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اقرأ يف هذا العدد

مؤمتــر "نحــو الجــودة يف تعليــم الخدمــة العامــة" يف املعهــد بالرشاكة 	 

.)NASPAA(  مع

معهد الدوحة ينظّم يوًما تعريفيًا يف برامج املاجستري التي يقدمها.	 

محــارضة الدكتــور عزمــي بشــارة االفتتاحيــة للســنة الدراســية 2017-2018 	 

يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

مجلس أمناء املعهد يعقد اجتامعه الّسادس يف الدوحة.	 

ــل 	  ــول " العم ــة ح ــد الدوح ــارض يف معه ــوق يح ــه املعت ــور عبدالل الدكت

ــت. ــة الكوي ــد لدول ــدور الرائ ــاين.. و ال اإلنس

ــز 	  ــي لتعزي ــل االجتامع ــة للعم ــد و القطري ــن املعه ــم ب ــرة تفاه مذك

التبــادل املشــرك.

21 طالبــا وطالبــة يف برنامجــي علــم النفــس والعمــل االجتامعــي مبعهــد 	 

الدوحــة للدراســات.

ــة 	  ــس إدارة املنظم ــابا ملجل ــارا ش ــوش مستش ــا بخ ــب زكري ــار الطال اختي

ــة. ــب والتنمي ــة للتدري العاملي

طلبــة برنامج الصحافة يف املعهد يــزرون وكالة األنباء القطرية.	 

جانب من مرشوع متكن الشــباب يف االٕعالم.	 

املعهد يف اإلعالم

 مقابلة الدكتور محمد حامس املرصي مع الجزيرة اإلنجليزية.

 مقابلة  الدكتور سلطان بركات مع يت آر يت.

 مقال للدكتور عبد الوهاب األفندي يف صحيفة العريب الجديد.

 مقال للدكتور خليل العناين يف صحيفة العريب الجديد .

 مقال خالد وليد محمود يف صحيفة العرب .

أقالم

 فاطمة الرحيمي  : نظريتي يف الغربة و الغربة املضادة .

 دفع الله حسن بشري: عودة مريم.

 أمنية الرايس: أوقُف املنبّه املزعج 

zajel@dohainstitute.edu.qaنرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 

العدد السادس عشر  -  نوفمرب/تشري�ن الثاني 2017

عدسة حوار العددتصميمإشراف
إبراهيم عبد الجوادأمنية الرايسفاطمة الصالتخالد وليد محمود

معهد الدوحة للدراسات العليا يعلن عن بدء استقبال طلبات االلتحاق بربامج املاجستري  للعام القادم

حوار العدد

ضيفنا في هذا العدد الدكتور عيد محمد أستاذ األدب المقارن المساعد بمعهد الدوحة للدراسات العليا.

يهنــىء معهــد الدوحــة للدراســات العليــا واملركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات 

ــاح مبناســبة تعيينهــا عضــًوا يف مجلــس الشــورى يف دولــة قطــر، مــن  الدكتــورة هنــد املفت

ــرة. ــن ألول م ــري تعيينه ــاء يج ــع نس ــن أرب ضم

فخــورون بــك دكتــورة هنــد، مــع خالــص متنياتنــا لــك مبزيــٍد مــن النجاحــات وأن يكــون التوفيــق 

حليفــك دوًمــا.

https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=VuKb7A795rA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VuKb7A795rA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VuKb7A795rA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VuKb7A795rA&app=desktop
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/27/عصر-الكذب-في-العالم-العربي-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/27/عصر-الكذب-في-العالم-العربي-1
http://webtv.un.org/watch/high-level-panel-on-investing-in-humanity-launch-of-global-humanitarian-appeal-2017-ocha/5235901310001
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/29/عن-تحالفات-اليمين-السلطوي-العربي-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/29/عن-تحالفات-اليمين-السلطوي-العربي-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/29/عن-تحالفات-اليمين-السلطوي-العربي-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/29/عن-تحالفات-اليمين-السلطوي-العربي-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/29/عن-تحالفات-اليمين-السلطوي-العربي-1
http://alarab.qa/story/1267506
http://alarab.qa/story/1267506
http://alarab.qa/story/1267506
http://alarab.qa/story/1267506
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
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يعلــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــن فتــح بــاب اســتقبال طلبــات 
التســجيل  للطلبــة للعــام األكاديمــي القــادم 2018-2019، ويدعــو الراغبــن 
https:// :االلتحــاق بربامــج الدراســات العليــا  زيــارة الرابــط التالــي للتســجيل
goo.gl/N3C1ah علًمــا أن آخــر موعــد إلســتقبال طلبــات القبــول اإللكرتونيــة 

