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هل مازال املرشوع القويم العريب ً
حيا ؟ وما األفق اذلي ينتظره ؟ سؤاالن مرشواعن ليس
دلى انلخبة املثقفة فحسب ،وإنما دلى اإلنسان العريب البسيط اذلي ربما اكن إحساسه باألزمة
أىلع ،وإن اكن صوته – بطبيعة احلال -خافتًا.
وبعد ميض أكرث من قرن ىلع انبثاق الويع القويم العريب ،وىلع الرغم من الظروف اليت
ودل فيها ،فقد اكنت والدة عسرية ،أحاطت بها ظروف شديدة الصعوبة واتلعقيد والتشابك ،حىت
ً
مساعدا ،وما اكن منها معوقًا ،يبدو ً
أمرا شبة مستحيل ،فما
إن فرز خيوطها يلتبني ما اكن منها
ً
يمكن أن يعده فريق اعمل إجيابيًا ،ينظر إيله فريق آخر بكثري من الريبة والشك ،ويذهب إىل
نقيضه فريى فيه اخلري .وما بني اإلجياب والسلب يف ظروف النشأة تغيم الرؤية وتلتبس.

-2وإذا ما انتقلنا إىل حياة املرشوع وحتوالته سنجد أنفسنا إزاء الضبابية نفسها ،فقد وصل
املرشوع إىل ذروتني:
ذروة سياسية اكنت اعم ( 1958الوحدة بني مرص وسورية) لم تلبث أن أجهضت ،ويه
ملا جتاوز بعد سن الطفولة (ثلث سنني) ،واملفارقة أن اجلميع يليق بمسؤويلة إجهاض اتلجربة
ىلع اجلميع.
وذروة عسكرية نتجت عن الصدام مع إرسائيل ،وتمثلت يف حرب  ،1973اليت حقق
فيها املرشوع ً
نرصا ،لكنه لم يكتمل بغض انلظر عن الشماعة اليت علق عليها ما حدث ،سواء
اكنت شماعة قوة اخلارج وتدخلته ،أو اكنت شماعة ضعف ادلاخل وتفككه.
وىلع رأس التسعينيات من القرن املايض اكنت االنعطافة اتلارخيية اليت زلزلت

املرشوع ،واكن مركز الزلزال اخلليج العريب ،حيث شهدت املنطقة أزمة ( )1990اليت شطرت
الصف العريب ،وأحالت فكرة العروبة إىل ورقة عصفت بها رياح اعتية من لك اجتاه،
فاهزتت اثلقة بها ،حىت كفر بها كثريون.
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وبعد حرب اخلليج اثلانية ( ،)1991لم تلبث توابع الزلزال بالغة اخلطورة أن تلحقت،
فقامت حرب اخلليج اثلاثلة( ،)2003ووطئت أقدام الغرباء األرض العربية ،وتهيأت
املجتمعات العربية للفوىض (اخللقة).
وما اكد العقد اثلاين من القرن اجلديد يطل حىت بدأ الربيع العريب اذلي رأى فيه بعضهم

ً
خريفا ،وانطلقت الرشارة هذه املرة من الغرب العريب (تونس) تلندلع احلرائق العربية وتمتد إىل
مرص ،ثم تتسع لتشمل يلبيا وسورية وايلمن.
وحدث الصدام بني األنظمة والشعوب ،واختلطت األوراق اإلثنية من مذهبية وطائفية
ً
ً
مأساويا
مرسحا
وعرقية ،واستبيحت األرض العربية من جديد ،وصارت أرض الوطن العريب
للرصااعت ادلاخلية واحلروب اإلقليمية والعاملية.

