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ــة البحــث العلمــي، عضــو مؤسســة قطــر  ــن الصنــدوق القطــري لرعاي أعل
للرتب�يــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع، يــوم الثالثــاء 20 نوفمرب 2018 أســماء 
الفائزيــ�ن بالــدورة الحاديــة عشــرة مــن برنامــج األولويــات الوطنيــة للبحــث 
العلمــي. جــاء ذلــك خــالل المنتــدى الســنوي العاشــر للصنــدوق القطــري 
لرعايــة البحــث العلمــي، الــذي عقــد فــي مركــز قطــر الوطنــي للمؤتمــرات. 
وقــد اســتقبلت الــدورة الحاديــة عشــرة مــن برنامــج األولويات الوطنيــة 284 
ــح تنافســية، وكان معهــد الدوحــة  ــا، حصــل 77 منهــا علــى من مقرتحــا بحثي

للدراســات العليــا مــن ضمــن المؤسســات التــي حــازت علــى هــذه المنــح.
األولويــات  لربنامــج  قدمــت  التــي  البحثيــة  المعهــد  مقرتحــات  وحققــت 
الوطنيــة فــي دورتــه الحاديــة عشــرة وبرنامج أســرة التابع لمعهــد الدوحة 
الدولي لألســرة – مؤسســة قطر في دورته الثالثة نســبة قبول اجمالية 

تبلــغ مــا يقــارب 60%.  
وكانــت هــذه مــن أعلــى نســب القبــول مــن بــن 17 جامعــة وهيئــة تقدمــت 
ــات  بمقرتحــات لهــذه الســنة. وكان معــدل نســبة القبــول لربنامــج األولوي
الوطنيــة %27 بشــكل عــام، و%23 لمقرتحــات العلــوم االجتماعيــة بشــكل 

خــاص.
عــدد  حيــث  مــن  إنجــازا قياســيا  المعهــد هــذه ســنة  إنجــاز  هــذا ويعتــرب 
المقرتحــات التــي قبلــت مــن برنامــج األولويــات الوطنيــة، والتــي يكــون 
فيهــا المعهــد المؤسســة الرئيســة فــي المقــرح. وي�بنــي هــذا اإلنجــاز 
المهــم علــى األداء المتميــز للمعهــد فــي الســنوات الماضيــة ويصب في 

مصلحــة تحقيــق رســالته البحثيــة. 
حصــل المعهــد علــى ثــالث منــح مــن برنامــج األولويــات الوطنيــة . المنحــة 
األولــى كانــت لمشــروع بحثــي بعنــوان " تحّديــات الهوّيــة الوطنّيــة فــي 
ســياق أزمــة الحصــار لــدى الشــباب القطــري" لــكل مــن األســاتذة الباحثــن، 
الدكتــور عــزام األمــن، الدكتــور نواف التميمي والدكتور أشــرف عبد الحي. 

ــاال حــاوي بعنــوان  وفــاز مقــرح الدكتــورة نجــوى الصفــدي والدكتــورة دي
"دراســة مســحية طوليــة حــول مواقــف القطري�ن االجتماعيــة ورفاههم." 
أمــا المنحــة الثالثــة فكانــت لمشــروع بعنــوان " الصحــة النفســية عــن بعــد: 
تخفيــف المعيقــات وإزالــة الوصمــة تجاه الحصول على المعالجة النفســية 
ــو رأس. وضمــن برنامــج )أســرة( المختــص  ــة أب فــي قطــر" للدكتــورة وهيب
باألبحــاث حــول األســرة العرب�يــة والقضايــا ذات الصلــة بالسياســات األســرية 
ــار مشــروع بحثــي بعنــوان "خصائــص األســرة، وأســاليب الرتب�يــة،  جــرى اختي
والصحــة النفســية للشــباب فــي قطــر " بإشــراف الدكتــورة ليفيــا جلســرتاب. 
ومــن جهتــه صــّرح الســيد رائد حبايب مديــر ادارة األبحــاث والمنح في معهد 
الدوحــة بقولــه "إن نجــاح أربعــة مــن المقرتحــات البحثيــة فــي الحصول على 
تمويــ�ل مــن الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي ومعهــد الدوحــة 
الدولي لألســرة إنجاز مهم للمعهد في ســنته الرابعة ويدل على التزام 
كــوادر المعهــد جميعهــا برتســيخ بيئــة بحثيــة فعالــة ومنتجــة." وأضــاف 
حبايــب "والجديــر بالذكــر أن جميــع المقرتحــات المقدمــة لربنامــج األولويــات 
الوطنيــة حــازت علــى دعــم مــن هيئــات حكوميــة وتنمويــة رئيســية، وهــذا 
يــدل علــى المســتوى األكاديمــي العالــي للهيئة التدريســية في المعهد 
واســتجابتها للبحــث فــي قضايــا مهمــة ت�تعلــق بدولــة قطــر والوطــن 
العربــي. نتطلــع لمزيــد مــن التعــاون المثمــر مع الصنــدوق القطــري لرعاية 

البحــث العلمــي."
تــدل المقرتحــات الفائــزة علــى األهميــة التــي يضعهــا معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا فــي مجــال تعزيــ�ز البحــث العلمــي، فــي وقــت يســتعد 
فيــه المعهــد الســتقبال الطلبــات للدفعــة الرابعــة مــن طــالب الماجســتري 
فــي كليــات العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، اإلدارة العامــة واقتصاديــات 
النــزاع  دراســات  ومركــز  االجتماعــي  والعمــل  النفــس  وعلــم  التنميــة، 

اإلنســاني. والعمــل 

املعهد يحصد ثالث منح من برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي
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الدوحــة  معهــد  فــي  العرب�يــة  والمعجميــة  اللســانيات  برنامــج  حصــل 
للدراســات العليــا علــى جائزتــن مــن مجمــع اللغــة العرب�يــة بالشــارقة، لجنــة 
ــة فــي دورتهــا  ــة والمعجمي ــزة األلكســو/ الشــارقة للدراســات اللغوي جائ
الثانيــة 2018 فــي المحوريــ�ن المعتمديــن للجائــزة: محــور دراســات فــي 
اللســانيات العرب�يــة، ومحــور دراســات فــي المعجــم التاريخي للغــة العرب�ية.

ونــال الجائــزة فــي محــور الدراســات اللســانية الدكتــور حســن الســوداني 
التفكــري  العــام الماضــي 2017عــن "أصــول  الــذي صــدر فــي  عــن كتابــه 
الداللــي عنــد العــرب: مــن اللــزوم المنطقــي إلــى االســتدالل البالغــي"؛ 
أمــا جائــزة محــور دراســات فــي المعجــم التاريخــي للغــة العرب�يــة فنالهــا 
الوحــدات  "ترتيــب  كتــاب:  مشــروع  عــن  نجــي  بــن  الطيــب  أيمــن  الطالــب 
المعجميــة المركبــة فــي المعجــم العربــي المعاصــر: معالجــة لغويــة 
حاســوبية"، وهــو فــي األصــل رســالة ماجســتري ناقشــها فــي المعهــد 
هــذا العــام 2018 تحــت إشــراف الدكتــور حســن حمــزة والدكتــور المعتــز 

بــاهلل الســعيد، ونــال عليهــا درجــة 95%.

هــذا وسيتســلم الدكتــور حســن الســوداني واألســتاذ أيمــن الطيــب بــن 
نجــي الجائزتــن يــوم 18 ديســمرب 2018 فــي مقــر اليونيســكو بباريــس 

بمناســبة اليــوم العالمــي للغــة العرب�يــة.
يشــار إلــى أن برنامــج ماجســتري اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة يــزاوج 
ويســتعن  التطبيقــي،  المعجــم  وعلــم  النظــري  المعجــم  علــم  بــن 
الصناعــة  حققتــه  ومــا  رات،  تصــوُّ مــن  الحديثــة  اللســانيات  قدمتــه  بمــا 
بالمعجــم:  المتعلقــة  الجوانــب  المعجميــة مــن تطــور، لفحــص مختلــف 
فــي مصــادره، وبنــاء مدونتــه، وآليــات معالجتــه، وعالقتــه بمجتمعــه. 
ويطمــح هــذا الربنامــج وهــو الوحيــد المتخصــص فــي هــذا المجــال فــي 
العالــم العربــي، إلــى ت�كويــ�ن نخبــة مــن الباحثــن المؤهلــن لمعالجــة 
قضايــا اللغــة العرب�يــة ومعجمهــا معالجــة علميــة، تســتند إلــى مــا قدمتــه 
اللســانيات مــن إمكانــات تصوريــة ونظريــة وتطبيقيــة. ويتولــى تنفيــذ 
الربنامــج أســاتذة بــارزون فــي تخصصاتهــم، لهــم إســهامات واضحــة فــي 

والمعجــم. اللســانيات 

حصول برنامج اللسانيات واملعجمية العربية

 عىل جائزتني من مجمع اللغة العربية بالشارقة
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معهد الدوحة ينظم معرضا فنيا بعنوان " قطر..حكاية ولون" 

ــًا تحــت عنــوان: "قطــر... نّظــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا معرضــًا فنّي
حكايــة ولــون"، والــذي اهتــم بعــرض عــددًا مــن األعمــال الفنيــة التــي توّثــق 
البيئــة الطبيعيــة، والثقافيــة، باإلضافة إلى الرتاث المحلــي في قطر. ضّم 
المعــرض أربعــة عشــر لوحــة مختلفــة، وبمشــاركة ســّتة فّنانــن قطريــ�ن، 
وجــاءت فكرتــه فــي إطــار اهتمــام معهــد الدوحــة بتعزيــ�ز حركــة الفــن، 
والثقافــة داخــل أروقتــه، باإلضافــة إلــى إثــراء الّســاحة الفنيــة والّثقافيــة 
فــي قطــر بشــكل عــام. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المعــرض انطلــق فــي األول 

مــن ديســمرب، ويســتمر لثالثــة أيــام.

وعلــى هامــش اليــوم األول للمعــرض، تحــدث إلينــا الفنــان التشــكيلي علــي 
محمــد الشــريف، والفنانــة حّصــة المفتــاح عــن مشــاركتهما فــي المعــرض، 
وطبيعــة لوحاتهمــا الفنيــة وأبعادهــا. وفــي بدايــة حديثه أكد الشــريف أنه 
يشــارك فــي المعــرض بثــالث لوحــات تنــدرج جميعهــا تحــت النمــط الواقعي، 
ــ�ر البيئــة القطريــة،  وأشــار إلــى أن لوحاتــه تركــز بصــورة كبــرية علــى تصوي

خاصــة الطيــور المهاجــرة والتــي ُتعــرف محّليــا بطيــور "اللفــو". وفــي أثنــاء 
شــرحه ألعمالــه، وتفاعلــه مــع زّوار المعــرض قــال الشــريف إّنــه يحــاول 
طــرح موضــوع الطيــور فــي قطــر بشــكل مغايــر، وعلــى طريقتــه الخاصــة، 
مســتخدمًا أســلوب المدرســة الت�أثرييــة، حيــث يحاكــي الفّنــان الطبيعــة لكــن 

بأســلوبه الخــاص وبألوانــه، وانطباعاتــه الشــخصية.

أمــا الفّنانــة حّصــة المفتــاح، فأشــارت إلــى أنهــا تشــارك فــي المعــرض بثالث 
لوحــات أيضــًا، وأنهــا تركــز علــى الرســم باأللــوان المائيــة، وتقــوم أعمالهــا 
علــى توثيــق المناظــر الطبيعيــة، ومراكــب الّصيــد، واألبــواب القديمــة، لمــا 
تشــغله مــن مكانــة مرموقــة، ولمــا تحملــه مــن دالالت عميقــة، ورســائل 
متجــذرة فــي عمــق الــرتاث القطــري. وعــن طريــ�ق ألوانهــا تقــول المفتــاح 
إنهــا تســعى إلــى تذكــري الجيــل الحالي بثقافتهــم، وتراثهــم باإلضافة إلى 

تعزيــ�ز حبهــا وشــغفها بالرســم، واأللــوان.
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ورشة عمل بني معهد الدوحة للدراسات 

 العليا و وكالة االعتامد الدويل إلدارة األعامل

نظمــت إدارة الفعاليــة المؤسســية وضمــان الجــودة بمعهــد الدوحة للدراســات 
العليــا االثنــن 12 تشــري�ن الثانــي/ نوفمــرب ورشــة عمل حــول "اعتمــاد الربامج مع 
وكالــة االعتمــاد الدولــي إلدارة األعمــال فــي ألمانيــا FIBAA( (" والتــي قّدمهــا 
ــز شــميت بحضــور الدكتــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس المعهــد  الدكتــور هن
بالوكالــة، وعمــداء الكليــات باإلضافــة إلــى عــدد مــن أعضــاء الهيئ�تــن التدريســية 
واإلداريــة بالمعهــد، وممثلــن عــن وزارة التعليــم العالــي، وكليــة المجتمــع 

وكليــة الشــرطة وجهــات أخــرى.

وأكــد الدكتــور ياســر ســليمان معالــي علــى أن معهــد الدوحــة يلتــزم بضمانــات 
وطالبــه  المعهــد  بــن  الثقــة  وبنــاء  الشــفافية  مبــدأ  مــن  انطالقــا  الجــودة 
ومؤسســات التعليــم العالــي محليــا وعالميــا، وإيمانــا بــدوره فــي العمــل مــع 
اآلخريــ�ن لبنــاء منظومــة تعليميــة متميــزة فــي دولــة قطــر. مــن هنــا جــاءت 
هــذه  فــي  قطــر  دولــة  فــي  الشــقيقة  المؤسســات  مشــاركة  فــي  رغبتنــا 
الفعاليــة. وأضــاف الدكتــور معالــي بــأن هــذه الفعاليــة ت�أتــي ضمــن جهــود 
خارجيــة  اعتمــادات  علــى  للحصــول  بهــا  يقــوم  التــي  والنشــاطات  المعهــد 
لربامجــه األكاديميــة، كمــا هــي هدفــا بحــد ذاتــه نظــرا لمــا ت�أتيــه معايــ�ري االعتمــاد 
مــن فائــدة وتطويــ�ر ذاتــي ممــا يدعــم مكانــة وســمعة برامــج المعهــد كربامــج 

معــرتف بهــا دوليــا.

وقــّدم الدكتــور شــميث لمحــة عامــة عــن وكالــة االعتمــاد الدولــي إلدارة األعمــال 
فــي ألمانيــا وعمليــة اعتمــاد الربامج األكاديمية، حيث أشــار  فــي بداية حديثه إلى 
أن  وكالــة االعتمــاد الدولــي إلدارة األعمــال فــي ألمانيا لديها أكرث مــن 25 عاماً من 
الخــربة فــي مجــال اعتمــاد التعليــم العالــي، وأن الوكالــة اعتمــدت  أكــرث مــن 2000 
برنامــج فــي مؤسســات التعليــم العالــي لــدول مثــل ألمانيــا والنمســا، كازاخســتان، 

جمهوريــة التشــيك، فرنســا، إي�رلنــدا، األردن، ولبنــان وغريهــا من الــدول.

وركز الدكتور شــميت على أن قوة وكالة االعتماد الدولي إلدارة األعمال في 
ألمانيــا تنبــع مــن أنهــا تدعــم مؤسســات التعليــم العالــي لضمــان تحقيــق أعلــى 
معايــ�ري الجــودة فــي أنشــطتها المختلفــة، مــع احــرتام االســتقاللية التعليميــة 

والعلميــة لتلــك المؤسســات.  وأكــد علــى أن  الوكالــة  ت�تمتــع بالشــفافية، 
والمرونــة، والكفــاءة، وأن إجراءاتهــا قصــرية األمــد.

