتفوق  الطموحات  وتحقيق  الحياة،  دروب  في  والكفاح 

الم�صتمر.

اأهمية  االأ�صا�صي  بعده  في  ُيبرز  الكتاب  هذا  اأن  اإلى  ور  اأبوحمرّ د. محمد  واأ�صار 
ة، القائمة على العلم  قيم الم�صوؤولية الفردية والجماعية، والم�صاركة، والمواطنة الحقرّ
ل في �صياق التحديات لتكون قادرة على اإحداث  واالأخالق والطموح والعمل، واأْن تت�صكَّ
العربي يحاول من خالل  الفكر  اأن منتدى  واأ�صاف  الم�صتقبل.  التغيير و�صناعة  فعل 
اأن�صطته اأن يقدم نماذج من التغيير االإيجابي الذي يتجاوز نطاق الذات المحدود اإلى 

خدمة ال�صالح العام.

اأبو غزالة كان من الممكن اأن تجعله اأديبًا  ور اأن بدايات د.  اأبو حمرّ واأو�صح د. 
حينذاك  فازت   1958-1957 الجامعية  درا�صته  اأثناء  في  ق�صة  كتب  عندما  مبدعًا 
بجائزة المجل�س االأعلى لرعاية الفنون واالآداب والعلوم في م�صر، لكن عالم المال 
ل اإليه فيما بعد له اإبداعاته اأي�صًا، وكما يحمل االأدب  واالأعمال واالقت�صاد، الذي تحورّ
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ر�صالة حياة اإن�صانية وروحيرّة واجتماعية، فاإن االقت�صاد في فروعه المتنورّعة، هو ذو 
ر�صالة بذات المعايير الجوهرية ل�صمان كرامة الحياة االإن�صانية، وبناء المجتمعات، 
المختلفة  حقولها  في  االإبداعات  اأن  اإلى  م�صيرًا  وا�صتثمارها،  الموارد  توزيع  وُح�صن 
واالنتماء  والفكر،  الثقافة  بروابط  تترابط  تباعد،  ال  تكامل  م�صدر  تظلرّ  اأن  ينبغي 

ال�صحيح، والتطلُّع اإلى االأف�صل في حياة االإن�صان والمجتمع.

ور هذه ال�صيرة باأنها �صيرة الطموح والعمل المثمر، واالعتماد  وو�صف د. اأبوحمرّ
على النف�س، وعدم الياأ�س، وتحويل الف�صل اإلى فر�س نجاح ونجاح باهر، واأنها ت�صتمل 
الم�صاهمة بتعزيز روافد المجتمع  لتنعك�س في  الذات  القوة من  على معاني اكت�صاب 
وتقوية ُبنيانه. فثقافة النجاح الحقيقي، التي ت�صتمر في طرح �صوؤال الم�صتقبل، لي�صت 
ة، ُتطلق طاقات  اأن تكون ثقافة مجتمع و�صعب واأمرّ ثقافة �صخ�س معيرّن، واإنما ينبغي 
العمل واالإبداع في االأفراد، وُتقلِّل من فجوات الذهنية التواكلية واالعتماد على الدعم 

الخارجي.

من  محطات  الحفل،  خالل  له  كلمة  في  اأبوغزالة  الدكتور  تناول  جهته،  من 
والرعاية  بالدعم  م�صيدا   ،1972 عام  في  مجموعته  تا�صي�صه  وبداية  حياته  م�صيرة 

والف�صل الذي قدمه �صمو االمير الح�صن له طوال فترات حياته.

ج على دخوله في مجال االأعمال في بادئ االمر عن طريق عمله �صركة  كما عررّ
لتدقيق الح�صابات، واأكد اأبوغزالة اأهمية االختراعات الرقمية باعتبارها االأكثر اإدرارًا 
التي تهتم ب�صناعة  ال�صركات  العالم هي  ال�صركات في  اأغنى  اأ�صبحت  للمال، بحيث 
االإنترنت وبرمجة الكمبيوتر، م�صيرًا اإلى اأن هذا القطاع ال يحتاج اإلى دعم واإنما هو 
قائم على العلم والمعرفة، ومن هنا تظهر اأهميته للوطن العربي الذي يحتاج ال�صباب 

اأن يكونوا مبتكرين.

واعتبر د. اأبوغزالة اأن ما تمر به االأمة العربية من اأزمات زائلة، وهو الطريق 
اأن مثل هذه االأزمات مرت بها كل دول العالم قبل اأن  اإلى االزدهار والنه�صة، مبينًا 

تنتقل اإلى النه�صة كاألمانيا والواليات المتحدة وغيرها.
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اأبو نعمة في كلمته مالمح وجوانب من �صخ�صية موؤلف  وتناول االأ�صتاذ ح�صن 
اأن  اإلى  م االأمة ونه�صـتها، واأ�صــار  الكتاب و�صيرته وروؤيته للق�صايا العربية و�ُصبل تقدرّ
ف نف�صه  ُيعرِّ واأنه في كل منا�صبة  القومية،  اأبو غزالة لم يتخلرّ عن ر�صالته  د. طالل 
باأنه عربي اأواًل واأخيرًا، واإذ يعتز باأ�صوله الفل�صطينية وبهويته االأردنية، فاإنه في الوقت 
نف�صه يفخر بهويته العربية. وهو موؤمن باأن ان�صواءنا تحت المظلة العربية الجامعة 
تكون  حتى  وعزتها  وتقدمها  الزدهارها  و�صعينا  لبلداننا  انتماءاتنا  مع  تتعار�س  ال 
و�صدق  ولوفائه  الكبير.  العربي  ال�صرح  في  متينة  لِبنات  المزدهرة  العربية  االأقطار 
بالوالء  ويدين  نف�صه،  على  الغالي  االأردني  الوطن  هذا  يحب  طالل  د.  فاإن  انتمائه، 
لقيادته الها�صمية، ويترجم والءه بتنفيذ برنامج �صامل من الخدمات النافعة للمجتمع 
في  خا�صة  المملكة،  اأرجاء  �صتى  في  اأن�صاأها  التي  المعرفة  مراكز  مئات  خالل  من 
محافظات الجنوب، وكذلك من خالل التوا�صل مع القيادات المحلية، والتعرف على 

مجاالت تو�صيع الخدمات، وخلق فر�س العمل واإن�صاء الم�صاريع المنتجة.

واأ�صاف: لقد اأثار اهتمام د. طالل بالتعليم خالل العقد االأخير ده�صة الكثيرين 
لها  عالقة  ال  مجاالتها  وات�صاع  تعددها  على  مجموعته  عمل  مجاالت  اأن  العتقادهم 
اأ�صا�س  وهو  مجال،  اأي  في  التقدم  اأ�صا�س  هو  التعليم  اأن  كانت  نظرته  لكن  بالتعليم. 
نه�صة االأمم، وهو االزدهار وهو قوة المجتمعات و�صالبتها، واأهم من ذلك كله: التعليم 
في نظره )المعرفة على االأ�صح( هي الثروة الحقيقية، الثروة الوطنية الحقيقية. وهو 
ي�صرب االأمثال دائمًا على اأن االختراعات المعرفية Face book، Twitter، وغيرها من 
التطبيقات االإلكترونية ال�صائعة جلبت على مخترعيها ع�صرات المليارات من الدوالرات 
بينما لم ينفقوا على �صنعها اإال المهارة المعرفية، ال مواد خام وال طــاقة وال نفـط. وال 

عذر الأمة ال ت�صتخدم ثروة المعرفة التي ال تعتمد اإال على العلم والمعرفة والعقل.
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اإ�سهار ومناق�سة كتاب
»مذكرات ح�سن �سعيد الكرمي )1905-2007م( في الحياة والثقافة العربية«

الذي اأ�صدره المنتدى - اإعداد وتحرير: اأ. �سهام الكرمي، واأ. كايد ها�سم

م الكتاب(؛ معالي اأ.د. �سالح جرار، ع�صـو المنتدى؛ اأ.  المتحدثون: معالي د. محمد اأبوحّمور )ُمقدِّ
عبداهلل كنعان؛ اأ.د. �سعد اأبو دية؛ اأ. �سهام الكرمي

)2015/9/9(

في حفل �صهد ح�صورًا حا�صدًا �صاركت فيه �صخ�صيات فكرية وُكتاب واإعالميون 
ودبلوما�صيون، اأ�صهر المنتدى هذه المذكرات التاريخية، و�صارك باإلقاء الكلمات فيه 
ور االأمين العام للمنتدى، واأ.د. �صالح جرار اأ�صتاذ االأدب العربي في  د. محمد اأبوحمرّ
الجامعة االأردنية وع�صو المنتدى، واالأ�صتاذ عبداهلل كنعان االأمين العام للجنة الملكية 
االأردنية،  الجامعة  في  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  دية  اأبو  �صعد  واأ.د.  القد�س،  ل�صوؤون 
وال�صيدة �صهام ح�صن الكرمي، لتي قامت باإعداد المذكرات وتحريرها باال�صتراك مع 

االأ�صتاذ كايد ها�صم.

اأ�صاد المتحدثون بما قدمه العالمة الراحل ح�صن الكرمي، الذي عا�س مئة عام 
والمعاجم.  والتعريب  والترجمة  واالإعالم  واالأدب  الفكر  اآثار في مجاالت  ونيف، من 
الكرمي  لذكرى  بن طالل  الح�صن  االأمير  �صمو  ورئي�صه  المنتدى  برعاية  اأ�صادوا  كما 
في  »ق�صايا  كتاب  المذكرات  اإلى  اإ�صافة  ومنها  المخطوطة،  موؤلفاته  بع�س  واإ�صدار 

الفكر والتفكير عند العرب« عام 2012. 

ور: اإن �صيرة الكرمي التي ت�صورها المذكرات من ال�صير  وقال د. محمد اأبوحمرّ
التي اأغنت الم�صهد الفكري العربي الحديث والمعا�صر، وجديرة باأن تقدم اإلى اأجيال 
التوا�صل  تعزيز  في  الم�صاهمة  هو  ن�صرها  من  المنتدى  هدف  واأن  ومثقفيها،  ة  االأمرّ
الثقافي بين اأجيالنا، واإغناء التجربة الح�صارية والفكرية العربية باالأعمال المتميزة.

واأ�صاف اأن هذه ال�صيرة تنطوي على خال�صة روؤية الأبعاد مهمة في ق�صية الحفاظ 
على الهوية الثقافية. فقد انتقل الكرمي من وطنه فل�صطين في اأعقاب نكبة عام 1948 
البريطانية، وعا�س �صنوات طويلة في لندن،  االإذاعة  العربي بهيئة  الق�صم  للعمل في 
ومع اأثره الكبير في البرامج العربية لهذه االإذاعة ومنها برنامجه االأدبي ال�صهير )قول 
على قول(، ا�صتطاع اأن يبلغ اآفاقًا فكرية مو�صوعية مهمة واأن ينتج اأعمااًل ذات قيمة 
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كبيرة، تعددت بين المعاجم ودرا�صات في الفكر والتربية واللغة ونقد التراث واإ�صالح 
المعجم العربي والترجمة والتعريب، مما يعد ثروة ثقافية تمثل اإن�صانًا عربيًا منتميًا 

اإلى ح�صارته، ومتفتحًا على الثقافات االأخرى بروح العلم.

االقتراب  في  المذكرات  اأهمية  عن  جرار  �صالح  اأ.د.  تحدث  جهته،  من 
مما  تفكيرها،  وطرق  واأحا�صي�صها  م�صاعرها  على  واالطالع  الب�صرية  النماذج  من 
وع�صاميتها  وكفاحها  و�صبرها  ن�صالها  في  لالأجيال  قدوة  بع�صه  في  نجد  اأن  يمكن 
من  عليها  يطراأ  وما  االجتماعية  الحياة  بتاريخ  المتعلق  البعد  عن  ف�صاًل  واأخالقها، 
ي�صتفاد من كتب  الر�صمي. كما  التاريخ  الذي قلما نجده في كتب  تغيرات وتطورات، 
يزود  اأو  اأحداثًا منقو�صة،  يكمل  بما  ال�صيا�صي  التاريخ  ثغرات في  �صد  المذكرات في 
القارىء والباحث بروايات جديدة، اأو تف�صيرات لبع�س االأحداث والظواهر ال�صيا�صية 

واالجتماعية واالقت�صادية الغام�صة.

واأو�صح د. جرار اأن مذكرات الكرمي، التي ت�صنف �صمن مذكرات اأهل العلم 
واالأدب والثقافة واالإعالم والتي كتبها خالل �صنوات حياته االأخيرة، هي ذات فائدة 
وال�صال�صة  بالب�صاطة  لغتها  وتت�صم  والمثابرة،  ال�صبر  على  القارىء  وتحث  ومتعة 
والتكثيف واالخت�صار والخلو من االأ�صاليب اللغوية العوي�صة والمعقدة، واإن مال كاتبها 
اإلى االخت�صار رغم تجربته الغنية زمانًا ومكانًا، وتك�صف عن �صخ�صية نذرت نف�صها 
والدقة  واالأمانة  بال�صدق  وامتازت  العربية،  والثقافة  العربية  للغة  وجهدها  ووقتها 

واالعتدال وكرم االأخالق و�صدق االنتماء.

اللذين  واالهتمام  العناية  من  �صورًا  حديثه  في  كنعان  عبداهلل  االأ�صتاذ  تناول 
لذكراه،  والوفاء  حياته،  في  الكرمي  الأ�صتاذه  بن طالل  الح�صن  االأمير  �صمو  اأوالهما 
ه، وقال: اإن هذه �صيمة االأمير الح�صن  واأ�صار اإلى فاتحة كتاب مذكرات الكرمي بقلم �صمورّ
وفاًء واإخال�صًا ومحبة للوطن واالأمة واأهل العلم؛ انطالقًا من قيم و�صيم الها�صميين. 
ان وال�صوؤال واالطمئنان  وذكر الزيارات التي كان يقوم بها �صموه اإلى منزل الكرمي بعمرّ

عن �صحته واأحواله واأحوال اأ�صرته دائمًا، حيث كانت تربطهما �صلة اأخوة و�صداقة.

كما تطرق كنعان اإلى ذكريات ح�صوره بع�س مجال�س الكرمي، التي كان الكرمي 
يروي فيها اأفكاره وخواطره بروح ال�صباب وخبرة الكهول وحكمة الفال�صفة. وقال: كان 
ه المعرفة والغو�س في محيطها الوا�صع، را�ٍس بما ق�صمه اهلل له، زاهدًا في مباهج  همرّ

الحياة وم�صراتها، مدافعًا قويًا وعاماًل على رفع �صاأن اللغة العربية وحمايتها.
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واألقى اأ.د. �صعد اأبو دية في حديثه اأ�صواًء على بع�س اأفكار الكرمي في مذكراته 
في  حياته  عن  الكرمي  ذكرها  تاريخية  لمحات  اإلى  م�صيرًا  موؤلفاته؛  من  وغيرها 
فل�صطين ومنها معاناة اأحداث العنف بين العرب بعد عام 1936، وا�صطراب االأو�صاع 
في  الكرمي  اآراء  تناول  كما  الثانيًة.  العالمية  الحرب  بداية  حتى  ال�صائعات  وانت�صار 
الفكر  اأالعيب  اإلى  واالنتباه  القراءة،  و�صعف  للعرب،  اجتماعي  تاريخ  وجود  �صرورة 
لديهم  لي�س  النا�س  اأن  اعتبار  على  اأحيانًا  الدولية  االإعالم  و�صائل  عبر  المد�صو�صة 
الوقت ليمح�صوا فيما تبثه، وكذلك في الترجمة والتعريب، وفي الف�صحى والعامية، 

وغير ذلك من ق�صايا.

العربية  اللغة  اإنعا�س  على  يتركز  كان  الكرمي  م�صروع  اأن  دية  اأبو  د.  واأو�صح 
وتنويرها من الداخل اإزاء م�صكلة مواجهة طوفان الم�صطلحات والمفاهيم الم�صتحدثة.

بن  الح�صن  االأمير  �صمو  ب�صكر  كلمتها  الكرمي  ح�صن  �صهام  ال�صيدة  وا�صتهلت 
طالل على رعاية المنتدى الإ�صدار مذكرات والدها. واأ�صارت اإلى ذكريات لم يدونها 
من  طوياًل  زمنًا  ا�صتغرقت  التي  المعجمية  اإنجازاته  واإلى  مذكراته،  في  الكرمي 
حياته واإنتاجه اللغوي، وكانت ح�صيلتها اأكثر من ثمانية معاجم في اللغة االإنكليزية 
وما يقابلها في العربية على م�صتويات مختلفة، اإ�صافة اإلى معجمه في اللغة العربية 

)الهادي اإلى لغة العرب(، الذي يعد اأف�صل ما اأحرزه في حياته.

ي�صتمل  كتاب المذكرات الذي اأ�صدره المنتدى، وقدم له اأمينه العام د. محمد 
ن�صاأته  في  الكرمي  �صيرة  تروي  ف�صول  االأول ع�صرة  ي�صم  ق�صمين:  على  اأبوحمرّور، 
بفل�صطين ودرا�صته في دم�صق والقد�س، ومن ثم الهجرة اإلى بريطانيا والعمل في هيئة 
واالإفريقية  العربية  البلدان  من  العديد  اإلى  الثقافية  ورحالته  البريطانية،  االإذاعة 
وغيرها، وفترة تقاعده، وتجاربة في القراءة والبحث والتاأليف، اإ�صافة اإلى مجموعة 

من ال�صور تمثل مراحل مختلفة من حياته.

مراآة  في  واآثاره  الكرمي  ح�صن  »�صيرة  بعنوان  جاء  الذي  الثاني،  الق�صم  وفي 
المفكرين واالأدباء«، والذي تت�صدره كلمة �صمو االأمير الح�صن بن طالل في حفل تاأبين 
اأ.د. عبد الكريم  واأدباء وموؤرخين، هم:  لُكترّاب  الكرمي، كلمات و�صهادات ودرا�صات 
غرايبة، اأ.د. عبد الكريم خليفة، فخري �صالح، د. �صمير مطاوع، مجدولين اأبو الرب، 
هيا �صالح، د. م�صطفى محمد الفار، يا�صين الجيالني، كايد ها�صم، �صهام الكرمي.
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ال�سحافة والإعالم وو�سائل التوا�سل الجتماعي

مناق�سة كتاب »تاريخ الأردن )ال�سحافة م�سدراً(«
لالأ�ستاذة الدكتورة هند اأبو ال�سعر، ع�صو المنتدى )الموؤلِّفة(

المتحدثون: اأ.د. عليان الجالودي؛ د. جورج طريف
اأدار اللقاء: معالي اأ.د. �سالح جرار، ع�صو المنتدى

)2015/3/16(

و�صط ح�صور نوعي لمثقفين واأكاديميين واإعالميين، ا�صت�صاف المنتدى ندوة 
التاريخ  الأ�صتاذة  م�صدرًا«،  ال�صحافة  االأردن:  »تاريخ  كتاب  اإ�صهار  وحفل  نقا�صية 

الحديث في جامعة اآل البيت اأ.د. هند اأبو ال�صعر وع�صو المنتدى.

ور: اإن التاريخ على الدوام هو م�صدر  وقال االأمين العام للمنتدى د. محمد اأبوحمرّ
اإغناء للحا�صر والهوية، و�صند لر�صم خطوات الم�صتقبل بثقة م�صتلهمة لعبرة الما�صي 
التاأريخ  حلقات  من  حلقة  اإال  هو  ما  الكتاب  اأن  م�صيفًا  ال�صابقين،  تجارب  وخال�صة 
العام الذي اأعيد فيها ا�صتك�صاف المخزون الح�صاري العميق لل�صخ�صية العربية من 

خالل الفكر التنويري النه�صوي.

وع�صو  االأردنية  الجامعة  في  العربي  االأدب  اأ�صتاذ  جرار،  �صالح  اأ.د.  واأ�صار 
المنتدى، الذي اأدار  اللقاء، اإلى اأهمية هذا الكتاب بما يمثله من منهجية جديدة في 
وتوثيقًا  م�صدرًا  ال�صحافة  اعتماد  خالل  من  االأردنية  والدرا�صات  التاريخي  البحث 
للوقائع التاريخية، وبالجهد المتميز الذي قدمته الموؤلفة ال�صتكمال �صل�صلة في التاريخ 

االأردني تعتبر بع�س حلقاتها من الحلقات المفقودة

خ لمراحل مهمة من تاريخ االأردن من عام )1876- 1923(  وقال: اإن الكتاب يوؤررّ
اعتمادًا على ال�صحف ال�صادرة في تلك الفترة، مع التحليل والتعليق من قبل الموؤلفة 
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التي بذلت جهدًا كبيرًا في جمع وتبويب وتحليل االأخبار من ال�صحف ال�صادرة في 
القرن التا�صع ع�صر.

واأ�صار اأ�صتاذ التاريخ االإ�صالمي في جامعة اآل البيت اأ.د. عليان الجالودي اإلى 
اأن الكتاب هو اإنجاز اأكاديمي ر�صين ي�صاف ل�صجل الموؤلفة الحافل باالإنجاز، واإ�صهام 
العثماني  العهد  اآوخر  في  لالأردن  التاأريخ  في  المتميزة  م�صاهمتها  في  ي�صب  طيب 
اأهمية هذا  اأكدت  ال�صحافة،  بتركيزها على  الموؤلِّفة  اأن  وبيرّن  وبواكير عهد االمارة. 
الم�صدر كونه ذاكرة الع�صر، فهي تغطي االأحداث اليومية، كما اأنها م�صدر للخبر، 
التقليدية  التاريخية  الم�صادر  تتناولها  لم  تاريخية  جوانب  �صجلت  ال�صحافة  واأن 

ور�صدت اأنماط الحياة االقت�صادية واالجتماعية ال�صائدة في االأرياف والبوادي.

وقال الباحث االأكاديمي واالإعالمي د. جورج طريف الداوود: اإن اختيار الباحثة 
لدرا�صة �صرقي االأردن في القرن التا�صع ع�صر والربع االأول من القرن الع�صرين، ا�صتنادًا 
اإلى �صحافة ذلك الع�صر، لم يكن ع�صوائيًا، واإنما كان عن درا�صة وفهم للتطورات التي 
ابرزها  من  العثماني  العهد  في  كبيرة  تحورّالت  �صهدت  التي  الفترة  تلك  في  ح�صلت 
االمبراطورية،  م�صتوى  على  كبيرة  واقت�صادية  وتعليمية  اإدارية  اإ�صالحات  اإجراء 
حيث ن�صاأت الموؤ�ص�صات والمدار�س والكليات وانت�صرت ال�صحف والمجالت والمطابع 

والموؤ�ص�صات االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية والتعليمية.

