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  ...متهيد -1
إن الغالبية العظمى من القابليات العلمية اليت تعمل يف األقطار النامية، تعيش يف دوامة املشاكل اليت تعاين منها 

فالغالبية العظمى من هذه األقطار اليوم عالة على . عامل احلديث شيئاً مذكوراًهذه األقطار دون أن يقدموا لل
  .اتمعات الغربية يف مأكلها وملبسها وحاجياا اإلستهالكية وغري ذلك من مناحي حياا

موماً، وليس هناك من شك يف أن اإلمكانيات العقلية للباحث يف العاملني العريب واإلسالمي ويف األقطار النامية ع
ال ختتلف عن مثيالا لغريهم من الباحثني، وليس أدل على ذلك من تفوق وبروز الكثريين من العلماء يف هذه 

إال أن الباحث يف . األقطار يف املؤسسات البحثية القائمة يف العامل الغريب من جامعات أو مراكز أحباث متقدمة
ته بالضمور، وينضب إنتاجه يف ضوء غياب املؤسسات البحثية هذه األقطار ما إن يعود إىل وطنه حىت تبدأ قابليا

  .الرصينة، واإلمهال الصارخ الذي يعاين منه البحث العلمي يف بلده
ويف الوقت الذي بدأت بعض األقطار بتوجيه اهتمام ال بأس به إىل مناحي البحث العلمي بتأسيس مراكز 

حباثها وتريد من تلك املراكز أن تؤيت أُكُلها بني عشية للبحث العلمي وغريها جندها ال تصرب على قطف مثار أ
وما إن جتد بطءاً يف إنتاج هذه املراكز حىت تدير هلا ظهرها، وتسلط عليها املضايقات، وتقليص . وضحاها

فكيف ميكن أن يبىن التراث العلمي يف ظروف مثل هذه؟ خاصة وأن مراكز . النفقات بل واإلغالق أحياناً
ة تقدم ألمثال هؤالء الباحثني املغريات والتسهيالت لترك أوطام واإللتحاق ا، وبذلك جتد األحباث الغربي

اآلالف منهم الذين جيدون يف ظروف أوطام اليت ذكرنا مربرا للحاق بتلك املراكز الغربية، حيث جيدون فيها 
  .ما حيقق طموحام العلمية واملادية معاً

البحث العلمي يف األقطار النامية على قلتهم فيشكون من عدم وصول املشاكل  أما العاملون الباقون يف مراكز
العلمية إليهم، بل وإن حلها يتم بقرارات غري مدروسة من قبل إداريني ال كفاءة هلم، وبذلك يزداد احلاجز 

درة على صياغة النفسي والعلمي بينهم وبني اجلهات املستفيدة من األحباث، فغالباً ما تكون تلك اجلهات غري قا
مشاكلها بطريقة مفهومة من الباحثني، بل وإن اجلهات التطبيقية ختشى من انكشاف ضعف طاقاا عند عرض 

ويتردد الباحثون يف اإلتصال بتلك اجلهات، وهم أهل العلم . مشاكلها على الباحثني من خارج مؤسساا
  !ن يبدأ أوالً؟وهكذا تدخل املشكلة يف حلقات مفرغة، فحواها م.. والشهادات

   
وغالبا ال . قن عن األحلاث اليت يستطيعون حلها، أم اجلهات اإلنتاجية تبحث عمن يستطيع مساعدا         

تثق باخلربات اليت يتمتع ا الباحثون والسرعة اليت يعملون ا، لذلك ال تعرض املشاكل عليهم بل يتم البت 
ع األموال واجلهود واخلربات إىل أن تقع مرة أخرى يف أيدي وتضي.. فيها بأساليب أخرى غري علمية عادة

اجلهات والشركات األجنبية اليت تستخدم الوسائل املشروعة وغري املشروعة يف تقدمي احللول واخلربات العلمية 