وذكــر الدكتــور شــميت أن وكالــة االعتمــاد الدولــي إلدارة األعمــال فــي ألمانيــا 
اعتمــدت  حتــى اآلن ثــالث درجــات علميــة، وهــي البكالوريــ�وس، والماجســتري، 
والدكتــوراة، وتركــز بشــكل كبــري علــى اعتمــاد برامــج إدارة االعمــال، واالقتصــاد، 
يقــول  الربنامــج  اعتمــاد  وقبــل  واالنســانية.  االجتماعيــة  والعلــوم  القانــون، 
الدكتــور شــميت إن الوكالــة تفحــص مــا إذا كانــت الربنامــج المتقــدِّم لالعتمــاد 
يســتوفي  معايــ�ري الجــودة األورب�يــة، مــن حيــث مخرجــات التعلــم ، والقبــول، 
والمحتــوى، والمفاهيــم التعليميــة، وتوفــر بيئــة اكاديميــة جيــدة أم ال، وآليــات 

ضمــان الجــودة.

مــن جهتــه قــال الدكتــور جاد كوثرانــي مدير إدارة الفعالية المؤسســية وضمان 
الجــودة أن هــذه الفعاليــة ت�أتــي فــي مرحلــة هامــة فــي مســرية المعهــد 
وســعيه لتعزيــ�ز التميــز االكاديمــي. وأكــد كوثرانــي أن المعهــد قــد بــدأ بإرســاء 
منظومــة ضمــان الجــودة منــذ الســنة األولــى لعمــل المعهــد وذلــك مــن خــالل 
هيكليتــه التنظيميــة، وانظمتــه، وسياســاته، ولكــن األهــم مــن خــالل ثقافــة 
التــي كونهــا. وت�أتــي هــذه المرحلــة، أي الســعي والحصــول علــى  الجــودة 
اعتمــادات دوليــة، كتقي�يــم وت�أكيــد لمســتوى الجــودة التــي عمــل المعهــد على 
الوصــول لــه بجهــود قيادتــه، واســاتذته، وطالبــه ، وإداري�يــه.  كمــا رحــب كوثرانــي 
بــوزارة التعليــم والتعليــم العالــي وشــكرهم علــى جهودهــم فــي تطويــ�ر 
مســتوى التعليــم فــي قطــر، ورحــب بمؤسســات التعليــم فــي قطــر المشــاركة 

ــ�ر وضمــان الجــودة. ودعاهــا إلــى التعــاون فــي مجــال التطوي

يشــار إلــى أن المعهــد قــام بتوقيــع اتفاقية مع وكالــة االعتماد الدولــي إلدارة 
األعمــال فــي ألمانيــا، فــي ســياق التحضــري لذلــك، هــذا وأن برنامجــن مــن برامــج 
كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة فــي المعهــد يســتعدان حاليــا للتقــدم 
بطلبــات االعتمــاد مــن وكالــة االعتمــاد الدولــي إلدارة األعمــال فــي ألمانيــا. 
إذ تعــد األخــرية مــن المؤسســات القليلــة فــي العالــم التــي تمنــح االعتمــادات 

لربامــج العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة.
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معهــد الدوحة ينظم يوما تعريفيا 

للقبول بربامج املاجســتري للعام األكادميي 2020-2019

نّظــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يومــا تعريفيــا  للجامعيــ�ن والراغبــن 
فــي   2018 نوفمــرب   7 الموافــق  األربعــاء   العليــا  دراســاتهم  إكمــال  فــي 
للعــام األكاديمــي -2019 للقبــول  اليــوم المفتــوح  مقــر المعهــد. وتضمــن 

ومتطلباتــه  القبــول  ومعايــ�ري  شــروط  عــن  وافيــة  معلومــات  تقديــم   2020
الحــرم  فــي  المرافقــة  األخــرى  والخدمــات  الدراســية،  والمنــح  ومواعيــده، 
الجامعــي والحيــاة الجامعيــة بشــكل عــام.  والتعــرف علــى التجــارب العمليــة 

المعهــد.  خري�جــي  لبعــض  الناجحــة 

وأشــار عميــد شــؤون الطــالب الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة إلــى أهميــة انعقــاد 
مثــل هــذه الفعاليــة إلبــراز دور المعهــد وبرامجــه المتنوعــة التــي صممــت 
مثــل  مهنيــة  برامــج  فهنــاك   ،2030 قطــر  رؤيــة  تحقيــق  فــي  للمســاهمة 
ــذي يعــّد األول مــن نوعــه فــي  ماجســتري العمــل االجتماعــي وعلــم النفــس ال
دولــة قطــر، وهنــاك برامــج إداريــة تدعــم احتياجــات دولــة قطــر لتحقيــق رؤيتهــا 
لعــام 2030، وذلــك مــن خــالل الرتكيــز علــى مجــال التنميــة البشــرية، وبنــاء قــوة 
عاملــة قائمــة علــى المعرفــة وبمــا يخــدم المجتمــع والدولــة مثــل برنامــج 
الماجســتري التنفيــذي المــزدوج فــي إدارة األعمــال واإلدارة العامــة، والتــي 
تصــب أيضــا فــي خدمــة اإلســرتاتيجية الوطنيــة 2017/2022 الهادفــة للتنويــع 
االقتصــادي وتطبيــق أحــدث األســاليب اإلداريــة فــي المنظمــات العامــة وقطــاع 
األعمــال الخــاص باإلضافــة لتقديــم المعهــد برامــج ماجســتري ذات طابــع بحثــي.

وتضمنــت الفعاليــة عرضــا تقديميــا لمتطلبــات وشــروط القبــول، وكلمــة لبعــض 
خري�جــي المعهــد وكلمــة لمديــر القبــول والتســجيل وشــؤون الطــالب، وتــم 

اخت�تــام اليــوم بزيــارة للمشــاركن ألجنحــة الكليــات والربامــج األكاديميــة.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن معهــد الدوحــة افت�تــح مؤخــرا  بــاب اســتقبال طلبــات 
التســجيل للعــام األكاديمــي القــادم 2020-2019 ، حيــث يقــدم برامــج الماجســتري  
برامــج الماجســتري فــي كليــة العلوم االجتماعية واإلنســانية، وهي )الفلســفة، 
والعالقــات  السياســية  العلــوم  واألنرثوبولوجيــا،  االجتمــاع  علــم  التاريــ�خ، 
اللســانيات والمعجميــة  الثقافيــة،  الدوليــة، الصحافــة واإلعــالم والدراســات 

العرب�يــة، األدب المقــارن(.

اإلدارة  )ماجســتري  يمنــح  التنميــة،  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  كليــة  وفــي 
فــي  والماجســتري  العامــة  اإلدارة  فــي  التنفيــذي  والماجســتري  العامــة 
والماجســتري  العامــة  السياســات  فــي  والماجســتري  التنميــة،  اقتصاديــات 

العامــة(. واإلدارة  االعمــال  إدارة  فــي  المــزدوج 

وفــي كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي يقــّدم برنامــج الماجســتري فــي 
علــم النفــس )بمســاريه اإلكلينيكــي واالجتماعــي( والماجســتري فــي العمــل 
االجتماعــي.  أمــا فــي مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني يقــدم برنامــج 
الماجســتري فــي إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني. كمــا ســيطلق معهــد الدوحــة 
برنامــج   2019-2020 المقبــل  الدراســي  العــام  مــن  اعتبــارا  العليــا  للدراســات 
ماجســتري "الدراســات األمنيــة النقديــة"؛ ويعــد هــذا الربنامــج األول مــن نوعــه 
فــي دولــة قطــر، وهــو كذلــك أول برنامــج دراســات عليــا للدراســات األمنيــة 

النقديــة فــي المنطقــة العرب�يــة والشــرق األوســط.

يشــار إلــى أن قســم القبــول ســينظم يومــا مفتوحــا آخــرا يــوم 12 ديســمرب 
موعــد  آخــر  أن  علمــا  المعهــد.  مقــر  فــي  ظهــرا  الثالثــة  الســاعة   2018

الســتقبال طلبــات القبــول اإللكرتونيــة هــو 15 فربايــر 2019
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معهد الدوحة ينظم يوما توعويا صحيا مع مؤسســة الرعاية الصحية

الرعايــة  مؤسســة  مــع  وبالتعــاون  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  نظــم 
مــع  تزامنــا  صحــي"  "يــوم  فعاليــة   2018 نوفمــرب   5 اإلثنــن  األوليــة  الصحيــة 
مــن  عــدد  بحضــور  الدوحــة،  فــي  الصحيــة  الرعايــة  أســبوع  فعاليــات  انطــالق 
ــة للطــالب  األطبــاء واألخصائيــ�ن الــذي قدمــوا استشــاراتهم ونصائحهــم الطبّي
والطاقــم األكاديمــي واإلداري فيمــا يتعلــق بقيــاس الســكر، الضغــط، إضافــة 

إلــى توجيهــات إرشــادية عــن التغذيــة والــوزن. 

مــع  الفعاليــة  تنظيــم  جــرى  أنــه  الفعاليــة  الجمالــي منســقة  وقالــت وفــاء 
مؤسســة الرعايــة األوليــة وذلــك بمناســبة اليــوم العربــي للرعايــة الصحيــة 
وطــب األســرة وذلــك بهــدف إبــراز دور المعهــد  بالصحــة بشــكل عــام وتقديــم 
وت�ثقيــف  صحــي  حيــاة  بنمــط  الوعــي  وتعزيــ�ز  وطالبــه  لموظفيــه  التوعيــة 

الدوريــة. والفحوصــات  المتــوازن  الغــذاء  بأهميــة  الجامعــي  المجتمــع 

التوعيــة فــي  رئيــس قســم  حــالوة،  أبــو  الدكتــورة هبــة  مــن جهتهــا قالــت 
مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، أن المؤسســة قامــت باختيــار نخبــة مــن 
اإلرشــادات  تقديــم  أجــل  مــن  وذلــك  األســرة  بطــب  المختــص  الطبــي  كادرهــا 
أبــو  وأضافــت   شــاملة.  بصــورة  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  لمجتمــع 
حــالوة أن المؤسســة اختــارت أخصائيــي تغذيــة وت�ثقيــف صحــي للوقــوف عنــد 
استشــارات الطــالب والموظفــن وت�أمــن المشــورة الصحيحــة وفــق مــا يرونــه 
متناســبًا مــع نتائــج االختبــارات والفحــوص التــي أجراهــا األطبــاء للمشــاركن فــي 

الفعاليــة.

وفــي كلمــة منهــا وجهتهــا إلــى مجتمع معهــد الدوحة للدراســات العليــا أكدت 
فــة ومستشــارة صحيــة فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة،  نــور عقــل، مثقِّ
إلــى  تناولــه مشــرية  يتــم  الــذي  الغــذاء  نوعيــة  إلــى  االنتبــاه  أهميــة  علــى 
ــات  ــاف متنوعــة مــن الطعــام كتلــك التــي تحــوي الفيتامين ــاول أصن ــة تن أهمي
والربوتينــات والدســم وغريهــا، وعــدم االقتصــار علــى أنــواع معينــة فقــط. كمــا 
رّكــزت عقــل علــى أهميــة االلتــزام بمواعيــد نــوم ليليــة معينــة وعــدم تبديلهــا 
لمــا للنــوم ليــالً مــن أهميــة فــي عمليــة تــوازن الجســم وتجديــد الخاليــا وتنظيــم 
عمليــة االســتقالب فــي الجســم. وأضافــت عقــل: إنــه مــن الضــروري جــدًا القيــام 
بنشــاطات رياضيــة بمعــدل ســاعة ونصــف يوميــًا لضمــان جســم مثالــي خــالٍ مــن 

األمــراض المعاصــرة.

أبــدى المشــاركون فــي الفعاليــة إعجابهــم بمثــل هــذا النشــاط حيــث كانــت 
آراؤهــم متقاربــة حــول أهميــة الــدور الــذي تلعبــه هــذه الفعاليــات فــي تعزيــ�ز 
مفهــوم الصحــة والوقايــة وكيفيــة التعامــل مــع الحالة الفيزي�ولوجية للجســم، 
وأشــاد جميــع المشــاركن باالستشــارات والنصائــح القّيمــة التي قدمهــا األطباء 

مــن مؤسســة الرعايــة الصحيــة.
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فعالية توعوية مبتالزمة "داون" بالتعاون مع مركز الشــفلح

تقري�ر الطالب: مهيب الرفاعي

نّظــم معهــد الّدوحــة للّدراســات العليــا بالتعــاون مــع مركــز الشــفّلح المتخصــص 
نشــاطا للتعريــف بمتالزمــة داون ضمــن األيــام التوعوية حــول قضايا المعوقن 

والتــي ستســتمر لغايــة شــهر آذار\مــارس القــادم.

وقــال الدكتــور ســليمان أبــو بــدر، عميــد كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي 
فــي المعهــد، إن هــذه الفعاليــة ت�أتــي فــي إطــار مذّكــرة الّتفاهــم المشــرتك 
بــن معهــد الدوحــة متمثــالً بكليــة علــم النفس والعمــل االجتماعي ومؤسســة 
قطــر للعمــل االجتماعــي والتــي ينــدرج مركــز الشــفّلح تحــت مظلتهــا. وتابــع أبــو 
بــدر أّن تســليط الضــوء علــى مجموعــة األشــخاص الذيــن يحملــون متالزمــة داون 
هــو مــن األهميــة بمــكانٍ لمــا يحمــل االهتمــام بهــم واإلشــارة إليهــم مــن دور 
فــي جعلهــم يتفاعلــون مــع مجتمعهــم بــكل ثقــة. ونــّوه أبــو بــدر إلــى أهميــة 
مشــاركة طــالب علــم النفــس والعمــل االجتماعــي فــي مثــل هــذه الفعاليــة 
بــدوره علــى تدري�بهــم  ارتبــاٍط بمركــز الشــفلح والــذي يعمــل  كونهــم علــى 

ليكونــوا قادريــ�ن علــى رعايــة ذوي اإلعاقــة.

وتحدثــت رئيســة قســم الّتنفيــذ والمتابعــة في مركز الشــفلح، عايدة الشــراوي، 
أّن المركــز يســعى دائمــا فــي ظــل التوجهــات األمرييــة إلــى االنخــراط مــع كامــل 
الوعــي  نشــر  عمليــة  فــي  يســاهم  بمــا  والخاصــة  الحكوميــة  المؤسســات 
المجتمعــي والصحــي. ولفتــت الشــراوي إلــى أن دخــول معهــد الدوحــة علــى 
خــط التنســيق والتعــاون المشــرتك يأتــي ضمــن هــذه الجهــود المبذولــة لضــم 
أكــرب عــدد مــن المؤسســات فــي حمــالت التوعية الصحيــة التي ت�تنــاول اإلعاقات 
والعمــل علــى ضــخ األفــكار البنــاءة ووضعهــا فــي خدمــة فئــات المعوقــن 

وخاصــة أفــراد "داون".

مركــز  فــي  العالجيــة  الخدمــات  إدارة  مديــر  تلفــت،  محمــد  الدكتــور  وتحــدث 
عمومــًا  القطــري  للمجتمــع  بالنســبة  المبــادرة  هــذه  أهميــة  عــن  الشــفلح، 
ومجتمــع معهــد الدوحــة خصوصــًا قائــالً إنهــا ت�أتي بالتنســيق مــع إدارة التوعية 
المجتمعيــة فــي المركــز ليتــم مــن خاللهــا نقــل الصــورة الصحيحــة حــول أفــراد 
متالزمــة داون، التــي هــي أكــرث أنــواع اإلعاقــات شــيوعًا وأســهلها، وكيفيــة 

إدماجهــم بشــكل صحيــح فــي المجتمــع عــرب ت�أهيلهــم علــى نحــٍو مجــٍد.

ــة المركــز تســتهدف جميــع ذوي اإلعاقــات بمــن  ــّوه الّدكتــور تلفــت أن رعاي ون
فيهــم أفــراد داون وأفــراد التوحــد وغريهــم وأشــار إلــى أن التدخــل المبكــر 
يبــدأ مــن عمــر أربــع ســنوات لتصــل الرعايــة إلــى عمــر 16 عامــًا لينتقلــوا بهــؤالء 
األفــراد بعــد ذلــك إلــى مرحلــة الت�أهيــل المهنــي بالتنســيق مــع دائــرة التوظيــف 

التابعــة للمركــز.

