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اقرأ يف هذا العدد

 إدارة الفاعلية املؤسسية تنظم ورشة عمل حول "االعتامد املؤسيس"	 

منح دراسية للطالب العرب املقيمن برتكيا واألتراك الذين يجيدون العربية	 

نادي الكتابة األدبية ينظم أمسية ثقافية	 

جانب من اليوم املفتوح للتعريف بربامج املاجستري	 

كلية علم النفس والعمل االجتامعي يف مؤمتر قطر العاملي للصحة العقلية	 

جانب من تدشني كتاب الدكتور حميد دبايش " الشاهنامه: امللحمة الفارسية كأدب عاملي"	 

حصول الدكتور حسني السوداين والطالب أمين بن نجي عىل جائزة األلكسو	 

جانب من محارضة "املخطوطات التعبدية العثامنية"	 

جانب من ندوة مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين	 

أنشطة رابطة الخريجني	 

أقالم

 د. عيل املسرتيحي : توأمة الحياة والدين

 دفع الله حسن : شظايا رواية "2" من هو العريب؟

حوار العدد

نستضيف في هذا العدد من نشرة زاجل، 
د. مروة فرج أســتاذة الّسياســات العامة بمعهد الدوحة 
السياســة  مجــال  فــي  والمتخصصــة  العليــا،  للدراســات 

واالقتصــاد الصحــي .

zajel@dohainstitute.edu.qaنرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 
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عدسة حوار العددتصميمإشراف
مهيب الرفاعيدفع اهلل حسنفاطمة الصالتخالد وليد محمود

معهد الدوحة للدراسات العليا يحتفل باليوم الوطني لدولة قطر

نهنئكم بالعام الجديد، مع خالص متنياتنا لكم ولعائالتكم بالسعادة والخري الوفري، آملني أن تحمل

 سنة 2019 النجاح و الفرح والسالم..وكل عام وأنتم بألف خري! 

إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية

)كل شهر معلومة(...مع تحيات إدارة املوارد البرشية
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نظمــت إدارة االتصــاالت والعالقــات الخارجيــة في معهد الدوحة للدراســات 

العليــا صبــاح األحــد 16 ديســمرب احتفاليــة بمناســبة اليــوم الوطنــي لدولــة 

قطــر والــذي يصــادف فــي الثامــن عشــر مــن ديســمرب مــن كل عــام، شــاركت 

فيهــا أســرة المعهــد األكاديميــة واإلداريــة والطالبيــة. وتضمنــت الفعاليــة 

مجلســا تقليديا قطريا وأغانٍ وطنية وشــعبية منوعة المســت روح الرتاث 

القطــري، وحظــي الموظفــون وأعضــاء الهيئة التدريســية بفرصــة االلتقاء 

والمشــاركة فــي عــدد مــن األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة، مثــل أســئلة 

وأجوبــة عــن تاريــ�خ دولــة قطــر  بهــدف تقديــم تجربــة تفاعليــة مــع تمكــن 

المشــاركن مــن الفــوز بجوائــز. وتخلــل الفعاليــة رقصــة "العرضــة القطريــة"  

بالســيوف جريــًا علــى العــادات والتقاليــد الشــعبية القطريــة فــي هكــذا 

مناســبات. وقــام المشــاركون بالتقــاط صــور تذكاريــة مــع الصقــور، وتخلــل 

ــم ياســن الحمــاد،  واخت�تمــت  ــة إلقــاء شــعر و كلمــة للخري�جــة مري الفعالي

بمأدبــة غــداء خصصــت لــأكالت الشــعبية القطريــة حيــث اســتمتع الحضــور 

بتــذوق األطعمــة التقليديــة فــي جــو مفعــم بالبهجــة والســرور.

وبهــذه المناســبة، أعربــت الدكتــورة هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون 

اإلداريــة والماليــة عــن اعتزازهــا وافتخارهــا بإقامــة مثــل هــذه االحتفاليــة 

لالحتفــاء باليــوم الوطنــي، وقالــت: تغمرنــا الســعادة ونحــن نتشــارك مــع  

الزمــالء موظفــن وأســاتذة وطلبــة  هــذه الفرحــة الغاليــة علــى  القلــوب، 

فاالحتفــال باليــوم الوطنــي واجــب وطنــي   نلتــف بــه نحــو القيــادة التــي 

ســاهمت فــي جعــل قطــر واحــدة مــن أكــر البلــدان تقدمــا علــى مســتوى 

العالــم خاصــة فــي المجــال التعليمــي واألكاديمــي. وأضافــت الدكتــورة 

هنــد :" إن االحتفــال بهــذا اليــوم فرصــة مهمــة  للتعريــف بثقافــة وهويــة 

دولــة قطــر التــي نفخــر بهــا، فثمــة الكثــر مــن االنجــازات العظيمــة التــي 

تســتحق أن يحتفــى بهــا فــي مثــل هــذه المناســبات".

وفــي تعليقــه علــى هــذا االحتفــال أعــرب الطالــب حنيــف العذبــة مــن برنامــج 

ماجســتر التاريــ�خ فــي المعهــد، عــن فرحتــه  بإقامــة مثــل هــذه االحتفاليــة 

الخاصــة باليــوم الوطنــي، مضيفــا: إن اليــوم الوطنــي لهو مناســبة نســجل 

فيهــا فخرنــا بالمنجــزات الحضاريــة للدولــة، التــي أرســت ركائــز متينــة لحاضــر 

زاه، وغــد مشــرق، فــي وطــن ت�تواصــل فيــه مســرة الخــر والنمــاء، وت�تجســد 

فيــه معانــي الوفــاء".

معهد الدوحة للدراسات العليا يحتفل باليوم الوطني لدولة قطر
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الدوحــة  الجــودة بمعهــد  المؤسســية وضمــان  الفاعليــة  إدارة  نّظمــت 
ــا الخميــس 20 ديســمرب 2018  ورشــة عمــل حــول التحضــر  للدراســات العلي
لالعتماد المؤسســي، بمشــاركة اإلدارة العليا للمعهد إضافة إلى أعضاء 

مــن الهيئــة التدريســية، واإلداريــة، والطــالب.

 افُت�تحت الورشة -التي ت�أتي في سياق توجه معهد الدوحة للحصول على 
االعتماد المؤسســي- بكلمة للدكتور ياســر ســليمان معالي رئيس المعهد 
بالوكالــة، ذكــر فيهــا أن الهــدف األساســي الــذي تســعى إليــه اإلدارة هــو 
تجهيــز المعهــد للتقدم لالعتماد المؤسســي من مؤسســة ضمــان الجودة 
فــي المملكــة المتحــدة. وقــال معالــي إن االعتمــاد المؤسســي ليــس غايــة 
فــي حــد ذاتــه، بــل هــو وســيلة للنهوض بالمعهد مــن كاّفــة الجوانــب، مؤكدا 
علــى أهميــة االعتمــاد المؤسســي كمؤشــر لقيــاس مســتوى ما يــدور في 
المعهــد مــن ناحيــة، وأهميتــه بمســاعدة الطــالب فــي الحصــول علــى فــرص 

إلكمــال دراســتهم فــي الدكتــوراه مــن ناحيــة أخــرى.

مــن جانبــه، وفــي إطــار التعريــف باالعتمــاد المؤسســي، قــال الدكتــور جــاد 
كوثرانــي، مديــر إدارة الفاعليــة المؤسســية وضمــان الجــودة ، إن االعتمــاد 
المؤسســي هــو إجــراء خارجــي تقــوم بــه مؤسســة مــا، أو هيئــة مســتقلة 
مــن أجــل الحصــول علــى نــوع الت�أكيــد واالعــرتاف، وهــو يؤكــد أن المؤسســة 
تعمــل علــى الحــد األدنــى مــن المعايــ�ر المقبولــة دوليــا. وفــّرق كوثرانــي 
بــن نوعــن مــن االعتماد، المؤسســي، والربامجي، وأشــار إلى أن المعهد 

يســعى ألخــذ االعتمــاد المؤسســي أّوالً. 