هــو 15 فربايــر 2018

كليــة  فــي  الماجســتري  برامــج  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  يمنــح 
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، وهــي )الفلســفة، التاريــ�خ، علــم االجتمــاع 
،الصحافــة  الدوليــة  والعالقــات  السياســية  العلــوم  واألنرثوبولوجيــا، 
واإلعــالم والدراســات الثقافيــة، اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة ، األدب 

غربــي(. )عربــي-  المقــارن 

المعهــد  فيقــدم  التنميــة،  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  كليــة  وفــي 
)ماجســتري اإلدارة العامــة  والماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة و 
الماجستري في اقتصاديات التنمية، والماجستري في السياسات العامة(.

 وفــي كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي يقــّدم برنامــج الماجســتري 
فــي علــم النفــس )بمســاريه اإلكلينيكــي واالجتماعــي(   والماجســتري فــي 

العمــل االجتماعــي.

 أمــا  فــي مركــز دراســات النــزاع والعمل اإلنســاني يقدم برنامج الماجســتري 
فــي إدارة النزاع والعمل اإلنســاني. 

كمــا ســينّظم معهــد الدوحــة للدراســات العليا يوما تعريفيــا، يوم الخميس 
الموافــق 9 نوفمــرب 2017 مــن الســاعة الثالثــة  حتــى السادســة مســاًء 
فــي مقــر المعهــد ؛ وذلــك مــن أجــل  فتــح بــاب الحــوار بــن مســؤولي 

المعهــد األكاديميــ�ن واإلداريــ�ن مــع الطلبــة الراغبــن فــي التقــدم إلكمال 
يقدمهــا  التــي  المتنوعــة  األكاديميــة  الربامــج  فــي  العليــا  دراســاتهم 
المعهــد، وتوفــري فرصــة لإلجابــة عــن االستفســارات المتعلقــة بمعايــ�ري 
القبــول ومتطلباتــه ومواعيــده، والمنــح الدراســية، والخدمــات األخــرى 

المرافقــة فــي الحــرم الجامعــي والحيــاة الجامعيــة بشــكل عــام.  

وقالــت الدكتــورة هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والماليــة، 
بأنــه  هــذا اليــوم يشــكل فرصــة للطلبــة الراغبــن بالحصــول علــى درجــة 
الماجســتري بمقابلــة طــالب جــدد آخريــ�ن علــى وشــك اتخــاذ القــرار ذاتــه، 
ومقابلــة طلبــة مــن المعهــد فــي نفــس التخصــص أو نفــس الكليــة ممــا 
يــرثي معلوماتهــم وي�زيــد فضولهــم فــي اكتشــاف بــوادر الحيــاة العلميــة 

البحثيــة فــي هــذا الصــرح األكاديمــي الحديــث.

الطلبــة  شــؤون  عميــد  بنحــادة  الرحيــم  عبــد  الدكتــور  قــال  جهتــه  مــن 
بــأن المعهــد يســعى  لعقــد هــذه الفعاليــة لتعريــف المجتمــع المحلــي 
بالتخصصــات التــي يقدمها عرب لقــاء طالبي مفتوح من أجل توفري الفرصة 
للراغبــن والمهتمــن بإكمــال دراســاتهم العليــا باالّطــالع علــى الربامــج 
المتاحــة فــي مجــاالت العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية واإلدارة العامــة 
واقتصاديــات التنميــة وعلــم النفــس والعمــل االجتماعــي وإدارة النــزاع 
والعمــل اإلنســاني. أشــار بنحــادة  إلــى أهميــة تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــة 
بشــكل دوري لتعريــف المجتمــع القطــري برســالة المعهــد القائمــة علــى 
التعّلــم والتعليــم علــى  تجربــة  مــن  كجــزء أساســي  البحــث واالكتشــاف 
جميــع المســتويات،وتوضيح  معايــ�ري التســجيل والقبــول وتطلعات المعهد 

المســتقبلية. 

