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حوار العدد

العــدد  فــي  نســتضيف 
الثانــي عشــر مــن نشــرة 
الدكتــور  األســتاذ  زاجــل 
عضــو  اهلل،  عطــا  إليــاس 
المجلــس العلمــّي لمعجــم 
الّدوحــة الّتاريخــّي لّلغــة 
العرب�ّيــة، وأســتاذ  المعجمّية 
العرب�ّيــة فــي معهــد الّدوحــة 

للدراســات العليــا

اقرأ يف هذا العدد

أناهيد الحردان تُحارض يف معهد الدوحة حول "الفلسطينيون 	 

يف سوريا: ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة".

الباحث فادي عاصلة يلقي محارضة بعنوان "خزائن، كمحاولة لبناء 	 

وعي أرشيفي جديد".

مكتبة معهد الدوحة للدراســات العليا تنظّم معرًضا للكتاب .	 

األمني العام املساعد لألمم املتحدة للرشاكات اإلنسانية يوقع 	 

اتفاقية رشاكة مع مركز دارسات النزاع .

بول بورتيوس يُحارض يف معهد الدوحة حول القيادة يف األزمات.	 

الطالبة هبة أبو ســتة تشارك يف مرشوع بحثي تابع األمم 	 

املتحدة اإلمنايئ )UNDP( يف األردن.

معهد الدوحة للدراســات يحتفل بيوم الصحة العاملي.	 

الدكتور عيل املســريحي يفوز بجائزة أفضل ورقة علمية 	 

باملؤمتر الدويل العلمي الثاين للمســؤولية املجتمعية.

نائب مؤسسة )راف( ضيفا متحدثا عىل إحدى محارضات طلبة 	 

ماجستري اإلدارة العامة.

الطالب زكرياء بخوش يحصل عىل أحســن بحث علمي يف 	 

مخيم إدارة الكوارث.

املعهد يف اإلعالم

 الدكتورة هند املفتاح تشارك يف افتتاح أشغال املؤمتر 
الرابع للجامعات العربية واألوروبية.

 توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة كولومبيا.
 صحيفة الرشق.  

 صحيفة العريب الجديد.  

 بول بورتيوس يُحارض يف معهد الدوحة حول القيادة يف األزمات.

 معرض للكتاب مبعهد الدوحة للدراسات العليا.

.CNN إبراهيم فريحات يف مقابلة عىل 

 مقال جاد كوثراين يف صحيفة النهار اللبنانية.

أقالم

   مريم ياسين الحامدي : الهوية الوطنية وكفاءة 
     التفاعـل بني الثقافات.

   زينب املحمود: مييناً.

  أحمد حسني الشيخ : ملهمتي... سالٌم لروحك يف الخالدين.

 جديت.. ُملهمتي : هاجر حمداوي.

 أرشف اقريطب :إليِك ُمعلّمتي.
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عدسةحوار العددتصميمإشراف
إبراهيم عبد الجوادأشرف اقريطبفاطمة الصالتخالد وليد محمود

توقيع مذكرة تفاهم بن معهد الدوحة وجامعة كولومبيا
كلمة العدد

زاجل تطفىء شمعتها األولى 

عـام انقضـى و"زاجـل" مـا زالـت تصـدر فـي بدايـة 

كل شـهر، وخـالل فـرة صدورهـا المنتظـم حاولنـا 

الحيـاة  تفاصيـل  إلـى  النشـرة  متابعـي  نقـل 

نشـاط  مـن  بتفاصيلهـا،  واألكاديميـة  الجامعيـة 

واجتماعـي. وثقافـي  علمـي 

هـا نحـن نطفـئ الشـمعة األولـى  مـن عمـر زاجـل 

وما كّنا لننجح لوال دعمكم ومسـاندت�كم وحرصكم 

مـن  نقـدم  فرصـة  وهـذه  وتشـجيعكم.  ونصحكـم 

ويسـاهم  سـاهم  مـن  لـكل  ورد  باقـة  خاللهـا 

إلـى  التصميـم  مـن  للنـور  النشـرة  هـذه  بخـروج 

اإلعـداد إلـى التحريـ�ر، ولـكل مـن رفدهـا منـذ أول 

يـوم مـن صدورهـا سـواء بمقـال أو بحـوار، بكلمـة 

بّنـاء. تشـجيع، بتعليـق، أو بنقـد 

األعـداد القادمـة ت�تطلـب جهـدا مضاعفـا؛ ولتحقيق 

أهـداف النشـرة تقـع علينـا مسـؤولية تقديـم عمال 

منتظمـا رزينـا يرقـى لمسـتوى التطلعات.

 نضع بني أيدكم العدد 12 ولدينا الكثري من الطموح 

في المواصلة وتقديم األفضل لألفضل..وكل عام 

وأنتم بخري!

خــالد وليد محمود   

رئيس قسم االعالم والتواصل  

https://youtu.be/vAaAvOuChco
https://youtu.be/vAaAvOuChco
https://youtu.be/vAaAvOuChco
https://youtu.be/vAaAvOuChco
http://www.al-sharq.com/news/details/454253
http://www.al-sharq.com/news/details/454253
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2016/12/3/ما-مدى-جدية-التحركات-لإنجاز-التسوية-السورية
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2016/12/3/ما-مدى-جدية-التحركات-لإنجاز-التسوية-السورية
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
http://alsafiranews.com/21173-2/
http://www.al-sharq.com/news/details/484436
http://www.al-sharq.com/news/details/484452
http://www.qna.org.qa/News/17041020440098/معرض-للكتاب-بمعهد-الدوحة-للدراسات-العليا
https://www.youtube.com/watch?v=pirweDZ6eeI
https://newspaper.annahar.com/article/563433-بداية-اندثار-الجودة-في-التعليم-العالي-في-لبنان
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/4/24/معهد-الدوحة-يطلق-برامج-دراسات-عليا-مع-جامعة-كولومبيا
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وّقــع معهــد الّدوحة للدراســات العليا وجامعة كولومبيــا في نيوي�ورك يوم 

الثالثاء الموافق 11 أبري�ل / نيسان 2017 مذّكرة تفاهم ثنائي على مستوى 

ــأن تــؤدي هــذه  ــة ب ــا، انطالقــا مــن رغبتهمــا المتبادل برامــج الدراســات العلي

المذكــرة إلــى تعــاون أكاديمــي مثمــر يتجســد فــي تبــادل الخــرات األكاديمية 

وإطــالق برامــج على مســتوى الدراســات العليا، باإلضافة إلى تبــادل طالبي. 

وقــد التقــى الدكتــور ياســر ســليمان معالي رئيس معهــد الدوحة للدراســات 

العليــا بالوكالــة ونائــب الرئيــس للشــؤون األكاديمية مع الدكتور ســتيف كول 

عميــد كليــة كولومبيــا للصحافــة، وناقــش الطرفــان إطــالق برنامــج مشــرك 

للدراســات العليــا فــي الصحافــة بحيــث يقضــي طــالب المعهد ســنة أكاديمية 

فــي كليــة الصحافــة التابعــة لجامعــة كولومبيــا. وتعتــر هــذه الكليــة التــي 

أسسها رائد الصحافة األمريكي "جوزيف بوليتزر" سنة 1912 من أعرق كليات 

الصحافة العالمية و تعطي جائزة سنوية مشهورة تسمى جائزة "بوليتزر" 

فــي مجــاالت الخدمــة العامــة والصحافــة واآلداب والموســيقى. 

علــى صعيــد متصــل، اجتمــع الدكتــور ياســر ســليمان معالــي أثنــاء زيارتــه مــع 

الدكتــور كارلــوس ألونــزو عميــد كليــة الدراســات العليــا فــي اآلداب والعلــوم، 

وناقــش الجانبــان آفــاق التعــاون المشــرك فــي برامــج الدراســات العليــا فــي 

العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية ال ســيما فــي برامــج الدكتوراه التي يســعى 

ــادل  المعهــد إلطالقهــا مســتقبال. كمــا تشــاور الطرفــان فــي موضــوع التب

ــا لدراســة اللغــة  الطالبــي ومــن ضمنــه إرســال طــالب مــن جامعــة كولومبي

العرب�يــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

وقــّع االتفاقيــة عــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا الدكتــور ياســر ســليمان 

معالــي رئيــس المعهــد بالوكالــة، نائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة، ومــن 

طرف جامعة كولومبيا الدكتور جون كوتس ورث رئيس الشؤون األكاديمية. 

