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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 

 
 

 

 

 أرضية الجائزة الدولية د.محمد مهاتير التي ينظمها منتدى كواالملبور 

اليت اجتاحت العامل بقوة وسرعة  COVID-19 العامليةاحلالة الوابئية  أذهلتلقد 
رت نقاشات فكرية  أاث  كما الدويل وخمتلف البنيات الوطنية واإلقليمية والدولية؛    املنتظم    ،فائقتني

:  شعار واستشرافات مستقبلية عديدة، حىت صار من ثوابت اخلطاب الرائج يف هذه املرحلة
 "زمن كوروان، وما بعد كروان". 

جديدة   التنبؤات والرؤى االستشرافية قد اخنرطت يف مغامرات ترسم معامل بعض كانت  ولئن
األثر   عظيم   ،اللحظة اليت أفرزهتا صدمةال هلول  كان  ، فقدمت سيناريوهات لعامل ما بعد كوروان؛ 

العامل   وضع  يف تبنيها. لكن النظر العلمي احلصيف جيد أن اللحظة قد فتحت آفاقا واسعة لفهم
خمتربا لتمحيص كثري من األوهام والدعاوى أاتحت  ، و على املستوى األخالقي  الذي كنا نعيشه

اليت كانت مؤطرة للواقع الكوين على املستوى الفلسفي، وعلى مستوى املرتكزات اليت يتأسس 
النظام الدويل احلايل ومؤسساته، والكياانت اإلقليمية وجدواها، واألنظمة االجتماعية ومدى  

 إنسانيتها .... 

ؤسس لوعي جديد أبنفسنا والعامل الذي حييط بنا، مما ميكن  إن اللحظة الراهنة ميكن أن توهلذا ف
لذلك يسعى منتدى كواالملبور  للبشرية. و  أنفع   ، وإمكاانت  دأن ي ْسِهم  يف التأسيس لواقع جدي

للفكر واحلضارة أن ينخرط يف املسامهة يف بناء ذلك الوعي من خالل أحباث علمية أكادميية  
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وتكاملها، من خالل عدة مشاريع منها: جائزته الدولية يف   جتمع بني تعدد املقارابت العلمية
 دورهتا الثالثة، والذي سيكون موضوعها: 

 

 وسؤال األخالق العامليةالحالة الوبائية 

 إنساني جديد تعاقد وميثاقمن أجل 

 فهي: من خالل مقارابت معرفية متنوعة  ،الباحثني أن ينخرطوا فيها أما احملاور اليت يدعو 

 املحور األول: أزمة كورونا  وسؤال املعنى

لقد ادعت الفلسفة الغربية اليت هيمنت يف املرحلة السابقة أهنا قائمة على مشروع األنسنة،  -
وضعية فصلت اإلنسان عن معىن الوجود فلسفة وجعل اإلنسان مركز الوجود، فدعت إىل 

 ، فإذا أبصوات الرجوع إىل الدين تتعاىل من قبل أفراد ودولوإحداث القطيعة مع الدين والغيب
 فهل كشفت الوضعية الوابئية حاجة اإلنسان للرجوع إىل الدين؟  .يف خضم هذه اجلائحة

موم املواطنني، املنظومات الرتبوية  كما تسائل احلالة  الوابئية، وما خلفته من آاثر نفسية على ع  
وبرامج  سائر مؤسسات التنشئة االجتماعية عن مدى قدرهتا على حتقيق األمن النفسي والروحي 

 للمواطنني ال سيما يف اللحظات العصيبة اليت متر منها األمم والشعوب.

شكلت  عدةرفعت شعارات  وإذا كانت العقود السابقة قد هيمن عليها خطاب حقوقي
مرتكزات يف اخلطاب األخالقي الكوين، منه رعاية حقوق اإلنسان، وضمان حقوق ذوي  

؛  حماربة كل أشكال التمييز املؤسسة على العرق واللون واجلنس والعمرو االحتياجات اخلاصة، 
 أم أهنا ض م ر ت؟ يف حمنة الوابء  حاضرة كل تلك الشعارات   فهل ظلت

