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اقرأ يف هذا العدد

استقبال 1633 طلبا لاللتحاق بربامج املاجستري للعام 2017-2018.	 

توقيع مذكرة تفاهم بني معهد الدوحة والكلية األوروبية لإلدارة 	 

والتكنولوجيا يف برلني.

ساره ويتســن تحارض يف معهد الدوحة للدراسات العليا حول 	 

النزاعات العســكرية يف الرشق األوسط .

نادي األدب يف املعهد يعقد ورشة تدريبية للمناظرات.	 

طلبــة مــن معهد الدوحة يعرضــون "مرسحية طه " ألول مرّة 	 

الدوحة. يف 

نادي الرياضة يف املعهد ينظم نشــاطا لرياضة امليش.	 

صور من اليوم الريايض.	 

املعهد يف اإلعالم

 مقابلة للدكتور يارس سليامن معايل يف برنامج " حوار 
األسبوع" عىل قناة CNBC  عربية  .

 مقابلة الدكتور سلطان بركات مع صحيفة العرب.

 الدكتــور إبراهيم فريحات يناقش سياســة ترامب الخارجية 
. اإلنجليزية  باللغة 

 مقال للدكتور خليل العناين يف موقع الجزيرة اإلنجليزية
What happened to Egypt's Muslim Brotherhood?       

 مقال خالد وليد محمود يف صحيفة العرب القطرية :كيف كّنا  و 
أين أصبحنا؟

أقالم

  أرشف اقريطب : الّصناعة املعجميّة عند العرب.

   زينب املحمود: نعم .. إنك أنت!

  محمد الخاميسه : هل ميكن للصحافة أن تكون محايدة؟
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عدسةحوار العددمراجعةتصميمإشراف
إبراهيم عبد الجوادشدى سلهبفاطمة الحدادفاطمة الصالتخالد وليد محمود

استقبال أول دفعة يف برنامج "املاجستري التنفيذي يف اإلدارة العامة"

حوار العدد

نســتضيف فــي العــدد العاشــر مــن نشــرة 
"زاجــل" الدكتــور إبراهيــم فريحــات، األســتاذ 
النــزاع  دراســات  مركــز  فــي  المشــارك 

. اإلنســاني  والعمــل 

شارك في مسابقة يوم المرأة 
العالمي
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http://m.alarab.qa/story/1102737/70-من-لاجئي-العالم-عرب-ومسلمون
https://www.youtube.com/watch?v=EsfQOHo3nLc


2

العدد العاشر  -  مارس/آذار 2017

اســتقبل معهــد الّدوحــة للدراســات العليــا أول دفعــة مــن طلبــة برنامــج 
المهــارات  لتعزيــ�ز  المصّمــم  العاّمــة  التنفيــذي فــي اإلدارة  الماجســتري 
والهيئــات  الــوزارات  بكافــة  العاملــن  التنفيذّيــ�ن  للمديريــ�ن  القيادّيــة 

القطرّيــة. والمؤّسســات 
ونّظمــت كلّيــة اإلدارة العاّمــة واقتصادّيــات التنمّيــة فــي المعهــد؛ يوًمــا 
تعريفًيــا للّطلبــة المقبولــن والبالغ عددهــم 20 طالًبا، تــم اختيارهم من بن 

أكــر مــن 80 طالًبــا تقّدمــوا لاللتحــاق بالربنامــج. 
وتضــّم المجموعــة المختــارة نخبــة مــن القيــادات ذات الخــربات المهنّيــة 
وســت�ري  خاصــة  أهمّيــة  الربنامــج  علــى  ســتضفي  والتــي  المتمّيــزة، 

مقرراتــه.  تقديــم  خــالل  ســتطرح  التــي  واآلراء  المناقشــات 
وقالــت نائــب الرئيــس للشــؤون اإلدارّيــة والمالّيــة فــي المعهــد؛ الدكتــورة 
هنــد المفتــاح، إّن فكــرة إنشــاء برنامــج الماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة 
العامــة؛ بــرزت انطالًقــا مــن إدراِك أهمّيــِة المســاهمِة اإليجابّيــِة فــي تنميــِة 
القــدرات البشــرّية الوطنّيــة، فــي مجــال اإلدارة العاّمــة بصفــة عامــة، وفــي 
المؤسســات الحكومّيــة والعاّمــة خاصــًة، فضاًل عــن الحاجة الملّحة إلــى إعداد 
جيــل مــن القــادة القطريــ�ن والعــرب، وموظفن حكومي�ن مهنّي�ن متمّكنن 

مــن ُصنــع السياســات والقــرارات، يخدمــون َقَطــر والمنطقــة العرب�ّيــة. 
وأشــارت إلــى أن إطــالق برنامــج الماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة العاّمــة؛ 
يأتــي اســتجابة لرؤيــة قطــر الوطنّيــة، وخريطــة طريقهــا نحــو بنــاء رأس 

المــال البشــري، القــادر والمتمكــن مــن تحويــ�ل قطــر بحلــول عــام 2030 إلى 
ــِة المســتدامِة، مقّدمــة فــي  دولــٍة متقّدمــٍة قــادرٍة علــى تحقيــق التنمّي
ذلــك إطــاًرا عاًمــا لتطويــ�ر اســراتيجّيات وطنّيــة شــاملة وخطــط لتنفيذهــا، 
مشــّددة علــى الموازنــة بــن اإلنجــازات التــي تحقــُق النمــو االقتصــادي 

ومــوارد البــالد البشــرية والطبيعيــة. 
بدوره، أشــار الدكتور فريد الصحن أســتاذ ومدير برنامج الماجســتري التنفيذي 
فــي اإلدارة العامــة إلــى أن الهــدف األســاس الــذي ُصمــّم ألجلــه الربنامــج 
هــو تزويــد المديريــ�ن التنفيذيــ�ن والقياديــ�ن فــي منظمــات القطــاع العــام 
والمنظمــات غــري الحكوميــة بمهــارات القيــادة التنفيذيــة لدعــم مســارهم 

الوظيفــي وتعزيــ�زه. 
ولفت إلى أن هذا الربنامج يوفر الفرصة للممارسن من ذوي الخربة اإلدارية 
الســت�كمال درجــة الماجســتري، فــي بيئــة تعليمية مت�كاملــة، وباســتخدام جــدول 
زمنــي مــرن يراعــي قيــود الوقــت وضغــوط العمــل علــى المديريــ�ن التنفيذي�ن. 

وتوقــع أن ينهــي الطالــب الربنامــج خالل ثمانية عشــر شــهرا. 
يشــار إلــى أن كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة فــي المعهــد تقــدم 
أربعة برامج ماجستري هي ماجستري اإلدارة العامة، والماجستري التنفيذي في 

اإلدارة العامة، وماجســتري اقتصاديات التنمية وماجســتري السياســات العامة.

استقبال أول دفعة يف برنامج "املاجستري التنفيذي يف اإلدارة العامة"
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استقبال 1633 طلبًا لاللتحاق بربامج املاجستري للعام 2018-2017

أعلن مكتب القبول والتســجيل وشــؤون الطالب في معهد الدوحة للدراســات 
العليا؛ عن إغالق باب تقديم الطلبات للسنة الجامعية 2017 – 2018.

 وأشــار عميــد شــؤون الطلبــة فــي المعهــد، الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة؛ 
أن عــدد طلبــات لربامــج الماجســتري تجــاوز الـــ 3500 طلــب، ترشــح منهــم 1633 
بشكل نهائي بعد أن است�كملوا اإلجراءات وتقديم البيانات والوثائق الالزمة 
لاللتحاق بمجموعة موّسعة من برامج المعهد األكاديمية للعام الجامعي 
2017-2018. حيــث شــهد هــذا العــام زيــادة بنســبة 8.5 بالمائة عن عدد الطلبات 

المقّدم في الســنة األكاديمية للعام 2017-2016 . 

وأضــاف بنحــادة، أن الطلبــات التــي وصلــت المعهــد جــاءت مــن معظــم 
بلــدان الوطــن العربــي، للمنافســة علــى دراســة الماجســتري فــي العلــوم 
االجتماعيــة واإلنســانية، واإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، وعلــم 

النفــس والعمــل االجتماعــي، ودراســة النــزاع والعمــل اإلنســاني.  
أن  علــى  الطلبــات،  بمراجعــة  المعهــد  فــي  المتخصصــة  اللجــان  وبــدأت 
يتــم اإلعــالن عــن النتائــج النهائيــة للمقبولــن علــى الموقــع اإللكرونــي 
للمعهــد ابتــداًء مــن الرابــع مــن مايو/آيار 2017، وســيكون 25 ســبتمرب/أيلول 
2017 هــو بدايــة العــام األكاديمــي فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. 
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توقيع مذكرة تفاهم بني معهد الدوحة والكلية األوروبية لإلدارة 

والتكنولوجيا يف برلني

وّقــع معهــد الّدوحــة للدراســات العليــا، الخميــس 23 شــباط/ فربايــر 2017؛ مذّكــرة 
ــا ESMT فــي برلــن.  واتفــق  ــة لــإدارة والت�كنولوجّي ــة األوروبّي تفاهــم مــع الكلّي
الطرفــان علــى التعــاون إلطــالق برنامــج ماجســتري تنفيــذي مشــرك فــي اإلدارة 
العاّمــة وإدارة األعمــال، يتضّمــن التعــاون فــي األبحــاث المشــركة وإمكانّيــة 

التنســيق فــي تطويــ�ر برامــج دراســات عليــا فــي مجــاالت أخــرى. 