-3تلك يه اخللفية اتلارخيية اليت لم تغب عن أعيننا ،وليس اهلدف من هذه انلدوة جدل
اذلات وال زرع ايلأس ،ولكن تدارس اتلجربة ،واستخلص العربة ،وحماولة ابلحث عن أفق
خنرج إيله مما حنن فيه ،وإاعدة إحياء الروح العربية ،وذلك من خلل أسئلة تدور يف أربعة أفلك:
فلك خيص ما حصل يف العقود القريبة املاضية.
وفلك تفكيك العوامل اليت اكنت وراء ما آل إيله حانلا.
وفلك انعاكس هذه احلال (الصعبة) ىلع أوضاعنا يف عمومها.
ً
وأخريا فلك استرشاف املمكن للخروج من املأزق بل املآزق غري املسبوقة اليت تعاين منها
األمة العربية.

.1إاعدة قراءة وترشيح الفكرة القومية العربية يف صريورتها اتلارخيية.
.2اتلبرص باألسباب اليت اكنت وراء إخفاق اتلجارب القومية العربية.
.3جتاوز األزمات اليت تعصف بالطموحات الوحدوية بل بادلولة الوطنية ذاتها.
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.4اخلروج من نفق اتلفرق والزناع يف اعلم يتجه إىل اتلكتل واتلوافق.
.5الوصول إىل تصورات ناضجة خبصوص إحسان إدارة عوامل القوة العربية واستثمارها.
.6ابلحث عن صيغ توافقية للعلقات العربية العربية تنّح الرصااعت واخللفات الضيقة.
 .7ابلحث عن صيغ متاكفئة للعلقات العربية مع املحيط اإلقلييم والقوى العاملية تقوم ىلع
أساس املصالح.
.8صياغة "مرشوع عريب" يفيد من ادلرس اتلارييخ ويرايع معطيات الواقع العريب املتأزم.

املحور األول :الفكرة القومية العربية وأسئلة الزبوغ والنشأة :
 .1دوايع النشأة والظروف اليت أحاطت بها.
 .2ملمح الفكرة القومية العربية وخصائصها.
 .3أدبيات الفكرة القومية العربية وتوجهاتها.

املحور اثلاين :اتلجارب القومية وأسئلة اجلدل واتلفاعل :
 .1مواقف اتليارات ادلينية والفكرية ورصااعتها.
 .2أبعاد اتلحوالت اتلارخيية للعلقات العربية العربية.
 .3اتلجارب القومية العربية بني مطرقة اتلدخل اخلاريج وسندان الرصاع ادلاخيل.
 .4جامعة ادلول العربية من اتلأسيس إىل اتلفعيل.

املحور اثلالث :الويع القويم العريب وأسئلة األلفية اثلاثلة :
 .1تداعيات اثلورات العربية واحلروب األهلية.
 .2انعاكسات اتلدخلت اخلارجية وتدافعات القوى اإلقليمية العاملية.
 .3خماطر االصطفافات اجلديدة لألنظمة العربية.
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املحور الرابع :املرشوع القويم وأسئلة الرهانات واملآزق :
 .1الرهان ىلع املحاور اإلقليمية والعالم اإلسليم.
 .2الرهان ىلع االختلالت ابلنيوية يف انلظام العاليم.
 .3الرهان ىلع ادليمقراطية وحقوق اإلنسان.
 .4مأزق اتلحديات من إرسائيل إىل العوملة.
 .5دور األدب وانلخب الفكرية واثلقافية.
ً
موضواع من املوضواعت اليت تتناوهلا حماور انلدوة ،وأن خيدم أهدافها بصورة
أن يناقش ابلحثمبارشة.
َّ
أن يتسم ابلحث باجلدة يف اتلناول ،والعمق يف املعاجلة.أن يرايع ابلحث الرشوط املنهجية ،ويلزتم باتلقايلد العلمية يف اتلوثيق واتلهميش وإعدادقائمة املصادر واملراجع.

َّ
َّ
-أن يصدر ابلحث بملخص مركز يتضـمن أسئلته وعنارصه وأهدافه (ال يتجاوز امللخص 500

لكمة).