تمحيص لتلك الرؤى الفلسفية ومدى جناعتها يف أتطري  ا لخمترب  أضحتاملرحلة الراهنة قد  إن
حياة اإلنسان وإدراك حقيقة وجوده، ومدى مصداقيتها يف رعاية حقوق اإلنسان وفق املنظور 

تستحضر  و   مشروع األنسنة،  سائل  الذي كانت تتبناه. وهي قضااي تستدعي فلسفة األخالق لت
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املمارسات الفردية واالجتماعية  تحليل دراسات اجتماعية لوسيولوجية من أجل املقارابت الس 
 .اليت أطرت املرحلة

 املحور الثاني: النظام الدولي وسؤال الجدوى 

لقد تعالت أصوات عقالء اإلنسانية يف العقود األخرية بضرورة إعادة تشكيل املنتظم الدويل 
والعدالة بعدما فشل يف امتحاانت كربى، جتّلت يف مهادنة  على أسس أخالقية تؤسس للحق 

إرهاب الدول وهتديدها ألمن واستقرار كثري من  لىع ت الكيان الصهيوين الغاصب، والسكو 
. وقد ، والتواطؤ السكويت عن اغتيال الدميقراطيةالدول، ال سيما يف العامل العريب واإلسالمي

منظمة الصحة العاملية يف   ك إخفاقلومن ذنتظم، عّززت األزمة الراهنة كشف آتكل هذا امل
أول اختبار هلا، فبدت أهنا مل تكن يف مستوى التحدي، ابعتبار أن وظيفتها تتجلى أساسا يف 

 مواجهة األخطار الدولية اليت تتجاوز إمكاانت ومؤهالت الدول.

جامعة    –حتاد اإلفريقي  اال  –)االحتاد األورويب    كما أن الكياانت االحتادية والكونفدرالية الدولية
قد توارت عن الفعل، وختلت عن أدوارها، وقد   ...(منظمة التعاون اإلسالمي  –الدول العربية  

حفظ مصاحل الدول املنضوية  يف  املطلوب  يف حتقيق التضامن والتعاونأن بنيتها مل تنجح  ابد
 إعادة النظر يف جدواها، . مما دعا كثريا من الدول إىليف الوقت املناسب وابلقدر املطلوب   حتتها

 إذا كانت تتنكر ألعضائها يف حلظات الشدة.

كما أن دعوات القومية املتطرفة قد القت رواجا وأثرا يف تصرفات الدول مع بعضها البعض، 
 حىت وصفت بعض السلوكيات ابلقرصنة الدولية. 

  يمي؟فإىل أي حد ميكن أن تؤثر هذه اجلائحة وآاثرها يف املنتظم الدويل واإلقل 

تعاقد  ميكن أن يسهم يف تشكيل وعي جديد يؤسس لبنات يف  ى هذه املرحلة وهل صد 
 عاملي جديد؟  وميثاق
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 املحور الثالث: املنظومة االقتصادية ورعاية اإلنسان

، اليت هيمنت على العامل، أقسى أوجه وحشيتها يف هذه اللحظة. وبدى لقد أظهرت النيوليربالية
زيف دعوى خدمة االقتصاد لإلنسان ليتبدى أنه مل يكن سوى مستهلك مستعبد؛ ففي الوقت 
الذي تعرف السوق فائضا يف إنتاج اهلواتف، وبنيات الرتفيه واالستهالك، جند حاجة ملحة يف 

يفتح نقاشا ضروراي أمام خرباء فلسفة االقتصاد ومدى احلاجة    املستشفيات واألجهزة الطبية؛ مما 
تقوم على الكفاية االقتصادية، وخدمة العلم لإلنسان ومصاحله عوض   لفلسفة اقتصادية جديدة

 االرهتان للرأمسال ومنافعه.

إن األزمة احلالية قد أفرزت اختالالت بنيوية يف املوازانت اليت تعتمدها الدول يف سياساهتا  
 ؟ألولوايت احملققة للتنمية املستدامةاملطلوبة فيما خيص ا راجعات امل فما هيعمومية، ال

اجلديدة بعد جائحة كوروان مستثمرة   لكن أال ينبغي احلذر من إعادة تشكل جديد للنيولربالية
انفتاح الشعوب مستغلة  إنشاء سوق كونية افرتاضيةو العودة القوية لتحكم الدولة القومية، 

 ؟القوي على فضاء األنرتنيت

أزمة كورونا وتحديات الوضعية االقتصادية واالجتماعية في البلدان املحور الرابع: 

 اإلسالمية

، كما ساءلت  واالجتماعية االقتصاديةلقد استنفرت األزمة الوابئية الدولية إمكاانت الدول 
 بنياهتا الصحية ومدى أتهبها ملواجهة األوبئة واملخاطر حملتملة. 