وفي إجابته عن ســؤال لماذا يحرص المعهد على االعتماد المؤسســي؟ 
هــذا  حــول  خارجيــة  وأخــرى  داخليــة،  دوافــع  هنــاك  إن  كوثرانــي  قــال 
الموضوع، من بينها أن المعهد يحمل رســالة طموحة يســعى من خاللها 
ألن يكــون مؤسســة تعليميــة رائــدة فــي المنطقــة العرب�يــة، والعالميــة 
وهذا ال يت�أّتى إال بالتطوي�ر والتحســن المســتمّري�ن. وتطرق كوثراني خالل 
كلمتــه إلــى معايــ�ر االعتمــاد المؤسســي، ومراحلــه. وخطــة التحضــر لــه.

مناقشــات  الريتزكارلتــون-  فنــدق  فــي  عقــدت  -التــي  الورشــة  اعقبــت 
مــن قبــل المشــاركن هدفــت إلــى دخــول كافــة دوائــر المعهــد فــي جــو 

االعتمــاد، باإلضافــة إلــى التوعيــة بأهميتــه.

ومعهــد الدوحــة للدراســات العليــا مؤّسســة أكاديمّيــة مســتقّلة للتعليــم 
واألبحــاث مقــره فــي دولــة قطــر. ويعــّد المعهــد مؤسســًة خاصــًة غــر 
ــا لتحقيــق غايــات تعليميــٍة وبحثيــٍة وخدمــة المجتمــع.  ربحيــة، ويعمــل حصريًّ
وقد أّسســه المركز العربي لأبحاث ودراســة السياســات عام 2014 بصفته 
كياًنا قانونيًّا مســتقاًل. يقدم المعهد برامج الماجســتر في 3 كليات، هي: 
كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، وكليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات 
التنميــة، وكليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي. وفضــاًل عن ذلــك، يقدم 
الماجســتر فــي دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني وماجســتر الدراســات 

األمنيــة والنقديــة.

إدارة الفاعلية املؤسسية تنظم ورشة عمل حول "االعتامد املؤسيس"
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منح دراسية للطالب العرب املقيمن برتكيا واألتراك الذين يجيدون العربية

يعلــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا وبالشــراكة مــع مؤسســة مــداد 
عــن تقديــم منــح دراســية للطــالب العــرب المقيمــن برتكيــا واألتــراك الذيــن 
يجيــدون اللغــة العرب�يــة للحصــول علــى درجــة الماجســتر فــي العلــوم 
االجتماعيــة واإلنســانية، واإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، وعلــم 
النفــس والعمــل اإلجتماعــي، وإدارة النــزاع والعمل اإلنســاني، والدراســات 

األمنيــة النقديــة وذلــك ابتــداء مــن العــام الجامعــي 2020/2019  
ــا أربعــة  تســتغرق المنحــة التــي يقدمهــا معهــد الدوحــة للدراســات العلي
فصــول دراســية وتغطــي كامــل الرســوم الدراســية للطــالب المقبولــن، 
ســكن  توفــر  تشــمل:  أخــرى،  مميــزات  مــن  االســتفادة  إلــى  باإلضافــة 
جامعــي وبــدل معيشــة وت�أمــن صحــي وتذاكــر ســفر مــرة عنــد االســتقدام 

ومــرة أخــرى عنــد المغــادرة النهائيــة بعــد التخــرج.

شروط القبول:
ــراك 	  ــا أواألت أن يكــون المتقــدم\ة مــن الطــالب العــرب المقيمــن برتكي

الذيــن يجيــدون اللغــة العرب�يــة، وتــم قبولهــم فــي معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا.

أن يفــي المتقــدم\ة متطلبــات وشــروط القبــول المبينــة بالموقــع 	 
اإللكرتونــي للمعهــد عــرب الرابــط التالــي

https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/ 
  Admissions/pages/admissionscriteria.aspx

إجراءات التقديم:
 الرجــاء تقديــم الطلــب اإللكرتونــي مباشــرة لمعهــد الدوحــة للدراســات 
ــط التالــي:  ــا بأجــل أقصــاه 15 شــباط\فرباير 2019 والمتوفــر عــرب الراب العلي

https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/
Admissions/pages/apply.aspx

 مــع العلــم أنــه ســيتم التواصــل فقــط مــع المرتشــحن للقبــول لعقــد 
مقابلــة شــخصية عــرب برنامــج "ســكايب". ومن المتوقع أن يتــم إعالن النتائج 
النهائيــة للقبــول فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا فــي شــهر أبريــ�ل/
نيســان2019. وت�تــم عمليــة االختيــار وإدارة هــذه المنحــة مــن قبــل معهــد 

الدوحــة للدراســات العليــا بنــاء علــى الجــدارة األكاديميــة.   

 https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/pages/admissionscriteria.aspx  
 https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/pages/admissionscriteria.aspx  
 https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/pages/admissionscriteria.aspx  
 https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/pages/admissionscriteria.aspx  
https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/pages/apply.aspx 
https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/pages/apply.aspx 
https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/pages/apply.aspx 
https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/pages/apply.aspx 
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جانب من تدشني كتاب الدكتور حميد دبايش، األستاذ الزائر يف برنامج 

األدب املقارن، بعنوان: " الشاهنامه: امللحمة الفارسية كأدب عاملي"



6

العدد 28 - ديسمرب/كانون األول 2018

نادي الكتابة األدبية ينظم أمسية ثقافية

نظــم نــادي الكتابــة األدبيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وبإشــراف مــن 
مكتــب الخدمــات الطالبيــة حفــل توقيــع روايــة "حينمــا يصبــح العــزف خطيئــة" 
للطالــب دفــع اهلل حســن بشــر، طالــب بالســنة الثانيــة قســم علــم االجتمــاع 
ــا، وذلــك فــي يــوم الســبت الموافــق 8 ديســمرب/كانون األول  واالنروبولوجي
فــي القاعــة رقــم 001 بالمبنــى األكاديمــي، وســط حضــور مقــدر مــن قبــل 
األســاتذة، والطــالب، باإلضافــة إلــى أعضــاء مــن المنــرب الثقافــي الموريتانــي 
ــة الروائيــة. وجــاءت الفعاليــة فــي إطــار  ــاألدب والكتاب بالدوحــة، والمهتمــن ب

اهتمــام نــادي الكتابــة األدبيــة بإثــراء الســاحة الثقافيــة بالمعهــد.

وفــي تقديمــه للروايــة قــال بشــر: إن الفكــرة الرئيســية للعمــل تــدور حــول 
مقــدرة الموســيقى علــى ردم الهــّوة بــن الطبقــات االجتماعيــة في المجتمع، 
والمســتحيل.  الممكــن  بــن  التقريــب  كمــا  النــاس،  بــن  المســافات  وتقريــب 
وأشــار بشــر إلــى أنــه كتــب الروايــة فــي بيئ�تــن جغرافيتــن مختلفتــن، األولــى 
أثنــاء فــرتة وجــوده فــي الخرطــوم، والثانيــة بعــد انتقالــه إلــى مدينــة الدوحــة، 
مشــرًا إلــى أن كل البيئ�تــن أّثرتــا فــي مخيلتــه، وتصــوره للشــخصيات وتفاعلهــا 
داخــل البنــاء الســردي. ثّمــن بشــر الــدور الكبــر الــذي لعبتــه بيئــة المعهــد فــي 
مســاعدته علــى الكتابــة، واالشــتغال علــى النــص رغــم انشــغاله بالت�كليفــات 
والبحــوث التــي يطلبهــا القســم. وقــال بشــر: إن مســألة التوفيــق بــن الكتابــة 

ــًا كبــرًا. األدبيــة، والكتابــة األكاديميــة ت�تطلــب إصــرارًا، وتحّدي

مــن جانبــه، قــدم الباحــث زكريــاء الهــكار، طالــب بقســم التاريــ�خ الســنة الثانيــة، 
قــراءة نقديــة للروايــة مــن منظــور تاريخــي. تحّدث الهــكار عن الزمن فــي الرواية 
مشــرًا إلــى أن الزمــن فــي روايــة "حينمــا يصبــح العــزف خطيئــة" يمضــي بهــدوء، 
ثــم يتســارع، ثــم يقفــز إلــى ألمــام تــارة، وي�رجــع للخلــف تــارة أخــرى. وقــال الهــكار 
إن الكاتــب لــم يتمســك بالخــط المســتقيم لت�تابــع األحــداث زمنيــا بــل اتبــع النســق 
الالترتيبــي والتجــاوز، وتالعــب بالخطــة الزمنيــة المنطقيــة فنجــده فــي بعــض 
األحــداث يبــدأ فــي عمليــة ســردية يشــعر مــن خاللهــا القــارئ أنــه أمــام أحــداث 
واقعيــة اســتنادا إلــى الت�تابــع الزمنــي والمنطقــي الــذي يســر فيــه هــذا الجــزء 
أو ذاك مــن الروايــة، ثــم فــي لحظــة معينــة يرجــع بنا إلــى الوراء أو الوســط وهو 

بذلــك يخلــق عنصــر التشــوي�ق والمتعــة عنــد القــارئ.