اليت غالبا ما تقبلها املؤسسات اإلنتاجية برحابة صدر، وال ترضى للمؤسسات ) واخلادعة تارة أخرى(تارة 
هذا يف الوقت الذي جند فيه . ثية واإلستشارية الوطنية عشر معشار ما تقدمه سخية للجهات األجنبيةالبح

الشركات األجنبية تبحث عن ذوي الكفاءات العرب الستخدامهم يف البحث يف مشاكل بالدهم فهم أفضل 
  .من غريهم يف تقدمي احللول هلا وختطيط تنمية بالدهم

  
  

  ..طار الصناعيةالباحث العلمي يف األق -2
حيتل الباحث العلمي يف األقطار الصناعية مكانة مرموقة، فالتخطيط خيضع للبحث العلمي، واإلختراعات 

حىت الفنون .. والتقدم اإلقتصادي هو نتيجة البحث العلمي.. والتقدم العلمي هو نتيجة البحث العلمي
العلمية ملشاكل اتمع وبشكل يتناسب مع  والعالقات اإلجتماعية ختضع للبحث العلمي، الذي يقدم احللول

متطلبات اتمع وفق املعايري والنظرة الغربية، فالفلسفة والنظرة يف احلضارة الغربية حنو الكون واإلنسان واحلياة 
وما يتعلق ا هو الدليل للباحث ومن مث يصوغ عمله ونشاطه ملا حيقق املزيد من التقدم، خدمة لتلك الفلسفة 

  .إىل احلياة والنظرة
وهكذا فإن الباحث ومراكز األحباث واجلهات املخططة لألحباث يف احلضارة الغربية، تكون منظومة حساسة 

وقد أٌفسح اال له لكي . تيحث متطلبات اتمع ومن مث تبحث عن احللول ملا يصادف اتمع من مشاكل
تقرر أخرياً درجة أمهية األخذ بتلك احللول من يعرض على قيادات وأفراد اتمع نتائج تلك األحباث لكي ي

  وهكذا فقد مث توفري احلرية الكافيةواحلماية للباحث من جهة والدميقراطية. عدمه
وال نقول . من جهة أخرى بشأن نقد وتقييم النتائج العلمية على األقل من قبل املختصني أو الذين يعنيهم األمر 

العلمي ولكن هناك حياداً ال بأس به جتاه الباحثني وآرائهم ما مل تصطدم مع  بأن هناك حياداً مطلقاً جتاه النتاج
إن ). جمموعات الضغوط يف اتمع الغريب(عقائد ومصاحل السواد األعظم من اتمع أو اجلهات املتنفذة فيه 

رب لذلك فإن مراكز األحباث والتراث البحثي العلمي قد استغرقا قرونا حىت وصال إىل ما مها عليه يف الغ
وحىت . الباحث جيد مهمته يسرية نوعا من ألن الظروف حوله هي اليت توفر له الوسائل والطرائق للتقدم يف حبثه

يف حالة كون املركز البحثي غري موجود أصالً وعليه أن يبنيه فإن بناءه ال يبدأ من فراغ، فهناك الكثري من 
قيق واجباته، خبالف الوضع الذي عليه احلال يف األقطار العربية األمثلة السابقة وما حوله يساعده ويدعمه يف حت

واإلسالمية بل والنامية عموماً، إذ على الباحث أن يسبح عكس التيار، وأن يبدأ من فراغ مطلق، وأن يصنع 
  .كل ما حوله من ظروف لكي يسري حنو هدفه

 يعيشها أقل من مستوى اإلبتكار إن مستوى اإلبتكار املطلوب من الباحث الغريب يف ضوء الظروف اليت
املطلوب من الباحث العريب يف وطنه، فاألخري حيتاج إىل مواءمة فريدة ورائدة بني ظروف صعبة بل ومتناقضة 
بعضها يهدم بعضا لكي خيرج من خالهلا بعمل وإنتاج ملموس يف ضوء مدة زمنية ال يصرب اتمع على إعطاء 