ــ�ر خدمــات التدريــب فــي هــذا  ونّصــت مذكــرة التفاهــم علــى العمــل علــى تطوي
الربنامــج، بمــا فــي ذلــك تطويــ�ر المنهــج الدراســي وتصميــم المقــررات والتعليــم 
واالختبــار وتوفــري الدعــم المهنــي المشــرك، وتبــادل الخــربات في طــرق الروي�ج 

للربنامــج وأســاليب تعليــم المقــررات وتصميمهــا.

ووّقع االتفاقية في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، كل من رئيس المعهد 
بالوكالــة، الربوفيســور ياســر ســليمان معالــي، وعميــد الربامــج األكاديميــة فــي 

الكليــة األوروبيــة لإدارة والت�كنولوجيا، الربوفيســور زولتان ماكوس.

وفــي هــذا الســياق، قــال الدكتــور ياســر ســليمان معالــي؛ إّن توقيــع مذّكــرة 
التفاهــم يأتــي ضمــن أهــداف المعهــد وتطلعاتــه بتبــادل الخــربات األكاديميــة 
ــ�ز المجــاالت  والعلميــة والتعــاون المشــرك مــع المؤسســات األكاديميــة؛ لتعزي
التــي تســاهم فــي تنميــة التعليم الجامعــي والبحث العلمــي وتطوي�رهما في 

دولــة قطــر والمنطقــة العرب�يــة.

وأضــاف أن معهــد الدوحــة يلتــزم بدعــم حاجــات دولــة قطــر وتحقيــق رؤيتهــا 
لعــام 2030 وخصوًصــا فــي محــور التنمّيــة البشــرّية وبنــاء قــّوة عاملــة قائمــة 

ــ�ن الجامعــي لدعــم مشــاركة  علــى المعرفــة، وذلــك مــن خــالل اســتخدام الت�كوي
القطريــ�ن فــي القــوة العاملــة بشــكل عــام وتمكــن انتقالهــم بــن القطاعيــ�ن 

العــام والخــاص.

وعــن طبيعــة الربنامــج، أشــار الدكتــور معالــي إلــى أن الربنامــج ينفــرد بأّنــه األّول 
مــن نوعــه فــي منطقــة الخليــج والعالــم العربــي.  وســتصدر شــهادة مزدوجــة 
من كل مؤسســة تعطي شــرعيًة واعراًفا مهنًيا في القطاعن الخاص والعام. 
كما ســيتيح الربنامج تطوي�ر شــبكة دولّية تغّطي القطاعات كافة. هذا وســيكون 
الخري�جــون أعضــاًء فــي جمعّيتــي خري�جي معهــد الدوحة للدراســات العليا والكلّية 

األوروبّيــة لــإدارة والت�كنولوجّيا.

وأوضــح الدكتــور معالــي، أن الربنامــج ســيَقّدم بوصفــه برنامًجا تنفيذًيا يســتهدف 
فئــة المديريــ�ن مــن المراتــب الوســطى إلــى العليــا، والمتوقــع أن ت�كون الشــريحة 
األكــرب مــن المشــاركن فــي هــذا الربنامــج مــن القطــاع العــام فــي دولــة قطــر 

وفــي مرحلــة الحقــة مــن منطقــة الخليــج والعالــم العربــي.   

ــة لــإدارة والت�كنولوجيــا ESMT فــي برلــن؛  ــة األوروبّي مــن الجديــر ذكــره، أن الكلّي
تعــّد مــن أفضــل جامعــات إدارة األعمــال فــي ألمانيــا، وتصّنــف رقــم 21 فــي أوروبــا 
حســب Financial Times كمــا أن لديهــا أكــر مــن اعتمــاد أكاديمي أو ما يســمى بالـ

.  Triple crown
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أقيمــت فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الثالثــاء 21 شــباط/ فربايــر 
األوســط:  الشــرق  فــي  العســكرية  "النزاعــات  بعنــوان  محاضــرة  ؛   2017
تحــول الخريطــة وتغــري التحالفــات" ألقتهــا المديــرة التنفيذيــة لمنظمــة 
"هيومــن رايتــس ووتــش" - قســم الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؛ 
ســارة ليــا ويتســن، بتنظيــم مــن مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني.

افت�تــح المحاضــرة، مديــر المركــز، الربوفيســور ســلطان بــركات، قبــل أن 
تلقــي ويتســن محاضرتهــا، التــي بدأتهــا بالحديــث حــول واقــع المنطقــة 

العرب�يــة فــي الفــرة مــا بعــد الرب�يــع العربــي.
قدمــت ويتســن لمحــة عــن عمــل منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" فــي 
المنطقــة العرب�يــة، حيــث أشــارت إلــى الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا 
كــوادر المنظمــة خــالل عملهــا فــي مناطــق النــزاع؛ وعــزت ذلــك إلــى 

ــدول.  ــذي تمارســه الســلطات فــي تلــك ال القمــع ال
واســتعرضت خــالل المحاضــرة، عمــل المنظمــة فــي 3 مناطــق نــزاع عرب�يــة؛ 
الوضــع فــي ســوريا  أن  اعتــربت  حيــث  هــي ســوريا والعــراق واليمــن، 
" حــرب أهليــة  إلــى  تحــّول مــن " مطالــب شــعبية بإصالحــات سياســية" 
ذات صبغــة طائفيــة"، واعتــربت أن تلــك الصبغــة الطائفيــة ت�أججــت بســبب 

الــدول الداعمــة لــكال طرفــي النــزاع ســواء النظــام الســوري أو قــوات 
المعارضــة، واعتــربت أنهــا تحولــت لـ"حــرب بالوكالــة". 

وحــول الــدور الــذي لعبتــه "هيومــن رايتــس ووتــش" فــي المنطقــة؛ قالــت 
ويتســن إن المنظمــة كانــت "األولــى والوحيــدة التــي نشــرت أدلــة ال ت�ثبــت 
اســتخدام الســالح الكيمــاوي فــي مدينــة الغوطــة فحســب، بــل نشــرت 
أدلــة تؤكــد مســؤولية الحكومــة الســورية عــن تلــك الهجمــات التــي ذهــب 
ضحيتهــا المئــات مــن المدنيــ�ن" والتــي اعتربتهــا ســببا فــي إجبــار الحكومــة 
الســورية علــى التوقيــع علــى اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيماويــة، إال أنهــا 

تســتمر فــي اســتعمال قنابــل الكلــور المحرمــة دوليــا. 
وأضافت ويتســن، أن المنظمة ســاهمت في أرشــفة االنتهاكات الواقعة 
مــن قبــل كافــة أطــراف النــزاع بحياديــة تامــة، بصــرف النظــر عــن خلفيــة أي 
جهــة تمــارس االنتهــاكات، مؤكــدة أن الحــل فــي ســوريا ســيكون ضبابيــا ال 

ســيما بعــد إبعــاد خيــار إســقاط األســد مــن علــى طاولــة المفاوضــات. 
وفيمــا يتعلــق بالحــرب العراقيــة، اعتــربت ويتســن أن االجتيــاح األمريكــي 
للعــراق عــام 2003 "أزاح ديكتاتــوًرا، وجلــب الدمــار للعــراق" مستشــهدة 
ســنوات  خــالل  قتيــل  مليــون  مــن  ألكــر  وصلــت  التــي  الضحايــا  بأرقــام 
الحــرب، وحجــم الدمــار الحاصــل فــي البــالد، مضيفــة أن الحــرب ســاهمت 

ــول  ــا ح ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــارض يف معه ــن تح ــاره ويتس س

ــط  ــرق األوس ــكرية يف ال ــات العس النزاع
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فــي  ترت�كــب  التــي  واالنتهــاكات  الجرائــم  أن  إلــى  ويتســن  وأشــارت 
المنطقــة العرب�يــة فاقــت حــد التصــور، معتــربة بــأن الجماعــات المســلحة 
والمتطرفــة تحاكــي فــي ســلوكها تصرفــات وأفعــال الــدول واألنظمــة 
القمعيــة، كمايحصــل فــي ســوريا والعــراق وليبيــا وغريهــا مــن مناطــق 
اآلن  تعيــش  عرب�يــة  دول  خمــس  هنــاك  أن  ويتســن  اعتــربت  الصراعــات. 
فــي حالــة حــرب ، وهــي: اليمــن، ســوريا،العراق، ليبيــا، مصــر، باإلضافــة 
 50 مــن  أكــر  منــذ  دائمــة  حــرب  "حالــة  فــي  هــي  التــي  لفلســطن 

الخمســة. الحــروب  هــذه  فــي  دولــة   13 سنة"،وبمســاهمة 
 واخت�تمــت محاضرتهــا بالقــول إن هنــاك "صــورة ســوداء" للوضــع فــي 
المنطقــة العرب�يــة، وهنــاك أيضــا "حــق وعدالــة يجــب أن يتحققــا"، معتــربة 

أن "آفــاق التغيــ�ري صعبــة ولكنهــا ليســت مســتحيلة".