وخــالل األمســية تــم ت�كريــم الفائزيــ�ن بجائــزة نــادي الكتابــة األدبيــة للقصــة 
القصــرة فــي دورتهــا األولــى تحــت عنــوان: الكتابــة حيــاة. فــاز بالمركــز األول 
الخريــ�ج أيمــن الطيــب بــن نجــي عــن قصتــه فــي مهــب الريــ�ح. كمــا فــاز بالمركــز 
الثانــي الطالــب أنــس ناصيــف عــن قصتــه الزنزانــة ذات األرجــل، ونالــت المركــز 
الثالــث الطالبــة فاطمــة الرحيمــي عــن قصتهــا ســبع مراحل. وتنوعت األمســية 
مــا بــن تقديــم الروايــة، القــراءة النقديــة، والعــزف، حيــث عزفــت مقطوعــات 
ثــم  الحضــور،  قبــل  مــن  مناقشــات  اعقبتهــا  الكمــان،  آلــة  علــى  موســيقية 

توقيــع للروايــة مــن قبــل الكاتــب.
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جانــب مــن اليــوم املفتــوح الــذي نظمــه قســم القبــول مبعهــد الدوحــة للدراســات العليــا 

للتعريــف بربامــج املاجســتري، وذلــك يــوم األربعــاء 12 ديســمرب 2018
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النشــاط األول لرابطة الخريجني: "العادات والتقاليد القطرية"

أقــام مكتــب رابطــة خري�جــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، أولــى نشــاطاته 
"العــادات  حــول  تمحــورت  تفاعليــة  ورشــة  فــي  المعهــد،  طلبــة  لفائــدة 
والتقاليــد القطريــة، أماكــن التجــول فــي قطــر، وكــذا قواعــد الســلوك فــي 
لواقــع  كثــب  وعــن  المعرفــة  خــالل  مــن  النشــاط  أهميــة  وت�أتــي  المعهــد"، 
التشــريعات القطريــة، وعــن االلمــام بالســياق الثقافــي للمجتمــع القطــري.

علمــا أن رابطــة خري�جــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، والتــي تعتــرب فــي 
مراحلهــا الت�أسيســية األولــى هــي بمثابــة مجتمــع تفاعلــي، يضــم خري�جــي 
المعهــد، وتعنــى بخلــق بيئــة تفاعليــة تضمــن عالقــة مســتدامة بــن إدارة 
وإتاحــة  احتياجاتهــم  لتلبيــة  وخري�جيــه،  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد 

فــرص ناجعــة لهــم ممــا يســهم فــي تنميــة المجتمــع وتعزيــ�ز حضــور وريــادة 
المعهــد إقليميــا ودوليــا.

تعنــى الرابطــة كذلــك بإقامــة دورات بنــاء قــدرات وتعزيــ�ز الجاهزيــة لصالــح 
إلــى ذلــك توفــر خدمــات  الخري�جــن، ناهيــك عــن مختلــف األنشــطة، يضــاف 
ت�تعلــق باالستشــارات األكاديميــة والبحثيــة وذات الصلــة. كمــا تدعــم الرابطــة 
تعزيــ�ز صــورة المعهــد، وســمعته داخليــا وخارجيــا، وتشــجع تنميــة القــدرات 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالــدورات التدري�بيــة والخدمــات المجتمعيــة والتطــوع، 

بــن مجتمــع الخري�جــن.
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النشــاط الثاين لرابطة الخريجني: "التحضري الختبار اللغة اإلنجليزية"

فــي إطــار التنســيق بــن مكتــب رابطــة خري�جــن بمعهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا ومركــز اللغــات، تــم إقامــة دورة تدري�بيــة حــول مهــارات اختبــار األيلتــس 

وذلــك للخري�جــن يــوم االثنــن 12 نوفمــرب 2018، بمقــر المعهــد.

ت�أتــي هــذه الــدورة ضمــن صميــم عمــل مكتــب الرابطــة، فــي إطــار تنميــة 
مجتمــع فاعــل مــن الخري�جــن، لتعزيــ�ز العالقــة بهــم، وكــذا ضمــان التواصــل 

معهــم. الدائــم 
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النشــاط الثالث لرابطة الخريجني: دورة مع فريق ميدان -شــبكة الجزيرة االعالمية

عقــد مكتــب رابطــة خري�جــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالتنســيق مــع 
مركــز االمتيــاز، دورة تدري�بيــة "التخطيــط للمحتــوى اإلعالمــي" بالشــراكة مــع 
فريــ�ق ميــدان )شــبكة الجزيــ�رة االعالميــة( وذلــك يــوم الخميــس 22 نوفمــرب 

2018، وقــد تمحــورت الــدورة حــول المحــاور التدري�بيــة التاليــة:

عناصر العملية التحري�رية.	 

أنواع التخطيط للمحتوى.	 

عناصر النص التحري�ري.	 

التخطيط التحري�ري في العالم االفرتاضي.	 

والموجهــة  التدري�بيــة  الــدورات  لسلســلة  اســت�كماال  الــدورة  هــذه  وت�أتــي 
الحاليــ�ن. المعهــد  طلبــة  لبعــض  وكــذا  الخري�جــن  لفائــدة 
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الدكتورة مروة فرج لنرشة "زاجل":  

" أشعر بأن معهد الدوحة بارقة أمل من أجل مل الشتات العريب"

إعداد الطالب: دفع اهلل حسن
الّسياســات  أســتاذة  فــرج  مــروة  د.  النشــرة،  مــن  العــدد  هــذا  فــي  نســتضيف 
العامــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، والمتخصصــة فــي مجــال السياســة 

الصحــي.    واالقتصــاد 

بدايــة دكتــورة مــروة، نشــكرك عــى تلبيــة دعــوة نــرشة "زاجــل"، كلمينــا 

عــن نفســك، مــن هــي مــروة فــرج؟

والتدريــس.  الدراســة،  فــي  حياتــي  أغلــب  قضيــت  مصرّيــة،  فــرج،  مــروة  أســمي 
أواًل؛ عملــت لمــدة عامــن بعــد تخّرجــي مــن الجامعــة فــي مجــال سياســات الصحــة، 
وعملــت كذلــك منــذ بداياتــي فــي مشــروع: "إصــالح القطــاع الصحــي المصــري" 
وبعــد عامــن مــن العمــل فــي مصــر شــعرت برغبــة فــي التعلــم أكــر، واالنفتــاح 
نحــو العالــم، لذلــك التحقــت بمنحــة "شــيفينج" فــي المملكــة المتحــدة، ودرســت 
ُعــدت مجــددًا للعمــل فــي مصــر،  الماجســتر هنــاك. وبعــد إكمالــي للماجســتر 
وبعــد فــرتة انتقلــت للعمــل فــي العــراق لمــدة عــام، وشــعرت أيضــًا برغبــة فــي 
الماجســتر  شــهادة  علــى  حصلــت  وهنــاك  ألمريــكا،  انطلقــت  لذلــك  التعلمأكــر. 
للمــرة الثانيــة، ولكــن فــي مجــال مختلــف نوعــًا مــا، وهــو سياســات الصحــة الدوليــة.