وإذا كانت احلجر الصحي إجراء هنجته معظم البلدان اليت أصاهبا الوابء، فإن التفاعل مع آاثره  
ا يفرض دراسة للوضع االجتماعي واالقتصادي والصحي واحلقوقي قد تباين من بلد آلخر. مم

 يف ظل أزمة كوروان.  

مواطن التعثر اليت تعرفها األوطان اإلسالمية، ومسارات التنمية احلقيقية اليت ينبغي أن   فما هي
 ؟ تتحدى عقباهتا
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أمل يكّرس واقع اجلائحة ض عف دولة احلق والقانون، وشجع على تقوية احلكم واالستبداد،  
جر للمواطنني بدعوى احل االجتماعية واالقتصاديةو  األساسية والتنّكب لكثري من احلقوق

 ؟الصحي

ا استثنائية نتيجة االنقالب على كيف تصدت شعوب البلدان اإلسالمية اليت تعيش ظروف
الشرعية أو التدخل األجنيب أو احلروب األهلية وغري ذلك من آالم االنتقال السياسي، هذا  
الظرف االستثنائي بعدما فكك االستبداد نظامها الصحي وشرد ونّكل بكثري من كفاءاهتا 

 ا؟ وخرباهت

 إمكانات الفعل املستقبليةالعالم اإلسالمي و املحور الخامس: 

إن األمة اإلسالمية مبا تكتنزه من ثراء روحي، وثروات مادية وعلمية وبشرية، كانت حاضرة  
من خالل أفرادها وبعض مؤسساهتا العلمية والعلمائية يف مواجهة هذه األزمة أتطريا لإلنسان،  

وحبثا يف املختربات عن حل ولقاح له ضد هذا الوابء. لكن هل كانت املؤسسات الرمسية يف  
حتدايت اللحظة؟ وما هي أهم دروس هذا املنعطف؟ وإمكاانت الفعل املستقبلي اليت مستوى 

 أفراده وجتاه البشرية؟ ميكن أن جيعل العامل اإلسالمي شاهدا ابلقسط، مؤداي وظيفته جتاه

 وما هي الوظائف املركزية اليت ينبغي أن تتصدى هلا خنب العامل اإلسالمي وقواه اجملتمعية؟ 

بعد كوروان، سيشهد تغريات حمتملة، فما هي أهم السيناريوهات احملتملة اليت ميكن إن عامل ما 
أن تنتج عن هذا املنعطف؟ وما موقع األمة اإلسالمية من هذا الواقع اجلديد الذي 

سيتشكل؟ وما مصري قضااي األمة املصريية فيه، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واالنتقال 
 الدميقراطي ...؟ 
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لإلبداع  د.مهاتري حممد جائزة  ”أن يعلن عن منتدى_كواالملبور_للفكر_واحلضارة سري
 ألجود حبث يف موضوع:  الفكري” يف دورهتا الثالثة

 "  19احلالة الوابئية الدولية "كوفيد 

 وسؤال األخالق من أجل ميثاق إنساين جديد 

 .برعاية إعالمية ملركز ضياء للمؤمترات والدراسات 

جائزة د.مهاتري حممد لإلبداع الفكري هي إحدى فعاليات منتدى كواالملبور للفكر واحلضارة 
السنوية اليت هتدف إىل تشجيع البحث العلمي واإلبداع الفكري يف القضااي واإلشكاالت 

هتم اجملتمع اإلسالمي واإلنساين بشكل عام. وهي جائزة ترتبط ابلقضااي  املركزية اليت 
األساسية اليت يعاجلها املنتدى يف كل مؤمتر. وتشمل فئة اجلائزة األساسية، وفئة الشباب، وفئة  

 .الباحثات 
ويسعى املنتدى من خالل هذه اجلائزة إىل التناول العلمي الرصني الذي يربط نتائج البحث 