وفــي هــذا الســياق أشــار الدكتــور ياســر  معالــي إلــى أن توقيــع مذّكــرة 

التفاهم مع جامعة مرموقة – كجامعة كولومبيا التي تعتر من الجامعات 

النخبــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة- يأتــي ضمــن أهــداف المعهــد 

بالتعــاون المشــرك مــع المؤسســات األكاديميــة العالمية؛ لتعزيــ�ز المجاالت 

التــي تســاهم فــي تنميــة وتطوي�ر التعليــم الجامعي والبحــث العلمي في 

دولــة قطــر والمنطقــة العرب�يــة، وفــي تقديــم مــا لديــه مــن خرات فــي كافة 

المجــاالت للجامعــات التــي ُينشــأ معهــا المعهــد شــراكات ذات نفــع متبــادل. 

توقيع مذكرة تفاهم بن معهد الدوحة وجامعة كولومبيا
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الّدكتور إلياس عطا الله لنرشة "زاجل":  
فريييٌد هييو العمل يف املعهد، وجميٌل هو اإلحسيياس 

بأنّييك يف الالغربة رغم بعييدك عن الوطن واألهل! 

أجرى الحوار الطالب: أشرف اقريطب.

نســتضيف فــي العــدد الثانــي عشــر مــن نشــرة زاجــل األســتاذ الدكتــور إليــاس 
عطــا اهلل، عضــو المجلــس العلمــّي لمعجــم الّدوحــة الّتاريخّي لّلغــة العرب�ّية، 

وأســتاذ  المعجمّيــة العرب�ّيــة فــي معهــد الّدوحــة للدراســات العليا.

من هو الّدكتور إلياس عطا الله؟

ــة حّتــى الثمالــة، مــرف  باختصــار، باحــث عربــّي فلســطينّي يعشــق العرب�ّي
ــة، لغــَة أّم ولغــَة أّمــة، نــذرت العمــر. بعروبتــي وعرب�ّيتــي، وللعرب�ّي

ملاذا وقع اختيار د. إلياس عطا الله عىل معهد الّدوحة؟

حيــث  مــن  عليــه،  القّيمــون  أطلقهــا  التــي  المعهــد  فلســفة  كانــت 
بــأن  كافيــة  والبحــث،  التدريــس  فــي  أولــى  لغــة  العرب�ّيــة  اعتمادهــم 
ًســا فــي الرحيــل  تشــّدني لـ"أشــّد الرحــال" إليــه دون تلّكــؤ، فقــد وجــدت متنفَّ
ــة لغــة رســمّية، وال  ــة، عملــت فيهــا، ال تعــرف بالعرب�ّي مــن أقســام للعرب�ّي
تضــع المســألة البحثّيــة فــي أولوّياتهــا، ناهيــك بأّننــي وجــدت مــًدى عرب�ّيــا 
رحًبــا، ألتقــي فيــه طلبــة وأســاتذة مــن المحيــط إلــى الخليــج، ســمتهم 
التمّيــز وعشــق العرب�ّيــة وســدانتها، ومعهــم أفــدُت، فاعــاًل ومفعــواًل، 
حيفــا؛  مــن  قــادم  لفلســطينّي  بالنســبة  كالحلــم  شــيئا  التجربــة  وكانــت 
ســحٌر أن �أغمــر باللهجــات العرب�ّيــة ُتَمْوِســق األجــواء حولــي، ومنهــا أتعّلــم 
فصاحــًة، وأثــرى بمقارنــات مــع لهجتــي الفلســطينّية وفصحــاي، ولــك أن 
تضيــف اجتمــاع ثالثــة فــي واحــد؛ مركــز الدراســات، والمعجــم التاريخــّي، 
ومعهــد الدراســات العليــا، لتعــرف أّي ثالــوث بحثــّي ولجــُت، ثالــوث فّتــح 
أمامــي آفاًقــا وأبوابــا وحــدودا أخرجتنــي مــن فقاعــٍة "أكاديمّيــة" ورقعــٍة 

جغرافّيــة كنــت حبيســهما.

عييىل الّصعيد الشييخيّص، كيف تصييُف تجربتَك يف معهد 
الّدوحة منييذ مجيئك لليوم؟

فــي  بأّنــك  اإلحســاس  هــو  وجميــل  المعهــد،  فــي  العمــل  هــو  فريــد 
الالغربــة رغــم بعــدك عــن الوطــن واألهــل. أحمــد اهلل علــى مــا أغدقــه 
علــّي بلقــاء هــذه الكوكبــة مــن الزمــالء، وهــذه القشــوات التــي يضــوع 
منهــا المســك، وطاقــات الرياحــني التــي تعّطــر األجــواء باألنــداء والشــذا، 
مصــر  ومــن  بينهمــا،  ومــا  الشــام  إلــى  اليمــن  مــن  جميًعــا،  فإليهــم 
ــا،  ــا وتونــس والمغــرب، محّبتــي وتقديــري، معهــم، هن والســودان وليبي

تــرّد العافيــة، وينثــال العطــاء.
كيف تقيّم وضع اللّغة العربيّة باملعهد؟

ــذا أحصــر حديثــي فــي  ــة، ول ــة فــي المعهــد عاّم ــم العرب�ّي ال أســتطيع تقي�ي
قســم المعجمّيــة العرب�ّيــة واللســانّيات، علــى صعيــد المقــّررات واألســاتذة 
والطلبــة، فالعرب�ّيــة هنــا حســناء، وعّشــاقها ُكــٌر، وكّل مــن فــي هذا القســم 

يراودهــا ويناغيهــا، يجّملهــا وُيغنيهــا وُيَغّنيهــا، ويكتــب بها عنهــا، ويحملها 
إلــى منتديــات دولّيــة محتفًيــا بهــا، ناثــًرا دررهــا فــي عواصــم العالــم أوراًقــا 
بحثّيــة، ودراســات، ومشــاركات مؤتمرّيــة، فمــا أســعدني وأنــا أرى طلبتنــا 
وزمالءنــا يشــاركون وينشــرون أبحاثهــم الرصينة فــي كّل مــكان! وأّي خدمة 
ــة المعهــد بأقســامه  ــة؟ أّمــا عرب�ّي أجــّل مــن هــذه يمكــن أن نقّدمهــا للعرب�ّي
األخــرى وأجســامه، فــال شــّك عنــدي فــي أّن القّيمــني علــى المعهــد ُغــرُيٌ 

علــى العرب�ّيــة، وأّن إعالءهــم لشــأنها هــو شــعريٌة حّقــا ال شــعار.

ما املشاريع التي تعمل عليها  حاليًا،  وأهم  اإلصدارات  القادمة؟

فــرة قــراءة أطروحــات الماجســتري تبعــدك عــن نشــاطك المعتــاد، وعلــى 
صعوبتهــا، أحّبهــا لمــا فيهــا مــن خلــقٍ وتحقيــق آمــال للطلبة. قبلهــا بقليل، 
عملــت علــى إنجــاز عــدد مــن الدراســات، ُنشــَر بعضهــا فــي الناصــرة وحيفــا 
والربــاط، وستنشــر دراســتي عــن الجنــس اللغــوّي والحركــة النســوّية فــي 
الربــاط والناصــرة بالتزامــن، إضافــة إلــى كتــاب آخــر )رشــفات مــن العرب�ّيــة( 
فــي التدقيــق والتحريــ�ر اللغوّيــ�ني أضــع لمســاته األخــرية، آمــال أن ُينشــر فــي 
الدوحــة والناصــرة بالتزامــن أيًضــا. أعمــل اآلن علــى إنهــاء بعــض الدراســات 
فــي إعــادة هيكلــة تدريــس قواعــد العرب�ّيــة الكالســيكّية، وفــي المعجمّيــة 

العرب�ّيــة، وفــي مفهــوم الســالمة والت�كســري فــي الجمــوع.
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ما هي رسالتَك لطاّلب معهد الّدوحة للّدراسات الُعليا؟

للغوالــي والغالــني طلبــة المعهــد أقــول: أنتــم صفــوة الصفــوة، أتيتــم 
ــوا قــدر التحــّدي،  ــات كثيفهــا، وعليكــم أن ت�كون إلــى معهــد عميــق الطلب
وال ريــب فــي أّنكــم كذلــك، وألّن النســور تعشــق التحليــق تعيــش فــي 
القمــم، فهاهــي مــدارج العــال أمامكــم، فتوّقلــوا، وال تنَســوا أّن أّمت�كــم 
تصبــو إلــى إبداعكــم، كانــت لنــا عهــود إبــداع عــر تاريخنــا، وأنتــم الوعــد 
فــي إحيائهــا، فهنيئــا لــي بكــم، وأنتــم وأنــا وأَلــُق عطائ�كــم علــى موعــد.

