ّ
ّ
الثقافي التاسع من أب ُوظبي ُ
العربي تطلق تقريرها
ُّ
مؤسسةُ الفكر
ّ ّ
ألامير خالد الفيصل :ال نهوضُ ّ
الثقافي ِ
ِّ
العربية إّل بالتكامل
لألمةِ
ّ ُ
الشيخ نهيان بن مباركّ :
ِّ
الثقافي
العربي قدوة داعمة للعمل
مؤسسة الفكر
الممكي
السمو
برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ،وصاحب
ّ
ّ
الثقافية ،تحت عنوان
تم إطالق التقرير العربي التاسع لمتنمية
ّ
األمير خالد الفيصل ،رئيس ّ
بيّ ،
مؤسسة الفكر العر ّ

المؤسسات ،التجمّيات" ،وذلك في مؤتمر صحفي
الثقافي في دول مجمس التعاون :السياسات،
"الثقافة والتكامل
ّ
ّ
المؤسسة في منتجع سانت ريجيس في أبوظبي ،بحضور رئيسة هيئة البحرين لمثقافة والتراث الشيخة مي
عقدته
ّ
العويط،
بهية الحريري ،والمدير العام
آل خميفة ،والنائب في البرلمان المبناني السيدة ّ
ّ
لممؤسسة البروفسور هنري َ
ونخبة من كبار ال ُمف ّكرين
وأعضاء
بيُ ،
مجمسي األمناء واإلدارة واألعضاء المشاركين في ّ
َ
مؤسسة الفكر العر ّ
دبموماسيين وكبار اإلعالميين.
كاديميين وال
والمثقّفين واأل
ّ
ّ

قدم المؤتمر الصحفي اإلعالمي محمود الورواري ،ثم ألقى معالي الشييخ نهييان وزيير الثقافية وتنميية المعرفية كممية
ّ
يي فييي بمييدر الثيياني ،كمييا رّحييب بالحضييور الكيريم فييي أبييوظبي ،عاصييمة اإلمييارات
ّ
رحييب فيهييا بصيياحب السي ّ
يمو الممكي ّ
الثقافية اقتيدا اًر بوابيداعاً فيي
الفعاليات
العر ّبية المتّحدة ،هذر الدولة الرائدة ،التي اعتادت وما تزال ،أن تحتضن أكثر
ّ
ّ
السمو الواليد،
إطار مكانتها المرموقة في المنطقة والعالم ،والتي حقّقتها بعون اهلل وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب
ّ
الشيخ خميفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه اهللُ ورعار.

يي ،فيي ظ ّيل
أهمية ما تقوم به ّ
وأ ّكد معاليه ّ
يافي فيي اليوطن العرب ّ
يي مين دعيم وتطيوير لمعميل الثق ّ
مؤسسة الفكر العرب ّ
ينوي ،اليذي يتنياو ُل بالد ارسية
السمو
قيادة صاحب
الممكي األمير خاليد الفيصيل الحكيمية ،بواصيدارها هيذا التقريير الس ّ
ّ
ّ

الثقافية والفكرّية كافّة لمحياة في المنطقة العر ّبية.
المتتالية الجوانب
ّ
الشاممة ،والبحث الهادف ،عبر سنواته ُ
ون ييور معالي ييه بص ي ٍ
يافي ف ييي ُدول مجم ييس التع يياون
يفة
ّ
خاص يية بتركي ييز التقري يير ه ييذا الع ييام عم ييى الثقاف يية و ُ
ّ
التكام ييل الثق ي ّ
البحيوث واألجيزاء ،لميا أظهيرور فيي عممهيم مين درج ٍية عاليية فيي
يداد
ع
إ
يي
ف
ياهم
س
ين
م
ل
ي
ك
ل
ر
يكر
ش
ل
يج
س
و
،
الخميجي
ُّ
ّ ُ
ُ
ّ
ٍ
حرص كبيير فيي ُدول الخمييل عميى تنميية اإلبيداع
نور بما ُيظهرر هذا التقرير وبك ّل ُوضوح من
كما
.
ُّز
التمي
و
الكفاءة
ّ
ي فييي المجتمييع ،فييي ظي ّيل يقي ٍ
يّن التنمييية الثقافييية الناجحيية هييي جييزٌء
يام فييي جمي ي ِع هييذر الييدول ،بي ّ
يافي والفكيير ّ
يين تي ّ
الثقي ّ
ياعي النيياج
يي فييي تنمييية المجتمييع ذاتييه ،بييل وأيض ياً ،هييي ُمتطمّييب ُمهي ّيم لتحقيييق التقي ّيدم االقتصي ّ
يادي واالجتمي ّ
أساسي ّ