ــاق  ــات االلتح ــتقبال طلب ــدء اس ــن ب ــن ع ــا يعل ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح معه

ــادم ــام الق ــتري  للع ــج املاجس بربام
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مؤمتر "نحو الجودة يف تعليم الخدمة العامة"

)NASPAA(  يف املعهد بالرشاكة مع 

كليــات  شــبكة  مــع  بالشــراكة  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  ينظــم 
السياســات العامــة واإلدارة العامــة والشــؤون العامــة  )NASPAA(،  مؤتمرا 
دوليــا بعنــوان: "نحــو الجــودة فــي تعليــم الخدمــة العامــة"، الــذي تعقــد 
جلســاته فــي مقــر المعهــد، يومــي 13 و14 تشــري�ن الثانــي/ نوفمــرب2017.

ويمثــل هــذا المؤتمــر فرصــة للمهتمــن فــي اإلدارة العامــة  والسياســات 
العامــة فــي العالــم العربــي، لبحــث فــرص التعــاون فــي المنطقــة العرب�يــة 
وخارجهــا، حــول  كل التحديــات والفــرص التــي تواجــه تعليــم الخدمــة العامــة 
والسياســات العامــة فــي العالــم العربــي. وســيناقش المجتمعــون  ســبل 
اســتمرارية التعــاون والشــراكة الفعليــة فــي مواجهــة التحديــات الحاليــة 
ــ�ر  والمســتقبلية مــن ناحيــة تصميــم الربامــج، وتوظيــف الخري�جــن، وتطوي

مجــاالت األبحــاث، وغريهــا مــن التحديــات. 

كمــا يكتســب هــذا المؤتمــر أهميــة، نظــرا لمحدوديــة بحــوث السياســات 
العامــة واإلدارة العامــة وتدريســها فــي العالــم العربــي؛ فعلــى الرغــم 
مــن أنــه قــد تــم إنشــاء أقســام لتدريــس اإلدارة العامــة والخدمــة العامــة 
فــي بعــض الكليــات والمعاهــد العرب�يــة منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي، إال 
إن نتائــج تطويــ�ر المناهــج والتدريــب وأبحــاث الخدمــة العامــة والسياســات 

العامــة ظلــت محــدودة.

وُيعــّد هــذا المؤتمــر األول مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم العربــي، فقــد 
ســبقه مؤتمــرات لـــ NASPAA فــي الصــن والمكســيك،  لمناقشــة وضــع 
الحقــل األكاديمــي لتدريــس الشــؤون العامة وأبحاثها فــي هذه المناطق 

مــن العالــم. 

ومــن أهــم األهــدف التــي يســعى لتحقيقهــا المؤتمــر هــو  تعزيــ�ز نوعيــة 
برامــج اإلدارة العامــة والشــؤون العامــة فــي العالــم العربــي، مــن خــالل 
إتاحــة الفرصــة للجامعــات فــي المنطقــة للتواصــل مــن أجــل المشــاركة 
فــي حــوار جــاد حــول التحديــات التــي تواجــه هــذه الربامــج، و مناقشــة 
الــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه برامــج التعليــم العــام فــي بنــاء القــدرة 
علــى الحكــم فــي العالــم العربــي باإلضافــة إلــى معرفــة المزيــد عــن إدارة 
الربامــج ومعايــ�ري االعتمــاد العالمــي  ومأسســة التعــاون بــن األكاديميــ�ن 
المتخصصــن فــي دراســة إدارة القطــاع العــام والشــؤون والسياســات 

العامــة علــى المســتوى العربــي.
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معهد الدوحة ينظّم يوًما تعريفيًا يف برامج املاجستري التي يقدمها

نّظــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يــوم  الخميــس 9 نوفمــرب 2017  يومــا 
ــاب الحــوار بــن مســؤولي المعهــد  ــح ب ــا، فــي مقــر المعهــد وذلــك لفت تعريفي
األكاديميــ�ن واإلداريــ�ن مــع الطلبــة الراغبــن فــي التقــدم إلكمــال دراســاتهم 
العليــا فــي الربامــج األكاديميــة المتنوعــة التي يقدمها المعهــد، وتوفري فرصة 
لإلجابــة عــن االستفســارات المتعلقــة بمعايــ�ري القبــول ومتطلباتــه ومواعيــده، 
والمنــح الدراســية، والخدمــات األخــرى المرافقــة فــي الحــرم الجامعــي والحيــاة 

الجامعيــة بشــكل عــام.  