التا�صع  القرن  �صحافة  اأن  ال�صعر  اأبو  هند  الدكتورة  الكتاب  موؤلفة  واأو�صحت 
اأفالم  في  المر�صود  الكنز  تمثل  واأ�صبوعية  يومية  و�صحف  فكرية  مجالت  من  ع�صر 
بالد  في  والثقافة  التنوير  فكر  حا�صنة  كانت  كونها  االأر�صيف  دور  في  المايكروفيلم 
اإال  يتوافر  ال  الغني  الر�صيد  هذا  اإلى  الو�صول  »والأن  المهجر،  وبالد  وم�صر  ال�صام 
وا�صتعادة  التنويريين  فكر  تقديم  م�صوؤولية  اأن  دائم  اإح�صا�س  �صاورني  فقد  للباحثين 

ذاكرة االأجداد تقع على عاتق الفئة التي ت�صتطيع الو�صول اإلى هذه المنابع.«
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بح�سور وم�ساركة �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعّظم
اللقاء الفكري حول »اأثر مواقع التوا�سل الجتماعي على الت�سامن المجتمعي«*

المتحدثان: د. با�سم الطوي�سي، مدير معهد االإعالم االأردني؛ الأ�ستاذة بريهان قمق، كاتبة واإعالمية
)2016/8/23(

اأكد �صمو االأمير الح�صن بن طالل �صرورة االنتقال من المعلومة كخدمة، اإلى 
توظيفها بتح�صين الواقع المجتمعي، داعيًا اإلى اأن�صنة االأعمال في مواجهة التحديات، 
يقود  بما  الغلو،  عن  واالبتعاد  العقل  �صوت  واإعمال  التعامل،  في  الو�صطية  واعتماد 

المجتمعات اإلى مزيد من االندماج دونما تمييز.
ولفت اإلى اأن ال�صباب يطورون مهاراتهم الحياتية بحثًا عن م�صتقبل اأف�صل في 
حياتهم، م�صيدًا، في هذا ال�صياق، بالم�صتوى المتقدم لقدرات حملة الجائزة الذهبية 

من خريجي جائزة الح�صن  لل�صباب.
جديدة  من�صة  بناء  في  والمعرفية  التقنية  الو�صيلة  توظيف  اإلى  �صموه  ودعا 

تتحدث عن م�صتقبل االأردن، ال�صيما واأنها لم تعد محلية واإنما عالمية.
وقال �صموه اإن التقانة يجب اأن ت�صتثمر في تحقيق الت�صامن المجتمعي وتعمل على 
خدمة العملية التنموية واالإ�صالحية وبناء المجتمع ونه�صته؛ الفتًا اإلى اأن الدرا�صات 
االجتماعي في  التوا�صل  و�صائل  ا�صتخدام  ات�صاع حجم  اأفادت من  والعالمية  العربية 
المجتمعات العربية، التي تبحث عن التوا�صل بهدف الرقي وتح�صين االأو�صاع العلمية 

والمعرفية لج�صر الهوة بينها وبين العالم المتقدم.
ق�صايا  اأن هنالك  اإلى  اأ�صار  الذي  ور،  اأبوحمرّ د. محمد  بكلمة من  اللقاء  افتتح 
اأ�صبحت  وا�صتخدامها  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  انت�صار  بحجم  متعلقة  وظواهر 
تنعك�س على �صورة المتغيرات في المجتمعات العربية، وتحتاج اإلى المتابعة والدرا�صة 
واالهتمام، كون هذه الو�صائل م�صتخدمة من �صرائح مختلفة ابتداًء من حديثي ال�صنرّ 
اأ�صحاب االأعمال وموؤ�ص�صات االإعالم والثقافة وال�صركات والم�صانع،  وال�صباب حتى 

وكذلك الحكومات االإلكترونية، وغير ذلك.
االإعالم  تقارير مر�صد  اأن عددًا من  اإلى  الطوي�صي  با�صم  د.  اأ�صار  من جهته، 
االأردني )اأكيد( تتبعت مدى انطباق مفهوم »االأقلية ال�صارخة« الذي طورته الدرا�صات 
االإعالمية الجديدة، على ما يحدث على �صبكات التوا�صل االجتماعي في االأردن، حيث 
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المجهولين  اأو  المعلومين  النا�صطين  من  �صغيرة  مجموعة  اإلى  المفهوم  هذا  ي�صير 
الذين ي�صاهمون بتوجيه الراأي العام في ق�صايا محددة، ويخلقون ظاهرة ا�صتقطاب 

بين الموؤيدين والمعار�صين.

االجتماعي  التوا�صل  �صبكة  على  الكيفي  التتبع  نتائج  اإن  الطوي�صي  د.  وقال 
اأكدت  موؤخرًا  المجتمع  في  المثارة  الق�صايا  بع�س  ب�صاأن  نفذت  التي  »في�صبوك« 
يطرحون  المعلقين  من  اأقلية  في  تتمثل  والتي  اال�صتقطاب،  حاالت  من  النتيجة  هذه 
معاك�س  بهجوم  يدفع  الذي  االأمر  وثقافته،  المجتمع  لتقاليد  وم�صتفزة  غريبة  اأ�صئلة 
ترتبط  بخ�صائ�س  يتمتعون  الذين  النا�صطين  من  االأقلية  هذه  واأن  التعليقات.  من 
بالقدرة على انتاج المحتوى المثير والجاذب، اأو طرح الق�صايا الح�صا�صة والم�صتفزة 
ولديهم دينامية التفاعل الذي ي�صتجيب لطبيعة ال�صبكة، هم من يخلقون اأحيانًا حالة 
�صبه افترا�صية قد ال يكون لها معادل مو�صوعي في الواقع كما هو الحال في خطاب 

الكراهية الطائفي.

وقالت االأ�صتاذة بريهان قمق في مداخلتها: من التحديات  التي تواجه مجتمعنا 
لحقيقتها  مغايرة  بطرق   وا�صتخدامها  والم�صطلحات  المفاهيم  اختالُط  اأي�صًا 
من  فمثاًل   ... االجتماعي  التوا�صل  مواقع  في  عدائي  موقف  ُيتخذ  وعليه  المعرفية، 
اأكثر الم�صطلحات �صوءًا للفهم: الَعلمانية ، الليبرالية ، الحريات ب�صكل عام ... حريُة 
التعبير، التجديد ، ال�صالم ، الف�صاد ... اإلخ، وكثيرًا ما توؤدي النقا�صات اإلى �صدام  
لفظي عنيف بين المتفاعلين عبر الفي�صبوك مثاًل اأو تويتر، اأي ال يوجد لدى مجتمعاتنا 
حتى بين االأو�صاِط المثقفة - فكيف بال�صبابية - ا�صتقراٌر للمفاهيم التي ت�صكل اأر�صيًة 
تفاعليًة عو�صًا اأن ت�صيَر عدائيًة وتحري�صيًة. واأ�صافت اأن مواقع التوا�صل االجتماعي 
تبدو �صاحًة لممار�صة نوع جديد من التن�صئة ال�صيا�صية يمكن اعتباُرها تن�صئًة �صيا�صيًة 
ذاتيًة اأو غيَر موجهة، بمعنى اأنها ال تقود هذه العمليَة جهٌة اأو موؤ�ص�صٌة ما، �صواء ر�صميًة 
اأغلب الموؤ�ص�صات الر�صميِة واالأحزاَب ال�صيا�صيَة  اأن  اأو غَير ر�صمية، فعلى الرغم من 
وال�صحف لها �صفحاٌت على مواقِع التوا�صِل االجتماعي، فاإن تاأثيَرها يبدو محدودًا، 
وال �صيما اأن م�صتخدمي االإنترنت يملكون في هذه الحالة مطلَق الحريِة في التعر�ِس 
ه هذه ال�صفحاُت والمواقُع، ف�صاًل عن الطبيعِة التفاعلية التي  للمحتوى الذي تعر�صُ

ت�صمُح بالحواِر واالنتقاِد الم�صتمِر لالأفكاِر والروؤى المطروحِة من جميِع االأطراف.
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محا�سرة »واقع الإعالم العربي وتحديات الم�ستقبل )الأردن نموذجاً«*
المتحدث: د. اأمجد القا�سي، المدير العام لهيئة االإعالم/ االأردن

)2016/9/6(

اأكد د. القا�صي على الحاجة اإلى �صناعة اإعالم مهني يحاكي القيم واالأخالق 
واإذاعاتنا  �صا�صاتنا  عن  بعيدًا  وال�صاذة  المتطرفة  باالأفكار  ويبتعد  واالإن�صانية، 
اإنه يتوافر في االأردن بيئة ا�صتثمارية اآمنة ت�صكل حالة مثالية  واأثيرنا و�صبابنا. وقال 
لل�صناعة االإعالمية بف�صل القوانين والت�صريعات المتطورة عالوة على اأجواء الحرية 

والديمقراطية.

لمزيد من  اأهمية  ي�صكل  االإعالم  الجهود من مختلف �صنوف  ت�صافر  اأن  وبيرّن 
العمل نحو اإقرار تناف�صية عربية تقود اإلى التميز في العمل االإعالمي والجهد واالإبداع 
ومواجهة  محاربة  راأ�صها  وعلى  القادمة،  واالأجيال  الم�صيرية  العرب  ق�صايا  لخدمة 
االإرهاب والتطرف، مو�صحًا اأن اأهداف اإعالم الدولة االأردنية للمرحلة المقبلة ينبغي 

اأن يكون معبرًا بو�صوح عن ثوابت الدولة وقيمها ومعالمها واأهدافها وتطلعاتها.

واأ�صار د. القا�صي اإلى اأهمية تقديم اإعالم اأردني معا�صر يقوم على التعددية 
�صادقة  �صورة  وتقديم  الم�صوؤولة،  والحرية  والمهنية  والتناف�صية  واال�صتقاللية 
ومو�صوعية عن واقع الدولة للمجتمع وللعالم الخارجي، والم�صاهمة في تحقيق التنمية 
المجتمع  اأولويات  عن  والتعبير  واالإعالم  االت�صال  خالل  من  وال�صاملة  الم�صتدامة 

وحاجاته. 
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نع الراأي العام«* محا�سرة »دور الإعالم في �سُ
المتحدث: معالي د. �سمير مطاوع، وزير االإعالم �صابقًا والموؤرخ والمحلِّل ال�صيا�صي

)2016/11/1(

دعا د. �صمير مطاوع في محا�صرته اإلى �صرورة االعتناء باإجراء اأبحاث ميدانية 
لمعرفة ردود الفعل الجماهيرية اإزاء الر�صالة االإعالمية، وعدم االكتفاء اأو االعتماد 
كليًا على هذه الردود من خالل ما تن�صره ال�صحافة اأو تبثه و�صائل االإعالم االأخرى من 
اإذاعة وتلفزيون. ذلك اأن هذه االأبحاث تبرز - تاأييدا اأو معار�صة - مدى الحاجة اإلى 
تعديل الر�صالة اأو تو�صيح م�صمونها ب�صكل اأكبر، لي�صهل على الفئات الجماهيرية ذات 

التعليم المتو�صط اأو الب�صيط فهمها وا�صتيعاب المطلوب وبالتالي اتخاذ موقف منها.

كما دعا د. مطاوع اإلى تجنرّب الن�صح والخطابة في توجيه الراأي العام باعتبار 
ي اإلى  ي �صيجد نف�صه ُي�صاق بنوع من االإكراه لتبنرّي م�صمون الر�صالة، ما يوؤدرّ اأن المتلقرّ
نتيجة عك�صية ، وهي ما ال يريده المر�صل الذي يهمه التاأثير االإيجابي في الراأي العام، 
وبالتالي �صنع راأي عام موؤيد لطبيعة الر�صالة، �صواء اأكانت تهدف اإلى الح�صول على 
اأو المعار�صة. واأو�صح ذلك بمثال عن دور بع�س االإذاعات  اأم تعزيز الرف�س  الدعم 
الخم�صينيات  حقبة  خالل  العربية   - العربية  الباردة  الحرب  مرحلة  في  العربية 
وال�صتينيات. وهي حالة ال تختلف عن الدور الذي تمار�صه بع�س الف�صائيات العربية 

في الوقت الحا�صر .

د على �صرورة االإيمان بالق�صايا التي يطرحها االإعالمي نيابًة عن حكومته  و�صدرّ
اأو موؤ�ص�صته، والمعرفة الكاملة بدور وتاأثير الو�صيلة االإعالمية التي ي�صتخدمها في بثرّ 

م وداعم للر�صالة االإعالمية. ر�صالته الهادفة اإلى �صنع راأي عام متفهرّ
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برعاية وم�ساركة �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم
اإ�سهار المجموعة الكاملة لمجلدات جريدة »الِقبلة« التاريخية

المتحّدثون: �سمو الأمير الح�سن بن طالل

د. محمد اأبوحّمور؛  اأ.د. محمد عدنان البخيت؛ اأ.د. هند اأبو ال�سعر؛ ع�صو المنتدى

ان، 2016/12/19( )المكتبة الوطنية/ عمرّ

برعاية وم�صاركة �صمو االأمير الح�صن بن طالل المعظم، وبمنا�صبة مئوية الثورة 
العربية الكبرى، اأ�صهر منتدى الفكر العربي، م�صاء االثنين 2016/12/19 في المكتبة 
الوطنية، المجلدات الثمانية لجريدة »الِقبلة« في اإ�صدارها الجديد الذي كتب مقدمته 
مكة  في  علي  بن  الح�صين  ال�صريف  له  المغفور  اأ�صدرها  وكان  الح�صن،  االأمير  �صمو 
في  الها�صمية  العربية  الدولة  وتاأ�صي�س  الكبرى  العربية  الثورة  انطالقة  مع  المكرمة 
العام 1916 وا�صتمرت حتى العام 1924، والتي توثق لمرحلة مهمة من النه�صة العربية 

في التاريخ الحديث. 

و�صارك في اإلقاء كلمات في حفل االإ�صهار كل من: اأ.د. محمد عدنان البخيت 
رئي�س مجل�س اأمناء المركز الوطني لحقوق االإن�صان ومدير مركز الوثائق والمخطوطات 
التاريخ  اأ�صتاذة  ال�صعر  اأبو  هند  واأ.د.  االأردنية،  الجامعة  في  ال�صام  بالد  ودرا�صات 
الحديث في كلية االآداب والعلوم بجامعة اآل البيت وع�صو المنتدى، واالأ�صتاذ محمد 
ال�صرقاوي مدير عام دار ورد االأردنية للن�صر التي قامت موؤخرًا بن�صر مجلدات اأعداد 
ور االأمين العام  »الِقبلة«. واأدار الحفل و�صارك باإلقاء كلمة بالمنا�صبة د. محمد اأبوحمرّ

للمنتدى.

الحاجة  االإ�صهار،  حفل  بها  افتتح  التي  كلمته  في  الح�صن،  االأمير  �صمو  اأكد 
ال�صتعادة زمن التنوير والفكر والنهو�س الذي ي�صع العرب في المكانة التي ي�صتحقونها 
اإعالن  مع  تزامن  الحجازية  الجريدة  اإ�صدار  اأن  مو�صحًا  وح�صارًة،  وعماًل  فكرًا 

ال�صريف الح�صين بن علي نه�صة العرب.
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كافة،  الحنيف  الدين  ا�صتغالل  لمظاهر  ت  ت�صدرّ النه�صة  هذه  اإن  ه  �صمورّ وقال 
واأكدت في الوقت ذاته اأن االإ�صالم والتقدم �صنوان ال يفترقان، مثلما طالبت بتطبيق 

نظام ال�صورى كو�صيلة لالإ�صالح االجتماعي وال�صيا�صي.

االإن�صاني  الح�صاري  بالُبعد  اهتمامها  اأي�صًا  اأولت  النه�صة  اأن  �صموه  واأ�صاف 
للمنطقة العربية والتم�صك بالتراث في مواجهة االأخطار المحيطة باالأمة.

ولفت �صموه اإلى اأن جريدة »القبلة« التي اأ�صدرها واأ�صرف عليها وكتب افتتاحيات 
من اأعدادها ال�صريف الح�صين بن علي، ملك العرب، اخت�صرت �صيرة وم�صيرة نه�صة 
اإعالمية  ومراآة  والعرب«،  االإ�صالم  لخدمة  »جريدة  الدائم  �صعارها  وكان  العرب، 

�صادقة للنه�صة العربية كما اأرادها ال�صريف الح�صين.

واأكد �صموه اأهمية تجديد الخطاب النه�صوي العربي وا�صتعادة الروح التي بثتها 
النه�صة العربية في العقول والنفو�س، االأمر الذي يحتاج اإلى انطالقة الفكر التنويري 

المعا�صر في التعليم والخطاب االإعالمي.

العربي  العقل  تجديد  يعيد  الثقافي  باال�صتقالل  التم�صك  اأن  اإلى  ه  �صمورّ واأ�صار 
المنفتح على االآخر، انطالقا من خ�صو�صيته التي تحترم التنوع والتعددية الثقافية 

التي تقودنا اإلى الحديث عن مفهوم العي�س الم�صترك.

اأن  اإلى  كلمته،  في  ور،  اأبوحمرّ محمد  د.  للمنتدى،  العام  االأمين  اأ�صار  بدوره، 
م�صامين جريدة »القبلة« تمثل زادًا فكريًا من الدرو�س في االإيمان والعمل والت�صحيات، 
ة واأبنائها  فكانت حا�صنة للفكر العربيرّ النه�صوي، ومراآة امتداد ح�صاريرّ لقادة االأمرّ
المبادرة  ا�صتعادة  وتعبيرًا عن  الُف�صلى،  والحياة  للتجديد  م�صتركة  روؤية  �صياغة  في 
في  االإيجابيرّ  التفاعل  اآفاق  وفتح  واال�صتقالل،  والوحدة  النه�صة  قيم  اإلى  الم�صتندة 

الف�صاء االإن�صاني، خدمة للق�صايا العربية واالإ�صالمية واالإن�صانية.

واأ�صاف اأن هذه الم�صامين واالأبعاد من �صاأنها اأن تبعث الثقة واالأمل في اأو�صال 
ة، لتجديد عزائم اأبنائها، وتجنيبهم الياأ�س واالإحباط، الإطالق العقول نحو التفاكر  االأمرّ
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واالإبداع لر�صم معالم الم�صتقبل؛ داعيًا الموؤ�ص�صات الفكرية والثقافية والباحثين اإلى 
اال�صتفادة من هذا الكنز التاريخي النه�صوي المتمثل في مجلَّدات جريدة »القبلة«، 
التي  الكبرى  العربية  الثورة  النه�صة  فكر  اأدبيرّات  نحو   – العودة  ولي�س   – م  والتقدرّ

ة. �صبقت ع�صرها؛ كفكر اإن�صاني م�صوؤول، و�صميرًا واعيًا لم�صالح االأمرّ

مدير  االإن�صان،  لحقوق  الوطني  المركز  اأمناء  مجل�س  رئي�س  اأ�صار  جانبه،  من 
اأ.د. محمد عدنان البخيت، في  مركز الوثائق والمخطوطات ودرا�صات بالد ال�صام، 
كلمة له، اإلى ما تمثله الجريدة من اأر�صيف وطني نه�صوي، واإلى الدور الها�صمي الذي 
رافق اإ�صدارها لتكون منارة علم ومعرفة وم�صيرة عطاء في زمن اأحوج ما يكون للعلم 
الخالقة في هذا  المبادرات  اإطالق  الح�صن في  االأمير  �صمو  بدور  والمعرفة، م�صيدًا 

المجال.

ومن جهتها، قالت اأ�صتاذة التاريخ الحديث في جامعة اآل البيت، اأ.د. هند اأبو 
النه�صوي،  الفكر  تطور  يحفظ  ذكي  بخطاب  تمتاز  الجريدة  اإن  كلمتها:  في  ال�صعر، 
الفتًة اإلى اأن فكر ال�صريف الح�صين بن علي الذي ن�صرته »القبلة« عبر اأعدادها ي�صتحق 

اأن يظل منارة للعروبة وتالحمها الوثيق مع االإ�صالم.

واأ�صافت د. اأبو ال�صعر اإننا اأحوج ما نكون اليوم اإلى ا�صتعادة فكر مرحلة الثورة 
العربية الكبرى، وقراءة مجريات االأحداث في العمق، وتحليل الواقع الذي دفع بالثورة 
اإلى ال�صطح. فجريدة »الِقبلة« من اأكثر م�صادرنا التاريخية م�صداقية، و�صي�صاعدنا 
ن�صرها بكل اأعدادها على اإعادة كتابة تاريخ المرحلة كلها، والمنطقة العربية الرحبة 
في الم�صرق العربي وبلدان المهجر حيث كانت الجريدة تتوا�صل فيها مع مليون عربي 
العربي  والم�صرق  المهجر  اأدباء  من  فيها  وكتب  الع�صرين،  القرن  مطلع  في  مهاجر 

جبران خليل جبران، واليا�س فرحات، وحليم دمو�س، وغيرهم .
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وفي كلمة لنا�صر مجلدات »القبلة« االأ�صتاذ محمد ال�صرقاوي، اعتبر اأن الجريدة 
تت�صمن تعبيرًا �صموليًا عن الوعي باأ�صباب النه�صة وغاياتها وتطلعاتها، وتمثل اأي�صًا 
م�صروعًا عروبيًا مكتمل االأركان ترت�صم معه مالمح التاأثير الكبير للنه�صة العربية في 
بالد العرب والم�صلمين، وتاأكيد عمق ال�صعور بالخ�صو�صية الثقافية العربية؛ وا�صفًا 
»الِقبلة« باأنها تحتوي مادة غنية في رفد المعرفة التاريخية المتعلقة با�صتلهام معطيات 

النه�صة ومرتكزاتها.
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القت�ساد والمال وال�ستثمار

مناق�سة كتاب »قراءات في الم�سيرة القت�سادية الوطنية«
لمعالي د. اإبراهيم بدران، ع�صو المنتدى )الموؤلِّف(

التعقيب: الأ�ستاذ ح�سام عاي�س، خبير ومحلِّل اقت�صادي
اأدارت اللقاء: المهند�سة د. غيداء اأبو رمان/ جامعة االإ�صراء

)2015/3/23(

الجوانب  في  البحث  اأهمية  للمنتدى،  العام  االأمين  ور،  اأبوحمرّ محمد  د.  اأكد 
اإلى  م�صيرًا  االقت�صادي،  ال�صاأن  على  ال�صيا�صية  والتاأثيرات  االجتماعية  والتداعيات 
اأن كتاب »قراءات في الم�صيرة االقت�صادية الوطنية«، ي�صتمل على قراءات وتحليالت 
ووجهات نظر تنطوي على هذا الُبعد المهم من التداخل المعرفي. وقال: اإن هذا اللقاء 
ياأتي في �صياق خطة برامجية جديدة للمنتدى تت�صمن محاور متنوعة من بينها محور 

االقت�صاد والريادة واالإبداع.

وكانت المهند�صة د. غيداء اأبو رمان، االأ�صتاذة في جامعة االإ�صراء، التي اأدارت 
النقا�س، قد و�صفت كتاب د. اإبراهيم بدران باأنه يمثل اإ�صهامًا علميًا واإ�صافة فكرية 
وعر�صًا  عدة  اأعوام  مدى  على  االأردنية  االقت�صادية  للحالة  قراءة  من  يقدمه  بما 
التكامل  اإلى  العربي  الوطن  فيه  يحتاج  وقت  في  العالمية،  االقت�صادية  للتداخالت 
االقت�صادي واإ�صهامات المفكرين والخبراء والمبدعين في الو�صول اإلى هذا التكامل.

جامعة  رئي�س  م�صت�صار  بدران،  اإبراهيم  د.  الكتاب  موؤلف  اأو�صح  جهته،  من 
الحالة  قراءة  اأن  المنتدى،  وع�صو  العلمية  وال�صوؤون  الدولية  للعالقات  فيالدلفيا 
االقت�صادية االأردنية على مدى �صنوات عدة، ومن مدخل الطبيعة االجتماعية للن�صاط 
تاأثرها  عدا  والتكنولوجيا،  واالإدارة  بال�صيا�صة  االقت�صادية  الحالة  وتاأثر  االقت�صادي 
اإلى  التغيير في الع�صر الحالي، تجعل من تتبع توجهات االقت�صاد والتعرف  ب�صرعة 

ال�صيا�صات والقرارات التي توؤثر فيه اأمرًا �صروريًا لتقييم االإنجاز.
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واأ�صاف اأن بلدًا كاالأردن كان يطمح منذ ربع قرن اأو اأكثر اأن يحتذي النموذج 
اأ�صباب  تعرف  فاإن  متقدمة،  �صناعية  دولة  اإلى  ل  ويتحورّ ال�صوي�صري  اأو  ال�صنغافوري 
وحيثيات االإخفاق في تحقيق هذا الهدف تحتل اأهمية خا�صة اإذا اأردنا بناء الم�صتقبل 
بطريقة مختلفة، وفي اإطار االن�صغال بالبحث في ق�صية تقدم االأمم والدول، وما الذي 

يجعل دولة تتقدم على غيرها، واأمم ودول اأخرى بعك�س ذلك، اأو  تتراجع اأحيانًا.