َّ
َّ
أال يكون ابلحث قد قدم يف نشاط عليم آخر ،أو نرش يف أي واعء من أوعية النرش ،وأاليكون ً
جزءا من كتاب أو رسالة علمية.
-أن يرفق ابلاحث سريته اذلاتية (بياناته الشخصية ،ودرجته العلمية ،وعناوين حبوثه وكتبه،

واملؤسسة اليت ينتيم إيلها ،ووسائل اتلواصل معه).
أن يرفق ابلاحث خلصة للبحث (يف حدود  1500 - 1000لكمة) للعرض يف انلدوة.-أن يرسل أو يصطحب معه رشائح العرض (إن وجدت).

أن يلزتم باملواعيد املقررة تلقديم امللخصات واخللصات وابلحوث.5

يرتاوح عدد اللكمات بني  10000و 15000لكمة.تسلسل اهلوامش يف لك صفحة ىىلع حدة.
يستخدم برنامج وورد  2007باخلط  TRADITIONAL ARABICحجم  ،16واهلوامشحبجم .12

تقديم امللخصات والسري اذلاتية 1 :مايو .2018اإلعلم عن امللخصات املقبولة  1يونيو .2018تقديم ابلحوث اكملة 1 :سبتمرب .2018-انعقاد انلدوة :نوفمرب .2018

العربية.ًّ
رسميا ببحوث بعينها من خارج
تتحمل اجلهة املنظمة نفقات ابلاحثني اذلين جيري تكليفهمًّ
مجهورية مرص العربية (تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا ىلع ادلرجة السياحية  +إقامة لليلتني حدا
ى
أقص).

ى
جيرى
تقدم اجلهة املنظمة ماكفآت مايلة للباحثني من داخل مجهورية مرص العربية اذلينًّ
رسميا ببحوث بعينها ،وتقبل حبوثهم املرسلة يف املواعيد املقررة.
تكليفهم
ال توجد أية رسوم مقابل املشاركة أو احلضور سواء للباحثني من داخل مجهورية مرص العربيةأو خارجها.
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يتحمل ابلاحثون غري املشاركني بأحباث أو املوفدون من جهات رسمية أو حبثيـة أو أكاديميـةمن داخـل مجهـورية مرص العربية أو خارجها تكايلف الوصول ملقر انلدوة واإلقامة.
تقدم اجلهة املنظمة إفادات مشاركة وحضور للمشاركني واحلارضين بناء ىلع طلبهم رشيطةاملشاركة ببحث أو حضور جلسات انلدوة اكفة..
ى ْ
ىلع وفق رؤية اجلهة املنظمة) يف كتاب خاص يصدر بعد ختام
تنرش ابلحوث املقبولة (أو بعضها
أعمال انلدوة.
َّ
قسم ابلحوث وادلراسات  -معهـد ابلحوث وادلراسـات العربيـة  -املنظمة العربية للرتبية
واثلقافة والعلوم (ألكسو)  -جامعة ادلول العربية.

د.فيصل احلفيان (مدير املعهد)

د.حممد الطنايح (رئيس قسم ابلحوث وادلراسات)

أ.د .أمحد زكريا الشلق (رئيس جملس قسم حبوث ودراسات اتلاريخ احلديث واملعارص )
أ.د .اعصم ادلسويق (عضو جملس قسم حبوث ودراسات اتلاريخ احلديث واملعارص)
أ.د .عبدالعليم عبدالوهاب (عضو جملس قسم حبوث ودراسات اتلاريخ احلديث واملعارص)
أ.د .السيد فليفل (عضو جملس قسم حبوث ودراسات اتلاريخ احلديث واملعارص)
أ.د .حممد صربي ادلايل (عضو جملس قسم حبوث ودراسات اتلاريخ احلديث واملعارص )
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الربيد اإللكرتوين لقسم ابلحوث وادلراساتrsdept@iars.net : املوقع اإللكرتوين للمعهدhttp://www.iars.net :اهلاتف+20227922679 :الفاكس+20227962543 :املراسلت الربيدية :معهد ابلحوث وادلراسـات العربيـة  1 -شـارع احتاد املحـامني العـرب -جاردن سييت  -ص.ب  - 229القـاهرة  -مجهورية مرص العربية.
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