وحضــر هــذا اللقــاء جمــع مــن  الطلبــة القطري�يــ�ن و غــري القطريــ�ن  المهتمــن  
باســت�كمال دراســتهم العليــا فــي المعهــد، كمــا أنهــم أظهــروا اهتمامهــم 
الشــديد بالربامــج التــي يقدمهــا المعهــد قــي مختلــف كلياته:كليــة العلــوم 
اإلنســانية و اإلجتماعيــة، كليــة اإلدارة العامــة و اقتصاديــات التنميــة، كليــة 
النــزاع و  إلــى مركــز دراســات  االجتماعــي،  إضافــة  العمــل  النفــس و  علــم 

العمــل اإلنســاني.

مــن جهتــه قــال الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة عميــد شــؤون الطلبــة بــأن المعهــد 
يســعى لعقــد هــذه الفعاليــة لتعريــف المجتمــع المحلــي بالتخصصــات التــي 
يقدمهــا عــرب لقــاء طالبــي مفتــوح مــن أجــل توفــري الفرصة للراغبــن والمهتمن 
بإكمــال دراســاتهم العليــا باالّطــالع علــى الربامــج المتاحــة فــي مجــاالت العلــوم 
االجتماعيــة واإلنســانية واإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة وعلــم النفــس 
والعمــل االجتماعــي وإدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني. كمــا أشــار بنحــادة إلــى 
ــة بشــكل دوري لتعريــف المجتمــع القطــري  ــل هــذه الفعالي ــة تنظيــم مث أهمي
برســالة المعهــد القائمــة علــى البحــث واالكتشــاف كجــزء أساســي مــن تجربــة 
التعّلــم والتعليــم علــى جميــع المســتويات،وتوضيح معايــ�ري التســجيل والقبــول 

وتطلعــات المعهــد المســتقبلية. 
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 محارضة الدكتور عزمي بشارة االفتتاحية للسنة الدراسية

 2017-2018 يف معهد الدوحة للدراسات العليا

ألقــى الدكتــور عزمــي بشــارة المحاضــرة االفت�تاحيــة للعــام الجامعــي 2017/2018 
فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، بعنــوان: " معهــد الدوحــة: تحديــات أمــام 

العلــوم االجتماعيــة واإلنســانيات فــي الســياق العربــي ".

االجتماعيــة  العلــوم  أهميــة  إلــى  البدايــة،  فــي  بشــارة،  الدكتــور  وتطــرق 
ــها، والتطــور التاريخــي للدراســات  واإلنســانية لجمهــورٍ اختــار أن َيدُرَســَها وُيَدرِّسَّ
المتعلقــة باإلنســان وإنتاجــه ونشــاطه. وتنــاول التداخــل والت�كامل مع التخصصات 
ضمــن العلــوم اإلنســانية على أســاس المعرفة العينية المتخصصــة وضروراتها؛ 
وهــو هــدف معهــد الدوحــة. وفــي هــذا الســياق قــال: "عنــد ت�أســيس معهــد 
الدوحــة قّررنــا بوعــيٍ كامــلٍ أن نجمــع العلــوم االجتماعية واإلنســانية؛ قناعًة منا 
بــأّن العلــوم االجتماعّيــة إنســانية، والعلــوم اإلنســانية اجتماعيــة"؛ إذ ال يصــح أن 
يتخــرج فــي معهــد الدوحــة طالــٌب متخصــٌص فــي أي فــرع من العلــوم االجتماعية 
واإلنســانية واإلدارة العامــة مــن دون أن ت�كــون لديــه فكــرة عــن بعــض القضايــا 
الرئيســة فــي العلــوم االجتماعيــة علــى المســتوى العالمــي وتاريــ�خ الفكــر 

والقضايــا الكــربى التــي تشــغل المجتمعــات العرب�يــة. 

ورأى الدكتــور بشــارة أن تدريــَس معهــد الدوحــة للعلــوم االجتماعية واإلنســانية 
ٍ مختلــٍف عــن الســائد فــي  واإلدارة العامــة هــو فرصــٌة تاريخيــة لبنــاء مشــروع
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية واإلدارة العامــة مــن خــالل التفرغ للت�أمل والبحث 
فــي أجــواء مــن الحرّيــة األكاديميــة وتشــجيع التفكــري النقــدي والتفاعــل المثمــر 
بــن الباحثــن واألســاتذة والطــالب. والغايــة األساســية منه المســاهمة في بناء 

مشــروع نهضــة عرب�يــة. 