خاطــر، قدمــت شــرحًا  الشــفلح، مهــا  فــي مركــز  الوظيفــي  العــالج  أخصائيــة 
حــول طبيعــة متالزمــة داون وأســبابها حيــث قالــت إن هــذه المتالزمــة ت�أتــي 
نتيجــة لخلــل فــي انقســام الكروموســوم 21 خــالل المرحلــة الجنينيــة ليصــري 
عــدد الكروموســومات أو الصبغيــات 47 بــدال مــن 46 وهــو العــدد الطبيعــي. 
وأوضحــت خاطــر أن المشــاكل التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا أفــراد داون هــي إمــا 
مشــاكل تنفســية واختالجــات أو ضعــف عــام فــي العضــالت أو عــدم القــدرة على 
اســتغالل النشــاط العقلــي علــى أكمــل وجــه. وبينــت خاطــر أن مــن العوامــل 
المســببة لمتالزمــة داون هــو الــزواج فــي عمــٍر مت�أخــٍر ســواء مــن ناحيــة األنثــى 
أو الذكــر. وفــي الحديــث عــن تدريــب وتنميــة مهــارات المصابــن بالمتالزمــة، 
قالــت خاطــر إن المركــز يعمــل علــى تنميــة الّثقــة لــدى المرضــى وتدري�بهــم 
علــى حــركات فيزي�ولوجيــة الهــدف منهــا تقويــة الدفاعــات الجســدية الطبيعيــة 

لديهــم.



10

العدد 27 - نوفمرب/تشري�ن الثاني 2018

األلبومات الفوتوغرافية الشــخصية والعائلية كسري اجتامعية فلسطينية

تقري�ر الطالب:  ياسن عتنا 

فــي  األســبوعي  ســيمناره  واألنرثوبولوجيــا  االجتمــاع  علــم  برنامــج  َعقــد 
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ، يــوم الخميــس الموافــق 08 نوفمــرب 2018، 
علــى الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــًرا. تحــث عنــوان : "األلبومــات الفوتوغرافيــة 

الشــخصية والعائليــة كســري اجتماعيــة فلســطينية".

اســتهل الســمينار بتقديــم الدكتــور "المولــدي األحمــر" ، حيــث تركــزت  كلمتــه 
حــول عالقــة علــم االجتمــاع بالتاريــ�خ فــي التجربــة المعرفيــة العرب�يــة، معتمــدا 
ــال تجري�بــي، وموضحــا كيــف أن الحــل الخلدونــي فــي معالجــة  ابــن خلــدون كمث
مشــاكل الت�أريــ�خ، مــن خــالل ت�أســيس علــم العمــران، تطــور الحقــا فــي الحقــل 
وحســب  الحوليــات".  مدرســة"  مؤسســي  ومــع  الدوركايمــن  مــع  الفرنســي 
مطالــب  المــؤرخ  أن  الخلدونيــة  القاعــدة  تقــول  األحمــر"  "المولــدي  الدكتــور 
بتمحيــص األخبــار علــى قواعــد أحــوال األخبــار. فــإن وجــد توافقــا بــن الخــرب ومــا 

تفرضــه هــذه األحــوال اعتمــده، وإن تعــذر ذلــك تركــه.   

َجــاَءت المداخلــة المركزيــة لمحاضــرة الدكتــور " عصــام نصــار"  بعنــوان " موثقــي 
الذاكــرة: األلبومــات الفتوغرافيــة كمصــادر لدراســة المجتمــع الفلســطيني "، 
وهــي مداخلــة تقــوم علــى جعــل الصورة مدخال للتحليل، أو بعبــارة أخرى صيغة 
ــارات  ــع اعتب ــ�خ الفلســطيني االجتماعــي. انطلــق الدكتــور مــن أرب لدراســة التاري
أساســية: أوالً؛ أن األلبــوم الفوتوغرافــي المكــون مــن الصــور الفوتوغرافيــة 
يعــد شــيئا ماديــا لــه قيمــة فــي ذاتــه. ثانيــا أنــه إنتــاج زمــن معــن وت�كنولوجيــة 
وثقافــة وُمُصــِور. ثالًثــا أن الصــور الفوتوغرافيــة ُتظِهــر مواضيــع يمكــن للمــؤرخ 
دراســة فحواهــا بوصفهــا ســرية للوضعيــات والتفاعــالت التاريخيــة االجتماعيــة.

َشــّخص المحاضــر هــذه االعتبــارات،  فــي دراســته ألبــوم " ناصــف جوهريــة " 
)فلســطيني مــن ســكان القــدس(، معتمــدا مقاربــة تنطلــق مــن الفــرد –صاحــب 
األلبــوم- لتشــمل التمثــالت والعالقــات االجتماعيــة المضمنــة في الصــورة، وإن 
كانــت كذلــك بشــكل يــكاد يكــون عفويــا. وقــد حــاول المــؤرخ البحــث عــن روابــط 
بــن األلبــوم المصــور والمذكــرات اليوميــة التــي كتبهــا ناصــف جوهريــة عــن 

تجربتــه الحياتيــة. كمــا بــن كيــف أن األلبــوم موضــوع الدراســة ُيَشــخصن بشــكل 
فوتوغرافي "تاري�خ فلســطن المصور في العهد العثماني )تحديدا القدس("، 
إذ شــمل مجموعــة مــن الصــور لألعيــان العثمانيــ�ن والعســكري�ن، وكــذا مجمــل 
الديناميــات االجتماعيــة التــي عرفتهــا القــدس فــي تلــك الحقبــة، مــع تســجيله 
فوتوغرافيــا لمؤشــرات تحيــل إلــى "ثــورة الحريــة للشــبان األتــراك" ممثلــة بصور 
لالحتفــاالت التــي جــرت بمناســبة االنقــالب علــى الخالفــة العثمانيــة َتْحــَت ُســلطة 
"الســلطان عبــد الحميــد"، وهــذا رغــم عالقــة ناصــف جوهريــة المزدوجــة بجمــال 
باشــا، أحــد منفــذي االنقــالب، إذ وصفــه بالســفاح رغــم إعجابــه بــه. كمــا َتضّمــن 
األلبــوم جملــة مــن الصــور الخاصــة بالزيــارات العثمانيــة لمدينــة القــدس تعكــس 

حيــاة األعيــان فــي المدينــة.

َيكِشــُف الباحــث "عصــام ناصــر " فــي تفاعلــه مــع هــذه المــادة الفوتوغرافيــة، 
علــى وجــود مجموعــة مــن المالحظــات المعرفيــة والمنهجية لهــا وعليها في 
آن واحــد، حيــث يــرى أن هنــاك تداخــال بــن اليوميــات التــي كتبهــا عــن فلســطن 
وألبــوم الصــور، وكــذات تداخــل بــن الذاكــرة الجمعيــة الفلســطينية والســرية 
اليوميــة فــي مذكراتــه. باإلضافــة إلــى هــذا، يــرى الباحــث أن صاحــب األلبــوم لــم 
يذكــر مصــدر الصــور بشــكل دقيــق، عــالوة علــى أنــه لــم يكــن مصــوًرا. كمــا وضــح 
المحاضــر، مــن خــالل الصــور الموجــودة فــي األلبــوم، وجــود تعدديــة دينيــة فــي 
مرحلــة الحكــم العثمانــي، وأنــه لــم يكــن حكمــا  إســالميا ِصرفــا. أخــريا ركــز الباحــث 
علــى شــخصية المبحــوث فــي الصــورة، وعالقتهــا بالتعاليــق التــي يكتبهــا، 
حيــث الحــظ أن المبحــوث يقــدم  ذاتــه عــرب الصــورة كشــخصية مهمــة، ذات شــأن 
اجتماعــي كبــري، وتنتمــي للنخبــة االجتماعيــة  العثمانيــة الحاكمــة، رغــم أنــه لــم 
يكــن كذلــك مــن منظــور مــوارده الماديــة واالجتماعيــة. وقــد ســعى إلــى ذلــك 

مــن خــالل وضــع نفســه ضمــن األحــداث، ليصبــح جــزء ال يتجــزأ مــن حــدث الصــورة. 

وأعقــب الســيمنار جملــة مــن المداخــالت النقاشــية المهمــة تناولــت قضايــا 
المنهــج، جمعــت بــن الطلبــة واألســاتذة والباحثــن الحاضريــ�ن، مــع التشــديد 
علــى األهميــة العلميــة للصــورة الفتوغرافيــة فــي توثيــق التاريــ�خ االجتماعــي. 
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برنامج الفلســفة مبعهد الدوحة للدراســات العليا ينظم فعالية  "يف رضورة الفلسفة"

تقريــ�ر الطالب: عمر عزي�ز

بمناســبة اليــوم العالمــي للفلســفة، عقــد برنامــج الفلســفة بمعهــد الدوحــة 
رئيــس  افت�تحهــا  التــي  الفلســفة"،  "فــي ضــرورة  العليــا فعاليــة  للدراســات 
إلــى  ترحيبيــة، تطــرق فيهــا  بكلمــة  الدكتــور رجــا بهلــول  الفلســفة  برنامــج 
ماهيــة الفلســفة وعالقتهــا بالعلــوم االجتماعيــة واالنســانية، حيــث اعتربهــا 
امتــدادا تاريخيــا للعلــوم، قائــال ان معدنهــا هــو معــدن العلــوم جميعــا، فهــي 
البينــات  علــى  باالعتمــاد  واالنســان،  والمجتمــع  والطبيعــة  الكــون  دراســة 
واألدلــة التــي تحت�كــم الــى العقــل والتجربــة، مــع االســتعداد المبدئــي للتخلــي 
عــن النظريــات التــي ال تصمــد امــام االمتحــان. كمــا قــال أيضــا ان الفلســفة 
هــي فــي جــزء منهــا  محاولــة تبذلهــا العلــوم  مــن اجــل فهــم نفســها – 
افرتاضاتهــا وآليــات عملهــا، مناهجهــا وأهدافهــا وقيمهــا. بعدهــا تــم إحالــة 
الكلمــة للدكتــور عزمــي بشــارة الــذي عقــب علــى كالم الدكتــور رجــا بهلــول 
حيــث  واالنســانية،  االجتماعيــة  بالعلــوم  الفلســفة  عالقــة  إلــى  وتطــرق 
ــا هــو حــب المعرفــة، والمعرفــة فــي  أشــار إلــى أن تعريــف الفلســفة تاريخي
جوهرهــا ال نهايــة لهــا، كمــا أكــد علــى أنــه مــن الصعــب القــول بــأن الفلســفة 

قــد انتهــت بتخصــص العلــوم وفروعهــا، حيــث أن القاعــدة األساســية فــي 
الفلســفة هــي البحــث واألســئلة، وأوضــح أنــه لــن يكــون هنــاك زمــان تنتهــي 
فيــه الفلســفة ألن المعرفــة مســتمرة وتراكميــة، كمــا عــرج الدكتــور عزمــي 
أكــد علــى  علــى موضــوع أفــول الفلســفة وأنهــا فــي أزمــة راهنــة، حيــث 
اآلونــة  فــي  كبــري  ارتفــاع  هنــاك  أن  إلــى  تشــري  الغــرب  فــي  االحصــاءات  أن 
األخــرية بعــودة الطلبــة لدراســة الفلســفة كتخصــص كلــي، وهــذا مــا يؤكــد 
علــى ضــرورة الفلســفة فــي تمكــن العلــوم األخــرى. كمــا اســتعرض الدكتــور 
عزمــي فلســفة األخــالق ، واعتربهــا أهــم عنصــر فــي الفلســفة، بــل وأكــد 
علــى أنــه المبحــث األساســي الــذي يجــب أن يكــون لحــل قضايــا الوطــن العربــي،  
وأوضــح علــى أن مــا يمكــن أن تقدمــه الفلســفة فــي هــذا المجــال هــو البحــث 
عــن قيــم أخــرى، كمــا أكــد علــى أن أهــم مجالــن يمكــن للفلســفة البحــث فيهــا 
فــي الوقــت الراهــن همــا: جوهــر القــرار األخالقــي وولــوج الفلســفة لعالــم 
العلــوم االجتماعيــة واالنســانية )اســتعمال أدوات الفلســفة التحليليــة فــي 

تفســري المجتمــع(.
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رحلة بحرية لطالب املعهد إىل جزيرة الســافلية 

نظــم قســم الخدمــات الطالبيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا يــوم الســبت 
17 نوفمــرب 2018 رحلــة بحريــة لطــالب المعهــد إلــى جزيــ�رة الســافلية. ووصــل 
عــدد المشــاركون فــي الرحلــة إلــى 127 طالبــا وطالبــة مــن مختلــف التخصصــات 
والجنســيات بمــا فيهــم طالبــات برنامــج الزمالــة التابعــن لمركــز اللغــات. وقــد 

تــوزع الطــالب علــى أربعــة ســفن. 

فــي بدايــة الرحلــة، رحــَب طاقــم الشــركة المنظمة للرحلة بالطلبة واســتقبلهم 
اســتقباال حــارا قبــل وبعــد ركــوب الســفن. مــا إن بــدأت الســفن فــي االتجــاه نحــو 
جزيــ�رة الســافلية، حتــى باشــر الطــالب فــي التفاعــل فيمــا بينهــم بهــدف خلــق 
جــو مــن المتعــة وهــو مــا ت�أتــى مــن خــالل كل الفقــرات الفنيــة والفكاهيــة 
والدردشــات واأللعــاب الشــعبية والتحديــات التــي أضفــت علــى الرحلــة التــي 
اللتــان  والحيويــة  الديناميــة  مــن  نوعــا  ســاعات  خمســة  يفــوق  لمــا  امتــدت 

ســاعدتا فــي تحقيــق الهــدف المســطر مــن تنظيــم هــذا النــوع مــن الفعاليــات 
والــذي تمثــل فــي خلــق تقــارب بــن كل الطــالب. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد شــكلت هــذه الرحلــة البحريــة فرصــة بالنســبة للطــالب 
للتعــرف علــي الخليــج العربــي واالســتمتاع بمياهــه والســباحة بهــا وكــذا التقاط 
بعــض الصــور التذكاريــة لتوثيــق كل اللحظــات الممتعــة التــي قضوهــا خــالل 

الرحلــة ســواء علــى متــن الســفن أو أثنــاء الســباحة. 