كيف تقيض أوقاتك يف الّدوحة؟

أّيــام  أســبوعّيا  ألتقيهــم  وزمــالء  وأصدقــاء  أهــل  الدوحــة  فــي  لــي 
إلــى  الخلــّو  أحــّب  الغالــب  ثّمــة شــيء كهــذا- وعلــى  -إن كان  عطلتــي 
نفســي وأوراقــي وأبحاثــي، أّمــا فــرح العمــر هنــا فهــو ســاعات ألتقــي 
ســالل  وأمــأل  إليهــم  وأصغــي  منهــم  أتعّلــم  المعهــد،  فــي  طلبتــي 

الجّنــة". بـ"روائــح  الســنني 
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أناهيد الحردان تُحارض يف معهد الدوحة حول "الفلسطينيون يف 

سوريا: ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة"

اســتضاف قســم علــم االجتمــاع واالنروبولوجيــا فــي معهــد الدوحــة 
فــي  المســاعد  األســتاذ  الحــردان،  أناهيــد  الدكتــورة  العليــا  للدراســات 
علــم اإلجتمــاع فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بــريوت، حيــث ألقــت محاضــرة 
حــول كتابهــا الصــادر بعنــوان " الفلســطينيون فــي ســوريا: ذكريــات نكبــة 
يــوم األربعــاء الموافــق 5 أبريــ�ل/ نيســان  مجتمعــات ممزقــة " وذلــك 

2017، وبحضــور أســاتذة علــم االجتمــاع و طلبــة المعهــد.

النكبــة كمصطلــح  بالحديــث عــن  الحــردان عــرض كتابهــا  الدكتــورة  بــدأت 
الــذي  إيــالن بابيــه،  متــداول بــني المؤرخــني اإلســرائيلي�ني الجــدد أمثــال 
اســتخدم أرشــيفات الحكومــة اإلســرائيلية لرهنــة الهجمــات الصهيونيــة 
علــى الفلســطيني�ني بعــد عــام 1948 ُمشــبهّا إياهــا بسياســة "التطهــري  
العــام 1948  أّن مارتــن شــو  وصــف مــا حــدث فــي  العرقــي"، ُمضيفــة 
هــؤالء  لعبــه  الــذي  الــدور  إلــى  بذلــك  منّوهــة  الجماعيــة.  باإلبــادة 
الوســط  فــي  قبــواًل  أكــر  النكبــة  تعبــري  جعــل  فــي  الجــدد  المؤرخــني 

اإلنجليزيــة. للغــة  األكاديمــي 
و واصلــت الحــردان حديثهــا عــن تــداول النكبــة فــي الفكر العربــي، ُمتحدثة 
بذلــك عــن المفكــر  قســطنطني زريــ�ق الــذي ُيعتــر أول مــن وصــف النتائــج 
الناجمــة عــن الحــرب علــى أنهــا نكبــة وذلــك فــي كتابــه "معنــى النكبــة، 
 وأضافــت بــأن االنشــغال بالنكبــة قــد اختفــى حــني انطــالق مــا يســمى 

النكبــة  أّن  إاّل  تعبريهــا،  حــد  علــى  عــام 1969  الفلســطينية"  "الثــورة  ب 
عــادت للظهــور مــّرة أخــرى فــي ثمانينيــات القــرن العشــري�ن بوصفهــا  
نكبــة فلســطينية ال عرب�يــة، وتطرقــت فــي حديثهــا أيضــًا عــن حركــة حــق 
وكمحاولــة  أوســلو،  اتقافيــة  علــى  فعــل  كــرّد  ظهــرت  التــي  العــودة 
والســلطة  الفلســطينية  التحريــ�ر  منظمــة  أعمــال  جــدول  لتقويــض 
الفلســطينية التــي خلقتهــا أوســلو  فــي أراضــي عــام 1967، وخاصــة مــا 

لالجئــني.. الشــرعي  التمثيــل  بقضيــة  يتعلــق 
الذكريــات  فــي  النكبــة  معنــى  عــن  الحديــث  كذلــك  الحــردان  وتناولــت 
االجتماعيــة، ُمتســائلة عــن الكيفيــة التــي يختــار هــا األفــراد فــي تّذكــر أو 
نســيان الحــدث المركــزي للتاريــ�خ الفلســطيني والذاكــرة والهويــة التــي 
أيضــًا،  رابــع  الالجئــني وجيــل  ثالــث مــن  جيــل  إلــى  حوّلتهــم وعائالتهــم 
مؤكــدة أن ذكريــات هــذا الجيــل ال يمكنهــا االنفصــال عــن الوقائــع، وأن 
القضيــة التــي تحتــاج إلــى است�كشــاف هــي الكيفيــة التــي ســتصبح فيهــا 
لصياغــة  مّغــذ  معرفــة  مصــدر  والسياســية  االجتماعيــة  الوقائــع  هــذا 
ذاكــرة هــذا الجيــل، ُمتحدثــة بذلــك عــن ذكــرى مذبحــة كفــر عنــان فــي عــّكا. 
واخت�تمــت الدكتــورة أناهيــد الحــردان محاضرتهــا بــأن تذكــر نكبــة 1948 فــي 
ضــوء كارثــة اليــوم فــي ســوريا حيــث أشــارت أن ذلــك يجــب أن يدفعنــا 

إلعــادة النظــر فــي خيــار ترتيــب ونظــام الدولــة العرب�يــة القوميــة.
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الباحث فادي عاصلة يلقي محارضة بعنوان 

"خزائن، كمحاولة لبناء وعي أرشيفي جديد"

اســتضاف برنامــج علــم االجتمــاع واألنربولوجيــا فــي معهد الدوحة للدراســات 
العليــا يــوم الثالثــاء 18 نيســان/ أبريــ�ل 2017  الباحــث الفلســطيني فــادي حاصلــة 
حيــث ألقــى محاضــرة بعنــوان  "خزائــن، كمحاولــة لبنــاء وعــي أرشــيفي جديــد". 
وقــد  أشــار الباحــث فــي بدايــة محاضرتــه إلــى أن "خزائــن" هــي عبــارة مبــادرة 
تطوعيــة هدفهــا بنــاء منظومــة مشــاريع معرفيــة تغــّذي بعضهــا بعضــًا بــدأت 
مــن منتصــف العــام الماضــي، وتطمــح ألن ت�كــون بعــد ســنني مــوردً� للباحثــني ، 
كمــا تشــكل أرشــيفا لتوثيــق النشــاط اإلنســاني العربــي فــي شــتى العواصــم 
مــع االهتمــام باإلنتــاج الفلســطيني خاصــة، كأرشــيف مجتمعــي يوثــق الحيــاة 
توثــق  خاصــة  خزانــة  عائلــة  أو  جمعيــة  أو  مؤسســة  لــكل  وي�وفــر  اليوميــة 
كل  المبــادرة  تجمــع  كمــات  التلــف.   مــن  وتحميــه  إرثهــا  وتحفــظ  نشــاطها، 
المــواد التــي تعــد قصــرية المــدى مــن: ملصقــات، مناشــري، بيانــات، دعــوات، 
إعالنــات، بروشــورات وغريهــا،. وتعمــل تحــت شــعار: "نجــوب العالــم لنحمــي 

اإلرث اإلنســاني فــي العالــم العربــي".