وفــي رأيــه، ت�تجلــى النهضــة أيًضــا، فــي أي ســياقٍ ثقافــي، في اللغــة، إن لم تبدأ 
بهــا؛ فالشــعوب تنهــض بلغتهــا. وقــد كانــت النهضــة األولــى التي اســُتقي منها 
مصطلــُح "رينيســاس" فــي المــدن اإليطالّيــة بدأت باللغة المحليــة، ولكن ليس من 
دون معرفــة روادهــا للغــات األخــرى، ومنهــا اللغــة العرب�يــة فــي بعــض الحــاالت. 

وينطبــق هــذا أيًضــا على النهضات األخرى مثل الفرنســية واإلنكليزية واأللمانية 
واليابانيــة والصينية واإليرانيــة وغريها.

ورأى د. بشارة أّن أحد المآزق الكربى التي تواجه العلوم االجتماعّية واإلنسانّية 
فــي الــدول التــي ليــس لديهــا مشــروع دولــة، أي مشــروع بنــاء أمــة، بــل مشــروع 
ســلطة، وهي غالًبا دوٌل اســتبدادية و/أو دوٌل غري متطورة اقتصاديًّا،  ال تمتلك 
القــدرة و/أو الرغبــة واإلرادة لالحتفــاظ بمؤّسســات أكاديمّيــة كبــرية، يتلخــص في 
أّن العلــوم النظريــة عموًمــا مهمشــٌة وال ُيســت�ثمر فيهــا المــال والجهــد. كمــا أن 
المجتمــع المدنــي ضعيــف وال يقــوم بــأود مثــل هــذه العلــوم، ألنــه ال يســتند إلــى 

عمليــة أنتــاج خــارج قطــاع الدولة.

فــي هــذا الصــدد، عالــج د.بشــارة فــي مســألة فصــل الحكــم األخالقــي والتفكــري 
فــي الغايــات عــن العلــم، الــذي قــاد الــى معضــالت عديــدة، وصفهــا بفجيعــة 
اســتخدام العلــم  بوصفــه مجــرد أداة للســيطرة، واســتغالل المهــارات المكتســبة 
فــي العلــوم االجتماعّيــة واإلنســانية فــي خدمــِة غايــاٍت غــري عادلــة مثــل الظلــم 
وقتــل األبريــاء وتربيــ�ر االســتبداد والفســاد والحــروب العدوانّيــة، وأحيانــا فــي 
مناقضــة نفســه مباشــرة، أي فــي تعميــم الجهــل بــدل نشــر المعرفــة، ووســائل 

تعميــم الجهــل ت�تنافــس فــي أيامنــا مــع وســائل تعميــم المعرفــة. 

كمــا طالــب د. بشــارة فــي محاضرتــه بمســؤولية االكاديمــن بوضــع  األجنــدة 
البحثيــة، والتوقــف عــن اللهــاث خلــف خطــوات األكاديميــة الغرب�يــة التــي تنطلــق 
هناك بصفتها تجديدات وتصلنا بوصفها تقليعات، ونصيَخ الســمع إليقاع الواقع 
الــذي نعيشــه، وأن نتفحــص المختــرب الكبــري الــذي يحيــط بنــا مــن كل جانــب والــذي 
يتمنــى دخولــه أي باحــث فــي الغــرب. من هنا تنطلق مســاهمُتنا العالمية، ليس 
بالتفكــري بهــا )أي بالمســاهمة ذاتهــا(، بــل بالتفكــري بالظواهــر العينيــة التي نريد 
أن نفهمهــا. فليــس الحصــول علــى اعــرتاف أمريكــي أو أوروبــي هدًفــا بحــد ذاتــه، 
بــل اإلســهام فــي فهــم مجتمعاتنــا، وإن رافــق ذلــك اعــرتاٌف دولــٌي فهــذا إنجــاز 

