
، والصالة والسالم على رسوله العريب األمني، بسم هللا الرمحن الرحيم

من ِة االستشاريةأعضاَء اهليئ، كمال الدين بين هاينعطوفَة األستاذ رئيس اجلامعة
أيها احلفل ، الزمالء أعضاَء هيئة التدريس والطلبة، الزمالء عمداَء الكليات، األردن
، الكرمي

علميّ زٍ مركَ بوالدةها فيأرّحب بكم يف هذه الظهرية اليت حنتفي أن فيسعدين-
له أن .ماسلطةٍ وصاحبَ تعبريٍ وسيلةَ عتباره، طاباخلعىن مبقاربةيُ حبثيّ  وقد أرد

ت"حقل يتجاوز وأن يتجاوز ما يعربَّ عنه ، غريه من املخترباتكما يف "السرد
نّصاً متحرّكاً.وقد عتبار الواقع، التعبري األخرىليشمل املمارسات وأشكالَ ، للغة

"من  استشاريةة هيئ"واختارت، م عملهيت تنظّ التعليماتِ ال"سةُ ؤسّ املأعّدت"اللجنةُ 
لثقافة العربية واإلسالمية يف كادمييني واألكبار العلماء واملفكرين ومن املهتمني 

ية.جنبأمن جامعات عربية و ختصصات خمتلفة و 

من العلم ب النقدَ نا إىل أن نقرّ هو سعيُ (خمترب)اسمَ عليه أن نطلقَ دفعنا إىلوّمما-
الكراهّية "خطابَ اختارت اللجنةُ وأهواء.كما خواطرَ وليس، عتباره منجزًا عقلياً 

عّددِ التخطابَ مُ يقدّ ، يف العامني القادمنيوالعنف"حمورًا تنعقد حوله الدراساتُ 
وصناعة.ثقافةً بعد أن صارت الكراهّيةُ ، واالختالف واحملّبة والسالم

ما يثوي يف تكتشفُ ةٍ قدقراءةٍ إىلاحلاجةاملخترب من انطلقت فكرةُ -
وقد املفهومات.بعضَ أن تفّككَ و ، وأنساقأفكارٍ رؤى و من واملمارسات النصوص 
:منها خطيئاتٍ أقف عند ثالثِ ، نشائهشّجعت على إعواملُ تضافرت

على اللغة :اخلطيئةُ -1



راحلرب ف ادفعتْ للغةمكتوبةٍ نصوصٍ ُولدت مناليت تدور رحاها يف د
ا، ة الصراع اإلنسايندائر إىل  الكراهيةُ تاحتجبوكان أن.ساكنةفعًال ال ظاهرةً صّري

، ثقافيةأنساقاً تعكسفت على شكل أمثالٍ تكثّ ، ةمجاليّ ة لغويّ صيغٍ و بالغةٍ وراء 
يف "واخلوفالرعبدبُ أيرتّسخ"وأخشى أن .وبناءاً تفكيكالناقدمما ضاعف مهمةَ 

وحتثّ الكراهيةَ دُ متجّ تٍ حتمل عنواجريئةٌ مؤلفاتٌ وتطالعنا بعد أن طالعتنا ناثقافت
هلا يف أقسى امتحانٍ مترّ فيه ةُ بشريصارت الاً حدّ فُ التطرّ لقد بلغ .اعليها وتفرحُ 

"ما بعد اإلنسان".مرحلةَ لتدخلَ 

دمتجّ وحمموالتٍ مقوالتٍ ممّا فيها من نا الثقافيةَ مدّونتَ يَ ن ننقّ أعلينا تلذا 
مسامراتناعقَ ومنذ، إىل هجاء ومدحالشعرَ نامقسَ منذ أن ، الكراهية د
ا النشوةُ أقوالٍ على نا ومنذ طرب، "النقائضحول" تشرت العبدَ ال "من مثل، أخذتنا 

إالّ و "مثل إنك من منري"و "فغّض الطرفَ ومثل"والعصا معهالّ إ ة إن من غزيّ ما أ
.ها غريُ وكثريٌ ..."غزوتُ غزتْ 

ّ س)ويل(اإلفراط يفالثانية فتكمن يفاخلطيئةأما -2 ةٍ رخييّ ونصوصٍ تٍ رد
حبيسي صرف، هاأعناقِ مما حتتمل بقسرِ ها أكثرَ وحتميلِ ومواقفَ وآراءَ ومقوالتٍ 

منذُ فاحلربُ ، التأويالتتلك  ر ، ملذحبة الكربىمروراً ، الزير ساملو البسوسِ يف د
اللغةاتِ مجاليّ خلفَ تتوار ، والثأرالكرهو اخلوف قامت على ، ذاهحىت يوم الناس

علميةٍ ضوابطَ إىل االحتكامِ وضرورةِ التأويل""عقلنةِ أمهيةُ تربزُ ومن هنا .البالغةو 
تِ املفاهيمِ بناءِ إعادةِ أمهيةِ و ، املختلفةيف األنظارِ أخالقيةٍ و  واخلطا