وأخــرًا وبعــد رحلــة طويلــة مــن الدراســة والعمــل، أكملــت دراســة الدكتــوراه فــي 
مجــال السياســات الصحيــة فــي أمريــكا، وبعــد إكمــال الدكتــوراه ســافرت إلــى كنــدا 
للعمــل، وعملــت هنــاك لمــدة ســبع أعــوام إلــى أن ترّقيــُت لرتبــة أســتاذ مشــارك، 
وبعدهــا أتيــت إلــى هنــا رغبــة منــي فــي خدمــة المجتمعــات العرب�يــة. قصتــي 

ــات. ــة بالتحدي ــة لكنهــا مليئ طويل

حّدثينا عن تجربة التدريس يف أكرث من جامعة؟

أكملــت  الــذي  المــكان  "براندايــز" حيــث  تدريــس فــي جامعــة  عملــت كمســاعدة 
فيــه دراســة الدكتــوراه، وبعدهــا اشــتغلت بالتدريــس لمــدة ســبعة أعــوام فــي 
العامــة،  الصحــة  كليــة  فــي  أدّرس  كنــت  "ساسكاتشــوان"،  جامعــة  فــي  كنــدا، 
مقــرر السياســة الصحيــة، واالقتصــاد الصّحــي، دّرســُت طالبــًا أمريكيــ�ن، وكنديــ�ن، 
وبعدهــا التحقــت بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا. المختلــف فــي هــذا المــكان 
العرب�يــة، أدرس طالبــًا يمتلكــون  باللغــة  أدرِّس  مــّرة  أننــي وألّول  كتجربــة، هــو 
دوافــع قويــة للتعلــم، والفهــم، ويمتلكــون عطشــًا للعلــم. وبصراحــة لــم أكــن 
أعلــم كيــف ســيكون شــكل الصــف، ولكننــي وجدتــه يحتــوي علــى طالبــًا مــن جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي، مــن المحيــط إلــي الخليــج. فطلبتــي متنوعــن، مــن قطــر، 

وتونــس، المغــرب، وفلســطن، اليمــن، الســودان، ســوريا، مصــر.

هــذه التجربــة، وبغــض النظــر إليهــا مــن الناحيــة العلميــة، ومــن خــالل النظــر إليهــا 
فــي ســياقها اإلنســاني البحــت أشــعر بأنهــا بارقــة أمــل مــن أجــل لــم الشــتات 
العربــي. أمــا داخــل الصــف، وعلــى غــرار طلبتــي فــي كنــدا، أشــعر أن القضايــا 

تهمنــي، وتمســني. وباختصــار شــديد، أنــا مســتمتعة بهــذه التجربــة.  

مــن وجهــة نظــرك، كيــف تســاهم دراســة السياســات العامــة يف تعزيز 

القيــم، والقوانــني، واألعراف املؤسســية؟

فــي الحقيقــة للسياســات العامــة دور كبــر، ومســاهمة فعالــة فــي ترســيخ القيــم، 
والمبــادئ، ببســاطة ألن التحليــل والفهــم العميقــن لــكل القضايــا المطروحــة فــي 
الساحة الصحية أو التعليمية، أو غرهما، يهدف إلى حّل المشاكل وتذليل الصعوبات، 
وبالتالــي تنعكــس نتائجــه علــى المجتمــع بشــكل عــام. اعتقــد أن السياســة العامــة تعزز 
القيــم التــي نرغــب فــي تعزي�زهــا، وتدفعنــا للتفكــر فــي التخلــي عــن القيــم الّضــارة. إذ 
ال ينفــع، أو دعنــي أقــول: مــن المســتحيل دراســة السياســات العامــة بمعــزل عــن القيــم 

والمبــادئ المؤسســية ألنهــا مجــرد انعــكاس لهــا.

مــع التّغــريات، واالنحرافــات التــي شــملت أغلــب العلــوم االجتامعيــة، يف 

عاملنــا العــريب، برأيــك مــا هــي العالقــة التــي تجمــع بــني السياســات 

العامــة كتخصــص أكادميــي مــن جهــة، والســلطة التنفيذيــة يف الدولــة 

كفاعــل رســمي مــن جهــة أخــرى؟

للغايــة، ألن دراســة  العرب�يــة عالقــة ضعيفــة  العالقــة فــي مجتمعاتنــا  بأمانــة؛ 
السياســة العامــة فــي أغلــب البلــدان العرب�يــة غــر موجــودة، أو موجــودة بشــكل 
هامشــي، وكفــرع مــن العلــوم السياســية فــي بعــض األحيــان، ويتــم النظــر إليهــا 
باعتبارهــا جــزء وليــس كمجــال أكاديمــي قائــم بذاتــه. ال يوجــد فــي بلداننــا تلــك 



12

العدد 28 - ديسمرب/كانون األول 2018

المنهجيــة، وذاك االتصــال المباشــر بــن السياســة العامــة، والســلطة التنفيذيــة 
كتلــك الموجــودة فــي الــدول المتقدمــة. 

فــي قطــر علــى ســبيل المثــال يوجــد وعــي بهــذا الرابــط بــن الجهتــن، وهــذا 
مــا يؤكــده برنامــج السياســات العامــة بالمعهــد، والرســالة التــي يســعى إليهــا. 
الــوزارات والمؤسســات  إلــى  إال أن العالقــة أيضــًا تبقــى ضعيفــة، فلــو ذهبــت 
العامــة.  السياســة  ماهيــة  لتشــرح  إضافــي  مجهــود  إلــى  تحتــاج  الحكوميــة، 
كفاعــل  والدولــة  أكاديمــي،  كتخصــص  العامــة  السياســة  بــن  انفصــال  فهنــاك 
مهمــة  العامــة  السياســات  مجــال  فــي  الباحثــن  عاتــق  علــى  وتقــع  رســمي. 
إلــى  توجــه  التــي  االتهامــات  ورغــم  االنفصــال.  هــذا  ورتــق  الفــراغ،  هــذا  ردم 
دورهــم  أن  أعتقــد  عاليــة،  أبــراج  فــي  يعيشــون  اعتبارهــم  علــى  األكاديميــ�ن 
مهــم فــي تنويــ�ر الّســلطات بقدرتهــم علــى المســاعدة. ومــن هنــا أشــجع العمــل 
لتحقيــق أهــداف  التنفيذيــة  بــن المؤسســات األكاديميــة، والجهــات  المشــرتك 
السياســة العامــة. وضــرورة التعــاون والثقــة المتبادلــة. فــأول الغيــث قطــرة، 

الغيــث. أّول  الدوحــة هــو  ومعهــد 

يف ظــل مــا تشــهده املنطقــة العربيــة مــن تخبــط سياســايت شــامل، 

هــل صحيــح أننــا يف حاجــة ماســة إىل سياســة عامــة فّعالــة؟

القــرارات  بالت�أكيــد؛ ألن أغلــب المشــاكل فــي بلداننــا هــي بســبب غيــاب دراســة 
التــي ت�أخذهــا الحكومــات، وهــي قــرارات متعلقــة دائمــًا بأفضليــة مــن فــي الحكــم، 
وت�كــون غــر محســوبة، وال مدروســة، وال يوجــد أي ِفكــر خلفهــا، وال تمثــل عامــة 
فــي  لكنهــا  االســرتاتيجيات، والخطــط  عــن  ت�تحــدث  الحكومــات  أن  الشــعب. ورغــم 
النهايــة ال تنفــذ مــا تقولــه. ورغــم هــذا التخبــط لكننــي أرى أن هنالــك خطــوات 
جــادة هنــا وهنــاك مــن أجــل الوصــول إلــى سياســة عامــة فعالــة، هــذا مــن ناحيــة. 
أمــا مــن ناحيــة أخــرى، وهــي لمــاذا كل هــذا التخبــط السياســاتي فــي الوطــن 
العربــي؟ فمــن المؤكــد أن المواطــن العربــي لــم يكــن ليقــع فــي كل الظواهــر 
بالحقــوق، وغيــاب  لــو كان هنــاك تعليمــًا جّيــدًا، وصحــة جيــدة، ووعــي  الســالبة 
الشــعور المتعاظــم بفقــدان األمــل؛ لــو كانــت هنــاك سياســة عامــة فّعالــة ت�تخذهــا 

الحكومــة، وتؤثــر علــى جميــع مناحــي الحيــاة. 
فــي  أثــرت  والتــي  المدروســة،  غــر  بالقــرارات  معبــأ  العربــي  التاريــ�خ  طبعــا؛ 
المواطنــن بصــورة كبــرة، ال تعليــم، ال صحــة، ال إســكان، فمــاذا ت�توقــع فــي حــال 
لــم يحصــل المواطــن علــى احتياجاتــه األساســية؟ هــذا يعنــي ببســاطة، ســهولة 
االســتقطاب، ســهولة اللجــوء للعنــف، فغيــاب دولة المؤسســات، وغياب السياســة 

العامــة الفعالــة، أدتــا إلــى كل هــذا التخبــط. 