مهــم علــى مســتوى بنــاء المؤسســة األكاديميــة.
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َعقد مجلس أمناء معهد الّدوحة للدراســات العليا اجتماعه الّســادس في 
مقــّر المعهــد، يــوم األحــد، 15 تشــري�ن األول/أكتوبــر 2017. وتــرّأَس االجتمــاع 
الدكتــور عزمــي بشــارة، رئيــس مجلــس األمنــاء، بحضــور أعضــاء المجلــس؛ 
الشــيخ الدكتــور عبــد اهلل بــن علــي آل ثانــي نائــب رئيــس المجلــس، والدكتور 
أحمــد دالل، والدكتــور طاهــر كنعــان، والدكتــورة لــوري برانــد، والدكتــورة 
دينــا خــوري، والدكتــور وائــل بنجلــون، والدكتــور إبراهيــم موســى الــذي 
انضــم إلــى مجلــس األمنــاء مــع إقــرار عضويتــه خــالل االجتمــاع الســابق، 
حيــث رّحــب المجلــس بعضويتــه وبحضــوره. كمــا حضــر االجتمــاع الدكتور ياســر 

ســليمان معالــي بحكــم منصبــه رئيًســا للمعهــد بالوكالــة. 

واســتعرض أعضــاء المجلــس المــواد الُمدرجــة علــى جــدول األعمــال، ومــا 
�أنجــز مــن القــرارات والتوصيــات الُمنبثقــة مــن اجتماعــه الســابق. كمــا رفــع 
رؤســاء لجــان مجلــس األمنــاء الدائمــة توصيــات اللجــان إلــى المجلــس؛ إذ 
عقــدت هــذه اللجــان اجتماعاتهــا يــوم الســبت، 14 تشــري�ن األول/ أكتوبــر 
2017، حيــث اجتمعــت لجنــة الشــؤون األكاديميــة برئاســة الدكتــور أحمــد دالل 
لالطــالع علــى ملفــات برامج الماجســتري التي اســتحدثت بصيغتها النهائية، 
والتــي انطلقــت مــع بدايــة العــام األكاديمــي الحالــي. وناقشــت اللجنــة 

التحديثــات علــى سياســة اإلرشــاد األكاديمــي، واطلعــت علــى تقريــ�ر لجنــة 
ت�أســيس برنامــج الدكتــوراه فــي المعهد وعلى تقري�ر لجنــة الرتقيات، فضاًل 
عــن توصيــات رئيــس المعهــد بالوكالة لتعي�ن العمــداء الجــدد واألكاديمي�ن 
المنضمــن إلــى المعهــد مــن فئــة أســتاذ وأســتاذ مشــارك، إلقرارهــا مــن 

مجلــس األمنــاء.

الدكتــور  برئاســة  والتخطيــط  الماليــة  الشــؤون  لجنــة  اجتمعــت  كمــا 
وائــل بنجلــون، لالطــالع علــى الموازنــة الماليــة التقديريــة للعــام 2018، 
والتعديــالت علــى سياســة المشــرتيات فــي المعهــد. وُعقــد أيًضــا اجتماَعــا 
لجنــة التدقيــق المالــي واإلداري برئاســة الشــيخ الدكتور عبــد اهلل بن علي 
آل ثاني، ولجنة الرتشــيحات برئاســة الدكتور عزمي بشــارة. وبعد مناقشــة 

ــاء لتوصيــات اللجــان، قــام بإقرارهــا. مجلــس األمن

واســتمع أعضــاء مجلــس األمنــاء خــالل اجتماعهــم إلــى تقريــ�ر ســري العمــل 
في المعهد، الذي عرضه الدكتور ياســر ســليمان معالي، وعرض األهداف 
التــي �أنجــزت خــالل العامن الســابقن بحســب الخطة اإلســرتاتيجية للمعهد. 
وقــد تقــرر عقــد االجتمــاع الســنوي القــادم لمجلــس أمنــاء المعهــد خــالل 

آذار/ مــارس 2018 فــي الدوحــة

مجلس أمناء املعهد يعقد اجتامعه الّسادس يف الدوحة
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وأوضــح الدكتــور المعتــوق، فــي المحاضــرة التــي أدارهــا الربوفيســور 
ســلطان بــركات- مديــر مركــز دراســات النــزاع و العمــل االنســاني فــي معهــد 
الكويــت  الــذي لعبتــه دولــة  البــارز  الــدور  أن  العليــا-  للدراســات  الدوحــة 
فــي مجــال العمــل الخــريي تجّلــى فــي اســتضافة ثــالث مؤتمــرات دوليــة 
االنســاني فــي ســوريا، والمشــاركة فــي رعايــة رئاســة  الوضــع  لدعــم 
المؤتمرالرابــع الــذي انعقــد فــي لندن، و اســضافة تســعة اجتماعات دولية 
لمجموعــة كبــار المانحــن هــذا فضــال عــن مبادرتــه الغاثــة ضحايــا الــزالزل و 

المجاعــات فــي دول عديــدة.