فــي إرســاء "نظــام طائفــي بقيــادة نــوري المالكــي" ومــا نتــج عنــه مــن 
تشــدد واســتقطاب بــن الشــيعة والســنة فــي العــراق.

ووتــش"  رايتــس  "هيومــن  إنتــاج  مــن  فيديــو  المحاضــرة،  خــالل  وُعــرض 
يرصــد شــهادات عراقيــ�ن متضرريــ�ن مــن انتهــاكات المليشــيات الشــيعية 
للمناطــق الســنية، والتــي تمثلــت بعضهــا فــي إحــراق متعمــد وتدمــري 
للبيــوت لمناطــق ذات أغلبيــة ســنّية، وأشــارت ويتســن إلــى أن المنظمــة 
ــ�ًرا يتحــدث عــن حــاالت اغتصــاب  أصــدرت يــوم االثنــن 20 شــباط 2017؛ تقري
ضــد نســاء ســنّيات مــن قبــل قــوات تابعــة لتنظيــم الدولــة اإلســالمية بعــد 

محاولتهــن الهــرب مــن مناطــق واقعــة تحــت ســيطرة التنظيــم.
حــل  أن  اعتــربت  إذ  الفلســطيني،  اإلســرائيلي  للصــراع  ويتســن  وتطرقــت 
الدولتــن هــو "محاولــة مريحة لالســتمرار في ابتالع األراضي الفلســطينية 
وتحويلهــا لوحــدات اســتيطانية"، حيــث أكــدت أن العالــم يشــهد "وفــاة حــل 
الدولتــن" وفــق تعبريهــا، ال ســيما بعــد السياســة التــي ت�تبعهــا اإلدارة 

األمريكيــة الســابقة والحاليــة حــول الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي.
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الدكتور إبراهيم فريحات لنرة "زاجل": 
"فَهُمنا للنزاعات قبل أن تصل إىل مرحلة العنف والتعاطي معها مبراحل مبكرة عىل أساس 

الفهم املوضوعي لتطورها؛ كان سيجّنب عاملنا العريب الكثري من الويالت".

أجرت الحوار: الطالبه شدى سلهب.

فــي هــذا العــدد نســتضيف الدكتــور إبراهيــم فريحــات، األســتاذ المشــارك فــي 
مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي معهــد الدوحــة للدراســات العلّيــا، 
ليحّدثنا عن أهمية هذا التخصص في العالم العربي، ويقّدم بعضا من النصائح 

للطلبة الباحثــن في المعهد.

من هو الدكتور إبراهيم فريحات؟

شــخصياً؛ مواطــن عربــي مكافــح مــن أجــل قيــم العدالــة والكرامــة اإلنســانية، 
أهــم  الشــفافية والمســاءلة والمواطنــة  إلــى  باإلضافــة  تعتــرب  والتــي 
خمســة مبــادئ تقــوم عليهــا حياتــي الشــخصية وأطالــب بتطبيقهــا فــي 

واقعنــا العربــي.
مهنيــاً؛ خبــري نزاعــات دوليــة ملتــزم بتحليــل سياســي موضوعــي وَبّنــاء يرت�كــز 
علــى تقديــم أفــكار تســاعد فــي بلــورة حلــول للصراعــات السياســية فــي 

العالــم العربــي.
ملــاذا أصبــح مهــامً دراســة تخصــص النزاعــات والعمــل اإلنســاين 
ــب  ــة للطال ــرص املتاح ــن الف ــاذا ع ــة؟ وم ــة العربي يف املنطق

املتخــرج مــن هــذا الربنامــج؟

دراســة النزاعــات فــي العالــم العربــي كانــت مهّمــة علــى الــدوام، فَفهُمنــا 
للنزاعــات قبــل أن تصــل إلــى مرحلــة العنــف والتعاطــي معهــا بمراحــل مبكــرة 
علــى أســاس الفهــم الموضوعــي لتطورهــا؛ كان ســيجّنب عالمنــا العربــي 

الكثــري مــن الويــالت التــي ربمــا ت�أخــذ عقــوداً مــن الزمــن مــن أجــل تجاوزهــا.

 لهــذا الســبب قمــت بتصميــم مقــّرر دراســي يرّكــز علــى بنــاء "أنظمــة إنــذار 
مبكــر" لرصــد نضــوج النزاعــات مــن المرحلــة الكامنــة إلــى مرحلــة العنــف 
والصــدام الدمــوي. أمــا اآلن وقــد دخلــت المنطقــة منعطًفــا دموًيــا بنيوًيــا؛ 
فلــم يعــد مــن الممكــن تجنــب فهــم أســس وديناميــات هــذه النزاعــات، 
المســلحة قــد دخلــت  الصراعــات  للــرد عليهــا؛ ألن  المناســبة  والطريقــة 
ولألســف الــى كل زوايــا حياتنــا فــي العالــم العربــي، فقــد جــاءت النزاعــات 

إلينــا قبــل أن نذهــب اليهــا لعالجهــا. 

العالــم العربــي يشــهد أعلــى نســبة صــراع  )conflict ratio( فــي العالــم، وال 
يوجــد بــه برامــج متخّصصــة فــي الدراســات العليــا تركــز علــى فهــم النزاعــات 
وطــرق معالجتهــا والعمــل علــى االســتجابة لألزمــات اإلنســانية ومراحــل 
إعــادة االعمــار مــا بعــد النزاعــات المســلحة، ولهــذا ســيكون هنــاك فــرص 
للطلبــة المتخرجــن مــن هــذا الربنامــج للعمــل فــي العديــد مــن المجــاالت 
ذات العالقــة، مثــل العمــل األكاديمــي والبحثــي، والمنظمــات الدوليــة 
مجاالتــه  فــي  اإلنســاني  والعمــل  والدبلوماســي،  السياســي  والعمــل 
المختلفــة، ومهمــا يكــن القطــاع الــذي يعمــل بــه المتخــّرج؛ فــإن اكتســاب 
مهــارات التفــاوض والوســاطة وتســوية النزاعــات وغريهــا مــن المهــارات 

النجــاح  علــى  المتخــرج  ســتعن  الربنامــج  عليهــا  يركــز  التــي  التطبيقيــة 
والتميــز فــي المجــال الــذي يختــار العمــل بــه مســتقبالً.

التــي تعمــل عليهــا حاليــاً، وأهــم  البحثيــة  مــا املشــاريع 
القادمــة؟ اإلصــدارات 

بعــد أن أتممــت أعمــال بحثّيــة ميدانّيــة فــي الســنوات الماضّيــة فــي كل مــن 
اليمــن وليبيــا وتونــس وفلســطن ولبنــان واألردن، ارت�أيــت بأّنــه قــد حــان الوقت 
ــاءة إلدارة التوتــر فــي العالقــات العرب�يــة أو الخليجيــة أو  لــي لتقديــم رؤى بّن
الســعودية – ســّمها مــا شــئت – مــع ايــران. هــذا التوتــر هــو مســؤول لدرجــة 
معينة عن كثري من نزاعات المنطقة، وعلى األقل نظرًيا، يفرض أن أي تحسن 
علــى هــذا الصعيــد سيســاهم بشــكل جــدي فــي تســوّية أو احتــواء عــدد منهــا. 
ــ�ران  قــد يكــون مــن الطمــوح الحديــث عــن حلــول جذريــة فــي العالقــة مــع إي
بوقتهــا الحالــي؛ وذلــك بســبب مــا وصلــت إليــه العالقــة مــن مســتويات 
متقدمــة مــن الصــراع - أو الحــرب البــاردة كمــا يســميها بعــض المحللــن 
السياســي�ن - ولذلــك يرّكــز بحثــي الحالــي علــى مرحلتــن، تقــّدم األولــى رؤيــا 

إلدارة التوتــر حتــى ال يخــرج النــزاع عــن الســيطرة 
مــن  جديــدة  مســتويات  إلــى  ويتدهــور 

العنــف فــي المنطقــة، وتعالــج المرحلــة 
الثانيــة حلول متوّســطة وطويلــة األمد 
لتســوية النــزاع، هــذه الــرؤى البحثيــة 
ســتصدر علــى شــكل مقــاالت علمّيــة 

محّكمــة وكتــاب.
الــذي  الثانــي  البحثــي  المشــروع   
الحلــول  نقــد  هــو  عليــه؛  أعمــل 

الميكانيكّية التــي أفرزتها المفاوضات 
الفلســطينّية - اإلســرائيلية واتفاقــات 

تقــوم  بدائــل  أوســلو، والّتركيــز علــى 
أواًل علــى مفهومــي الكرامــة والعــدل 

للفلســطيني التــي حاولــت ســلبه منها 
الرســمية  التفــاوض  منظومــة 

الدوليــة.
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ــك يف  ــا أولويات ــة، م ــد الدوح ــل يف معه ــك للعم ــب انتقال عق

ــة؟ ــرة القادم الف

األولوّيــة الكــربى لــي فــي الوقــت الحالــي، هــو العمــل مــع زمالئــي فــي مركــز 
إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني وبشــكل مكثــف، مــن أجــل بنــاء برنامــج أكاديمــي 
متخصــص بمســتوى يتطابــق مــع المعايــ�ري األكاديمّيــة العالمّيــة يمنــح درجــة 
الماجســتري فــي الوقــت الراهــن، والدكتــوراه بعــد ذلــك، وقــادر أيضــاً علــى 
المساهمة بتلبية احتياجات العالم العربي من تدريب وت�أهيل كادر أكاديمي 
متخصــص يكــون قــادراً علــى التعامــل مــع النزاعــات العرب�ّيــة المجتمعّيــة منهــا 
والسياســّية ويضيــف للعمــل اإلنســاني الطوعــي والخــريي الحالــي بعــد 

أكاديمــي علمــي متخصــص.