يأتــي هــذا االختيــار للمــواد -حســب الباحــث فــادي- نظــرً� لإلهمــال الــذي ت�تعــرض 
لــه وكــون هــذه المــواد هــي بالعــادة مهملــة ال أحــد يوثقهــا إال مــن خــالل 
مبــادرات غــري ممنهجــة. علمــًا أنــه ينتــج يوميــًا آالف المنشــورات والتــي تضيــع، 
وعليــه يــرى الباحــث فــادي بــأن مبــادرة "خزائــن" ســت�كون ضروريــة لألجيــال 
القادمــة ولباحثــي المســتقبل لدراســة وفهــم التفاعــالت االجتماعيــة فــي 
ت�كــن واضحــة قبــل،  لــم  تــم الكشــف عــن ملفــات معينــة  أنــه  بالدنــا، مشــريا 
ومنشــورات  صــور  مــن  يأتــي،  فمــا  للباحثــني  مفيــدة  ســت�كون  ومعلومــات 

وإعالنــات وغريهــا.

ملــف  فــادي  الباحــث  حســب  عليهــا  الحصــول  تــم  التــي  المــواد  ضمــن  مــن 
العــودة  حاولــوا  الذيــن  وصــور  معلومــات  يضــم  هــو  والــذي  المتســللني 

لفلســطني بعــد 1948، وأرشــيف أماكــن وقــرى فلســطينية بالصــور ويكتــب 
علــى خلفيــة الصــورة الرقيــم وكتابــة عمــل المبنــى وســببه، ووجــد  أيضــًا 
وعملهــا  قريــة  كل  الفلســطينية،  القــرى  حــول  إســرائيلية  أرشــيفية  مــواد 
ومميزاتهــا وأفضــل أنــواع المنتوجــات فيهــا، ومــن هــم الكبــار والمســؤولون 
فــي القريــة، ولربمــا هــذا بــرأي الباحــث كان توثيقــًا إســرائيليًا واضحــًا لمعرفــة 
آليــات التحــرك التــي يجــب أن ت�كــون عندمــا تنتهــي القريــة وتهّجــر. وأضــاف 
لــم تعــد  الكتــب الرســمية والتــي  تــم العثــور علــى عــدد مــن  بأنــه  الباحــث 
موجــودة وكانــت صــادرة عــن مطابــع رســمية قبــل عــام 1948 ولكــن لــم ت�كــن 
أســماؤها مدرجــة ضمــن الســجالت الرســمية للمطابــع الفلســطينية، وهــذا 

اكتشــاف وإعــادة رســم وتوثيــق التاريــ�خ.

االجتمــاع واالنربولوجيــا  علــم  برنامــج  رئيــس  أدارهــا  التــي  وفــي محاضرتــه 
الدكتــور إســماعيل الناشــف وحضرهــا جمهــور مــن طلبــة المعهــد وأســاتذته، 
قــال الباحــث بــأن هــذه المــواد األرشــيفية ترّكــز علــى الجوانــب المهمشــة ألنهــا 
نتــاج الطبقــات البســيطة عــادًة فــي المجتمــع، وقــد تقــّدم أكــر مــن 108 أشــخاص 
بأرشــيفاتهم الخاصــة والتــي تضــم أكــر مــن 30 ألــف ملــف علمــا بــأن المــواد  
التــي وصلــت لــ"خزائــن" خــالل آخــر 6 أشــهر فقــط غطــت مــدة آخــر 300 عــام تقري�بــًا.

فــي  العليــا  الدراســات  قســم  خريــ�ج  فلســطيني  باحــث  هــو  عاصلــة  فــادي 
الجامعــة العريــة فــي األدب المقــارن )عــري، ســرياني(، وقســم الدراســات 
العليــا فــي جامعــة برلــني الحــرة بتخصــص العالقــات بــني األديــان فــي الحضــارة 
العرب�يــة اإلســالمية. عمــل كباحــث واستشــاري فــي العديــد مــن المؤسســات 
الفلســطينية: المتحــف الفلســطيني، متحــف ياســر عرفــات، مؤسســة الفنــون 
الشــعبية، مركــز مــدار "المركــز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلية" وغريهــا.
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نظمــت مكتبــة معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يــوم األحــد 10 نيســان 
ابريــ�ل 2017 ، معرضــا للكتــاب بمشــاركة عــدد مــن المؤسســات الثقافيــة 
رواقهــا  أنشــطة  ضمــن  المكتبــة،  مبنــى  فــي  قطــر  فــي  والمكتبــات 

الشــهري. الثقافــي 
وت�أتــي أنشــطة الــرواق الثقافــي للمكتبــة ضمــن أســبوع القــراءة احتفــاال 

باليــوم العالمــي للكتــاب الــذي يوافــق 23 أبريــ�ل مــن كل عــام. 
وتشــارك في المعرض الذي يســتمر ثالثة أيام وزارة الثقافة والرياضة، 
حيــث توفــر جميــع إصداراتهــا األدبيــة والثقافيــة والكتــب المرجمــة لرواد 
المعــرض الــذي يســتهدف باألســاس المجتمــع األكاديمــي مــن باحثــي 

الدراســات العليــا وطــالب الجامعــات فــي قطــر. 
كمــا تشــارك دار جامعــة حمــد بــن خليفــة للنشــر بمطبوعاتهــا المتنوعــة 
والمركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ومركــز الجزي�رة للدراســات، 

فضــال عــن عــدد مــن المكتبــات ودور النشــر الخاصــة مــن داخــل الدولــة. 

وفــي هــذا الســياق قالــت الدكتــورة إنعــام شــرف مديــرة مكتبــة معهــد 
نّظــم  الــذي  الهــدف  أن  المعــرض  العليــا ومنســقة  للدراســات  الدوحــة 
مــن أجلــه المعــرض هــو تعزيــ�ز مكانــة الكتــاب المطبــوع فــي ظــل انتشــار 
الكتــاب اإللكرونــي، وتعزيــ�ز مكانــة المكتبــات فــي المجتمــع ومســاعدتها 
لتقديــم مــا لديهــا مــن مصــادر للمعرفــة وتيســري وصــول الباحثــني إليهــا 
خاصــة مــن المجتمــع األكاديمــي ، الــذي يســتهدف المعرض أيضا تشــجيعه 
علــى مواصلــة جهــوده البحثيــة فــي خدمــة الثقافــة والعلــم فــي قطــر. 
والثقافــة  والعلــم  للرب�يــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  أن  إلــى  يشــار 
"اليونســكو" قــد اختــارت الثالــث والعشــري�ن مــن أبريــ�ل عــام 1995 يومــا 
عالميــا للكتــاب وحقــوق المؤلــف تعبــريا عــن تقديــر العالــم أجمــع للكتــاب 
والمؤلفــني وذلــك عــن طريــ�ق تشــجيع القــراءة بــني الجميــع وبشــكل خاص 
بــني الشــباب وتشــجيع است�كشــاف المتعــة مــن خــالل القــراءة وتجديــد 
مهــدوا  الذيــن  لــكل  إلغاؤهــا  يمكــن  ال  التــي  للمســاهمات  االحــرام 

لإلنســانية جمعــاء االجتماعــي والثقافــي  للتقــدم  الطريــ�ق 

مكتبة معهد الدوحة للدراسات العليا تنظّم معرضا للكتاب
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األمن العام املساعد لألمم املتحدة للرشاكات اإلنسانية يوقع 

اتفاقية رشاكة مع مركز دارسات النزاع 

وّقــع مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ومركــز دارســات 
النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، اتفاقيــة 
ــ�ز االســتجابة لألزمــات اإلنســانية فــي منطقــة الشــرق  ــ�ر وتعزي شــراكة لتطوي

األوســط وشــمال أفريقيــا. 

ّقــع االتفاقيــة نيابــة عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية الســيد  و قــد 
راشــد خاليكــوف، األمــني العــام المســاعد لألمــم المتحــدة للشــراكات اإلنســانية 

ــزاع والعمــل  مــع الشــرق األوســط وآســيا الوســطى. وعــن مركــز دراســات الن
اإلنســاني الدكتــور ســلطان بــركات مديــر المركــز.