األفــراد  عــى  إيجابــاً  أو  ســلباً  العامــة  السياســات  نتائــج  تنعكــس 

واملؤسســات داخــل الدولــة، ولكــن مــع تطــور علــم السياســات العامــة، 

ــم  ــو يهت ــة، وه ــة العاملي ــة العام ــرف بالسياس ــد يع ــاه جدي ــر اتج ظه

ــان،  ــوق االنس ــا حق ــل قضاي ــة مث ــة العاملي ــل صف ــي تحم ــا الت بالقضاي

ــوع؟ ــذا املوض ــن ه ــالً ع ــا قلي ــو حدثتين ــاذا ل ــك. م ــا إىل ذل ــة، وم والبيئ

الت�أسيســية،  المقــررات  مــن  العامــة، وهــو  السياســة  بطــالب  خــاص  هنــاك مقــرر 
ويتطــرق إلــى العالقــة بــن السياســة العامــة مــن جهــة، والعولمــة الحديثــة مــن 
جهــة أخــرى. فــأي قــرار ت�تخــذه الحكومــة داخليــًا "فــي بعــض القضايــا" البــد وأن يتــم 
التفكــر فيــه ليــس فــي حــدود محيــط الدولــة وحســب، وإنمــا فــي المحيــط العالمــي 
أيضــًا. وهنالــك سياســات عامــة ال يمكــن تنفيذهــا، وحّلها بواســطة دولــة واحدة. فلو 
قــررت إحــدى الــدول علــى ســبيل المثــال القيــام بأكــر سياســة صديقــة للبيئــة فــي 

العالــم، مــن الواضــح أنهــا لــن تســتطيع حــل هــذه المشــكلة بمفردهــا، ببســاطة ألن 
هــذه المشــكلة عالميــة. فالسياســة العامــة العالميــة تعنــي أن يكــون للدولــة وعــي 
تــام بفكــرة أنهــا جــزء مــن العالــم، وبصنــع السياســة العامــة المت�أثــرة والمندمجــة مــع 

النظــام العالمــي.

تنــدرج اهتامماتــك البحثيــة تحــت طائلــة السياســة واالقتصــاد الصحــي، 

مــا هــو املميــز يف هــذا املجــال؟

أساســًا  ويهــدف  نظــري،  وجهــة  مــن  جــدًا  مميــز  المجــال  هــذا  الحقيقــة  فــي 
إلــى تحقيــق أهــداف النظــام الصحــي بصــورة عامــة، والمتمثلــة فــي تحســن 
لقــاء  التعــرض لصعوبــات ماديــة  للســكان، وحمايتهــم مــن  الصحــي  المســتوى 
الحصــول علــى خدمــة صحيــة، وأخــرًا إقامــة نظــام صحــي يحــرتم المريــض ويقــّدره. 
ومــن هنــا فــإن مــا يميــز مجــال السياســة واالقتصــاد الصحــي أنــه يســاعد الجهــات 
التنفيذيــة لتحقيــق أهــداف النظــام الصحــي؛ فــكل قــرار ت�أخــذه الحكومــة ســواء 
لــه عالقــة بطريقــة  الخدمــة، أو  بالتمويــ�ل الصحــي، أو بتقديــم  لــه عالقــة  كان 
الدفــع، هــو قــرار يؤثــر فــي النهايــة علــى جــودة النظــام الصحــي. فعلــى ســبيل 
المثــال إذا كنــت تعيــش فــي دولــة تســتطيع فيهــا الحصــول علــى خدمــة صحيــة 
جيــدة، وتســاعدك باالهتمــام بصحتــك، وتشــعر فيهــا بعــدم الخــوف مــن تلقــي 
العــالج، وتشــعر أنــك تعامــل باحــرتام، ت�أكــد أنهــا سياســاتها الصحيــة فعالــة، وهــذا 

ــز هــذا المجــال عنــه غــره مــن المجــاالت. ــذي يمي هــو ال

إضافــة أخــرى، هــذا المجــال مميــز بســبب أهدافــه التــي يســعى لتحقيقهــا. فمــن 
القســوة بمــكان عــدم حصــول المريــض علــى عــالج، فالعــالج مــن الحاجات اإلنســانية 
الضروريــة، والــذي يحــدث فــي بعــض المجتمعــات العرب�يــة هــو شــيء غــر مقبــول 
ــا كمتخصصــة فــي السياســة واالقتصــاد الصحــي أســاعد  أخالقيــا، وال إنســانيًا. فأن

الحكومــات كــي ت�أخــذ بعــن االعتبــار قــرارات تســتجيب الحتياجــات النــاس.

ــي  ــتويني، األكادمي ــى املس ــتقبلية ع ــك املس ــن مرشوعات ــا ع حدثين

واملهنــي؟

حاليــا أشــتغل علــى عــّدة مشــروعات بحثيــة، أهمهــا ورقــة بحثيــة عــن "الخدمــات 
ــا" وأشــتغل أيضــًا علــى مشــاريع  ــة غان ــة الخاصــة بالمــرأة والطفــل فــي دول الصحي
بحثيــة أخــرى متعلقــة باالســتعمال والعدالــة فــي توزيــع الخدمــات، والمحــددات 
علــى  المحــددات  هــذه  ت�أثــر  بدراســة  أقــوم  للّصحــة،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
اســتعمال الخدمــات الصحيــة، وعلــى النتائــج الصحيــة، المتمثلــة في وفيــات األطفال 
ووفيــات األمهــات. هــذا مــن أهــم المشــروعات البحثية التي أشــتغل عليهــا. وأطمح 

ــإذن اهلل. ــب العاجــل ب ــة فــي القري إلــى نشــر عــدد مــن األوراق العلمي

وأعمــل أيضــًا علــى مشــروع بحثــي خــاص بمرضــى الســكر فــي كنــدا، وهــي دراســة 
ذات عالقــة بســؤال: هــل يمكــن لتدخــالت الصيدلــي أن ت�كــون لهــا دور فــي تحســن 
ــ�ق اســتخدام  النتائــج الخاصــة بمريــض الســكر؟ وهــي دراســة اقتصاديــة، عــن طري
"DYNAMIC MODELLIN " و "IDIVIDUAL LEVEL MODELLING" مــن أجــل معرفــة 
ت�أثــر الصيدلــي علــى المريــض نســبة لعالقتــه الشــخصية، واحت�كاكــه بــه. وأفكــر 
حاليــًا علــى الدخــول فــي مشــاريع بحثيــة خاصــة بقطــر، لكننــي حاليــا است�كشــف 
وأفهــم الوضــع مــن أجــل الحصــول علــى إشــكالية للبحــث. وآمــل مســتقباًل أن أكتــب، 

وأركــز علــى النظــام الصحــي فــي قطــر، والعالــم العربــي.
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بعيــداً عــن العمــل، والدراســة، مــا هــي األعــامل غــري األكادمييــة التــي 

بهــا؟ تقومــني 

فــي الماضــي، وقبــل فــرتة كنــت مهتمــة برياضــة اليوغا، وطقــوس الت�أمــل، ولكنني 
اآلن نســبة لظروفــي الشــخصية، وانشــغاالتي توقفــت عــن ممارســتها. ومؤخــرًا 
وقعــت فــي حــب القهــوة العرب�يــة، أشــعر بأنهــا اكتشــاف عظيــم فــي حياتــي. وعلى 
الرغــم مــن انشــغاالتي، واجتماعاتــي الدوريــة، إال أننــي أفكــر فــي العــودة إلــى 

ممارســة هوايتــي المفضلــة إذا توفــر لــدّي الوقــت.

إلــى وقــت قريــب جــدًا، كنــُت أشــعر بأنــي معدومــة الهويــات حتى اكتشــفت أني أحب 
اللغــات، خاصــة الفرنســية واالســبانية، أتعلمهــا بســهولة، وبســرعة. وفــي وقــت 

فراغــي أحــب تعلــم اللغــات األجنبيــة.