امللحة وتقدمي توصيات عملية مضيئة للمسار الفكري واحلضاري من خالل رؤية  ابحلاجات 
تكاملية تستحضر خالصات احلكمة البشرية ومناهج البحث االجتماعي مع مراعاة  

 .خصوصيات األمة احلضارية 
ويشرف على تنظيم اجلائزة جلنة برائسة الدكتور ربيع محو عضو األمانة العامة للمنتدى. كما  

سة حتكيم البحوث جلنة علمية دولية متعددة التخصصات برائسة الربوفيسور أبو  يتوىل رائ
 .يعرب املرزوقي والدكتور حممد بن املختار الشنقيطي انئبا له

 :أهداف اجلائزة
 :تتجلى أهداف اجلائزة يف

 .ـ خدمة الرؤية الفكرية ملنتدى كواالملبورر للفكر واحلضارة ورسالته 1
املتميزين يف األمة معنواي إبطالق أمسائهم على اجلائزة أمثال د. مهاتري بن  ـ تكرمي اجملددين و  2

 . حممد

https://www.facebook.com/hashtag/منتدى_كوالالمبور_للفكر_والحضارة?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAC_rvVko5P18DwE0XDUUj9tytXt44R9HbhOdx9L4wzeFFUyo3wRXmxeJUAe-gPSeLNbWiRKgA84PYicfOPs6NVwLhJ-H4xTyXZjp18Quu63uvCoorO5mgdY914av5Um-m3__HW-VDpkGfuVSLGpvXQex35IEo1eiqmRHINCpJodz-Y78Xp0_TeUrbLSgeiwidZbd3O0v5Gtyn1V3QRmCM3OYNkR-tsVDBwkjY8r4TvDTVP5zCYNu_2XMcdJZRnTmAvw5XlFx3DpE9DtunjVR4QAMZllPVnx00-RW8LS8LKT62ELOYUXF_JklFf5uZ_4nZJcR8MOFEdtQ4q9bOd1QR-EA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/جائزة?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAC_rvVko5P18DwE0XDUUj9tytXt44R9HbhOdx9L4wzeFFUyo3wRXmxeJUAe-gPSeLNbWiRKgA84PYicfOPs6NVwLhJ-H4xTyXZjp18Quu63uvCoorO5mgdY914av5Um-m3__HW-VDpkGfuVSLGpvXQex35IEo1eiqmRHINCpJodz-Y78Xp0_TeUrbLSgeiwidZbd3O0v5Gtyn1V3QRmCM3OYNkR-tsVDBwkjY8r4TvDTVP5zCYNu_2XMcdJZRnTmAvw5XlFx3DpE9DtunjVR4QAMZllPVnx00-RW8LS8LKT62ELOYUXF_JklFf5uZ_4nZJcR8MOFEdtQ4q9bOd1QR-EA&__tn__=%2ANK-R
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 .ـ تشجيع الباحثني والباحثات وإعالء شأن الباحثني والعلماء واملفكرين يف األمة 3
 .ـ إبراز أهل الفكر والعلم والتعريف إبسهاماهتم العلمية 4
 .لة حول القضااي األساسية لألمةـ املسامهة يف بناء منظومة فكرية جدية وفاع 5
ـ تشجيع النساء والشباب على البحث العلمي وعلى االهتمام ابلقضااي الفكرية اليت هتم   6

 .األمة
 .ـ اإلسهام يف بناء خنب إسالمية مفكرة تسعى لإلجابة عن إشكاالت األمة احلقيقية 7
 .عاون بينهمـ اإلسهام يف التشبيك بني أهل العلم والفكر وبناء عالقات ت 8

 شروط الترشح للجائزة:

 يتقدم للجائزة يف أحد فئاهتا: يشرتط يف كل من 

 أن حيمل شهادة جامعية.  .1
ح أو  شأن يتقدم للرتشيح من خالل ملء استمارة الرتشيح اليت تتضمن معلومات املرت  .2

، يربز فيها إشكالية حبثه، وأهدافه،  كلمة   500املرتشحة وملخصا عن البحث يف حدود  
 . واملنهج الذي سيعتمده