�صمنه  الذي  الكتاب،  هذا  تاأليف  من  هدفه  اأن  اإلى  بدران  اإبراهيم  د.  واأ�صار 
عن  االإجابة  محاولة  هو  االأردن،  في  االقت�صادية  الم�صيرة  حول  ومقارنات  اأرقامًا 
�صوؤال: هل تتحرك البو�صلة االقت�صادية، ومن حيث طبيعتها االجتماعية، في االتجاه 
ال�صحيح؟ مركزًا في هذا ال�صياق على اأن الدرو�س الرئي�صية التي ينبغي على الدول 
وقياديًا  بارزًا  يكون  اأن  الدولة يجب  دور  اأن  تتمثل في  تعيها  اأن  النامية  والمجتمعات 
وم�صانًا دومًا، فتمار�صه من خالل الرقابة الواعية، والتوجيه العلمي الحكيم، وو�صع 
اإغفال  واأن االقت�صاد هو ظاهرة مجتمعية وال يمكن  ال�صمانات.  واإعطاء  ال�صوابط، 
واأمنه  ا�صتقراره  تخدم  ال  مواقع  اإلى  ه  اأو جررّ في م�صالحه،  التهاون  اأو  المجتمع  دور 
المعا�صي، واأن التوازن بين االإنتاج واال�صتهالك واالدخار واال�صتثمار، هو حجر الزاوية 
عن  بعيدًا  ثرواتهم  لبناء  االأفراد  ان�صراف  اأن  عن  ف�صاًل  االقت�صادي،  النمو  في 
الم�صاريع االإنتاجية واأن يكونوا اأحرارًا في توجهاتهم، من �صاأنه اأن ُي�صعف االقت�صاد 
المطلوب.  التوازن  اإقامة  الدولة  وعلى  والموؤ�ص�صية،  الفردية  الثروات  ويهدد  الوطني 
اقت�صاديًا وعلميًا  يكون مر�صدًا  اأبحاث متخ�ص�س  اإن�صاء مركز  اإلى  بدران  د.  ودعا 
االإنجازات  على  للمحافظة  المبدعة،  واالآراء  الجديدة،  االأفكار  يقدم  قويًا،  وطنيًا 

الوطنية والدفع باتجاه تطويرها.

وقدم الباحث والمحلل االقت�صادي االأ�صتاذ ح�صام عاي�س تعقيبًا على ما طرحه 
اأكثر  االأردني على مدار  للفكر االقت�صادي  يوؤرخ  الكتاب  اأن هذا  اإلى  الكتاب، م�صيرًا 
من عقد من الزمان، ويغو�س في اأعماق الثقافة التي حكمت وما تزال منطلق واآلية 
التفكير االقت�صادي المتوارثة - واإن كانت هنالك ا�صـــــتثناءات – والتي اأدت وتوؤدي 
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برغم كل ما تحقق حتى االآن اإلى اإبطاء وتيرة النمو االقت�صادي، وبالتالي االجتماعي، 
واإلى انتهاج طريق ظاهره االإ�صالح، وباطنه اكت�صاب ثقافات اقت�صادية فرعية جميلة 
التي  االقت�صادية  النيوليبرالية  موجات  ي  �صمرّ بما  التاأثر  بفعل  الخارج  من  ال�صكل 
نتاج مجتمعات  الحقيقة  ا�صتخدمت في الخ�صخ�صة والإدخال مناهج تفكير هي في 
م�صامينها  اإدراك  اأو  معها  للتفاعل  انتظار  دون  ا�صتخدامها  يتم  فيما  راأ�صمالية، 
ومعانيها في االقت�صاد كما في ال�صيا�صة على قاعدة التقبُّل االجتماعي لها، مما اأوجد 
التي  االأعباء  م�صوؤولية  النا�س  وتحميل  االجتماعي،  االقت�صادي  الف�صام  من  حالة 

يتحملها االقت�صاد وحتى نتائج االأخطاء في القرارات االقت�صادية.

على  مبا�صرًة  ينعك�س  ال  اقت�صادي  انتعا�س  كل  اإن  عاي�س  االأ�صتاذ ح�صام  وقال 
اأغلبية النا�س من خالل فر�س العمل والتو�صع في االإنتاجية وتح�صينًا لم�صتوى المعي�صة 

يظل مجرد انتعا�س عابر.

منــــاق�ســة كتــــاب
»الجهاز الم�سرفي: الدور المحوري وال�ستجابة للتحديات 2014-2006«*

د. عدلي �سحادة قندح، المدير العام لجمعية البنوك االأردنية، ع�صو المنتدى
التعقيب: معالي د. جواد العناني، ع�صو المنتدى

)2015/4/22(

ور: اإن الكتاب يعك�س فل�صفة وتطور  قال االأمين العام للمنتدى د. محمد اأبوحمرّ
اأن  يمكن  التي  الطريق  على  اإ�صاءات  اإلقاء  في  وي�صهم  االأردني،  الم�صرفي  الجهاز 

ي�صلكها االقت�صاد بعد االأزمات التي مررّ بها العالم.

واأ�صاف خالل هذا اللقاء الذي ح�صره نائب محافظ البنك المركزي الدكتور 
القرار  �صاحب  وتن�صح  المجتمع  ر  تنورّ الكتاب  ومقاالت  درا�صات  اأن  �صرك�س،  عادل 

وتقدم بدائل.  

ن�صرت في  بحثية  درا�صات  الكتاب عبارة عن  اأن هذا  قندح  د.  الموؤلِّف  بيرّن  بدوره 
تخ�س  وموا�صيعه  الم�صرفي،  الجهاز  تخ�س  والخارجية  المحلية  المجالت  من  العديد 
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ال�صيا�صة النقدية، واأرباح البنوك، ودور البنوك في تمويل القطاع الخا�س االأردني، وموزانة 
الدولة من خالل ا�صتثمارات البنوك في اذونات الخزينة، ومديونية الحكومة االأردنية.

واأن  متانة،  االقت�صادية  القطاعات  اأكثر  من  يعد  الم�صرفي  الجهاز  اإن  وقال: 
واأكبر دليل  توؤثر في الجهاز الم�صرفي االأردني،  التي ت�صهدها المنطقة لم  االأزمات 
الجهاز  يعطي  الذي  االأمر  المركزي،    البنك  من  لالقترا�س  بنك  اي  حاجة  عدم 
الرقابي مزيدًا من االأريحية في التعامل مع الجهاز الم�صرفي، وذلك بف�صل ح�صافة 

ور�صادة البنك  المركزي.  

وقال د. جواد العناني في تعقيبه على الكتاب: اأنه الكتاب جاء متخ�ص�صًا، وقدم 
اللغات الثالث: الكلمة المكتوبة  الواقع وا�صتخدم في الكتاب  الموؤلِّف المعلومات من 
وال�صورة المو�صحة واالإح�صائيات الدالة، واإن الكاتب يوثق لمرحلة مهمة من تاريخ 

االأردن االقت�صادي، االأمر الذي نحتاجه عند  بناء ال�صيا�صات االقت�صادية.

يقع الكتاب في 355 �صفحة وي�صتمل على مقاالت تم ن�صرها �صابقا، ويعطي لكل 
�صنة �صمة خا�صة فيها، فيركز في 2007 على القطاع الم�صرفي والقطاع العقاري معًا 
للعبهما الدور الرئي�صي في م�صكلة االأزمة العالمية، وفي 2008 يتناول قطاعات مختلفة 
واآلية تداخلها مع  الجهاز الم�صرفي لينتقل اإلى اأولويات الجهاز الم�صرفي في عام 
اأثر  لقيا�س  بعدها  لينطلق   2010 في  االقت�صادية  للتحديات  ا�صتجابته  ومدى   2009
اإرباكات  اإلى  الربيع العربي على االأداء االقت�صادي. وفي عام  2013 يتطرق الكتاب 

اأ�صعار الفائدة. 
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برعاية وم�ساركة �ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظـّم
حفل اإطالق »الميثاق القت�سادي العربي« الذي اأ�سدره المنتدى
المتحدثون: �سمو الأمير الح�سن بن طــالل؛ معالي د. محمــد اأبوحــّمـــور؛

معالي د. جواد العناني، ع�سو المنتدى؛ معالي د. اإبراهيم بدران، ع�سو المنتدى

)المركز الثقافي الملكي، 2015/8/9(

رئي�صه  برعاية  كبير  حفل  في  العربي«  االقت�صادي  »الميثاق  المنتدى  د�صن 
األقى الكلمة الرئي�صية، وبح�صور العديد  وراعيه �صمو االأمير الح�صن بن طالل الذي 
االأعمال،  ورجال  وال�صيا�صية،  واالأكاديمية  واالقت�صادية  الفكرية  ال�صخ�صيات  من 
والدبلوما�صيين العرب واالأجانب، وممثلي موؤ�ص�صات اقت�صادية ومالية وهيئات عربية 
االأردن  في  ودرا�صات  بحوث  ومراكز  وجامعات  المدني،  المجتمع  ومنظمات  ودولية، 
م�صدرًا  واالإنكليزية،  العربية  باللغتين  الميثاق  اأ�صدر  المنتدى  اأن  ويذكر  وخارجه. 

بكلمة ل�صمو االأمير الح�صن بن طالل.
كما عقد المنتدى ظهر يوم االثنين 2015/8/10، موؤتمرًا �صحفيًا ل�صرح محاور 
التي  اللجنة  وع�صوا  ور،  اأبوحمرّ محمد  د.  للمنتدى  العام  االأمين  فيه  �صارك  الميثاق، 
ال�صابق  العام  واالأمين  بدران،  اإبراهيم  ود.  العناني،  د. جواد  الميثاق  باإعداد  قامت 

للمنتدى د. �صادق الفقيه .
وقال �صمو االأمير الح�صن بن طالل في كلمته خالل حفل اإطالق الميثاق: »اإن 
هذا الميثاق يعد وثيقة عملية تت�صمن ر�صالتين اأ�صا�صيتين؛ االأولى هي اأن للعالم العربي 
خيارًا باأن نكون اتكاليين و�صعفاء لل�صنوات الخم�س ع�صرة القادمة، بحيث تنمو الدولة 
د مراتع البوؤ�س االقت�صادي قيمنا وما ورثناه عن اأجدادنا، اأو اأن نعترف  االأمنية وتهدِّ

باأن ال�صنوات الخم�س ع�صرة القادمة يمكن اأن تكون غير مريحة اإلى حد بعيد«.
اأنف�صنا  في  نجد  اأن  علينا  الواجب  من  »اأن  فهي  للميثاق  الثانية  الر�صالة  اأما 
الت�صرف  في  والبدء  اال�صتعماريين،  والحكم  التق�صيم  من  تاريخ  تجاوز  على  القدرة 

ككتلة اقت�صادية واحدة«.
لق�صية  حقيقية  حلول  عن  دومًا  تبحث  الم�صتدامة  التنمية  اأن  �صموه  واأ�صاف 
بتاأهيل  واإنما  وال�صالح،  الطاقة  بتاأمين  التقليدي  بمفهومه  ولي�س  االأ�صا�صي،  االأمن 
والهجرة، م�صيرًا  للهروب  اأمامها  الطريق  بتعبيد  ولي�س  العربية وتطويرها  الكفاءات 
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اإلى اأن الفر�صة ما تزال متاحة الإعادة توجيه الطاقة الكامنة العربية نحو البناء وعدم 
هدرها وتركها لالأهواء التطرفية.

 واأ�صار اإلى اأن الدول العربية تعاني اليوم من نمو اقت�صادي مكبوح نتيجة لالأو�صاع 
التي تجعل اقت�صادات هذه الدول من ذوات الدخل المتو�صط، فم�صر والمغرب وتون�س 
واالأردن على �صبيل المثال تقع �صمن ما ي�صمى »بم�صيدة الدخل المتو�صط«، اإذ يتراوح 

الدخل القومي االإجمالي بالن�صبة للفرد بين 5 اإلى 10 اآالف دوالر.
واأ�صاف اأن هذه الم�صيدة تجعل من ال�صعب على الدول العربية اأن تتناف�س مع 
الدول ذوات الدخل المنخف�س من حيث العمالة الرخي�صة، فيما ال ت�صتطيع في الوقت 

نف�صه التناف�س مع الدول ال�صناعية المتقدمة من حيث التكنولوجيا واالإبداع.
وقال: اإن ما يجعل من ال�صعب الحديث عن التكامل االقت�صادي العربي »غياب 

التفاعل بين الكفاءات والقدرات العربية وبين ال�صناعة واالنتاج".
ودعا �صموه اإلى بناء موؤ�ص�صات اإن�صانية كموؤ�ص�صة الزكاة بوجود اأبوابها الثمانية، 
االأمر الذي يمكنها من تحقيق الكفاءة في العي�س لماليين من اأبناء الوطن العربي، 
مو�صحًا اأن على االإن�صان العربي اأن يتفهم باأن الطاقات متاحة �صريطة وجود مبادرات 

عالمية من هذا النوع.
دة براأ�س المال الب�صري والفكري  واأ�صار اإلى اأن الدول الم�صتوردة للبترول مزورّ
الذي يمكن اأن يقود اإلى تنمية اقت�صادية اأكبر واأكثر عدالة في االإقليم اإذا قيرّ�س لها 
االإدارة والتوزيع ب�صكل منا�صب، خ�صو�صًا مع وجود مبالغ �صخمة من راأ�س المال، مع 

اإمكانية تحويل طموح المواطن العربي التنموية اإلى واقع وحقيقة.
ور في كلمته: اإن الميثاق االقت�صادي العربي تعبير عما تتطلع اإليه  وقال د. اأبوحمرّ
االأمة باأ�صرها من فتح نوافذ ال�صوء واالأمل من جديد نحو �صالح الحا�صر، وامتالك 
اإلى  حملت  ة  اأمرّ باأنها  باالإيمان  م�صتهديًة  والقادمة،  الحالية  اأجيالها  م�صتقبل  تقرير 
وكان  وعلمًا،  وفكرًا  وح�صارًة  روحيًة  الر�صاالت؛  اأ�صمى  من  ر�صالة  جمعاء  الب�صرية 
لتكون  الفكرية  االآفاق  فتح  وفي  االإن�صانية،  الح�صارة  تقدم  في  الموؤثر  اإ�صهامها  لها 
الح�صارة �صالمًا وا�صتقرارًا واإبداعًا وتنوعًا في الم�صاركة، ال �صدامًا وتفتيتًا للطاقات 

االإن�صانية والفكرية.



151

برعاية  اإعداده  وجرى  فكرته  اأطلق  الذي  االقت�صادي،  الميثاق  اأن  واأ�صاف 
للنهو�س  ال�صاملة  الروؤية  اإطار  في  ياأتي  طالل،  بن  الح�صن  االأمير  �صمو  من  وتوجيه 
التنموية،  خياراتها  في  المبادرة  زمام  اأخذ  من  العربية  ال�صعوب  وتمكين  العربي، 
في  ومكانتها  بدورها  الوعي  من  اأ�ص�س  على  م�صتقبلها  لبناء  بنف�صها  اأجندتها  وو�صع 
المحيط االإن�صاني واالقت�صادي العالمي، وحقها في االنتقال اإلى االقت�صاد االإنتاجي، 
ل ككتلٍة اقت�صادية واحدة، لها قوا�صمها الم�صتركة وجغرافيتها  الذي يمكنها من الت�صكُّ
�صلم  في  مواقعها  تتقارب  كما  النمو،  معدالت  في  االإجمال  على  وتت�صابه  المت�صلة، 

التقدم.
التي  العربيرّة  االقت�صادات  اإلى  النظرة  واقعية  اأن  للمنتدى  العام  االأمين  وبيرّن 
المرجعية  المبادىء  خالل  من  ال�صاملة،  للروؤية  تمهيدًا  الوثيقة،  هذه  وفقها  �صيَغت 
اأخذت  الوقت  نف�س  وفي  التنمية،  م�صكالت  جذر  اإلى  اتجهت  التطبيق،  الإمكانات 
فيما  تتكامل  اأن  االقت�صادات  لهذه  ليت�صنرّى  الوطنية  التمكين لالقت�صادات  باالعتبار 
االقت�صادية  الكتل  مع  المناف�صة  على  قادرًة  قويًة  كتلًة  لت�صبح  ثمَّ  ومن  اأواًل،  بينها 

الدولية.
اإن  الميثاق:  لجنة  وع�صو  المنتدى  ع�صو  العناني،  جواد  د.  قال  جانبه،  من 
اقت�صاديًا  ميثاقًا  نقدم  لماذا  هو:  البداية  في  واجهنا  الذي  االأول  المنهجي  ال�صوؤال 
عربيًا في هذا الوقت؟ األي�س االأجدى بنا اأن نت�صدى لو�صع حلول عملية قابلة للتطبيق 
في الوقت الحا�صر؟ ولكن توجهات رئي�س المنتدى �صمو االأمير الح�صن كانت وا�صحة، 
اأحلك  في  حتى  م�صتعلة  متقدة  االأمل  جذوة  نبقي  اأن  يجب  المفكرين  مع�صر  فنحن 
اأقطاره،  اأو  العربي  التي تهز الوطن  واأكثرها ظلمة. وفي الظروف ال�صعبة  الظروف 
وتفتح االأبواب م�صرعة على احتماالت كبيرة ونظريات متعددة حول �صيرورة االأمور 
ن�صهد  فيما  �صبًبا  تبقى  االقت�صادية  االإ�صكالية  اأن  اإال  والت�صظي،  التفتت  واحتماالت 
ورمًزا على اأداء النظم العربية، وهدًفا لتحقيق حياة اأف�صل لل�صعوب العربية، ومن منا 
لم يلحظ اأن �صنوات النمو المرتفعة في الناتج القومي االإجمالي في مختلف االأقطار 
العربية ، والتي �صبقت االأزمة المالية واالقت�صادية العالمية، قد تزامنت تلك الطفرة 
في النمو مع توزيع اأ�صواأ للثروات والمداخيل، وارتفاعًا في ن�صب البطالة وبخا�صة في 
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�صفوف ال�صباب، وزيادة في ن�صبة االقت�صاد غير الر�صمي، وتراجعًا في االأداء االإداري 
وزيادة  واالإنتاجية،  التناف�صية  وتراجع  العام،  القطاع  حجم  بكبر  ممثاًل  للحكومات 
اله�صا�صة في البنى االإنتاجية ، و�صعف الترابط والتبادل االقت�صادي العربي، وبخا�صة 

في المجالين اال�صتثماري والتجاري.
وتابع د. العناني قائاًل: اأما الفر�صية المنهجية الثانية التي كان ال بد اأن نت�صدى 
لها في قراءة الم�صهد االقت�صادي العربي فقد كانت تتطلب اأ�صلوبًا جديدًا في القراءة 
االقت�صادات  عن  االأبحاث  من  كثير  �صدر  اأن  بعد  الم�صكالت،  وت�صخي�س  والتحليل 
البيني،  والتكامل  التعاون  �صعف  واأ�صباب  البيئية،  االقت�صادية  وعالقاتها  العربية، 
اإن  نقول  كنا  وقد  طويلة.  ل�صنوات  عقولنا  تطارد  الدرا�صات  تلك  اأدبيات  بقيت  وقد 
الخالفات ال�صيا�صية تعطل التعاون االقت�صادي، واإن ت�صابه البنى االإنتاجية يقلل من 
فر�س التبادل التجاري، واإن الدول العربية مق�صومة اإلى دول م�صدرة للعمالة واأخرى 
م�صتوردة للعمالة وهلم جرا. وقد و�صفت دول النفط بالخليج بالدول الغنية والباقون 
مق�صمون بين دول متو�صطة الدخل اأو متدنية الدخل. ولعل المحاولة االأولى المتميزة 
التي جاءت لت�صنع ا�صتراتيجية التنمية العربية، وعقد التنمية العربية، كانت في تلك 
الدرا�صات الر�صينة التي اأعدها زمرة من الخبراء العرب وانتهت بوثائق اأقرتها اأول 
ان عام 1980، وكانت المنا�صبة التي اأطلق  قمة اقت�صادية عربية، التي عقدت في عمرّ

فيها �صمو االأمير الح�صن مبادرة اإن�صاء منتدى الفكر العربي.
ودعا د. العناني في هذا ال�صدد اإلى تطوير نظرتنا ودرا�صاتنا للوطن العربي، 
العربية، وهي جميعها تعاني من  اأن هنالك م�صكالت م�صتركة بين االأقطار  مو�صحًا 
عدم كفاءة اإدارة الموارد الب�صرية والطبيعية والمالية، وتعاني من بطالة بين ال�صباب، 
وافتئات على حقوق المراأة، وتراجع في البيئة، وعجز مزمن في المياه، وه�صا�صة البنى 
االإنتاجية. وال يقف االأمر عند هذا الحد، بل اإن معظمها يعاني من الربحية المفرطة، 
واعتماد غالبية النا�س على القطاع العام في معا�صهم. وقال: اأال تكفي هذه االأمور الأن 
االقت�صادية  لم�صكالته  يت�صدى  حتى  العربي  االقت�صاد  تعزيز  اأجل  من  دافعًا  تكون 

باقتدار.
ولفت اإلى اأن االأرقام وا�صحة ونحن اأمام تحديات المياه باأجلى واأدق �صورها. 
اأن  االأقطار  بين  المق�صم  وُق�صم  المجزاأ،  ُجزيء   - اهلل  �صمح  ال   - اإْن  المرء  وي�صك 
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ي�صتطيع كل قطر اأو كيان عربي مواجهة التحديات الم�صتقبلية في تاأمين عي�س كريم 
على  والحفاظ  والمحكوم،  الحاكم  بين  للفجوات  وتج�صير  مجدية،  عمل  وفر�س 

الكيانات من اأن تنفجر من الداخل. ولذلك اأ�صبح التعاون �صرورة ق�صوى.
واختتم كلمته بالقول: من هنا نرى اأن ظروف الوطن العربي لم تعد كما كانت، 
بل على الم�صوؤولين واأولياء االأمور اأن يدركوا اأن التعاون مع الجيران، والتعا�صد لحل 

الم�صكالت هو الدافع االأنجع.
�صاماًل  عر�صًا  الميثاق  لجنة  وع�صو  المنتدى  ع�صو  بدران،  اإبراهيم  د.  وقدم 
لمحاور الميثاق االقت�صادي العربي، اأو�صح فيه اأن فل�صفة هذا الميثاق تقوم على ركائز 
اأ�صا�صية اأربع هي: اأن نهو�س الدولة الوطنية وبناء اقت�صادها هو االأ�صا�س الأي تعاون 
عربي، اأن الت�صارك والت�صابه بين االأقطار العربية في عدد من المفردات �صيكون عامل 
دعم لزيادة الكتلة الحرجة في عدد من القطاعات، واأن ت�صنيع االقت�صاد هو البوابة 
الرئي�صية للنهو�س ولبناء اقت�صاد ع�صري، واأخيرًا اأن ت�صارك الفرقاء )القطاعات( 
جميعًا، وهي القطاع الر�صمي والقطاع الخا�س والقطاع االأهلي واالأكاديمي بالتكافوؤ، 

هو ال�صمانة الوحيدة للنجاح.
اإلى �صرورة و�صع ا�صتراتيجية نه�صة  اأن الميثاق االقت�صادي يدعو  اإلى  واأ�صار 
اإمكاناتها  على  تقوم  بذاتها،  عربية  دولة  لكل  اإن�صانية  اجتماعية  اقت�صادية  وطنية 
الذاتية بالدرجة االولى، وتهدف اإلى تحويل المجتمع بقطاعاته المختلفة اإلى مجتمع 
�صناعي، يقوم على العلم والتكنولوجيا والمعرفة، وتكون الم�صاريع االإنتاجية الكبيرة 
والمتو�صطة ال�صغيرة هي العمود الفقري للت�صنيع، وتت�صمن اال�صتراتيجية المحاور 

الرئي�صية في التغيير المجتمعي.
واأو�صح د. بدران في هذا ال�صياق اأهمية اأن تعتمد الدولة الوطنية على راأ�صمالها 
الب�صري بالدرجة االولى، مما ي�صتدعي اإعطاء التعليم وتحديثه وتطويره اأهمية ق�صوى 
واالنفتاح  االإنتاج،  مع  للترابط  والتاأهيل  والتدريب  التعليم  ودفع  االنفاق،  في  واأولوية 
على العلم والفكر والفل�صفة والفنون، وتاأهيل الطلبة للمهارات الحياتية والتخ�ص�صية، 

