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معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم المعرض المهني الرابع

تقري�ر: ربى سلمى، طالبة بربنامج الصحافة
الثاني/ينايــر  كانــون   27 اإلثنــني  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  أقــام 
التوالــي،  علــى  الرابعــة  للســنة  ينظمــه  الــذي  المهنــي  المعــرض   2020
قطــاع  تشــمل  الدولــة،  فــي  القطاعــات  مختلــف  مــن  جهــة   28 بمشــاركة 
المــال واألعمــال، والتعليــم، والصحافــة واإلعــام، والخدمــات، وغريهــا مــن 

الحيويــة. القطاعــات 
ويهــدف المعــرض إلــى إتاحــة الفرصــة للطلبــة والخري�جني مــن المعهد، ومن 
خارجــه، للتعــرف علــى أهــم وأبــرز الفــرص المهنيــة التــي يقدمهــا ســوق 
العمــل القطــري، واست�كشــاف الفــرص الوظيفيــة، والتدري�بيــة، والدراســية 
الممكنــة، إضافــة إلــى ورشــات عمــل توعويــة وتعريفيــة عقدتهــا بعــض 
واجتيــاز  الذاتيــة  الســرية  بنــاء  “مهــارات  ورشــة  مثــل  المشــاركة  الجهــات 
العربــي  صحيفــة  فــي  البشــرية  المــوارد  مســؤول  قدمهــا  المقابــات” 
قدمتهــا  وتفاعليــة  تعريفيــة  عمــل  وورشــة  السنوســي،  أحمــد  الجديــد 

المواصــات واالتصــاالت.  لــوزارة  التابعــة  مؤسســة مواصــات 
وقــال الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة، عميــد شــؤون الطلبــة: “ إن المعــرض 
المهنــي ليــس مناســبة للربــط بــني الجهــات المشــاركة والطــاب والخري�جــني 
فحســب، بــل لتعريــف الجهــات المشــاركة أيضــا علــى التخصصــات والربامــج 
المعهــد  ســعادة  عــن  وعــرّب  عــام،  بعــد  عامــا  المعهــد  يحدثهــا  التــي 
بالحضــور المميــز لمؤسســات المجتمــع المدنــي، وأكــد علــى أهميــة هــذه 

التنميــة االجتماعيــة”.  المؤسســات فــي عمليــة 
معهــد  فــي  الخارجيــة  والعاقــات  االتصــال  إدارة  مديــر  قــال  جهتــه  مــن 
الدوحــة للدراســات العليــا الســيد علــي الكعبــي: “إن معهــد الدراســات العليــا 
ــز المعــرض هــذا العــام عــن  ــع، وتمي احتضــن المعــرض المهنــي للعــام الراب
األعوام الســابقة أوال بكرثة الشــركات، والوزارات، والمؤسســات المشــاركة 
ــا بــأن الدعــوة للمشــاركة فــي المعــرض ُوجهــت لطلبــة المعهــد،  فيــه، ثاني
وخري�جيــه، وللمجتمــع القطــري مــن المواطنــني، والمقيمــني، وذلــك مــن 
بــاب المســؤولية المجتمعيــة، وامتــاز المعــرض كذلــك بعقــد ورش عمــل 

تعريفيــة، وتوعويــة مصاحبــة”.
وأضــاف قائــا: “مــا هــو ماحــظ أن اإلقبــال تــم علــى المعــرض المهنــي قبــل 
ســاعة االفت�تــاح، فــكان الحضــور متواجــد مــن الصبــاح الباكــر، وقــد زاد هــذا 
الزخــم فــي نهايــة فــرة العمــل اليوميــة، ففــي فــرة العصــر كان المــكان 
مكتًظــا ســواء بالطلبــة، أو الخري�جــني، أو حتــى العوائــل، فالبعــض أتــى بشــكل 
عائلــي للتعــّرف علــى الشــركات، وفــرص العمــل، والتدريــب، والرعايــة التــي 

تقدمهــا”.

الســياق نفســه، قالــت األســتاذة عليــاء شــبارو، أخصائيــة اإلرشــاد  وفــي 
األكاديمــي والمهنــي فــي المعهــد “اإلقبــال أكــرث ممــا كنــا نتوقــع وهــذا 
شــيء إي�جابــي، وقــد أبــدت الجهــات المشــاركة ســعادتها بالمعــرض وهــذا 
يســعدنا، أريــد أن أشــكر جميــع الجهــات علــى جهودهــم، بالفعــل لــم يكــن 
فحســب  الحضــور،  كثافــة  بســبب  كافيــة  اســراحة  ليأخــذوا  وقــت  هنــاك 
اإلحصــاء األولــي بلــغ عــدد الحضــور أكــرث مــن 400 شــخص، ونتمنــى أن يثمــر 

المعــرض عــن فــرص مميــزة لــكل مــن الجهــات المشــغلة والمتقدمــني”. 

وزارة الداخليــة: دورنــا اســتقطاب أفضــل الكــوادر القطريــة وفقــا لالحتياجــات 
الوظيفيــة المتوفــرة

قــال المــازم أول ســعيد محمــد الجبنــي ضابــط فــرع التعي�ينــات فــي إدارة 
المــوارد البشــرية قســم التخطيــط والتوظيــف فــي وزارة الداخليــة “ أوال 
نشــكر معهــد الدوحــة للدراســات العليــا علــى إتاحــة الفرصــة لنــا للمشــاركة 
فــي المعــرض المهنــي، كمــا نشــكر جميــع المشــاركني فــي هــذا المعــرض، 
دورنــا اليــوم هــو اســتقطاب أفضــل الكــوادر القطريــة وفقــا لاحتياجــات 
الوظيفيــة المتوفــرة وحســب التخصصــات المطلوبــة كإحــدى ركائــز رؤيــة 
الداخليــة  وزارة  تدعيــم  وكذلــك  البشــرية،  التنميــة  ومنهــا   ،2030 قطــر 
بالكــوادر القطريــة” وأضــاف” نســتقبل اليــوم الطلبــات عــرب بطاقــات معــدة 
وزارة  لموقــع  الوصــول  عمليــة  لتســهيل  خــاص  باركــود  فيهــا  مســبقا 
المتقــّدم  يســتطيع  إذ  اإللكرونــي،  التوظيــف  لنظــام  وتحديــًدا  الداخليــة 

للوظيفــة وضــع ســريته الذاتيــة، وبياناتــه الشــخصية”. 
هيئة األعمال الخريية: نقّدم أكرث من 30 فرصة عمل

بدورهــا قالــت األســتاذة ســارة عفيفــة “إن الهيئــة حالًيــا فــي طــور التوّســع، 
ولذلــك فإنهــا تســعى مــن خــال المعــرض الســتقطاب الكفــاءات مــن مختلــف 
التخصصــات، وأضافــت “نحــن نقــّدم أكــرث مــن 30 فرصــة عمــل متنوعــة بــني 
البشــرية  والمــوارد  والماليــة،  اإلداريــة  والشــؤون  العامــة،  العاقــات 

وغريهــا”. 
فضاءات ميديا - التلفزي�ون العربي: هناك فرص توظيف وتدريب متاحة 

وفــي ســياق ذي صلــة، صرحــت األســتاذة ســام الزعبــي، واألســتاذة منــى 
ماوحــي مــن قســم المــوارد البشــرية فــي فضــاءات ميديــا - التلفزيــ�ون 
ــ�ون العربــي، وهنــاك  العربــي بالقــول “هنــاك فــرص وظيفيــة فــي التلفزي
صحــي،  وموقــع  رياضــي،  موقــع  منهــم  ميديــا  فضــاءات  فــي  مواقــع 
ومشــاريع أخــرى بصــدد االنطــاق قري�بــا، لذلــك هنــاك فــرص متاحــة للتوظيف 

والتدريــب”. 
فــرص  قري�بــا، ســيتيح  تدريــب ســُيفت�تح  “هنــاك مشــروع  الزعبــي  وأضافــت 
بعمــل  خالــه  مــن  نقــوم  والصحفــي،  اإلداري،  المســتوي�ني  علــى  تدريــب 

اختيــاره”.  بعــد  المتقــّدم  للشــخص  كاملــة  تدريــب  خطــة 
البشــرية  المــوارد  مســؤول  السنوســي  أحمــد  األســتاذ  قــال  جانبــه،  مــن 
فــي العربــي الجديــد “ نحــن نشــارك كل عــام فــي المعــرض المهنــي، ونحــن 
لدعــم  وتدري�بيــة  وظيفيــة،  فــرص  يوجــد  فيــه،  المشــاركة  علــى  حريصــون 

الطــاب حديثــي التخــرج”. 
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مركــز اإلنمــاء االجتماعــي نمــاء: نهــدف مــن خــالل مشــاركتنا فــي المعــرض 

لتوعيــة الشــباب بمــا يقدمــه مركــز نمــاء

األســتاذ محمــد عبــد العزيــ�ز العبــد الغنــي رئيــس قســم اإلنتــاج فــي إدارة 

التوعيــة المجتمعيــة فــي مركــز اإلنمــاء االجتماعــي نمــاء، أشــار فــي تصريــ�ح 

لــه “إن القصــد مــن مشــاركة مركــز نمــاء فــي معرض معهــد الدوحة المهني 

هــو الوصــول للشــباب كونهــم الهــدف األول للمركــز لتعريفهــم بمــا يقدمه 

المركــز مــن برامــج تنمويــة، وحمــات توعويــة، وخدمــات اجتماعيــة مقدمــة 

للمواطنــني، والمقيمــني علــى حــد ســواء، ليتســنى لهــم االســتفادة مــن 

هــذه الخدمــات، والربامــج، والحمــات”. 

هناك فائدة ملموسة من إقامة هذه المعارض 

نصــر محمــد النصــر طالــب إدارة ماليــة فــي جامعــة قطــر ذكــر خــال لقــاء 

قصــري أجريتــه معــه “أن المعــرض فرصــة جميلــة ألن هنــاك عــدد جيــد مــن 

الشــركات مجتمعــة فــي مــكان واحــد، هــذا التجمــع يختصــر وتــرية التوظيــف 

سياســات  علــى  للتعــرف  والخري�جــني  للطــاب،  الفرصــة  ويتيــح  البطيئــة، 

الجهــات المشــغلة المختلفــة، ولذلــك فــإن هنــاك فائــدة ملموســة مــن 

المعــارض”.  هــذه  إقامــة 

أمــا ســعيد المــّري خريــ�ج مــن جامعــة قطــر فقــال “أتمنــى أن تعلــن الجهــات 

المشــاركة فــي هــذا المعــرض، أو غــريه مــن المعــارض المهنيــة، الفــرص 

الوظيفيــة والتدري�بيــة المتاحــة قبــل انعقــاد المعــرض، ليتســنى للمتقدمــني 

تحضــري أنفســهم بالشــكل المناســب وفقــا للوظيفــة، ولكــي ال ت�كــون هــذه 

المعــارض مجــرد حــرب علــى ورق”. 

وعــرّب عبــد الرحمــن اليافعــي، خريــ�ج نظــم معلومــات إداريــة مــن جامعــة قطــر 

عــن رأيــه فــي المعــرض قائــا” مــن إي�جابيــات المعــرض أن هنــاك شــركات 

جديــدة أتعــرف عليهــا للمــرة األولــى، ولكــن الحظــت قلــة حضــور الشــركات 

يمكــن  التــي  األمــور  بعــض  إذا كان هنــاك  المعــرض” وعمــا  الخاصــة فــي 

تحســينها فــي المعــارض القادمــة قــال “ســيكون مــن األفضــل أن يقــام 

المعــرض فــي مــكان أكــرب، ألن المــكان صغــري نوعــا مــا علــى عــدد الجهــات 

المشــاركة، ونســبة للحضــور”. 

