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املوضوع األول:
أدوار املثقفين في التحوالت التاريخية

يثير السؤال املتعلق بأدوار املثقفين في التاريخ كثيرا من الجدل؛ فقد كان االعتقاد السائد إلى عهد
قريب ،ينظر إلى أدوار املثقفين في التاريخ من زاوية تميزهم عن باقي الفاعلين في املجتمع؛ بحكم أنهم
يمتلكون الوسائل التي تهبهم القدرة على كشف العلل املسببة لألزمات واالنهيارات واملحن التاريخية.
بل وبحكم قدرتهم أيضا على بلورة الحلول املالئمة لها.
ارتبطت هذه النظرة إلى الثقافة واملثقفين ،بمدارس فكرية محددة .إال أن التحوالت التي عرفها العالم
في العقود األخيرة ،أبرزت حدود النظرة املذكورة؛ فعاد السؤال املتعلق بأدوار املثقفين إلى الظهور
مجددا؛ وذلك من أجل معرفة واقع أدوارهم الجديدة ،والصعوبات التي أصبحت تحد اليوم من
فاعليتهم التاريخية والسياسية.
وإذا كنا نواجه اليوم في املجتمعات العربية إشكاالت تاريخنا الجديد ،بمختلف مآزقه السياسية
والثقافية والتواصلية ،فإننا في حاجة ماسة إلى معرفة أدوار املثقفين في مجابهة إشكاالت الراهن
العربي.

يمكن أن يتناول املوضوع القضايا التالية ،كما يمكنه أن يفكر في قضايا أخرى ذات صلة باملوضوع:


املثقفون العرب والتحوالت الجارية في الراهن.



املثقف ،الخبير والباحث :األدوار واألخالقيات وأسئلة التاريخ.



املثقف العربي في زمن العوملة والتنميط الثقافي.



املثقف الشبكي وتحوالت القيم في عالم متغير.



املثقف والسياس ي :التصورات واملواقف والتقاطعات.

املوضوع الثاني:
الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي

يتيح لنا مرور قرن على تأسيس أول جامعة عربية ،ومرور نصف قرن على ميالد أغلب الجامعات
العربية ،أن نفكر في سؤال وضعية الجامعة وأدوارها في البلدان العربية .وإذا كان من املعلوم أن
توسع الجامعات العربية ،وظهور مؤسسات ترعى البحث العلمي في أغلب البلدان العربية ،يواكبه في
الوقت نفسه وجود مؤشرات عديدة تدل على حدود املساهمة العربية في مجال إنتاج املعرفة العلمية،
واستخدامها في مجاالت التنمية والتقدم ،فإن هذا األمر يدعونا إلى التفكير في العوائق والصعوبات
التي تحول دون تحويل املنجزات العلمية إلى أدوات مساعدة في عمليات بناء التقدم الذي تتطلع إليه
مجتمعاتنا.
يمكن أن نقترب من املوضوع من زاوية التفكير في وضعية البحث العلمي في الجامعات العربية .كما
يمكن أن نفكر في صعوبات اندماج خريجي الجامعات في سوق الشغل ،األمر الذي يخل في جانب منه
بالوظيفة العلمية واالجتماعية للجامعة .ويمكن كذلك االهتمام بالقضايا املرتبطة بالجامعات العربية
ومجتمع املعرفة.
ولالستئناس باملوضوع ،نقترح جملة من القضايا .وبإمكان الباحثين تركيب زوايا أخرى للتفكير في
إشكاالت التعليم الجامعي .كما يمكنهم التفكير في قضايا البحث العلمي في البلدان العربية.
وهذه القضايا هي:


مساهمة الجامعات في بناء املعرفة العلمية في الواقع العربي.



الجامعات الوطنية والجامعات الخاصة :العالقات واألدوار.



ظاهرة الجامعات األجنبية في الوطن العربي.



الجامعات العربية ومجتمع املعرفة.



املختبرات الجماعية االفتراضية وتطور املعرفة العلمية.



الدولة والجامعة وطبيعة نظام الحكم.