وتعزيز قدرتهم على حل الم�صكالت واإن�صاء الم�صاريع الريادية.
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واأ�صاف اأن بنود الميثاق االقت�صادي العربي توؤكد اأهمية اأن تولي الدولة الوطنية 
مو�صوع تاأهيل القوى العاملة )من ذكور واناث( كامل االهتمام، الأن االإنتاج واال�صتثمار 
والتو�صع في الم�صاريع يقوم على قوى عاملة موؤهلة بكل المهارات الع�صرية الالزمة، 
في  االأكاديمية  والموؤ�ص�صات  وال�صغيرة  والمتو�صطة  الكبرى  ال�صركات  ت�صارك  واأن 

تنظيم فر�س التاأهيل للقوى العاملة.
كبير  قطاع  بوجود  ال�صكانية  الفر�صة  ا�صتغالل  على  تعمل  اأن  الدولة  وعلى 
اأو ت�صدير  المحدودة  الحكومية  الوظائف  بعيدًا عن  المنتج  للعمل  لتاأهيلهم  لل�صباب 
القوى العاملة كبديل للنهو�س االقت�صادي ال�صامل. وكذلك، للو�صول بالمنتجات اإلى 
القدرة على التناف�س في اإطار العولمة، تعمل الدولة على تو�صيع وتعميق البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي باعتبار ذلك م�صدر القيمة الم�صافة العالية في االقت�صادات، 
التوجهات  عن  بعيدًا  المختلفة  القطاعات  باحتياجات  االأكاديمية  البحوث  وربط 

النظرية والترقيات االأكاديمية.
وي�صير الميثاق االقت�صادي اإلى اأن الطاقة والمياه والبيئة والتكنولوجيا ت�صكل في 
مجموعها مربع البقاء. والأن اأكثر من 85٪ من االأرا�صي هي جافة وحارة، فاإن الدولة 
خالل  من  المياه  م�صكلة  حل  على  تعمل  اأن  عليها  والب�صرية  االقت�صادية  باإمكاناتها 
المتجددة في كل  الطاقة  والتدوير واالإفادة من  ال�صم�صية  بالطاقة  التحلية  �صناعات 
�صكل من اأ�صكالها، واإن�صاء ال�صناعات الخا�صة بها والم�صاريع البيئية الكبرى التي من 
�صاأنها تخفيف االآثار ال�صلبية للبيئة، بما في ذلك الم�صطحات المائية اال�صطناعية. 
وعدم الت�صرع في م�صاريع الطاقة النووية. وكذلك على الدولة الوطنية اأن تعمل على 
اإن�صاء مراكز تكنولوجية خا�صة بالطاقة والبيئة والمياه منفردة اأو بالت�صارك مع دولة 

)اأو اكثر( عربية مجاورة.
 )٪40( من  اأكثر  ي�صتهلك  النقل  قطاع  اأن  عن  االقت�صادي  الميثاق  ويتحدث 
وفي  البيئة،  تلويث  في  يت�صبب  االحيان  معظم  في  فردي  نقل  وهو  الطاقة،    من 
عوا�صم  باإن�صاء  تقوم  اأن  ينبغي  الوطنية  الدولة  فاإن  لذا  العالية،  االقت�صادية  الكلفة 
�صكك  �صبكات  في  التو�صع  خالل  من  النقل  وت�صنيع  المحافظات،  في  اقت�صادية 
اأثرًا  �صيترك  الذي  االأمر  العام،  النقل  ومنظومات  الكهربائية  والقطارات  الحديد 
اإيجابيًا على الحركة االقت�صادية الوطنية بما في ذلك توزيع ون�صر مواقع الم�صاريع 
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وتعزيز ال�صياحة الداخلية من جهة، واأثرًا مماثاًل على اإمكانات التعاون وتبادل ال�صلع 
ت�صنيع  عن  يتاأتى  و�صوف  اأخرى.  جهة  من  المجاورة  العربية  االأقطار  مع  وال�صياحة 

النقل فر�س عمل �صخمة تتولد عن م�صاريع ال�صناعات التي يقت�صيها النقل.
النهو�س  في  الزاوية  حجر  هو  التحتية  البنية  تطوير  اأن  على  الميثاق  ويركز 
االقت�صادي، حيث تعمل البنية التحتية كعامل جذب للم�صتثمرين، وتمثل مدخاًل قويًا 
للتعاون مع الدول العربية المجاورة. ومن �صاأنها الم�صاعدة على توزع المجتمع وخا�صة 
على  وي�صاعد  المدن  على  ال�صغط  �صيخفف  مما  واالأطراف،  والبوادي  االأرياف  في 

ت�صهيل التجارة العربية البيئية.
وقال د. اإبراهيم بدران: اإن الميثاق يوؤكد اأن التعليم واالأمن والغذاء وال�صحة 
وزيادة  توفيرها  ينبغي  التي  للمواطن،  االأ�صا�صية  االإن�صانية  الحقوق  من  هي  والدواء 
وال�صحة  التعليم  من  لكل  االجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪10 لتتعدى  عليها  االإنفاق 
اإلى  اإ�صافة  منها،  االأ�صا�صيات  ت�صنيع  على  الدولة  تعمل  بحيث   ،2030 عام  بحلول 
العناية ال�صحية باالأرياف وتخفي�س العجز الدوائي من )50( دوالر للفرد لي�صل اإلى 

)20( دوالر للفرد عام 2030.
كما يوؤكد الميثاق االقت�صادي العربي اأهمية التعاون العربي الثنائي اأو الجماعي 
على نجاح الخطط الوطنية للنهو�س، اإذ ي�صعب على الدول المتخلفة اأو المتعثرة اأو 
ذات االقت�صادات اله�صة اأن تجتمع في تكتل اقت�صادي قوي ودائم. واأن فل�صفة التعاون 
العربية  المنطقة  اأن  ا�صا�صيين هما:  تقوم على مرتكزين  الميثاق  – بح�صب  العربي 
منطقة ح�صارية واحدة تتداخل فيها مختلف العوامل والقوى والموؤثرات، وعلى تعظيم 
المنطقة  اإلى  ليمتد  والجوارية  بالثنائية  يبداأ  التدريجي  للتعاون  الم�صتركة  الجوامع 

بكاملها انطالقًا من مبداأ ال�صراكات ولي�س الم�صاعدات.
االقت�صاد  من  الخروج  على  العربية  الدول  تعمل  اأن  ب�صرورة  الميثاق  وينادي 
العربي  االأطل�س  مثل  عديدة،  و�صائل  خالل  من  االإنتاجي  االقت�صاد  اإلى  الريعي 
للم�صروعات الم�صتركة، وال�صندوق العربي للزكاة وا�صتثمار ثروات االأوقاف، وت�صجيع 

الرياديين والتعاونيات وال�صركات الخا�صة والم�صتركة.
االأهمية  من  فاإنه  الجوار،  دول  مع  والم�صطرد  الدائم  التعاون  الأهمية  ونظرًا 
ال�صديقة  الجوار  دول  مع  العالقات  تعزيز  على  العربية  االأقطار  تعمل  اأن  بمكان 

والمجموعات الدولية، واإعطاء اهتمام خا�س الإفريقيا جنوب ال�صحراء.
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كما اأن االأقطار العربية تدرك اأنها وعلى المدى البعيد ت�صعى للتحول اإلى كتلة 
للقوة  دعمًا  العربي  التكتل  و�صيكون   ،2040 عام  بحلول  ربما  متما�صكة،  اقت�صادية 
االقت�صادية للدولة الوطنية وللدول العربية مجتمعًة من خالل الت�صارك في الم�صاريع 
واال�صتثمارات واالأ�صواق ومراكز االأبحاث والتكنولوجيا وتعزيز الراأ�صمال الب�صري في 

االتجاهات المختلفة.
على  العربية  االأقطار  اإن  بالقول:  الميثاق  م�صامين  عر�س  بدران  د.  واختتم 
الزاوية  حجر  هو  االجتماعي  ال�صناعي  االقت�صاد  اإلى  التحول  باأن  را�صخ  يقين 
ال�صتقرار الدولة الوطنية منفردة والدول العربية مجتمعة وتقدمها لتكون جزءًا فاعاًل 
بالم�صاركة  اإال  ذلك  كل  يتحقق  وال  لمنتجاتها.  ُم�صتهِلكة  ال  االإن�صانية،  الح�صارة  في 
على  ي�صتحيل  حيث  والقوى،  ال�صركاء  مختلف  بين  والتكافوؤ  وبالتوافق  المجتمعية 
الحكومات اأو اأية قوى �صيا�صية منفردة اال�صطالع بمهام النه�صة والتحديث. ويترتب 
على ال�صيا�صيين والمفكرين والعلماء والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني واالإعالم 
االف�صل  بال�صورة  تنفيذه  والعمل على  الميثاق،  تعزيز مفاهيم هذا  في  تاريخي  دور 

حتى يكون للمنطقة م�صتقبل اكثر ازدهارًا واأعلى �صاأنًا. 

محا�سرة »اأدوات ال�ستثمار في الموؤ�س�سات المالية الإ�سالمية ...
الواقع والتطلعات«*

المتحدثان: �سعادة ال�سيد مو�سى �سحادة، الرئي�س التنفيذي/المدير العام للبنك االإ�صالمي االأردني 
وع�صـو المنتــــدى؛ �ســعادة اأ.د. اأحمــد العيــادي، الع�صــو التنفيذي لهيئــة الرقابة ال�صــرعية/

البنك العربي االإ�صالمي الدولي
)2016/10/18(

عر�س االأ�صتاذ �صحادة لتاريخ ن�صاأة الم�صارف والموؤ�ص�صات المالية االإ�صالمية 
اأ�صدرته  بقانون   1978 العام  في  االأردني  االإ�صالمي  البنك  تاأ�صي�س  منذ  االأردن  في 
عقد  خالل  العالم  اأنحاء  في  االإ�صالمية  الم�صارف  انت�صار  ثم  االأردنية،  الحكومة 
الت�صعينات، مبينًا اأن هذه الم�صارف والموؤ�ص�صات تنت�صر حاليًا في اأكثر من 60 بلدًا، 
في  توجد  االإ�صالمية  الم�صارف  واأن 70٪ من حجم  العالم،  دول  ثلث  يقارب  ما  اأي 
منطقة ال�صرق االأو�صط والخليج العربي، وتخدم الم�صارف االإ�صالمية على الم�صتوى 
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تزال غير  ما  المحتملة  العمالء  اأن 80٪ من قاعدة  اإال  العالمي )38( مليون عميل، 
م�صتفيدة من خدمات هذه الم�صارف.

وتناول البيئة القانونية لعمل الم�صرفية االإ�صالمية في عدد من الدول العربية 
ممار�صات  تحكم  التي  والت�صريعية  ال�صرعية  ال�صوابط  ومنظومة  وماليزيا،  وتركيا 

الم�صارف االإ�صالمية.

وتطرق اإلى مجموعة من التحديات التي تواجه ال�صيرفة االإ�صالمية، مثل توجه 
بع�س البنوك الدولية اإلى ادخال اأدوات م�صيئة للعمل الم�صرفي االإ�صالمي كالتوريق 
اأو ا�صتبدال المال ب�صكوك و�صندات وما اإلى ذلك، ودخول عنا�صر ب�صرية غير متمكنة 
في اأعمال ال�صيرفة االإ�صالمية، داعيًا اإلى التعاون والقيام بم�صروعات م�صتركة بين 
البنوك االإ�صالمية لتحقيق عنا�صر االأمن وال�صيولة، وتوزيع مخاطر اال�صتثمار، وتن�صيق 
البحوث، وتنمية الموارد الب�صرية، والتعاون االإعالمي، والعمل على تعميق �صوق راأ�س 

المال االإ�صالمي الإيجاد اأدوات تمويل طويلة المدى.

و�صدد االأ�صتاذ الدكتور اأحمد العيادي على اأهمية ا�صتح�صار المفهوم االإ�صالمي 
للربا الم�صرفي، والفرق بين الربا والم�صاركة في الربح والخ�صارة، وكذلك بيان ربا 
العقود  لمدنية  والعملي  العلمي  الجانب  يبرر  ما  و�صوابطة،  والمراهنات  المقامرات 
اإ�صالمي، بل و�صع  اال�صتثمارية وعالمية االقت�صاد االإ�صالمي الذي لم ياأِت باأي عقد 
ال�صوابط المنا�صبة لتلك العقود. ودعا الدكتور العيادي في هذا ال�صدد اإلى تاأ�صي�س 
�صندوق االإح�صان، الذي من �صاأنه حل م�صكلة مخاطر ال�صمان واإعطاء دور اأكبر في 
وتطوير  اال�صتثمارية،  والودائع  ال�صناديق  خالل  من  ال�صغيرة  الم�صروعات  تمويل 
ودعم  االإ�صالمية،  الم�صارف  دور  تفعيل  اأطر  �صمن  وت�صعيرها،  الخدمات  عقود 
قطاعات ال�صناعة والزراعة الوطنية، وكذلك تفعيل دور التاأمين التكافلي في �صمان 
الودائع، واإدارة المخاطر، وتطوير المنتجات المالية االإ�صالمية، وتحقيق الم�صوؤولية 

االجتماعية للم�صارف االإ�صالمية.
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محا�سرة »اإ�سكالية ال�ستثمارات العربية البينية وال�ستثمارات العربية 
الموظفة في الخارج«*

المتحدث: اأ.د. حميد الُجميلي، ع�صو المنتدى

)2016/12/20(

بيرّن اأ.د. حميد الُجميلي، اأ�صتاذ االقت�صاد في جامعة الزرقاء وع�صو المنتدى، 
االأزمة  اآثار  تراجع  بعد  اإيجابيًا  تطورًا  �صهدت  العالمية  الراأ�صمالية  التدفقات  اأن 
االقت�صادية العالمية الحادة، وتراجع حالة االنكما�س في االقت�صاد العالمي وخا�صة 
 .2012 عام  منذ  متوا�صاًل  اقت�صاديًا  نموًا  ت�صهد  بداأت  التي  المتقدمة  الدول  في 
التدفقات  زيادة  المتوقع  من  العالمية  االأزمة  ب�صاأن  االإيجابية  التوقعات  �صوء  وفي 
اال�صتثمارية االأجنبية العالمية المبا�صرة خالل الفترة 2016–2020 بن�صبة )٪10(، 
اإال اأن هذا التوقع م�صروط بالعوامل الداعمة لنمو االقت�صادات المتطورة واالقت�صادات 

في مرحلة التحول، وم�صروط كذلك بتراجع التوترات ال�صيا�صية العالمية.

اأدت  العالمية  اال�صتثمارية  البيئة  تح�صن  توقعات  فاإن  ذلك،  �صوء  في  اأنه  واأو�صح 
التناف�س  فيها  بما  المبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات  على  الدولي  التناف�س  احتدام  اإلى 
اأن ا�صتمرار ال�صيا�صات  بين الدول العربية على جذب هذه اال�صتثمارات. لكنه حذر من 
العربية االقت�صادية في االبتعاد عن الر�صادة �صوف ي�صائل من جاذبية المنطقة العربية 
لال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة والبينية من ناحية، ومن ناحية اأخرى �صوف تزداد هجرة 
المنطقة  اإن  بل  البينية،  العربية  اال�صتثمارات  ح�صاب  على  الخارج  اإلى  العربية  االأموال 

العربية �صت�صبح اأكثر طردًا لال�صتثمارات االأجنبية والعربية على حد �صواء.

اال�صتثمارية  بيئتها  تح�صين  على  قدرتها  العربية  االقت�صادات  فقدان  اإن  وقال: 
وا�صتقطاب  المبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات  ا�صتقطاب  اإلى  يوؤدي  الذي  بال�صكل 
اأ�صباب  يف�صر  الخارج،  اإلى  العربية  االأموال  هجرة  ووقف  البينية  العربية  اال�صتثمارات 
�صاآلة ن�صيب الدول العربية في تدفقات اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر في العالم والذي ال 
يتجاوز )3.5٪( من االإجمالي العالمي خالل الفترة ما بين 2000–2014 ونحو )٪9.5( 

من اإجمالي اال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة اإلى الدول النامية خالل نف�س الفترة.
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كما اأن تدهور مناخ اال�صتثمار في الدول العربية يف�صر من ناحية اأخرى اأ�صباب 
وتدني  دوالر،  ترليون   )5( بحوالي  تقدر  والتي  الخارج  اإلى  العربية  االأموال  هجرة 
اال�صتثمارات العربية البينية المتراكمة والمنفذة اإلى )370( مليار دوالر خالل الفترة 
الواردة  المبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارية  التدفقات  اأن  اإلى  م�صيرًا  )2003–2015(؛ 
اإلى )44( مليار  اإلى الدول العربية هبطت من )47.5( مليار دوالر في عام 2013 

دوالر عام 2014، اأي بن�صبة هبوط )٪8(.

واأ�صار اإلى اأن االأموال العربية المغتربة الوافدة عربيًا ال ت�صتثمر في القطاعات 
االإنتاجية، واإنما تودع في م�صارف اأجنبية تعمل في الوطن العربي، وهذه االإيداعات 
الم�صرفية تعود وت�صتثمر في النظام المالي العالمي دون اأن ت�صتفيد منها االقت�صادات 
العربية؛ محذرًا من ق�صور الفكر اال�صتثماري العربي البيني الذي يتمثل في العزوف 
ال�صائلة  االأ�صول  في  اال�صتثمار  وتف�صيل  االإنتاجية،  القطاعات  في  اال�صتثمار  عن 
المالية  الخدمات  في  كاال�صتثمار  المخاطرة  قليلة  العائد  �صريعة  القطاعات  وفي 

والم�صرفية.

اأن  فيها  بكلمة جاء  للقاء  ور قدم  اأبوحمرّ للمنتدى د. محمد  العام  االأمين  وكان 
البيئات  وكفاءة  الوطنية  باالقت�صادات  مرتبطة  البينية  العربية  اال�صتثمارات  ق�صية 
العربي  العمل  في  ال�صعف  اأ�صباب  معالجة  على  العمل  اإلى  داعيًا  فيها؛  اال�صتثمارية 

الم�صترك والق�صور التنموي بتفعيل القطاعات االإنتاجية وتكاملها. 

البينية  اال�صتثمارات  حجم  بين  المتزايدة  الفجوة  اإن  ور:  اأبوحمرّ د.  وقال 
واال�صتثمارات االأجنبية في الدول العربية واالأموال العربية الم�صتثمرة في الخارج، تحتم 
عماًل موؤ�ص�صيًا عربيًا م�صتركًا وفاعاًل ي�صبقه اإ�صالح لمجال�س العمل االقت�صادي العربي 
الم�صترك، وتطوير ا�صتراتيجيات وا�صحة في هذا ال�صدد، وخا�صة في مجال الت�صريعات 
تكنولوجيا  من  واال�صتفادة  العمالة،  وحركة  والجمارك  والم�صرفية  المالية  واالأجهزة 
اال�صتثمار  ومنح  العربي،  اال�صتثماري  التبادل  لتاأ�صي�س  اإطار  و�صع  بغر�س  المعلومات 

العربي االأف�صلية، فما زالت اال�صتثمارات العربية البينية دون م�صتوى الطموحات. 
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يراوح  يزال  ما  العربي  االقت�صادي  التكامل  اأن م�صطلح  ور  اأبوحمرّ د.  واأ�صاف 
ثة  محدرّ معلومات  لتوفير  �صرورية  حاجة  هناك  واأن  له،  حقيقي  تطبيق  دون  مكانه 
موؤ�صرات عربية  وتبني  التنموية،  االقت�صادية  التقارير  واإ�صدار  العرب،  للم�صتثمرين 
عن ال�صفافية والنزاهة، وبيئة اال�صتثمار والتناف�صية، وتاأ�صي�س قاعدة بيانات واأطل�س 
عربي للم�صروعات الم�صتركة، مع تطبيق قرار موؤتمر القمة االإ�صالمية باإن�صاء �صندوق 
عربي للزكاة على طريق تحقيق �صندوق عالمي للزكاة، والت�صجيع على اإن�صاء �صناديق 
وبالتوازي  االأوقاف،  لموؤ�ص�صات  الم�صتثمرة  غير  الهائلة  الثروات  من  واالإفادة  للحج، 
االإنتاجي، وت�صجيع  اإلى االقت�صاد  الريعي  التحول من االقت�صاد  العمل على  مع ذلك 
الريادية وال�صركات واال�صتثمار الخا�س والتعاونيات والم�صاريع ال�صغيرة والمتو�صطة.

ور اإلى دور ال�صناديق اال�صتثمارية العربية، والتهيئة المنا�صبة  كما اأ�صار د. اأبوحمرّ
للبيئة اال�صتثمارية باالإ�صالح ال�صريبي والت�صريعي وا�صتقرار الت�صريعات، مما يجعلها 

بيئة جاذبة ولي�س طاردة. 
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الطــاقة والنفط

اإ�سهار ومناق�سة كتاب »النفط والهيمنة )القوة والتحّكم(«
لالأ�ستاذ كمال القي�سي، ع�صو المنتدى )الموؤلِّف(

اأدار اللقاء وعقب على الكتاب: معالي الأ�ستاذ ع�سام الجلبي، ع�صو المنتدى

)2015/6/16(

كمال  االأ�صتاذ  والنفط  الطاقة  �صوؤون  في  والم�صت�صار  االقت�صادي  الخبير  دعا 
واإجراءات  �صيا�صات  اعتماد  اإلى  العربية  الدول  العراق،  المنتدى من  القي�صي، ع�صو 
النفقات  تخفي�س  على  والعمل  القانون،  وحكم  واال�صتقرار  االأمن  لفر�س  حا�صمة 
النفطي  التعاون  �صبل  وتطوير  لمواطنيها،  نفعًا  اأكثر  ا�صتخدامات  ل�صالح  الع�صكرية 
واالقت�صادي بين هذه الدول، من خالل تطبيق �صيا�صة االعتماد االقت�صادي المتباَدل. 
الق�صية  واأن  العربية،  دولنا  اأمام  ُمتاح  ا�صتراتيجي  خيار  هو  الخيار  هذا  اإن  وقال: 
االأ�صا�صية المطروحة اأمام نخبنا العربية، اأن تعمل ب�صدق على ا�صتنها�س العقل العام 
والخا�س لالأمة لتخطي خالفاتها االأيديولوجية والدينية والطائفية والعرقية وف�صل 

الدين عن ال�صيا�صة.

ونتكيف  اأخطائنا  من  نتعلم  واأن  جانبًا،  خالفاتنا  ن�صع  اأن  علينا  اإن  واأ�صاف: 
لتطور الزمن باعتماد �صيا�صات عقالنية ت�صتند اإلى الحقائق والوقائع والعلم واالإبداع، 
بهدف اإطالق القوى الذاتية لمجتمعاتنا باتجاه البناء وتطوير الحياة، م�صيرًا اإلى اأن 
النفط يمكن اأن يكون عونًا لنا في تحقيق االأمن واال�صتقرار والتنمية بكلف اقت�صادية 
واإن�صانية متدرجة معقولة، ويمكن في الوقت نف�صه اأن يكون �صببًا في اإغراقنا في بحور 
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من الفو�صى والكوارث. واإن باإمكان العرب النجاح في ت�صكيل محور جيو�صيا�صي مت�صق 
االأمن  ق�صايا  حول  ودولية  اإقليمية  تجمعات  مع  والتعاون  الفعل  على  وقادر  ومتوازن 

والطاقة والمياه والتجارة والتنمية.