كيــف تقيمــني تجربتــك األكادمييــة يف معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا حتــى اآلن؟

هــي تجربــة بــدأت لتّوهــا، عمرهــا اآلن ثالثــة أشــهر تقري�بــًا، ورغــم ذلــك أشــعر بأننــي 
"مبســوطة"، وقــد أعجبــت جــدًا بالطــالب وتنوعهــم، ومعجبــة أيضــًا بجــودة النقاشــات 
ــم، أعلــم الطــالب، وأتعلــم  التــي تــدور فــي الّصــف، تشــعرني بأنــي اأعلِّــم، وأتعلَّ
منهــم، وعــن بلدانهــم، ومشــاكلهم، فالحــوار داخــل الصــف مــري جــدًا ألّنــه يتميــز 
بتنوعــه، ومــا زادنــي أعجابــًا بهــذه التجربــة، هــو التعامــل الحضــاري مــن قبــل الطــالب 
مــع الموضوعــات التــي ُتطــرح داخــل الصــف، نعــم هنــاك اختــالف ولكــن احــرتام اآلراء، 

واآلخــر مــن األشــياء التــي جعلتنــي ســعيدة بهــذه التجربــة.
واألمــر اآلخــر، صراحــة هــو أننــي عندمــا جئــت مــن كنــدا إلــى هنــا، كانــت لــدّي توقعاتــي 
الخاصــة عــن البيئــة األكاديميــة، والتعليميــة، والتنظيميــة. وبعــد االنخــراط فــي هــذه 
المنظومــة اكتشــفت أن هنــاك مجهــود كبــر جــدًا، فالمــكان مســاعد علــى اإلبــداع، 
وهنــاك عمــل مقــدر مــن قبــل اإلدارة بصــورة عامــة، وإدارة البحــوث بصــورة خاصــة.

ــة  ــى دراس ــني ع ــدد املقبل ــالب الج ــني الط ــاذا تنصح ــام، مب ــل الخت قب

ــة؟ ــات العام السياس

أنصحهــم باالطــالع، والنظــر حولهــم فــي المجتمــع، والنظــر أيضــًا إلــى السياســة 
العامــة باعتبارهــا قــادرة علــى تشــكيل حياتنــا اليومية، والت�أثر فــي جميع مناحي 
الحيــاة. كمــا أنصحهــم أيضــًا بتوســيع رؤيتهــم، ومتابعــة األخبــار، والمســتجدات، 
المســتمرة،  المتابعــة  مهمــة  عاتقــه  علــى  تقــع  العامــة  السياســات  فطالــب 
والفهــم العميــق، وال بــد أن يكــون علــى درايــة بالسياســات الداخليــة والخارجيــة 
فــي المحيــط الــذي يعيــش فيــه، ألن السياســة العامــة ت�تطــور باســتمرار، ومــن هنــا 
أنصحهــم بالنظــر إلــى مجــال السياســات العامــة بصــورة ديناميكيــة، وتفاعليــة مــع 

المجتمــع.
وباإلضافــة إلــى مــا ذكرتــه ســابقًا، أنصــح الطــالب بضــرورة التعامــل مــع الواقــع، 
علــى ســبيل المثــال: كل الكتــب الت�أسيســية فــي مجــال السياســات العامــة كتبــُت 
باللغــة اإلنجليزيــة، ويتوقــع مــن الطــالب االشــتباك معهــا، وقراءتهــا بلغتهــا األم. 
الجــدد بضــرورة التفاعــل االجتماعــي، وحضــور الفعاليــات  وأخــرًا أنصــح الطــالب 
المعهــد، ألن  التــي ينظمهــا  الثقافيــة، والنــدوات، والمؤتمــرات، والمحاضــرات 
المعهــد "بصراحــة" يجلــب أشــخاص ال يحلــم المــرء بمالقاتهــم فــي أي مــكان آخــر.

أخرية: كلمة 

فــي  نلتقــي  أن  أمــل  علــى  االســتضافة،  هــذه  علــى  زاجــل  نشــرة  أشــكر  أواًل؛ 
مســاحات أخــرى. وأتمّنــى أن يعمــل الجميــع فــي هــذا المجتمــع الصغــر أشــياء 
ذات معنــى؛ وأن يشــعروا بالرضــا حيــال مــا يعملــوه، وأن يســتطيعوا التوفيــق مــا 
بــن الدراســة، أو التدريــس واألمــور األخــرى فــي الحيــاة. وآمــل أن يكــون المعهــد 

إضافــة حقيقــة فــي العالــم العربــي مــن الناحيتــن العلميــة، واإلنســانية.
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ــر  ــر قط ــني ملؤمت ــد الراع ــا أح ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــي يف معه ــل االجتامع ــس والعم ــم النف ــة عل كلي

ــة  ــرياتون الدوح ــع ش ــد يف منتج ــذي عق ــة وال ــة العقلي ــابع للصح ــي الس العامل

مبشاركة بعض أساتذة وطالب الكلية.
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حصــل الدكتــور حســن الســوداني علــى المرتبــة األولــى لجائــزة 
المنظمــة العرب�يــة للرتب�يــة والثقافة والعلوم )األلســكو( الشــارقة 
فــي اختصــاص اللســانيات عــن كتابــه "أصــول التفكــر الداللــي عنــد 
العــرب: مــن اللــزوم المنطقــي إلــى االســتدالل البالغــي" ، ووقــع 

ت�كريمــه فــي مقــّر اليونســكو بباريــس مــع بقيــة الفائزيــ�ن.

كمــا حصــل  الطالــب أيمــن بــن نجــي الباحــث فــي معجــم الدوحــة 
التاريخــي للغــة العرب�يــة علــى الجائــزة الثانيــة فــي المعجــم

ألف مربوك!
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الدكتــورة منيــة شــخاب أبــو ديــة تحــارض يف  برنامــج علــم االجتــامع واألنرثوبولوجيــا حــول : 

ــة" ــالمي، الدوح ــن اإلس ــف الف ــن متح ــن م ــة م ــة: دراس ــة العثامني ــات التعبدي "املخطوط

ــارض  ــال ، ح ــى األطف ــروب ع ــر الح ــول أث ــاين ح ــل اإلنس ــزاع والعم ــات الن ــز دراس ــدوة ملرك ن

ــا هـــ . فــور فيهــا الرئيــس التنفيــذي ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )UNICEF(؛ هرنييت
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توأمة الحياة والدين

د. علي المسرتيحي 
أنكثــرا مــا تســتوقفني بعــص المفارقــات 
للديــن  فهمنــا  قصــور  عــن  تعــرب  التــي 
وطريقــة  حياتنــا  فــي  وجــوده  ومعنــى 
وأهمهــم  ومنهــم  حولنــا  لمــن  نقلــه 
تســرد  التــي  األم   .. وأطفالنــا  شــبابنا 
لطفلهــا قصــة حاتــم، ذلــك الشــاب الــذي 
اقــرتف المعاصــي ثــم تــاب ولــم يعــد يقطــع 
يصلــي،  ســاجد  وهــو  مــات  حتــى  فرضــا 
فدخــل الجنــة .. تلــك هــي نهايــة ســعيدة 
بتقديــر األم، لكنهــا رســالة للطفــل ت�تضمــن بأعماقهــا أن النهايــات الســعيدة ال 
ت�كــون اال بالمــوت، فيفهــم الطفــل أن جائــزة االلتــزام بالديــن هــي المــوت .. هــو 
ــ�ن يحملــه الطفــل حيثمــا يكــرب، يعمــل كمتســلل خفــي  ربــط غريــب بــن المتغري
يظهــر علــى شــكل ســلوك ثــم نمــط حيــاة ! وهنــا أتســاءل: لمــاذا ال ت�تدخــل األم 
بوعــي لتنهــي قصــة حاتــم بمــا فعلــه بعــد تركــه للمعاصــي وانعكــس ايجابــا 
واســهام  للحــق  وقــول  للنــاس  ومســاعدة  للخــر  عمــل  مــن  ســلوكه  علــى 
بخدمــة مجتمعــه وبنــاء وطنــه؟ أليســت هــذه أيضــا نهايــة ســعيدة تدخــل حاتمــا، 

البطل صاحب القصة، الجنة ؟!  