أن  قطــر،  بجامعــة  القانــون  كليــة  مــن  خريــ�ج  يوســف،  أمــني  محمــد  ورأى 

هنــاك تنوعــا فــي الجهــات المشــاركة فــي المعــرض، ومجــرد إقامــة هــذه 

المعــارض فرصــة للطــاب، والخري�جــني للتعــّرف علــى الفــرص المتاحــة فــي 

ســوق العمــل، والتعــّرف علــى متطلبــات التوظيــف”.
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العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  المقــارن  األدب  برنامــج  نظــم 

“خارطــة  بعنــوان:  حواريــة  نــدوة   ،2020 الثاني/ينايــر  كانــون   22 األربعــاء 

ســفر االختفــاء: عــن الذاكــرة والكتابــة اإلبداعيــة”، وفيهــا قدمــت الكاتبــة 

الفلســطينية ابتســام عــازم قــراءة لمقتطفــات مــن روايتهــا األخــرية “ســفر 

االختفــاء”. أدار النــدوة وقــدم لهــا الدكتــور أيمــن الدســوقي، رئيــس برنامــج 

األدب المقــارن. وت�أتــي النــدوة فــي إطــار سلســلة النــدوات والمحاضــرات 

الدوريــة التــي تنظمهــا الربامــج فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية.

خــال النــدوة تطرقــت الكاتبــة إلــى فواصــل مــن الروايــة تصــور المخّططــات 

“اإلســرائيلية” وســعيها فــي ســبيل إتمــام التطهــري العرقــي الــذي عجــزت 

عنــه فــي وقــت ســابق، وغريهــا مــن األمــور والهواجــس التــي تؤرقهــا 

بصــورة شــخصية ومــن ثــم وجــدت طريقهــا إلــى النــص الروائــي بوصفهــا 

العمــل  مســؤولية  إلــى  مشــرية  واجتماعيــة،  وثقافيــة  فكريــة  خلفيــات 

الفنــي بشــكل عــام ومقدرتــه علــى كتابــة تاريــ�خ مغايــر يتميــز بدرجــة عاليــة 

فــي  تمســكه واســتمراريته  إلــى  إضافــة  الهزيمــة،  الوعــي ورفــض  مــن 

مواجهــة محــاوالت طمــس الذاكــرة وإلغــاء التاريــ�خ.

ندوة حوارية في معهد الدوحة للدراسات العليا عن الذاكرة والكتابة اإلبداعية

وتناولت الكاتبة الطريقة التي صاغت بها تلك الهواجس، والعقبات 

في عملها الروائي الذي يحتوي على أكرث من ثمانية وأربعني فصاً، 

من خال العودة إلى التفاصيل اليومية التي يحتشد بها الواقع 

الفلسطيني، بطريقة تعكس العاقة بني النص األدبي والواقع 

المأساوي الذي تعيشه أغلب المجتمعات العرب�ية.

وت�تحرك الرواية على محور الذاكرة وكيفية انتقالها من الجدة إلى 

حفيدها “عاء” بشكل إبداعي يصور االستعمار على أنه صراع وجودي. 

ويكتشف القارئ في النهاية أن االختفاء الذي صورته الكاتبة كان 

رمزيًا ومتخياً وفانتازيًا، لكنه عكس العاقة بني النص األدبي والواقع 

االجتماعي والسياسي.

من الجدير ذكره أن ابتسام عازم هي كاتبة وروائية فلسطينية من 

مواليد بلدة طيبة المثلث شمالي مدينة يافا المحتّلة. تحصلت على 

درجة الماجستري في األدب األلماني واإلنكليزي والدراسات اإلسامية 

من “جامعة فرايبورغ” األلمانية، نشرت العديد من المقاالت والقصص 

القصرية وبجانب روايتها “سفر االختفاء” أصدرت رواية “سارق النوم 

غريب حيفاوي” عام 2011 وتحضر حاليا لنشر روايتها الثالثة.
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حلقة نقاشية في معهد الدوحة للدراسات العليا حول قضايا السياسات العامة

العليــا،  للدراســات  الدوحــة  فــي معهــد  العامــة  السياســات  برنامــج  عقــد 

تعزيــ�ز  بهــدف  نقاشــية  حلقــة   2020 الثاني/ينايــر  كانــون   23 الخميــس 

التعــاون والحــوار بــني الربنامــج مــن جهــة وأصحــاب الشــأن مــن جهــة أخــرى 

حــول قضايــا السياســات العامــة وســبل بنــاء وتطويــ�ر عاقــات اســراتيجية 

بــني الجهتــني، وغريهــا مــن القضايــا ذات الصلــة.

الدوحــة،  معهــد  بمقــر  أقيمــت  التــي  النقاشــية  الحلقــة  فــي  وشــارك 

التنفيذيــ�ني  مــن  ودوليــة  عامــة  وهيئــات  وزارات  ممثلــي  مــن  مجموعــة 

فــي مجــاالت الصحــة، التعليــم، التنميــة، والطاقــة المســتدامة مــن عــدة 

جهــات مثــل: مركــز بروكينجــز، منتــدى الــدول المصــدرة للغــاز، وزارة الثقافــة 

والرياضــة، وزارة البلديــة والبيئــة، وزارة الصحــة العامــة، جهــاز التخطيــط 

اليونيســكو. الخضــراء، ومنظمــة  للمبانــي  واإلحصــاء، مجلــس قطــر 

وتضمنــت الحلقــة مســاحة تعريفيــة عــن برنامج السياســات العامــة، واألدوار 

التــي يقــوم بهــا فــي المنطقــة، وأولوياتــه فــي المرحلــة الحاليــة، إضافــة 

إلــى تحضــريه وت�أهليــه الطــاب للعمــل فــي المؤسســات المحليــة والدوليــة 

النقاشــية  الحلقــة  فــي  المشــاركة  الجهــات  عرفــت  بدورهــا  واإلقليميــة. 

بالخدمــات التــي تقــوم بهــا، والمشــاريع، والفــرص التدري�بيــة التــي ت�تيحهــا 

لطــاب المعهــد، فضــا عــن النقــاش والحــوار مــع المســؤولني فــي الربنامــج 

حــول تعزيــ�ز ســبل التعــاون وبنــاء عاقــات اســراتيجية.

وفــي هــذا الســياق، قــال الدكتــور نــزار جوينــي رئيــس برنامــج السياســات 

العامــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا “أن الهــدف مــن هــذه الحلقــة 

االقتصــادي واالجتماعــي،  الربنامــج بمحيطــه  ربــط  فــي  يتمثــل  النقاشــية 

وتطويــ�ر لغــة الحــوار بينــه وبــني الجهــات ذات العاقــة، مشــرًيا إلــى عــدم 

وجــود برنامــج سياســات عامــة ال يتحــاور مــع محيطــه، ألن السياســات العامــة 

مرتبطــة بالسياســات المطبقــة علــى أرض الواقــع، وأن برنامــج السياســات 

العامــة يجــب أن يكــون شــريًكا فــي صياغــة وتقي�يــم هــذه السياســات”.

وأضــاف جوينــي “أننــا نســعى ألن يكــون الطلبــة حلقــة وصــل بــني الربنامــج 

والمحيــط، ألن هــذه الحلقــة بإمكانهــا أن ت�كــون جــزًءا ال يتجــزأ مــن مشــاريع 

السياســات  أهــم  لتقي�يــم  تطبيقيــة  وســيلة  هــي  وبالتالــي  بحثيــة، 

الواقــع”. فــي  الموجــودة 
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معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم يوما تعريفيا لربامج الماجستري 

الثاني/ينايــر  كانــون   15 األربعــاء  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  نّظــم 

2020 اليــوم التعريفــي الثانــي للطــاب والجامعيــ�ني الراغبــني فــي إكمــال 

دراســاتهم العليــا. وتضمــن اليــوم التعريفــي الثانــي للعــام األكاديمــي 

فقــرات  عــدة  علــى  المعهــد،  بمقــر  عقــده  جــرى  والــذي   ،2020-2021

وبرامــج مهمــة هدفــت إلــى تســليط الضــوء علــى شــروط ومعايــ�ري القبــول 

ومتطلباتــه ومواعيــده، والمنــح الدراســية، والخدمــات األخــرى المرافقــة 

فــي الحــرم الجامعــي والحيــاة الجامعيــة بشــكل عــام.

للربامــج  تقديميــة  عــروض  علــى  الثانــي  التعريفــي  اليــوم  واشــتمل 

خري�جــي  مــن  لعــدد  والعمليــة  العلميــة،  التجــارب  ومشــاركة  الدراســية، 

المعهــد، عــاوة علــى قيــام أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية بمــن فيهــم 

رؤســاء الربامــج بعــرض وتقديــم الخيــارات الدراســية المتاحــة فــي المعهــد، 

وتزويــد المشــاركني فــي اليــوم التعريفــي الثانــي بالمعلومــات الكافيــة 

والنقــاش  فيهــا،  القبــول  ومعايــ�ري  تصميمهــا،  الدراســية،  الربامــج  حــول 

معهــم بصــورة أوســع واإلجابــة علــى استفســاراتهم فــي جنــاح خصــص 

الغــرض. لهــذا 

شــؤون  عميــد  بنحــادة  الرحيــم  عبــد  الدكتــور  أشــار  الســياق  هــذا  وفــي 

المعهــد  دور  إلبــراز  الفعاليــة  هــذه  مثــل  انعقــاد  أهميــة  إلــى  الطــاب 

وبرامجــه المتنوعــة، ومســاعدة الطــاب المهتمــني فــي تحديــد خياراتهــم 

الدراســية، واختيــار الربامــج التــي ت�تماشــى مــع ميولهــم وتوجهاتهــم فــي 

واقتصاديــات  العامــة  واإلدارة  واإلنســانية  االجتماعيــة  العلــوم  مجــاالت 

ــد أن نعــّرف المجتمــع القطــري برســالة المعهــد القائمــة  التنميــة. كمــا نري

علــى البحــث واالكتشــاف كجــزء أساســي مــن تجربــة التعليــم والتعلــم علــى 

ــات المتقدمــني حتــى اآلن  ــأن عــدد طلب مختلــف األصعــدة. وأضــاف بنحــادة ب

للعــام األكاديمــي المقبــل بلغــت مــا يزيــد عــن خمســة آالف طلــب مــن شــتى 

أنحــاء العالــم. 

