
 اندية مصطفى كتورة د ال األستاذة  كلمة
 ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ،السادة احلضور،السيدة الدكتورة هدى حجازي , األستاذ الدكتور رفعت العوضى
 

ىف هذا  تكماحبضر أرحب ،والعلوم السياسية االقتصادكلية   وابسممركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات  ابسم
  .والعلوم السياسية االقتصادعميدة كلية  املهديعالية  ةالدكتور  ةلكم حتيات األستاذ اللقاء وأنقل

 
اليوم حول  نلتقيلكن  ،أو إحياء ذكراه  ،اليوم ليس لتأبني أستاذان الدكتور املسريى رمحه هللا نلتقي ،السادة احلضور

ريى بقدر ما كان اخليط الناظم بينها ظاهراً فبقدر ما تعددت أوجه اإلسهامات وإبداعات الدكتور املس .معىن و قيمة
ولذا ال عجب  ؛وكامناً هو اإلنسان ىف كل حاالته املعرفية والفكرية والسياسية واإلعالمية واألدبية والفنية واحلياتية اليومية

عن عبارة اليوم ولقاء .من منطلق البحث عن مفهوم اإلنسان أيتى هذا اللقاء احملدود.ف اليوم حول هذا املفتاح نلتقيأن 
  ".قراءة ىف بعض أعماله"و "ماذا قالوا عن املسريى بعد وفاته ورحيله:"املسرية واملسار عنجلستني 

والعلوم  االقتصادوىف الواقع حنن هنا ىف كلية  ،قدر أستاذان مع ال يتناسب هذا اللقاء احملدود وقد يرى البعض أن
ىف  حلقةإن لقاءان هذا اليوم ليس جمرد  .زايد علينا أحد ىف قيمته وقدرهفال نقبل أن ي ،السياسية من بني األعرف بقدره

بقدر ما هو حتية تقدير من زمالء ومن تالميذ ألستاذ رافقوه وتعلموا منه   ،سلسلة لقاءات التأبني املعتادة كما ذكرت
 .املاضييُعد له منذ أغسطس  رصني علميكما إن هذا اللقاء هو تدشني لعمل .كثريا  

وأنمل إبذن هللا أن تنعقد أعمال هذا العمل ىف األسبوع  ،ك معنا ىف هذا اإلعداد جهات عديدة إلخراجهويشار 
 أن يكون إضافًة وتراكمًا ملا حتقق من قبل ىف حياة انأرد ،إبذن هللا، هذا العمل املقبل .من شهر فرباير املقبل األخري

ب أفإن الثمار ال تتأتى سريعًا بل حيتاج األمر لد ،ية والنهضويةفإذا كان للمسريى مشروعاته الفكرية واملعرف أستاذان.
أوهلا مسامهة اجليل الشبان من  :يقوم على ركائز ثالث ،ولذا فإن  املؤمتر املقبل إبذن هللا ؛الفعالة ةواملراكم االستمرار

 .ةواملراكم االستكمالع عن انهيك ابلطب ،الباحثني ىف قراءة الدكتور املسريى وبيان إمكانيات تفعيل فكره وتشغيله
كذلك   .شباب الباحثني الواعدين معظمهم منولعل لقاء اليوم ميثل منوذجًا على ذلك حيث إن املشاركني معنا اليوم 

 ه هذا العامأعمال يدشن ،أنضارية وحوار الثقافاتيتفرع عن مركز الدراسات احل الذي ،للشباب الثقايفاملنتدى  ختارا
 .دكتور املسريىحول ال أيضاً  لقاء  ب

 
هو تسكني أستاذان املسريى بني معاصريه من العلماء واملنظرين عرب  ،هذه الركائز الىت يقوم عليها هذا العمل  اثين

 .خريطة التيارات اإلنسانية العاملية املعاصرة املقارن ىفأرجاء العامل سعياً حنو بيان قدر إسهامه 
  

إىل  يُنقلأن جيب  من أجل هنضة األمة  ممشروعاهتو ورموزان  أعالمنافكر  بيان كيف أن هيواثلث هذه الركائز 
مشروعات النهضة الىت رسم .فالعاديحيز أوسع من احلركة والتأثري تتعدى حدود النخب فقط ويتجاوزها إىل اإلنسان 

                                                 
 أستاذ العالقات الدولية ومدير مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات  بكلية االقتصاد والعلوم السياسية.  
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أكلها حىت اآلن على  تىمل تؤ  ،متنا عرب ما يقرب من القرون الثالث تقريبًا اآلنأمالحمها رواد اإلصالح والتجديد ىف 
 .واإلسالمي العريبحيقق قفزة نوعية ىف تطورات جمتمعاتنا ونظمنا ىف العامل  الذيالنحو املرجو 

 
فبقدر ما هو حتية وتقدير من مركز الدراسات احلضارية وحوار  ،إىل لقاء اليوم أخرىأعود مرة  ،السادة احلضور

ركنا عمل هذا اللقاء ويشرفنا ابحلضور عنه األستاذ الدكتور رفعت يشا الذي ،ومن مركز الدراسات املعرفية ،الثقافات
 ،مركز الدراسات املعرفية ألستاذ عامل ساهم ىف أنشطتناو العوضى, بقدر ما هو حتية تقدير من مركز الدراسات احلضارية 

ن سالسل أنشطة املركز أن لقاء اليوم يندرج أيضًا ىف سلسلة جديدة م كما  ،كتاابتهوقبل هذا وذاك تعلمنا الكثري من  
 .الدراسات احلضارية أال وهى سلسة

 
لتدشني سلسلة حلقات حول الفكر  ،أان والدكتور سيف الدين عبد الفتاح ،منذ ما يقرُب من العام ناوقد خطط