وهكذا جند الباحث العريب . استغالالً أمثل، وال تسمح له أن جيرب فيخطأ املزيد منها خاصة ملن مل يستغلها
جنده يفشل يف .. الناجح يف املؤسسات البحثية الغربية حني يعود لوطنه ومعه كل اخلربات اليت اكتسبها هناك

ل العقبات وطنه ال لشيء سوى أنه ال جيد الظروف السهلة امليسرة احمليطة بالبحث العلمي يف بلده، بل جيد ك



والتناقضات من حوله، وهو ليس مهيئاً حلل مثل هذه اإلشكاالت التيت حتتاج إىل ابتكار من نوع آخر ودراية 
وهكذا يفشل هذا الباحث يف إجياد احللول ملا حيتاج جمتمعه، فتلجأ الغالبية . بأمور بلده مل يكتسب اخلربة فيها

غرب عند دراستهم لنيل شهادام العليا مما ال جيد تطبيقاً يف العظمى منهم يف إكمال ما بدأوه من أحباث يف ال
  .جمتمعام إال القليل، والكثري مما ال تلح احلاجة للبحث فيه

فقد هيأ هلا العامل املتتخلف حقول جتارب إلكساا خربة رائدة تستعملها يف ) أما الشركات األجنبية اإلستشارية
ت بتجربة ما وفشلت قلما يسمى ذلك فشال بل هو جناح ليس وراءه جناح فإذا ما قام.. أماكن أخرى من العامل

وإذا ما انكشفت حقيقة فالسبب يعود للبلد املتخلف وليس للشركة أو الباحث .. أو يغض عنه الطرف
  .وهكذا فإن ختلف البلدان النامية يزيد من إكساب الغرب خربة وسيطرة ونفوذا.. الغريب

لى املعلومات، فالباحث أو اخلبري األجنيب تقدم له كل املعلومات اليت حيتاجها ومثة أمر آخر، هو احلصول ع
واليت ال حيتاجها، أما الباحث الوطين فاحلصول على املعلومات عليه حرام يف كثري من األقطار النامية، فمن أين 

ميلك خربة وال يسمح له علم عما حييط ا من أمور شيئا ؟ وكيف ترجو مشورة من مل يأيت باحللول ملشاكل ال ي
وهكذا نستنتج أن تقليد الباحث العريب للباحث الغريب ال جيدي نفعا فإن عليه أن يبتكر .. أن يكتسب خربة ؟ 

               .الكثري يف ضوء ما حييط به من ظروف يف جمتمعه ، وبذلك حيتاج إىل درجة عالية من اإلبتكار 
  
  

  ..اإلسالمي الباحث العلمي يف التراث العريب -3
سوف نلقي الضوء على مكانة الباحث العلمي يف احلضارة اإلسالمية لعلنا جند فيها ما يساعدنا يف تلمس طريقنا 

  .يف املستقبل
مل تكن العلوم الطبيعية يف احلصارة اإلسالمية منفصلة عن العلوم اإلنسانية ةالدينية، لذلك جند العامل الفلكي أو 

لذلك فإن مناقشتنا هذه عن البحث العلمي يف احلضارة . الفقه واللغة من جهة أخرىالرياضي هو مؤرخ وعامل ب
اإلسالمية ال ميكن حصرها يف العلوم التقنية والطبيعيةبل ينبغي أن تشكل كافة جوانب احلضارة اإلسلمية 

  .املترابطة
ياضيا مدركا لواقع احلياة العلمية عاملا أو شاعرا أو فقيها أو فلكيا أو ر' لقد كان الباحث يف احلضارة اإلسالمية

لقد كان من . يف جمتمعه ومطلعا بل ومترابطا ومرتبطا بالنتاج العلمي ألقرانه ومن سبقوه من الباحثني والعلماء
ومل يكونوا .. أهم ما ميتاز به العلماء العرب واملسلمون الشمول والصدق والدقة والقناعة والزهد والصرب