المستدام.
وُ

اصييل
وأ ّكييد معاليييه ّ
أن منطقيية الخميييل ال ّنييية بك ي ّل عناصيير التُيراث والثقافيية والقيييم والمبييادئ ،تسييعى دوم ياً إلييى التو ُ
المتجي ّيدد فييي مسيييرة الفكيير ،والثقافيية ،والفُنييون ،فييي ُربييوع العييالم كافّيية.
الحضيياري مييع انخ يرين ،واإلسييهام األصيييل و ُ
ق بواخيالص إليى استشيراف آفياق مس ٍ
وأعرب عن سعادته بالتقرير الذي يسيعى ب ُكي ّل صيد ٍ
يتقبل أوسيع وأرحيب لمتنميية
ُ
الثقافيية ،لميا
همية عميى طرييق توثييق التنميية
الثقافية في ُدول الخميلُ ،مبدياً الثقة واألمل ّ
ّ
ّ
بّنيه سيوف يك ُ
يون ُخطيوةً ُم ّ
الثقافي.
يو
الثقافية و
يحممه من نقاط أساسية ،تتمثّل باالهتمام بالصناعات
ّ
ّ
اإلبداعية ،التي تقوم عمى اإلنتاج الفكر ّ
ّ
1

ٍ
الثقافية ،ورأى أن نجاحها
أهمية التخطيط الرشيد لكافّة جوانب التنمية
بشكل
ودعا معاليه إلى االلتفات
ّ
ّ
خاص إلى ّ
المؤسسات واألفيراد والقطاعيات
المشترك من كافّة
كما جاء في التقرير ،يتطمّب تضافُر ُ
ّ
الجهود من الجميع والعمل ُ
يافي عمييى العييالم ،وتسييميط الضييوء عمييى العالقيية
الحكومييية و
ّ
ّ
الخاصيية فييي المجتمييع ،مشي ّيدداً عمييى ّ
أهمييية االنفتيياح الثقي ّ
يي األميير خاليد الفيصيل عميى إصيدار هيذا التقريير
ا ُ
لتباد ّليية بيين التعمييم والثقافية .وخيتم بتهنئية صياحب الس ّ
يمو الممك ّ

الثقافية فيي ُدول الخمييل ،عميى طرييق
الجهود المبذولة لتطوير التنمية
ّ
القيِّم ،آمالً ْ
أن ُيسهم في تسميط الضوء عمى ُ
ٍ
تقوم عمى اإلبداع ،واالبتكار ،والمعرفة.
بناء ُمجتمعات ناجحة ُ

توجيه فيهيا بالتّحيية إليى صياحب المعيالي الشييخ مبيارك
ثم ألقى صاحب
يي األميير خاليد الفيصيل كممية ّ
ّ
السمو الممك ّ
آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة لدولة اإلمارات العر ّبية المتّحدة ،بوالى أصيحاب المعيالي والسيعادة الحاضيرين

أود أن أقول أن ال عطر بعد ُعرس ،بعد أن سمعنا الكممة الراقية لمعالي الشيخ مبارك ،والتيي
في المؤتمر .وقالّ :
يعيد ليي مين مجيال ّإال أن أتق ّيدم بالشيكر الجزييل لكي ّل مين أسيهم فيي هيذا التقريير ميين
تفيي بح ّ
يق بهيذا الموضيوع ،ليم ُ
مف ّكرين ومثقّفين في دول الخميل والوطن العربي كمّه.