فــي أحــد الجمــع التموزيــة الحارقــة، وقــف خطيــب المســجد مجلجــال مرعــدا 
يتلمســون  مقاربــة(  )أو  مقارنــة  يعقــدوا  بــأن  المصلــن  ومذكــرا  متوعــدا 
العمــل ونــار  عــن  الت�كي�يــف  أجهــزة  الحــار بســبب توقــف  المســجد  جــو  فيهــا 
أنفســهم:  يســألون  مشــدوهن  المصلــون  يجلــس  بينمــا  الحارقــة،  جهنــم 
مــا الذنــب الــذي اقرتفنــاه ونحــن حضرنــا للصــالة قانتــن؟! ثــم، لــم يجــد أحــد 
المصلــن بعــد انتهــاء الخطبــة العصمــاء بــدا مــن ســؤال الخطيــب: "مــاذا لــو 
ســعيت بإصــالح أجهــزة الت�كي�يــف لينعــم المصلــون بمــا يذكرهــم بنســيم الجنــة 

بــدال مــن لهيــب جهنــم؟!" .

ــا ســادة مفارقــات نتجــت عــن الفهــم الخاطــئ لمــا يعنــي الديــن لنــا  تلــك هــي ي
وكيــف نحملــه فــي عقولنــا وكيــف ينعكــس بمــا نقــول ونفعــل. وبهــذا الســياق 
ــاء المســاجد الدعــاء  ــدور برأســي: لمــاذا يكــر األئمــة وخطب ثمــة أســئلة أخــرى ت
أحــدا  منهــم  يغــادر  وال  بــددا  ويقتلهــم  عــددا  "يحصهــم  بــأن  "الكفــار"  علــى 
وي�جعلهــم عــربة للمعتربيــ�ن وحصيــدًا خامديــن وشــماتة للشــامتن وي�جّمــد الــدم 
فــي عروقهــم وي�يّبــس أوصالهــم وي�يتــم أطفالهم وي�رمل نســائهم وينزل بهم 
عاجــل نقمتــه" بــدل أن يكــروا مــن الدعــاء لهــم بالصــالح والهدايــة وألمــة االســالم 
بصــالح الحــال لت�كــون أفضــل وأقــوى ؟ مــا يخطــر ببالــي أحيانــا أننــا معنيــون بخــراب 
ــا ! هــي ترســيخ لثقافــة التســليم  ديارهــم أكــر ممــا نحــن معنيــون بإصــالح حالن
والخنــوع وفقــد الرغبــة باإلصــالح والتطويــ�ر، وبــذات الوقت نطلــب أكلنا ليأتي الينا 
معلبــا دون أقــل مجهــود وبطريقــة أهــل عيســى عليــه الســالم مــن غامــض علــم 
رب الســماء !!  ثــم، أليــس مــن المنطــق أن نســأل أنفســنا بعــد أجيــال مــن الدعــاء 

ــ�ن ؟ ذلــك – علــى الكفــار، هــل حقــا تحّســن حالنــا ؟  وهــل حقــا دمــرت بــالد الكافري
كمــا نــراه- هــو المقيــاس الحقيقــي، والجــواب هــو برهــان دامــغ يدلــل علــى أننــا 
نحتــاج ألن نعمــل ونبنــي وننهــض بأنفســنا أكــر مــن مجــرد الدعوة علــى الظالمن 

وجعلهــم عــربة للمعتربيــ�ن بخطــب الجمعــة ..!

الديــن يــا ســادة لــم يــأت ليميــت النــاس بــل ليحي�يهــم ويحررهــم ويعتقهــم .. 
ومفهــوم الجهــاد بالديــن هــو وســيلة ال غايــة، واألصــل فيــه الحيــاة ال المــوت. 
فمــن األخطــاء االدراكيــة التــي نلمســها اليــوم هــو تمنــي البعــض أن يمــوت 
مجاهــدا أشــعثا أو مصليــا ســاجدا أو حاجــا طائفــا ! مقابــل أن يجاهــد ويصلــي 
ويحــج و .. يعيــش أيضــا. مــا المانــع للنــاس أن ت�كــون لهــم الفرصــة للعيــش بعــد 
الــزكاة  وت�أديــة  والتضحيــة  بالعطــاء  يســتمروا  كــي  والحــج  والصــالة  الجهــاد 
المنكــر  عــن  والنهــي  الملهــوف  واغاثــة  الخــر  وعمــل  المعــروف  واشــاعة 
والمســاهمة ببنــاء المجتمــع؟ وهــل لســعيهم للمــوت بقصــد المــوت "وحــده" 
فائــدة لغرهــم مــن النــاس أو للديــن حتــى؟  شــتان بــن هــذا الفهــم وذاك.

حقــا نحــن اليــوم بأمــس الحاجــة للعــودة لأصــول ومراجعــة ادراكنــا وفهمنــا 
للديــن بكثــر مــن جوانبــه. فأصــل الديــن الرتغيــب ال الرتهيــب. دليلنــا هــو عقــد 
ــه الســالم( ونســبة  ــاءات الرســول )علي ــة بــن نســبة "الرتغيــب" فــي إفت مقارن
"الرتهيــب" فــي إفتــاءات بعــض مشــايخنا، ســنجدها حتمــا كبــرة بالحالتــن !! بــل 
وأكــر مــن ذلــك، فنحــن بحاجــة الــى مراجعــة موروثنــا الدينــي برمتــه لتنقيتــه 
ممــا علــق بــه مــن الشــوائب بمــرور الزمــن وازالــة الكثــر ممــا أضيــف لهــذا 
المــوروث مــن التشــويه وهــو بــريء منــه. هــي أيضــا دعــوة لدعــاة التنويــ�ر 
أن  والجامعــات  بالمــدارس  الشــريعة  وأســاتذة  المســاجد  وأئمــة  الفكــري 
للديــن  الســمحة  القيــم  النــشء وترســيخ  بتوعيــة  يضطلعــوا بمســؤولياتهم 
والحيــاة  والديــن   ! أيضــا  جميلــة  والحيــاة  جميــل  فالديــن  لديهــم.  والعقيــدة 
بديلــن متنافريــ�ن  اآلخــر، وليســا  يدّعــم أحدهمــا  البعــض،  مكمــالن لبعضهمــا 
دعــوة  ! هــي فقــط  واحــد  تحــت ســقف  العيــش معــا  يمكنهمــا  ال  متضاديــن 
صادقــة ألصحــاب الدعــوة بعالمنــا العربــي واالســالمي للت�أمــل بمــا نــراه هنــا .. 

علنــا ننهــض مجــددا رافعــن رأســنا بــن األمــم ! 

شظايا رواية "2"

من هو العريب؟

الطالب: دفع اهلل حسن
-مرحبــًا بالجميــع، اليــوم ســت�كون محاضرتنــا 

عن القومية العرب�ية. 

أخــذ دكتــور "حليــم" خطوتــن لأمــام بطريقــة 
 E" ماركــة  الجلــدي  حزامــه  أرى  جعلتنــي 
ثــم  يــده فــي جيــب بنطالــه،  outlet"، وضــع 
ســار خطوتــن باتجــاه البــاب، أحكــم اغالقــه 
حتــّى ال تصــل إلــى الداخــل أصــوات مناقشــات 

أقالم
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الطلبــة فــي الممــر الخارجــي، ألقــى نظــرة ســريعة علــى فضــاء القاعــة الصغرة، 
قــال  أخــرى  نظــارة  وأخــرج  خلفــه،  الطاولــة  علــى  وضعهــا  بــل  نظارتــه،  عــّدل 

والنظــارة بــن أصبعيــه:

-كمــا تــرون فــإن هــذا الفصــل يمثــل وطنــًا عرب�ّيــا مصغــرًا. كان "نشــوان" يجلــس في 
الصــّف األّول لذلــك بــدأ بــه. قــال لــه:

-أنــت يــا "نشــوان" مــن اليمــن، ثــم انتقــل وهــو يشــر بّســبابته نحونــا واحــدًا تلــو 
اآلخــر، "عبــد العزيــ�ز" مــن قطــر، أشــار بأصبعــه نحــوي و"آدم" مــن الســودان، "خالد" 
مــن فلســطن، "هنــد" مــن قطــر أيضــًا، "ســومر" مــن ســوريا، و"عفــاف" مــن األردن، 
"منــر" مــن المغــرب. وانتهــى بــه الحــال بالزميلــة "أســماء". كانــت مشــغولة 
بشــيء مــا. قــال دكتــور حليــم: وأســماء مــن فلســطن أيضــًا. عــادت من شــرودها، 
حشــرت شــيء مــا داخــل حقيبتهــا اليدويــة، ثــم عّدلت مــن وضعيتهــا. وألن الجميع 
أومــأ برأســه إي�جابــًا حينمــا ســمع اســمه، كان عليهــا أن تفعــل شــيئًا مــن هــذا 