التدخالت  تاأثير  في  ت�صاعدًا  ي�صهد  اليوم  عالم  اأن  القي�صي  االأ�صتاذ  واأو�صح 
الجيو�صيا�صية والعوامل االأخرى التابعة المعقدة على اإنتاج وت�صويق النفط عالميًا، ب�صبب 
لماكنة  االأ�صا�صي  الوقود  وكونه  المعا�صر،  االقت�صادي  الن�صاط  في  النفط  مركزية  من 
العمليات الع�صكرية حول العالم، ول�صيا�صات الدول ال�صناعية الكبرى العاملة على تاأمين 
والمالية  اأ�صعار هذه الطاقة للحفاظ على هيمنتها االقت�صادية  الطاقة وال�صيطرة على 
منطقة  دول  على  المفرو�صة  الجيو�صيا�صية  والقيود  التدخالت  واأن  الم�صتدام.  ونموها 
ال�صرق االأو�صط و�صعي الدول الكبرى للحفاظ على م�صالحها، قد يوؤدي اإلى اإبقاء المنطقة 
العربية في حالة م�صتدامة من ال�صعف والتبعية لقرن اآخر من الزمان، م�صيرًا اإلى اأن 
محيطها  واأهمية  النفطية،  احتياطاتها  عظم  من  نابعة  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  اأهمية 
الجيو�صتراتيجي، نظرًا لكونها حلقة اأ�صا�صية مهمة في ت�صكيل الج�صر اال�صتراتيجي الذي 

ُيراد من وراء اإقامته تعطيل اأية محاولة لتكوين قوة اأوروبية- اآ�صيوية موحدة.

اأبرز  للنفط من  والم�صتهلكة  المنتجة  الدول  وقرارات  �صيا�صات  اأن  اأو�صح  كما 
العوامل التي تحدد اتجاهات الطاقة العالمية في الم�صتقبل المنظور، ف�صاًل عن اأن 
التطورات الجيو�صيا�صية في ال�صرق االأو�صط و�صمالي افريقيا �صيكون لها هي االأخرى 

تاأثير كبير على الم�صارات الم�صتقبلية للطاقة العالمية.

من جهته، قال وزير النفط العراقي االأ�صبق وع�صو المنتدى المهند�س ع�صام 
الجلبي، الذي اأدار النقا�س حول الكتاب وعقب عليه: اإن النفط والغاز �صيبقيان ي�صكالن 
اأكثر من 50٪ من �صلة الطاقة، وما دامت بدائل الطاقة بعيدة المنال اقت�صاديًا، فاإن 
الوطن العربي بما يملكه من احتياطات نفط تزيد على 50٪ من احتياطي العالم و٪30 

من احتياطي الغاز، �صيظل يعاني المزيد من الت�صرذم واالنق�صام وهيمنة االأجنبي.
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اال�صتعمارية  الهيمنة  بجوانب  المتعلق  التاريخي  للتطور  الجلبي  وعر�س 
والعالقات النفطية منذ اأوائل القرن الع�صرين، وما يجري حاليًا من حروب و�صراعات 
الإعادة ر�صم الخرائط ال�صيا�صية والجغرافية، وتثبيت وقائع جديدة بديلة عن اتفاقات 
�صايك�س- بيكو، و�صان ريمو، وغيرها في منطقة ال�صرق االأو�صط، م�صيرًا اإلى اأن النفط 
لعب دورًا اأ�صا�صيًا في ر�صم خريطة ال�صرق االأو�صط قبل وخالل وبعد الحرب العالمية 
لم  ال�صياق  وفي هذا  )العراق(.  النهرين  بين  ما  ببالد  يتعلق  فيما  وتحديدًا  االأولى، 
�صن  وحتى   1990 عام  العراق  على  الح�صار  واأهداف  خطط  عن  بعيدًا  النفط  يكن 
الحرب عليه في اآذار 2003، بادعاء عالقته مع االإرهاب وامتالك اأ�صلحة دمار �صامل، 
اإال االعتبارات  الغزو  اأ�صباب  يبق من  لم  ب�صكل قاطع عدم �صحة ذلك  اأن ثبت  وبعد 
ال�صيا�صية من احتالل وتق�صيم تحت م�صميات مختلفة، وال�صيطرة على النفط و�صحبه 
من �صيطرة القطاع العام واإف�صاح المجال لعودة ال�صركات االأجنبية، وذلك كاأهداف 

غير معلنة بداأت تتك�صف �صنة بعد اأخرى.

وقدم الجلبي �صواهد متعددة على طريقة تنفيذ تلك االأهداف التي ي�صاعد على 
منذ  وقع  الذي  والخلل  واالقت�صادية،  واالإدارية  االأمنية  االأو�صاع  ا�صطراب  تنفيذها 
اأن  اإلى  م�صيرًا  الطائفية،  المحا�ص�صة  اأ�صلوب  اعتمد  حيث  لالحتالل  االأولى  االأيام 
النفط والتناف�س على اإدارة �صوؤونه ب�صبب ارتفاع حجم اإيراداته نتيجة ارتفاع اأ�صعار 
النفط العالمية، ولي�س بف�صل زيادة االإنتاج وم�صتقاته، كان عاماًل اأ�صا�صيًا من عوامل 
ال�صراع ال�صيا�صي في العراق وتهديد وحدة البالد. كما اأن ال�صحافة الغربية ك�صفت 
من  االأكبر  وتعد  عامًا،  ع�صرين  لمدة  العراق  غزو  اأعقاب  في  اأبرمت  عقودًا  اأن  عن 
نوعها في تاريخ �صناعة النفط، وتغطي ن�صف احتياطيات العراق النفطية )60 مليار 
برميل(، ا�صترتها بع�س ال�صركات الغربية واالآ�صيوية، مما اأ�صبح معه واقع الحال في 
اإنتاج النفط العراقي و�صناعته يوؤكد فعليًا اأن 98٪ من هذا االإنتاج بيد �صركات نفط 

اأجنبية، في الوقت الذي ا�صمحل فيه الدور الوطني في هذا المجال.
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وو�صف وزير النفط العراقي االأ�صبق كتاب »النفط والهيمنة- القوة والتحكم«، 
الذي �صم مقاالت وتحليالت في �صوؤون الطاقة عالميًا والنفط العراقي ب�صكل خا�س، 
الرغبة  حقيقة  ويك�صف  واقت�صادية،  �صيا�صية  زوايا  من  متعددة  موا�صيع  يعالج  اأنه 
على  وال�صيطرة  الهيمنة  اأجل  من  الداخلي  ال�صراع  اإلى  انتقااًل  واالإقليمية  الدولية 

ثروات هذا البلد.

العام،  هذا  ان  بعمرّ والتوزيع  للن�صر  اآمنة  دار  من�صورات  من  الكتاب  اأن  يذكر 
ويت�صمن ف�صواًل تحمل عناوين: النفط في المحيط الجيو�صتراتيجي، والنفط جائزة 
الهيمنة  بين  والعراق  وال�صيطرة،  والقوة  الدولي،  االقت�صاد  في  والتحكم  االحتالل، 

والت�صلط. ويقع الكتاب في 387 �صفحة من القطع الكبير.
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التنمية والإدارة

مناق�سة كتاب »نحو روؤية تنموية عربية: الإطار الفكري والتحليلي«
لالأ�ستاذ الدكتور با�سل الب�ستاني، ع�صو المنتدى )الموؤلِّف( 

التعقيب: الأ�ستاذ خالد الوزني، ع�صو المنتدى
اأدار اللقاء: دولة الأ�ستاذ الدكتور عدنان بدران، ع�صو المنتدى

)2015/3/3(

اإن  اأمنائها:  البترا ومجل�س  الم�صت�صار االأعلى لجامعة  اأ.د. عدنان بدران،  قال 
اأكبر م�صكالت التنمية في العالم العربي تتمثَّل في التناق�صات الُقطرية والخالفات 
ما يحدث  لل�صيا�صة، على عك�س  االقت�صادي يخ�صع  القرار  اأ�صبح معه  العربية، مما 
في دول العالم االأخرى الطامحة اإلى تنمية حقيقية من تطويع ال�صيا�صة لالقت�صاد. 
َعت في زيادة  ة ومقوماتها، و�صرَّ واأو�صح اأن االقت�صادات الُقطرية بعثرت مقدرات االأمرّ

العزلة بين االأقطار العربية.

يتكامل  عربية  اقت�صادية  وحدة  على  معلقة  كانت  التي  االآمال  اأن  اإلى  واأ�صار 
فيها كل قطر مع االآخر، باتت تواجه �صعوبات جمة في تحقيقها واقعيًا، الأن التنمية 
القطرية ال يمكن اأن تكتمل اإال بتنمية �صاملة، وهناك متطلبات للنهو�س االقت�صادي 
الذي يقوم على الحريات في االإبداع واالبتكار واالختراعات، وعدم االإق�صاء والتهمي�س 
والتطرف، واإزالة اال�صتبداد والهيمنة، وتر�صيخ مفاهيم االقت�صاد المعرفي الم�صتندة 
وتكافوؤ  الدخل  توزيع  ف�صاًل عن عدالة  معًا.  والخامات  والعقل  االإن�صان  ا�صتثمار  اإلى 

الفر�س.

وفي عر�صه لمحتوى كتابه، قال اأ.د. با�صل الب�صتاني، االأكاديمي وع�صو المنتدى 
الواقع  في  االختالالت  حول  �صابقًا،  الدولي  البنك  في  الب�صرية  التنمية  وم�صت�صار 
العربي، اقت�صاديًا واجتماعيًا و�صيا�صيًا واأمنيًا وثقافيًا، اإنها جميعها تحتم المواجهة 
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الجدية والمبا�صرة، م�صيرًا اإلى اأن الروؤية التي يقدمها من واقع خبراته وتجاربه، عربيًا 
ل العروبة  ودوليًا، تهدف اإلى التاأ�صي�س لبناء القاعدة الر�صينة لهذه المواجهة، وت�صكِّ
الع�صوية  العالقة  الروؤية، والوحدة وجهتها، والتنمية حا�صنتها، وفي هذه  ُهويرّة هذه 

يكمن جوهر الخ�صو�صية العربية. فتجاوز االختالالت يحتم التنمية الوحدوية.

ة  االأمرّ بين  عربيًا  التناق�س  حالة  اأفرزتها  التي  النتائج  اأخطر  من  اأن  واأ�صاف 
وال�صعب هي »النف�صيرّة الثنائية« التي تولَّدت لدى الفرد العربي، باعثًة فيه بالتالي حالة 
اأن  من دوام القلق وعدم اال�صتقرار، وحالة االن�صطار النف�صي هذه تتمثل في حقيقة 
الفرد العربي اأ�صحى متاأرجحًا بين قطرية حياته اليومية، وقومية انتمائه وتطلعاته. 
واأن  وجوده.  مع  الجوهر  توافق  اإال  يلغيها  ال  والم�صتع�صية  المركبة  الحالة  وهذه 
وحين  القومي،  الكيان  في  قائمًا  االنف�صام  دام  ما  قائمة  تبقى  الروؤية«  »خ�صو�صية 
ح�صوله تنتفي الحاجة اإلى تميزها، حيث ت�صبح االأمة العربية باندماجه واحدة �صكاًل 
وم�صمونًا كغيرها من االأمم، مما يحيرّد خ�صو�صية الروؤية ويوؤدي اإلى اإمكانية تعميم 
تطبيقها على هذا ال�صعيد لدول اأخرى متقدمة ونامية، فمرحليرّة الم�صمون ال تلغي 

حيوية ا�صتمرار وجودها.

التي  الثوابت  وهي:  متوازية،  حقول  ثالثة  على  يقوم  للروؤية  العام  الهيكل  اأن  وبيَّن 
ثم  االقت�صادي،  والهيكل  والموارد  وال�صكان  الطبيعية،  والعوامل  الجغرافي،  الموقع  ت�صمل 
المرتكزات التحليلية اأو الثنائيات، وت�صمل المرتكزات الدافعة من بناء القدرات وا�صتخدامها، 
والمانعة اأي النمو والعدالة التوزيعية، والرافعة وتعني الم�صاركة والديمقراطية، والجامعة 
واالأ�صواق،  الكلية،  ال�صيا�صات  فت�صمل  المتغيرات  اأما  واال�صتدامة.  الب�صرية  التنمية  وهي 
المال  وراأ�س  الخا�س،  والقطاع  والت�صريعات،  والقوانين  المدني،  والمجتمع  والموؤ�ص�صات، 

االجتماعي، والتما�صك االجتماعي، وثقافة التنمية، واالإعالم.   

اإ�صناد  ل�صركة  المديرين  هيئة  رئي�س  الوزني،  خالد  االأ�صتاذ  ز  ركَّ جهته،  من 
لال�صتثمارات وع�صو المنتدى، في مناق�صته لم�صمون كتاب »نحو روؤية تنموية عربية«، 
الم�صاواة  وحق  العمل،  وحق  المعرفة،  حق  مثل  التنمية،  في  االإن�صانية  الحقوق  على 
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الواقع  في  الحقوق  هذه  موقع  اأين  اأنف�صنا  لن�صاأل  وقال:  الراأي.  وحق  الت�صاركية،  اأو 
العربي في متو�صط االأ�صياء، واأين الم�صاركة والديمقراطية؟ واأ�صاف اإننا في االأردن 
ناأتي على راأ�س القائمة في ال�صعي الإحقاق هذه الحقوق، لكن في بقية العالم العربي 
اأ�صبحت في حكم  العربية  التنمية  اأن  االأمور على غير هذا الحال، ويخ�صى  ما تزال 
المعجزات، مع ال�صعور باأنه ال يوجد رغبة عربية حقيقية للتعاون والعمل الم�صترك، 
فهناك خروقات مثل ا�صتيراد عمالة اآ�صيوية في بع�س االأقطار حتى تظل اأعداد العمالة 
العربي  العالم  في  الو�صطى  الطبقات  ت�صطحت  فيما  ومقننة،  محدودة  فيها  العربية 
في  الو�صطى  الطبقى  من  االأكبر  الن�صبة  فاإن  المثال  �صبيل  وعلى  الالزم،  من  اأكثر 
االأردن باتت هي االأقرب اإلى خط الفقر. ويخ�صى في ظل الُفرقة على ال�صعيد العربي 
اأن نتحدث في الم�صتقبل عن اقت�صادات ودول ب�صعف العدد الحالي لالأقطار العربية.

الب�صرية.  اأنه ال تنمية حقيقية دون ا�صتثمار الطاقات  واأو�صح د. خالد الوزني 
رة  وقال هنا: لو اأن االإن�صان كان عبئًا على التنمية، الأ�صبحت ال�صين اأول دولة م�صدِّ
بال�صكل  الب�صرية  طاقاتها  ا�صتثمرت  عندما  لكنها  وبالماليين،  العالم  في  للب�صر 
بحجمه  كبير  اقت�صادي  نمو  وجود  اأن  وبين  بمنتجاتها.  العالم  دول  غزت  ال�صحيح 
رقميًا ال يعني نوعية تنموية، وال توجد تنمية من دون قاعدة حقيقية وب�صرية الإنماء 

الثروة، ويجب عدم االن�صياق وراء النمو دون اعتناء بالتنمية.

التنمية  لتحقيق  وروؤيته  الب�صتاني  با�صل  د.  درا�صة  م�صمون  اإلى  اإ�صارته  وفي 
واحد  �صيء  على  التركيز  يتجلرّى  في  الكتاب  في  االإبداع  اإن  الوزني  د.  قال  العربية، 
هو االإن�صان في التنمية، ذلك اأن من ال يعتقد باأن االإن�صان هو محور العملية التنموية 

�صيكون مخطئًا تمامًا.

وكان االأ�صتاذ محمد نور ال�صريدة، المدير التنفيذي في المنتدى، قد اأ�صار في 
كلمة قدم بها اللقاء اإلى اأن كتاب د. با�صل الب�صتاني يعد اإ�صهامًا علميًا وفكريًا ين�صجم 

مع ما ينه�س به المنتدى من م�صروعات لتقديم روؤى ا�صت�صرافية للم�صتقبل العربي.
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مناق�سة كتاب »نحو نظرية عربية في الإدارة«*
ان العربية )الموؤلِّف( لالأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز اأبو نبعة/ جامعة عمرّ

ان العربية؛ د. محمود ال�سرحان، ع�صو المنتدى التعقيب: د. الحارث اأبو ح�سين/ جامعة عمرّ
)2015/5/11(

ا�صت�صاف المنتدى، �صمن �صل�صلة لقاءات نادي الكتاب، اإ�صهار ومناق�صة كتاب »نحو 
نظرية عربية في االإدارة«، في طبعته الثانية الجديدة، الأ�صتاذ الت�صويق الدولي في جامعة 
ان العربية اأ.د. عبد العزيز اأبو نبعة، وقدم لهذا اللقاء واأداره االأمين العام للمنتدى د.  عمرّ
ور، الذي قال: اإن الكتاب يحمل م�صمونًا يحاول تاأ�صيل نظرية االإدارة في  محمد اأبوحمرّ
التراث العربي االإ�صالمي، ويربط فيه الموؤلف بين قيم الح�صارة التي ننتمي اإليها فكرًا 
الر�صين، وفي  االأكاديمية والخطاب  المعايير  باأ�صلوب يراعي  وخلقًا وممار�صة و�صلوكًا، 
اأن  ن القارىء العادي غير المتخ�ص�س من ا�صتيعاب طرحه. واأ�صاف  نف�س الوقت يمكِّ
الكتاب يوؤكد اأهمية التعاون والتكامل لرفع االأداء في العملية االإنتاجية وتحقيق ال�صالح 

العام، ويفتِّح العقل واالأداء على مداخل ثقافة العمل واالإنتاج.

وقدم د. عبد العزيز اأبو نبعة عر�صًا لكتابه اأ�صار فيه اإلى وجود نظريات متعددة 
بالرغم  عربية،  نظرية  هناك  يوجد  ال  لكن  ويابانية،  واأمريكية  األمانية  االإدارة،  في 
من وجود مئات كليات اإدارة االأعمال في عالمنا العربي واآالف علماء االإدارة. وقال: 
اإن االإدارة العربية اأ�صبحت محل �صخرية من ال�صحافة والراأي العام العربي ب�صبب 
ممار�صاتها ال�صلبية، التي اأدت اإلى ظلم اإداري وقتل روح االإبداع  وتعطيل عملية االإنتاج 
اإلى  االإدارة  في  عربية  نظرية  لو�صع  محاولته  من  يهدف  اأنه  واأو�صح  الدوران.  عن 
ال�صباب  لطوابير  العمل  فر�س  اإيجاد  اأجل  من  الم�صتدامة  التنمية  وتحقيق  االإ�صالح 
الخدمة  ثالثة مداخل هي: مفهوم  نظريته على  وتقوم  العمل.  العاطلين عن  العربي 

)االحترام(، وحق الدخيل )العدالة(، ومفهوم ال�صورى )الم�صاركة(.
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اإدارة االأعمال في جامعة  اأبو ح�صين، رئي�س ق�صم  وفي تعقيبه قال د. الحارث 
ان العربية: اإن على المديرين العرب اأن يعوا دورهم في االإ�صهام بالتفكير المنظم  عمرّ
لحاجات  والتحقق من مالءمتها  دون مراجعتها  الغربية   االأفكار  ا�صتهالك  بداًل من 

البيئة العربية، وعدم االإتيان باأفكار ونظريات اإدارية غير نابعة من الواقع العربي.

الكونية  القرية  مركز  عام  مدير  ال�صرحان،  محمود  د.  اأو�صح  جهته،  من 
للدرا�صات وع�صو المنتدى، اأن ما جاء في الكتاب ي�صتحق اال�صتفادة منه لينعك�س على 
ال�صوء  لت�صليط  واأن هناك حاجة  العربية،  االإدارة  العاملين في  وممار�صات  �صلوكات 
اأكثر على اأدبيات المو�صوع في الفكر والتراث العربي، وفي الن�صو�س االإ�صالمية، الأنها 

ت�صكل م�صادر مهمة وغنية بامتياز في تاأ�صيل االإدارة العربية. 

محا�سرة »اإدارة المدن الكبرى، والنتقال من القطاع الخا�س
 اإلى القطاع العام«*

المتحدث: معالي د. هاني الم�سيري، محافظ اال�صكندرية ال�صابق/ م�صر

ان، 2015/11/30( )فندق الرويال/ عمرّ

والدولة  المواطن  بين  الثقة  اأزمة  اأن  محا�صرته  في  الم�صيري  هاني  د.  اأكد 
والم�صاكل  التحديات  وا�صتعر�س  الوعود.  موجودة منذ 50 �صنة و�صببها عدم تحقيق 
التي تعاني منها محافظة االإ�صكندرية واالإنجازات التي حققها خالل فترة ال9 �صهور 
التي ق�صاها محافظًا لها، وقال: اإن التحديات كانت قوية واالأخطاء في االأداء كانت 
برنامجًا  وو�صعنا  التتابع  عملية  على  قادر  اإداري  جهاز  باإحياء  قمنا  اأننا  اإال  كثيرة، 
�صريعًا يعتمد على الموارد المتاحة ، وهو ما جعلنا نحل غالبية الم�صاكل وعلى راأ�صها 

م�صاكل الكهرباء والموا�صالت والقمامة والخبز والرعاية الطبية«.

الموارد  جميع  وح�صرنا  متخ�ص�س  عمل  فريق  بت�صكيل  قمنا  »اإننا   واأ�صاف 
اأجل  من  للمدينة  روؤية  وو�صعنا   ، االأجل  وق�صيرة  ومتو�صطة  طويلة  خططا  واأعددنا 

عودتها للريادة العالمية«.
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وعن كيفية حل م�صكلة القمامة خالل فترة الـ 9 �صهور، قال: اإنني حر�صت على 
زيارة بع�س المدن االأوروبية في اليونان واإ�صبانيا التي كانت تعاني من نف�س الم�صكلة، 
وتبين اأنها تمكنت من حلها في 10 �صنوات من خالل تغيير ثقافة المواطنين عالوة 

على وجود تناف�صية بين �صركات النظافة ، وهو ما طبقناه في المحافظة.

وفيما يتعلق بحل م�صكلة الترام في االإ�صكندرية، قال د. الم�صيري: اإن ترامات 
االإ�صكندرية كلها كانت قديمة منذ االأربعينيات واإبان الثورة تم احتراق ن�صفها تقريبًا، 
يجوب  »كافيه«  اإلى  وتحويله  اإحداها  تطوير  الذاتي من  وبالمجهود  ا�صتطعنا  اأننا  اإال 
ُت�صتاأجر لالحتفاالت  اأنها كانت  اإلى 5 جنيهات كما  التذكرة  المحافظة ورفعنا �صعر 

واأعياد الميالد و�صخت دخاًل ممتازًا �صاعدنا في تطوير القطاع«.

واأفاد باأن ميزانية محافظة االإ�صكندرية ، ثاني اأكبر محافظات م�صر من حيث 
عدد ال�صكان )8 ماليين ن�صمة( ، تبلغ 150 مليون جنيه )اأي 16 مليون دوالر فقط(، 
مقابل 900 مليون جنيه مخ�ص�صة لمحافظة القاهرة؛ منوهًا باأن المحافظة تمكنت 
خالل اأول 6 �صهور من توليه من�صبه الح�صول على تبرعات قدرها 200 مليون جنيه 

تم من خاللها تنفيذ العديد من الم�صروعات.

المخالفات  من  �صواء  تح�صيلها  يتم  التي  العوائد  اأن  اإلى  الم�صيري  د.  واأ�صار 
على  المحافظة  تح�صل  فيما  للدولة  العامة  الخزانة  اإلى  توريدها  يتم  ال�صرائب  اأو 
25٪ منها عندما يتاح ذلك؛ مبينًا اأنه تمكن باالتفاق مع وزارة المالية على ا�صتقطاع 
الموارد، وبالتالي تمكين  للم�صاعدة في توفير  العوائد  اإجمالي مبلغ  الن�صبة من  هذه 

المحافظة من �صرعة تنفيذ الم�صروعات.

اأن  اإلى  م�صيرًا  لديه،  اأ�صا�صيًا  محورًا  كان  ال�صباب  على  التركيز  اأن  اإلى  ونوه 
معظم من تم تعيينهم في منا�صب م�صت�صارين اأو م�صاعدين اأو نواب للمحافظ، كان 
تتراوح اأعمارهم ما بين 25 اإلى 35 عامًا، كما اأنه تم تنفيذ فكرة )برلمان محاكاة 
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لل�صباب( حيث كان يعر�س ال�صباب على المحافظ الم�صاكل التي تعاني منها االأحياء 
التي يدخلونها لمناق�صتها من اأجل التو�صل اإلى حلول ب�صاأنها.