المؤسسة وتُصدرها ك ّل
عدها
السمو
وأوض صاحب
أن التقرير هو التاسع ضمن سمسمة التقارير التي تُ ّ
الممكي ّ
ّ
ّ
ّ
هتم بالثقافة من
عام ،وهي تُسهم في إيصال المعمومة الصحيحة عن الحالة
ّ
بي إلى ك ّل ُم ّ
الثقافية في الوطن العر ّ
المف ّكرين والمثقّفين العرب ،ومن الساسة كذلك والقيادة العر ّبية .نرجو من اهلل سبحانه وتعالى أن ُيسهم في تطوير

لممرة األخيرة أيضاًّ ،أنه ال حضارة
بي ،و ّ
لممرة األولى ،وال ّ
أود أن أؤ ّكد وهذا ليس ّ
العمل الثقافي في الوطن العر ّ
لألمة والوطن وحتى السياسة واالقتصادّ ،إال عن طريق
أل ّمة من دون ثقافة ،ولذلك ال يمكن أن يتحقّق النهوض ّ
الحقيقي كما قال معالي الشيخ مبارك قبمي.
الثقافة ،فهي المعيار
ّ

هامين في مسيرة التكامل
تمنياً لهم التوفيق في هذا المقاء الذي ّ
سمور بتوجيه الشكر لمجميعُ ،م ّ
يقدم نموَذجين ّ
وختم ّ
الخميجي ودولة اإلمارات العر ّبية المتّحدة .هذان النموذجان أعتقد ّأنهما
بي ،وهما مجمس التعاون
ّ
في الوطن العر ّ
جدد نفسه في الخميل ،يجب أن ُيحتذى به في ك ّل
إن هذا العمل الذي أُنجز وال زال ُي ّ
بي ،وأقول ّ
ُي ّ
شرفان كل عر ّ
أنحاء الوطن العربي.
أضم صوتي إلى
العام
العويط كممة قال فيهاُ :يسعدني أن َّ
ّ
بي البروفسور هنري َ
وألقى المدير ّ
لمؤسسة الفكر العر ّ
ِ
ِ
ئيس ٍ
السمو الممكي األمير خالد الفيصل ،ر ِ
المؤ ّسسة ،ألعرب عن عاطفة ٍ
شكر وتقدير لمعالي
صاحب
صوت
ّ
ّ
دولة اإلمار ِ
ِ
الثقافية
ات
وزير الثقافة وتنمية المعرفة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،مثقّفاً وداعماً لمسيرِة
ّ

ب بضيوفنا
ونهضتها الفكرّية بوانجازاتها
ّ
وشرفه بحضورر ،وألرّح َ
شم َل حفمنا برعايته الكريمةّ ،
اإلبداعية ،الذي َ
جميعاً.
تخصيص تقريرها السنوي لدر ٍ
ِ
اسات وأبحاث تكون عمى عالقة وثيقة
العويط ّأنه تم ّشياً مع سياستها في
وأوض
ّ
َ
مجمس التعاون في الذكرى الخامسة
كرم به
بي ّ
بموضوع مؤتمرها "فكر" ،رأت ّ
َ
أن خير ما تُ ّ
مؤسسة الفكر العر ّ
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المكرس لهما ،هو
والثالثين إلنشائه ،ودولةَ اإلمارات في الذكرى الخامسة واألربعين لقيامها ،فضالً عن المؤتمر
َّ
ان انتي" :الثقافة والتكامل
تخصيص تقريرها التاسع لممشهد
الثقافي في ُدول مجمس التعاون ،وقد اختارت له العنو َ
ّ
التجميات".
المؤسسات،
الثقافي في ُدول مجمس التعاون :السياسات،
ّ
ّ
ّ