وقــد القــت الرحلــة استحســانا وارتياحــا كبرييــ�ن مــن طــرف الطــالب الذيــن عــربوا 
ــغ  ــوع مــن األنشــطة التــي تمكنهــم مــن تفري عــن رغبتهــم فــي ت�كــرار هــذا الن
الطاقــات الســلبية التــي ت�رتاكــم بفعــل الضغوطــات األكاديميــة المتمثلــة فــي 

األبحــاث واالمتحانــات. 
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محــارضة" نحو منوذج عريب لإلدارة العامة: رحلة البحث عن هوية"

الدكتــور علــي المســرتيحي، األســتاذ المســاعد فــي برنامــج اإلدارة  ألقــى 
العامــة محاضــرة بعنــوان "نحــو نمــوذج عربــي لــإدارة العامــة: رحلــة البحــث 
عــن هويــة". تطــرق فيهــا إلــى التعقيــدات والصعوبــات التــي تواجــه حقــل 
اإلدارة العامــة، وخاصــة اإلدارة العامــة العرب�يــة، حيــث أن وضــع الحكومــات 
وجــود  دون  حــال  العربــي  الوطــن  يعيشــها  التــي  األزمــات  وحالــة  العرب�يــة 
نمــوذج نهضــوي يمكــن تبنيــه فــي اإلدارة العامــة. تنــاول الدكتــور النمــاذج 
الغربــي،  النمــوذج  الحكومــات:  إلدارة  العالــم  فــي  الموجــودة  األربعــة 
وتطــرق  المتشــتت.  والنمــوذج  المتحــول  النمــوذج  اليابانــي،  النمــوذج 
تطويــ�ر  فــي  األنظمــة  بعــض  لفشــل  الرئيســي  الســبب  إلــى  علــي  الدكتــور 
نمــوذج يتماشــى مــع واقعهــا وبيئ�تهــا، وركــز علــى الحالــة العرب�يــة، حيــث 

أشــار إلــى أن معظــم الــدول العرب�يــة وبســبب االســتعمار تبنــت نمــاذج غرب�يــة 
غــري صالحــة لبيئ�تهــا ممــا أدى إلــى فشــلها. حــاول الدكتــور علــي المســرتيحي 
تقديــم تصــور عــام لنمــوذج نهضــوي فــي اإلدارة العامــة، حيــث عــدد عوامــل 
هــذا النمــوذج، وركــز علــى أن غيــاب قيــادة ملهمــة تمتلــك رؤيــة ومشــروع 
مســتقبلي كان أحــد أهــم األســباب فشــل وجــود مشــروع نهضــوي لــإدارة 
العامــة. كمــا طالــب الدكتــور جميــع الحاضريــ�ن للتفكــري والنقــاش إليجــاد تصــور 
عــام يمكــن أن يســاعد علــى تطويــ�ر نمــوذج خــاص لــإدارة العرب�يــة، وقــدم 
دعــوة فــي النهايــة لجميــع التخصصــات بالمســاهمة فــي الوصــول لنمــوذج 

خــاص بــاالدارة العامــة العرب�يــة.  
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نادي التنمية املســتدامة ينظم لقاءه التواصيل األول

ورشة تدريبية حول فن املناظرة

الخدمــات  قســم  عليــه  يشــرف  الــذي  المســتدامة  التنميــة  نــادي  نظــم 
الطالبيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، لقــاءه التواصلــي األول حــول 
منــع اســتخدام البيئــة فــي الحــروب والصراعــات العســكرية. فــي هــذا اللقــاء 
بعــض  عــرض  خــالل  مــن  الفيتنــام  علــى  االمريكيــة  الحــرب  مناقشــة  تمــت 
األفــالم الوثائقيــة التــي تبــن حجــم األضــرار التــي لحقــت باإلنســان والبيئــة 
الغابــات  علــى  قضــت  التــي  والكيماويــة  الســامة  الغــازات  اســتخدام  جــراء 
وأمــراض  خلقيــة  وتشــوهات  عاهــات  إلحــاق  فــي  وتســببت  الفيتناميــة 

ســرطانية عانــى منهــا بعــض الفيتناميــ�ن وأطفالهــم والزالــوا حتــى اليــوم. 
التــي  العرب�يــة  الــدول  مــن  األمثلــة  بعــض  بطــرح  الحضــور  تقــدم  ذلــك  بعــد 
اســتخدمت فيهــا البيئــة فــي الحــروب والصراعــات العســكرية ومــدى األضــرار 
التــي لحقــت بهــا مثــل مــا حــدث باليمــن وســوريا والعــراق. باإلضافــة إلــى 
ذلــك،  تنــاوب أعضــاء النــادي علــى التعريــف بناديهــم مــن خــالل طــرح الرؤيــة 
أهــداف  مــن  والمســتوحاة   النــادي  يتبناهــا  التــي  واألهــداف  والرســالة 

 .2030 قطــر  ورؤيــة  العالميــة  المســتدامة  التنميــة 

دشــن نــادي مناظــرات معهــد الدوحــة الــذي يشــرف عليــه قســم الخدمــات 
تدري�بيــة  بورشــة  فعالياتــه  العليــا  للدراســات  الدوحــة  بمعهــد  الطالبيــة 
 ،14:30 نوفمــرب   3 الســبت  يــوم  وذلــك  المناظــرة،  فــن  حــول  تمحــورت 
وقــد تــم ت�أطــري الورشــة مــن طــرف أحــد المدربــ�ن المعتمديــن فــي نــادي 
مناظــرات قطــر والــذي اســتهل معــرض حديثــه بالتعريــف بمفهــوم المناظــرة 
المتجلــي فــي كونــه نقــاش رســمي يــدور حــول قضيــة فــي بيئــات اجتماعيــة 
وسياســية ودينيــة وتعليميــة عــادة مــا ت�كــون آنيــة ومثــرية للجــدل، يقــدم 
فيهــا المشــاركون حججــا متعارضــة أو متصادمــة تقــوم علــى تجريــد المشــكل 
إليجــاد أفضــل حــل ممكــن علــى اعتبــار أن المناظــرة ال تســعى لإقنــاع بقــدر 

لكونهــا  المناظــرة  طرفــي  بــن  مشــرتك  طريــ�ق  إلــى  للوصــول  محاولتهــا 
محاولــة  عــن  بعيــدا  صحتهــا  إلثبــات  وتشــريحها  الحقيقــة  الســتخراج  تهــدف 
فــي  المتمثلــة  مدارســها  بأهــم  كذلــك  التعريــف  تــم  كمــا  الــذات.  إثبــات 
والمدرســة  المطلقــة  الحقيقــة  علــى  تقــوم  التــي  الوصفيــة  المدرســة 
المعياريــة التــي تقــوم علــى مبــدأ أنــه ال توجــد حقيقــة مطلقة.هــذا والقــت 
لسلســلة  تنضــاف  والتــي  المناظــرات  لنــادي  الداخليــة  الفعاليــات  أولــى 
الورشــات التــي قــام بهــا النــادي خــارج المعهــد إقبــاال واستحســانا كبرييــ�ن 

الورشــة علــى  المشــرف  والمــدرب  المســتفيدين  الطــالب  مــن 
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معهد الدوحة ينظم محارضة حول 

اإلفالت مــن العقاب عىل الجرائم املرتكبة ضد الصحفيني

الجرائــم  علــى  العقــاب  مــن  اإلفــالت  إلنهــاء  الدولــي  اليــوم  مــع  تزامنــا 
الدوحــة  بمعهــد  الطالبيــة  الخدمــات  نظــم قســم  الصحفيــ�ن  المرت�كبــة ضــد 
للدراســات العليــا محاضــرة حــول اإلفــالت مــن العقــاب علــى الجرائــم المرت�كبــة 
هــذه  فــي  شــارك  وقــد  نوفمــرب.   1 الخميــس  يــوم  وذلــك  الصحفيــ�ن  ضــد 
المحاضــرة كل مــن تامــر المســحال، الصحفــي والمذيــع فــي قنــاة الجزيــ�رة ، 
ومعــن البيــاري رئيــس قســم الــرأي فــي العربــي الجديــد، والدكتــور نــّواف 
الدوحــة  بمعهــد  الصحافــة  برنامــج  فــي  مســاعد  أســتاذ  وهــو  التميمــي، 
للدراســات العليــا. ويتمثــل الهــدف األســاس مــن هــذه المبــادرة الفريــدة فــي 
التعبــري عــن تضامــن أســرة المعهــد مــع الصحفيــ�ن بشــكل عــام والعــرب بشــكل 
خــاص وذلــك كت�أكيــد علــى إيماننــا  العميــق مــن داخــل أســرة المعهــد بالــّدور 
اإلنســانية.  المجتمعــات  فــي  رابعــة  الصحافــة كســلطة  تلعبــه  الــذي  الكبــري 

وقــد شــكلت الفعاليــة كذلــك مناســبة للت�أكيــد علــى ضــرورة تمكــن الصحفيــ�ن 
للمضايقــات  التعــرض  دون  مهامهــم  أداء  مــن  تمكنهــم  صحيــة  بيئــة  مــن 
العامــة لألمــم  الجمعيــة  لقــرار  ت�ثمينــا  التــي تهــدد حياتهــم  والممارســات 
محــددة  تدابــري  اتخــاذ  بضــرورة  والقاضــي     A/RES/68/163رقــم المتحــدة 

لمواجهــة ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب.

الدولــي  باليــوم  بالتعريــف  حديثهــم  مســتهل  فــي  المشــاركون  بــدأ  وقــد 
إلنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب علــى الجرائــم التــي ترت�كــب فــي حــق الصحفيــ�ن 
خصوصــا ومــا تشــهده الســاحة مــن غليــان بســبب الحــدث األليــم  الــذي اســتفز 

العالــم أجمــع والمتمثــل فــي اغتيــال الصحفــي جمــال خاشــقجي. 
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مجــد أبو عامر: "العامل مقربة تنتظر اكتاملها."  

تقري�ر الطالبة:  النا شاهن

تــّم توقيــع المجموعــة الشــعرية  )أيــار( 2018،  الثالــث عشــر مــن مايــو  فــي 
األولــى، للكاتــب الفلســطيني مجــد أبــو عامــر. )طالــب فــي برنامــد العلــوم 
وصــدر  العليــا(  للدراســات  الدوحــة  بمعهــد  الدوليــة  والعالقــات  السياســة 
كتاب"مقــربة لــم ت�كتمــل"، عــن دار ُخطــى للنشــر، ويقــع الكتــاب فــي 117 صفحــة 
مــن القطــع المتوســط. وكانــت حــروف كتابــه -المرصوصــة علــى هيئــة شــعر- 
واحــد،  آن  فــي  والمــوت  الحيــاة  مقاومــة  فــي  الفلســفة  إلدراج  تهــدف  
وتســليط الضــوء علــى الدرايــة العبقريــة حــول الحيــاة وفهمهــا مــن منظــوره. 
ــو عامــر،  ــا شــاهن مــع الشــاعر مجــد أب فــي هــذا الحــوار الخطابــي تلتقــي الن
الشــاب الفلســطيني الــذي جســد نفســه فــي كتاباتــه، لينتــج نصــًا جامحــًا، وليثبت 
بــأّن الحكمــة ليســت مرتبطــة بالعمــر. مجــد الشــاعر الــّذي يجســد خصوصيتــه 
للعالــم ليصــف مــا بداخلــه حــول قضيــة المــوت واالغــرتاب واالنفــكاك فــي 

ســطور شــعرية دمجــت بــن التعقيــد والبســاطة فــي ذات الوقــت. 

لــم أقابــل الشــاعر مجــد أبــو عامــر ســابقًا، بــل تعرفــت إليــه مــن كتاباتــه. الحــروف 
التــي خلقــت بداخلــي شــعور الفضــول؛ لمعرفــة المزيــد حــول هــذا اإلنســان 
المنطقــي ومعتقداتــه، فــي صياغــة حزنــه عــرب كلمــات ُتعــرب عــن اإلعصــار الــّذي 
بداخلــه. مجــد أبــو عامــر، الطفــل الــربيء الــّذي تيتــم بفقــدان والدتــه فــي عمــر 
صغــري، الرجــل القــوي الــذي عــاش فــي شــتات عائلتــه لســنن طويلــة فــي 
غــزة، يصــف معنــى المجــد فــي اســمه بديــوان شــعري، ليفصــل تفكــريه الشــديد 
باألشــياء مــن حولــه عــن روحــه المجيــدة. ويمضــي  فــي الكتــاب حتــى يصــل فــي 
نهاياتــه بالحديــث عــن عمــره ابتــداًء مــن طفولتــه، واســتطاع تجســيد ذكرياتــه و 
أوجاعــه ليمحــور حياتــه فــي نصــوص حرفيــة لــم ت�كــن تعنــي لــه أكــرث مــن الراحــة 

فــي جعــل الــورق يشــاركه حمــل أحزانــه. 

دعوة لحضور حفل توقيع الكتاب

لــم ت�كــن المــرة األولــى التــي يشــارك فيهــا الشــاعر مجــد كتاباتــه مــع العالــم 
الخــارج عــن حــدود نفســه، بــل كتــب العديــد مســبقًا، فيمــا يخــص الكثــري مــن 
القضايــا ســواء اإلنســانية، اإلجتماعيــة وحتــى السياســية منهــا. فــي معظــم 
يتحــدث  الصدفــة،  بــوك بمحــض  كنــت أرى منشــوراته علــى فيــس  األوقــات، 
عــن اعرتاضــه علــى بعــض األمــور التــي تقاســيها غــزة، وأيضــًا ليشــارك العالــم 
بمــا يحملــه، بنصــوص واضحــة صريحــة تمثــل الفلســفة الداخليــة الكونيــة لــه. 
ــاب الشــاعر مجــد األول لســوء الحــظ،  ــع كت ــَق دعــوة حضــور لحفــل توقي ــم أتل ل
لكــن، دعــوت نفســي للحضــور مــن خــالل منشــور كتبــه الشــاعر علــى فيــس 
بــوك يدعــو فيــه الجميــع للحضــور إلــى حفــل توقيــع كتابــه األول، قائــاًل: "ليســت 
إشــاعة، صــار األمــر وانفكــت عّنــي، مقربتــي التــي لــم ت�كتمــل. منــذ اآلن لــم 
يعــد لــي وصايــٌة عليهــا، وال ســأدافع عنهــا، ســرتكض وحيــدة، و تدفــن فيهــا 
ثــّم كتــب: "هــذا اعــالن لحفــل توقيــع  كل أولئــك الطيبــن و األوغــاد." ومــن 
مجموعتــي الشــعرية، ســأكون ســعيدًا ألجــل مــن يحضــر ألجــل الشــعر فقــط، ال 
ألجــل مجــد أو مجاملــًة." لقــد قــرأت هــذه الكلمــات، ولــم أتــردد لحظــًة ألقبــل 
ــم يوجههــا لــي وال لغــريي بشــكل أو بآخــر، لقــد  دعــوة الشــاعر مجــد، التــي ل
أقنعنــي بالحضــور لهــذا الحفــل دون أي تفكــري مســبق منــي. إنــه الفكــر المجيد 

الــذي جعلــه يقــوم بصياغــة إعالنــه بطريقــة أشــبه بالمغناطيــس.

انصــب حديــث الشــاعر مجــد خــالل حفــل توقيــع ديوانــه الشــعري فــي ســياق أنــه 
لــم يخــرت أن يكــون كاتبــًا، ولــم يتمــَن ذلــك حتــى، فهــو يفضــل أن يكــون رســامًا 

أو عازفــًا وهــو مــا تمنــاه فــي قصيدتــه "

وأضــاف: "أشــعر أننــي آلــة كاتبــة، فالنصــوص ُت�كتــب فــي مــكان ماورائــي، وتمــرُّ 
مــن خاللــي؛ أي لســُت مــن ابتدعهــا، ولذلــك أعجــز عــن جــواب: مــا الشــعر؟ ألّن 
ــة،  ماهيتــه ال ُتعــرف، وكل مــا قيــل عنــه أوصــاف، و هــو مــا يجعــل لألمــر مهاب

ففعــل الفلســفة ُيفقــد األمــور دهشــتها."
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من يكون مجد أبو عامر؟

ــد العــام 1996  ــو عامــر، شــاعر وقــاص مــن فلســطن، مــن موالي مجــد عــالء أب
فــي مدينــة غــّزة، حاصــل علــى بكالوريــ�وس الحقــوق مــن جامعــة فلســطن 
فــي غــزة، ويــدرس ماجســتري العالقــات الدوليــة والعلــوم السياســية، فــي 
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. لــه العديــد مــن المقــاالت األدبيــة، والنصــوص 
الشــعرية والقصــص، المنشــورة فــي صحــف ومجــاّلت أدبّيــة وثقافيــة، محليــة 

وعرب�يــة. كمــا يعمــل محــرًرا فــي مجلــة ٢٨، ويقيــم حالًيــا فــي قطــر. 