وأنّ ، يف حركة التاريخالتأويالت يوازيه اصطراعٌ اصطراعَ أّن ، واخلالصةُ .واملقّدس
، موقداً وهكذا صار النصّ ، يف ساحة احلربحول النص يوازيه اصطراعٌ االصطراعَ 



ا نٌص  ، ها لغويّ أساسُ حربنا املعاصرة حربٌ القول:إّن مما يدفعين إىل  تب كُ ميدا
.للغة 

وأحرقنا  ، الفلسفةَ نارباححني ، )العقل(علىاجلنايةأما اخلطيئة الثالثة فهي -3
ر دمّ ، .فحني غاب العقلُ العقل العريبيف أزمةٍ وما أدى إليه من ، الفالسفةكتبَ 
ز حني غاب العقلُ و ، عاليةبكفاءةٍ بالدَ  حني غاب العقلُ و ، فينااإلنسانُ م ا
التاريخَ تصنعُ ليرتك الدمهاءَ ه مسؤوليتوختّلى عن املثقف التاريخ وانزوىمننا خرجْ 

بالد يف صاحلاً ليكون ، ابن رشدعقلُ وحني غاب العقل تعّطل فينا ، هوتوجهُ 
لتايلالغرب فقدت العقالنيةَ متطرفةٍ قراءاتٍ و ويالتٍ الواقع نتيجةُ كوارثَ فإنّ ، .و

لتطرّ حياتَ تْ صبغو املوضوعيةَ و  ف .نا 

الذي يستندُ العلميّ للنظر النقديّ ةٌ ملحّ احلاجةَ أنّ ، يف هذا املخترب، نؤمنُ - 
نحن حباجةٍ فمات.ض من املقدّ تتمخّ ونتائجَ علميةٍ وخطواتٍ ورؤيةٍ ومنهجٍ إىل نظريةٍ 

حناول يف و .والتارخييَّ واإلعالميَّ والديينَّ السياسيَّ و األديبَّ اخلطابَ نقرأَ إىل أنْ 
يراالذي مل يعدْ ، معهوالتعاملِ إىل اآلخرِ لنظرِ يف اطريقًا سَ أن نؤسّ ، أيضاً املخترب 

تسود.أالصراع ومن ثقبٍ سوى من طاقةِ  فةَ واأللاحلبَّ عيشَ ن نأعلينالقد 
د واالختالفِ على التعدّ تنهضُ نسانيةٍ إما يف ثقافتنا من قيمٍ وأن نقّدمَ ، والسالم
.والعدالة

اليت تُعىن بصناعةِ للجهاتِ هامقدّ ييكون بيتًا للمشورةأنا يف هذا املخترب نأملُ -
ثقافية والدينية ة للتعددية المظلّ أن يكون، أيضاً ، ملو.علميةقرارات على أسسٍ ال

اإلنسانية واملظلةِ الثقايف املشرتكِ عن يف البحثِ نا النقديةِ ناهجِ وحافزًا مل، والسياسيةـ
ا ا مُل أن ي، واملختلفنيألغيارَ اليت جتمع يف عباء تٍ بحثَ و ع والجتمّ عن  هو



املخبوء يف ثقافتنا بدل وجه نساينّ الكشف عن الوجه اإلوأن يسعى إىل ، كتفكّ 
مجيعاً وتلك مسؤوليات عظيمة حتتاج إىل ، وشيطنة اآلخرعالصرا  .تضافر جهود

سيسًا على كل ما سبق- ليشملَ يف"دعو اىل توسيع مفهوم"النقد الثقافإنين أ، و
.يف اهتماماته "اإلنسانية"مع "الفرديةُ "لتتساوى، اإلنسايناملشرتكَ 

الذي مّكننا، حضوره ودعمه املوصولبرئيسها على أكّرر شكري للجامعة ممثلةً -
اللجنة زميلّي يف شكري أيضًا إىل و ، ز الوجودإىل حيّ الفكرةمن أن خنرج هذه

ا، :أ.د.ماجد القرعانسةاملؤسّ  ت يف قسم اللغة اإلجنليزية وآدا و ، أستاذ اللغو
و ، يف قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية، أستاذ العلوم السياسية، أ.د.مجال الشليب

ت وحتليل اخلطاب يف قسم اللغة أستاذة ، الزميلة الدكتورة خلود العموش اللغو
ا أشكر كما ،  هم وروحهم اجلامعة وعملهم بروح الفريقعلى جهود، العربية وآدا

من اجلامعات األردنية ، يناتفضلوا بقبول انضمامهم إلالذين االستشاريةَ اللجنةَ 
م ، والعربية واألجنبية ً وإين على يقني أ ومسامهاً هاً وموجّ خربةٍ وبيتَ سيكونون عو
من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وإداريني من بذل جهداً وأشكر كلّ يف بناء املخترب.

وجلان.

شهار مركز آخر نعكف على إعداد طويلٌ وقتٌ أرجو أن ال ميرّ - حنتفي فيه 
ق أرجو أن يتحقّ "مركز دراسات اإلرهاب والتطّرف"و وهو، يف هذه األثناءنظامه
.احلديثة اإلنشاء"كلية الدراسات االسترياتيجية"يفستقبل""مركز دراسات املإنشاء