وكان معهــد الدوحــة للدراســات العليــا قــد افت�تــح فــي نوفمــرب الماضــي 

بــاب اســتقبال طلبــات القبــول للعــام األكاديمــي القــادم 2021-2020، فــي 

ثمانيــة عشــر برنامــج للماجســتري فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية 

والتــي تقــدم برامــج )الفلســفة، التاريــ�خ، علــم االجتمــاع واألنرثوبولوجيــا، 

والدراســات  اإلعــام  الصحافــة،  الدوليــة،  والعاقــات  السياســية  العلــوم 

الثقافيــة، اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة، األدب المقــارن، علــم النفــس، 

والعمــل  النــزاع  إدارة  النقديــة،  األمنيــة  الدراســات  االجتماعــي،  العمــل 

اإلنســاني، وماجســتري حقــوق اإلنســان(. بينمــا ت�تــوزع برامــج كليــة اإلدارة 

العامــة واقتصاديــات التنميــة علــى )ماجســتري اإلدارة العامــة والماجســتري 

التنميــة،  اقتصاديــات  فــي  والماجســتري  العامــة  اإلدارة  فــي  التنفيــذي 

والماجســتري فــي السياســات العامــة والماجســتري التنفيــذي المــزدوج فــي 

إدارة األعمــال واإلدارة العامــة(.
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الروزنا تناقش اإلمكانيات والتحديات الستقالل االقتصاد الفلسطيني عن االحتالل

تقري�ر: ربى سلمى 
نظمــت مجموعــة الروزنــا الفلســطينية فــي الدوحــة محاضــرة عامــة بعنوان: 
“مــاذا يعنــي االنفــكاك االقتصــادي عــن إســرائيل؟” الســبت 25 كانــون الثاني/

ينايــر 2020، لمناقشــة ُســبل تخليــص االقتصــاد الفلســطيني مــن التبعيــة 
شــبه الكاملــة لاقتصــاد اإلســرائيلي، والمعّوقــات التــي تحــول دون تحقيــق 
ذلــك، قّدمهــا كل مــن طــارق دعنــا، أســتاذ النــزاع والعمــل اإلنســاني، وأيهــب 
ســعد، أســتاذ اقتصاديــات التنميــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، 

وقامــت بــإدارة الجلســة الصحفيــة فــي AJ+ عربــي إيليــا غرب�يــة. 
فــي البدايــة أكــد ســعد أن المشــكلة الكــربى فــي العاقــة االقتصاديــة بــني 
يفــرض  قســرية  عاقــة  أنهــا  اإلســرائيلي  والجانــب  الفلســطيني،  الجانــب 
فيهــا االحتــال السياســات الماليــة والنقديــة، وسياســات التجــارة الدوليــة، 
والتعرفــة الجمركيــة لصالــح اقتصــاده، وعلى حســاب االقتصاد الفلســطيني، 
ــادل االقتصــادي والتجــاري  ــار فــي التب فالجانــب الفلســطيني ال يملــك الخي
“ضــرورة  قــال  كمــا  االنفــكاك  فــإن  ولذلــك  عليــه،  مجــرب  بــل  االحتــال  مــع 

اقتصاديــة، وضــرورة سياســية علــى حــد ســواء”.
وناقــش األســتاذ دعنــا اثنتــني مــن السياســات االســتعمارية االســتيطانية 
التــي يمارســها االحتــال اإلســرائيلي فــي فلســطني منــذ ال٦٧ إلــى اآلن، 
والمــوارد  األراضــي،  اســتغال  خــال  مــن  االقتصاديــة  الهيمنــة  سياســة 
الطبيعيــة، واســتغال الســكان كأيــدي عاملــة، وسياســة التدجــني االقتصادي 
المؤسســات  تشــكيل  وإعــادة  االجتماعيــة،  البنــى  تغيــ�ري  خــال  مــن 

البعيــد.  المــدى  علــى  أهدافــه  لخدمــة  الفلســطينية 
عنــه  أعلنــت  الــذي  االنفــكاك  هــذا  هــدف  كان  إذا  فيمــا  دعنــا  وتســاءل 
الحكومــة الفلســطينية هــو بنــاء دولــة فلســطينية علــى أراضــي ال 67، أم 
أنــه اســراتيجية تحرريــة بعيــدة األمــد تدمــج الفلســطيني�ني فــي كل أماكــن 
وجودهــم، ألن ذلــك يتطلــب اســراتيجية سياســية اقتصاديــة مؤسســاتية 

مختلفــة. 
العجــول،  اســترياد  بمنــع  الفلســطينية  الحكومــة  قــرارات  علــى  وتعقيبــا 
وإيقــاف التحويــات الطبيــة إلــى المستشــفيات اإلســرائيلية، شــّدد ســعد 
علــى أن االنفــكاك ال يتحقــق بمجــرد قــرارات مــن هــذا النــوع ألن االحتــال 
اإلســرائيلي هــو المســيطر علــى الحــدود، وأضــاف “االقتصــاد الفلســطيني 
العجــول،  لحــم  مــن  الفلســطيني  المواطــن  تلبيــة حاجــة  قــادر علــى  غــري 
ولذلــك البــد مــن اســتريادها مــن الخــارج ســواء مــن إســرائيل، أو مــن غريهــا، 

ولكــن إذا منعــت إســرائيل ذلــك، ســيكون هنــاك مشــكلة”.
إســرائيل،  مــع  التجــارة  تقليــل  يعنــي  االنفــكاك  كان  إذا  أنــه  ســعد  وشــرح 
فهنــاك حاجــة إلــى بدائــل، وال يمكــن أن يكــون المنتــج الوطنــي الفلســطيني 
اعتمــاد  بســبب  وذلــك  المتوســط،  أو  القصــري  المــدى  علــى  البديــل  هــو 
المنتــج الوطنــي نفســه علــى اســترياد مــواد اإلنتــاج مــن إســرائيل أو مــن 
الخــارج، لذلــك يجــب أن ال يكــون االنفــكاك مجــرد تقليــص للتبــادل التجــاري بــني 
الجانــب الفلســطيني والجانــب اإلســرائيلي، بــل يجــب أن ت�كــون خطــة االنفــكاك 
الدوليــة محكومــة بمؤسســات دوليــة  التجــارة  أن  أكــرث، فطالمــا  شــاملة 
مثــل منظمــة التجــارة العالميــة، وهنــاك قوانــني تحكــم هــذه المؤسســات، 
االنتهــاكات اإلســرائيلية  إبــراز  أن تعمــل فلســطني علــى  الضــروري  فمــن 
والمعيقــات التــي يفرضهــا االحتــال علــى االقتصــاد الفلســطيني، وإدخــال 
طــرف ثالــث للضغــط علــى إســرائيل مــن أجــل تســهيل التجــارة الفلســطينية 

مــع الــدول األخــرى. 

ومــن جهتــه بــنّي دعنــا أنــه إذا كان توجــه النخــب الفلســطينية إلعــادة تشــكيل 
االقتصــاد الفلســطيني بشــكل يخــدم القضيــة الفلســطينية حقيقيــا، فهــو 
أخــرى بمــا أفرزتــه اتفاقيــة أوســلو، وإال ال  النظــر مــرة  بإعــادة  مشــروط 
ببنــاء  للفلســطيني�ني  يســمح  االقتصــادي  االنفــكاك  مــن  حالــة  خلــق  يمكــن 

الخــاص. اقتصادهــم 
ضمــن  الفلســطيني  االقتصــاد  اســتقال  نحــو  األولــى  الخطــوات  عــن  أمــا 
الواقــع الراهــن القاضــي بهيمنــة االحتــال، فــريى ســعد أنهــا ت�كــون مــن 
خــال تركيــز الفلســطيني�ني علــى الصناعــات غــري الحدوديــة، وتطويــ�ر القطــاع 
االقتصــاد  يصبــح  إذ  الت�كنولوجيــا،  وقطــاع  التعليــم،  وقطــاع  الخدماتــي، 
الفلســطيني اقتصــاًدا معرفًيــا، إضافــة إلــى الت�أكيــد علــى أهميــة تطويــ�ر 

الزراعــي.   القطــاع 
مثــل  أن  علــى  بت�أكيدهــا  المحاضــرة  غرب�يــة  الصحفيــة  واخت�تمــت  هــذا، 
هــذه النقاشــات، وزيــادة الوعــي الوطنــي الفلســطيني مــن أهــم أجــزاء 

المقاومــة. 
إيهــاب محارمــة: إحيــاء النقــاش حــول المســائل غــري التقليديــة فــي القضيــة 

الفلســطينية مهــم 
وعلــى هامــش الحلقــة النقاشــية التقينــا عضــو مجموعــة الروزنــا إيهــاب 
النقاشــية أوضــح  الحلقــات  إجابتــه عــن أصــل فكــرة هــذه  محارمــة، وفــي 
أنهــا جــزء مــن مشــروع فكــري اســمه الجامعــة الشــعبية، وقــال “مشــروع 
إلــى جانــب  الشــبابية  الروزنــا  أحــد مشــاريع مجموعــة  الشــعبية  الجامعــة 

الفلســطيني” الموســم  مشــروع 
وأضــاف محارمــة “مشــروع الموســم الفلســطيني يختــص بالجانــب الفنــي، 
أمــا مشــروع الجامعــة الشــعبية يختــص بالجانــب الت�ثقيفــي والتوعــوي عــن 
القضيــة الفلســطينية”، وعــن المواضيــع التــي تغطيهــا هــذه المحاضــرات 
أجــاب محارمــة “ المواضيــع متعــددة، قــد ت�كــون فــي االقتصــاد مثــل محاضــرة 
اليــوم، أو فــي اإلعــام، أو الســينما، أو الفــن، أو الفكــر، أو األدب، أو أي 

موضــوع نقاشــي فكــري”. 
وأشــار محارمــة إلــى أن المشــروع بــدأ فــي أكتوبــر 2018، وأن هــذه هــي 
هــذا  مثــل  أهميــة  عــن  الحديــث  وفــي  العــام،  هــذا  الرابعــة  المحاضــرة 
المشــروع أّكــد محارمــة أّن “الحاجــة الرئيســية لهــذا النــوع مــن المحاضــرات 
هــو ضــرورة إحيــاء النقــاش عــن القضيــة الفلســطينية فــي محيطهــا العربــي 
الموجــود فــي الدوحــة، ليــس فقــط فــي القضايــا التعريفيــة التقليديــة، 

ولكــن فــي قضايــا تخصصيــة أكــرث”.
وأوضــح محارمــة أن مجموعــة الروزنــا الشــبابية تعقــد محاضراتهــا فــي عــدة 
مؤسســات تعليميــة فــي دولــة قطــر مثــل معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، 
ومكتبــة قطــر الوطنيــة، وكتــارا، وجامعــة قطــر، ومؤسســة قطــر التعليميــة. 
أسســها  مســتقلة،  تطوعيــة  شــبابية  مجموعــة  هــي  الروزنــا  أن  يذكــر 
فــي  الدوحــة  مدينــة  فــي  الشــباب  والباحثــني  الناشــطني  مــن  مجموعــة 
المشــهد  فــي  حضورهــا  إثبــات  علــى  المجموعــة  تعمــل  إذ   ،2015 العــام 
ثقافيــة  فعاليــات  تنظيــم  خــال  مــن  المحتلــة،  األرض  خــارج  الفلســطيني 
والدفــاع عــن الحقــوق الفلســطينية، وبنــاء تجمــع شــبابي مؤثــر فــي المجال 

وخارجهــا. المحتلــة  األرض  داخــل  العــام 
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معهد الدوحة للدراسات العليا ُيطلُِق ندوة حول تدريس اللغة اإلنكليزية عرب المناهج

يعقــد معهــد الدوحــة للدراســات العليــا نــدوة حــول تدريــس اللغــة اإلنكليزيــة 
عــرب المناهــج يــوم الخميــس الموافــق للســادس مــن شــهر شــباط/فرباير 
هــذا  ويقــام  الثانيــة.  الســاعة  حتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن   2020
اللقــاء فــي المــدرج 2 مــن المبنــى األكاديمــي فــي المعهــد ويفت�تحــه مديــر 

مركــز اللغــات الدكتــور عــاء الجبالــي بماحظــات منهجيــة وبيداغوجيــة.

ســيقدم د. دودلــي ري�ونولــدز - الــذي يشــغل منصــب أســتاذ مشــارك فــي 
مداخلــة  صباحــا  العاشــرة  الســاعة   - قطــر  فــي  ميلــون  كارنيجــي  جامعــة 
بعنــوان “التدريــس وأصالــة المهــام فــي اإلنكليزيــة لألغــراض األكاديميــة”. 
عــن  محاضــرة    – قطــر  بجامعــة  األســتاذ   – إيفيجــون  أوكــون  د.  ويلقــي 
موضــوع “معايــرة المدخــات اللغويــة”، وســيقدم الســاعة الحاديــة عشــرة 
د. مايــك كينــج - الــذي يشــغل منصــب مديــر مركــز اللغــة اإلنكليزيــة فــي كليــة 
المجتمــع فــي قطــر- مداخلــة عــن “ اإلنكليزيــة: التحديــات والحلــول عنــد إدراج 

اإلنكليزيــة فــي مناهــج دول الخليــج”.