وفــي هــذا الســياق عّلــق الدكتــور بــركات علــى أهميــة االتفاقيــة قائــاًل: "إن 
وجــود شــراكة خاصــة مــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يســاعد علــى 
تطويــ�ر وتوفــري برامــج تعليميــة وبحثيــة فريــدة تركــز علــى النهــوض بالشــؤون 
اإلنســانية فــي قطــر والعالــم. ويمكننــا مــن االســتفادة مــن الخــرات الواســعة 

التــي يتمتــع بهــا فريــ�ق العمــل بالمكتــب".
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اســتضاف مركــز  دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني بالتعــاون مــع كليــة 
التنميــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات  اإلدارة العامــة واقتصاديــات 
القيــادة  ومديــر  المشــارك  األســتاذ  بورتيــوس،  بــول  الدكتــور  العليــا 
فــي  السياســيات  وتحليــل  الحوكمــة  معهــد  فــي  الدوليــة  والتنميــة 
أســراليا ومديــر مركــز القيــادة اإلجتماعيــة، وتمحــورت محاضرتــه حــول 
الخميــس  يــوم  وذلــك  القيــادة،  فــي  أزمــة   - األزمــات  فــي  القيــادة 
الموافــق 20 أبريــ�ل/ نيســان 2017 فــي مقــر معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا.
افت�تــح الدكتــور بورتيــوس حديثــه عــن القيــادة خاصة في حــاالت الطوارئ 
واألزمــات، ُمنّوهــًا إلــى أّن القيــادة واإلدارة الجّيــدة همــا األســاس فــي 
حــّل النزاعــات وذلــك فــي ظــّل تمتــع القيــادة بأكــر مــن 35 ألــف تعريــف، 
لكنهــا هــي باألصــل مســألة طــرح العديــد مــن األســئلة، وأنهــا مســألة 
تجــارب وأخطــاء، واصفــًا الواقــع بأنــه أحجيــة وأّن التقــّدم مرهــون بالت�كّيف 

مــع البيئــة المتغــرية.
وقــد واصــل بورتيــوس محاضرتــه بالقــول أّن الــدور الــذي تلعبــه القيــادة 
والمســتقبلية،  منهــا  الحاليــة  المشــاكل  حــّل  علــى  القــدرة  مــن  يعــّزز 
باعتبــاره قائــم علــى التشــخيص وإعــداد الفرضيــات،  إضافــة إلــى اعتماده 
التــي  العمليــة واللجــان  التقنــي والخطــط  المجــال  الخــراء فــي  علــى 
تعتمــد علــى األفضليــة واالمتيــازات التــي تســاهم فــي حــّل المشــكلة 
وأضــاف  والقيــادة.  الســلطة  بــني  مــا  االختــالف  موضّحــًا  األساســية، 

أو مجموعــة  القيــادة قائمــة علــى مســاعدة جماعــة  بــأن  بورتيــوس 
علــى  يســاعد  األفــكار   تنــوع  وأّن  جديــدة،  حقيقــة  مواجهــة  علــى  مــا 
حــّل المشــاكل، ُمشــريً� إلــى أّن أفضــل الممارســات هــي نقطــة وقــوف 
مؤقتــة قبــل اإلنطــالق علــى حــّد تعبــريه. وأضــاف بورتيــوس أّن الفكــرة 
القّيمــة بحاجــة إلــى وضعهــا علــى المحــّك أو  فــي الجوهــر  حتــى تعمــل 
األشــخاص  مــن  المســاعدة  طلــب  مــن  أيضــًا  وت�تمكــن  لشــراكات  وفقــًا 
خــالل  مــن  الجوهــر  علــى  المحافظــة  ألجــل  وذلــك  والخــراء  المعنيــ�ني 
الســلوكيات المضطربــة واالحتمــاء وراء السياســات واإلجــراءات  تحديــد 

ألجــل إي�جــاد حلــول بديلــة لمــن يعانــون مــن األزمــات.
النــزاع  دراســات  مركــز  مديــر  بــركات  ســلطان  الدكتــور  قــال  جهتــه  مــن 
والعمــل اإلنســاني الــذي أدارة المحاضــرة: "أن أحــد النقــاط المهمــة فــي 
المحاضــرة هــو  الت�أكيــد علــى أن القيــادي ال يختبــىء خلــف السياســات 
واالجــراءات وإنمــا يقــوم بتطويــع السياســات لمصلحــة القضيــة األهــم 
أال وهــي إنجــاح العمــل المشــرك، وهنــا يتجلــى الفــارق مــا بــني القائــد 

البريوقراطــي" والمديــر 
فــي نهايــة المحاضــرة  أشــار  بورتيــوس إلــى أّنــه آن األوان للخــروج مــن 
مجــال ودائــرة الصــراع واالنتقــال إلــى مســاحة اإلبــداع واإلبتــ�كار. وتــال ذلــك 

نقــاش شــارك فيــه الحضــور مــن أســاتذة وطلبــة المعهــد.

بول بورتيوس يُحارض يف معهد الدوحة حول القيادة يف األزمات 
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العامــة  السياســة  ماجســتري  طالبــة  ســتة  أبــو  هبــة  الطالبــة  شــاركت 
ــع األمــم  ــا فــي مشــروع بحثــي تاب فــي معهــد الدوحــة للدراســات العلي
المتحــدة اإلنمائــي )UNDP( فــي األردن.  هــذا ويأتــي مشــاركة الطالبــة 
أبــو ســتة فــي هــذا المشــروع انطالقــا مــن متطلبــات الحصــول علــى 
درجــة الماجســتري للطــالب الذيــن ليســت لديهــم ســنتان علــى األقــل مــن 
الخــرة المهنيــة فــي مجــال الخدمــة العامــة ممــا يتوجــب عليهــم أن 
يلتحقــوا بالتدريــب العملــي فــي أحــد مؤسســات الخدمــة العامــة خــالل 
فــرة دراســتهم. وقــد كان تدريــب الطالبــة هبــة الــذي أنهــت فيــه عــدد 
الســاعات المعتمــدة خــالل فــرة صيــف 2016 فــي برنامــج األمــم المتحــدة 

اإلنمائــي )UNDP( فــي األردن. 

عملــت الطالبــة هبــة علــى مشــروع "الوظائف تحدث الفرق: زیادة الفرص 
االقتصادیة لالجئین السوری�ین والمجتمعات المضیفة" والذي يسعى من 
خــالل البحــث الراغماتــي التجري�بــي أن يست�كشــف كيــف يمكــن للحكومــات 
المضيفــة والجهــات الفاعلــة الدوليــة وشــركاء القطــاع الخــاص أن يخلقــوا 
فــرص اقتصاديــة جديــدة وي�وســعوا الوصــول إلــى الفــرص االقتصاديــة 
الحاليــة.  و قــد تركــز دورهــا فــي تقديــم الدعــم البحثــي واللوجســتي 
لهــذا المشــروع الــذي نشــر أول تقريــ�ر لــه فــي بدايــة شــهر نيســان/أبري�ل 
الجــاري، والــذي كانــت نتيجتــه الرئيســية أنــه ومــن خــالل الجهــد المشــرك 
المنســق يمكــن تحقيــق زيــادة مباشــرة فــي توليــد فــرص العمــل، فضــال 

عــن زيــادة الفعاليــة والمســائلة.