حضــر المحاضــرة ســعادة الشــيخ الدكتــور عبــداهلل ال ثانــي، نائــب رئيــس 
مجلــس أمنــاء معهــد الدوحــة، وســعادة الدكتور أحمد المريخــي، المبعوث 
الخــاص لالمــن العــام لألمــم المتحــدة للعمــل اإلنســاني والســيد عيســى 
المناعــي نائــب رئيــس برنامــج التعليــم فــوق الجميــع، إلــى جانــب ســعادة 
الســفري الكويتــي فــي الدوحــة، وعــدد مــن المهتمن وممثلــي الجمعيات 

الخرييــة القطريــة وطــالب وأســاتذة المعهــد.

ت�أتــي محاضــرة الدكتــور المعتــوق ضمــن جهــود المركــز الفســاح المجــال 
ألقطاب العمل اإلنســاني العربي للمشــاركة بخرباتهم، وفتح آفاق بحثية 

جديــدة مــن الواقــع الثقافــي والعملــي العربــي.

 الدكتور عبدالله املعتوق يحارض يف معهد الدوحة 

حول " العمل اإلنساين.. و الدور الرائد لدولة الكويت

اســتضاف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، األربعــاء 11 أكتوبر/تشــري�ن األول 
2017، المستشــار بالديــوان األمــريي الكويتــي معالــي الدكتــور عبــد اهلل 
معتــوق المعتــوق فــي اطارمحاضــرة نظمهــا مركــز دراســات النــزاع و العمــل 
االنســاني تحــت عنــوان: "العمــل االنســاني.. و الــدور الرائــد لدولــة الكويــت". 

تحــدث الدكتــور المعتــوق، الــذي يشــغل أيضــا منصــب المستشــار الخــاص 
لألمــن العــام لألمــم المتحدة ورئيس الهيئة الخريية االســالمية العالمية، 
فــي عــدة محــاور متعلقــة بالعمــل االنســاني وتحديــات المرحلــة التــي 
يواجههــا العمــل الخــريي الخليجــي وعلــى رأســها  االتهامــات اتــي تربــط 
العمــل الخــريي بدعــم ااٍلرهــاب. مشــريا فــي الوقــت ذاتــه  إلــى قيــم العمــل 
االنســاني المتجليــة فــي االخــالص واالحتســاب والرحمــة والعــدل واألمانــة 
و الشــفافية والحمايــة. كمــا أنــه أكــد علــى أهميــة العمــل الخــريي الــذي 
يعــد همــزة وصلــة فاعلــة ومنتجــة بــن شــريحتي األغنيــاء والفقــراء، وأنــه 
مســؤولية الجميــع وواجــب علــى كل شــخص قــادر علــى تقديــم المســاعدة 

ألخيــه االنســان. 

تطــرق الدكتــور المعتــوق بعــد ذلــك إلــى الــدور الرائــد لدولــة الكويــت فــي 
العمــل الخــريي واالنســاني، حيــث ذكــر أن دولــة الكويــت تعــد مــن أســبق 
الــدول فــي تطويــ�ر منظومتهــا الخرييــة واإلنســانية، بعدة عوامــل أهمها: 
حــب الشــعب الكويتــي للعمــل الخــريي، وقيــم البــذل والعطــاء، الــذي يشــكل 

مكونــا رئيســيا مــن مكونــات و ثقافــة أهــل الكويــت. 
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مذكرة تفاهم بني املعهد و القطرية للعمل االجتامعي 

لتعزيز التبادل املشرتك

21 طالبا وطالبة يف برنامجي علم النفس والعمل 

االجتامعي مبعهد الدوحة للدراسات

وقــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا و المؤسســة القطريــة للعمــل 
االجتماعــي مذكــرة تفاهــم لتعزيــ�ز التعــاون المشــرتك بــن الطرفــن، 
البشــرية  والتنميــة  االجتماعيــة  األهــداف  تعزيــ�ز  فــي  والمســاعدة 