 �🁇� :رابط استمارة الرتشح
https://forms.gle/g8ggMy3mirHhA2jTA 

 أن يكون الرتشح بصفة فردية.  .3
 . اآلجال احملددة يف إعالن اجلائزةااللتزام ابلضوابط العلمية و  .4
يشرتط يف البحث أال يكون قد نشره الباحث أو تقدم به إىل جملة أو مؤمتر أو أي   .5

 فعالية أخرى. 
 Traditional 16، بنط  29,7/ 21أن يكون البحث املقدم مكتواب مبقاس  .6

arabic  مرفوقا ابلسرية الذاتية للمرتشح.سم من كل جهة، وأن يكون  2,5وهامش   

https://forms.gle/g8ggMy3mirHhA2jTA?fbclid=IwAR1STio0m9uqIISiT94nvCbZ9YHjDrEg_aFRSVjOtc7-ouR0ciskwL_BJSE
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  20التقل عن  ، واجلائزتني التشجيعيتني:  ألف كلمة  28ال يقل عن  اجلائزة األساسية:   .7
 . ألف كلمة

 املرتشح أو املرتشحة للجائزة الشبابية جيب أن يكون سنه دون الثالثني.  .8
 .أن يكون البحث ابللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية .9
البحوث اجليدة اليت مل تفز ابجلائزة، متتلك جلنة اجلائزة احلق يف ترشيحها للخروج ضمن   .10

، شريطة أن يلتزم الباحث/ الباحثة إبدخال التعديالت املقرتحة. كما  سلسلة علمية حمكمة
دوالرا مع مستل إلكرتوين من  100مينح مبلغ حتفيزي ألصحاب تلك البحوث قيمته 

 اجلماعي. حبثه، ونسخة من الكتاب 
 :والتحكيم آليات الترشيح

تستقبل جلنة اجلائزة طلبات الرتشيح وفق االستمارة املنشورة مرفوقة ابلسرية الذاتية   .1
 للمرتشح. 

 . كلمة  500يتضمن طلب الرتشيح ملخصا حول مشروع حبثه يف   .2
إلكرتونيا من يقدم املرتشحون للجائزة أحباثهم داخل اآلجال املعلنة إىل جلنة اجلائزة  .3

 أجل ترميزها وإحالتها على عملية التحكيم. 
 ال حيق ملن سبق له احلصول على اجلائزة الرتشح مرة اثنية لنيل اجلائزة.  .4
 ومركز  وصفحاته  يتم اإلعالن عن نتائج اجلائزة داخل اآلجال املعلنة على موقع املنتدى .5

 ويف وسائل اإلعالم.  ضياء
مرتشحني أو أكثر، كما ميكن حجبها كليا عند   ميكن أن تقدم اجلائزة مناصفة بني  .6

 عدم توفر املعايري العلمية الكافية يف البحوث املقدمة.
ميتلك منتدى كواالملبور امللكية الفكرية للبحوث الفائزة، وكذلك البحوث اجليدة اليت  .7

 سيتم طبعها وتقدمي حتفيزات ألصحاهبا. 
 .في ندوة علمية الثالثةالجائزة بفئاتها تنظيم حفل تسليم يتم  .8
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 :املكافآت والتكريم

 :ـ الجائزة األساسية 1

 لكل فائز .ـ درع استحقاق وشهادة تقديرية               

 .دوالر 3.000مبلغ مالي قدره : املرتبة األولى: ـ                

 .دوالر  2.000مبلغ مالي قدره : املرتبة الثانية: ـ                

 .دوالر  1.000مبلغ مالي قدره : املرتبة الثالثة: ـ                

 : الشباب والنساء ـ الجائزتان التشجيعيتان 2

 .ـ درع استحقاق وشهادة تقديرية              

 .دوالر لكل واحد منهما 2000ـ مبلغ مالي قدره                

  مواعيد مهمة: •
خر أجل الستقبال امللخصات والسري العلمية للباحث أو  آ: 2020/ 06/ 10 ✓

 الباحثة 
 آخر أجل الستقبال األحباث:  2020/ 10/ 10 ✓

 .الفائزين عن عالناإلإهناء حتكيم األحباث و :  2020 / 12/ 01

 

 

 