القبيــل. ســألها دكتــور حليــم: 

-أسماء.. من أّي البالد أنت؟ أجابته مرتبكة:

أجــاب  أردنيــة.  فلســطينية،  أنــا  موضّحــة:  وقالــت  فلســطن.  مــن  إّنــي  -يقــال 
الدكتــور حليــم بهــدوء، وكان فــي تلــك اللحظــة قــد وضــع نظارتــه علــى المنضــدة 

بالكامــل:

-حســنًا ال مشــكّلة. أنــا أيضــا أحمــل جنســّيتن إحداهمــا فلســطينية واألخــرى..... 
ــ�كأ عليــه، أطلــق زفــرة طويلــة كأنــه يطــرد بهــا  وســكت. جلــس علــى الكرســي، ات
جنســية مــن جنســّياته. ضغــط علــى جهــاز صغــر كان يحملــه بــن أصابعــه، وعلــى 

الشاشــة مقــاس 52 ظهــرت عبــارة مكتوبــة بخــط أبيــض علــى خلفيــة زرقــاء:

-من هو العربي؟

قال الدكتور حليم: 

-قبــل أن نخــوض فــي القوميــة العرب�يــة، جذورهــا التاريخيــة، تحوالتهــا، وأهــم 
منظريهــا، ونقاّدهــا. دعونــا يــا طالبــي األعــزاء نحــاول اإلجابــة علــى هــذا الســؤال:

-من هو العربي؟

صمــت، هــدوء، تّرقــب وانتظــار. هــا نحــن علــى المحــك مجــددًا، هّيــا أجيبونــي أيهــا 
الزمــالء والزميــالت، شــاركوني تجاربكــم فــي الحيــاة، هاتــوا مــا بجعبت�كــم، قولــوا 
لــي، حدثونــي، مــن هــو العربــي؟ هــل هــو نــر؟ أم عبــد العزيــ�ز؟ أم دكتــور حليــم 

نفســه. هــل نشــوان عربــي؟ هــل طاغــور كان عرب�ّيــًا؟ 

أجابــت أســماء بصوتهــا الدافــئ، ذاك الصــوت الــذي يشــبه فــي دفئــه دفء 
الخليــل: مدينــة 

-العربي هو من ت�كّلم العرب�ية.

واتجهــت كّل األنظــار نحوهــا كأنمــا اقرتفــت إثمــًا فــي حــق العروبــة والعــرب. 
قاطعهــا نــر قائــال:

-العربــي هــو مــن ت�كّلــم العرب�يــة، وي�ريــد أن يكــون عرب�يــًا. وقــال موضحــًا. أنــا مثــاًل 
أتحــّدث العرب�يــة بطالقــة، لكننــي لســت عرب�ّيــا. لمــاذا؟ ألننــي ال أريــد أن أكــون عرب�يــًا. 

أنــا أريــد أن أكــون كمــا أنــا.. أمازيغــي.

وتدخلُت أنا مازحًا:

-ربمــا ت�كــون عرب�ّيــا لكنــك غــر واع لعروبتــك. وســألني نــر بعــد أن أدار رقبتــه 
نحــوي:

-كيــف؟ وقبــل أن أجيــب علــى ســؤاله تّدخــل "عبــد العزيــ�ز" فــي النقــاش. كان 
لصوتــه بّحــة غري�بــة، وغــر مريحــة، ربمــا ســببها كــوب قهــوة "االســتاربكس" التــي 
تناولهــا قبــل المحاضــرة. مــن يــدري؟ المهــم، حمحــم قليــال ليزيــ�ح بقايــا شــيء مــا 
عالــق بحلقــه، ولمــا لــم ينــزاح ذاك الّشــيء العنيــد، أخــذ جرعــة صغــرة مــن قنينــة 

مــاء كانــت موضوعــة علــى درج مقعــده، قــال وهــو يجــّرب صوتــه:

-إحــم.. إحــم. ت�أّســف ثــم واصــل: االرادة يــا آدم شــرٌط ضــروري من شــروط العروبة. 
إذا لــم يــرد "نــر" أن يكــون عرب�ّيــا فكيــف تســتطيع أن تجعله عربّي؟

هنــا تدّخــل دكتــور حليــم، وقــف على هيئ�تــه بطريقة أخفت الشاشــة وراءه، وكان 
ذيــل ســرتته يت�أرجــح ببــطء فتظهــر بعــض الحــروف علــى الشاشــة ثــم تختفــي، قال 

بهدوء:

-إن عرتــم علــى شــخص ال يعــرتف بعروبتــه، وال يفتخــر بهــا -وأشــار إلــى نــر 
الــذي ابتســم وهــو يــرى ســبابة الدكتــور موجهــة نحــوه- علــى الرغــم مــن كونــه 
عربــي اللســان، وعلــى الرغــم مــن انتمائــه إلــى شــعب عربــي، علينــا أن نبحــث عــن 
األســباب التــي جعلتــه يتبنــى هــذا الموقــف. أخــذ دكتــور حليــم خطوتــن نحــو 

"نــر"، ثــم أكمــل:

-فــإن ذلــك قــد يكــون ناتجــا عــن الجهــل، وفــي هــذه الحالــة علينــا أن نعرّفــه 
بالحقيقــة. وقــد يكــون الســبب الغفلــة، أو االنخــداع وواجبنــا يحتــم علينــا إيقاظــه، 
وارجاعــه إلــى الحظــرة. حظــرة العــرب. ســار إلــى البــاب كأنمــا يريــد الخــروج مــن 

القاعــة، ثــم عــاد وهــو يحشــر يديــه داخــل جيبيــه، واســتطرد:

-عــدم االعــرتاف بالعروبــة، قــد يكــون ناتجــًا عــن فــرط األنانيــة. وفــي هــذه الحالــة 
يكــون واجبنــا.. وســكت. أتــم "عبــد العزيــ�ز" نيابــة عنــه:

-يكون واجبنا العمل على الحّد من هذه األنانية. أجاب دكتور حليم:

-ممتاز. وأكمل:

-ومهمــا وصــل األمــر مــن ســوء، ينبغــي علينــا أال نقــول لشــخص مــا أنــت غــر 
عربــي. ألنــه ال يريــد االعــرتاف بعروبتــه. فهــو عربــي قــح، شــاء أم أبــى، أعرتف هو 
بذلــك أو لــم يعــرتف. وتدّخــل "نشــوان" محتجــًا. عــال صوتــه، وألن القاعــة صغــرة 
الحجــم، رددت الجــدران الّصــدى. كان يريــد أن يحفــظ مــاء وجــه العــرب، وكربياءهــم، 

لذلــك وّجــه كالمــه لنــر:

-أقــول لكــم بصراحــة، أنــا ال أســتطيع أن اعتــرب الشــخص عرب�ّيــًا، عندمــا أراه هــو 
نفســه ينكــر عروبتــه، وال يريــد أن يكــون عرب�يــا.

وبعــد ســجال عنيــف، ونقــاش مرهــق دام قرابــة الّســاعتن ونصــف، لــم نتفــق 
علــى إجابــة واحــدة، كان للجميــع رأي مختلــف. "هنــد" لــم تبــد رأيهــا، واكتفــت 
بمتابعــة النقــاش. أمــا أنــا فســألت دكتــور حليــم بعــد انتهــاء المحاضــرة، كان 

يلملــم حاجياتــه مــن أجــل الخــروج مــن القاعــة: ســألته:

-من هو العربي؟
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الوقاية خري من قنطار عالج

 هل تعلم أن عقد الت�أمني الصحي يتضمن خدمة إضافية هي
)الفحص الصحي السنوي(

 
نتمنى منكم االستفادة من هذه الخدمة لالطمئنان على صحت�كم.

 
عام سعيد ومليء بالصحة.

 مع تحيات إدارة الموارد البشرية
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فعاليات قادمة
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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