الطالبيية هبيية أبييو سييتة تشييارك يف مييرشوع بحثييي تابييع األمييم املتحييدة اإلمنييايئ 

)UNDP( يف األردن 
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الدوحــة  معهــد  فــي  الخارجيــة  والعالقــات  االتصــاالت  إدارة  أقامــت 
مــن  مجموعــة  العالمــي  الصحــة  يــوم  بمناســبة  العليــا  للدراســات 
الفعاليــات المتنوعــة شــارك فيهــا طــالب المعهــد وأعضاء هيئــة التدرس 
باإلضافــة إلــى الموظفــني بهــدف التوعيــة وأهميــة الوقايــة والحفــاظ 
علــى الصحــة العامــة. تخّلــل االحتفــال بهــذا اليــوم عــددا مــن النشــاطات 
الرفيهيــة والمحاضــرات الت�ثقيفيــة التــي هدفــت إلــى رفــع مســتوى 
المعرفــة بقواعــد الصحــة والســالمة العامــة مــن األمــراض والوقايــة 
منهــا. حيــث تــم اســتضافة أخصائيــة التغذيــة باميــال مــري التــي ألقــت 
محاضــرة بعنــوان " مــاذا تــ�أكل عندمــا ت�كــون مشــغوال"؟ باإلضافــة إلــى 
المــدرب دانيــل ماتاالنــا، والمرشــد والباحــث فــي علــم النفــس اإليجابــي 
األســتاذ محمــد الحيــدر الــذي ألقــى محاضــرة قيمــة بعنــوان" الســعادة 
رأســا علــى عقــب". وألهميــة اإلقــالع عــن التدخــني ســّلط كل مــن الدكتــور 

عــالء عاشــور والدكتــور ســالم شــراب -مــن وزارة الصحــة العامــة فــي 
دولــة قطــر - الضــوء علــى  إبــراز المخاطــر الصحيــة المرتبطــة بالتدخــني 

وفوائــد اإلقــالع عنــه و أهــم األمــراض المرتبطــة بــه والناتجــة عنــه.
وبهــذه المناســبة ثّمنــت إدارة االتصــاالت والعالقــات الخارجيــة أهميــة 
رســالة  مــن  انطالقــا  الدوريــة  الت�ثقيفيــة  الفعاليــات  هــذه  مثــل  عقــد 
المعهــد  فــي الشــراكة المجتمعيــة  وإداركا لــدور المعهــد الهــام فــي 
التطويــ�ر والحفــاظ علــى الصحــة البدنيــة والنفســية انطالقــا مــن قاعــدة 
أساســي  دور  للمعهــد   وأن   . الســليم  الجســم  فــي  الســليم  العقــل 
فــي رفــع مســتوى الوعــي لــدى أبنائــه الطلبــة والموظفــني والهيئــة 
التدريســية ونشــر الرامــج التعليميــة المرتبطــة بذلــك وتعزيــ�ز مفاهيــم 
أنمــاط الحيــاة الصحيــة  فــي الحيــاة الجامعيــة  والمجتمعيــة بشــكل عــام.

وفي ختام  الفعالية تم توزيع جوائز على المشاركني. 

معهد الدوحة للدراسات يحتفل بيوم الصحة العاملي
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"المســؤولية  الورقــة  "عنــوان  بــــ  المعنونــة  البحثيــة  الورقــة  حــازت 
األســتاذ  المســريحي  علــي  للدكتــور  مــن؟"  مســؤولية  المجتمعيــة: 
فــي  التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  كليــة  فــي  المســاعد 
علميــة  ورقــة  أفضــل  جائــزة  علــى  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد 
بالمؤتمرالدولــي العلمــي الثانــي للمســؤولية المجتمعيــة الــذي عقــد 
فــي الدوحــة مؤخــًرا وذلــك مــن بــني أكــر مــن 100 ورقــة بحثيــة قدمــت 

للمؤتمــر وأكــر مــن 45 ورقــة علميــة تــم عرضهــا بمشــاركة 18 دولــة 
. دولــة عرب�يــة واوروبيــة. " شــارك فــي المؤتمــر أكــر مــن )45( باحثــا 
مــن )18( لمناقشــة كل مــا يتعلــق بمفهــوم المســؤولية االجتماعيــة 
واألمــن المجتمعــي. كمــا أقيــم علــى هامــش المؤتمــر معرضــا مصاحبــا 

جهــة.  45 بمشــاركة 

فــي إطــار ســعي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا للربــط بــني المبــادئ 
النظريــة والتطبيــق العملــي مــن واقــع المؤسســات القطريــة، حــّل د. 
ــر العــام لمؤسســة الشــيخ ثانــي بــن  محمــد صــالح إبراهيــم: نائــب المدي
عبــداهلل للخدمــات االنســانية  )راف( ضيفــًا متحدثــًا علــى احــدى محاضــرات 
طلبــة الماجســتري فــي اإلدارة العامــة بكليــة اإلدارة العامــة واقتصاديات 
التنميــة فــي مقــرر إدارة المنظمــات غــري الحكوميــة، والــذي يشــرك 
بتدريســه كل مــن الدكتــور علــي المســريحي والدكتــور صالــح الخصاونــه، 
وذلــك لعــرض تجربــة مؤسســة الضيــف فــي مجــال االدارة االســراتيجية، 
وذلــك يــوم االحــد الموافــق 2 أبريــ�ل نيســان 2017. هــذا، وقــد تضمــن 
اللقــاء التعريــف بالمؤسســة وأنشــطتها ورؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا 
االســراتيجية، باالضافــة للتحديــات التــي تواجــه العمــل الخــريي داخليــا 

وخارجيــا. وقــد تبــع اللقــاء حــوار مفتــوح مــع طلبــة المقــرر. 

الدكتييور عييي املسييريحي يفييوز بجائييزة أفضييل ورقيية علمييية باملؤمتيير الييدويل 

العلمييي الثيياين للمسييؤولية املجتمعييية

نائب مؤسسة )راف( ضيفاً متحدثاً عىل احدى محارضات طلبة ماجستري اإلدارة العامة
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ــزة أحســن بحــث  ــا يحصــل علــى جائ ــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العلي ــاء بخــوش مــن برنامــج العلــوم السياســية والعالقــات الدولي ــب زكري الطال
علمــي فــي مخيــم إدارة الكــوارث برعايــة الهــالل األحمــر القطــري، بحضــور 300 مشــارك مــن 25 دولــة.

الطالب زكرياء بخوش يحصل عىل أحسن بحث علمي يف مخيم إدارة الكوارث 
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الهوية الوطنية وكفاءة التفاعل بن الثقافات

الطالبة : مريم ياسني الحمادي  

)أو  الثقافــات  بــني  التفاعــل  كفــاءة  تعنــي 
أبنــاء  بــني  الناجــح  التواصــل  علــى  القــدرة 
تحقيــق  علــى  القــدرة  مختلفــة(  ثقافــات 
تواصــل ناجــح مــع األفــراد المنتمــني لثقافات 
أخــرى، فخــالل التفاعــل مــع أفــراد منتمــني 
الــذي  الشــخص  يســتطيع  أجنبيــة،  لثقافــات 
يتميــز بالقــدرة علــى التفاعــل بــني الثقافــات 
المحــددة  الثقافــة  مفاهيــم  يســتوعب  أن 
وطريقــة  الحســي  بــاإلدراك  المتعلقــة 
التفكــري واإلحســاس والتصــرف، وتختلــف هــذه الكفــاءة بــني القــارات واألمــم، 

وت�كون في مجاالت عدة، منفردة أو مجتمعة.

ولتحقيــق كفــاءة فــي التفاعــل بــني الثقافــات وتفهــم ســلوك اآلخريــ�ن، يتوقــف 
ــ�ن، والثقــة بالنفــس، والمعرفــة بثقافــة النــاس  ذلــك علــى التعاطــف مــع اآلخري
اإلدراك  مبســط  بشــكل  عليــه  يطلــق  مــا  وذلــك  وســماتهم.  نوعهــم  حســب 
الثقافــي والتقديــر الثقافــي أيضــًا، ويعــرف أيضــًا بأنــه »مجموعــة المكونــات 
المعرفيــة والســلوكية المؤثــرة أو الدافعــة التــي تمكــن األفــراد مــن الت�أقلــم 
بصــورة فعالــة فــي البيئــات التي قد تنشــأ بني الثقافــات«. وغالبًا مــا يواجه الفرد 

معوقــات تنشــأ فــي عالقــة الفــرد مــع الثقافــات المختلفــة.

وتعتمــد تنميــة هــذه الكفــاءة مــن خــالل خــرات الفــرد حــول هــذه الثقافــة، ونتيجة 
لالختالفــات، فقــد يكتســب األفــراد مهــارات يمكــن أن تســاعد فــي توصيــل وجهــة 

النظــر لمســتمع مــن خلفيــة مختلفــة ثقافيــًا. 