وكانت الغالبية العظمى منهم تبحث وتكد وجتتهد ابتغاء وجه اهللا، .. ادية إال ما ندريلهثون وراء املكاسب امل
عرفوه عبادة وجهادا، مهتدين دي .. فقد عرفوا البحث العلمي وطلب العلم بكل فروعه اليت ختدم األمة

ا يف السموات أفال يعقلون، قل انظروا ماذ..أفال يتدبرون، ..القرآن الكرمي يف حثه على استعمال العقل 
، أومل يروا أنا نسوق املاء ..، أومل يتفكروا، أومل ير اإلنسان أنا خلقناه..، قل سريوا يف األرض فانظروا..واألرض

، إمنا ..، علم اإلنسان ما مل يعلم..، وعلمناه صنعة لبوس لكم..، أوال يرون أنا نأيت األرض..إىل األرض اجلرز
  ). أنفسكم أفال تبصرون، ويف..خيشى اهللا من عباده العلماء



وهكذا جند العلماء العرب واملسلمني تشدهم إىل عملهم ونتاجهم، روح وشعور يتسامى عن املادة وينأون 
بأنفسهم أن يقعوا يف حبال الشهرة واجلاه واملنصب واملكانة اإلجتماعية وغريها من األمور املعنوية اليت حيرص 

  .زءاً من املكافأة الدنيوية هلم من قبل جمتمعامعليها علماء العرب اليوم واليت تعترب ج
إن البحث وطلب الباحثني وطلب العلم من الباحثني العرب واملسلمني كان يف عامته عمال من األعمال املرتبطة 

بالعبادة ورضوان اهللا تعاىل عليهم ويف ذلك يقول اإلمام الغزايل الذي أرسلته أمه يف صغره إىل املسجد يطلب 
وهذا ينطبق على ".. إبتغينا العلم لغري اهللا فأىب أن يكون إال هللا: "كي حيصل على مهنة يعيش منها، يقولالعلم ل

مئات بل آالف من العلماء املسلمني الذين كانوا ال جيدون ما يقيمون أودهم وأود عائالم إن كان هلم عوائل 
ا يبحثون قط عن شهرة أو جاه أو سلطان، بل إال من نسخ الكتب أو بيعها أو أعمال يدوية بسيطة، ومل يكونو

  .كان أغلبهم يتحاشون اإلختالط مع السالطني واألمراء خوفاً على دينهم من أن يعاب بأذى
إال أن التقليد احملض ملا . واليوم تالقي الدعوة إىل العودة إىل تراث األمة استحساناً لدى الكثري من خملصي األمة

بذل فيه مبتكروه وجهدهم لكي يصلح لعصورهم ال يستدعي بالضرورة صالحه هو يف طبيعته جهداً بشرياً 
  .لعصور أخرى

إن استنهاض األمة بتقليد أولئك السلف يكون بتقليدهم يف خصاهلم اليت مرت من جهة، وابتكار األساليب 
  .احلضارة احلاضرة والوسائل اليت جتمع بني تلك املثل والتقاليد اليت محلوها وما جيابه اتمع اليوم يف ضوء

إن التحدي الكبري الذي يعاين منه الباحثون العرب واملسلمون اليوم، يكمن يف اإلبتكار للجمع بني التراث 
  .وروح العصر وهذه مهمة ليست باليسرية كما يتراءى ألول وهلة

  
  

  :مزايا الباحث العلمي الذي حنتاج -4
ف يف مؤسسة مكتوب على باا مركز حبث كذا أو من هو الباحث العلمي الذي حنتاج؟؟ ليس هو املوظ)

فاملفكر . الباحث هو الرائد الذي ال يكذب أهله والدليل هلم يف ظلمات اجلهل والتخلف.. مؤسسة حبث كيت
لذلك فإن الباحث األمني جيب أن يتسم .. باحث، والوصحفي النشط باحث، والكاتب باحث، واملؤرخ باحث

هلذا فإن مواصفات البحث تشمل ال .. إىل حلول للمشاكل اليت يبحث فيهابالصدق واإلصرار على الوصول 
  .اجلانب الفين واجلانب األخالقي: حمالة اجلانبني املترابطني