معــروف عنــك بــني زمالئــك نشــاطك املســتمر ومتيــزك يف 
ــة  ــة وصحفيّ الكتابــة واملشــاركة يف مؤمتــرات ومقابــالت إعالميّ
دوريـّـة، كيــف تــوازن بــني العمــل األكادميــي والظهــور اإلعالمي؟ 

ومــا تعريفــك للتميــز؟

عالميــاً، يواجــه العمــل األكاديمــي نقــداً باتهامــه باالنفصــال عــن الواقــع 
والعيــش بـ"بــروج عاجّيــة" بعيــدة عــن المشــاكل والتحديــات التــي تواجههــا 
مجتمعاتهــم. إننــي أرفــض هــذا االنفصــال وأؤمــن بــدور األكاديمــي بالقيادة 
فــي مجتمعــه؛ مــن خالل تقديم حلول وأفكار تســاعد فــي النهوض بالواقع 
المحيــط بــه، كمــا أننــي أؤمــن بــأن نجــاح األكاديمــي هــو ليــس بعــدد المقــاالت 
التــي ينشــرها فــي الدوريــات المتخصصــة فقــط ولكــن بقدرتــه علــى الت�أثــري 
اإليجابي ببيئ�ته وهذا هو تعريفي للتميز، ولذلك ترّكز جميع كتاباتي على 
تقديــم أفــكار وتوصيــات وحلــول تســاعد علــى تخطــي التحديــات والعقبــات 

التــي تواجــه حالــة النهــوض فــي المجتمــع العربــي. 

وال يمكــن لهــذه الموازنــة أن ت�تــم داخــل أوقــات العمــل الرســمي فكثــري 
مــن مقابالتــي التلفزي�ونيــة مثــالً ت�تــم ليــالً وأحيانــاً بعــد منتصــف الليــل بســبب 
اختالف الوقت، كأن يكون هنالك مقابلة مع شبكة CNN اإلخبارية أو غريها 

مــن محطــات اإلعــالم االمريكيــة. 

أؤكــد أن مســألة الحديــث فــي الشــأن العــام هــي أوالً وأخــرياً اهتمــام ذاتــي 
ال يخضــع لقوانــن الســوق، فهــذا أمــر نشــأت عليــه منــذ طفولتــي حيــث أذكــر 
أنــي حينمــا كنــت فــي الصــف الخامــس االبتدائي )عمر 11 ســنة( كنت أســتخدم 
المــال الــذي يمنحنــي إيــاه والدي رحمه اهلل من أجل شــراء "ســاندوتش" آكله 
خــالل وجــودي فــي المدرســة؛ لشــراء صحيفــة "الفجــر" التــي كانــت تصــدر في 
فلســطن آنــذاك، وكنــت أقــرأ األخبــار السياســية فقــط، كذلــك فــإن االنتمــاء 
للشــأن العــام قــد أضــاف لــي الكثــري مــن المتاعــب، حيــث أدى بــي ذلــك إلــى 
االعتقــال السياســي فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي للمــرة األولــى لمــدة 
شــهري�ن ونصــف عندمــا كان عمــري 16 ســنة، وذلــك بســبب تنظيــم مظاهرات 
طالبية متضامنة مع إضراب المعتقلن الفلســطيني�ن في ســجون االحتالل 
اإلســرائيلي عــن الطعــام، والحقــاً أمضيــت 13 شــهراً كســجن سياســي خــالل 

االنتفاضــة الفلســطينّية األولى. 

ــو  ــا خريج ــم به ــي أن يتس ــي ينبغ ــزات الت ــم املي ــا أه ــك م برأي
ــرج؟ ــد التخ ــة بع ــاة العملي ــوج يف الحي ــد للول املعه

هنــاك ميزتــان ال يمكــن التســاهل فيهمــا بالنســبة للمتخرجــن مــن الربنامــج، 
القــدرات البحثّيــة العلميــة المتقّدمــة المطابقــة للمعايــ�ري الدولّيــة للبحــث 
العلمي، ومن ثم المهارات التطبيقّية التي تساعد المتخّرج على التعامل 

مــع واقــع النزاعــات فــي محيطــه.
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الجامعــات  يف  والتدريــس  الغــرب  يف  جيــدة  فــرة  قضيــت 

األوروبيـّـة واألمريكيّــة، برأيــك مــا أفضــل الذكريات العالقــة هناك؟ 

ــة يف  ــرب مقارن ــة يف الغ ــل والدراس ــة العم ــم تجرب ــف تقي وكي

ــريب؟ ــامل الع الع

أذكــر أن بدايــة دراســتي بربنامــج الدكتــوراة فــي النزاعــات الدوليــة فــي 
جامعــة جــورج ميســن قــد صــادف وقــت بدايــة مفاوضــات كامــب ديفيــد عــام 
2000 بــن الفلســطيني�ن واإلســرائيلي�ن. وقــد تنــّدر زمالئــي فــي برنامــج 
الدكتــوراه قائلــن "لمــاذا تريــد أن تــدرس النزاعــات اآلن وقــد اجتمــع الطرفــان 
علــى بعــد أميــال مــن هنــا لحــل الصــراع فقــد ال تجــد عمــالً بعــد حصولــك علــى 
ــأن المفاوضــات ستفشــل  الشــهادة فــي هــذا التخصــص." فكانــت إجابتــي ب
حتًمــا وإن توّصلــت إلــى اتفــاق بصيغــة معّينــة، فإّنــه لــن يصمــد ولــن يطبــق؛ 
وذلــك كــون المفاوضــات بطبيعتهــا ميكانيكّيــة تفتقــد إلــى روح ومبــادئ 
العــدل والمســاواة، فــأي مفاوضــات يجــب أن تبــدأ أوالً مــن االعــراف بالنكبــة 
الفلســطينية وتقــوم علــى مبــادئ العــدل كأســاس للســالم، أمــا مفاوضــات 

كامــب ديفيــد فهــي تمثــل فقــط ت�أجيــل للصــراع بأحســن حاالتــه.
 قصــة أخــرى مرتبطــة بحالــة التنافس الحاد ما بن دراســات النزاع والدراســات 
األمنّيــة فــي الجامعــات األمريكيــة، حيــث ترّكز األولى على التعامــل مع جذور 
الصــراع، بينمــا تعتمــد األخــرى علــى الحلــول األمنّيــة للتعامــل مــع ظاهــرة 
ــدأت تدريــس  ــزاع، وكل حقــل يّدعــي امتالكــه للمنهــج األفضــل. فعندمــا ب الن
مقــررات فــي تخصــص النزاعــات فــي دائــرة الشــؤون الدوليــة فــي جامعــة 
جــورج واشــنطن ونتيجــة لإقبــال الــذي شــهدته هــذه المقــررات واهتمــام 
ــة فــي الجامعــة أن  الطلبــة بهــا؛ فقــد طلبــت منــي دائــرة الدراســات األمنّي
أقــدم المســاق لطلبتهــم وذلــك حتــى يتعّرفــوا علــى النهــج اآلخــر للتعامــل 

مــع الصــراع ولكــن لألســف فقــد غــادرت الجامعــة قبــل أن أقــوم بذلــك. 

مــا األمــر األكــر أهميــة برأيــك الــذي ترنــو إليــه خــالل الســنوات 

واملســتوى  الشــخيص  املســتوى  عــىل  القادمــة  القليلــة 

املهنــي؟

أعتقــد بــأّن القضّيــة الفلســطينّية قــد واجهــت إهمــاالً واضًحــا خــالل الســنوات 
القليلــة الماضيــة، ألســباب ت�تعلــق بعضهــا بمــا تمــر بــه الــدول العرب�يــة مــن 
أحــداث، وأخــرى لهــا عالقــة بالنهــج التفاوضــي الــذي اعتمدتــه القيــادة 
فــي ســوريا ومصــر وليبيــا واليمــن  يختلفــون  قــد  العــرب  الفلســطينية. 
ولكنهــم يتفقــون فــي فلســطن. وهنــا ال أقصــد النظــام الرســمي العربــي 
وإنمــا النخــب السياســة واألكاديميــة، بالتالــي أطمــح إلــى االهتمــام بهــذا 

الجانــب لدراســة مــا يمكــن عملــه علــى هــذا الصعيــد.