وصــرح مديــر مركــز اللغــات الدكتــور عــاء الجبالــي “إن هــذا الحــدث ينــدرج 
ــ�ز التواصــل بــني المعهــد،  ضمــن ســياق مبــادرة التوعيــة المجتمعيــة وتعزي
وأفــراد المجتمــع ومنظماتــه، كمــا أكــد علــى ترحيبــه بتواصــل المهتمــني مــع 

مركــز اللغــات للتســجيل والمشــاركة فــي هــذه النــدوة”.
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عرفنا قلياًل عن نفسك من هو عزام أمني؟

ــلمّية  ــدت ونشــأت فــي مدينــة فقــرية اســمها ســــ اســمي عــّزام أمــني، ول

بجانــب مدينــة حمــاة وســط ســوريا، ُعرفــت هــذه المدينــة بنزعتهــا للتمــّرد 

السياســي  العمــل  فــي  وباالنخــراط  بالثقافــة  وصباياهــا  شــبابها  وُعــرف 

الماضــي  القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات  منــذ  لذلــك  غالًيــا  ثمًنــا  فدفعــوا 

ومازالــوا يدفعونــه حتــى اآلن، فــا تــ�كاد أن تجــد عائلــة وإال أحــد شــبابها 

أو صباياهــا قــد أمضــى ســنوات فــي المعتقــل، وبالطبــع عائلتــي جــزء مــن 

هــذه العائــات.  والــدي أســتاذ لغــة عرب�يــة، تعّلمــت منــه حــب اللغــة العرب�يــة 

والشــعر والثقافــة، أمــي رّبــة منــزل عّلمتنــي الصــرب والجــرأة.  

خربنا عن خرباتك األكاديمية والمهنية؟

الثانويــة مــن خــال قــراءات  أثنــاء المرحلــة  النفــس  بــدأ اهتمامــي بعلــم 

الســعداوي  نــوال  كتــب  مــن  بعضــا  فقــرأت  متفرقــة،  بيتّيــة  ومطالعــات 

ومصطفــى حجــازي وفرويــد، وأعــرف أمامــك اآلن أننــي لــم أكــن أفهــم كل 

مــا أقــرؤه. 

 بعــد ذهابــي إلــى جامعــة دمشــق اكتشــفت علــم النفــس االجتماعــي وبــدأ 

الدراســات  مرحلــة  وفــي  األولــى،  الجامعيــة  الســنوات  منــذ  بــه  شــغفي 

الطائفــي واإلثنــي  الهويــات واالنتمــاء والتنــّوع  العليــا شــّدني موضــوع 

فــي المجتمــع الســوري وأردت الكتابــة عنــه ولكــن هــذا الموضــوع فــي ظــل 

نظــام شــمولي ســبب لــي بعــض المصاعــب األمنيــة، وبســبب ظرفــي وظــرف 

عائلتــي السياســي لــم يكــن أمامــي ســوى الســفر، أو باألحــرى الهجــرة. 

اســتقرت بــي األمــور فــي جامعــة ليــون الثانيــة الفرنســّية، وبعــد ســنوات 

مــن الشــقاء والتعــب، حيــث كنــت مضطــرًا ألزاوج بــني الدراســة والعمــل فــي 

المطاعــم ومحطــات الوقــود لكســب العيــش ألنــي لــم أكــن ممنــوح مــن أي 

جهــة، حصلــت علــى شــهادة الدكتــوراه. أمــوري تحســنت حــني بــدأت التدريــس 

فــي نفــس الجامعــة فــي عــام 2004 وبعدهــا تنقلــت بــني عــّدة جامعــات 

فرنســية حتــى قدومــي إلــى معهــد الدوحــة عــام 2017. 

لمــاذا اخــرت علــم النفــس االجتماعــي كاختصــاص أكاديمــي ولــم تخــر غــريه 

مــن اختصاصــات علــم النفــس كعلــم النفــس العيــادي مثــالً؟ 

الــذي شــّدني إلــى هــذا االختصــاص هــو أنــه علــم جديــد نســبًيا يربــط بــني 

علــوم الفــرد وعلــوم الجماعــة، وبرأيــي الشــخصي هــو مــن أكــرث العلــوم 

التصاًقــا بالحيــاة االجتماعيــة اليومّيــة، فعلــم النفــس االجتماعــي يــدرس 

والمجتمــع،  والجماعــة  الفــرد  االعتبــار  بعــني  آخــًذا  االجتماعيــة  التفاعــات 

ولفهــم هــذه التفاعــات يجــب أن توضــع فــي ســياقها العــام أي الســياق 

أو  بّينــي  علــم  هــو  والسياســي.   والتاريخــي  واالقتصــادي  االجتماعــي 

تجســريي، مرت�كزاتــه المعرفيــة ومبادئــه تســمح بمســتويات تحليــل جزئــي 

analysis Micro وتحليــل كّلــي Micro analysis ، وهــذا مــا يمّكنــه مــن تنــاول 

قضايــا سياســّية واجتماعّيــة ومــن لعــب دور فــي الشــأن العــام.

بالدخــول إلــى حقــل علــم النفــس االجتماعــي مــا الموضوعــات التــي يركــز 

عليهــا؟

الموضوعــات التــي يرّكــز عليهــا هــذا العلــم متنّوعــة ومتعــّددة كاإلدراك 

االجتماعــي والتمّثــات االجتماعيــة والت�أثــري والتغيــ�ري االجتماعــي وآليــات 

والعنــف،  االجتماعيــة،  والحــركات  والطاعــة  واالمت�ثــال  واإلقنــاع  التواصــل 

المســبقة  واألحــكام  النمطيــة  واألفــكار  والتصنيــف  واالنتمــاء  والهويــة 

والشــخصية...حقيقة هــي كثــرية وال يمكــن حصرهــا أو ذكرهــا جميًعــا. 

ما هي حالة هذا العلم في عالمنا العربي وأي مستقبل له؟

فــي  جيــد  بشــكل  معــروف  غــري  االجتماعــي  النفــس  علــم  مــازال  لألســف 

عالمنــا العربــي ويخضــع لعمليــة تنميــط عنــد معظــم النــاس فغالًبــا مــا يتــم 

الربــط بينــه وبــني علــم النفــس الفــردي والتحليــل النفســي، وُيتجاهــل جانبــه 

النفــس  ُيختصــر علــم  حيــث  بالعكــس  الســياقي، وأحياًنــا  السوســيولوجي 

االجتماعــي فــي علــم االجتمــاع.  يعانــي هــذا االختصــاص مــن عــدة إشــكاليات 

فــي عالمنــا العربــي، أهمهــا هــو غيابــه عــن الســاحة العرب�يــة، فبالرغــم 

ممــا تعانيــه المجتمعــات العرب�ّيــة مــن مشــاكل هوياتّيــة، وطائفيــة، وتعّصــب 

إثنــي وعشــائري، وتفــّكك وعنــف وحــروب وظواهــر تمــّرد وطاعــة ومجــاراة 

واســتاب، وبالرغــم مــن أن الواقــع الراهــن لهــذه المجتمعــات، وخاصــة بعــد 

تحــّول الرب�يــع العربــي إلــى حــروٍب أهلّيــٍة،  يحتــاج أكــرث مــن غــريه، إلــى أعمــال 

مــن  بهــا  يحيــط  ومــا  الراهنــة  المرحلــة  بمحتــوى  الوعــي  تعّمــق  نظرّيــة 

مخاطــر وتســاعدها علــى تجــاوز مشــاكل تهــدد وجودهــا، مــا يــزال أغلبيــة 

خــال  العــام مــن  الشــأن  عــن  العــرب غائبــني  النفــس االجتماعيــ�ني  علمــاء 

نشــاط “بحثــي عمومــي” يســمح لهــم بالحــوار واالتصــال مــع شــرائح واســعة 

مــن الجمهــور، واالنتقــال مــن لعــب دور المثقــف األكاديمــي المتخّصــص 

إلــى لعــب دور المثقــف العمومــي الــذي يتفاعــل تفاعــًا مباشــًرا، بلغــة 

مفهومــة، مــع المجــال العمومــي وقضايــا المجتمــع والدولــة، علــى حــّد 

قــول د. بشــارة. 

وكيف يظهر هذا الغياب؟

يظهــر غيــاب علمــاء النفــس االجتماعــني العــرب عــن الشــأن العــام واضحــًا مــن 

خــال نــدرة حضورهــم فــي النشــاطات الفكرّيــة والسياســية العامــة وغيــاب 

وســائل  وعــن  والمجــات  كالصحــف  الجماهــريي  اإلعــام  عــن  معظمهــم 

اإلعــام المرئــي والمســموع. وفــي هــذا الســياق، نــادًرا مــا نصــادف كتًبــا 

أو مقــاالت أّلفهــا باحثــون فــي علــم النفــس االجتماعــي يتــم تداولهــا خــارج 

الوســط األكاديمــي، بحيــث تصبــح وســيلة إلثــارة المناقشــات العامــة الجاريــة 

حــول إشــكاليات أساســية للمجتمعــات العرب�يــة والمحّليــة. لقــد أدى ذلــك 

كلــه إلــى بقــاء هــذا العلــم مجهــوالً للعامــة وللباحثــني فــي االختصاصــات 

األخــرى أيًضــا. 

الدكتور عزام أمني لنشرة زاجل: »نصيحتي للطالب ت�تلخص في هذه المقولة: »الشك أبو المعرفة 
العلمية واليقني موتها«.
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وأين هم علماء النفس االجتماعي�ني العرب؟

علمــاء النفــس االجتماعيــ�ني العــرب، علــى ندرتهــم طبًعــا، منقســمني بــني 

كبيــٍر إمــا علــى اللغــة  رؤيــة أورب�يــة واأخــرى أمريكيــة ويعتمــدون بشــكلٍ 

الفرنســّية أو علــى اللغــة اإلنكليزّيــة، وهــم بالتالــي إمــا مت�أثريــ�ن بالتقاليــد 

علــم  ارتبــط  حيــث  الفرنســية(  األكاديميــة  بالمدرســة  )وخاصــة  األورب�يــة 

ــا  ــة واألنرثوبولوجي النفــس االجتماعــي بالفلســفة وعلــم االجتمــاع والرب�ي

)حــال دول المغــرب العربــي(، أو بالتقاليــد األمريكيــة حيــث ارتبــط علــم النفس 

التجري�بيــة  وبالمدرســة  والفيزي�ولوجيــة  العصبيــة  بالعلــوم  االجتماعــي 

الســلوكية )حــال دول الخليــج العربــي وبعــض دول المشــرق(. قســم منهــم، 

وليــس جميعهــم، ينشــر فــي مجــات عالميــة علــى األغلــب باللغــة اإلنكليزيــة 

ٍ، النشــر باللغــة العرب�يــة.  ٍ أو ال واع أو/والفرنســية وي�رفــض، بشــكل واع

لماذا؟

حقيقــة اإلجابــة علــى هــذا الســؤال معّقــدة وبرأيــي هنــاك عــّدة عوامــل 

تشــرح عــزوف بعــض الباحثــني العــرب عــن النشــر المحّلــي باللغــة العرب�يــة، 

ســأذكر بعجالــة إثنــني منهــا: أوالً، وضــع اللغــة العرب�يــة والنظــرة الدونيــة لها 

)لألســف فهــي لغــة المهــزوم بالنســبة للبعــض(، وثانًيــا ت�أثــري آليــات البحــث 

والنشــر األمريكيــة وعولمــة وتســليع المعرفــة ومعايــ�ري التقي�يــم الجامعــي 

والرقيــات األكاديميــة ألعضــاء هيئــات التدريــس التــي تخضــع لهــذه اآلليــات 

“publish or perish” لذلــك َيعتــرب البعــض أن النشــر باللغــة العرب�يــة مضيعــة 

للوقــت. 