االإ�صكندرية  لمدينة  للترويج  االإنترنت  عبر  حملة  كذلك  نفذنا  »اإننا  وقال: 
م�صاف  في  االإ�صكندرية  لت�صبح  لال�صكوا�س،  العالم  بطولة  ا�صت�صفنا  كما  �صياحيًا، 

مدن العالم التي ت�صت�صيف بطولة العالم لهذه اللعبة«.

موارد  وجود  اإلى عدم  ال�صبب  الم�صيري  د.  اأرجع  من�صبه،  ا�صتقالته من  وعن 
مالية كافية لحل م�صكلة مياه االأمطار، قائاًل »اإننا طلبنا 75 مليون جنيه للعمل على 
حل هذه الم�صكلة، خا�صة واأن 70٪ من حجم مياه االأمطار اختلطت بال�صرف ال�صحي 

مما اأدى اإلى غرق االإ�صكندرية وبالتالي وقوع وفيات«.

ور االأمين العام للمنتدى في كلمته خالل اللقاء،  ومن جهته، اأكد د. محمد اأبوحمرّ
وي�صمل  والحيوية،  اال�صتراتيجية  المو�صوعات  من  الأنه  المحا�صرة  مو�صوع  اأهمية 
جوانب متعددة ومتداخلة من ا�صتراتيجيات التخطيط العمراني والبيئي واالقت�صادي 
في  وخا�صة  للمدن،  الح�صرية  البيئة  في  الحا�صلة  والتغيرّرات  الجغرافي  والم�صح 
المنطقة العربية.  ونبه اإلى اأن التحديات التنموية في المدن العربية الكبيرة تحتاج 
لم�صروعات  والتخطيط  الدرا�صات  واإجراء  البيانات  اإلى متابعة م�صتمرة في تحديث 
في  واالأهم  التنفيذية،  ال�صيا�صات  ور�صم  المنا�صبة  الت�صريعات  وو�صع  التحتية  البنية 
العام  القطاع  وبين  بينه  فاعلة  �صراكات  الإيجاد  الخا�س  القطاع  دور  تقييم  اإعادة 
لمواجهة تاأثيرات التغييرات العالمية المت�صارعة التي ت�صل اإلى المنطقة وتوؤثر عليها 

�صواء على الجانب االجتماعي اأو الثقافي اأو االقت�صادي وال�صيا�صي.

، تتعر�س لتحديات  التباينات في خ�صو�صياتها  ، مع  العربية  المدن  اإن  وقال: 
م�صتركة نظرًا للزيادات ال�صكانية وتفاوت حركة البناء بين التقل�س حينًا وما يمكن اأن 

يعد من الطفرات في اأحيان اأخرى.
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اإن االإ�صكندرية المدينة والمحافظة جزء من الهوية والثقافة الم�صرية  وقال: 
اآثار  من  العديد  ي�صمل  عريق  عالمي  وتراث  تاريخ  من  تمثله  بما  اأي�صًا  والعربية 
الح�صارات وات�صال م�صتمر بمحيطها الوطني بطبيعة الحال، و بالعالم الوا�صع عبر 
النقل والموا�صالت، كما اأنها تتميز بطبيعة جغرافية غنية وثروات طبيعية، واأن�صطة 
فيه  ع  متنورّ ومجتمع  وحيوانية،  �صمكية  وثروة  و�صناعة  زراعة  من  متنوعة  اقت�صادية 
، فهي بحكم كل ذلك محافظة ذات طابع  وديانات مختلفة  وثقافات  واأعراق  اأ�صول 

نموذجي لدرا�صات التطوير والتحديث في اإطار العملية التنموية واإدارتها.

وفي مداخلته، قال معالي االأ�صتاذ عقل بلتاجي اأمين عمان الكبرى اإن م�صاكل 
ان هي نف�س م�صاكل العديد من المدن العربية،  البنى التحتية والتحديث والموارد في عمرّ

موؤكدًا اأن العا�صمة االأردنية بحاجة اإلى مليار دوالر لحل م�صكلة البنى التحتية.



173

�سور من بع�س الأن�سطة

اإطالق كتاب »اللقاءات احلوارية حول الأوراق النقا�سية امللكية« )2015/9/8(

اإطالق »امليثاق القت�سادي العربي« )2015/8/9(
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اإطالق كتاب »الإ�سالح ال�سيا�سي وامل�ساركة ال�سيا�سية يف الأردّن« )2016/3/16(

اإطالق كتاب »جمهوريتي« )2016/2/3(
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لقاء »ترجمة الأعمال الكال�سيكية يف الرتاث العاملي اإىل اللغة العربية« 
واإ�سهار ترجمة كتابي »الإينيادة« لفورغيليو�س؛ والأعمال النقدية لهوراتيو�س

)2016/7/26(

املوؤمتر الدويل اخلام�س للعلوم الإن�سانية »الجتاهات املعا�سرة يف موؤ�س�سات التعليم ... 
اإ�سالح وتطوير« )عّمان 2016/4/20-18(
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اإ�سهار املجموعة الكاملة ملجلدات جريدة »الِقبلة« التاريخية
)املكتبة الوطنية/ عّمان، 2016/12/19(

اأثر مواقع التوا�سل الجتماعي على الت�سامن املجتمعي )عّمان 2016/8/23(
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الت�سبيك والتعاون الدولي مع مراكز الفكر والدرا�سات(*)

تربط  التي  والتن�صيق  والتبادل  وال�صراكة  التعاون  عالقات  �صبكة  تعزيز  اإطار  يف  اأ- 
والعلمية  الفكرية  واملوؤ�ص�صات  والبحوث  الدرا�صات  مراكز  من  بالعديد  املنتدى 
واجلامعات والهيئات ومنظمات املجتمع املدين، على امل�صتويات العربية واالإقليمية 
والدولية، مت اإبرام وجتديد ما جمموعه )15( مذكرة تفاهم واتفاقية خالل عامي 

2015 و2016 ت�صمل البلدان االآتية:
• االأو�صط؛ اجلمعية 	 ال�صرق  درا�صات  مركز  الدولية؛  ال�صوؤون  الأردن: جمعية 

ان. االأردنية للعلوم والثقافة/ عمرّ
• الإمارات: مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث اال�صرتاتيجية/ اأبوظبي.	
• البحرين: مركز عي�صى الثقايف؛ كلية البحرين اجلامعية/ املنامة.	
• بريطانيا: مركز البحوث للدرا�صات واال�صت�صارات االجتماعية/ لندن.	
• ع – موؤ�ص�صة اأديان/ بريوت.	 لبنان: معهد املواطنة واإدارة التنورّ
• م�سر: مكتبة اال�صكندرية؛ املنظمة العربية للتنمية االإدارية - جامعة الدول 	

العربية.
• املغرب: املعهد امللكي للدرا�صات اال�صرتاتيجية؛ جمعية االقت�صاديني املغاربة؛ 	

املندوبية ال�صامية لقدماء املقاومني واأع�صاء جي�س التحرير/ الرباط.
• 	Public Policy Research Center، Rambhau Mhalgi Prabodhini :الهند

مع جمموعة من اجلهات  بال�صراكة  املنتدى  نفذ  التعاون هذه،  و�صمن عالقات  ب- 
عددًا من االأن�صطة الفكرية، من بينها ندوات وموؤمترات وحوارات ولقاءات )ُتراجع 
قوائم االأن�صطة(، يف االأردن وخارجه، وذلك خالل العامني املذكورين، ومن اأبرزها:

• الأردن: جامعة البرتا؛ املعهد امللكي للدرا�صات الدينية؛ موؤ�ص�صة عبد احلميد 	
�صومان الثقافية؛ اجلمعية االأردنية للثقافة والعلوم؛ املركز الثقايف امللكي.

• باك�ستان: جامعة الدفاع الوطني.	

رات والتفاقيات قيد التنفيذ لدى املنتدى )41(. (*) جمموع عدد املذكِّ
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• بريطانيا: مركز البحوث للدرا�صات واال�صت�صارات االجتماعية.	
• كوريا النوبية: معهد جيجو لل�صالم؛ اجلمعية الكورية العربية؛ وزارة اخلارجية.	
• الكويت: ال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي.	
• لبنان: معهد املواطنة واإدارة التنوع.	
• م�سر: املنظمة العربية للتنمية االإدارية.	

التفاقيات/مذكرات التفاهم المبرمة
بين المنتدى والموؤ�س�سات والمراكز العربية والأجنبية

مالحظات الفرتة الزمنية 
قبل جتديدها مدتها تاريخ التوقيع 

عليها الهة املربم معها اتفاقيةمذكرة 
تفاهم بروتوكول الرقم 

- - غري حمددة 2008/8/20 اللجنة امل�صرية 
للت�صامن / م�صر

اتفاقية تعاون 1

- - غري حمددة 2004/10 IslamAbad 
policy research 
institute 

 باك�صتان

اتفاقية تعاون 2

- تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد املحدد 

ب�صتة اأ�صهر

5 �صنوات 
جتدد 

تلقائيا ملدة 
مماثلة

2003/7/15 املنظمة االإ�صالمية 
للرتبية والعلوم 

والثقافة 
)االإي�صي�صكو(/ املغرب

اتفاقية تعاون 3

- تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

5 �صنوات 
جتدد ملدة 

مماثلة

2014/12/14 مركز االإمارات 
للدرا�صات والبحوث 

اال�صرتاتيجية/ 
االإمارات العربية 

املتحدة

بروتوكول 4

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2012/12/24 مركز احلوار باالأزهر 
ال�صريف/ م�صر

اتفاقية تعاون 5

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2011/8/14 املركز العربي 
لالأبحاث ودرا�صة 
ال�صيا�صات/ قطر

اتفاقية تعاون 6
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- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2011/9/15 املعهد العربي حلقوق 
االإن�صان

اتفاقية تعاون 7

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2012/5/11 موؤ�ص�صة احلريري 
للتنمية الب�صرية 

امل�صتدامة/ لبنان

اتفاقية تعاون 8

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2012/7/30 احتاد اجلامعات 
العربية/ االأردن

اتفاقية تعاون 9

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2012/7/2 جامعة �صيدي حممد 
بن عبد اهلل/ املغرب

اتفاقية تعاون 10

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2012/7/18 املنتدى الثقايف 
امل�صري/ م�صر

اتفاقية تعاون 11

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2012/9/13 مركز درا�صات الوحدة 
العربية/ لبنان

اتفاقية تعاون 12

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2012/7/19 املجل�س امل�صري 
لل�صوؤون اخلارجية/ 

م�صر

اتفاقية تعاون 13

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2012/12/25 موؤ�ص�صة االأهرم 
ال�صحفية القومية/ 

م�صر

بروتوكول 14

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2013/4 امللتقى االإعالمي 
العربي/ الكويت

اتفاقية تعاون 15

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2013/11/15 موؤ�ص�صة ل�صان الدين 
بن اخلطيب للبحث 

والتعاون الثقايف/ 
املغرب

اتفاقية تعاون 16

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2014/4/28 موؤ�ص�صة عبد احلميد 
�صومان/ االأردن

اتفاقية تعاون 17
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- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر

5 �صنوات 2014/4/28 جامعة البرتا/ االأردن اتفاقية تعاون 18

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد املحدد 

ب�صتة اأ�صهر

5 �صنوات 2014/10/30 The National 
Defence 
University-
Pakistan 

باك�صتان

اتفاقية تعاون 
اأكادميي

19

قابلة 
للتجديد 
مبذكرة 
مماثلة

تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر 

�صنة واحدة 2014/12/17 املنظمة العربية 
للتنمية االإدارية/ 

م�صر

مذكرة تفاهم 20

- تنتهي اأو 
جتددقبل املوعد 

بثالثة اأ�صهر 

5 �صنوات 2012/10/11 معهد العلوم 
االجتماعية- جامعة 

�صقريا/ تركيا

اتفاقية تعاون  21

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

5 �صنوات 2014/12/22 The Jeju peace 
institute )Korea(
كوريا اجلنوبية

اتفاقية تعاون 
اأكادميي

22

- تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

غري حمددة 
املدة

Center for 
Asian Strategic 
Studies-India
الهند

اتفاقية 
�صراكة وتعاون

23

 متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

5 �صنوات 2014/11
2019/11

Paradigma 
Cordoba 
Foundation-
Spain
اإ�صبانيا

اتفاقية تعاون 24

- تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

غري حمدد ال يوجد Institute of 
Strategic 
Thinking 
تركيا

مذكرة تفاهم 25

- تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 
بثالثة اأ�صهر

غري حمدد 2013/3/21 The Ethiopian 
International 
Institute For 
Peace And 
Development
اأثيوبيا

مذكرة تفاهم 26



183

جتدد باتفاق 
الطرفني وبعد 

مراجعتها 
واإجراء اأي 
تعديالت 

عليها

5 �صنوات 2015/7/28 جمعية ال�صوؤون 
الدولية/ االأردن

اتفاقية تعاون 27

جتدد باتفاق 
الطرفني وبعد 

مراجعتها 
واإجراء اأي 
تعديالت 

عليها

5 �صنوات 2015/7/29 مركز درا�صات ال�صرق 
االأو�صط/ االأردن

اتفاقية تعاون 28

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

2015/9 /1 مركز االإمارات 
للدرا�صات والبحوث 

اال�صرتاتيجية/ 
االإمارات العربية 

املتحدة

مذكرة تفاهم 29

جتدد مبذكرة 
ممائلة

�صنة 2015/12/16 املنظمة العربية 
للتنمية االإدارية/ 

م�صر

مذكرة تفاهم 30

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر 

5 �صنوات 2016/1 مكتبة االإ�صكندرية/ 
م�صر

مذكرة تفاهم 31

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

�صنتان 2016/1/17
اجلمعية االأردنية 
للعلوم والثقافة/ 

االأردن

مذكرة تفاهم 32

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

�صنتان 2016/4/20 مركز البحوث 
للدرا�صات 

واال�صت�صارات 
االجتماعية / لندن

بريطانيا 

مذكرة تفاهم 33

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

�صنتان 2016/4/21 املندوبية ال�صامية  
لقدماء املقاومني 

واأع�صاء جي�س 
التحرير/ املغرب

مذكرة تفاهم 34
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متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

�صنتان 2016/4/21 جمعية االقت�صاديني 
املغاربة/ املغرب

مذكرة تفاهم 35

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

�صنتان 2016/5/3 كلية البحرين 
اجلامعية/ البحرين

مذكرة تفاهم 36

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

�صنتان  2016/5/22 مركز عي�صى الثقايف/ 
البحرين

مذكرة تفاهم 37

 متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

جتدد تلقائيا 5 �صنوات 2016/6/21 Public Policy 
Research Center 

– India 
الهند

مذكرة تفاهم  38

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

جتدد تلقائيا 5 �صنوات  2016/6/21  Rambhau 
Mhalgi 
Prabodhini  - 
India 
الهند

مذكرة تفاهم  39

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعد 

املحدد ب�صتة 
اأ�صهر

5 �صنوات 2016/9/26 املعهد امللكي 
للدرا�صات 

اال�صرتاتيجية/ املغرب

مذكرة تفاهم 40

متدد 
تلقائيا ملدة 

مماثلة

تنتهي اأو جتدد 
قبل املوعداملحدد 

ب�صتة اأ�صهر

5 �صنوات 2016/9/29 معهد املواطنة واإدارة 
التنوع- موؤ�ص�صة 

اديان/ لبنان

مذكرة تفاهم 41
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امل�ســــــــاركـــــات الـخــــارجـــيـــــــــــة
)الندوات واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات(

من  عدد  يف  ور  اأبوحمرّ حممد  د.  معايل  العام  اأمينه  خالل  من  املنتدى  �صارك 
اأوراق عمل،  بع�صها  االأردن وخارجه، وقدم يف  واللقاءات داخل  والندوات  املوؤمترات 
يف  كلمات  واإلقاء  ورعاية  حما�صرات  اإلقاء  اإىل  اإ�صافة  اجلل�صات،  بع�س  تراأ�س  كما 
افتتاحيات بع�س املنا�صبات، كما �صارك عدد من االأع�صاء يف بع�س االأن�صطة املذكورة 

هنا، وكاالآتي:
امل�صاركة يف ندوة »حتالف عا�سفة الفكر- الن�سخة الأوىل«، بدعوة من مركز االإمارات  •	
عمل  ورقة  وتقدمي   ،2015/9/1 ظبي،  اأبو  اال�صرتاتيجية/  والبحوث  للدرا�صات 
بعنوان »العالقات العربية الدولية- مع الوليات املتحدة، اأوروبا، رو�سيا، ال�سني، الهند«.

– العربية«،  – العربي »العالقات الرتكية  امل�صاركة يف ندوة ملتقى احلوار الرتكي  •	
واإلقاء كلمة رئي�صة يف حفل االفتتاح، املنامة/ البحرين 2015/10/8-7.

كلمة افتتاحية يف »املنتدى الثاين ع�سر لتعاون كوريا وال�سرق الأو�سط«، بالتعاون بني  •	
املنتدى ومعهد جيجو لل�صالم واجلمعية الكورية العربية، وبدعم من وزارة اخلارجية 
الكورية، �صيول/ كوريا اجلنوبية 25-2015/10/26 )األقى الكلمة بالإنابة معايل د. 

نبيل ال�سريف(.
امل�صاركة يف موؤمتر »الثقافة العربية ... ا�ستحقاقات م�ستقبل حائر«، بدعوة من مكتبة  •	
اال�صكندرية/ م�صر 16-2015/11/17، وتقدمي ورقة عمل بعنوان »الثقافة العربية 

وبناء املجتمع: روؤية م�ستقبلية«.
امل�صاركة يف املوؤمتر ال�صنوي العام اخلام�س ع�صر للمنظمة العربية للتنمية االإدارية  •	
 ،2015/12/17-15 القاهرة  العربية«،  الدول  يف   2015 بعد  ملا  التنموية  »الأجندة 

وتقدمي عر�س بعنوان »روؤية عربية يف اأعقاب ال�سطرابات يف املنطقة«. 
امل�صاركة يف موؤمتر »م�ستقبل املجتمعات العربية و�سناعة التطرف«، بدعوة من مكتبة  •	
اال�صكندرية/ م�صر 3-2016/1/5، وتقدمي ورقة عمل بعنوان »منطلقات فكرية يف 

مواجهة التطرف والإرهاب«.
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	• حما�صرة لالأمني العام عن »تطور القت�ساد الأردين منذ مطلع ال�ستينيات اإىل الوقت 
ان 2016/1/30. احلايل«، يف املركز املجتمعي امل�صكوين )اخليمة(/ عمرّ

�صمية  االأمرية  جامعة  يف  »تيج«،  الأوروبي  متبو�س  مل�سروع  الوطني  املوؤمتر  ح�صور  •	
ان 2016/2/11. للتكنولوجيا/ عمرّ

امل�صاركة يف اجلل�صة احلوارية »حتّولت ال�سرق الأو�سط: وجهات نظر اأردنية وتركية«،  •	
ان 2016/2/15. بتنظيم مركز درا�صات ال�صرق االأو�صط/ عمرّ

حما�صرة لالأمني العام بعنوان »الآثار املرتتبة على القت�ساد الأردين جراء انخفا�س  •	
ان 2016/2/23.  اأ�سعار النفط«، يف مقر جبهة العمل االإ�صالمي/ عمرّ

مندوبًا عن �صمو االأمري احل�صن بن طالل املعظم: رعاية اإ�صهار الطبعة العربية التي  •	
الناعمة لفرن�سا بني العامل والثقافة«،  كتب مقدمتها �صموه لكتاب »دبلوما�سية القوة 
الغول، يف  ال�صيدة جمدولني  وباإدارة  الفرن�صي فيليب الن،  الكاتب  بح�صور موؤلفه 

ان 2016/3/15، واإلقاء الكلمة الرئي�صية يف احلفل.  دار االأندى/ عمرّ
مع  وتركية  اأردنية  و�صخ�صيات  املنتدى  من  اأع�صاء  بح�صور  اجتماع  يف  امل�صاركة  •	
اخلارجية  تركيا  »�سيا�سة  حول  اأوغلو  اأحمد  د.  دولة  ال�صابق  الرتكي  الوزراء  رئي�س 
ان  والعامل العربي«، بتنظيم من املنتدى. ُعقدت اجلل�صة يف فندق »فور �صيزن«، عمرّ

.2016/3/27
امل�صاركة يف ندوة »حتالف عا�سفة الفكر- الن�سخة الثانية«، بدعوة من مركز عي�صى  •	
الثقايف، املنامة/ البحرين 2016/3/27، وتقدمي ورقة بعنوان »التحالف الإ�سالمي 

�سّد الإرهاب: اآفاق امل�ستقبل«.

بنت  رحمة  االأمرية  �صمو  بح�صور  عربي«،  اأمري  »حكاية  كتاب  اإ�صهار  حفل  اإدارة  •	
احل�صن املعظمة، وتنظيم املعهد امللكي للدرا�صات الدينية واملجل�س االأعلى للعلوم 
ان 2016/6/1 )افُتِتح اللقاء بكلمة  والتكنولوجيا، يف مركز احل�صني الثقايف/ عمرّ

لالأمني العام(.
العربية  والثورة  ال�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  لل�سباب  احل�سن  جائزة  مكتب  حفل  رعاية  •	
ال�صداقة/ جامعة  املتقاعدين، يف مدرج  ال�صباط  الكربى، وتكرمي جمموعة من 
ان 2016/6/1، واإلقاء الكلمة الرئي�صية يف االفتتاح. االأمرية �صمية للتكنولوجيا/ عمرّ
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ان  امل�صاركة يف ندوة مهرجان االإعالم العربي »الإعالم والتنمية امل�ستدامة«، يف عمرّ •	
العربي«،  الإعالم  تواجه  التي  »التحديات  العام جل�صة  االأمني  2016/8/24 )تراأ�س 
االإعالم،  باأولويات  املتعلقة  واالإ�صكاليات  امل�صتدامة  التنمية  ق�صايا  ناق�صت  التي 

والبريوقراطية(.
امل�صاركة يف ندوة »حتالف عا�سفة الفكر- الن�سخة الثالثة«، بدعوة من املعهد امللكي  •	
للدرا�صات اال�صرتاتيجية يف الرباط/ املغرب 2016/9/26، وتقدمي مداخلة حول 
د. حممد  اختري  وقد  الأقطاب«.  اأمنية متعددة  ا�سرتاتيجية  نحو  القت�سادي:  »الُبعد 

ور ع�صوًا يف جمل�س اأمناء حتالف عا�صفة الفكر.  اأبوحمرّ
الرتبوي  »الإ�سالح  حول  االإقليمي  االجتماع  جل�صات  وتروؤ�س  افتتاحية  كلمة  اإلقاء  •	
واإدارة  املواطنة  معهد  بني  م�صرتك  بتنظيم  العربية«،  املنطقة  يف  التطرف  ملواجهة 
التنوع/ موؤ�ص�صة اأديان ومنتدى الفكر العربي، بريوت 29-2016/9/30 )بامل�صاركة 
اأديان، وبح�صور عدد من  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  االأب د. فادي �صو  مع �صعادة 

اأع�صاء املنتدى يف االأردن ولبنان(.
امل�صاركة يف زيارة �سمو الأمري احل�سن بن طالل املعظم اإىل جامعة الأزهر، ولقاء �صموه  •	
والوفد املرافق مع ف�صيلة �صيخ اجلامع االأزهر، وقدا�صة البابا توا�صرو�س الثاين 
بطريرك اال�صكندرية والكرازة املرق�صية. وامل�صاركة يف املائدة امل�ستديرة التي عقدها 
مركز الأهرام للدرا�سات ال�سرتاتيجية بح�صور �صمو االأمري احل�صن، القاهرة/ م�صر 

.2016/10/13-12
امل�صاركة يف ور�سة العمل للوفد التايلندي الزائر، حول »التجارب وال�سيا�سات الأردنية  •	
الفكر  منتدى  اأع�صاء  من  اآخرين  متحدثني  مع  املحيطة«،  الظروف  مع  وتكّيفها 

ان 2016/11/2. العربي/ عمرّ
الجتماعات التح�سريية لندوة »الأوقاف الذرية يف القد�س« )يف املنتدى  امل�صاركة يف  •	

2016/10/20؛ يف جمل�س احل�صن 2016/10/23؛ يف املنتدى 2016/11/15(.
– الدولية: الواقع والآفاق«، بتنظيم  امل�صاركة يف الندوة العلمية »العالقات العربية  •	
جل�صة  وتروؤ�س   ،2016/11/14  -13 ان  عمرّ االأو�صط/  ال�صرق  درا�صات  مركز 

»العالقات العربية – الإفريقية«.
املنتدى  العربية«،  الفكرية  »النه�سة  مل�سروع  التح�سريية  الجتماعات  يف  امل�صاركة  •	

2016/7/24 و 2016/8/3. 
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زيارات واجتماعات

»تطوير بيئة الأعمال ومناخ ال�ستثمار يف الأردن«،  ملناق�صة  اجتماع  يف  امل�صاركة   •
بح�صور عدد من ال�صخ�صيات االقت�صادية، املنتدى 2015/5/13.