انب املشكلة اليت يبحث عن حل هلا، فهو بذلك جوجيب أن يكون الباحث مطلعاً على كل .. يف اجلانب الفين
ملختربية واإلتصاالت احلديثة لكي ال يبذل جهوداً يف حل مشاكل قد مت حباجة إىل املصادر الوثائقية واألدوات ا

حلها يف مكان آخر، وأن يعرف ما يرتبط باملشكلة اليت يدرسها من أمور، لذلك فإن الباحث جيب أن يتصف 
مبؤهالت فنية ذات عالقة مبوضوع حبثه وأن يكون حريصاً أشد احلرص على الوصول إىل نتائج مفيدة وأن ال 

  .خر جهداً يف سبيل حتقيق تلك الغايةيد
فإن الباحث جيب أن يتصف بالصدق مع نفسه ومع من أئتمنه على أداء تلك األمانة .. أما يف اإلجتاه األخالقي

وأن يقوم بواجبه على أكمل وجه، وان ال تقف العقبات املادية الشخصية حائالً دون أدائه لعلمه، ليس املقصود 
يف الدنيا وال يهتم حباجاته املادية ولكن عليه أن ال يقيم أية عالقة مباشرة بني املكافأة  من ذلك أن يزهد الباحث



أو الراتب وبني نزاهة العمل البحثي ودقته وأصالته، فليس املوضوع موضوع بيع وشراء وعقد وتعاقد إن أخل 
يس األمر كذلك ولن تتقدم أمة فل) من وجهة نظره(أحد الطرفني جبزء من العقد كان الثاين يف حل من اإللتزام 

  .روادها ذه العقلية
إن املوضوع هو موضوع جهاد، فالباحث جيب أن يكون جماهداً عاهد اهللا تعاىل على أداء واجبه سواء وىف 

والفرق بني . أما إن مل يكن كذلك فهو أجري يقوم بأداء عمل معني، وليس رائداً.. العباد بدفع مكافآم له أم ال
واحلق أننا لن ).. كر وأنت حر(األجري كالفرق بني عنترة قبل أن يدرك حريته وبعدها حني ناداه أبوه الرائد و

ولكن تقدم البحث احلقيقي لن .. ولن نصل إىل وضع يكون فيه كل الباحثني جماهدين، فال بد وأن بينهم أجراء
ية أو أن بيدهم زمام املبادرة، فلن يكون يقع على عاتق األجراء بل ااهدين، وما مل يكن ااهدون هم الغالب

إن بني املواصفات الفنية واألخالقية مواصفات ال بد منها ملن يتقدم لكي ينال تسمية . ألحباثنا تقدم يذكر
الباحث، فعله أن جيرب نفسه على صفات يلزمها إلتزاما، عليه أن يكون صبوراً واقعياً للظروف احمليطة ببحثه 

ق نتائج باهرة، منظماً يف عمله ال تشوش على تفكريه عقبات أو اضطرابات العامل من حوله متواضعاً إذا ما حق
رغم أن عليه أن يعيش مهوم أمته ويساهم يف حلها وأن يستغل كل ما يتوفر له من خدمات وحاجيات بأفضل 

صى اهتمام للتعامل وجه حىت وإن كانت يسرية فال يسرف يف متطلبات فوق طاقة املصادر املتوفرة، وأن يويل أق
مع البشر من حوله من مساعدين وباحثني آخرين وذوي عالقة، وال يتعاىل على من هو دونه علماً ومعرفة وال 

  .يسفه رأياً مهما كان ساذجاً فرب حكمة مث الوصول إليها من فم جاهل
  
  

  ..مؤشرات حنو تكوين الباحث العلمي الكفوء -5
دأ من اخلطوات األوىل يف تربية وتعليم األطفال وتوجيههم حنو اإلبتكار إن مناقشة اسلوب تكوين الباحث تب