ما الذي جذبك للعمل يف معهد الدوحة للدراسات العليا؟

العديــد مــن األســباب جذبتنــي للعمــل فــي المعهــد، من أهمهــا رســالته ذات 
المضمــون النهضــوي العربــي، حيــث كان هــذا ســبًبا رئيًســا تركــت مــن أجلــه 
الواليــات المتحــدة وتوجهــت للبنــاء فــي العالم العربــي. تركيز المعهد على 
البنــاء بأيــاٍد عرب�يــة وعقــول عرب�يــة وضمــن معايــ�ري عالمّيــة؛ بعــث برســالة لــم 
يكــن لشــخص باهتماماتــي وقناعاتــي أن يمــّر عليهــا مــرور الكــرام. إضافــة 
لذلــك، فــإّن تخصيــص المعهــد للوقــت واإلمكانيات المطلوبة للبحث العلمي 
قــد جعلنــي أقبــل االنضمــام للمعهــد حيــث يقــع البحــث العلمــي علــى رأس 

اهتماماتــي المهنيــة والشــخصية.

كيف تقيض أوقاتك يف الدوحة؟

إلــى  دومــًا  الســفر  منــي  يتطلــب  وهــذا  دوليــة  نزاعــات  متخصــص  أنــا 
مناطــق النزاعــات للبحــث الميدانــي والحديــث فــي مؤتمــرات دوليــة حول 
هــذا األمــر. فباإلضافــة إلــى معظــم مناطــق النزاعــات العرب�ّيــة بحثــت فــي 
مناطــق عالمّيــة مثــل كوريــا الجنوبيــة وكوســوفو وهايتــي وإثيوبيــا 
وغريهــا الكثــري، حتــى أّن بعــض مــن إجازاتــي الســنوّية ســابًقا قضيتهــا 
فــي مناطــق نزاعــات، وقــد دفــع هــذا األمــر زوجتــي ذات مــرة للقــول لــي 
بأنــي ربمــا أمضــي إجازاتــي بالدوحــة وعملًيــا أعيــش بالطائــرة، وأبنائــي 
يرونــي فــي اإلعــالم أكــر ممــا يرونــي علــى أرض الواقــع، ولكــن الحمــد 
جــدًا،  ضــروري  هــو  لمــا  إاّل  اآلن  أســافر  وال  كثــرًيا  ذلــك  تغــرّي  فقــد  هلل 
ووقتــي اآلن ينقســم مــا بــن العمــل واألســرة وقليــاًل لألصدقــاء. مــا زال 
الوقــت بمــا فيــه ســاعات المســاء وعطلــة نهايــة األســبوع يســيطر عليــه 
العمــل وأحــاول باســتمرار أن أعطــي وقتــًا أطــول للعائلــة واألصدقــاء 

ولألســف لــم أوفــق كثــريًا ولكنــي لــم أتوقــف عــن المحاولــة.
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نادي األدب يف املعهد يعقد ورشة تدريبية للمناظرات

طلبة من معهد الدوحة يعرضون "مرسحية طه " ألول مرّة يف الدوحة

الطالبة: شدى سلهب 

نظــم نــادي األدب فــي معهــد الدوحــة وبالتعــاون مــع مركــز قطــر للمناظــرات 
ورشــة تدري�بيــة لفــن المناظــرات، وذلــك بحضــور 20 طالبــًا مــن طلبــة كليــة 
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية وكليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة.

وقــال المــدرب ســعد األســد مــن مركــز قطــر للمناظــرات؛ إن هــذه الورشــة 
قضايــا  علــى  وإطالعهــم  المناظــرات  بفــن  الطلبــة  تعريــف  إلــى  تهــدف 
مــن  العديــد  لحــل  أداة  المناظــرة  أن  باعتبــار  مهمــة  وسياســية  اجتماعيــة 
المشــاكل، وأشــاد األســد بالمســتوى المعرفــي لطلبــة المعهــد وتفاعلهــم 
مــع مــا ُطــرح، ُمركــّزًا علــى ضــرورة وجــود فريــ�ق مناظــرات للمعهــد ُينافــس 

للجامعــات فــي قطــر. الوطنيــة  البطولــة  فــي 

وتحــّدث الطالــب فــي قســم الفلســفة عبــد اهلل الجلبــزوري بــأن هــذه الورشــة 
ســاهمت فــي إكســابه طريقــة جديــدة فــي التفكــري المبنــي علــى الحجــة 

واإلقنــاع، ُمضيفــًا أن هــذا النــوع مــن الــورش ُيحــدث نقلــة نوعيــة ليــس فقــط 
فــي إطــار المناظــرات، وإنمــا فــي الحيــاة اليوميــة أيضــًا، مــا دامــت األخــرية 

نوعــًا مــن التدافــع اليومــي بــن اآلراء.

وقالــت الطالبــة مجــد حمــد مــن قســم األدب المقــارن؛ إن الورشــة التدري�بيــة 
ســاهمت فــي خلــق عصــف ذهنــي قــوي تجــاه مــا تــم طرحــه مــن قضايــا، 
والتــي ســاهمت فــي إيصالنــا إلــى الحــد األقصــى مــن التفكــري بطــرق ُمبت�كــرة 

وغــري تقليديــة وذلــك إليصــال فــن المناظــرة للجميــع.

ومــن الجديــر ذكــره، أن سلســلة مكثفــة مــن الورشــات التدري�بيــة ســوف تعقــد 
األســبوع الحالــي تمهيــدًا للمشــاركة فــي البطولــة الوطنيــة للمناظــرات.

نظمــت مجموعــة "الروزنــا" الشــبابية خامــس فعاليــات الموســم الفلســطيني 
والتــي تضمنــت عرضــًا مســرحيًا حمــل عنــوان "طــه"، وذلــك علــى مســرح الدرامــا 
فــي الحــي الثقافــي كتــارا حيــث ُعرضــت ألول مــّرة فــي العاصمــة القطريــة 
الدوحــة. وجــاءت هــذه الفعاليــة بتنظيــم ومشــاركة فاعلــة لثالثــة مــن طلبــة 
كلّيتــي العلــوم االجتماعّيــة واإلنســانّية وكلّيــة اإلدارة العاّمــة فــي معهــد 

الّدوحــة للدراســات العليــا.

الفلســطيني  الفنــان  وتمثيــل  ت�أليــف  مــن  التــي  المســرحّية  هــذه  وت�أتــي 
عامــر حليحــل؛ لــروي ســرية حيــاة وأعمــال الشــاعر الفلســطيني طــه محمــد 
علــي الــذي رحــل عــام 2012 بعــد رحلــة مثــرية وقاســية مــن اللجــوء مــن بلدتــه 

المهجــّرة صفوريــة فــي فلســطن المحتلــة.

وقالــت منســقة مجموعــة الروزنــا الطالبــة فــي قســم السياســة العامــة 
فــي المعهــد، هبــة أبــو ســتة؛ "إن هــذه الفعالّيــة ت�أتــي فــي إطــار ســعينا 
كمجموعــة شــبابية لنقــل تجــارب وإبداعــات المســرح الفلســطيني لجمهــور 
متنــوع فــي الدوحــة، خاصــة أن الفنــان حليحــل اســتطاع أن يمّثــل أدوارًا مختلفة 

بمفــرده ُمســتخدمًا بذلــك فــن المونودرامــا".

بــدوره اعتــرب الفنــان عامــر حليحــل أن "مســرحية طــه" جــاءت "لتلخــص التجربــة 
اإلنســانية لمراحــل نكبــة الشــعب الفلســطيني"، ُمســتعرضًا فيهــا محطــات مــن 
ــح  ــذي عانــى الحرمــان والفقــدان حتــى أصب ــاة الشــاعر طــه محمــد علــي ال حي
شــاعرًا فــي نهايــة عمــره، وأضــاف؛ "لقــد كنــت ُمرّقًبــا لعــرض المســرحّية فــي 
الّدوحــة، خاّصــة أّنهــا المــّرة األولــى لــي فــي دول الخليــج، إاّل أن مــا مّيــز هــذا 

العــرض هــو تعددّيــة وتنــّوع الجمهــور الحاضــر مــن جاليــات عرب�ّيــة مختلفــة، 
وهــو مــا جعــل هــذه التجربــة فريــدة بالنســبة لــي".

يذكــر أن "الموســم الفلســطيني" الــذي تنظمــه مجموعــة الروزانــا، كان قــد 
بــدأ فعالياتــه فــي أكتوبــر 2016 وذلــك بمشــاركة الرســام الفلســطيني محمــد 
قريقــع والباحــث الفلســطيني الحاصــل مؤخــرًا علــى جائــزة "قصــة نجــاح" طــارق 
البكــري، إضافــة إلــى فعاليــة "قعــدة فلســطينية" التــي اســتقطبت شــعراء 
مــن كافــة األراضــي الفلســطينّية حيــث مثلــت روال ســرحان مدينــة القدس،علي 
مواســي األراضــي المحتلــة، مصطفــى مطــر قطــاع غزة،عرفــات الديــك الضفــة 

الغرب�يــة، ديمــة الخطيــب مــن الدوحــة. 