بن طالل املعظم  احل�صن  االأمري  �صمو  من  ر�صالة  لنقل  الرو�صية  ال�صفارة  زيارة   •
ان 2016/2/4. اإىل �صعادة ال�صفري ال�صيد األك�صندر كالوجني، عمرّ

احل�صن بن طالل املعظم  االأمري  �صمو  من  ر�صالة  ونقل  العراقية  ال�صفارة  زيارة   •
ان 2016/2/7. اإىل �صعادة ال�صفرية ال�صيدة �صفية ال�صهيل، عمرّ

املعظم وجمموعة من �صيوف �صموه،  طالل  بن  احل�صن  االأمري  ب�صمو  خا�س  لقاء   •
يف املنتدى 2016/2/29.

ال�صعودية لنقل ر�صالة من �صمو االأمري احل�صن بن طالل املعظم اإىل  ال�صفارة  زيارة   •
ان 2016/3/15. �صمو االأمري ال�صفري خالد بن في�صل بن تركي اآل �صعود، عمرّ

وزير  معايل  بح�صور  القد�س«،  اأوقاف  »اأطل�س  م�صروع  جلنة  اجتماع  تروؤ�س   •
االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صالمية و معايل د. ه�صام اخلطيب، و �صعادة د. 

حممد ها�صم غو�صه، وال�صيد كايد ها�صم، املنتدى 2016/4/6.
طالل يف مكتب �صموه مع احلاج زكي الغول،  بن  احل�صن  االأمري  �صمو  لقاء  ح�صور   •
ي ترجمة ملحمة »االإنيادة« واأعمال هوراتيو�س النقدية للمرحوم د. حممود  ومعدرّ

الغول، التي اأهديت ل�صمو االأمري احل�صن، 2016/4/10.
حول  خزعل  علي  ال�صيخ  �صعادة  مع  طالل  بن  احل�صن  االأمري  �صمو  لقاء  ح�صور   •

ان 2016/4/18. ق�صية االأهواز، يف فندق املرييديان/ عمرّ
االأمري احل�صن بن طالل املعظم مع وفد �صباط من جامعة  �صمو  اجتماع  ح�صور   •

ان 2016/4/25. الدفاع الوطني يف باك�صتان، اجلمعية العلمية امللكية/ عمرّ
عبداهلل  امللك  جاللة  برعاية  اجلذعية  باخلاليا  العالج  مركز  افتتاح  ح�صور   •

ان 2016/5/8. الثاين ابن احل�صني املعظم، اجلامعة االأردنية/ عمرّ
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زيارات �سخ�سيات عربية واأجنبية للمنتدى
والجتماع مع الأمني العام

ال�صفري االإ�صباين ال�صيد �صانتياغو كابانا�س، و�صعادة نائب ال�صفري ال�صيد  �صعادة   •
ثوما�س لوبيث، 2015/5/5 )بح�صور معايل د. �صالح جرار، وال�صيد كايد ها�صم(. 
مذكرة  وتوقيعه  احلبا�صنة  �صمري  املهند�س  ومعايل  �صرف،  فواز  ال�صريف  �صيادة   •
تفاهم بني اجلمعية االأردنية للعلوم والثقافة التي يراأ�صها واملنتدى، 2016/1/17.

�صعادة ال�صفري الهندي ال�صيد اأنيل كومار تريغونايا، 2016/2/18.  •
للتنمية  والثقافات  االأديان  ملتقى  رئي�س  اهلل،  ف�صل  حممد  علي  ال�صيخ  �صماحة   •
واحلوار يف لبنان )ح�صر اللقاء عطوفة ال�صيد حممد نور ال�صريدة(، 2016/4/11.
املحاربني  قدماء  جلمعية  ال�صامي  املندوب  الكثريي،  م�صطفى  ال�صيد  �صعادة   •
واأع�صاء جي�س التحرير يف املغرب ورئي�س جمعية االقت�صاديني املغاربة، وتوقيعه 

مذكرة تفاهم مع املنتدى، 2016/5/3.
اإفريقيا يف االأردن، 2016/5/5. جنوب  �صفري  ديفز  جون  ال�صيد  �صعادة   •

اإفريقيا، و�صعادة ال�صيدة نوماديا مفيكيتو  جنوب  �صفري  ديفز  جون  ال�صيد  �صعادة   •
عدنان  د.  دولة  اللقاء  )ح�صر  اإفريقيا  جنوب  يف  الدولية  العالقات  وزير  نائب 

بدران(، 2016/5/17.
واملدير  االأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  خليفة  بن  خالد  د.  ال�صيخ  �صعادة   •
منتدى  اأمناء  وع�صو جمل�س  البحرين،  الثقايف يف مملكة  عي�صى  ملركز  التنفيذي 
الدولية يف مركز  العالقات  �صليمان م�صت�صار  فواز  ال�صيد  و�صعادة  العربي،  الفكر 

عي�صى الثقايف، الوفد املرافق، وتوقيع مذكرة تفاهم مع املنتدى، 2016/5/22. 
د.  و�صعادة  باأنقرة،  اال�صرتاتيجي  التفكري  معهد  مدير  اأكجني  بريول  د.  �صعادة   •
اأحمد اأو�صال مدير االأبحاث يف املعهد، وقد جرى بحث �ُصبل التعاون بني هذا املعهد 

واملنتدى واآليات تطويرها واإقامة اأن�صطة فكرية م�صرتكة، 2016/6/13.
�صالح دعاك، ع�صو املنتدى من ال�صودان، 2016/7/20. د.  �صعادة   •

بريغ مدير ويلتون بارك/ لندن، 2016/10/17. ريت�صارد  ال�صيد  �صعادة   •
ان،  امل�صت�صار االقت�صادي يف ال�صفارة االإيرانية بعمرّ جناد  عبداهلل  ال�صيد  �صعادة   •

.2016/10/17
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ال�ست�سارات املقّدمة اإلى مكتب �سمو الأمري احل�سن بن طالل املعّظم

م املنتدى جمموعة من اال�صت�صارات اإىل مكتب �صمو االأمري احل�صن بن طالل  قدَّ
املعظم، كما قام باالإ�صراف والتن�صيق على اإعداد ا�صت�صارات من جانب جمموعة من 

املخت�صني، ومنها:
بيئة االأعمال ومناخ اال�صتثمار يف االأردن«، بح�صور  »تطوير  ملناق�صة  اجتماع  عقد   •

جمموعة من ال�صخ�صيات االقت�صادية، مقر املنتدى 2015/5/13.
تناف�صية االأردن: التقرير االقت�صادي  »تقرير  حول  مالحظات  و�صع  يف  امل�صاركة   •
واالجتماعي لعام 2015«، والتن�صيق ال�صتكتاب عدد من املخت�صني مالحظاتهم يف 
هذا اخل�صو�س )د. اإبـــراهيم بدران؛ د. �صــــمري العبـادي؛ د. عبد النافع الزرري؛ 

اأ.د. با�صل الب�صتاين(.
ال�صريبي.  والنظام  ال�صرائب  بخ�صو�س  درا�صية  ا�صت�صارة   •
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الإ�ســـــــــــــدارات

الكتب واملطبوعات

اأ�صدر املنتدى خالل العامني املا�صيني الكتب واملطبوعات االآتية:
1- »اللقاءات احلوارية حول الأوراق النقا�سية امللكية«.

2- »مذكرات ح�سن �سعيد الكرمي يف احلياة والثقافة العربية«.
3- »امليثاق القت�سادي العربي.

Arab Economic Charter -4
5- االأعداد من 261 اإىل 267 من جملة »املنتدى« الفكرية الثقافية الف�صلية.
6- »الإ�سدارات )1982-2015(«، وهو اأول اإ�صدار من نوعه يف تاريخ املنتدى.

ال�صاد�س  ال�صبابي  للموؤمتر  العلمية  االأوراق  وملخ�صات  البنامج  ن�صرة   -7
الذاتية  ال�صري  مع  للم�ستقبل«  ال�سباب  ومتكني  العربي  »القت�ساد 

للم�صاركني واملتحدثني. و�صي�صدر كتاب اأعمال املوؤمتر قريبًا.
8- الن�سرة التعريفية للمنتدى )بالعربية واالإجنليزية(.

ال�سيا�سية«  وامل�ساركة  ال�سيا�سي  »الإ�سالح  كتاب  ن�صر  املنتدى  دعم  كما   -9
م(، للدكتور اأمني امل�صاقبة والباحث ه�صام اخلاليلة.  )كتاب حمكَّ

جملة »املنتدى«

جملة ثقافية فكرية ف�صلية، �صدرت بحلرّتها اجلديدة ابتداًء من العدد 244 عام 
وا�صتملت  ن�صرة.  ب�صكل  ت�صدر  اأن  كانت  اأن  بعد  واملقاالت،  الدرا�صات  لن�صر   ،2009
العربي  الواقع  عمق  يف  ق�صايا  تعالج  حماور  على  العام  ذلك  منذ  املجلة  اأعداد 
يف  تناولته  ومما  امل�صتقبلية.  وحتدياته  وال�صيا�صي  والثقايف  واالقت�صادي  االجتماعي 
هذه املحاور خالل العامني االأخريين )2015-2016(: نحو ميثاق ثقايف عربي: اأبعاد 
ومنطلقات  وال�سباب  الإقليمية،  والنزاعات  والبيئة  واملياه  والالجئون  وت�سورات، 
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فكرية يف مواجهة التطرف والإرهاب، وم�ستقبل التنمية والقت�ساد العربي يف ظل 
التحولت العاملية، واملجتمعات العربية يف مهّب الإعالم الديد والثقافة الرقمية 

)قيد الطبع(. 

يف  �صدر من املجلة خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير )7( اأعداد – مبا 
– وتن�صر  الطبع  قيد  االأخري  والعدد  النفقات  توفري  الأ�صباب  ذلك عددان مزدوجان 
لالأعداد،  املختارة  املحاور  ووفق  والثقافة  الفكر  متنوعة يف  ومقاالت  درا�صات  املجلة 
وتت�صمن م�صاهمات من خمتلف االأقطار العربية واأحيانًا من اأقطار اأجنبية لباحثني 
اأن�صطة املنتدى �صواء عب ن�صر االأوراق  وُكترّاب مبن فيهم االأع�صاء، كما تهتم باإبراز 

واملقاالت والتقارير والوثائق.

املحاور  بتخ�صي�س   259 رقم  عددها  من  اعتبارًا  بداأت  املجلة  اأن  يذكر 
هيئة  ت�صكيل  ومت  الغاية،  لهذه  اعتمدتها  معايري  وفق  مة،  املحكرّ والبحوث  للدرا�صات 
ا�صت�صارية لها موؤلرّفة من عدد من اأع�صاء املنتدى للم�صاعدة يف و�صع اأ�ص�س و�صوابط 
الن�صر مبا يتواءم واأهداف املنتدى وتقدمي اال�صت�صارات املتعلقة بذلك. كما اأن املجلة 
املوؤ�صرات  وفق  العاملية؛  العلمية  الدوريرّات  وملخ�صات  بيانات  قاعدة  �صمن  معتمدة 
العلمية املتبعة لدى مركز املراجع االإ�صالمية الدولية يف �صرياز باجلمهورية االإ�صالمية 
)اإي�صي�صكو( يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  االإ�صالمية  املنظمة  اأقرتها  والتي  االإيرانية، 
املوؤمتر الرابع لوزراء التعليم العايل )ت�صرين االأول/ اأكتوبر 2008(، وهي املوؤ�صرات 

املتعلقة بت�صنيف االأداء البحثي يف البلدان االإ�صالمية.

حققت املجلة مرتبة مرموقة بني الدوريات الثقافية والفكرية العربية، ويقتنيها 
عدد كبري من مكتبات اجلامعات ومراكز البحوث والدرا�صات واملوؤ�ص�صات الفكرية يف 
الوطن العربي والعامل. وهي ت�صدر بن�صختني ورقية واأخرى اإلكرتونية تن�صر على املوقع 

www.atf.org.jo /magazine .االإلكرتوين للمنتدى
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املوقع الإلكرتوين
www.atf.org.jo

بحيث  للمنتدى،  االإلكرتوين  املوقع  تطوير  على  ة  م�صتمررّ ب�صورٍة  العمل  يجري 
ر الهائل يف �صبكة املعلومات واالت�صاالت يف العامل. ويوفر املوقع اجلديد  يواكب التطورّ
يجري  كما  عليها.  االطالع  يود  التي  املعلومات  اإىل  الو�صول  يف  للم�صتخدم  ال�صرعة 
املنتدى  بني  التوا�صل  اأغرا�س  لتخدم  املوقع  خدمات  حت�صني  على  با�صتمرار  العمل 
واأع�صائه، وكذلك الت�صبيك بني املنـتدى واملوؤ�ص�صـات واملراكز الفكرية املحلية والعربية 
باملنتدى  اخلــا�س  االجتمــاعي  التوا�صــل  ب�صـــبكــة  املوقـع  ربط  مت  وقد  واالأجنبية. 
اأن  اإىل  اإ�صافة   ،www.facebook.com/Arab-Thought-Forum-ATF

للمنتدى ح�صاب youtube  لبث ت�صجيالت خمتارة من اأن�صطته.

االإ�صدارات  من  عدد  على  االطالع  خدمات  على  االإلكرتوين  املوقع  يحتوي 
احلديثة، وجملة »املنتدى«، و»الن�سرة الأ�سبوعية«، ف�صاًل عن اأخبار املنتدى واأن�صطته 
ح الكامل والفيديو، ومعلومات تعرف باملنتدى ور�صالته واأهدافه وهيكله  بطريقة الت�صفرّ
التنظيمي و�صبكة عالقاته التعاونية من خالل االتفاقيات ومذكرات التفاهم. وقد بلغ 
عدد م�صتخدمي املوقع االإلكرتوين )9853( حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير، �صواء من 

خالل املت�صفح اأ ونظام الت�صغيل واالأجهزة.

»الن�سرة الإ�سبوعية«

روابط  وتت�صمن   ،2015 اإبريل  ني�صان/  �صهر  منذ  اأ�صبوعيًا  ال�صدور  يف  بداأت 
االأخبار والتغطيات االإعالمية الأن�صطة املنتدى، واأخبار اأع�صائه ومقاالتهم املن�صورة يف 
ال�صحف واملجالت، وروابط مقاالت خمتارة من املواقع االإلكرتونية باللغتني العربية 
فيما  توا�صل  قناة  ل  وت�صكِّ املنتدى،  اأع�صاء  على  الن�صرة  هذه  وتوزع  واالإجنليزية. 
ع عب البيد  بينهم، وكذلك مع االأمانة العامة يف متابعة اأن�صطتهم الفكرية. كما توزرّ
وُتن�َصر  االهتمام،  ذوي  واالأفراد من  والهيئات  املوؤ�ص�صات  من  العديد  اإىل  االإلكرتوين 
على املوقع االإلكرتوين للمنتدى www.atf.org.jo. �صدر من هذه الن�صرة حتى تاريخ 

اإعداد هذا التقرير )38( عددًا.
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الإعالم والن�سرات الإخبارية

ت�صدر االأمانة العامة ن�صرات اإخبارية ون�صرات معلومات لل�صحافة واالإعالم حول 
االأن�صطة، وتُن�صر هذه االأخبار ب�صكل وا�صع عب ال�صحافة املقروؤة واملرئية وامل�صموعة 
اإ�صافة اإىل ال�صحافة االإلكرتونية، وباللغتني العربية واالإجنليزية اأحيانًا. وكذلك يتم 
التي  والف�صائيات  املحطات  بثها عب  ويجري  تلفزيونيًا،  االأن�صطة  العديد من  تغطية 
يجري التن�صيق معها، اأو عب الفيديو على املوقع االإلكرتوين للمنتدى اأو اليوتيوب على 

االإنرتنت.

اإقامتها وبعد ذلك، ويتم ر�صد  الوقائع املتعلقة بها قبل  االأن�صطة  اأخبار  ت�صمل 
اأخبار املنتدى املحلية واخلارجية، واأخبار �صمو رئي�صه، واالأمني العام، وتن�صر تقارير 
الر�صد �صمن »الن�صرة االأ�صبوعية«، وُتر�َصل مع الروابط االإلكرتونية اإىل امل�صاركني يف 

االأن�صطة.
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الجتماع ال�سنوي الرابع والع�سرون
للهيئة العمومية وت�سكيل مجل�ص الأمناء العا�سر

يوم  ان،  عمرّ الرويال؛  فندق  والع�صرون يف  ابع  الررّ العمومية  الهيئة  اجتماع  ُعقد 
املنتدى  رئي�س  املعظم،  طالل  بن  احل�سن  الأمري  �صمو  وتراأ�س   ،2015/12/2 االأربعاء 
املوؤ�ص�صيرّ  القانوينرّ  ه حول الرتكيز على اجلانب  ث �صمورّ وراعيه، االجتماع، حيث حتدَّ
الذي   ، واالجتماعيرّ االقت�صاديرّ  اخلطاب  اإىل  واحلاجة   ، االقت�صاديرّ االجتماعيرّ 
، والعدالة االجتماعية،  يتحدث عن احلرية، والفقر، ودور املراأة، والتمكني االقت�صاديرّ
واملواثيق العربيرّة االقت�صاديرّة واالجتماعيرّة. ودعا اإىل الرتكيز على ق�صية القد�س. كما 
ه اإىل مو�صوع ال�صريفة االإ�صالميرّة، ودور اخلريية والغرية واالإح�صان يف دعم  اأ�صار �صمورّ

االإن�صانيرّة. 

يف  واحلقيقيرّ  الواقعيرّ  للتوا�صل  ا�صرتاتيجية  تطوير  على  العمل  �صرورة  واأكد 
يرّة الفهر�صة يف و�صع معايري اجتماعيرّة واقت�صاديرّة �صاملة للبالد العربيرّة  الفكر، واأهمرّ
انعكا�س  ومواجهة  اال�صتقرار،  يرّة  اأهمرّ وكذلك  اإن�صاين.  نظام  اإيجاد  خاللها  من  يتم 

ات على املوارد الطبيعية واالقت�صاديرّة. التغريرّ

ا�صتمل جدول اأعمال االجتماع الذي مترّ اإقراره على: الرتحيب باالأع�صاء اجلدد 
وا اإىل الع�صويرّة العاملة للمنتدى خالل االأعوام 2013-2015. وامل�صادقة  الذين ان�صمرّ
قق احل�صابات عن  ابق املنعقد يف 2012/12/11. وتقرير مدرّ على حم�صر االجتماع ال�صرّ
ة  ا للمادرّ االأعوام 2012-2014. وانتخاب اأع�صاء جمل�س االأمناء العا�صر للمنتدى، وفقًّ

. )12( بند )اأ( من النظام االأ�صا�صيرّ

الهيئة  اأع�صاء  جانب  من  واملقرتحات  املو�صوعات  من  جمموعة  طرح  مت 
املاليرّة  االأمور  مناق�صة  ومنها:  اأعمال،  من  ي�صتجدرّ  ما  بند  حتت  الإدراجها  العموميرّة، 
عقد  القادمة؛  للمرحلة  املقرتحة  البامج  حتديد  العجز؛  مواجهة  وكيفية  للمنتدى 
ة عن »الرتبية والتعليم«؛ عقد ندوة اأو موؤمتر فكريرّ حول »م�صتقبل الثقافة  ندوة خا�صرّ
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والتعليم يف البالد العربيرّة«؛ الرتكيز على اأهداف املنتدى، ومنها حتقيق التفاعل بني 
، والعناية بالدرا�صات امل�صتقبلية  قادة الفكر و�صانعي القرار يف اأقطار الوطن العربيرّ
املتعلرّقة ب�صوؤون اأقطار الوطن العربيرّ وَعالقاتها الدوليرّة؛ عقد مناظرات تتعلق باحلالة 
مواجهة  يف  الفكر  دور  وتفعيل  ة  االأمرّ ق�صايا  يف  للتفكري  جديدة  اأبعاد  و�صع  العربيرّة؛ 

االأفكار الظالمية، وغريها.
وافق اأع�صاء الهيئة العمومية على املقرتح املقدم من د. يو�صف احل�صن بت�صكيل 
َنة ُم�سّغرة« لتقدمي ك�صف باالأ�صماء املر�صحة ملجل�س االأمناء اإىل �صمو االأمري احل�صن  »َلْ
ه اأن يناق�س االأ�صماء َمَع اأع�صاء الرّلجنة  بن طالل املعظم، رئي�س جمل�س االأمناء، ول�صمورّ
االأمني  اإىل  اإ�صافة  بدران،  برئا�صة دولة د. عدنان  اأع�صاء  التي ت�صم )5(  رة  املُ�صغرّ

العام للمنتدى.
تقدمي  بدران،  عدنان  د.  دولة  اجلل�صة  رئي�س  من  بطلب  ذلك جرى  �صوء  ويف 
بهذه  قـائمة  ترفع  باأن  واملوافقة  االأع�صاء،  من  االأمنـــاء  جمل�س  الأع�صاء  تر�صيحات 
ه  الرت�صيحات اإىل �صمورّ رئي�س جمل�س االأمناء من جانب الرّلجنة، التخاذ ما يراه �صمورّ

ب�صاأن ت�صكيل املجل�س اجلديد.

جمل�س الأمناء العا�سر للمنتدى
مت ت�صكيل جمل�س االأمناء العا�صر، برئا�صة �صمو االأمري احل�صن بن طالل املعظم، 
ويف �صوء ما �صبق بيانه، كما مت اإبالغ االأع�صاء فيه باختيارهم للع�صوية بكتب ر�صمية 

تاريخها 2016/2/24. 
يتاألف املجل�س من )23( ع�صوًا من نخبة املفكرين العرب االأع�صاء يف املنتدى 
قطر؛  االأردن؛  من:  وهم  )مقررًا(،  من�صبه  بحكم  العام  االأمني  اإىل  اإ�صافة  اأ�صاًل، 
ليبيا؛  املغرب؛  م�صر؛  �صورية؛  اليمن؛  العراق؛  ال�صودان؛  تون�س؛  اجلزائر؛  لبنان؛ 

االإمارات؛ البحرين؛ الكويت؛ ُعمان؛ ال�صعودية. 
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ك�سف باأ�سماء اأع�ساء جمل�س الأمناء العا�سر ملنتدى الفكر العربّي
)مع حفظ الألقاب(

رئي�س جمل�س الأمناء �ساحب ال�ّسمّو امللكّي الأمري احل�سن بن طالل املعّظم

ال�سمالدولةالرقم

د. جواد العناينالأردّن1

د. فايز اخل�ساونة الأردّن2
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د. اأجمد �سموط الأردّن5
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د. م�سطفى بوطورةالزائر9
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د. حم�سن العبوديم�سر15
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اأ. حمّمد بن عي�سىاملغرب16
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207

َلْجَنة البرامج والتوا�سل مع اأع�ساء المنتدى

لة من قبل جمل�س االأمناء برئا�صة معايل د. فايز  اجتمعت جلنة البامج امل�صكرّ
خ�صاونة، يف املنتدى بتاريخ 2015/3/23، وناق�صت جمموعة من املو�صوعات واالأفكار 
املتعلقة ببامج املنتدى واأن�صطته، والتي قمنا بتنفيذ جزء كبري منها، والبع�س االآخر 
اأو  لوج�صتية،  الأ�صباب  تاأجلت  التي  االأن�صطة  بع�س  تنفيذه، وهناك  العمل على  جاري 
ان عا�صمة للريادة واالإبداع  جرى التعديل على مواعيدها، اأو مل تنفذ مثل »اإعالن عمرّ

لعام 2015«.