مقابلة مجد "زميل الدراسة" وليس مجد "الشاعر" فقط

الدوحــة  معهــد  فــي  تامــة  بصدفــة  أخــرى،  مــرًة  مجــد  بالشــاعر  اجتمعــت 
للدراســات العليــا، ألتفاجــىء بأّنــي ســأكون زميلتــه فــي الدراســة. ولــم أكــن 
أتوقــع بــأن أتقابــل معــه مــرة أخــرى فــي مــكان خــارج حــدود غــزة. لقــد أهدانــي 
ديوانــه الشــعري "مقــربة لــم ت�كتمــل" بعــد لقاءنــا الثانــي. وأذكــر جيــدًا بأنــه لــم 
يســتغرق منــي قــراءة هــذا الديــوان ســاعة أو لربمــا كانــت أقــل، وال يمكننــي 
القــول بــأّن الســبب فــي ذلــك ســهولة الديــوان، فأنــت تفــُرغ مــن الديــوان بعــد 
ســاعة تقري�بــًا، لكــن القــراءة تســتمر أبعــد مــن ذلــك. وأظــن أّن الســبب هــو قــرب 
الكلمــات للقلــب.، فهــو يعــرب عنه/عّنــا. لقــد داهمتنــي الكلمــات بالســهولة 
الممتنعــة، التــي ت�توســط التعقيــد و البســاطة. اســتمتعت كثــريًا فــي قــراءة 
الحــروف المصفوفــة بشــكل عبقــري، وأســتطيع االعــرتاف بــأّن كلمــات هــذا 
الكتــاب كانــت األقســى علــى قلبــي. لقــد شــعرت بأنــي أعيــش تجربــة مجــد فــي 
مجــده وقلقــه بنفــس الوقــت، كأنهــا حياتــي و كأنهــا خصوصيتــي علــى الورق.

لــم أتــردد بمقابلــة الشــاعر مجــد أبــو عامــر لمــرات عديــدة أخــرى بعــد قراءتــي 
لهــذا الديــوان المدهــش، و كان مــن فضولــي الشــديد أن أستفســر حــول كل 
مــا خطــر لــي عنــد قرائ�تــي لديوانــه الشــعري األول. و لقــد وجهــت إليــه بعــض 
االستفســارات بصيغــة أســئلة مباشــرة حــول "مــا هــي أكــرث قصيــدة مقربــة 
لقلــب مجــد، كتبتهــا يدُه؟"مــن جديــد أبهرنــي مجــد بكلماتــه قائــاًل: "ال يمكــن 
لكاتــب أن يفاضــل بــن أبنائه-نصوصــه، كــون كّل واحــد منهــم، يحمــل قّصــة 
وســياق مغايــر جــاء مــن خاللــه، ومــا الشــعر، ســوى اختــزال لهــذا العالــم. ال 
النصــوص- وحقــًا  لكــن مجــازًا أقــول: هــذه  أعــرف إن كان بوســعي االختيــار، 
األمســيات  فــي  معــي  يحــدث  مــا  هــذا  لوحــده،و  نصــًا  أختــار  أن  أســتطيع  ال 
ليســت  وهــي  اآلخــر-  علــى  أقدمــه  أن  يجــب  الــّذي  مــن  أعــرف  ال  الشــعرية، 
مفضالتــي، بــل أحبهــا فــي هــذا التوقيــت: مقــربة ُتشــبه القلــب، كذبــة بيضــاء..

لقــاء أســود، وشــطرنج."

الكتابة بالنسبة ملجد

والصــورة، 	  الصــوت  و  النــص  بــن  اإلبداعيــة  األعمــال  و  الفنــون  "ت�تعــدد 
لكــن -يمكننــا القــول- أّن ركيزتهــا الشــعر، بوصفــه الفلســفي، و مشــاعه 

الّتخيلــي."

"لتؤســس رؤى للعــن، ومخيــااًل للذاكــرة، و بــالدًا حــن تضيــع البــالد، ربمــا 	 
ــة.. و فيمــا بعــد، تصــري طريقــًة فــي العيــش." ــت الكتاب لهــذا كان

اإللهام و تدّرج تعلم الكتابة

"من أين تعلم مجد الكتابة؟ وكيف؟"

مجــد: "تعلمــُت الّلغــة مــن كّل الصفحــات التــي قرأتهــا، أّمــا األفــكار والمخيلــة، 
فمــن الحيــاة و الشــارع -وبشــكل أدق- مــن طفولتــي، ويمكننــي القــول أّننــي 
لــم أتعلــم الكتابــة، كمــا يتعلــم الطفــل المشــي، بــل كمــن وجــد نفســه فــي بئــر 

عميقــة، وتــرَك الحــرَب ينســاب فــي ســيوره."

عــادًة مــا أســتمع للكّتــاب حــن يتحدثــون عــن مثلهــم األعلــى، وعــن مصــدر 
اإللهــام بالنســبة لهــم، لكــن مجــد )المختلــف( يتحــدث لــي بخصــوص هــذا األمــر: 
"ال يوجــد لــّدي مثــل أعلــى فــي الكتابــة، كمــا ال أحــبُّ أن ُيشــبهني أحدهــم 
ــة  ــب مــا -مهمــا كان عظيمــًا- ربمــا أعتقــد ذلــك، كونــي ال أســتخدم الكتاب بكات
كأداة وصــول، بــل هــي الطريــ�ق التــي يدلنــي ضياعــي فيهــا، فعندمــا يكــون 
للمــرء َمثــٌل، يعنــي ذلــك أنــه يبحــث عــن ضالــة مــا، و أنــا أنظــر للكتابــة -بمعناهــا 
ــد، ســأختار  ــي وجــدت. لكــن لــو ُحكــم علــي بالســجن المؤب المجــرد- ضالتــي الّت
"كتــاب الالطمأنينــة" لفرنانــدو بيســوا، و"بيــدرو بارامــوا" لخــوان رولفــو؛ كــي 
أقــوى علــى إعــادة قــراءة األول، وال يقتلنــي الوقــت.. ربمــا أكــون أجبــت عــن 

الســؤال هكــذا."

وفــي نهايــة مقابلتــي مــع الشــاعر أبــو عامــر، بعــد تســاؤلي حــول رغبتــه فــي 
إنشــاء تركيبــات شــعرية أو مؤلفــات أخــرى فــي المســتقبل القريــب، وهــل 
يشــعر بــأّن لديــه أي اهتمامــات بأجنــاس أدبيــة أخــرى، مجيبــًا: "أعمــل حاليــًا 
علــى مجموعــة قصصيــة، ربمــا ســيكون عنوانهــا "جّثــة زائــدة عــن الحاجــة"، 
سُتنشــر مــع بدايــة العــام القــادم. كمــا أعمــل علــى مشــروع شــعري آخــر، 
التــي تشــكل حتفــه. وهنــاك  انبثــاق العالــم و المــآالت  ُيقــدم رؤيتــه فــي 
الكثــري مــن الروايــات التــي أفكــر بهــا، لكــن تحتــاج المزيــد مــن الوقــت؛ كــي 

تنضــج؛ ألّنــه ال روايــة دون تجربــة."

حول سبب تسمية "مقربة مل تكتمل"

هــل يمكــن أن تحدثنــا بإي�جــاز عــن ســبب تســميتك للمجموعــة الشــعرية باســم 
"مقــربة لــم ت�كتمــل"؟

ــع العــام، ســواء كان  مجــد: "دائمــًا مــا يعــرب عنــوان العمــل األدبــي، عــن الطاب
روايــة، قصــص، أو شــعر، و مجموعتــي الشــعرية مليئــة بالخــوف، و الجثــث. 
لذلــك، ال أعتقــد أن تســّمى بعنــوان آخــر، غــري "مقــربة لــم ت�كتمــل"، وهــو مقطــع 
مــن قصيــدة "مشــنقٌة للحيــاة": "المقابــُر نــدوُب وجــه األرض.. األرض مقــربة لــم 

ت�كتمــل"، أظــن أّنــه بطاقــة تعريــف الكتــاب."
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الدكتور عصام نّصار لنرشة "زاجل":  
"علينا أن ننظر للتاريخ العريب ليس عرب التغني بأمجاد املايض،

 بل عرب محاوالت استقراء املايض إلنارة الحارض"

إعداد الطالب: دفع اهلل حسن
تلتقــي نشــرة زاجــل فــي هــذا العــدد أســتاذ التاريــ�خ فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا، األكاديمــي والمــؤرخ الفلســطيني المتخصــص فــي تاريــ�خ الشــرق األوســط 

وتاريــ�خ التصويــ�ر الفوتوغرافــي الدكتــور عصــام نّصــار.   

بدايــة دكتــور عصــام، نشــكرك عــىل تلبيــة دعــوة نــرشة "زاجــل". حدثنــا 

قليــالً.. مــن هــو عصــام نّصــار؟

الحكــم  فــرتة  فــي  القــدس  مدينــة  فــي  ولــدت  الجــذور،  مقدســي  فلســطيني 
األردنــي وتحديــدا فــي منطقــة منزوعــة الســالح قري�بــة مــن الجيــب اإلســرائيلي 
للواليــات  انتقلــت  وبعدهــا  بريزيــت  جامعــة  فــي  درســت  الزيتــون.  جبــل  علــى 
المتحــدة. نشــأت تحــت االحتــالل اإلســرائيلي وعشــت كمقيــم بــدون حقــوق فــي 
بالتصويــ�ر  ناحيــة العمــل السياســي كشــاب لكنــي كنــت مغرمــا  بلــدي وتوجهــت 
الفوتوغرافــي، وقــد حملــت هــذا الغــرام معــي حــن قــررت دراســة تاريــ�خ فلســطن 
الحديــث مســتندا لدرجــة مــا علــى الصــور الفوتوغرافيــة المبكــرة كمصــادر لدراســة 

المخيلــة التاريخيــة لفلســطن ولــم صورهــا.

اشــتغلت بالتدريــس يف فلســطني، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

ــة؟ ــة والعملي ــك األكادميي ــق تجربت ــا يف عم ــو وضعتن ــاذا ل ــر. م وقط

تجربــة التدريــس فــي بــالد مختلفــة ومؤسســات متنوعــة علمتنــي ان هنــاك اخــالف 
بقــدر مــا هنــاك تشــابه بــن الطلبــة فــي الســياقات المختلفــة. ففــي تجربتــي 
العرب�يــة رأيــت ان هنــاك تزمــت مــا لــدى الطلبــة حــول قضايــا سياســية محــددة ترتبــط 

بنوعيــة الخطــاب التاريــ�خ والسياســي الســائد فــي مجتمعاتهــم. فالطالــب العربــي 
يحمــل وجهــة نظــرا مســبقة حــول تاريــ�خ العــرب أو المســلمن تجعلــه يعطــي احكامــا 
بنســبة  يتعلــق  بالعــادة  الطلبــة  بــن  مــا  االختــالف  اآلخريــ�ن.  تواريــ�خ  بحــق  جائــرة 
التشــدد فــي الخطــاب األيديولوجــي اكــرث منهــا فــي القــدرة علــى التفكــري النقــدي 

أو درجــة االنفتــاح علــى تجــارب الشــعوب.

 أمــا فــي أمريــكا، فهــذا موجــود مــن ناحيــة األحــكام المســبقة علــى منطقتنــا 
العرب�يــة عمومــا وبخاصــة علــى كل مــا يتعلــق بفلســطن أو باإلســالم السياســي، 
لكــن الطلبــة عمومــا أكــرث انفتاحــا علــى تعلــم تاريــ�خ اآلخــر ومــا يفرقهــم هــو 
بلدهــم،  فــي  الســائد  بالخطــاب  يتعلــق  فيمــا  التشــدد  درجــة  مجــرد  مــن  أكــرب 
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متعــددة  وايديولوجيــة  وثقافيــة  سياســية  مواقــف  لتبنــي  ذلــك  تعــدى  بــل 
ومتناقضــة، وهــذا مــا ينــدر لــدى الطالــب العربــي. هنــاك أيضــا توقعــات حــول 
دراســة التاريــ�خ تجمــع الطرفــن لدرجــة مــا مــن حيــث توقــع أن دراســة التاريــ�خ 
ليســت ســوى عمليــة تلقــن لســري شــعوب وتواريــ�خ يجــب حفظهــا للنجــاح. لكنــي 
يمكــن أن أدعــي أن هــذه اإلشــكالية يعانــي منهــا الطلبــة العــرب بدرجــة أكــرب مــن 

أقرانهــم فــي الواليــات المتحــدة.  

ــدى  ــا م ــخ، م ــج التاري ــتاذاً يف برنام ــاً، وأس ــاً، وأكادميي ــك مؤرخ بصفت

ــام؟ ــه ع ــخ بوج ــة التاري ــىل دراس ــريب ع ــباب الع ــال الش إقب

الشــباب العربــي عمومــا يبتعــد عــن دراســة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية لصالــح 
دراســة الطــب والهندســة والت�كنولوجيــا. يرتبــط هــذا ليــس فقــط برؤيــة دونيــة لدراســة 
هــذه العلــوم بمــا فيهــا التاريــ�خ، لكــن أيضــا بالتفكــري بحاجــات ســوق العمــل إضافــة 
للعوامل االجتماعية المعهودة التي تضع دارســي العلوم الهندســية والطبية في 
مستوى اجتماعيا أعلى. لألسف نمط التفكري السائد هذا ال يستند على وقائع حاجات 
المجتمعــات فــي األزمنــة الراهنــة، حيــث أن العلــوم االجتماعيــة ومنهــا التاريــ�خ علومــا 

محفــزة علــى التفكــري والتحليــل ومفيــدة فــي العديــد مــن مجــاالت العمــل.

ــة،  ــوم االجتامعي ــب العل ــملت أغل ــي ش ــات الت ــريات، واالنحراف ــع التّغ م

ــن ذات  ــا مل تك ــة قضاي ــة ومناقش ــت إىل دراس ــث اتجه ــانية، حي واالنس

أهميــة يف مرحلــة انطالقهــا األوىل، هــل مــا زال علــم التاريــخ يركــز عىل 

ــط؟ ــايض فق ــرت يف امل ــي ج ــداث الت ــل األح ــف، وتحلي ــجيل، ووص تس

مجــاالت  ودخــول  واإلنســانية،  االجتماعيــة  للعلــوم  ضــرورة  والتطــور  التغــري 
جديــدة علــى البحــث فــي هــذه العلــوم ليــس انحرافــا ابــدا بــل تجديــد وتطويــ�ر. 
التاريــ�خ كعلــم أيضــا يمــر بتغــريات كبــرية حيــث لــم يعــد دور المــؤرخ هــو توثيــق 
وتســجيل مــا يقولــه الملــوك والزعمــاء، بــل أصبــح مجــاال يدخــل فــي كافــة مناحــي 
الحيــاة والعلــوم، فهنــاك تاريــ�خ لــكل شــيء مــن تاريــ�خ للطــب او للهندســة او 
تســاءل  أصبحــت  الجديــدة  التاريخــي  التحليــل  المجتمعــات. ومــدارس  او  للفنــون 
ينتجهــا  التــي  التاريخيــة  والســردية  الخطــاب  نوعيــة  حــول  التقليــدي  المــؤرخ 
وتبحــث عــن طــرق إليجــاد ثغــرات فيمــا هــو ســائد فــي المعرفــة فــي مجتمعاتنــا، 
ــل بالبحــث عــن  ــا لــم يعــد مرتبطــا بالتوثيــق ب وعليــه فــإن دور المــؤرخ فــي زمانن
إمكانيــات لــرؤى تاريخيــة جديــدة لمــا هــو كان يعــرب مــن المســلمات. ذلــك ان ثبــات 
الرؤيــة التاريخيــة ال يقــود بالضــرورة الــى فهــم اعمــق للتاريــ�خ بقــدر مــا يؤســس 
لنــوع مــن األصوليــة والتزمــت ولربمــا الفاشــية، بــدل ان يقــود للتفتــح علــى تجــارب 
الماضــي وتنوعهــا ودرجــة انفتاحهــا علــى االخــر، وهــو مــا اكــرب مــا نحتاجــه فــي 

عالمنــا اليــوم.