ولكــن لومــي لمــن ال ينشــر ســوى بلغــة أجنبيــة )علــى األغلــب إنكليزيــة أو 

فرنســية( ال يجــب أن ُيفهــم منــه أنــي ضــد النشــر باللغــات األجنبيــة، بالعكــس 

ليــس المطلــوب مــن الباحثــني العــرب فــي علــم النفــس االجتماعــي وفــي 

العلــوم االجتماعيــة عامــًة أن ال ينشــروا ســوى باللغــة العرب�يــة لكــي يبقــوا 

علــى تواصــل مــع مجتمعاتهــم العرب�يــة وليكــون إنتاجهــم المعرفــي أصيــًا، 

الحضــارة  مــع  والقطيعــة  الثقافيــة  االنعزاليــة  إلــى  إال  يــؤدي  لــن  فهــذا 

منهــا.  نأخــذ  الــذي  بالقــدر  اإلنســانية  إلــى  ُنعطــي  مــا  فلدينــا  العالميــة، 

المعادلــة الصفريــة، إمــا اللغــة العرب�يــة أو اللغــة األجنبيــة، مرفوضــة ألنهــا 

ســتؤدي فــي كلتــا الحالتــني إلــى معرفــة علميــة عقيمــة فــي قــراءة واقــع 

المجتمعــات العرب�يــة. إذا يجــب علــى الباحثــني العــرب إتقــان اللغــات األجنبيــة، 

ُينتــج عالمًيــا  وخاصــة اللغــة اإلنكليزيــة، كــي يبقــوا علــى تواصــل مــع مــا 

وينتجــوا هــم أيًضــا عالمًيــا، أي؛ ينشــروا بلغــات أجنبيــة وباللغــة العرب�يــة 

أيًضــا، وإاّل، كمــا يقــول زميلنــا ســاري حنفــي، مــا فائــدة أن يكــون الباحــث 

العربــي معروًفــا عالمًيــا ومجهــواًل عرب�ًيــا أو العكــس؟  

هل تدعو إلى علم نفس اجتماعي عربي؟

أبــدًا، أنــا ال أدعــو إلــى “علــم نفــس اجتماعــي عربــي” بــل إلــى “علــم نفــس 

اجتماعــي فــي العالــم العربــي”؟ والفــرق كبــري بــني الحالتــني، فالحديــث عــن 

علــم نفــس اجتماعــي عربــي يعنــي، فــي تقديــري، وجــود علــم نفــس خــاص 

باإلنســان العربــي يختلــف عــن علــم نفــس غربــي، وهــذا إن ُوجــد نرفضــه؛ ألن 

ــا عــن اإلنســان  ذلــك يعنــي أن اإلنســان مــن الثقافــة العرب�يــة مختلــف تماًم

مــن الثقافــات األخــرى، ولهــذا الســبب يجــب أن يكــون هنــاك علــم نفــس 

خــاص بــه. التفكــري بهــذه الطريقــة خطــري نوًعــا مــا ولــه منزلقــات تعصبّيــة، 

ورّبمــا يــؤدي إلــى نظــرة انعزاليــة عنصريــة أساُســها الهرميــة بــني الثقافــات 

والمجتمعــات. إّمــا هرميــة مــع نظــرة دونيــة للثقافــة العرب�يــة أو هرميــة مــع 

نظــرة دونيــة للثقافــة الغرب�يــة وفــي كلتــا الحالتــني هــذا نــوع مــن العنصرّيــة. 

ــة الموضــوع  الثقافــة العرب�يــة هــي جــزء مــن الثقافــة اإلنســانية، وخصوصّي

فــي العلــوم االجتماعيــة بشــكل عــام )العاقــات والظواهــر االجتماعيــة 

)النظريــات  العلــم  عالميــة  أمــام  عائًقــا  ت�كــون  أن  يجــب  ال  والســلوك( 

والمناهــج(.

إن الدعــوة إلــى “علــم نفــس اجتماعــي عربــي” خــاص بمجتمعاتنــا العرب�يــة 

وإنتاجهــا  العرب�يــة  ثقافتنــا  بــني  قطــع  عمليــة  حــدوث  إلــى  تــؤّدي  قــد 

المعرفــي مــن جهــة وبــني الثقافــات اإلنســانية األخــرى وإنتاجهــا المعرفــي 

مــن جهــة ثانيــة. ولكــن فــي المقابــل لــن يكــون الحــل باســترياد المعرفــة 

فــي حالتهــا شــبه الخــام كمــا ُوضعــت فــي الغــرب وبقائنــا مجــرد مســتهلكني 

 Universal لهــا، فصحيــح أن هــذه المعرفــة فــي جــزء كبــري منهــا عالميــة

إاّل أن تطبيقاتهــا ال بــد مــن أن تخضــع لعمليــة توطــني وتبيئــة كــي ال تبقــى 

المعــارف  تطبيــق  مرحلــة  فــي  فقــط  نبقــى  أن  يجــب  ال  أننــا  كمــا  دخيلــة، 

المســتوردة ولكــن أن ننطلــق مــن مرحلــة التطبيــق المحّلــي إلــى مرحلــة 

دقيقــة  تــوازن  عمليــة  مــن  بــد  ال  إًذا  العالميــة.  النظريــة  المعرفــة  انتــاج 

بــني العالمّيــة والمحلّيــة لتصبــح المعرفــة أصيلــة، فــا نريــد أن نغــرق فــي 

مســتنقع المحلّيــة والخصوصّيــة وال أن يجرفنــا تيــار العالمّيــة ونصبــح مجــّرد 

قشــة تطفــوا علــى ســطح المــاء.

ما الذي يقوله علم النفس االجتماعي عن السلوك بشكل عام؟

نزوعــي  األول  اإلنســاني،  الســلوك  وتفســري  شــرح  فــي  اتجاهــني  ثمــة 

ذهنهــم،  فــي  األفــراد  يحملهــا  التــي  األفــكار  إن  أي   )dispositionism(

الداخليــة«  »العوامــل  أو  شــخصياتهم  وســمات  وطبائــع  ومعتقداتهــم، 

عــن  ومســؤولون  أحــرار  بذلــك  وهــم  ســلوكهم،  وراء  تقــف  التــي  هــي 

الموقــف  إن طبيعــة  تصرفاتهــم؛ والثانــي موقفــي )situationism( أي 

ومــا  واالجتماعــي  واالقتصــادي  السياســي  والوضــع  بالفــرد  المحيــط 

إلــى ذلــك أي »العوامــل الخارجيــة«، تمّكــن مــن تفســري الســلوك. برأيــي 

ت�كامليــة  نظــر  وجهــة  فــي  وجمعهمــا  االتجاهــني  تبنــي  يجــب  الشــخصي 

بينهمــا.  الفصــل  وعــدم 
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كيــف يمكــن تفســري مــا يــدور فــي عالمنــا العربــي واإلســالمي مــن حــروب 

ودمــار انطالًقــا مــن علــم النفــس االجتماعــي؟

أســتطيع أن أجيــب علــى هــذا الســؤال بعشــرات الصفحــات ولكــن ســأختصر 

بكلمــة واحــدة فقــط: االســتبداد.  وحــني أتحــدث عــن االســتبداد فأنــا أعنــي 

جميــع أشــكاله: االســتبداد السياســي واالقتصــادي والدينــي واالجتماعــي. 

ألضــع  نزعــة  لــدي  كان  وإن  األشــكال  هــذه  بــني  الفصــل  يمكــن  ال  حقيقــًة 

االســتبداد السياســي فــي قمــة الهــرم.  بكلمــة أخــرى، اأحّمــل األنظمــة 

العرب�يــة بــا اســت�ثناء مســؤولية مــا يحصــل ومــا ســيحصل، وطبًعــا ال أؤمــن 

المؤامــرة.  بنظريــة 

ما الذي يْشَغلك حالًيا؟ أعني المواضيع البحثية التي تشتغل عليها؟

ــا، وبالتعــاون مــع زمائــي الدكتــور أشــرف عبــد الحــي والدكتــور  أعمــل حالًي

نــواف التميمــي وزميلــي مــن جامعــة قطــر يوســف حســن، علــى مشــروع 

بحثــي ضخــم ممــول مــن الصنــدوق القطــري الوطنــي لدعــم البحــث العلمي 

وهــو حــول الهويــة الوطنيــة القطريــة فــي ظــل أزمــة الحصــار. 

نيســان/أبري�ل  شــهر  فــي  بحثيــة  فعاليــة  تنظيــم  علــى  حالًيــا  أعمــل  كمــا 

وهــي عبــارة عــن نــدوة بعنــوان “علــم النفــس االجتماعــي فــي العالــم 

واألردن  وتونــس  الكويــت  مــن  عــرب  باحثــني  ســتة  دعونــا  حيــث  العربــي” 

وبلجيــكا للمشــاركة فيهــا وتقديــم أوراق بحثيــة وقــد اتفقنــا مــع مجلــة 

عمــران للعلــوم االجتماعيــة أن تخضــع هــذه األوراق للتحكيــم ويكــون هنــاك 

عــدد خــاص حــول الموضــوع. 

لو تفرغت اآلن للكتابة والبحث، على أي موضوع ت�تمنى العمل؟ 

وعــن  االســتبداد  عــن  ُكتــب  فالكثــري  بالســلوك،  وعاقتــه  االســتبداد  عــن 

طغيــان األنظمــة الشــمولية ولكــن حتــى اآلن لــم أجــد شــيء مــن منظــور 

نفســي-اجتماعي يأخــذ بعــني االعتبــار النظريــات المعروفــة فــي مجــال علــم 

االجتماعــي.  النفــس 

هــل مــن شــيء مميــز ترغــب مشــاركتنا إّيــاه، اقتبــاس أعجبــك، قصــة طريفــة، 

أو موقــف؟

“المتعلم يبحث عن انتمائه وي�بنيه أما الجاهل يرثه” 

هل هذه دعوة لرفض االنتماءات الموروثة؟

عمليــة البنــاء التــي أتحــدث عنهــا هنــا هــي عمليــة تســتمر طيلــة الحيــاة، 

إذًا هــي دعــوة لرفــض االنتمــاءات الموروثــة، ولكــن أفَضــل أن ُتفهــم أيًضــا 

كدعــوة إلعمــال العقــل فــي بديهياتنــا وفيمــا قيــل وُيقــال لنــا، “فــا إمــام 

ســوى العقــل”. 

لــو طلبنــا منــك أن تشــري إلــى كتابــني فــي علــم النفــس االجتماعــي تنصــح 

بهمــا طالبــك؟

كلمــا أردت أن أذكــر كتــاب أتذكــر آخــر.  بعيــًدا عــن الكتــب الجامعيــة، كتــاب “ت�أثــري 

االجتماعــي  النفــس  لعالــم  أشــرار”  إلــى  األخيــار  يتحــول  كيــف  الشــيطان، 

النفــس  لعالــم  السياســي”  النفــس  “علــم  وكتــاب  زيمبــاردو    فيليــب 

لألبحــاث  العربــي  المركــز  ترجمــة  مــن  وهــو  هوتــون  دايفــد  االجتماعــي 

السياســات.   ودراســة 

ما رأيك بمعهد الدوحة؟

ذات  فــي  عرب�يــة  ونهضويــة  أكاديميــة  مؤسســة  هــو  الدوحــة  معهــد 

الوقــت، لكــي يعمــل بــه األســتاذ ال يجــب أن يكــون باحًثــا متمّيــًزا فقــط ولكــن 

أيًضــا أســتاذًا متميــًزا، وال يمكــن أن يتحقــق ذلــك إال إذا كان مؤمــن بالمعهــد 

وبفكرتــه وينتمــي إليهمــا )لألســف البعــض ينســى ذلــك أحياًنــا(.  إذا عدنــا 

إلــى الصفحــة الرئيســية للمعهــد علــى شــبكة األنرنيــت وقرأنــا أهدافــه نجــد 

أن الفكــرة التــي تقــف خلــف ت�أســيس معهــد الدوحــة فكــرة نبيلــة ورائعــة 

ــا مــا وهــذا أعتــربه نقــد  ولكــن برأيــي تطبيقهــا مــازال يواجــه صعوبــات نوًع

ذاتــي فأنــا جــزء مــن هــذه المؤسســة ومســؤول عنهــا وســعيد جــًدا بذلــك، 

وســأبقى أعتــرب نفســي جــزء منهــا حتــى لــو تركتهــا وعــدت إلــى فرنســا. 