علــى ســبيل المثــال يعمــل الطــالب الدوليــون علــى الت�أقلــم مــع هــذه االختالفــات، 
مــع  الشــعوب،  مــع  يندمجــون  المحليــة  الثقافــة  علــى  التعــرف  مــن  وبمزيــد 
المحافظــة علــى ثقافتهــم بشــكل ال يســمح باالنصهــار، وفــي مجتمعنــا القطــري 
يعيــش النــاس تركيبــة متنوعــة ثقافيــًا، ويشــرك مــع المواطنني القطري�ني ســكان 
مــن جميــع دول العالــم، حيــث يزيــد عــدد الجنســيات التــي تعمــل فــي دولــة قطــر 
علــى 150 جنســية مــن دول العالــم، حصلــت لهــم الفرصــة ألن يكونــوا جــزءً� مــن 

تاريــ�خ التحــول فــي تاريــ�خ الدولــة مــن الــدول الناميــة نحــو الــدول المتقدمــة. 

هــذه الركيبــة الســكانية الفريدة تظهر في المجتمع مختلفــة، من خالل الجاليات 
التــي تعكــس التعدديــة الثقافيــة المرحــب بهــا، والتــي ت�تواصــل باســتمرار لخلــق 

منــاخ مميــز للعمــل فــي دولــة قطــر. 

وفــي الوقــت الــذي تحافــظ فيــه هــذه الجاليات على خصوصيتهــا، فتنمية جوانب 
االحــرام المتبــادل نحــو الثقافــات والديانــات لخلــق عالقــات ذات أطــر تحافــظ علــى 
االحــرام المتبــادل. الجاليــات نمــوذج للمجتمعــات بطريقــة فريــدة، ففــي الوقــت 
الــذي يعيــش مغربــون فــي أي مــكان فــي العالــم تجدهــم يحافظــون علــى 
عاداتهــم وتقاليدهــم، ويظهــر ذلــك بوضــوح فــي الجاليــة الهنديــة المتعــددة 
ــزً� فــي ظهــور الهويــة بشــكل واضــح  الثقافــة أصــالً. لقــد قدمــوا نموذجــًا متمي
وعــدم االنصهــار أينمــا كانــوا، والتعايــش الــذي ســاعدهم علــى خلــق عالقــات 
طويلــة. إن هــذه الثقافــات المتعــددة -والتــي تشــمل كافــة الجنســيات والجاليــات 
الموجــودة- هــي مؤشــر نجــاح فريــد لبلــد تلتقــي فيــه الثقافــات بــكل تقديــر 

واحــرام، وبذلــك يســتحق كل قطــري ومــن ســكن قطــر. قطــري والنعــم

مييناً

الطالبة: زينب المحمود

اللغــة العرب�يــة روضــة خضــراء ال ينالهــا الذبــول، 
تفتــح صــدر خصبهــا لمرتادهــا، ال ت�كاد تالمســها 
راحــة الغيــث حتــى تهتــز وتربــو، روضــة معطاء، 
الخصــب  مــع  ينقطــع  ال  عنــاق  فــي  وهــي 
والنمــاء، ُتظِلــم اآلفاق وهــي في تواصل مع 
ــاء ال تعــرف فــي قلــب  الضيــاء، اللغــة روضــة غنَّ
عاشــقها إال فصــالً واحــد�ً، إنــه فصــل »الرب�يــع«، 
ــا  ــة، فعلين فصــل ال يعــرف إال الجمــال والجاذبي
ونتعهــد  الرائعــة،  الروضــة  بهــذه  التمســك 
بالمحافظــة عليهــا قائلني بصوت يهــز الكون: 
يمينــاً ســأحفظ عهــد الكتــاب، وحــق اإلله، ووحي الســماء، على خري مــا ربنا قد خلق، 

بهدي الرحيم في آي العلق: »اقرأ باسم ربك الذي خلق«.

فــواهلل، لقــد مــازج الحــرف فــؤادي، ليــس فــي القــول ابتــداع، إن أردُت الوصــف حينــاً، 
ــ�ل، والعبــارات الّرصينــة، شــعرها عنــدي  ــاع، جئــُت بالقــول الجزي ــاً للّرب أو تذكــرُت حنين

ُمطــاع، صــوت مــّوال ُمــذاع.

عهــدً� علــى األيــام إْن طــاَل البقــاء، أْن أجعــَل مــن لغــِة الُعروبــة َمْرتعــي فــي 
ــْت فصاحتــه  كلِّ حــال، ســأحمل هــذا الحــرف الــذي قــد شــعَّ نــورً� فــي الكتــاب، وعَل
ــحاب، وهــام فيــه القلــب وذاب، عهــدً� ووعــدً� أْن أمضــي فيهــا وأدافــع،  السَّ
والســمها العربــّي رافــع، وســالحي صــري والتَّواضــع، واهلل حســبي خــري نافــع.

ألــٌف، بــاٌء، تــاٌء، ثــاٌء حّتــى القــوُل بــواٍو يــاء، وأبجــد هــوز ُحّطي كلمن ســعفص قرشــت« 
ســأترُك بصمــًة باألبجديــة، وســأبهر الناس في الهجائية، بــإذن اهلل تعالى.

يمينــاً ســأفرح قلــب الجميــع بصــوت الكلــم، وعــذب الجمــل، وســحر البيــان، وروض 
المعاني، ســأذكر شــوقي وأشــدو بأخطل، وأبهر قلب الُمحبِّ بعنر، زهرٌي وقيٌس 
وكعــٌب وزيــٌد وشــعر البطولــة والجاهليــة، ســأحفظ وصــف الرســول الكريــم فهــو: 
وســيٌم قســيٌم، فــي عينيــه دعــج، وفــي أشــفاره وطــف، وفــي صوته صهــل، وفي 
عنقــه ســطع، وفــي لحيتــه كثاثــة، أزج أقــرن، إْن صمــت فعليــه الوقــار، وإن ت�كلــم 
ســماه وعــاله البهــاء، ظاهــر الوضــاءة أبلــج الوجــه، حســن الخلــق، لــم َتعْبــُه ُثْجلــة، 

ولــم ُتــْزرِ بــِه َصْعلــة فصلُّــوا عليــِه وســّلموا تســليماً.

 ِ يمينــاً سأرشــف مــن نفثــاِت يراِعــِك أيتهــا اللغــة العرب�يــة، وســأطرب ســْمَع الجميــع
، وَغْيــٌم  بهــا، وســأثلج صــْدَر الغريــبِ بهــا، فغيــٌث رذاٌذ، ووْدٌق ُعبــاٌب، وطــشٌّ ورشٌّ
ســحاب، وأســود حالــك، وأصفــر فاقــع، وأخضــر ناضــر، وأبيــض يِقــق، ســآتي لري�ح تهب 
وتعصــف، وأذكــر مــن مفــردات اللغــة: دروج.... نــؤوج.... ســمهج.... ســهوج....، ســأترك 

خلفــي صوتــاً ينــادي:

ــادي، ســأحمل ضــادي  كــرِّر علــيَّ حديثهــم يــا حــادي، فحديثهــم يجلــو الفــؤاد الصَّ
علــى عاتقــي، أطــوف بهــا العالمــني أنــادي: يمينــاً ســأرقى دروب الفصاحــة، وأحفر 
حرفــي، بقلــب الصحافــة، وعهــد�ً ســأجعل ربــي المعــني، بــه وحــده دائمــاً أســتعني..
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ملهمتي... سالٌم لروحك يف الخالدين 

الطالب: أحمد حسني الشيخ

صغــرًيا كنــت...ال أعــرف معنــى اإللهــام... كــرت  
فأضناني لها... الشوق والهيام... 

كلمــا قرأتهــا ... أدركــت عظمتهــا... اســتعظمت 
عصاميتهــا... وأدهشــني صرهــا وجلدهــا... 

الحيــاة"...  فــّن  "تعّلــم  هــو  اإللهــام  كان  إن 
ملهمتــي... فهــي 

مــا زلــت أذكــر جيــًدا... حينمــا تعــرت وأنــا أســري 
الحصــاد،،، وأخــذت  القمــح وقــت  بــني ســنابل 

أبكــي وأنتظــر مــن يرفعنــي... ويقّومنــي...