ــذه  ــم ه ــف نفه ــايض. كي ــارض، أدرس امل ــم الح ــو أردت فه ــون: ل يقول

ــخ؟ ــم التاري ــياق عل ــارة يف س العب

ليســت االحــداث وليــدة لحظتهــا وال يمكــن فهــم أهميتهــا او عدمهــا مــن مجــرد 
النظــر لمــا نعتقــد انــه الحاضــر. دراســة الماضــي مليئــة بــدروس هامــة قــد نتعلــم 
منهــا وهــي أساســية لفهــم تطــور الظواهــر االنيــة ومجريــات األمــور التــي قــد 
ســاهمت بتشــكل زمننــا الراهــن. لكــن األهــم برأيــي ان ال تقتصــر دراســة التاريــ�خ 
فقــط علــى مــا هــو معطــى لنــا كســرد يســتند الــى تزمــن الماضــي لمراحــل، بقــدر 
مــا هــي دراســة لفهــم التنــوع والتماثــل فــي التجــارب التاريخيــة المختلفــة وفــي 

الزمــان  االعتبــار  بعــن  ت�أخــذ  ان  يجــب  التاريــ�خ  ودراســة  حولهــا.  الســرديات  تنــوع 
والمــكان ليــس فقــط المرتبــط بالحــدث بــل الزمــن بشــكل عــام واالحــداث العالميــة 

ــرا علــى موضــوع دراســتنا.  التــي قــد ت�كــون ذات اث

قــراءة التاريــخ مهمــة، والــذي ال يقــرأ التاريــخ يبقــى أبــد الدهــر طفــالً 

صغــرياً. كيــف نقــرأ تاريخنــا العــريب؟

تاريخنــا العربــي متنــوع وطويــ�ل، لكــن غالبيــة الدراســات عنــه تقزُمــُه لدرجــة كبــرية عــرب 
حصــره فــي ســياق واحــد فقــط وهــو اما تاريــ�خ الخالفة او تاريــ�خ االمة او غريهــا، بدون 
اخــذ الســياقات األخــرى الهامــة وبــدون افســاح المجال لألصــوات المحلية المناطقية 
لتمثــل فيــه. علينــا ان ننظــر للتاريــ�خ العربــي ليس عــرب التغني بأمجاد الماضــي، بل عرب 

محــاوالت اســتقراء الماضي إلنــارة الحاضر.

ــرة األوىل  ــني.. يف امل ــه مرت ــد نفس ــخ يعي ــس: التاري ــول كارل مارك يق

ــة؟ ــذه املقول ــك يف ه ــا رأي ــة؟ م ــة كمهزل ــاة ويف الثاني كأمس

يقــول المثــل الصينــي ال يمكــن ان يضــع رجلــك فــي ذات النهــر مرتــن. فالمــاء 
جــاري ومتغــري والنهــر فــي هــذه الحالــة ليــس اال الســياق التاريخــي، والمــاء 
ــ�خ، لكنهــا ال ت�ت�كــرر تمامــا، فلــكل  هــو االحــداث. نعــم ت�تشــابه المآســي عــرب التاري
حــدث ســياق. وان كان اســتخدام ماركــس هــو نــوع مــن االســتعارة او التشــبيه، 
فلســت مت�أكــدا ان المــرات الالحقــة هــي مهــازل، بــل قــد ت�كــون اشــد مأســاوية 

مــن المــرة األولــى.

ــل  ــة، ه ــادة كتاب ــة إىل إع ــريب بحاج ــخ الع ــض إىل أن التاري ــب البع يذه

تتفــق مــع هــذا الطــرح؟

كتابــة التاريــ�خ ال ت�توقــف، وإعــادة الكتابــة والتســاؤل حــول مــا نعتــربه مســلمات 
أمــّر أساســي، وكــون التواريــ�خ العرب�يــة حتــى اآلن مــا زالــت أســرية أمجــاد الماضــي، 
فنعــم نحــن بحاجــة إلــى إعــادة كتابــة للتاريــ�خ العربــي باحثــن عــن رؤى جديــدة 
قــد تلــوح لنــا، وبخاصــة فــي مجــاالت الحيــاة اليوميــة واالجتماعيــة والثقافيــة. 
فتاريخنــا المكتــوب هــو سياســي بامتيــاز، وبرغــم أهميــة التاريــ�خ السياســي، لكنــه 
ال يشــمل تاريــ�خ المهمشــن، وحيــاة النــاس وهــذا مــا نحــن فــي اشــد العــوز اليــه 

فــي أيامنــا هــذه والتــي مــا زال البشــر كأفــراد وجامعــات مهمشــن.

ــول  ــي يق ــل، والت ــي قندي ــد املن ــب محم ــة الكات ــتعرنا مقول ــو اس ل

ــول إىل  ــم يتح ــرى.. ث ــل ذك ــق. مث ــم رائ ــل حل ــخ مث ــدأ التاري ــا: يب فيه

ــة  ــح أن كتاب ــل صحي ــريب، ه ــع الع ــورات الربي ــاء ث ــد انته ــوس. بع كاب

ــل  ــر، ه ــى آخ ــس؟ مبعن ــة الكوابي ــاً- كتاب ــي -حرفي ــريب تعن ــخ الع التاري

ــريب؟ ــا الع ــة تاريخن ــرك عجل ــا تح ــاء وحده ــح أن الدم صحي

هــذا وصــف ادبــي وليــس وصفــا علمــي او بحثــي. التاريــ�خ ال يبــدأ بحلــم وال ينتهــي 
بكوابيــس اذا مــا نظرنــا لــه مــن بــاب البحــث. قضية الحلــم والكابوس هــي نتاج التفكري 
التاريخــي السياســي والخطــاب التاريخــي القومــي. فليــس الماضي حلمــا مثاليا، بل 
ماضــي صعــب كافــح بــه أبنــاء المنطقــة العرب�يــة للحيــاة الكريمــة كغريهــم، وواجهــوا 
صعوبــات جمــة ونكســات كــربى. الثورات العرب�ية ليســت ســوى حدث قريــب منا زمنيا، 
ولــذا هــي تســيطر علــى تفكرينــا اآلن ونراهــا عــرب خيبــة أملنــا بالتغيــ�ري الــذي لــم ينجــح 
بالكامــل. لكننــا ال نعلــم فــي حقيقــة األمــر أهميتهــا التاريخيــة إال بعــد انقضــاء زمــن 

طويــ�ل يمكننــا مــن وضعهــا فــي ســياق تاريــ�خ المرحلــة. 

الدكتور نصار: "نحن بحاجة إىل إعادة كتابة للتاريخ العريب باحثني عن رؤى جديدة قد تلوح لنا، 

وبخاصة يف مجاالت الحياة اليومية واالجتامعية والثقافية"
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ومــا يحــرك التاريــ�خ هــو النشــاط البشــري، ومنــه الدمــاء، لكــن أيضــا منــه العمــل 
واإلنتــاج واالبــداع واالمــل فــي مســتقبل افضــل، وحاليــا نعيــش كوابيــس الحــروب 
والصراعــات، لكنهــا ليســت هــي فقــط تاريــ�خ المرحلــة بــل هنــاك تواريــ�خ موازيــة 
ت�كتــب حــول جوانــب متعــددة مــن تاريــ�خ هــذا الزمــن، وليســت كلهــا مأســاوية او 
كابوســية. نحــن نعيــش مرحلــة تاريخيــة علــى المســتوى السياســي واألخالقــي 
تاريــ�خ  مــن  جــزء  فهــي  لوحدنــا  نعيشــها  ال  لكننــا  للغايــة،  صعبــة  والحقوقــي 
عالمــي يتجــه نحــو القوميــات المتطرفــة والفاشــية، والتغيــ�ري لكــن يكــون فقــط 
فــي ســياق الــدم والشــهادة وحدهــا، بــل فــي فهــم التناقضــات والتماثــالت مــع 
التجــارب األخــرى فــي العالــم. أنــا أتحــدث هنــا عــن مهنــة المــؤرخ وليــس السياســي 
ــ�خ الراهــن ت�تطلــب الشــمولية بقــدر اإلمــكان فــي دراســة  المؤدلــج، فكتابــة التاري
الظواهــر. كابوســية كتابــة تاريخنــا اآلن نابعــة مــن إحبــاط وشــعور بفقــدان األمــل، 

وهــذا ســيتغري بــال شــك.

ــطني  ــر يف فلس ــيل املبك ــر املح ــرة.. التصوي ــات مغاي ــك لقط يف كتاب

ــاب،  ــا الكت ــي احتواه ــة الت ــور الفتوغرافي ــالل الص ــن خ 1850 – 1948، وم

ــا  ــن م ــة. لك ــة تاريخي ــورة كوثيق ــتخدام الص ــة اس ــىل أهمي ــت ع برهن

ــخ؟ ــة التاري ــامً يف كتاب ــرايف مه ــر الفوتوغ ــل التصوي ــذي يجع ال

الصــور الفوتوغرافيــة هــي نتــاج مــادي ثقافــي بالمعنــى العــام، وهــي توثــق لمــا 
يظهــر فيهــا، وتنتــج بنــاء علــى رؤي مختلفــة لمصوريهــا تعتمــد علــى عوامــل عــدة 
منهــا التقنــي ومنهــا الجمالــي وااليديولوجــي وغريهــا. وبهــذا المعنــى فالصــورة 
كنتــاج مــادي وتوثيقــي هــي جــزء مــن مــواد الدراســة للمــؤرخ ومنها يمكن اســتنباط 
المصــورة واألشــخاص ومقصــد  التاريخيــة والمواقــع  المرحلــة  حــول  عــدة  أمــور 
وخلفيــة المصــور وســبب تصوريه. فالتصويــ�ر الفوتوغرافي هو تمثيل للمجتمعات 
واألحــداث كمــا هــي الوثيقــة وتحليــل الصــورة يخضــع لــذات المعايــ�ري البحثيــة ويمكــن 

أن ينتــج تخيــل تاريخــي جديــد ومغايــر لمــا هــو ســائد. 
اســتخدمت الصــور فــي دراســة تاريــ�خ فلســطن الحديــث فــي محاولــة لدراســة 
كيفيــة تمثيــل وتخيــل المســتعمر لفلســطن، ودور الصــورة فــي ذلــك التخيــل. 
وكعامــل  مواضيعهــا  حــول  للمعلومــات  كمصــدر  أيضــا  الصــور  واســتخدمت 
مســاهم فــي تشــكيل المخيلــة التاريخيــة، بمــا فــي ذلــك مخيلتــي كباحــث، حــول 

الحديــث. فلســطن  تاريــ�خ 

كلمنــا عــن مرشوعاتــك املســتقبلية عــىل املســتويني، األكادميــي 

واملهنــي؟

الفوتوغرافيــة  االلبومــات  الســتخدام  يســتند  كتــاب  مشــروع  علــى  االن  اعمــل 
بكونهــا ســرد  الحديــث. فاأللبومــات  تاريــ�خ فلســطن  لدراســة  العائليــة كمصــدر 
بصــري شــكل مــن قبــل افــراد لهــا دالالتهــا الهامــة حــول كيــف يــرى المجتمــع 
ذاتــه وكيــف يمثلــه عــرب الســياق العائلــي الخــاص. وهــي أيضــا ارشــيفات عائليــة 

وعامــة حــول المرحلــة التاريخيــة ليــس فقــط عــرب ســرديتها بــل أيضــا عــرب ماديتهــا 
كمجموعــة صــور، ودفاتــر كتــب فيهــا عــرب الصــور. وكمــا وســيصدر لــي كتــاب آخــر 

محــرر حــول تاريــ�خ وممارســة الفوتوغرافيــا فــي العالــم العربــي قري�بــا.
أعمــل أيضــا علــى كتــاب يتعلــق بمذكــرات فلســطيني بقــي فــي الجــزء الغربــي مــن 
القــدس بعــد ســقوطه وتهجــري ســكانه عــام 1948، وقــد دون فــي دفــرت مالحظاتــه 
مشــاهداته حــول مــا كان يجــري حولــه وحــول صعوبــات الحيــاة تحــت احتــالل ســيطر 
علــى المجتمــع المحيــط، بحيــث أصبــح صاحبنــا غريــب فــي حارتــه. هــذا تاريــ�خ مــن 

الهامــش، لكنــه لــم يــدرس بشــكل واســع.

ــة  ــري األكادميي ــامل غ ــي األع ــا ه ــة، م ــل، والدراس ــن العم ــدا ع بعي

ــا؟ ــوم به ــي تق الت

أشــارك فــي اعــداد معــارض فنيــة ت�تعلــق بالتصويــ�ر الفوتوغرافــي فــي المنطقــة 
العرب�يــة والعثمانيــة ســابقا، واحــاول جاهــدا متابعــة مــا يعــرض فــي المتاحــف 
والمعــارض حــول هــذا الموضــوع. وأفكــر فــي إمكانيــة انتــاج فيلــم حــول نكبــة 

فلســطن مســتندا الــى المذكــرات الشــخصية والصــور الفوتوغرافيــة.

كيــف تقيــم تجربتــك األكادمييــة يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 

حتــى اآلن؟

التجربــة مميــزة ووجــودي فــي مــكان يعــج بالباحثــن والطلبــة مــن مختلــف أنحــاء 
ــة وتنــوع وجهــات النظــر. المعهــد  ــد مــن متعــة التجرب ــم العربــي، وهــذا يزي العال

تجربــة رائــدة ســعيدا ان أكــون جــزء منهــا.

قبــل الختــام، مبــاذا تنصــح الطــالب الجــدد املقبلــني عــىل دراســة 

التاريــخ؟

أنصــح الطلبــة بــأن ال ينظــرون للتاريــ�خ كســجل لــألداث الماضيــة بقــدر مــا هــو مصــدر 
لفهــم الحاضــر. وأن ال  يعتــربون التاريــ�خ علــم يعتمــد علــى حشــو المعلومــات 
فــي الذاكــرة بــل علــى منهــج للدراســة والتفكــري؛ ولــذا فعليهــم دراســة فلســفة 
والتــي  عنهــا  يفصــل  أن  يمكــن  ال  والتــي  األخــرى  بالعلــوم  وعالقتــه  التاريــ�خ 
تشــكل رافــدا هامــا لدراســة التاريــ�خ، بمــا فــي ذلــك مجمــل العلــوم اإلنســانية 
واالجتماعيــة، وأيضــا العلــوم الطبيعيــة والتقنيــة. فالتاريــ�خ اليــوم هــو علــم أكــرث 
ــ�خ الكتابــة  ــ�خ كل المواضيــع مــن تاري شــمولية ممــا ســبق ويدخــل فــي ســياق تاري

والقــراءة، لتاريــ�خ األدب، والفــن، والطــب، وغريهــا.

أخرية: كلمة 

أشكركم على هذه المقابلة واتطلع الستمرار التواصل والعمل المشرتك.

الدكتور نصار: "التاريخ كعلم مير بتغريات كبرية، حيث مل يعد دور املؤرخ هو توثيق وتسجيل

 ما يقوله امللوك والزعامء، بل أصبح مجاال يدخل يف كافة مناحي الحياة والعلوم"
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جانــب مــن ســمينار العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة يــوم الخميــس 29 نوفمــرب 2018  والذي اســتضاف 

الدكتــور ماجــد محمــد األنصــاري، أســتاذ علــم االجتــامع الســيايس بجامعــة قطــر، حيــث ألقــى محــارضة تحــت 

عنوان: 

" حتمية األزمات الخليجية: قراءة يف العالقات الخليجية - الخليجية ومشاريع الهيمنة اإلقليمية"، 

وأدار الحوار رئيس برنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية الدكتور خليل العناين.
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قالتا: “إختار الكتابة ...ليعود يوماً إىل الوطن”

الطالبة: مشاعل الرياشي 

أن ت�كــون الكتابــة هــي متنفســك الوحيــد، لتعبــري عمــا يخلــج فــي خاطــرك لت�كــون 
ســببًا لعودتــك للوطــن، مــا هــي إال إحــدى الطــرق التــي تخفــف مــن وطــأة حزنــك 
عمــا يحــدث فــي أرجــاء بلــدك، تريدهــا بلــدًا ت�تباهــى بهــا بــن األمــم، شمســًا 

تضاهــي شــمس أكــرب إتحاٍدغربــي.