المعهــد كمؤسســة حديثــة المولــد، مــازال يبحــث عــن هويتــه ولكــن الشــوط 

الــذي قطعــه فــي هــذا المضمــار والنجاحــات األكاديميــة التــي حققهــا حتــى 

اآلن وبفــرة زمنيــة قصــرية ُترفــع لــه، وللعاملــني فيــه أيًضــا، القّبعــة.  

معهــد الدوحــة مؤسســة أكاديميــة فريــدة مــن نوعهــا فــي العالــم العربــي 

مثلهــا  غرب�يــة  مؤسســة  مجــّرد  إلــى  يتحــّول  أال  أتمنــى  أصيلــة،  وفكرتــه 

مثــل غريهــا مــن المؤسســات )أمريكيــة، فرنســية، أو أورب�يــة( حيــث تســليع 

المعرفــة فــي أعلــى مســتوياته وهاجســها الوحيــد المنافســة واالعــراف 

الدولــي، وال أن يكــون مجــّرد مؤسســة عرب�يــة مثلهــا مثــل الجامعــات العرب�يــة 

حيــث نعيــد اجــرار مــا كتبــه الغــرب.

كيف تقيم تجربتك في معهد الدوحة؟

ــة فــي المعهــد مــن أجمــل التجــارب التــي عشــتها حتــى  تجربتــي األكاديمي

اآلن، التقيــت بنــاس، طــاب وأســاتذة، تعلمــت منهــم الكثــري وبعــٌض منهــم 

أصبــح مــن األصدقــاء المقربــ�ني.  النقاشــات والحــوارات التــي خضتهــا مــع 

 2S زمائــي فــي حــرم المعهــد وفــي ســكننا الجامعــي المعــروف بالمبنــى

والعاقــات االجتماعيــة التــي خربتهــا معهــم مــن أثــرى التجــارب الفكريــة 

والروحيــة التــي عشــتها. 

نصائح تقّدمها لطالبك؟

عنــدي أمنيــة ونصيحــة إذا ســمحتم لــي، أمنيتــي مــن كل طالــب أو طالبــة 

ُيطلــق عليــه  أكاديميــ�ني” أو مــا  مــن طابــي أال يصبحــوا مجــرد “مثقفــني 

بالمختــص الجاهــل وهــو المختــص الــذي ال تخــرج اهتماماتــه وقراءاتــه خــارج 

حــدود اختصاصــه وعملــه. االختصاصــات فــي علومنــا االجتماعيــة واإلنســانية 

ُيمكــن أن ت�تحــول بســهولة إلــى ســجون معرفيــة، ال يوجــد اختصــاص أفضــل 

مــن اختصــاص وال منهــج أفضــل مــن منهــج، وال نظريــة أصــّح مــن أخــرى، مــن 

يريــد أن يكــون مثّقًفــا وباحًثــا فــي ذات الوقــت عليــه أن يفكــر بشــكل كّلــي 

جّيــد وهــذا ال يمكــن بــدون اهتمامــات وقــراءات متنّوعــة فــي األدب والشــعر 

والفلســفة واالقتصــاد والعلــوم السياســية، وغريهــا. أتمنــى علــى طابــي 

ومقاربــات  بأســاليب  ومعالجتهــا  مجتمعهــم  قضايــا  فــي  ينخرطــوا  أن 

يفرضهــا واقــع هــذا المجتمــع، وهنــا يجــب أن ينطلقــوا مــن موقــف المعنــي 

المكــرث ال كمختصــني أكاديميــ�ني حياديــ�ني، فكيــف يكــون اإلنســان حيادًيــا حــني 

المصرييــة وبالثقافــة والقيــم والتقاليــد  األمــر بقضايــا مجتمعــه  يتعلــق 

والمعايــ�ري والتنميــة والتغيــ�ري المجتمعــي.

ــة كل ســنة دراســية  ــة أرددهــا فــي بداي ــا نصيحتــي فت�تلخــص فــي مقول أّم

علــى طابــي “الشــك أبــو المعرفــة العلميــة واليقــني موتهــا”.

كلمة أخرية:

أشكركم وأشكر زاجل.



العدد 38  -  كانون الثاني/  يناير 2020

12

محمود العيلة، طالب بربنامج إدارة النزاع والعمل اإلنساني

قيــل قديمــا أن العاقــة بــني الطالــب ومدّرســه مبنيــة علــى “المجاملــة”، 

فالطالــب يجامــل مدّرســه إلــى الحــد الــذي يســتميله ويســرضيه، معتــرًبا 

نفســه الحلقــة األضعــف دوًمــا، وقــد يبــدو ذلــك صحيحــا، فالطالــب أضعــف 

ــا فــي مهنــة أو فــي مدرســة أو  حلقــة فــي العالــم فعــًا، ســواًء كان طالًب

جامعــة، أو طالًبــا ألي حاجــة، يبقــى الطالــب هــو الحلقــة األضعــف. األمــر 

الــذي يؤســس إلــى اختــال فــي منظومــة العاقــة بــني الطالب-المــدّرس، 

هــذا االختــال الــذي ُيفقــد العاقــة حلقــًة مهمــة ُتســمى حلقــة “الثقــة”... 

الثقــة التــي مــن الممكــن أن ت�كــون كفيلــة بهــدم أي فكــرٍة تنوي�ريــة ناشــئة، 

وعــدم تفاعــل الطالــب مــع أي مؤثــر تعليمــي خارجــي.

فــي  الطالــب  يــرى  أن  العرب�يــة  المجتمعــات  فــي  العــادة  جــرت  “نمطًيــا” 

يكــرث  الــذي ال  الهيبــة المفرطــة”،  القاســي ذي  مدّرســه صــورَة “الرجــل 

أنــه كتلــٌة  الطالــب  المــدّرس فــي  يــرى  بينمــا  الطالــب،  بهمــوم وظــروف 

ــي المعلومــة  مــن الخمــول، التــي تميــل إلــى الراحــة أكــرث مــن العمــل، وتلقِّ

الجاهــزة عوًضــا عــن البحــث عنهــا. هــذه هــي الصــورة النمطيــة عــن العاقــة 

التــي تحكــم الطالــب بمدّرســه؛ لكــّن ذلــك فيــه مغالبــة نحــو الســوداوية 

ومــن الصعــب جــدا أن نســّلم بــه، ألن عــددا مــن النمــاذج األكاديميــة والبحثيــة 

فــي المجتمعــات العرب�يــة ذاتهــا لــم ت�كــن بهــذه الصــورة النمطيــة، وأخرجــت 

لنــا نمــاذَج مشــرقة فــي العمليــة البحثيــة، لكننــا لــو افرضنــا صّحيــة هــذا 

الطــرح، فمــا الحــل؟

تشــخيصا لمــا يحــدث نجــد أن المــدّرس عــادًة مــا ُيعــزي أســباب تقصــري الطالــب 

إلــى البواعــث الداخليــة المتعلقــة بالطالــب، كأن يفــرض كســله، عــدم جّديته، 

الخارجيــة  األســباب  عــادًة  المدرســون  ُيهمــل  بينمــا  إلــخ  َفهمــه...  قصــور 

التــي تؤثــر علــى قصــور طابهــم، فقــد يكــون التقصــري المرحلــي لطالــٍب مــا 

ناجمــا عــن انعطافــة حــادة فــي نفســيته أو ظروفــه االجتماعيــة، أو لمــرض 

ــره عــن المحاضــرات ناجمــا عــن ازدحــام مــروري، وهكــذا  طــارئ، أو يكــون ت�أخُّ

فالبواعــث الخارجيــة يجــب أن تؤخــذ بعــني الحــرص مــن قبــل المدرِّســني، ودون 

إلــى مســاحة  يذهــب  الــذي  هــو  المتميــز  فالمــدّرس  تــام طبعــا.  تســليٍم 

ــال أحدهمــا  الطالــب، ويشــعره أن كَليهمــا فــي بوتقــة واحــدة مشــركة، ين

مــا ينــال اآلخــر، األمــر الــذي يســت�ثري الحــس اإليجابــي لــدى الطالــب ويذيــب كل 

مؤشــرات التشــكيك أو عــدم الثقــة، وهــذه مهّمــة المــدرس بشــكلٍ أســاس. 

لكــن لــو تعــّذر ذلــك يمكــن للمــدّرس أن يخلــق مســاحًة مشــركًة بينهمــا علــى 

األقــل ويدفــع الطالــَب إليهــا، نعنــي بالمســاحة المشــركة بتلــك المســاحة 

القائمــة علــى التبــادل المعرفــي والتعلُّــم المتبــادل بشــكلٍ نســبي مــن 

طرفــي العاقــة التعليميــة التــي ُتشــعر الطالــب والمــدرس أنهمــا ضمــن 

منظومــة واحــدة، تنظيــٍم واحــد، فريــ�ق واحــدة. أمــا المــدرس غــري اإليجابــي 

هــو مــن يخلــق مســاحًة منعزلــة عــن طابــه، ويحيطهــا بشــيء مــن الهيبــة 

الوســيلة  المــاّدي هــي  التعامــل  المباَلغــة، والغمــوض، وي�جعــل وســيلة 

الغالبــة، دون مراعــاة للجوانــب الروحانيــة والعاطفيــة فــي العاقــة، أو مــا 

ــب للعاقــة! نســميها فــي العاقــات: الجانــب المرطِّ

إن المــدّرس فــي خلقــه لهــذه المســاحة النائيــة عــن طابــه يجعــل من نفســه 

طرًفــا، وطابــه طرًفــا، وهنــا هــم بحاجــة لمســاحة مــن الوســاطة الخارجيــة، 

اعــة الراتــب  هــذه المســاحة هــي فّزاعــة العامــات والعقــاب للطالــب، وفزَّ

والمكافــآت التــي يتلقاهــا المــدرس، وهنــا تمامــا ُتفقــد أهــم حلقــة فــي 

العاقــات الثنائيــة هــي حلقــة “الثقــة”.

إًذا فاألكاديمــي الحقيقــي هــو الــذي يذهــب إلــى مســاحة الطالــب، أو علــى 

األقــل يخلــق مســاحًة مشــركة ويدفــع الطالــب إليهــا، ال أن يقــوم بتحويــط 

نفســه بمســاحة قائمــة علــى الجديــة المطلقــة، والتبــادل المــادي الجــاف 

مــن أي تعامــل روحانــي عاطفــي.