وفيمــا يتعلــق بأولــى فعاليــات عــام ٢٠١٧ فقــد تمثلــت فــي الليلــة الفنيــة 
للفنانــن  الزجــل  بــن  فقراتهــا  تنوعــت  والتــي  بيــدر"  "ضحكــة  الفلســطينية 
محمــد النــداف ومحمــد عدنــان، والفنــان أيمــن أمــن مــن مخيــم شــتيال فــي 
لبنــان، إضافــة للفنانــة روال عــازر مــن الناصــرة، وفرقــة الدلعونــا مــن الدوحــة، 
ــان  ــة، والكوميدي ، ونجــم Arabs got Talent محمــد الديــري مــن الضفــة الغرب�ي

محمــد زكارنــة مــن الدوحــة.

فعاليــات  بتنظيــم  وذلــك   2017 مايــو  لغايــة  الموســم  فعاليــات  وتســتمر 
ثقافيــة، وتوعويــة، وفنيــة متنوعــة بحضــور نخبــة مــن المثقفــن والفنانــن 
الفلســطيني�ن باإلضافــة إلــى فــرق فنيــة فلســطينية فــي المســرح والرســم 

والغنــاء والشــعر والدبكــة.
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الّصناعة املعجميّة عند العرب

الطالب: أشرف اقريطب  

ســأحاول فــي هــذه المقالــة الحديــث عــن 
موضــوع أبــدع فيــه العــرب القدمــاء، وهــو 
مــع  خاصــة  المعجمّيــة،  الّصناعــة  موضــوع 
ظهــور أول معجــم عربــي شــامل يســمى 
أحمــد  بــن  للخليــل  ُينســب  والــذي  العــن 
هــذه  نشــأة  توضيــح  محــاوال  الفراهيــدي. 
أهميــة  وموضحــا  العــرب،  عنــد  الّصناعــة 
ت�أليــف المعاجــم وإنشــائها لحفــظ الّلغــة مــن 

الّلحن واالندثار.

المعاجــم؟ وكيــف  بصناعــة  العــرب  تمّيــز  كيــف  المطــروح؛  الســؤال  يبقــى  إذ 
ــة،  ــات الّلغــة العرب�ّي ســاهم الخليــل فــي إنشــاء معجــم يجمــع كل جــذور وتقليب
وســأحاول اإلجابــة عــن هذيــن الســؤالن وبعــض األســئلة األخــرى تباعــا فــي 

مقالتــي هــذه.

   نبــدأ تحليلنــا بتحديــد المفاهيــم؛ فمــاذا نقصــد بالّصناعــة؟ المقصــود بالّصناعــة 
ذلــك الفــن العملــي، أي فــن كتابــة المعاجــم، حيــث يشــمل الّتخطيــط والّت�أليــف 
لألعمــال المرجعّيــة المرتبــة علــى المداخــل، مثــل المعاجــم، الفهــارس وعموما 
إرشــادات االســتعمال التــي تعطــي معلومــات. إذا فالّصناعــة المعجمّيــة مــاّدة 
لســانّية ُتعنــى بت�أليــف المعاجــم والقواميــس كمــا ذكرنــا. ونحــن هنــا نتحــدث 
عــن الّصناعــة فــي ارتباطهــا بمجــال المعجــم، أي الّصناعــة المعجمّيــة. فمــا 

المقصــود بالمعجــم لغــة واصطالحــا؟

 ّلغــة: جــاء فــي تــاج العــروس أن مــادة "عجــم" إنمــا وقعــت فــي كالم العــرب 
لإبهــام واإلخفــاء، وضــد البيــان واإلفصــاح، والعجمــة علــى رأي حســن نّصــار 
ــا  )1968( "الحبســة فــي اللســان، ومــن ذلــك رجــل أعجــم وامــرأة عجمــاء إذا كان
ال يفصحــان وال يبينــان كالمهمــا، واألعجــم األخــرس أيضــا، والعجــم والعجمــي 
غــري العــرب، لعــدم إبانتهــم أصــال". فــي االصطــالح يبقــى المعجــم كتابــا يتنــاول 
مفــردات الّلغــة علــى اختــالف أنواعهــا، بتحديــد معانيهــا وأنواعهــا، ويســهم 
إلــى حــد بعيــد فــي حفــظ الّلغــة مــن االندثــار والفســاد جــراء اختــالط العــرب 
بالعجــم، والحفــاظ علــى الــراث الفكــري واألدبــي والفنــي والحضــاري عمومــا.

  بعــد تحديدنــا للمفاهيــم المفاتيــح فــي هــذه المقالــة، ال بــأس أن ُنلقــي نظــرة 
تاريخيــة عــن نشــأة هــذا الفــن المعجمــي.

لــن ُننكــر ونقــول بــأن صناعــة المعاجــم بــدأت مــع العــرب، إذ يقــول أحمــد مختــار 
اليهــود  يــد  علــى  ســحيق  عهــد  منــذ  المعاجــم  صناعــة  "بــدأت   )2009( عمــر 
واليونانيــ�ن والمصريــ�ن والقدمــاء والصينيــ�ن، ثــم نمــت فــي العصــر الوســيط 
علــى أيــدي العــرب، ومنهــم اســتفاد العربانيــون وغريهــم". هكــذا فباســت�ثناء 
الّلغــة  علــوم  كتــب  ناحيــة وفــرة  مــن  رائــدة  اعتــربت  التــي  الصينيــة  التجربــة 
وتســليط الضــوء علــى المعجــم، ال يوجــد شــعب آخــر يفخــر بصناعــة المعاجــم غــري 
العــرب. حيــث انبثقــت فكــرة المعاجــم الشــاملة لّلغــة مع رائــد المعجميــ�ن العرب 
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي الــذي حــاول أن يجمــع مفــردات الّلغــة بــن دفتــي 
معجمــه العــن، حيــث قــدَّم نظامــا صوتيــا خاصــا بــه ســار عليــه أكــر الّلغويــ�ن 
ممــن جــاؤوا بعــده. فطريقــة الخليــل الرياضيــة واإلحصائيــة فــي التعامــل مــع 

المداخــل؛ طريقــة دقيقــة، رغــم قلــة وســائل الت�كنولوجيــا واألجهــزة الصوتيــة 
آنــذاك. لكــن الخليــل بفطنتــه ودهائــه وخربتــه الصوتّيــة )كان ذواقــا للحــروف( 
اســتطاع أن ُيقــّدم طريقــا مســتقيما ســار علــى دربــه العديــد مــن المعجميــ�ن 

والّلغويــ�ن، وهــذا مــا يــربز تفــوق العــرب فــي هــذه الّصناعــة.

   هــذه كانــت إذن نظــرة موجــزة عــن تاريــ�خ الّصناعــة المعجمّيــة عنــد العــرب، 
ــة القديمــة. إّن وجــود المعاجــم  ختامــا أحــاول أن أبــن أهميــة معاجمنــا العرب�ّي
علــى  األجيــال  احتياجــات  رفــع  بينهــا  مــن  جليلــة  خدمــات  لنــا  قــدَّم  القديمــة 
علــى  اإلنســان  ُتســاعد  التــي  األســباب  مــن  فالمعاجــم  المختلفــة،  العصــور 
معرفــة األشــياء المجهولــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تعتــرب أبــرز المصــادر 
األدبيــة، وكمــا نعلــم فــاألدب هــو شــريان حيــاة المجتمــع وبقطــع هــذا الشــريان 

ُتدمــر حيــاة المجتمــع.

ال عجــب أن يبهــر الغرب�يــون بهــذا التفــوق فــي مجــال المعجــم، وأن يشــهدوا 
للعــرب بالســبق والتميــز، لكــن مــع العصــر الحديــث وتطــور المعاجــم عالميــا 
تجمــد المعجــم العربــي، بحيــث لــم يعــد يفــي بالمواصفــات الضروريــة، أو يلبــي 

احتياجــات الُمســتهلكن المتنوعــة والمتفاوتــة.

  لُيطــرح ســؤال؛ هــل الباحــث العــرب، بتوفــر الوســائل التقنيــة الحديثــة، قــادر 
علــى إنشــاء معجــم تاريخــي ُمحوســب، يكــون قــادرا علــى ســّد احتياجات اإلنســان 

العربــي المثقــف وتطّلعاتــه؟

نعــم .. إنــك أنــت!

الطالبة : زينب  المحمود

يومًيــا نبحــث عــن حلول لمشــاكلنا فــي العمل، 
ألبنائنــا،  الســليمة  الرب�يــة  طــرق  ونقتفــي 
التدري�بيــة،  والــدورات  الــورش  فــي  ونســّجل 
لنزيــد مــن معارفنــا، ونستشــري خــرباء التغذيــة، 
للتخلــص مــن الــوزن الزائــد، ونخّطــط للســفر 
واالســتجمام، ونتفــق مــع األهــل لرحلــة أو 
وليمــة لكســر الروتــن والمتعــة، وغريهــا مــن 
األمــور التــي نبحــث مــن خاللهــا عــن الســعادة 
والراحــة وتغيــ�ري الجــو، ولنتعايــش مــع واقعنا، 

ولنحصل على ما يسد رمق الشعور بما نحتاجه إزاء متغريات العصر.