بــن  ت�ت�أرجــح مشــاعرك  الكتــب،  بــن  الفنيــة لمقاالتــك متنقــاًل  لوحتــك  ترســم 
يمنطــق  ال  ويلعــب..  يلهــو  وحاكمــًا  الضمــري،  ت�أنيــب  وغيــاب  النظــام  لــوم 
فعلتــه.. وال يألــوى جهــدًا فــي اإلخفــاق فــي إقنــاع مــن حولــه ...فتســردها 
مــن  تجــد  علهــا  الُجمــل..  طيــات  بــن  وتفســرها  تحللهــا  متسلســلة..  أحــداث 
يلتقــط معانيهــا.... يشــاطرك همــك.. أو حتــى يختِلــُف معك...يجمعكــم األفضــل.. 
وتفرقكــم الســبل.... ُيشــِعرُك بأنــك الزلــت علــى قيــد الحيــاة.. وأن هنالــك شــيًء 

يســتحق التضحيــة مــن أجلــه.... وطنــي.

 يؤلمــك أن تِحــن.. وي�بقــى الحنــُن فــي ثنايــا أضلوِعــك، تشــتاق دومــًا وال تجــد 
فيهــا طفــاًل يطبطــب.. أدُمِعــك، فيكــون بلــد المهجــر مــأوًى ال ترغــب باللجــوء 
إليــه، وتقضيهــا ســنن خططــت فيهــا للرحيــل.. ولمســتقبلٍ مجهــول.... لــم تفكــر 

فيــه يومــًا عــن نهايــة رحلتــك ...

أجنــدِة  فــي  مــن هوايــاٍت وضعُتهــا  يكــن  لــم  حتــى وإن   .... الرحيــل  فتهــوى 
رغبتــك.. ت�تشــرب االغــرتاب.. وتمتــص أوجــاع اأنــاٍس.. عانــوا وال زالــوا يعانــون فــي 

أرٍض .... عاهــدت نفســك أال تراهــا إال كمــا رأيتهــا فــي مخيلتــك.. األجمــل.

ِ شــروطًا... ِ...وفــي الرجــوع حاولــت مــرارًا وت�كــراًر أن تحــاول الرجــوع ...وللرجوع
ال تســرُي مــع مبــادًئ فــي ُجعبتك...وي�بقــى الرحيــُل.. وأن ت�كــون مهاجــرًا قصــرًا 
وليــس برغبتــك.. وأنــك فــي قائمــٍة اأدرجِــت فيهــا لســت مرحبًا....فــي عودتــك...

وهــل  ســأعود؟،  ولمــن  ســأعود؟،  متــى  جــاريٍ..  كنهــٍر  التســاؤالت  فتنســاب 
ســأكون أنا.....شــخصًا دخيــاًل ال ُيــراق لمســمعه؟ وهــل هنالــك.. نعــم هنالــك.. 
..نعــم..  ..عودتــي  ورقي....نظارتــي  ُشــنطي....  تذكرتــي..  حجــز  ســريقُب..  مــن 
ُحلمــًا.. بعيدًا...حــٌق   .... الخيــال  العــودة شــيء مــن ضــروب  أن  أمــا  عودتــي؟!، 

زوجتــي.. بناتــي..  أهلــي..  نفســي  ...دون  لغــريي 

ويعــود توأُمــك الوحيــد ليبحــث عــن مكانــه بــن أناملــك ......قلمــك ...مــرة أخــرى 
...مســطرًا لبقايــا شــتات أفــكارك. وخلجــات نفســك أوجاعك...أدُمعــك..  لتبــدأ رحلة 
كتابتــك مــن جديــد ... وفقــًا لتوقيــِت همومــك..... فهــل ُيســعفك القلــم.. أم أنــه 

لــم يعــد فــي صفــك كمــا كان فــي ســابق عهــده .... توأُمــك..

وت�تقلــب األيــام ...وتمضــي الِســُنون.....وقلُمك..يدوُن مــا يصــري بحقبتــك.. صدقــًا.. 
ــ�زاُد كيــل جــوٍر فــي قضايــا أمتــك..  وجعــًا. عشــقًا لوطــنٍ.. ال يفــارق مضجعك...وُي

هلل َدّرَك.. يــا وطنــًا أِســفُت لحالــه.. رفقــًا بنفســي ال أطيــق توجعــا.

فت�أتــي النهايــُة دون تخطيــٍط لمــا ســيكوُن.....في غــِدك... ومــن تلقــى، وأيــن 
لقــاءك بــه..... متوجســا، تخطــي ُخطــاك.. علــى علمــًا بأنــك قــد ال تُعــوُد مجــددا... 
هــذا اللقــاُء وإن أبيــُت.. ضــرورًة البــد مــن أن ُيحســما ....ألقــى اأناســًا ..حِســبتهم 
مــن أضلوعــي...إن ُكِســر ِضلــٌع.. هــم دعامــُة... أضلوعي...َويِحـــي ...كــم أخطــأُت 
أم بالغــُت -ال أدري -فــي حســن ظنــي.. وتوهمي...هــم أضلوعــي وهــل يكِســر 
ِضلــٌع عــن عمــٍد بقايــا أضلوعــه؟!!!.... ُكِشــف الِســتاُر وبــان مكــُر مــن معــي ...غــدٌر...
وهــان عليهــم أن يغــِدروا. فــّي.. أم أنــي غــدرُت بنفســي.. متعمــدا... هــل كنــت 

أدري أم تجاهلــُت الخــرب؟! وعلمــُت أنــي لــن أعــود مجــددا..

هــدى..  النهاية..عــن  هــذه  فــي  ورِغبــُت  ســدى..  اإلنتظار....بــال  مــن  أتعبِــُت 
وطــن..  الــى  يعــود  لــن  مهاجــٌر..  علمي...يقيني...بأنــي  مــن  وســقمُت 

فــي  عمــره  طــوال  ...حينًا..وي�بقــى  المــدى  علــى  يُحــُط  ...ال  كطيــٍر  أبقــى 
الفضــاء .... مهــددا... وتبقــى قضيــُة مقتلــي.... همــًا عظيمــًا..... لمــن عِلــم 

..وانحنــى... الحقيقــة 

مهاجــرا..... أكــون  بــأن  العال........ورضيــُت  أحببتُه....وطنًا.....حرًا...شــامخًا.....إلى 
يشــتاق دومــًا إلــى وطــن..  

ضــوء فــي منــارة: مــن المؤلــم أن ت�كــون مهاجــرًا دائمــًا، ال تجــد ســبيل لعودتــك 
الــى وطنــك ســوى الكتابــة، ثــم تحــوُل الكتابــة دون عودتــك إلــى الوطــن...

ــًة إحتــوت جســده.. رحمــك اهلل خاشــقجي.. اللهــم طيــب ترب

 بني الهوية املتغرية والثابتة

الطالبة: فريدة الزغاري  

يعــّد موضــوع الهويــة مــن المواضيــع الشــائ�كة التــي يصعــب تقديــم دراســة 
فــي  الباحثــن  تواجــه  التــي  العراقيــل  أهــم  مــن  ولعــل  موضوعيــة حولهــا، 
ــ�رتاوح  ــز إلــى جانــب دون آخــر؛ بحيــث ت هــذا الميــدان، غيــاب الموضوعيــة، بالتحّي
اآلراء بــن مــن ينظــر لســؤال الهويــة علــى أنــه قائــم علــى أســاس رجعــي، 
متخّلــف، يحمــل فــي طياتــه أشــكااًل مختلفــة مــن التعصــب والعنصريــة، التــي 
ــاك مــن ينظــر  ــة هــو بغنــى عنهــا، وهن ســتقود بالمجتمعــات إلــى حــروب اثني
إلــى الســؤال الهــووي علــى أنــه تعبــري عــن األصالــة، وعــن تشــبث اإلنســان 
بأصلــه، وبقيمــه وبمجموعــة مــن التقاليــد، التــي يرجــع انحاللهــا حســب الجماعة 
الهوياتيــة، إلــى نــزوع اإلنســان نحــو التفســخ واالنحــالل األخالقــي، ممــا يعطــي 
الشــرعية لهــؤالء بالحكــم علــى اآلخريــ�ن مــن دائــرة مغلقــة، وكذلــك فــي إصــدار 

أحكامهــم علــى أســاس أصولــي.

يــروم الكشــف عــن ماهيــة       وبمــا أن ســؤال الهويــة ذو طابــع وجــودي، 
اإلنســان، فنحــن نهــدف مــن خــالل هــذه الورقــة إلــى تبيــان أن الخطابــات التــي 
تنــادي بالقضــاء علــى الفكــر الهوياتــي غــري معقولــة، تغــض الطــرف عــن جانــب 
ــًا محكومــًا باالنفتــاح عــن اآلخــر  ــًا اجتماعي أساســي لــدى اإلنســان؛ باعتبــاره كائن

أقالم



23

العدد 27 - نوفمرب/تشري�ن الثاني 2018

المختلــف عنــه، وينطبــق األمــر كذلــك علــى الخطــاب الهوياتــي المتعالــي الــذي 
ينظــر لآلخــر كفكــرة مجــردة، تحجــب النظــر عــن ضــرورة االنفتــاح علــى الجماعــات 
المختلفــة، واالنكبــاب علــى أفــكار مغلقــة ضّيقــة األفــق. وعليــه نتســاءل: هــل 
يمكــن التحــدث عــن هويــة متغــرية؟ هويــة متعــددة تســتوعب االختــالف؟ وفــي 
إطــار وجــود هويــة متغــرّية ديناميكيــة هــل يمكــن الحديــث عــن تصــور دينــي 

وتصــور لغــوي نســبي؛ بمعنــى تصــّور يســتوعب االختــالف؟ 

الهويــة موضــوع مركــزي فــي عصرنــا، كونهــا ال تهتــم  لعــل مــا يجعــل مــن 
بانتمــاءات شــخصية محــدودة األفــق، بــل بامتــداد حضــاري وانســاني، فكمــا 
يمكــن أن يســتحضر موضــوع الهويــة للداللــة علــى االنت�كاســة وعــدم تقّبــل 
الراهــن. الواقــع  بتحديــات  الوعــي  علــى  للداللــة  كذلــك  يســتحضر  الهزيمــة، 

ت�كمــن الهويــة فــي االختــالف ال فــي التطابــق؛ فــال يمكــن أن ننمــط اإلنســان 
ونتحــدث فقــط عــن خصائــص كونيــة يجــب أن يشــرتك فيهــا الــكل، وال يجــب أن 
لــكل فــرد أو جماعــة مــا يمّيزهــا عــن اآلخــر، وهنــا تظهــر مميــزات  نغفــل أن 
اآلخريــ�ن،  اختالفــات  يتقبــل  اإلنســان  تجعــل  أنهــا  المنفتحــة،  الهويــة  ســؤال 
التواصــل والمشــاركة،  أنهــا قائمــة علــى  إلــى هــذه العالقــة علــى  وينظــر 
ــة المتبادلــة، عالقــة روحيــة ال نــزاع فيهــا، فعندمــا  عالقــة قائمــة علــى المحّب
يتقّبــل الفــرد اآلخــر المختلــف عنــه ت�كــون هنــاك قابليــة للحــوار ولتبــادل األفــكار 
ويغيــب التعّصــب، فليــس مــن العــدل أن نربــط ســؤال الهويــة بالرجعيــة، فلــكل 
أمــة مميزاتهــا، وخصائصهــا، فالتحّضــر ال يتجلــى فــي رفــض األنــا لمجموعــة مــن 
القيــم التــي تؤمــن بهــا جماعــة مــا، وتختلــف مــع قناعاتهــا، بــل العكــس مــن 
ذلــك تمامــًا، يتجلــى التحّضــر فــي قــدرة اإلنســان علــى احتــواء هويــات اآلخريــ�ن 
المختلفــة واســتوعابها، واألكــرث مــن ذلــك فــي قدرتــه الفّعالــة علــى توظيــف 
تلــك الهويــات لتوســيع نظرتــه وتطويــ�ر هويتهــا. وأجــد فــي معهدنــا خــري مثــال 
علــى صّحــة ادعائــي، فــإذا ت�أملنــا لربهــة العالقــة بــن الطــالب، ســنجد أن انفتــاح 
المجموعــات المختلفــة علــى بعضهــا البعــض، يوّســع مــن نظرة الطالــب وي�جعله 
ــه،  ــا علــى ثقافــة معروفــة لدي ــدل أن يظــل متقوقًع ــاح، وب ــة لالنفت أكــرث قابلي
يحــاول است�كشــاف مميــزات الثقافــات المختلفــة، بالتالــي ت�تســع نظرتــه، ويمكــن 
أن يغــرّي مجموعــة مــن قناعاتــه، لت�تشــكل لديــه عالقــات إنســانية قائمــة علــى 
األخــذ والــّرد، ال اإلقصــاء والتعالــي؛ أي ال الغــري يقصــي مــن أنانيــة األنــا، وال 
األنــا ُتفقــد الغــري غرييتــه، واالعــرتاف بالغرييــة  المختلفــة هــو اعــرتاف ضمنــي 

باإلنســانية، وعليــه، فــإن أســاس الهويــة هــو االختــالف.

ــًا مــا ُيســقط صاحبهــا فــي حــوار  ــة، غالب ال ننكــر أن الخــوض فــي مســائل الهوي
عاطفــي ، قائــم علــى مســلمات وأفــكار قبليــة، تبلــغ مبلــغ الدوغمائيــة، إال 
أننــا نحــاول أن نقــول إنــه ليــس فــي جميــع الحــاالت يحمــل ســؤال الهويــة داللــة 
ــز بهويتــه، ويحــرتم ذلــك  ــل العكــس فقــد تجــد شــخصا يعت ــة، متعّصبــة، ب عنصري
اآلخــر المختلــف عنــه فــي نفــس اآلن، فــي حــن يمكــن أن نجــد فــي المقابــل أكــرث 
النــاس ادعــاء للحداثــة والتفتــح، غــري قادريــ�ن علــى تقبــل اآلخــر المختلــف عنهــم، 
الحداثــة  بحجــة  التمّيــز واالختــالف  ذلــك  علــى  للقضــاء  كلــل  بــدون  ويســعون 

والتقــدم، واالنتمــاء لإنســانية، وكأن اإلنســان الهوياتــي المتمايــز  خــارج مــن 
دائــرة اإلنســانية.

قــد يكــون مشــروعا لنــا فــي حديثنــا عــن غيــاب الهويــة المتقاتلــة، الســري علــى 
خطــى ليفينــاس والقــول بــأن: الهويــة هــي االختــالف ليــس التطابــق، فلننظــر 
إلــى مشــكلة الديــن الــذي يعــد ركيــزة أساســية فــي ســؤال الهويــة، فلــو تقّبــل 
النــاس نســبية المعتقــدات الدينيــة، انطالقــا مــن الهويــة المتغــرية، لّمــا ظلــت 
اإلنســانية تعانــي مــن انت�كاســات إلــى حــدود اللحظــة، فغالبــا الحــروب الطائفيــة 
التــي تنشــأ عــن الديــن يكــون مصدرهــا اإليمــان بالديــن المطلــق، واعتقــاد كل 
جماعــة دينيــة بأنهــا تملــك الحقيقــة المطلقــة، وأنهــا هــي على صــواب، ليكون 
منشــأ االقت�تــال علــى هــذا األســاس، محاولــة كل جماعــة فــرض تصورهــا علــى 
اآلخــر، فــي مقابــل ســحق رأي االخــر وعــدم االعــرتاف بــه حتــى، وهنــا ســيكون 
نــزوع  لديــه  يجــب محاربتــه، فاإلنســان  ذا حمولــة عنصريــة  الهويــة  موضــوع 
فطــري إلــى كبــح القمــع، والقيــام بــردة فعــل مضــادة. واألمــر ذاتــه ينطبــق 
علــى إشــكالية اللغــة؛ إذ غالبــا مــا ت�تولــّد حساســية لــدى الغريــب عــن الجماعــة، 
الــذي ال يفهــم لغتهــا، بأنــه مقصــي وغــري مرغــوب بــه فيهــا، وقــد يصــدق ظنــه، 
فالجماعــات المنغلقــة ال ت�تقبــل ذلــك اآلخــر الــذي ال يفهــم خصوصياتهــا، وال 
يطبقهــا؛ إذ تنظــر إلــى ذلــك اآلخــر علــى أنــه جحيــم يجــب تحاشــيه وإقصــاؤه، 
فــي حــن نجــد العكــس لــدى الجماعــات التــي ت�تقبــل االختــالف، فبــدل أن تظــل 
منغلقــة علــى لغــة معينــة، أو علــى نمــط تفكــري محــدد، تنفتــح علــى لغــات 
متعــددة، ويكــون لديهــا القــدرة علــى التواصــل الفّعــال وتبــادل األفــكار، مــع 

الحفــاظ علــى خصوصياتهــا.

