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 ل:املوضوع األو  

 
 
 الت التاريخيةفين في التحو  أدوار املثق

 

 

 
 
 فقد كان االعتقاد السائد إلى عهد   ؛من الجدل اق بأدوار املثقفين في التاريخ كثير  يثير السؤال املتعل

 همبحكم أن   ؛باقي الفاعلين في املجتمعزهم عن ينظر إلى أدوار املثقفين في التاريخ من زاوية تمي   ،قريب

 .بة لألزمات واالنهيارات واملحن التاريخيةالعلل املسب  كشف  يمتلكون الوسائل التي تهبهم القدرة على

 لها. املالئمةعلى بلورة الحلول  اقدرتهم أيض   وبحكم بل

الت التي عرفها التحو   إال أن   .دةفكرية محد   بمدارس   ،هذه النظرة إلى الثقافة واملثقفينارتبطت 

  فعاد ؛د األخيرة، أبرزت حدود النظرة املذكورةفي العقو  العالم
 
ق بأدوار املثقفين إلى السؤال املتعل

 اليوم الصعوبات التي أصبحت تحد  الجديدة، و  همدوار أواقع  معرفةوذلك من أجل  ؛اد  الظهور مجد  

  من فاعليتهم التاريخية والسياسية.

بمختلف مآزقه السياسية  ،إشكاالت تاريخنا الجديد لعربيةفي املجتمعات ا ا نواجه اليوموإذا كن  

 والثقافية والتواصلية
 
الراهن ة إلى معرفة أدوار املثقفين في مجابهة إشكاالت ماس   حاجة   نا في، فإن

 .العربي



 التالية القضايايمكن أن يتناول املوضوع 
 
 :أخرى ذات صلة باملوضوعر في قضايا ، كما يمكنه أن يفك

  الت الجارية في الراهن.التحو  املثقفون العرب و 

   التاريخ. وأسئلة واألخالقياتاألدوار  :ف، الخبير والباحثاملثق 

   التنميط الثقافي.و  العوملة ف العربي في زمناملثق 

   ر.الت القيم في عالم متغي  ف الشبكي وتحو  املثق 

   املواقف والتقاطعات.و رات التصو   :ف والسياس ياملثق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املوضوع الثاني:

 الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي

 

ل جامعة عربية، ومرور نصف قرن على ميالد أغلب الجامعات يتيح لنا مرور قرن على تأسيس أو  

 
 
 . وإذا كان من املعلوم أن  وضعية الجامعة وأدوارها في البلدان العربيةر في سؤال العربية، أن نفك

ترعى البحث العلمي في أغلب البلدان العربية، يواكبه في ع الجامعات العربية، وظهور مؤسسات توس  

على حدود املساهمة العربية في مجال إنتاج املعرفة  الوقت نفسه وجود مؤشرات عديدة تدل  

هذا األمر يدعونا إلى التفكير في العوائق  م، فإن  العلمية، واستخدامها في مجاالت التنمية والتقد  

م مساعدة في عمليات بناء التقد   والصعوبات التي تحول دون تحويل املنجزات العلمية إلى أدوات  

 
 
 ع إليه مجتمعاتنا. الذي تتطل

كما  .ي في الجامعات العربيةميمكن أن نقترب من املوضوع من زاوية التفكير في وضعية البحث العل

 يمكن أن ن
 
منه  في جانب   يجي الجامعات في سوق الشغل، األمر الذي يخل  ر في صعوبات اندماج خر  فك

بالوظيفة العلمية واالجتماعية للجامعة. ويمكن كذلك االهتمام بالقضايا املرتبطة بالجامعات 

 العربية ومجتمع املعرفة.

 من القضايالالستئناس باملوضوعو 
 
يب زوايا أخرى للتفكير في باحثين تركبإمكان الو  .، نقترح جملة

 كما يمكنهم التفكير في قضايا البحث العلمي في البلدان العربية. .إشكاالت التعليم الجامعي

 وهذه القضايا هي:

  الواقع العربي.في مساهمة الجامعات في بناء املعرفة العلمية 

 العالقات واألدوار. :الجامعات الوطنية والجامعات الخاصة 

 ألجنبية في الوطن العربي.ظاهرة الجامعات ا 

 .الجامعات العربية ومجتمع املعرفة 

   ر املعرفة العلمية.  املختبرات الجماعية االفتراضية وتطو 

 .الدولة والجامعة وطبيعة نظام الحكم 

 