لدينــا الكثــري مــن المفاتيــح لنفتــح األبــواب الموصــدة فــي طريقنــا، ولدينــا مــن 
اإلمكانيــات مــا يجعلنــا نشــعر بأفيــاء مــن الرضــا والســرور، وتعيننــا علــى الوصــول 
إلــى ذروة النجــاح فــي خضــم الحيــاة، ولكننــا نجهــل اســت�ثمار هذه اإلمكانيــات وتلك 
المفاتيح، ولو اســتطعنا لحققنا ألنفســنا شــعوراً ليس له مثيل، وأينما كنت وفي 
أي ظرف عشــت ستســتطيع مواكبة حياتك ومجاراة من حولك، وتجاهل العراقيل 

التــي تواجهــك.

سنقف اآلن ونطرح السؤال اآلتي: 

مــا الــذي قمنــا بــه اليــوم؟ ســت�كون اإلجابــة مختلفــة مــن شــخص إلــى آخــر، هنــا يكمــن 
الســر فــي راحتــك عندما تســتطيع تحديد الشــيء الــذي أراح قلبــك، والذي شــعرت من 
خالله بأنك شــخص مفيد، وأنك قدمت لنفســك ولمن حولك شــيئاً يســتحق التقدير.



12

العدد العاشر  -  مارس/آذار 2017

نعــم، إنــك أنــت، وتســتطيع إنجــاز أعمــال تجعلــك مرتاًحــا وســعيًدا، هــا قــد أشــرقت 
شمس يومك وأنت تفتح أجفاًنا باتت في حفظ باريها، وتحرك أطراًفا كانت باسم 
اهلل مرتاحــة، تبــدأ يومــك بـــ »الحمــد هلل الــذي أحيانــا بعدمــا أماتنــا وإليــه النشــور«، 
ت�توضأ لرفع بالت�كبري صالتك، ومن ثم تشــرع في يومياتك وأنت تســتحضر الوجود 
بالموجــود، وت�ت�أّمــل المخلوقــات وتعيــش مغامــرة اللحظــات الحلــوة والمــرة بــكل 

تفاصيلهــا، دون أن تــ�رك فــي ذاكرتــك رواســب الحــزن واأللــم.

اجعــل كل مــا يمــر بــك شــريًطا مــن الحكايــات الممتعــة التــي تجعلــك باســم الثغــر، 
وماثــل الخــربة، جاعــالً شــعارك: »أنــا أســتطيع أن أكــون أفضــل فــي كل الظــروف«، ال 
يوجــد شــيء يعيقــك أكــر مــن نفســك، لــذا احــرص علــى برمجــة ذاتــك لتمت�ثــل قيًمــا 
وســلوًكا تدفعــك نحــو مــا يحقــق لك الراحة والســعادة فــي أّية لحظة وبــأي مكان، 
تصرفاتــك هــي التــي ســتجلب لــك المتعــة أو الملــل، فــرى بــأن النــاس تســافر مــن 
أوطانهــا ألجمــل البقــاع وأحلــى طبيعــة ظًنــا منهــا بأنهــا ســتجد مــا يبــدد ضيقهــا، 
ولكــن الصدمــة حينمــا ت�كتشــف النفــس أنهــا بقيــت علــى حالهــا، وربمــا زادت مــن 
درنهــا، والقصــص التــي نســمعها حــول تغي�ري الحــال والنفس كثرية، فال يمكن تغي�ري 
حــال مــن دون تغيــ�ري النفــس يقــول تعالــى: »إن اهلل ال يغــري مــا بقــوم حتــى يغــريوا 

مــا بأنفســهم«، فالنفــس النفــس فإنهــا مفتــاح تغيــ�ري الحــال وتحقيــق المحــال. 

فلننعم بأنفسنا ونجعلها خري مخلوقات األرض كما كرمها اهلل، ولندرك تماماً أن 
الســعادة والشــقاء بيدنا وبامت�ثال أمر اهلل واجتناب نواهيه.

هل ميكن للصحافة أن تكون محايدة؟

ترجمة: محمد الخمايسه

مديــر  نائــب  يســتعرض  المقــال،  هــذا  فــي 
تومــاس  بــرس،  األسوشــيتيد  وكالــة  تحريــ�ر 
المحايــدة  للصحافــة  الفّعــال  الــدوَر  كينــت؛ 
فــي تغطيــة القصــص الخربيــة، ال ســيما أنــه 
اإلنصــاف  معايــ�ري  عــن  المســؤول  أيضــا 
محكًمــا  وعمــل  الوكالــة،  فــي  والدقــة 
لألعمــال المرشــحة لجائــزة البولتــزر، ويعمــل 

مستشاًرا لشبكة الصحافة األخالقية.

القيمة الدائمة للصحافة المحايدة
فكــرة  ينســفون  الجديــدة  الصحفيــة  النمــاذج  دعــاة  زال  ومــا  ســنوات،  منــذ 

ينســفون! زالــوا  ومــا  ُمجــٍد،  غــري  هدًفــا  بكونهــا  الحياديــة 

فــي مهرجــان الصحافــة العالمــي والــذي أقيــم فــي رب�يــع العــام الماضــي فــي 
إيطاليــا، تعالــت أصــوات التصفيــق والضحــك بعــد أن رّوس أحــد المتحدثــن كلمتــه 

بجملــة “الموضوعيــة هــراء محــض”!

مــن  بالرغــم  مرًنــا،  مصطلًحــا  الحياديــة  مصطلــح  زال  مــا  اللحظــة،  حــد  وإلــى 
الســخرية والصــورة النمطيــة التــي يتعــرض لهــا هــذا المبــدأ المتمثــل بمصطلــح 
“الحياديــة”، هنــاك متســع كبــري للنمــاذج األخــرى، لكنــه مــن الجديــر أن يؤخــذ 

باالعتبــار تلــك القّيــم التــي ت�تناولهــا الحياديــة! 

ــا بالقــول أن للجميــع آراء، فحــاول أن ت�كتــب  ــاد مبــدأ الحياديــة، يبــدؤون دائًم نّق
دون إحداهــا، ويضيفــون أن الكاتــب إذا اتخــذ قاعــدة "هــو قــال، وهــي قالــت"* 

دون أي خالصــة واضحــة، ســوف يخــرج علينــا بقصــة هّشــة!

*يشــري الكاتــب هنــا إلــى مصطلــح أطلقــه الربوفيســور جــاي روســن )صحافــة 
الـ"هــو قــال وهــو قالــت"(

ويقــّدم النّقــاد هــذا البديــل: يجــب علــى الصحافيــ�ن أن يتباهــوا فــي تحيزاتهــم، 
وأن ينشــروا معتقداتهــم، واعرافاتهــم التــي مــن الممكــن أن يدرجوهــا فــي 
موادهــم الصحافيــة. وهــذه اآلراء تؤكــد مــدى ت�أثــر النقــاد بالصــورة النمطيــة 

لمبــدأ الصحافــة الحياديــة!

الصحافــة الحياديــة هــي مهنــة قائمــة بحــد ذاتهــا، أي ممارســة مهــارة فصــل 
السياســية،  المرضــى  آراء  يؤيــدون  ربمــا ال  الشــخصية، فاألطبــاء  المعتقــدات 
يدافعــون  المحامــون  العمليــات،  غرفــة  فــي  بقتلهــم  يقومــون  ال  لكنهــم 
ببالغــة عــن موكلهــم حتــى لــو كان أكــر النــاس دنــاءة، والصحافيــون الذيــن 
األحــداث  تغطيــة  قابليــة  لديهــم  ت�كــون  أن  يجــب  حياديــ�ن،  ليكونــوا  يســعون 

الشــخصية! لمشــاعرهم  اهتماًمــا  يولــوا  أن  دون  واألشــخاص 

والنقــاد عــادة مــا يخلطــون بــن التغطيــة الحياديــة خــالل التقريــ�ر وبــن النتيجــة 
الحياديــة التــي يوردهــا الصحافــي فــي تقريــ�ره، وكــون المراســل أو الصحافــي 
قــام بالتمــاس كافــة وجهــات النظــر فــي تقريــ�ره، ذلــك ال يعنــي أن القصــة 
ســت�كون مميعــة بفكــرة “هــي قالــت وهــو قــال” دون فكــرة واضحــة وموقــف 

واضــح تبديــه القصــة تجــاه الحــدث.