يعتــرب موضــوع الهويــة ســالح ذو حديــن، إذا وظفــه اإلنســان بطريقــة ســليمة، 
يحقــق  أن  يمكــن  بهويتــه  اإلنســان  فبتشــبث  بالنفــع،  عليــه  يعــود  أن  يمكــن 
االســتقرار النفســي، وي�واجــه الشــعور باالغــرتاب، فاإلنســان مهمــا حــاول أن 
يكــون عقالنيــا، ال يمكنــه أن يتجــّرد مــن الذاتيــة، فــال يمكــن أن نت�كلــم علــى شــخص 
تمّلــص مــن هويتــه، ومــن مجموعــة مــن أعــراف وتقاليــد ســاهمت فــي بنــاء 
شــخصيته، بشــكل نهائــي وقطعــي، اللهــم إال إذا فقــد الذاكــرة. أمــا إذا تــم 
اســتدعاء موضــوع الهويــة بهــدف التفاخــر والتغنــي بالخصوصيــات الثقافيــة 
لجماعــة مــا، فــي مقابــل اقصــاء اآلخريــ�ن وعّدهــم متخلفــن عنهــا، فهــو داللــة 
علــى تخّلــف هــذه الجماعــة وعــدم قدرتهــا علــى االنفتــاح ومواكبــة التغــري 

الــذي يشــهده العالــم.

فســعي  التنافــس،  يتولــد  باالنتمــاء  اإلحســاس  عــن  انــه  نجــزم  نــكاد  فنحــن 
فــي  فّعــال  بشــكل  سيســاهم  وتفوقهــا  جدارتهــا،  إثبــات  إلــى  جماعــة  كل 
تشــجيع كل جماعــة علــى فــرض نفســها، والعمــل بــدون كلــل لفــرض مكانتهــا 
واالعــرتاف بهــا مــن قبــل الجماعــات المختلفــة عنهــا )كحــال الطــالب العــرب 

بالمغــرب(. واألمازيــغ 

تســعى الهويــة إلــى اثبــات وجودهــا، وتقديــم الشــيء اإليجابــي لإنســانية، 
ويتجلــى ذلــك بوضــوح فــي ســعيها إلــى بنــاء هويــة ناضجــة مت�كاملــة، تقــوم 
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علــى التخلــي عــن ســريورات الدفــاع والهجــوم، وت�تبنــى ســلوك يقــوم علــى 
المنفتــح  الهوياتــي  الخطــاب  لتطــور  الشــروط  كل  يخلــق  ممــا  الحــوار،  مبــدأ 
الديناميكــي، فــي مقابــل اســتيالب الحيــاة الهوياتيــة التــي ت�رتتــب عــن عــدم 
قــدرة جماعــة مــا علــى االندمــاج والتفاعــل، وعــدم االنفتــاح، األمــر الــذي يتولــد 
عنــه إحســاس باالغــرتاب والعزلــة عــن الجماعــات المختلفــة، قــد يتجلــى فــي 
أحيــان كثــرية علــى شــكل تصرفــات تحقرييــة لثقافــة الغريــب، وكذلــك ينتــج عنــه 
مظاهــر العنــف الــذي قــد تــؤدي إلــى الضــرر النفســي و الجســدي باآلخــر) كحــال 
بعــض المســلمن الــذي يتواجــدون بالديــار األوروبيــة، الذيــن يقومــون بأفعــال 
إرهابيــة جهاديــة كــردة فعــل علــى عــدم تقبلــه لثقافــة الغربــي  المختلــف عنــه 

ــا(.  ــا واجتماعي ثقافي

الشــائ�كة  المواضيــع  مــن  الهويــة  موضــوع  ان  لنــا  يتبــن  الختــام،  وفــي      
التــي يصعــب الحســم فيهــا. وألهميتهــا يجــب علــى جــل أفــراد المجتمعــات أن 
يعــوا إي�جابيــات وســلبيات التفكــري الهــووي، ففــي حــن يمكــن لهــا أن تحقــق 
التوافــق واإلنســجام بــن الجماعــات، فهــي قــادرة نفــس اآلن أن ُتوّلــد التعصــب 
واإلقصــاء فــي أحيــان أخــر، ليكــون فهــم مكنــون التصــور الهــووي مطلــب ملــّح 
علــى كل أفــراد المجتمــع؛ فــإذا أصبــح النــاس واعــون بأهميــة الهوية النســبية/ 
المتغــرية، ســوف يصعــب علــى مــن يهــدف إلــى اســتغالل هــذه النقطــة كســالح 

لــزرع الفتــن والحــروب بلــوغ مقصــده.

شظايا رواية..

الطالب: دفع اهلل حسن

مــّرت  للدوحــة،  قدومــي  علــى  ســنة  مــّرت 
كثــريًا،  الدراســة  أرهقتنــي  الــرق،  بســرعة 
وأرهقتهــا، أتعبني زمالئــي كثريًا وأتعبتهم. 
طرقاتهــا  جيــدًا،  المدينــة  علــى  تعّرفــت 
وضجيجهــا  المتعّرجــة،  أنفاقهــا  الملتويــة، 
الليلــي. فــي البدايــة كنــت أخــاف مــن الضيــاع، 
واآلن يخافنــي الضيــاع، كنــت ال أفقــه الكثــري 
والمغرب�يــة،  التونســية،  اللهجــة  مــن 

والفلسطينية، وبفضل زمالئي تعلمت الكثري، وعلمتهم الكثري أيضًا.

فــي أحــد األيــام، وبعــد أن فرغنــا مــن المحاضــرة، خرجنــا مــن القاعــة دون أن 
نجيــب علــى ذاك الســؤال الســهل الصعــب الــذي طرحــه الدكتــور "حليــم". اتجهنــا 
ــا وصديقــي المغربــي "نــري" مــن أجــل االطــالع علــى المراجــع  صــوب المكتبــة أن
التــي اقرتحنــا علينــا الدكتــور. هــو كالعــادة ينزعــج كثــريًا عندمــا يتعلــق األمــر 
بالحديــث عــن الجــذور، عــن األصــل، والفصــل، عــن الخّليــة األوليــة، عــن النطفــة، 

عــن العلقــة، وعنــه. قلــت لــه ونحــن نســري إلــى المكتبــة:

-لقد كانت محاضرة جّيدة يا "منري"؟

-منري؟ حتى أنت تنادي بمنري!!

-أووه آسف. لقد نسيت. اعذرني.

الرئيســية  البوابــة  فــي  األمــن  رجــال  كان  خفيفــة.  بهمهمــات  الممــر  امتــأل 
للمبنــى يراقبــون عــرب الجــدران الزجاجيــة الشــّفافة حركــة الطــاّلب، دخولهــم، 
ــة  ــاب القاعــة كانــت عامل وخروجهــم، كلماتهــم، ونقاشــاتهم. وبالقــرب مــن ب
النظافــة الهنديــة القصــرية تمســح البــالط بممســحتها الزرقــاء دون االهتمــام 
بمــا يقــال. أثنــاء خروجــه مــن قاعــة الدراســة، قفــز دكتــور حليــم قفــزة صغــرية 
فــوق ممســحتها، ورغــم أّنــه قفــز بحــذر إال أّن حافــة حذائــه األســود تلطخــت 
برغــوة الصابــون، ولــم يعرفــا مــن عليــه االعتــذار، مــن المخطــئ؟ هــل يعتــذر 
الدكتــور حليــم أم تعتــذر عاملــة النظافــة؟ لكنــه اعتــذر منهــا بلطفــه المعهــود 

قائــال بصوتــه المميــز، وباإلنجليزيــة: Sorry ومضــى إلــى مكتبــه. 

عــن  يتحدثــون  الطــاّلب  وراح  المحاضــرات،  بعــد  مــا  بجعجعــة  يضــّج  الممــر  كان 
نشــوان: قــال  المحاضــرة. 

ــا أتفــق تمامــًا مــع الدكتــور حليــم. وأتبنــى موقفــه الفكــري تجــاه الهويــة  -أن
ينبــث  أن  دون  نشــوان  مالمــح  فــي  بالتحديــق  فاكتفــى  ســامر  أمــا  الذاتيــة. 
ببنــت شــفة. وعلــى الكراســي الزرقــاء الوثــرية المتناثــرة فــي الممــر جلــس 
عبــد العزيــ�ز، وبقربــه هنــد وراحــا يتحدثــان فــي أمــور بــدت بعيــدة عــن موضــوع 
الســاللم،  يقــع خلــف  الــذي  باتجــاه المصعــد  أنــا ونــري فســرنا  أّمــا  المحاضــرة. 
ــا صــوب  ــا اتجهن ــ�ق الســاللم، لكنن ــا الوصــول إلــى المكتبــة عــن طري كان بإمكانن
أخــذت  قــد  وقتهــا  كانــت  القصــرية  الهنديــة  النظافــة  عاملــة  ألن  المصعــد 

بالصابــون الســائل. البنيــة  الّســاللم  ممســحتها وراحــت تغســل 

ضغطــُت علــى زّر الفتــح بانتظــار وصــول المصعــد الــذي كان موجــودًا فــي القبــو. 
انتظرنــا لثالثــن ثانيــة بعدهــا ســمعنا هديــرًا خفيفــًا وصــل علــى إثــره المصعــد. 
ولمــا فتــح البــاب تلقائيــا انســحبنا إلــى الداخــل. قــال نــري وهــو يضغــط علــى زر 

إغــالق البــاب:

-هــل جّربــت شــعور أن يطلقــوا عليــك لقــب مصعــد طــوال حياتــك وأنــت فــي 
الحقيقــة لســت ســوى ُســّلم؟ اتــ�كأ علــى الســياج الفضيــة، ألقــى علــى نفســه 

نظــرة فــي المــرآة واســتطرد:

-حينمــا ناديتنــي بـــ "منــري" شــعرت بهــذا الشــعور، نعــم إســمي علــى الجــواز 
منــري، زمالئــي ينادوننــي منــري، الدكتــور ينادينــي منــري، أّمــي، أبــي، وأختــي 
أتفهمنــي؟  نــري.  لكّنــي لســت ســوى  أيضــًا.  تنادينــي منــري  "ماريــا"  الصغــرية 

أجبتــه مازحــًا:

ــة أنــت تــؤدي مهمــة واحــدة، وهــي  ــو كنــت ِمصعــدًا أو ســّلما ففــي النهاي -ل
إمــا الطلــوع أو الهبــوط بالنــاس.

-أســمعني! أنــا تعبــت مــن أكــون أحــدًا غــريي، تعبــُت مــن أن أكــون ســحابة زائفــة 
ال تمطــر أبــدًا، لــو ظــّل هــذا االســم يالزمنــي فأنــا لــن أمطــر أبــدًا. األســماء تغــرّي 
األقــدار وأنــا رجــل بقــدر مبــّدل، اســمي غــرّيوه. األســماء ُتغــرّي االنتمــاءات وأنــا 
اآلن رجــل بانتمــاء محــّول. ال بــد وأن أعيــد اســمي القديــم. انتمائــي العميــق 

الــذي ُســرق مّنــي. كنــُت غــري واع، واآلن أنــا فــي أعلــى درجــات الوعــي.
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لكننــي  النــزول  بنــا  ويفــرتض  المكتبــة،  إلــى  قــد وصــل  المصعــد وقتهــا  كان 
ــارة  ــارة يصــل المصعــد إلــى القبــو، وت ظللــت أضغــط علــى األزرار باســتمرار، فت
إلــى المبنــى األرضــي، وتــارة إلــى المكتبــة، فعلــت كّل ذلــك مــن أجــل أن اســتمع 
إليــه، أن أشــاركه مأســاته، وانكســاراته، حزنــت جــدًا لقصتــه، ومعاركــه الدمويــة 

الفاشــلة مــن أجــل اســتعادة اســمه الحقيقــي. قــال لــي يائســا:

-بعــد خطــاب "أجديــر" فــي العــام 2001 والــذي أعلــن فيــه الملك محمد الســادس 
أن الثقافــة األمازيغيــة تمثــل مكونــًا أصيــاًل مــن مكونــات الّثقافــة المغرب�يــة، 
انتظرنــا الفــرج، وحلمنــا بالحريــة، فــي ذاك العــام خــاض والــدي معركتــه الخاصــة 
مــن أجــل تغيــ�ري إســمي إلــى "نــري" كنــت وقتهــا فــي الثامنــة مــن عمــري، ورغــم 
خطــاب الملــك رفضــت المحكمــة المختصــة طلــب والــدي: قائلــن لــه: "اذهــب 
أنــت ونــريك إلــى الجحيــم". تبقــى خطابــات الزعمــاء مجــّرد خطابــات، ال تســمن وال 
تغنــي مــن جــوع يــا صديقــي. أخــذ "نــري" نفســًا عميقــًا ثــم واصــل بيــأس أكــرث مــن 

ذي قبــل:

 -وبعــد عــام مــن خطــاب أجديــر صــدر قانــون الحالــة المدنيــة لعــام 2002 بالضبــط 
فــي 3 أكتوبــر 2002. وتنــص المــادة رقــم 21 فيــه بوضــوح علــى أّنــه يجــوز لــكل 
مغربــي مســجل بالحالــة المدنيــة أن يطلــب تغيــ�ري اســمه الشــخصي، إذا كان لــه 
مــربر مقبــول بواســطة حكــم قضائــي صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة المختصــة. 

ورغــم أّن اســمي لــم يكــن مشــفوعًا بــأي كنيــة أو صفــة مثــل مــوالي، ســيدي، 
أو اللــة، إال أن المحكمــة االبتدائيــة رفضــت طلــب تغيــ�ري االســم.

-أنا تعبت يا صديقي.. تعبت من أن أكون أحدًا غريي.

-حســنا يــا "نــري" أّول خطــوة مــن أجــل إعادتــك إليــك، هــي أال تســمح ألحــد أن 
يناديــك منــري بــدًء مــن اآلن. حتــّى وإن خســرت الجميــع.

-فكرة رائعة.

أنهينــا حديثنــا، وكان المصعــد وقتهــا قــد وصــل إلــى المكتبــة. ُفتــح البــاب مــن 
تلقــاء نفســه، وبمجــرد أن دلفنــا إلــى ردهــة المكتبــة، قابلنــا زميلنــا عبــد اهلّل 
داخــل  اليمنــى  قدمــه  يضــع  وهــو  قــال  بحمــاس،  علينــا  ســّلم  الموريتانــي، 

المصعــد كيــال ينغلــق البــاب:

-يا منري.. ال تنسى أن ترسل لي كتاب: حوار مع صديق أمازيغي.

أخفــض نــري رأســه بأســى. علــى مــا يبــدو فــإن األمــر يتطلــب مجهــودًا عظيمــًا، 
ــه. ومعركــة شرســة. وصــربًا ال حــدود ل
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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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