وإفراز ذوي املواهب اخلاصة وتنمية تلك املواهب، ومن مث توجيه املوهوبني حنو مواهبهم، إضافة إىل تربيتهم 
  .األخالقية والنفسية لكي يكونوا أفراداُ أسوياء يستطيعون التعامل مع جمتمعام باتزان وواقعية

إن موضوع تنمية قابلية اإلبتكار لدى األطفال بصورة عامة واملوهوبني منهم بصورة خاصة هي من العناصر 
  .اهلامة املؤدية إىل تكوين باحثني يف خمتلف مناحي احلياة

أما يف مراكز البحوث واجلامعات واملواقع املتخصصة، فإن هناك ضرورة إليالء تنمية قابليت الباحث أمهية 
لقابلية على اإلبتكار موهبة ميكن تنمينها، ومن ضمن ذلك تنمية قابلية الذاكرة ودقة املالحظة قصوى فا

واملواهب الرياضية واألساليب العلمية للتحليل واإلستنتاج والعلوم املتعلقة باإلحصاء واستخدام اآلالت اخلاصة 
  .ةوالربجميات احلديثة املساعدة وغري ذلك من األساليب العلمية املساعد

فإن املشكلة يف احللقات الدراسية وجمموعات البحث واللجان العلمية ونشر األحباث .. أما يف حقل التخصص
وتقييم ودراسة األحباث ومعايري التقييم واملناقشات العلمية وغري ذلك من األمور التخصصية الدقيقة والعامة، 

  .تؤدي إىل تنمية قابليات الباحث ورفع كفاءته يف حقل ختصصه
أما اجلوانب األخالقية والنفسية واإلجتماعية فيمكن تنميتها هي األخرى باملناقشات الصراحية واحملاضرات 

  .العامة والقدوة احلسنة ممن هو أكثر علماً وأكرب سناً



إن أسلوب العمل اجلماعي يف احلضارة اإلسالمية كان يتم بعالقة وثيقة بني الشيخ وطلبته، وجنده يف بعض 
وتكون من  البحثية الغربية حيث يلتف عدد من مساعدي الباحث والباحثني حول باحث قديراملؤسسات 

  .أقصى أمانيهم أن يقترن اسم أحدهم باسم ذلك الباحث القدير والعامل املشهور
فالباحث ..إن هذا األسلوب هو ما حنتاجه يف مؤسساتنا الببحثية سواء يف اجلانب العلمي أو يف اجلانب األخالقي

دير جيب أن يكون مربياً وموجه وعاملاً ومن مث يلتف حوله طلبته ومساعدوه ال ليتعلموا حقائق علمية وخربة الق
  .فحسب، بل وأساليب تعامل وحكمة وأخالق أيضاً

إن على الباحث يف بالدنا مهام خاصة قد ال يستدعي توافرها للباحث يف ديار الغرب، فمستوى اإلخالص 
اً يف الغرب، أما لدينا فإن ذلك ال يكفي هنا حيث جيب أن يتميز الباحث يف إخالصه العادي يكاد يكون كافي

وعليه أن يكون حساساً ملتطلبات التنمية اليت حيتاجها وطنه، وأن يكون رد فعله .. وهذا الذي يتساوى بااهد
احثني العرب واملسلمني، ومن املزيد من احلرص واملثابرة، واحلق يقال أن هناك الكثري من املثبطات احمليطة بالب

يف حني حيتاج الباحث إىل .. تلك سوء اإلدارة والتقلبات السياسية العنيفة وامشاكل اإلقتصادية وغريها
اإلستقرار الفكري والنفسي املشجع على البحث واإلبتكار وهذا ال يتأتى إال باإلرادة القوية واحلرص على 

  .صدرهاالتغلب على املثبطات مهما كان نوعها وم
.. ، هو عامل سيء يؤدي إىل تدهور القابلية على اإلبتكار والعطاء)بسب الظروف احمليطة(إن القلق بشكل عام 