ثل هذه السلسلة ركناً من أركان متآملني أن  ،لعدد من الرموز واألعالم سواء من العرب واملسلمني أو األجانب احلضاري
يقوم ىف جانب منه على مسار مشروع التحيز  الذيوهو اجملال  ،االقتصادأتسيس جمال الدراسات احلضارية ىف كلية 

الدكتور املسريى والدكتورة  اءة املنظمة واجلامعة ىف أعماهلمقر للوكان على قائمة املرشحني  .دشنه الدكتور املسريى الذي
 .فضل رمحهما هللامىن أبو ال

 ،فلقد دشنت مىن د. مىن أبو الفضل مشروع األنساق املعرفية املتقابلة ،وإذا كان املسريى قد دشن مشروع التحيز
وما سيكون  ،ن لقاءان اليوم وىف فرباير املقبل إبذن هللاأولذا أكرر  ؛االجتماعيةللعلوم  حضاريوكيفية أتسيس منظور 

سهام الدكتور املسريى والدكتورة مىن أبو الفضل وغريها ومكانتهما بني مدارس العلوم حول إ آخريبينهما من لقاءات 
قراءات تقديس وتبجيل ألشخاص ولكن ملعان ورموز  -ولن تكون-كلها ليست   اللقاءات هذه ،االجتماعية

  .وإسهامات على طريق العلم والفكر واملعرفة
أن نعطى دفعة أكرب لقراءة  ،وإعادة قراءة فكر من سبقوان بقرونعمومًا ىف قراءة  نشغلنااوقد  ،فقد آن لنا اآلن

وقد رصدان ىف .مشروعات جيل املعاصرين من األعالم والرموز والعلماء الذين قدموا وأمثروا خالل اخلمسني عاماً املاضية
 قائمة هلؤالء ،املعرفية تالدراسا زملركمن اهلموم البحثية  هم وأعتقد أن هذا ،مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات

  .ديد أولوايت الدراسة والعرضىف حماولة لتصنيفها وحت املفكرين
 

عني جبامعة كلية بنات بأستاذ الرتبية  حجازيأن أوجه حتية خاصة لألستاذة الدكتورة هدى  دأو  ،السادة احلضور
لقد قبلت سيادهتا بعد ممانعة شديدة أن ترأس و  .ورفيقة كفاحه ىف كل اجملاالت ،قرينة املغفور له الدكتور املسريى ،مشس

إليه لرائسة هذه اجللسة من  اجتهتن كل من أوشاء القدر  ،الفكرة فلقد رفضت إبتداءً  .اجللسة األوىل ىف هذا اللقاء
أملًة ت واالتصاالومل أجتهد كثرياً ملزيد من الرتشيحات  .أحباء وزمالء الدكتور املسريى مل يناسبهم هذا امليعاد ابلتحديد

، على رائسة اجللسة األوىل حجازيالدكتورة هدى  اأخريً وابلفعل وافقت  ،هذه الرائسةعلى  أن توافق الدكتورة هدى 
ملعاانهتا طوال األشهر املاضية من لقاءات التقدير الىت عقدت داخل مصر وخارجها وآخرها كانت ىف  تقديريمع كامل 

 املغرب منذ عدة أايم .
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عتقد أن ا . وابإلضافة هلذا،عظيمة تساهم ىف توازن جوانب حياته املختلفة امرأةوراء كل عظيم ومن املعروف أن 
البد أن يكون لرفيقة عمره دور  ،الدكتور املسريى اإلنسان البشوش املرح املتواضع احملب للحياة صاحب اليقني واإلميان

  مسريته. يف
ليست جمرد رائسة  فهي ،للجلسة حجازيسة الدكتورة هدى الرسالة الىت أردان أن نوجهها من خالل رائ هيهذه 

من لقاء اليوم حول املسريى  أساسيولكن هذا جزء وركن  ،لزوجته أو جمرد تقدير ،البعضشكلية كما قد يتصور 
 الذي ،وقبل كل شئ اوأخريً  حول املرأة وحقوقها أوال ىفكفاان ما نسمعه من فكر صراع ،اإلنسان وفكره حول اإلنسان

 مقدماً رؤية حضارية لدور املرأة ووضعها ىف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية ،ا نقده معرفياً الدكتور املسريىطامل
حلضراتكم وألساتذتنا املوجودين ىف القاعة واملشاركني ىف هذا اللقاء د. حممد  شكريوليس آخرًا أكرر  وأخريا

وابلطبع  .حممد كمال وعبده إبراهيم جربيل,أجمد  ماهر,ت مدح سليمان,ان هشام ؤ وأبنااألستاذ فؤاد السعيد،  هشام,
هلذا اللقاء وعلى قبوهلا توىل التنسيق واإلعداد للمؤمتر  دمساعدتنا لإلعداعلى  رءوفهبة  للدكتورةحقيقًة  شكريأوجه 

 .ىف فرباير املقبل
 

وره اليوم وأيضًا د. على كرمي حض ،رفعت العوضى للدكتورابلطبع وقبل كل شئ  وتقديري شكريوأوجه خالص 
كما   والذيامللكاوى على ما بذاله من جهد خالل مناقشة ورقة عمل املؤمتر وحماوره  فتحيالنقيب و د.  نعبد الرمح

املنسقتني التنفيذيتني هلذا  وجديقلت يشاركنا يف إعداده عدد آخر من اهليئات وأشكر أ. وسام الضويىن وأ. علياء 
ىف أنشطة مقبلة ىف مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات إبذن هللا تعاىل والسالم عليكم  معكم نلتقيأن  املؤمتر أملةً 

 .ورمحة هللا وبركاته


