فيالدلفيا تقيم مؤتمرھا الدولي العشرين تحت عنوان
)الشباب :التجل ّيات وآفاق المستقبل(
"في ضوء ما تشھده المجتمعات العربية من أحداث جسام ،فإن دور الشباب يظل معقد
الرجاء بمستقبل أفضل .لكن دور الشباب ما زال مھمشاً؛ إذ لم يمارسوا ،بعد ،حقھم في اإلبداع
والتفكير الناقد والمشاركة الفعلية ،سواء في عمليات صنع القرار ،أم في تشكيل الرأي العام ،أم
في صياغة مستقبل األمة العربية .وھي تعبر اآلن مخاض التصدي لإلرھاب بكل صوره التي
لم ي ّدخر مروّ جوھا وسعً ا لتسويغھا طائفيًا أو مذھبيًا .وانطالقا ً من ھذه الخالصة المبدئية ،فإن
المؤتمر الدولي لجامعة فيالدلفيا ،يطمح في دورته العشرين ،إلى القيام بكشف حساب تفصيلي،
لتجليّات الشباب في الموروث العربي ،وتشخيص صريح لظروفھم في العصر الحديث والواقع
الراھن ،وصوالً إلى استشراف آفاق إطالق طاقاتھم ،ليكونوا قادرين على التعبير عن إمكاناتھم
المختزنة وتوظيفھا بالطريقة المُثلى"....
بھذا الخطاب ،توجھت اللجنة المنظمة للمؤتمر -الذي سيعقد ما بين الثالث والخامس من
تشرين القادم– إلى الباحثين واألكاديميين والمثقفين العرب ،مقترحة عليھم اإلسھام في تغطية
المحاور التالية:
أوالً :تجليّات الشباب في الموروث) :األدب ،األديان ،الفنون ،الثقافات الشعبية ،الفلسفة،
التاريخ(.
ثانيًا :تجليّات الشباب في الخطاب المعاصر) :األدب ،الفنون ،اإلعالم واالتصال،
ّ
منظمات المجتمع المدني ،المؤسسات التعليمية ،الفلسفة والفكر ،السياسة(.
ً
ثالثا :الشباب العربي في خطاب االستشراق) :األدب ،الفكر ،اإلعالم واالتصال،
الفنون(.
رابعًا :الشباب واستشراف المستقبل) :الشباب والتشريعات ،الشباب والقيم ،الشباب
والتغيير ،الشباب والتنمية ،المواطنة والھوية(.
وأ ّكد الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية اآلداب والفنون في جامعة فيالدلفيا ،أن
اللجنة المنظمة للمؤتمر قد شرعت منذ اختتام المؤتمر السابق )تجليات المرأة وآفاق المستقبل(
في توجيه الدعوات للجامعات والمؤسسات الثقافية األردنية والعربية والرد على استفسارات
الباحثين األكاديميين والمثقفين الراغبين ،حيث بلغ عدد الذين أرسلوا ملخصات األبحاث وأبدوا
رغبتھم في المشاركة حتى اآلن ،مئة باحث وأكاديمي ومثقف من كل األقطار العربية.

وأضاف الدكتور غسان عبد الخالق ،كما عوّ دنا المشاركين في ھذا المؤتمر الدولي
النوعي ،فإننا حريصون على توفير منصة رفيعة للحوار وتبادل األفكار والخبرات ،بعي ًدا عن
أية مواقف أيديولوجية مسبقة ،حرصًا منا على الوصول من خالل المشاركين أنفسھم إلى
توصيات عملية وواقعية وقابلة للقياس والتنفيذ ،ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﻬم ﻓﻌﻼً ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ

وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ.
اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد ﺗﺟﺳﻳر اﻟﻬوة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻳن اﻟﺷﺑﺎب
ّ

وبخصوص أوراق المؤتمر السابق )المرأة :التجليات وآفاق المستقبل( فقد أضاف
الدكتور غسان عبد الخالق قائالً :بعد أن تم تحكيم كل األبحاث المقدمة للمؤتمر حسب األصول
وتكاملت ردود المقيمين بخصوصھا ،فقد ش ّكلت –كالمعتاد -لجنة لتحرير ونشر الكتاب قبل
ً
متميزا
انعقاد المؤتمر القادم ،ومن المتوقع أن تمثل أعمال المؤتمر السابق مرجعًا علميًا وثقافيًا
للباحثين واألكاديميين العرب.
ونوّ ه الدكتور غسان عبد الخالق إلى أن جامعة فيالدلفيا قد أقامت حتى اآلن  19دورة
من مؤتمرھا الدولي ،اضطلعت على التوالي بالتصدي لتشخيص ومعاينة مشكالت الواقع
العربي ،قديمًا وراھ ًنا ومستقبالً ،بدعم استثنائي من مجلس أمناء الجامعة وعلى رأسه السيدة
ليلى شرف ورؤسائھا المتعاقبين الدكتور فؤاد الشيخ سالم والدكتور عدنان بدران والدكتور
مروان كمال والدكتور محمد عواد والدكتور معتز الشيخ سالم الذي يرأس الجامعة اآلن وأبدى
حرصه الشديد على إقامة الدورة العشرين من المؤتمر وتوفير كل سبل الدعم المطلوب لھا.
والجدير بالذكر أن الموقع اإللكتروني للمؤتمر ھو
) (http://www.philadelphia.edu.jo/arts/artsconf/كما يمكن مراسلة لجنته
المنظمة على العناوين اإللكترونية التالية:
).(Philadconf20@yahoo.com) (Philadconf20@gmail.com
وفيما يلي مسرد بعناوين الدورات -وعددھا  -19التي أقيمت حتى اآلن:
الذات واآلخر /التفاعل الثقافي /تحليل الخطاب العربي /العولمة والھوية /الحداثة وما بعد
الحداثة /الحرية واإلبداع /العرب والغرب /الحوار مع الذات /استشراف المستقبل /ثقافة
المقاومة /ثقافة الخوف /ثقافـة الصورة /ثقافة الحب والكراھية /ثقافة التواصل )في الثقافة
والتاريخ والرحالت( /ثقافة التواصل )في األدب واإلعالم والفنون( /الثقافات الشعبية /ثقافة
التغيير /ثقافة التنمية /المرأة :التجليات وآفاق المستقبل.