“أســوأ  بأنهــم  الشــرطة  رجــال  ســينتنيل”  “صــن  صحيفــة  اتهمــت  عندمــا 
المســرعن” علــى طــرق جنــوب فلوريــدا، اعتمــدت الصحيفــة علــى أرقــام ال 
اإلهمــال  باكتشــاف  بــرس  األسوشــيتيد  وكالــة  قامــت  وعندمــا  فيهــا،  لبــس 
بالــكاد ضعيفــة. النوويــة، كانــت  القــوات األمريكيــة  والخــداع الممــارس فــي 

ــه، ليــس مــن الضــروري أن تصــاغ كل قصــة خربيــة علــى هيئــة  وفــي الوقــت ذات
الئحــة اتهــام، عــرض وجهــات النظــر المختلفــة بعــدل وتســاٍو ال يتعــرب انتقاًصــا مــن 
الحقيقــة، لكــن الطريقــة الوحيــدة إلخبــار القصــة بمصداقيــة فــي الحــاالت التاليــة:

للوصــول  الكافيــة  المصــادر  نملــك  أاّل  أو  ت�تطــور،  زالــت  مــا  القصــة  ت�كــون  أن 
للغايــة المنشــودة مــن القصــة، فــي حــاالت كهــذه، فإنــه مــن األفضــل أن نقــّدم 
المعلومــات التــي نملكهــا عــن كافــة األطــراف بــدال مــن التــزام الصمــت، أو أن 

نجــرب علــى أن نصنــف الخبيــث مــن الطيــب علــى الفــور.

أن نكــون غــري قادريــ�ن علــى اكتشــاف مــا هــو حقيقــي، كــم مــرة رأينــا أخبــاًرا 
اعتقدنــا أننــا نحكــم عليهــا بحكمــة، مــن ثــم انقلبــت الحقائــق رأًســا علــى عقــب: 
توقعــات فــي ارتفــاع كميــة اســتخراج النفــط مــن بقعــة معينــة تبــّن الحقــا أنهــا 
توقعــات خاطئــة، إعــادة تعريــف ماهيــة األكل الصحــي، نظــام سياســي معــروف 
بأنــه ذو قــوة عظمــى انهــار فجــأة! ببســاطة، ال يمكــن للصحافيــ�ن أن يحكمــوا 

أو يتوقعــوا أي شــيء، وي�جــب علينــا أال ندعــي بأنــه يمكننــا.

ما مدى االنحياز الذي يمكن للصحفي أن يبدأ به؟
إن أي ثقافــة لديهــا معتقــدات ت�تغلغــل فــي روح أفرادهــا، وفــي كثــري مــن 
األماكــن، وعلــى ســبيل المثــال، يتشــارك النــاس فــي معتقــد أن الحكومــة ال 
يجــب أن تضطهــد المواطنــن، وأن أصحــاب الســلطة ال يجــب عليهــم أن يقوضــوا 
القيمــة الخربيــة  العــام، فبســبب هــذا المعتقــد يؤمــن الصحفــي أن  الصالــح 
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ت�كــون عندمــا ت�تجــاوز الحكومــات حدودهــا، فالتنــوع الثقافــي داخــل غرفــة األخبــار 
يتناســب طرديــا مــع حجــم التنــوع فــي المــواد التــي تعتــرب ذات قيمــة إخباريــة.

ولكــن بينمــا المنظــورات الثقافيــة تســاعد علــى اكتشــاف القصــص الجديــرة 
بالتغطيــة، إال أن تلــك المنظــورات تســمح بتغطيــة القصــص بطريقــة عادلــة 
بتغطيتــك  خاللهــا  مــن  تخاطــر  أن  إلــى  تحتــاج  قصــة  كل  وليســت  ومنصفــة، 
المنحــازة، فأخبــار الكــوارث كالحرائــق أو التســونامي، ببســاطة ال يمكنــك إال أن 

ت�كــون منحــاًزا فــي تغطيتــك.

تــام، الصحافيــون الذيــن يملكــون معتقــدات شــخصية ســتؤثر حتًمــا  بوضــوح 
علــى قصصهــم أو صورهــم، يجــب عليهــم اإلفصــاح عنهــا.

جــاي روســون، دعــا إلــى اســتخدام تقنيــة النقــر التوضيحــي علــى اســم الكاتــب، 
فمــا أن تنقــر علــى اســم كاتــب القصــة الخربيــة تظهــر لــك صفحــة أخــرى تبــن 
ومحاولــة  التصريــ�ح،  مــن  نــوع  وهــي  ومعتقداتــه،  وآراءه  الكاتــب  توجهــات 
إبداعيــة للقــول: “أنــا أتيــت مــن ذاك المــكان”، لكــن أيًضــا يجــب علينــا تقّبــل فكــرة 
تغطيتــه  تشــوه  لربمــا  التــي  لمعتقداتــه  ســجيًنا  هــو  صحافــي  كل  ليــس  أن 
اإلخباريــة، وبمقيــاس واحــد، نصــف الصحافيــ�ن األمريكيــ�ن لديهــم اســتقالل 

فــي اآلراء السياســية، هــذه الفئــة كانــت تمثــل نســبة %18 فقــط قبــل 11 عاًمــا، 
ونســبة قليلــة تــم التعــرف علــى آرائهــم عــرب اســتفزازهم لإفصــاح عنهــا.

وال أحــد يضمــن أن تصريحاتهــم حــول مواقفهــم السياســية ســت�كون صحيحــة، أو 
أن ســرية المراســل ســتخربك فيما إذا كان جديًرا بالثقة أم ال، فإذا كان المراســل 
قــد عمــل ســابقا فــي صناعــة الكيماويــات، هــل يعنــي ذلــك أن ســينحاز لزمالئــه 

الســابقن؟ أو أنــه بمــا يمت�كلــه مــن معلومــات هــو أفضــل مصــدر موجــود؟

بشــكل مطلــق، فــإن أســهم الصحافــي ال ترتفــع بنــاًء علــى مــدى مــا يفصــح بــه عــن 
معتقداتــه الخاصــة، أو عــن ماضيــه، بــل ترتفع بقــدر األخبار الصادقة التي ينشــرها.

لهــذا الســبب فــإن الماليــ�ن مــن األشــخاص كثــريي االنشــغال الذيــن لديهــم 
وقــت محــدد لمطالعــة األخبــار، يتوقعــون مصداقيتهــا بمجــرد أن يــروا اســم 
الصحفــي أو الصحيفــة، نظــًرا لمــا وجــدوه مــن مصداقيــة وحياديــة فــي القصــص 

التــي ينشــرونها.

الصحافــة  حياديــة  عــن  المدافعــن  لــكال  النقــاش  محيــط  فــي  متســع  هنــاك 
وأولئــك الذيــن يصــرون علــى أن الحياديــة يجــب أن ُيســتبَدل بهــا رأٌي يمتلــك 
شــفافية، ففــي عالــم عانــى بمــا فيــه الكفايــة مــن التعصــب واالســتقطاب، يجب 
علينــا أن نواصــل اختبــار وتطويــ�ر كافــة المنهجيــات الصحفيــة، بــدال مــن أن نغلــق 

البــاب علــى التقنيــات التــي مــا زالــت لهــا قيمــة كبــرية.



14

العدد العاشر  -  مارس/آذار 2017

نادي الرياضة يف املعهد ينظم نشاطاً لرياضة امليش

صور من اليوم الريايض يف املعهد

نظــم نــادي الرياضــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا نشــاطًا رياضيــًا 
لرياضــة المشــي علــى كورنيــش الدوحــة، وذلــك بمشــاركة 15 طالبــًا مــن كليــة 
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية وكليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة.

وتحــدث رئيــس نــادي الرياضــة فــي المعهــد الطالــب فــي قســم اللســانيات 
لتشــجيع  ت�أتــي  الفعاليــة  هــذه  بــأن  مســعودي  الــرزاق  عبــد  والمعجميــات 
جــزءًا  الرياضــة  بجعــل  الوعــي  تزيــد  رياضيــة  بأنشــطة  القيــام  علــى  الطلبــة 

ــأن رياضــة المشــي جــاءت إلضفــاء نــوع  مــن ثقافــة طــالب المعهــد، وأضــاف ب
مــن التغيــ�ري علــى حيــاة الطــالب األكاديميــة بعــد مســار طويــ�ل مــن األبحــاث 
المكثــف، وأشــار المســعودي بــأن النشــاط الرياضــي انتهــى بجولــة للطلبــة 

فــي القــوارب.

ــر ذكــره، أن نــادي الرياضــة فــي المعهــد يســتعد للمشــاركة فــي  ومــن الجدي
ــة اليــوم الرياضــي. ــدورة الخامســة لبطول ال
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بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي وت�كريمــًا للــدور الريــادي والملهــم الــذي تؤديــه 
النســاء فــي المجتمعــات، نطلــق مســابقة مفتوحــة للجميــع

 150-200 بحــدود  مشــاركات�كم  أرســلوا  ولمــاذا؟  ملهمت�كــم  هــي  مــن  أخربونــا 
أردتــم.   إن  للملهمــة  كلمــة وأرفقــوا صــورة 

ســتعلن نتائــج الفائزيــ�ن فــي نشــرة زاجــل العــدد القــادم وســيحصل كل فائــز علــى 
جائــزة مــن األدب النســائي المعاصــر.

  zajel@dohainstitute.edu.qa  الرجاء إرسال اإلجابات إلى

بموعد أقصاه الخميس 20 مارس 2017

mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقراحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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