فــي  يكمــن  ومدّرســه،  الطالــب  بــني  العاقــة  بنــاء  فــي  مهــم  أمــٌر  ثمــة 

“الوســيلة” فلطالمــا نجحــت أفــكاٌر “ســلبية” حــول العالــم فقــط ألنهــا اتخــذت 

الوســيلة الصحيحــة! فالوســيلة مهمــة جــدا، وكٌل مــن المــدرس والطالــب 

مطالَبــان بتفعيــل وســائل تعلُّــم فعالــة، تســت�ثري جانــب التعّلــم لــدى الطالــب، 

النظــام غــري  المــدرس. كذلــك تفعيــل  وجانــب اإلتقــان والحــرص مــن قبــل 

الرســمي القائــم علــى إدارة العاقــة التعليميــة بنــوع مــن الصداقــة أو 

الزمالــة، أو مــا يســمى بالقيــادة التحويليــة، فالمــدرس يمكــن أن يكون قائدا 

تحويليــا يســت�ثري كل الجوانــب المشــرقة لــدى الطالــب، مســتعينا بالبواعــث 

الخارجيــة اإليجابيــة، ومســتنكرا للبواعــث الداخليــة، بذلــك نكــون بنينــا بيئــًة 

بحثيــة مســتنرية مــن خــال هــذه العاقــة، حيــث أن الحــس النقــدي والســؤال 

الدائــم لــدى الطالــب “الباحــث” إال مــن خــال خلــق بيئــة مريحــة قائمــة علــى 

الثقــة تجعــل أي مؤثــٍر خارجــي مــن قبــل المــدرس محــّط ثقــة وحــرص، األمــر 

الــذي يــدّق بشــكلٍ مســتمر الســؤال البحثــي فــي عقــل الطالــب، وهــذا هــو 

ــا. المطلــوب فــي العمليــة التعليميــة وهــذا مــا نرجــوه حًق

الطالب والمدّرس.. والحلقة المفقودة بينهما
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محمد محسن صماعي، طالب بربنامج الفلسفة

    ارتبــاط السياســة بالفلســفة هــو ســعي إلــى تنــاول الواقــع التاريخــي 

األفــراد  بــني  ضمنــه،  القائمــة  التفاعــات  مختلــف  رصــد  عــرب  عقانيــا، 

تفهــم  أن  يمكــن  ال  السياســية  المســألة  ألن  والمؤسســات؛  والجماعــات 

الفعــل والســلوك  بحــث فــي معنــى  إذا اســتندت علــى  إال  بشــكل صحيــح 

البشــري�ني، فالسياســة ليســت مجــرد حقــل صــراع ومواقــف متطاحنــة، بقــدر 

مــا تشــكل قــدرة علــى تجريــد التفاعــات البشــرية الملموســة، بالنظــر لكونها 

تنظيمــا منهجيــا وعمليــا لمواقــف الحكومــات القائمــة علــى هــرم الســلطة 

فــي دولــة مــا، علــى أســس تصوريــة محــددة.

أنماط سلطة الدولة

ميــز فيــرب ضمــن بحثــه  فــي أســس ســلطة الدولــة التــي يتــم علــى أساســها 

نمــط  ثاثــة:  أنمــاط  بــني  المحكومــني،  طــرف  مــن  بهــا  واالعــراف  تقبلهــا 

تقليــدي تســتند فيــه ســلطة الدولــة علــى االعتقــاد فــي قداســة تاريخيــة 

“كاري�زماتــي”  ونمــط  األزلــي(؛  األمــس  )ســلطة  للتقاليــد  ومطلقــة  مــا، 

تســتند فيــه ســلطة الدولــة علــى الخضــوع للقيمــة النموذجيــة الفريــدة 

نمــط  ثــم  اللدنيــة(؛  )الســلطة  القائــد  للحاكــم  البطوليــة  أو  المقدســة  أو 

عقانــي تســتند فيــه ســلطة الدولــة علــى اإليمــان بمشــروعية القانــون، 

و هــو مــا عــرب عنــه فيــرب بقولــه “ االعتقــاد فــي صاحيــة نظــام مشــروع 

هنــا  فالقانــون   ،“ عقانيــة  حكــم  قواعــد  علــى  قائمــة  إي�جابيــة،  وكفــاءة 

لوظائــف  والمنظــم  المجتمــع،  داخــل  والمصالــح  للعاقــات  الموجــه  هــو 

الدولــة  مــن ســلطة  للدولــة. ويســتند موقــف فيــرب  السياســية  الســلطة 

علــى رؤيــة تاريخيــة لمســار ممارســة الهيمنــة فــي المجتمعــات اإلنســانية، 

وصــوال إلــى مرحلــة الشــرعية العقانيــة، التــي تشــكل فــي نظــره النمــوذج 

األكمــل لســلطة الدولــة الحداثيــة؛ لريبــط نشــأة التنظيــم السياســي بســيادة 

الهيمنــة المطلقــة، حيــث كلمــا اتجهنــا نحــو النمــوذج العقانــي للســلطة 

كلمــا قلــت نســبة الهيمنــة، ليســود القانــون.

احت�كار الدولة للعنف

   يتحــدد دور رجــل السياســة ضمــن كتابــات فيــرب فــي ممارســة الهيمنــة 

مــن خــال ت�كفلهــا آليــات التدبــري السياســي والقانونــي للشــأن المجتمعــي، 

القــادر علــى ضمــان  نظــره وحــده  المــادي فــي  العنــف  يجعــل  مــا  وهــذا 

هيمنــة الدولــة، ألنــه أكــرث وســائل الحكــم قــدرة علــى تفعيــل وفــرض الســلم 

االجتماعــي، وتمكــني الدولــة مــن ممارســة ســلطتها؛ وألجــل ذلــك تســعى 

الدولــة دومــا إلــى إثبــات حقهــا فــي احتــ�كار العنــف، مــا دام شــرط قيــام 

الدولــة ذاتهــا يقــوم على خضــوع المحكومني/المهيمن عليهم لســلطتها، 

الشــيء الــذي يجعــل عاقــة الهيمنــة هــذه ال يمكــن الحفــاظ علــى توازناتهــا 

إال عــرب شــرعنة العنــف، فالعنــف مكــون أساســي مــن مكونــات الهيمنــة 

القوانــني  بســلطة  اإليمــان  علــى  ترت�كــز  التــي  الحديثــة،  المجتمعــات  فــي 

والحقــوق، ممــا يحمــل المواطنــني علــى الخضــوع لضوابــط التشــريع ال لمــن 

يمثلهــا، لكــن وجــب التذكــري هنــا بــأن مفهــوم العنــف ال يحيــل لــدى فيــرب 

فقــط علــى مؤسســات كالشــرطة والجيــش، بــل يحيــل أيضــا علــى العاقــة 

بــني السياســة وعنــف االقتصــاد، فمبــادئ الحــق مثاليــة فــي مقابــل مبــادئ 

االقتصــاد التــي تمكــن الدولــة مــن فــرض هيمنــة واقعيــة.

خاصة

إن اختيــار القــوة كبديــل عــن الحــل القانونــي فــي تدبــري الشــأن السياســي 

التناقضــات  حــل  عــن  عجزهــا  يفضــح  الدولــة،  طــرف  مــن  واالجتماعــي 

الواقعيــة، لتعدنــا بحــق وهمــي يتناقــض والعاقــات الواقعيــة بــني البشــر؛ 

ليتضــح لنــا بــأن عنــف الدولــة لــن يكــون إال إذا اتخــذ طابعــا جزائيــا، وحــرص علــى 

ترســيخ مبــادئ العــدل واإلنصــاف فــي تطبيــق القوانــني، وال يكــون ذلــك 

ممكنــا إال إذا منعــت الدولــة لجــوء األفــراد والجماعــات إلــى العنــف كحــل 

لنزاعاتهــم، وتحت�كــر ذلــك لنفســها، لتعيــد توزيعــه وفــق قوانــني تضمــن 

الســلم االجتماعــي، وتحــد مــن كل عنــف مضــاد. وعليــه، فســلطة الدولــة 

يجــب أن تجمــع بــني الســلطة الماديــة لإلرغــام، والســلطة المعنويــة لتحديــد 

الواجبــات والمســؤوليات، سياســيا وأخاقيــا، بمــا يحفــظ للدولــة هيبتهــا 

وللمجتمــع حرياتــه.

السياسة من منظور ماكس فيرب
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عفاف نظيف، طالبة بربنامج الفلسفة
ُتوجــه اتهامــات الجمهــور وت�توالــى تباعــًا مســتهدفة رأس المثقــف بشــكلٍ اضطرادي 
عقــب كل تدهــور ونكبــة واضطــراب سياســي، ُمحملــة إيــاه مســؤولية إبــداء إهمــالٍ 
لــدوره التاريخــي الــذي يســتوجب عليــه أن يمثــل صــوت المســتضعفني ومــن ال صــوت 
لهــم، فــي الوقــت نفســه الــذي تســتيئس كتلــة مــن الجماهــري منهــم وتشــكك فــي 
ــع المشــروع السياســي ومعارضــة الســلطة إن جــارت  ــه القاصــر برأيهــا عــن صن عطائ

عليهــم، كونــه “ضمــري المعارضــة األعلــى واألمثــل”.
وهــو رأي يجانبــه الصــواب إن ألقينــا بنظرنــا فــي ســبيل التحقــق منــه إلــى الواقــع 
الراهــن الــذي بــات فيــه مثقــف اليــوم غــري قــادر -كمــا مــن قبــل- علــى التدخــل الفعلــي 
فــي المشــاريع السياســية التــي صــارت مــن صنــع النخــب الحاكمــة وخــارج اإليديولوجيا. 
بعكــس المثقــف التقليــدي؛ فهــو برأيهــا متهافــت مــدعٍّ إذا مــا ظــل ينســب إلــى نفســه 
هــذا الــدور الــذي لــم يعــد ضمــن صاحيتــه. وهــو يــأس بــدأ يخــرق صفــوف المثقفــني 
انهيــار إقطاعهــم  بآخــر ســرعان مــا شــهدوا بأعينهــم  أيضــا؛ إذ بشــكل أو  ذاتهــم 
المعرفــي بســبب التقــدم المحصــل بفضــل التعليــم والتحــوالت الت�كنولوجيــة واإلعام 

الــذي أنزلهــم مــن عليائهــم المهــرئ، بجعلــه المعرفــة نســبية متاحــة للجميــع.
وهنــا يعــذر المــرء إذا مــا تخبطتــه الحــرية وســاوره الشــك والقلــق حــول هــذا الوضــع 
بــات يحيــاه مثقفنــا العربــي اليــوم ودفعــه إلــى التســاؤل فــي  المضطــرب الــذي 
المقــام األول عــن مــدى التــزاِم خطــاب التعنيــف هــذا عنصــَر الموضوعيــة والواقعيــة 
فــي تحميــل المثقــف مســؤوليات كهــذه والتنكيــل عليــه بهــذا الشــكل. كمــا لــه الحــق 
أن يتســاءل مــن بابــه مــا إن كان دور المثقــف قــد انتهــى حقــا. وإذا كان الجــواب 

بالنفــي، فــأي األدوار تبقــت لــه؟
والباحثــني  المفكريــ�ن  مــن  لثلــة  المعاصــرة  العرب�يــة  القــراءات  مــن  العديــد  ت�كشــف 
العــرب عــن محــاوالت ت�أسيســية تــروم إعــادة النظــر فــي المكانــة والــدور الحقيقــي 
الــذي علــى المثقــف النهــوض بــه، ردا منهــا علــى االدعــاءات القائلــة بأننــا بتنــا علــى 
أعتــاب عصــر تلغــى أو ت�راجــع فيــه الحاجــة إلــى المثقفــني، إيمانــًا منهــا بــدور النخبــة 
المثقفــة كقــوة بشــرية ُتضاهــي القــوة الت�كنولوجيــة والماليــة فــي مواكبِة التســارع 
والتغــري الــذي تعرفــه المجتمعــات العرب�يــة خاصــة، والمجتمعــات اإلنســانية عامــة، 
وســعيا منهــا إلــى مأسســته مــن جديــد وإعــادة االعتبــار واألهليَّــة لــه فــي ممارســة 
إنتــاج خطاباتــِه الثقافيــة ال كداعيــٍة أو كمثقــٍف سياســي أو أيديولوجــي أو أكاديمــيٍّ 
أو كشــاعٍر أو أديــب، بــل باألحــرى كمفكــٍر نزيــٍه وملتــزم بالــدور المنــوط بــه فــي ســبيل 
إنتــاج خطــاب عربــي َســِوّي؛ إذ مــا مــن شــك فــي أن تــوازن هــذا األخــري مــن تــوازن 