بي بموقع الثقافة الفاعل
تعددة ،وفي طميعتها
غات هذا القرار ودواعيه ُم ّ
مسو ُ
ولفت إلى ّ
ُ
إيمان ّ
أن ّ
مؤسسة الفكر العر ّ
يمانها أيضاً بدور المثقّفين الحاسم في تطوير المجتمعات ور ّقيها ،وذلك
في مسيرة بناء األوطان وتنميتها ،بوا ُ
الحظت المؤسسة ،في ضوء متابعتها ما ينشر من در ٍ
ِ
اسات وأبحاث
انطالقاً من رسالتها وأهدافها واهتماماتها .وقد
ُ
ّ
االقتصادي،
النفطية ،وازدهارها
يتم التركيز فيها عمى ثرواتها
ّ
ّ
وتقارير عن ُدول مجمس التعاونّ ،أنه غالباً ما ّ
ٍ
ٍ
ي .وعمى وفرة
نشاط
يتم فيها إبراز ما تشهدر من
انية ،واستقرارها
ونهضتها العمر ّ
ثقافي َ
وح َراك فكر ّ
األمني ،وقمّما ّ
ّ
ّ
بوابة الحياة
الزوايا التي يمكننا أن
بي ،اخترنا هنا أن ُن َ
َ
عيد اكتشافه من خالل ّ
نقارب من خاللها َ
عالم الخميل العر ّ
وهويته ،كما عن
الموارة فيه ،القتناعنا الراسخ ّ
بّنها األصدق تعبي اًر عن تاريخه وتراثه وأصالته ّ
ّ
الثقافية النابضة و ّ
حاضرر وهمومه وتساؤالته وآماله وتطمّعاته.
أهمية ما ُكتب وما ُنشر حتّى انن حول المشهد الثقافي في ُدول مجمس
ورأى ّ
العويط أنه وعمى الرغم من ّ
التعاون ،فإن مؤسستنا تعتبر أن المكتبة العر ّبية ما زالت تفتقر إلى در ٍ
اسة جامعة ووافية حول أوضاع هذر الدول
ّ
ّ
ّ
إشكاليات،
الثقافية ،من شّنها أن ترسم لوحةً متكاممةً عن مبادراتها بوانجازاتها عمى هذا الصعيد ،وما تثيرر من
ّ
ّ

مؤسستنا إلى تقديمها في هذا التقرير ،الذي تّلّف لهذر ال اية
تحديات .وهي الموحة التي تطم
وما تواجهه من ّ
ّ
كل و ٍ
ٍ
يتوزع ُّ
عدة.
احد منها عمى
فصول ّ
من ثالثة أبوابّ ،

اتيجيات
العويط لألبواب الثالثة التي
األول حول السياسات واالستر ّ
وعرض َ
ّ
يتضمنها التقرير ،إذ يتمحور الباب ّ
قدم قر ٍ
لدول
اتيجية
طة التنمية
نقدية في خ ّ
وي ّ
الثقافية ُ
ّ
الثقافية وفي االستر ّ
ّ
اءة ّ
ّ
الثقافية في ُدول مجمس التعاونُ ،
المجمسُ ،مسمّطاً الضوء عمى ُّ
التحديات،
النظم والتشريعات ،والنشاطات
شتركة ،عارضاً اإلنجازات و ّ
ّ
الم َ
الثقافية ُ

ور الثقافة في تعزيز مسيرة التكامل.
ومبر اًز َد َ
ُ
حكومية ،وأدوارها،
حكومي ٍة وغير
الثقافية ،من
المؤسسات والهيئات
الباب الثاني ُفيعنى بالتعريف بّبرز
أما
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
األدبية ،والمراكز
وجمعيات الم ة العر ّبية ،واألندية
ونشاطاتها ،بوانجازاتهاُ ،مستعرضاً مراكز األبحاث والدراسات،
ّ
ّ
ودور المخطوطات ،وبعثات التنقيب عن انثار ،وحركة
الثقافية ،وجوائز اإلبداع ،ومعارض الكتب ،والمتاحفُ ،
ّ
الثقافي.
الترجمة ،بواصدارات الطوابع ،واإلعالم
ّ