لــم أكــن أفكــر فــي ســواها ليقــوم بهــذا الــدور... أظلتنــي بظّلهــا، ووضعــت 
ــيَّ وأســندتني... وأخــذت تقــول لــي وهــي تمســح دمعــي  يدْيهــا علــى خاصرَت

بطــرف إزارهــا: 

"ال تنتظــر مــن يقّومــك أو يمســح دمعــك... بــل قــم بذلــك وحــدك ... فبقائــي قربــك 
ليــس ســرمديًّا"... لــم أدر حينهــا مــا معنــى تلــك العبــارة... لكّنــي كــرت... ولم أفهم 
معنــى عبارتهــا إال حينمــا فككــت عقــدة الكفن عنها فــي قرها ودموعــي الحّرى 
تنهمــر فــوق وجناتهــا... مســحت دمعــي وبقيــت وحــدي... أكابــد عنــاء الحيــاة... 
لكّنــي كّلمــا تعّثــرت نهضــت مــن جديــد بوحــي كلماتهــا ... نفضــت الغبــار عــن نفســي 

واستشــرقت األمــل... وســرت نحــو هدفــي واثــق الخطــى...

 أعرفتم اآلن من هي ملهمتي؟

إنها أمي... 

رأيــت فيهــا "أم ســعد"... ورأيــت أم ســعد فيهــا "فلســطني امــرأة"... تلــك التــي 
ترّبــي وتنشــئ وتجــود بأغلــى مــا تملــك دفاًعــا عــن شــرفها وأرضهــا وكرامتهــا. 
تلــك هــي األم الفلســطينّية  تلــك هــي أمــي ... هــي ملهمتــي ... وهــي )التــي 
تقــف اآلن تحــت ســقف البــؤس الواطــئ فــي الصــف العالــي مــن المعركــة، 

وتدفــع، وتظــل تدفــع أكــر مــن الجميــع(. 

ملهمتي...

سالم لروحك في الخالدين

جديت.. ُملهمتي

الطالبة: هاجر حمداوي 
المنــزل  ذلــك  نافــذة  مــن  عليهــا  �أطــل 
إفــران.  منطقــة  هضــاب  وســط  المعــزول 
وت�ت�أمــل  زرعتهــا  نبتــات  بــني  ت�تجــول  أراهــا 
زهــورا بــدأت ت�تفتــح وردً� وأقحوانــًا. لــم ت�تغــري 
نظرتهــا رغــم مــرور الزمــن.. عميقــة، حــادة 
وموغلــة فــي الحكمــة والدهــاء. أت�أمــل خصــالت 
شعرٍ كستنائي يتخلله الشيب، ت�تسلل على حني 

غرة من الثوب الذي يغطي شعرها.

هــي امــرأة قويــة، جميلــة، أمازيغيــة المنشــأ ذات أصــول عرب�يــة بعيــدة. صغــرى 
إخوتهــا ومفضلــة أبيهــا. ازدادت فــي قريــة صغــرية هاجــر إليهــا أبوهــا الفقيــه. 
القريــة  الذهــاب لمدرســة  التــي واظبــت علــى  بــني أخواتهــا  الوحيــدة  هــي 
وتفوقــت فيهــا. بعــد حصولهــا علــى الشــهادة االبتدائيــة، أقنعــت أباهــا وأخاها 
األكــر بإكمــال دراســتها بالمدينــة عنــد أهــلٍ لهــم هنــاك. رغــم كل الصعــاب، 
تخرجــت مــن اإلعداديــة وصــارت معلمــة للغــة العرب�يــة فــي ســتينيات القــرن 
الماضــي. تزوجــت وأنجبــت ثــم عــادت لمقاعــد الدراســة بفضــل مــن اهلل تعالــى 
علــى  حصلــت  تفكــريه.  فــي  والمنفتــح  الُمتفهــم  بجــدي  عليهــا  أنعــم  الــذي 
الثانويــة العامــة ثــم اإلجــازة فــي األدب الفرنســي، وأصبحــت بذلــك أســتاذة 
للغــة الفرنســية. زاوجــت بــني مهنــة التعليــم التــي أتقنتهــا ووظيفتهــا كربــة 
بيــت متفانيــة وأصبحــت مثــاال عنــدي للعزيمــة واإلرادة الحــرة والفكــر المتميــز. 
أراهــا اليــوم بــني أحفادهــا وكتبهــا وأســتلهم منهــا. لطالمــا اقتديــت بهــا منــذ 

صغــري.. هــي جدتــي!

إليِك ُمعلّمتي

الطالب: أشرف اقريطب

معّلمتــي كأنــك نخلــة تظلــل علينــا بأوراقهــا 
الكبــرية، وُتســقط علينــا مــن تمراتهــا الخــرية، 
بهــذه  واالحــرام.  الــود  بــكل  علينــا  وتهــل 
ــِك وإليــِك  اإلطاللــة الرائعــة أســتنجُد ألكتــب ل

وعنِك معّلمتي الفاضلة.

لــن أجهــد ذاكرتــي فــي البحــث عنــِك، فأنــِت 
محفــوًرا  اســًما  وســتظّلني  زلــِت  وال  كنــِت 
بذاكرتــي، اســًما لــن أنســاه مــا حي�يــت. كيــف 
لــي أنســى ملهمتــي؟ كيــف لــي أن أنســى 
ُمعّلمــة غــرّيت مســاري الّدراســي بِحَكمهــا وتفانيهــا فــي عملهــا! أتذكــر يومــا 
أننــي أخطــأُت فــي اإلجابــة فتوقعــت ردًّا عنيًفــا، لكّنــي �أفاجــأ بهــا وهــي تقــول 
لــي بصــوت ســجي حنــون حكيــم: "ال بــأس مــن الخطــأ نتعلــم يــا أشــرف"، حينهــا 
تغــري كل شــيء، أصبحــت ال أخــاف أن �أشــارَك بالصــف، بــل أصبحــت مجتهدا نشــيطا... 
فْوقــُع كلماتهــا علــّي كانــت إي�جاًبــا، بــل أخرجــت مّنــي "أشــرف" القــوّي المتفائــل 
المجتهــد وأبعــدت عّنــي "أشــرف" الكســول الخائــف المرتعــب. أســتاذتي لــم ت�كــن 
مجــردة ُمعّلمــة تقــوم بتعليــم الطــالب المــواد الدراســية، بــل كانــت القــدوة 
الحســنة لــكل الطــالب. فكانــت بمثابــة األّم فاألخــرية ُتعّلمنــا القيــم واألخــالق 
تخوننــي  ضجــر.  أو  تعــب  دون  القيــم  هــذه  ُت�كــّرس  كانــت  ومعّلمتــي  بالبيــت 
الكلمــات لوصــِف معلّمــة ال زالــت وســتظل ُمصــورة ملكــة فــي ذهنــي لألبــد. 

أختُم برائعة شوقي وهو يصُف عظمة وإلهام المعلم / ة:

ـِه التبجيـال     كـاَد المعّلم  أن يكوَن رسواًل ُقـْم للمعّلِم  َوفِّ
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نصيحة إدارية

اكتمــال مــن  حالــة  "هــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة  عرفتهــا  كمــا   الصحــة، 
العجــز.". أو  المــرض  انعــدام  مجــرد  ال  واجتماعيــا،  وعقليــا  بدنيــا   الســالمة 

وي�ؤكد العلم، أن أفضل معاي�ي السالمة، هي بالوقاية وليس بالعالج، لذا؛
 تفــاءل، امــش، اضحــك، زر أهلــك، تحــدث مــع اصدقــاءك، اقــرأ كتابــا جديــد وخــذ

  موعــدا للت�أكــد مــن ســالمة صحتــك!
 يشــمل الت�أمــن الصحــي الــذي يؤمنــه المعهــد، فحصــا ســنويا وقائيــا، ت�ت�أكــد
 فيــه مــن ســالمة بدنــك، وت�كتشــف أي أمــراض قبــل ظهــور األعــراض وت�تفــادى

 بذلك المضاعفات المستقبلية!

 مع تحيات إدارة الموارد البشرية
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقراحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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