المثقــف؛ بــل الحــق أن أحــوال الثقافــة مــن أحــوال المثقفــني أنفســهم.
وُتعــد محاولــة المفكــر المغربــي المعاصــر األســتاذ عبــد اإللــه بلقزيــ�ز إحــدى هــذه 
المحــاوالت التــي تقــدم إجابــة صريحــة حول الســؤال الراهن: هل انتهــى دور المثقف 
ولــم يعــد وجــوده فــي الســاحة ُمهمــا؟ التــي ضّمنهــا كتابــه المعنــون بـــ: “نهايــة 
الثالــث،  فصلــه  مطلــع  فــي  المثقفــني”،  أدوار  فــي  والممتنــع  الممكــن  الداعيــة: 
بعــد أن “بّيــأ” للمثقــف تاريخيــا وعايــن مكانتــه ووضعــه المتحــول بتحــول الظــروف 
واألمــراض  العوائــق  عــن  وكشــف  والثقافيــة،  واالقتصاديــة  السوســيو-تاريخية 
النفســية التــي مــن شــأنها أن تفتــك بجســمه وجســم الثقافــة العرب�يــة واإلنســانية 
عمومــا فــي الفصلــني األولــني، موضحــا أن تحصيــل تــوازن نفســي للثقافــة العرب�يــة 
ــة مــن العوائــق  والوعــي العربــي رهــني بتحقيــق المثقــف لتحــرره الذاتــي مــن جمل
المناظــرة  وروح  التفكــري  فــي  والموضوعيــة  بالنســبية  بالتحلــي  وكــذا  الذاتيــة، 

العلميــة والجــدل الموضوعــي فــي النقــد وحــس المراجعــة والنقــد الذاتــي.
هــذا المثقــف هــو نفســه المنــوط بــه بعــث الحيــاة فــي رســالة االلتــزام التــي يحملهــا 
إن كان يت�كبــد عنــاء رد االعتبــار لنفســه ودوره داخــل البنــى المعرفيــة والثقافيــة 
لمجتمعــه مــن جديــد، بحيــث عليــه أن ينهــض بــادئ ذي بــدء إلــى ماأسســة االلتــزام 
نفســه مــن جديــد؛ وهــو االلتــزام الــذي يتضمــن ثاثــة مبــادئ: التنويــ�ر واالســتقال 

الذاتــي والســيادة الثقافيــة.
ويفــرض عليــه أثنــاء ســعيه إلــى تحقيــقِ التنويــ�ر أن يمثــل القــوة االجتماعيــة، ســواء 
ــة بمقاومــة الجهــل واألميــة والخرافــة، مــن خــال نشــر  العرب�يــة أو اإلنســانية المعنيَّ
المعرفــة والت�كويــ�ن والتوعيــة، وبالدرجــة األولــى بدفاعــه عــن الفكــرة العقانيــة فــي 
الوعــي واالجتمــاع، وعــن الحريــة والتســامح فــي الســلوك الفــردي والجماعــي، وعــن 
ٍ ال غنــى عنــه للتقــدم. دفــاٌع  النهضــة كاختيــاٍر حضــاري لألمــة، وعــن العلــم كســاح
ِ تراكــٍم معرفــي تنويــ�ري مــن شــأنه أن يــؤدي وظيفــَة  يعــرض نفســه فــي صــورِة إنتــاج

ٍ مــا تــزال ُبنــاه الثقافيــة واالجتماعيــة راكــدة. التنويــ�ر فــي مجتمــع
ويشــكل االســتقال الذاتــي ثانــي هــذه المبــادئ التــي تفتــرِض بــأن المثقفــني عليهــم 
حمــل رســالة اجتماعيــة خاصــة ت�تضمــن الدفــاع عــن حريــة التفكــري والــرأي والنشــر ضــد 
كل صنــوف المنــع، بمــا هــو دفــاٌع عــن تحقــق المجــال الثقافــي االجتماعــي بمعيــة 
َكفئــة تملــك  الــذي يمثــل شــرطًا لقيامهــم  )المثقفــني(،  الذاتــي لهــم  االســتقال 
شــخصية اجتماعيــة، وتملــك أن تلعــب دورا مــن واقــع امتاكهــا لرأســمال اجتماعــي 

)معرفــي( قابــل للتوظيــف ولــدّر عائــدات عموميــة.

وهــو دور مرغــوٌب ألمريــ�ن يتلخصــان فــي حريــِة الــرأي التــي تشــهد محنــًة وفــي 
المعانــاة التــي يشــهدها اســتقال المجــال الثقافــي؛ إذ مــن خــال نشــرهم لثقافــة 
الديمقراطيــة فــي المجتمــع يتعــزز مركزهــم وت�تــم مجابهــة القــوى المختلفــة، التــي 
كالقــوى  األضيــق،  الزاويــة  فــي  االنحشــار  الثقافــة  علــى  وتفــرض  الصمــت  تنظــم 
السياســية التــي تبحــث عــن إخضــاع المجــال الثقافــي إلــى مناطــق نفوذهــا، وبالتالــي 
إلــى فــرض الطاعــة علــى المثقفــني وتســخريهم لخدماتهــا وتربي�رهــا باســم المصلحة 
ــبة لاســتقال  العامــة، أو باســم الثــورة أو التــازم بــني الفكــر والعمــل، تلــك المنسِّ
الحــر للفكــر ولهــذا يحبَّــذ تصحيــح العاقــة بينهمــا علــى النحــو الــذي ال ت�تحــول فيــه 
فيــه  يصبــح  وال  السياســة،  متــن  علــى  حاشــيٍة  مجــرد  إلــى  والثقافــة  المعرفــة 
المثقفــون خدمــا وحشــما لرجــال السياســة فــي مجــرى أوهامهــم وفــي مرســى 

هزائمهــم!
أمــا عــن السياســة الثقافيــة التــي ت�كــون آخــر هــذه المبــادئ، فيفيــد فــي شــأنها 
ــد مــن قبــل المصــادرة السياســية، وعلــى إثــر ذلــك يجــد  بــأن الحــق الثقافــي مرصَّ
المثقفــون أنفســهم أمــام تحديــات أخــرى، مــن قبيــل حمايــة األمــن الثقافــي مــن 
العلميــة  والثــورات  التحــوالت  لهــم  تحملهــا  التــي  الخارجيــة  االســتباحة  مخاطــر 
الجديــدة التــي تحققــت فــي ميــدان االتصــال، والتــي كشــفت عــن هشاشــِة القــدرة 
الدفاعيــة – الثقافيــة والعلميــة – للمجتمعــات األضعــف فــي ســلم القــوة العالمــي؛ 
واالنفتــاح  الت�ثاقــف  يرفــض  الــذي  الثقافــي،  بالغــزو  الثقافــي  األمــن  يهــدَّد  بحيــث 

الُمضطهــَدة. المغــُزوة  الغازِيــة والثقافــة  الثقافــة  بــني  المتبــادل  واالعــراف 
ولقــد بــات هــذا الغــزو فــي تقديــر بلقزيــ�ز يفــرض نفســه اليــوم مــن خــال عمليــة 
االخــراق اإلعامــي الســمعي – البصــري الشــامل الــذي أطــاح بالســيادة الثقافيــة 
التقليديــة للمجتمعــات إلــى الحــد الــذي امتنــع فيــه عــن أي رد ممكــن. فالمثقفــون 
هنــا يتوقــع منهــم قبــل ســواهم، وإلــى جانــب الدولــة العرب�يــة، الت�أهــب لحمايــة 
الديمقراطيــة  المقابــل  األخــرية فــي  لهــم هــذه  أن توفــر  الثقافــي، علــى  األمــن 
والبنــى التحتيــة للنهــوض بهــذا الــدور الــذي يقضــي بإنتــاج تراكــم علمــي ثقافــي 
وأدبــي وجمالــي ُيشــبِع الحاجــات الداخليــة للنــاس، وي�رفــع عنهــم الشــعور بالخصــاص 
ــول بمنتــوج اآلخريــ�ن”؛ بحيــث تؤكــد هــذه المهمــات الثــاث فــي  وبالحاجــة إلــى “التسَّ
مجملهــا، أي المهمــة العلميــة المعرفيــة )التنويــ�ر( والمهمــة االجتماعيــة )الحريــة( 
والمهمــة الوطنيــة )حمايــة الســيادة(، أن دور المثقفــني مــا يــزال مطلوبــا متــى 
أدركــوا حــدوده )دورهــم(، علــى أن اســتحقاقهم إيــاه بالدرجــة األولــى رهــنٌي بإثبــات 

جدارتهــم فــي ميــدان االنتــاج المعرفــي.
وبالتالــي فمهمــة المثقفــني اليــوم ليســت تغيــ�ري العالــم وصناعــة التاريــ�خ مــن بــاب 
السياســة، بقــدر مــا ُتختــزل فــي تفســريه فقــط مــادام واجبهــم ال يتعــدى النضــال 
بعيــدا عــن تقديــم خطابــات تبشــريية أو الخــوض فــي المهرجانــات الدعويــة والتملــق 

لــدور فــوق ثقافــي، كمــا يلزمهــم بإنتــاج المعرفــة كمقــام أول وأساســي.
وذلــك مــا يؤكــد لنــا أن بلقزيــ�ز ال يعلــن مــوت المثقــف وال يرتــب لنهايتــه بقــدر مــا 
ــده إلــى الســاحة بعــد أن يتطهــر هــذا األخــري ممــا  ــه يعي ــل إن ــة، ب ــة الداعي يعلــن نهاي
إلــى  المؤديــة  واالفراســية  كالرنجســية  نفســية  أمــراض  مــن  بنفســه  يعلــق  قــد 
الســادية الثقافيــة، ومــن الفوبيــا الثقافيــة، ويعيــد التفكــري فــي االلتــزام خــارج إطــار 
بــني مــا قــد يعنيــه التزامــه بالنزاهــة العلميــة  الــذي يعنــي مــن  الثقافــة نفســها 
والموضوعيــة فــي التحليــل واألحــكام؛ إذ لــم يعــد مقبــوال منــه أن ينــذر نفســه لقضيــة 
الثــورة االجتماعيــة والسياســية وهــو لــم ينجــز بعــد الثــورة المطلوبــة منــه: الثــورة 
الثقافيــة، الثــورة التــي تقــاوم الجهــل واألميــة وســائر األفــكار واألوهــام التــي تضــع 
الحواجــز أمــام إمكانيــة التقــدم اإلنســاني. فهــو مطالــب إذن بذلــك وبإعــادة تعريــف 
دوره مــن النقطــة التــي يقــف عليهــا فــي ســبيل إنتــاج خطــاب عربــي ســوي يســهم 

فــي تحصيــل تــوازن نفســي للثقافــة العرب�يــة.

المثقف العربي ورسالة االلتزام
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ضمن مبادرة خطوة أولى لصحتك، والتي نظمتها إدارة اإلسكان واألمن، مجموعة 
من منتسبي معهد الدوحة للدراسات العليا يمارسون رياضة المشي بشكل جماعي.
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جانب من اليوم التعريفي الثاني لربامج الماجستري للعام األكاديمي 2021-2020
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