إال أن حسن استغالل الظروف يف حالة القلق ميكن أن تعكس الواقع وتؤدي إىل طفرات وقفزات ال ميكن 
اجلسيم كاحروب واحلصار واملقاطعة  فاخلوف من الفناء أو ظروف اخلطر.. احلصول عليها يف ظروف عادية

ولقد علمنا .. وغريها ميكن أن تكون حافزاً لقفزات ال ميكن الوصول إليها اعتيادياً يف ظروف السلم أو الرفاه
أما التحسينات والتطويرات فيمكن أن تأيت يف .. التاريخ أن القفزات النوعية اهلائلة ال تأيت إال يف ظروف صعبة

  .حةظروف الرخاء والرا
لذلك فإن ظروف األمة الصعبة واملصريية اليوم ميكن أن تؤدي إىل قفزة هائلة إذا أعد هلا حكماء األمة العدة يف 

أو إىل نكبة هائلة ال مسح اهللا، إذا ما نكص أولئك أو فرطوا يف واجبهم يف هذه احلقبة .. كل مناحي احلياة
  .احلرجة من تاريخ األمة

  
  

  ..حباثاإلبتكار يف اختيار األ -6
إن تأسيس مراكز األحباث ومواضيع األحباث وتنظيم عملية البحث كل ذلك حيتاج إىل ابتكار، فليس مفيداً أن 

وليس مفيداً أن يقوم . ننشيء مركزاً للبحث مماثالً ملا هو منشأ يف مكان آخر إال أن جند لذلك منفعة خاصة
فاإلبتكار ضروري يف إنشاء مراكز .. يف مركز آخرذلك املركز مبا يقترحه خبري أجنيب أو أن جيري ما يتم 

األحباث ويف اختيار مواضيع األحباث ويف تنظيم عملية البحث ولذلك فإن العاملني يف عملية البحث جيب أن 
  .يكونوا على درجة من قابلية اإلبتكار ولكي تكون نتائج األحباث مفيدة

د لتقدمنا أال وهو السري على اخلطى اليت سار عليها إن أهم ما جيب أن نتخلص منه هو فكرة وجود طريق واح
إن معرفة ما قام به ويقوم به الباحثون الغربيون أمر ضروري لكن . الغرب للوصول إىل بعض ما وصلوا إليه



إن تقليد املغلوب للغالب هو سنة .. السري على جهم وتقليدهم يف كل صغرية وكبرية هو اخلطر الذي يتهددنا
لكن عدم انقيادنا لتلك السنة وحماولة اإلبتكار بدل التقليد بدل .. عنا ابن خلدون قبل قرون إجتماعية كتب

التقليد هو األساس إلحياء حضارتنا وتأكيد استقاللنا وهذا اإلبتكار بالتأكيد أصعب كثرياً من التقليد واألخذ 
  .بالنهج املنظور أمامنا

أن نسري يف الدرب الذي سار فيه فعلياً، فنصل إىل ما وصل ومثة أمر آخر هو أن الغرب نفسه لن يسمح لنا ب
فهناك جماالت حمرم علينا الولوج فيها، وهناك جماالت حمبذ لنا .. إليه يف كل ااالت حتو ولو وصلنا متأخرين

  الدخول إليها، فهل علينا أن ننفذ ما ميكن علينا أم هناك طريق آخر علينا أن نسلكه؟
األحباث النابعة من حاجة األمة فعليأ؟ وكيف نبحث عن مواضيعها؟ وكيف ننظم عملية  وهنا جيب أن نسأل أين

  البحث؟
إن اإلبتكار يف ذلك هو األساس ولذلك فنحن حباجة إىل البحث أوالً يف ذلك قبل أن نقوم بعملية البحث 

يل شهادم العليا، وعلينا أن إن علينا اقتراح مواضيع أحباث لطلبتنا يف الداخل واخلارج، أثناء قيامهم بن. نفسها
جنيب عن كل األسئلة اليت تطرح يف مثل هذه الندوة ال بأجوبة مرجتلة ولكن بدراسات وأحباث لكل فقرة أو 

  .فكرة تطرح فيها