الثقافية.
كما ُيسمّط الضوء أيضاً عمى مشاركة المرأة في الحياة
ّ
القصة ،والرواية ،والشعر
الخميجي من خالل
اإلبداعي
لث واألخير إلى الكشف عن المشهد
ويرمي
الباب الثا ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
المجاالت التي تسم
النقدية ،والسينما ،والمسرح ،والفنون البصرّية ،وهي
العامي ،والدراسات
بنوعيه الفصي و
ُ
ّ
َ
ّ
ِ
وتياراتها ،ومدارسها ،وسماتها،
الثقافية
بالتعرف إلى تجمّيات النهضة
الخميجية وأبرز أعالمها ،ومناهجهاّ ،
ّ
ّ
ّ

وتحوالتها.
ّ
ٍ
ٍ
الثقافية
وفنانين وعاممين في الحقول
سجالً حافالً بّسماء هيئات
يقدم هذا التقرير
ّ
ّ
أدباء ّ
ومؤسسات ومر َ
ّ
ّ
اكز و َ
ويتضمن
يضمها.
اب المباحث التي
َّ
ائم زاخرة بعناوين المصادر التي استعان بها كتّ ُ
ّ
ّ
المنوعة .ويشتمل عمى قو َ
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ٍ
ٍ
تم
ومعطيات
جداول
وبيانات وأرقاماً
إحصائية ،وعدداً ال ُيستهان به من المعمومات التار ّ
ّ
يخية .هذر العناصر التي ّ
ٍ
وتخوله
التوثيقي البارز،
طابعه
بناء عمى ّ
عمميات رصد ومس واستقصاء ،تُضفي عمى التقرير َ
تجميعها وتبويبها ً
ّ
ّ
ِ
يكتف بعرض هذر الوقائع
أهميته ال تقتصران عمى ذلك ،فهو لم
أن ي دو مرجعاً جميل الفائدة .ولك ّن قيمة التقرير و ّ
ني أيضاً بتحميمها واستخراج دالالتها ،وبنقدها وتقييمها.
والمعطيات والظواهر وتوصيفها ،بل ُع َ

ِ
بمجمس التعاون في عيدر الخامس والثالثين ،وبدولة
هديةً تميق
العويط ُم ّ
تمنياً أن ُيش ّك َل هذا التقرير ّ
وختم َ
أشقاءهم في سائر
ف
ويعر ُ
يعر ُ
َ
ف أه َل الخميل ّ
دو مرجعاً مفيداً ّ
اإلمارات في عيدها الخامس واألربعين ،و أن ي َ
ِ
ٍ
لسمسمة تقارير عن
نهضة
انب مضيئة من
ثقافية عامرة وواعدة ،وعسى أن يكون فاتحةً
ُ
ّ
الدول العر ّبية بجو َ
الثقافية في المناطق العربّية المختمفة ،تُسهم في تحقيق تكاممها ،وترفد الثقافَة العر ّبية بما من شّنه أن
األوضاع
ّ

وينمَيها.
يطوَرها ّ
ّ

بالتوجهات الحز ّبية
بحية ،ليس لها ارتباط باألنظمة أو
ّ
مؤسسة دولية مستقمّة غير ر ّ
*مؤسسة الفكر العربي هي ّ
ّ
األمة ومبادئها وقيمها وأخالقها بنهل الحرّية
الطائفية ،وهي مبادرة
أو
ّ
ّ
تضامنية بين الفكر والمال لتنمية االعتزاز بثوابت ّ

األمة والنهوض بها
المسؤولة ،وهي تُعنى بمختمف مجاالت المعرفة وتسعى لتوحيد الجهود الفكرية والثقافية وتضامن ّ
هويتها.
والحفاظ عمى ّ
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