التوا�سل مع اأع�ساء املنتدى
االأمني  قبل  بتاريخ 2015/1/26 من  املوؤازرين  املنتدى  اأع�صاء  اإىل  ر�صالة  • وجهت 
اأعمال  عن  بتقارير  »املنتدى«  جملة  ملوافاة  الفقيه،  ال�صادق  د.  ال�صابق  العام 
موؤ�ص�صاتهم واإجنازاتها التنموية، للتعريف بها، وكذلك دعوة االأع�صاء املوؤازرين 
ان. اإىل اإقامة ورعاية اأن�صطة وفعاليات خا�صة بها ي�صت�صيفها املنتدى يف مقرة بعمرّ
بتمثيل  حينه(  يف  املنتدى  اأمناء  جمل�س  )ع�صو  البحارنة  وجيهة  د.  انتداب  مت   •
حـــول  امل�صتـــوى  رفيع  العربي  للمنتدى  الثانية  الدورة  فعاليات  حل�صور  املنتدى 

»التنمية امل�صتدامة« يف البحرين 2015/5/7-5.
ور(  اأبوحمرّ حممد  )د.  العام  االأمني  من  ر�صالة  وجهت   ،2015/3/25 بتاريخ   •
اإىل االأع�صاء لتعزيز التوا�صل معهم، مقرتحًا عليهم موافاة االأمانة العامة باأخبار 
�صهر  من  وابتداًء  اإلكرتونيًا.  االأع�صاء  �صائر  على  لتوزيعها  الفكرية،  اأن�صطتهم 
روابط  تت�صمن  التي  االأ�صبوعية«،  »الن�صرة  باإ�صدار  املنتدى  بداأ   ،2015 ني�صان 
اأخبار املنتدى واأخبار اأع�صائه ومقاالتهم وبع�س املقاالت املختارة باللغتني العربية 

واالإجنليزية، وقد �صدر منها حتى نهاية �صهر ت�صرين الثاين 2016، )38( عددًا.
ُطلب من االأع�صاء موافاة االأمانة العامة اأي�صًا  اأعاله،  اإليها  امل�صار  الر�صالة  ويف   •
مبقرتحاتهم واآرائهم لتعزيز دور املنتدى، وقد ورد عدد من االقرتاحات التي مت 

تفريغها يف قائمة خا�صة، وتنفيذ املنا�صب منها.
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االأع�صاء  مبقاالت  املنتدى  تزويد  موا�صلة  االأع�صاء  من  العام  االأمني  طلب  كما   •
�صروط  ح�صب  »املنتدى«  جملة  ويف  االإلكرتوين،  املوقع  على  لن�صرها  ودرا�صاتهم 

الن�صر املعلنة.
لتزويد املنتدى  االأع�صاء  جميع  اإىل  طلبًا   ،2015/9/15 بتاريخ  العام  االأمني  • وجه 
بنبذة خمت�صرة عن ال�صرية الذاتية باللغتني العربية واالإجنليزية )200 كلمة( مع 

�صورة �صخ�صية حديثة، الإ�صدار دليل االأع�صاء، وبطاقة الع�صوية.
االأع�صاء، اأطلعهم  اإىل جميع  ر�صالة  بتاريخ 2016/10/16  العام  االأمني  وجه  • كما 
فيها على ما حتقق من اأن�صطة واإجنازات خالل عامي 2015 و2016، اآماًل منهم 
خارج  )للمقيمني  بلدانهم  يف  فعاليات  اإقامة  اإىل  باملبادرة  املنتدى  اأن�صطة  دعم 
ينظمونها  فكرية  الأن�صطة  وت�صورات  مبقرتحات  العامة  االأمانة  وتزويد  االأردن(، 
حتت مظلرّة املنتدى، وتن�صجم مع ر�صالته واأهدافه، كما تعمل على تفعيل دور املنتدى 
االأن�صطة  تلك  لتمويل  اآليات  اإيجاد  مراعاة  مع  العربية،  ال�صاحة  على  واأع�صائه 
بالت�صاور مع االأمانة العامة. وكذلك طلب االأمني العام من جميع االأع�صاء )داخل 
ببنامج  املتعلقة  ومقرتحاتهم  باأفكارهم  العامة  االأمانة  تزويد  وخارجه(  االأردن 
اإىل درا�صتها وتنفيذ املمكن منها يف �صوء  اأن�صطة العام املقبل )2017(، لي�صار 
االأع�صاء يف  ا�صتجاب عدد من  وقد  املقرتحة.  التمويل  واآليات  املتاحة  االإمكانات 

البالد العربية اإىل هذه الدعوة وما تزال الردود َتِرد يف هذا اخل�صو�س.
املنتدى من باب ت�صجيع االأع�صاء على التفاعل مع االأن�صطة الفكرية يف اأرجاء  • يقوم 
الوطن العربي والعامل على تعميم الدعوات التي ترد اإىل االأمانة العامة من اجلهات 

املنظمة للندوات واملوؤمترات وغريها من االأن�صطة.
• كما تقوم االأمانة العامة، وتنفيذًا لتو�صيات الهيئة العمومية وجمل�س االأمناء، بدعوة 

اأو اإعالم االأع�صاء مبختلف االأن�صطة التي تنظمها.
ندوات  من  الكبرية  واالأن�صطة  املنا�صبات  من  عدد  يف  العامة  االأمانة  قامت   •
للمنتدى ومواقع  الوقائع مبا�صرًة بالفيديو على املوقع االإلكرتوين  وموؤمترات ببث 
بع�س الف�صائيات وبالتن�صيق معها، ليت�صنرّى لالأع�صاء الذين مل يتمكنوا من ح�صور 

الن�صاط �صخ�صيًا متابعة الوقائع، �صواء من داخل االأردن اأو خارجه. 



الم�سروعات الُمنَجزة والقائمة
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الم�ســــروعات الُمنجــزة والقائمـــة

»الميثاق الجتماعي العربي«

البدايات  منذ  العربي«  االجتماعي  »امليثاق  فكرة  العربي  الفكر  منتدى  اأطلق 
االأوىل للثورات العربية، كجزء من منظور �صامل ت�صمنه »امل�صروع احل�صاري العربي«، 
عام  من  ابتداء  �صنوات  خم�س  ملدة  عمل  كخطة  للمنتدى  العامة  الهيئة  اعتمدته  الذي 
اإذا  كبري  �صدى  له  يكون  اأن  ميكن  امليثاق  هذا  باأن  م�صرتكة  قناعة  من  وتولَّد   .2010
ت�صمن الق�صايا الكبى للمجتمعات العربية، �صريطة اإمكانية حتققه على اأر�س الواقع 
واإذا  العربية،  وال�صيا�صية واالقت�صادية  والثقافية  املعادلة االجتماعية  اأطراف  برتا�صي 
ُف�ِصر ب�صكل �صحيح وُفهم على نحو اأف�صل وا�صتوِعب على نحو اأمت، وا�صتدرك حكمة اإدارة 
التنوع والتعدد، وا�صتوعب حقائق االختالف. وبالتايل، �ُصمح مل�صامينه امل�صاهمة يف بناء 

جمتمعات عربية اأكرث دميقراطية واإن�صانية. 
لقد اأراد منتدى الفكر العربي من هذا امليثاق االجتماعي العربي تاأ�صي�س د�صتور، اأو 
عقد اجتماعي، ي�صعى اإىل التمكني القانوين للفرد واملجتمع على ال�صواء، حتقيًقا للكرامة 
االرتقاء  اأي  الكرمية،  احلرة  احلياة  يف  العربي  االإن�صان  م�صروع  وحتقيق  االإن�صانية، 
باالإن�صان وحتفيز الوالء نحو الوطن الذي يقوم على فكرة املواطنة والدميقراطية وحقوق 

االإن�صان، ومن ثم االرتقاء باالأجيال اجلديدة نحو جمتمع املعرفة. 
اأطلق »امليثاق االجتماعي العربي« من جانب الهيئة العمومية للمنتدى ونخبة من 
ال�صبابي  املوؤمتر  يف  امل�صارك  العربي  وال�صباب  العرب  واالأكادمييني  واملثقفني  املفكرين 

اخلام�س يف كانون االأول 2012.

»الميثاق القت�سادي العربي«

ة ماثلة يف الواقع االقت�صادي العربي الراهن تفر�س اإعادة  ة دواٍع وموؤ�صرات حادرّ ثمرّ
ت�صخي�س هذا الواقع، وا�صت�صراف روؤية عربية تنويرية للنهو�س ال�صامل، تلبرّي احلاجة 
اإىل جتاوز حاالت العجز والرتاجع العميق وفجوات التنمية، التي تعاين منها اقت�صادات 
االأقطار العربية يف ُبعدها الوطني، وكذلك يف ُبعدها التكامليرّ املن�صود. ومن هنا جاءت 
اأهمية التوافق على ميثاق اقت�صادي عربي ي�صكل ُمدخاًل حتليليًا للواقع التنموي يف الوطن 
ات والتحوالت املت�صارعة على ال�صعيد الدويل  العربي واآفاقه امل�صتقبلية، يف �صوء التغريرّ
ز مرجعية  املُركَّ ويوؤلِّف مب�صمونه  املطلوبة،  للروؤية  امليثاق مدخاًل  ويعد هذا  واالإقليمي. 
ج من التنمية القطرية  هات عامة حتاول اأن تر�صم اأُطرًا قابلة للتطبيق املتدرِّ فكرية وموجِّ



212

اإىل التنمية االإقليمية العربية امل�صرتكة، وتوؤ�صر على اإمكانات جتاوز الق�صور التنموي نحو 
بناء كتلة اقت�صادية من ن�صيج العمل العربي امل�صرتك، و�صمن �صروط مو�صوعية ال بد 
من االأخذ بها لتحقيق االنتقال نحو مرحلة جديدة من احلياة اجلديدة للمواطن العربي 

خالل العقود القادمة. اأطلق املنتدى »امليثاق االقت�صادي العربي« يف �صهر اآب 2015.

م�سروع »الميثاق الثقافي العربي«

تنطلق روؤية »امليثاق الثقايف العربي« الذي يبادر به منتدى الفكر العربي وي�صتعد 
بداية  ال�صامل  الثقافة مبعناها  اعتماد  بد من  ال  اأنه  من  العام 2017،  الإطالقه خالل 
احلركة واالنطالق يف اأي م�صروع لرتميم الواقع العربي ، وال بد اأن تكون هذه البداية 

ة ووفق روؤى ثقافية وا�صحة وبعيدة املدى.  �صليمة وحُمكمة باأعلى درجة من الدقرّ

اإخفاقات م�صاريع التعاون  اإيجاد مبادىء ت�صاعد يف جتاوز  اإىل  ويهدف امل�صروع 
العربي يف �صائر املجاالت االقت�صادية وال�صيا�صية واالإعالمية والعلمية و�صواها، وتاأكيد 
�صرورة وجود الروؤية واملنطق الثقايف ال�صليم، والتخطيط الواعي، الذي يراعي االأبعاد 
واآمالها  ة  االأُمرّ لواقع  الثقافية  االعتبارات  ويراعي  امل�صاريع،  لهذه  والفكرية  الثقافية 
ة وابنائها من جوامع كثرية ومتنورّعة،  وتطلرّعاتها، واعتمادًا على ما يجمع اأقطار هذه االأمرّ

يها. وما تخت�سرّ به من قيم اإن�صانيرّة �صامية و�صرورة العمل على اإحيائها ومتثرّلها وتبنرّ

ويف هذا ال�صياق، يدعو امليثاق اإىل �صرورة ت�صافر جهود املوؤ�ص�صات الثقافية العربية، 
االإقليمية والوطنية، وتوحيد هذه اجلهود وتثمريها لتكون ذات جدوى ومن�صجمة مع مرتكزات 
ة وتطلعاتها، انطالقًا من املوروث الثقايف امل�صرتك، والقيم القومية  امليثاق ومع اأهداف االأمرّ

ة، وخال�صة الت�صريعات العاملية وال�صرائع ال�صماوية ال�صمحة. واالإن�صانية لالأمرّ

ت�صمرّ اللجنة امل�صغرة الإعداد م�صروع امليثاق الثقايف العربي عددًا من ال�صخ�صيات 
الثقافية واخلباء من عدة دول عربية، من اأع�صاء املنتدى وغريهم.

م�ساريع لمواثيق عربّية اأخرى

)ميثاق  اأخرى  عربية  مواثيق  مب�صروعات  للقيام  املنتدى  يعدرّ  االإطار  هذا  يف 
�صيا�صي، ميثاق بيئي، ميثاق تربوي(، لت�صكل جمموعة هذه املواثيق مع �صابقاتها حلقات 

متكاملة من م�صاهمة املنتدى يف امل�صروع النه�صوي العربي.
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م�سروع »النه�سة الفكرية العربية«

ات امل�صريية  ميررّ الوطن العربي منذ اأكرث من عقدين من الزمن بحالٍة من التغريُّ
واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  املجاالت  خمتلف  على  اآثارها  انعك�صت  العميقة، 
ب�صكٍل  العربيرّ  واالإن�صان  املواطن  مت�سرّ  التي  الق�صايا  من  العديد  رت  وفجَّ والثقافية، 
م�صتقبل  على  خطرية  بعواقب  وتنذر  وحقوقه،  االإن�صان  هذا  هوية  د  تهدِّ بل  مبا�صر؛ 
راتها. وقد جاء ت�صارع االأحداث التي اأملَّت بعدٍد من االأقطار العربية  ة وكيانها ومقدرّ االأمرّ
اأبعادًا  ي مبرحلة »الربيع العربي«، لي�صيَف  اأو ما �صمرّ خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية، 
جديدة على موؤ�صرات اخلطورة التي اأ�صبحت بارزة الو�صوح يف الواقع العربي، تفتيتًا 
ف  والتطررّ العنف  ظواهر  تنامي  خالل  من  اجلامعة،  العربية  ة  للُهويرّ واإذابًة  و�صرذمًة 
واالإرهاب، وتغذية التق�صيمات الطائفية واملذهبية واالإثنية واجلهويرّة، وبالتايل تر�صيخها 
وم�صالح  اأجندات  حتددها  اإقليمية،  وحما�ص�صات  و�صكانية  جغرافية  تق�صيمات  يف 
خارجية تريد فر�س واقع جديد يف املنطقة يخدم م�صاحلها فقط، مما يفر�س اإعادة 
التفكري بامل�صروع النه�صوي العربي ال�صامل، عب اآليات جديدة للمراجعة واال�صت�صراف 
ات العاملية يف موازين القوى، لي�س على  امل�صتقبلي، وُبنى فكرية جتديدية واعية للمتغريرّ
ال�صعيد ال�صيا�صي وح�صب؛ واإمنا اأي�صًا على ال�صعيد االقت�صادي والتكنولوجي والعلمي 
وحم�صلة  )�صريورة(،  م�صتمرة  عملية  هي  النه�صة  اأن  اعتبارها  يف  وا�صعًة  واملعريف، 
)ت�صاركية( لقطاعات املجتمع كافة، يف م�صار وغايات )�صمولية(، تبداأ بتنمية االإن�صان 
ن  تكامليًا عاداًل ميكِّ ل �صقفها نظامًا  وي�صكِّ الدولة،  لبناء  املتكافئة  املواطنة  كاأ�صا�س يف 

اجلميع من امل�صاركة يف جهود االإ�صالح والبناء، ومن ثم جني ثمار التنمية ال�صاملة.
تقوم حاليًا جلنة خمت�صة �صكلها املنتدى لهذه الغاية من بني اأع�صائه وعدد من 
ال�صخ�صيات الفكرية العربية املرموقة بعقد اجتماعاتها لو�صع مرتكزات لهذا امل�صروع، 
وعلى  اأن�صطة  عدة  عب  القادمة،  القريبة  الفرنة  خالل  اإطالقه  يتم  اأن  ينتظر  الذي 

حماور خمتلفة.

الجل�سات الحوارّية حول الأوراق النقا�سية الملكية

عقد املنتدى �صل�صلة من اللقاءات احلوارية حول م�صامني االأوراق النقا�صية امللكية 
جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني املعظم، م�صرت�صدًا بتوجيهات رئي�صه وراعيه 
الفكرة  اإطالق  اإىل  بادر  الذي  املعظم،  االأمري احل�صن بن طالل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
وت�صريف املنتدى بتبنرّي عقد هذه ال�صل�صلة من اللقاءات، والتي بلغ جمموعها حتى تاريخ 
اإعداد هذا التقرير )18( لقاًءا، بداأت يف 2013/9/18، وا�صتمرت حتى 2014/2/26، 
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�صدور  وبعد  ثم  االأوىل.  االأربع  النقا�صية  االأوراق  حول  املتتابعة  اجلل�صات  هذه  وكانت 
الورقة النقا�صية اخلام�صة ُعقدت جل�صة يف 2015/6/3، واأ�صدر املنتدى كتابًا ت�صمن 
االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وم�صاركة  برعاية  اإطالقه  جرى  اجلل�صات،  هذه  خال�صة 
ان 2015/9/8. كما عقد املنتدى  احل�صن بن طالل املعظم يف املركز الثقايف امللكي بعمرّ
اجلل�صة احلوارية الثامنة ع�صرة – اللقاء االأول حول مو�صوع الورقة النقا�صية ال�صاد�صة 
»�صيادة القانون اأ�صا�س الدولة املدنية« بتاريخ 2016/10/25، وهو ب�صدد متابعة عقد 

جل�صات قادمة حول حماور هذه الورقة وما ي�صدر من اأوراق اأخرى.     
جاء هذا امل�صروع يف �صوء التحوالت ال�صيا�صية واالجتماعية التي ي�صهدها العامل 
العربي، وتداعياتها على اجلوانب االقت�صادية والثقافية، وخا�صة تلك التي ظهرت مع 
ي الربيع العربي. فكانت الفكرة اأن جُترى قراءة حتليلية واعية للم�صامني  اأحداث ما �صمرّ
التي حملتها االأوراق النقا�صية، بهدف تو�صيع دائرة امل�صاركة يف احلوار حولها، والتعرف 

اإىل معامل و�صمات الروؤية امللكية التي ت�صتند اإليها هذه االأوراق.
العديد من ممثلي خمتلف قطاعات املجتمع املدين يف  اللقاءات  �صارك يف هذه 
اململكة، ف�صاًل عن اأع�صاء املنتدى؛ وناق�صوا جميعًا خمتلف املحاور واملو�صوعات التي 

تناولتها االأوراق النقا�صية امللكية. 

م�سروع »اأطل�ص اأوقاف القد�ص«

ورعاية  وبتوجيهات  املنتدى،  يتبناه  الذي  ال�صمري«  يف  »القد�س  برنامج  �صمن 
»اأطل�س  باإعداد  بو�صر  املعظم،  طالل  بن  احل�صن  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  رئي�صه 
قريبًا  االأطل�س  هذا  و�صي�صدر  للتنمية،  االإ�صالمي  البنك  مع  بالتعاون  القد�س«  اأوقاف 
باللغة االإنكليزية يف عدة جملدات مبقدمة من �صمو االأمري احل�صن، م�صتماًل على م�صح 
ز باخلرائط واالأ�صانيد من الوثائق واحلجج ال�صرعية الأوقاف القد�س اخلريية  �صامل معزرّ

رية، اإ�صافة اإىل ال�صور والر�صوم. والذرّ
واحلفاظ  القد�س،  ملدينة  واالإ�صالمية  العربية  الهوية  تاأكيد  اإىل  امل�صروع  يهدف 
على احلقوق امل�صروعة للمقد�صيني العرب يف اأمالكهم وعقاراتهم الوقفية اأمام اإجراءات 
لهذه  موثقة  علمية  بيانات  قاعدة  وتوفري  والطم�س،  التهويد  يف  االإ�صرائيلي  االحتالل 
القانونية  واأو�صاعها  بتنميتها  املتعلقة  الدرا�صات  اإعداد  يف  ت�صاعد  واالأمالك  العقارات 
ها�صم  حممد  اأ.د.  االأطل�س  هذا  اأعمال  تنفيذ  على  ي�صرف  واالإن�صانية.  والدميوغرافية 
ه ودرا�صاته باحثون وفنيون مقد�صيون وعرب.   غو�صه، ع�صو املنتدى، ويتعاون يف اإعداد موادرّ
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تنمية الموارد للمنتدى

• عمد املنتدى اإىل بناء عالقات ومد ج�صور جديدة َمَع عدد من املمولني لتغطية النفقات 
املرتتبة على عقد اأن�صطة املنتدى وتغطية النفقات االإدارية ملوظفيرّ املنتدى، االأمر 

الذي اأدى اإىل عدم وجود اأيرّة عجوزات مالية تذكر يف ميزانية املنتدى.
اأو موؤ�ص�صات، اأو �صخ�صيات ميكن  اأ�صماء جهات،  املنتدى تر�صيح  اأع�صاء  • طلب من 

خماطبتها جللب موارد مالية للمنتدى.
وراعيه. املنتدى  رئي�س  جانب  من  للمنتدى  الداعمني  بتكرمي  جديد  نهج  • اتباع 

بع�س املكاتب والقاعات،  اأثاث  وكذلك  املنتدى  يف  احلا�صوب  اأجهزة  حتديث  • مت 
وتركيب �صتائر للقاعة العلوية يف الطابق الثاين، وتو�صيع كراج ال�صيارات. 
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اأهم اأن�سطة المنتدى القادمة لعام 2017

اال�صتمرار يف عقد اأن�صطة املنتدى يف عام 2017 وبنف�س الزخم الذي كان يف الفرتة  اأ- 
َنة البامج القرتاح االأن�صطة املنا�صبة للعام القادم، كذلك  املا�صية، وتفعيل دور جَلْ
�صيتم العمل على اإعداد املواثيق العربيرّة كامليثاق الثقايفرّ والبيئيرّ وال�صيا�صيرّ والرتبوي.
امللك  ل�صاحب اجلاللة  ال�صاد�صة  الورقة  احلوارية حول  اجلل�صات  عقد  موا�صلة  د- 

عبداهلل الثرّاين �صمن �صل�صلة حوارات »االأوراق النقا�صية امللكيرّة«.
هـ- اإ�صدار »اأطل�س اأوقاف القد�س«. 

و- عقد حوارات عربية-رو�صية، وعربية-�صينية، وعربية-اإ�صبانية.
ابع. ز- عقد املوؤمتر ال�صبابيرّ ال�صرّ

وموؤمترات  ندوات  يف  وامل�صاركة  املتميزين  العرب  املفكرين  ا�صت�صافة  موا�صلة  ح- 
. تتناول ق�صايا هي حمور اهتمام املواطن العربيرّ

ط- اال�صتفادة من امل�صت�صارين املنتدبني من اجلهات واملوؤ�ص�صات اخلارجيرّة للعمل يف 
املنتدى بحيث يقوموا باإعداد ُخال�صات عن الدرا�صات واملقاالت الأن�صطة املنتدى، 

وتقدمي امل�صورة للمنتدى عند احلاجة لها.

واملفكرين  االأع�صاء  من  بعدد  واال�صتعانة   Think Tank اإىل  املنتدى  حتويل  ك- 
وح�صب  خارجة،  اأو  املنتدى  اأع�صاء  من  كانوا  �صواء  واالأكادمييني  واملثقفني 
فكرة  لبلورة  املطلوبة  والتخ�ص�صات  واملو�صوعات  والت�صنيفات  القطاعات 
اأو  اأبحاث،  َمْراكز  اأو  بحثية،  )موؤ�ص�صات  �صكل  على  كانت  �صواء   Think Tank

فريق تفكري لدرا�صة مو�صوع حمدد مع جمع عدة اخت�صا�صات، اأو هيئة اأو اجتاه 
فكري(، الإثراء العمل العربي والفكري والثقايف ون�صر اأوراقه من خالل املنتدى، 

َمَع االإ�صارة الإمكانية متويل هذا امل�صروع من جانب البنك االإ�صالميرّ للتنمية. 