.2030 قطــر  رؤيــة  مــع  والمنســجمة  المســتدامة 

وقــع المذكــرة كل مــن الســيدة آمــال عبــد اللطيــف المناعــي الرئيــس 
ياســر  والدكتــور  االجتماعــي  للعمــل  القطريــة  للمؤسســة  التنفيــذي 

بالوكالــة. العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  رئيــس  معالــي  ســليمان 
تهــدف المذكــرة التــي تســتمر فاعليتهــا لمــدة أربــع ســنوات إلــى توفــري 
المؤسســة ألماكــن تدريــب مهنــي/ علمــي لطلبــة برنامــج الماجســتري 
فــي العمــل االجتماعــي، والمكــون مــن 300 ســاعة فــي الســنة األولــى 
و450 ســاعة فــي الســنة الثانيــة إلكمــال شــروط منــح درجــة الماجســتري. 
وبالمقابــل يقــوم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالمســاهمة فــي 
المراكــز  فــي  االجتماعــي  العمــل  مجــال  فــي  القــدرات  وتنميــة  بنــاء 

المنضويــة تحــت مظلــة المؤسســة.

كمــا تهــدف المذكــرة إلــى تعميــق التبــادل المشــرتك بــن المؤسســتن 
بالخــربات العلميــة والمهنيــة والبحثيــة فــي مجــال العمــل االجتماعــي، 
واألبحــاث  والمؤتمــرات  المنتديــات  فــي  المســاهمة  إلــى  باإلضافــة 
العلميــة المشــرتكة وتقديمهــا لمجــالت علميــة محكمــة علــى الصعيديــن 

العربــي والعالمــي.

لتعزيــ�ز  جاهــدة  االجتماعــي  للعمــل  القطريــة  المؤسســة  وتســعى 
األداء الفنــي المســاند للمراكــز العاملــة تحــت مظلتهــا مــن خــالل تطويــ�ر 
وتفعيــل القــدرات الفنيــة واإلداريــة، وتحســن البيئــة الداعمــة لنظــام 
متقــدم يتميــز بالجــودة الشــاملة، وتنفيــذ برامــج بنــاء القــدرات وتطويــ�ر 

ثقافــة االبتــ�كار واإلدارة القائمــة علــى النتائــج.

وكان قــد أطلــق معهــد الدوحــة للدراســات العليــا هــذا العــام، وانســجاما 
مــع رؤيــة قطــر 2030، برنامــج ماجســتري فــي العمــل االجتماعــي وعلــم 
النفــس الــذي يعــّد األول مــن نوعــه فــي دولــة قطــر علــى مســتوى 
الماجســتري وضمــن برامــج ماجســتري قليلــة جــًدا فــي المنطقــة العرب�يــة، 
إذ يســتقطب الطلبــة مــن دولــة قطــر ومــن األقطــار العرب�يــة األخــرى، 
ويمكــن أن يتطــور هــذا الربنامــج إلــى برنامــج دكتــوراه فــي ذات المجــال 

مســتقبال.

حالــة  نتيجــة  المتزايــدة  للحاجــات  تلبيــة  الربنامــج  هــذا  إطــالق  وجــاء 
مــن  وغريهــا  والفقــر  المســلحة  والنزاعــات  السياســي  الالاســتقرار 
المشــكالت االجتماعيــة التــي تعانــي منهــا المنطقــة، حيــث يأمــل المعهد 
مــن خــالل هــذا الربنامــج فــي إمــداد ســوق العمــل العرب�يــة بشــكل عــام 

بمهنيــ�ن قادريــ�ن علــى ســد النقــص الحــاد فــي هــذه التخصصــات.

التحــق 21 طالــب وطالبــة فــي كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي 
بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا للعــام األكاديمــي 2018-2017  موزعــن 
علــى برنامــج العمــل االجتماعــي الــذي التحــق فيــه 13  و برنامــج علــم 
انضمــت  قــد  وكانــت  طــالب.    8 فيــه  التحــق  الــذي  االجتماعــي  النفــس 
لربنامــج العمــل االجتماعــي إحــدى الطالبــات القطريــات التــي ُمنعــت مــن 

اســت�كمال دراســاتها فــي جامعــة اإلمــارات. 
وحســب الدكتــور ســليمان أبــو بــدر عميــد الكليــة، فــإن   هذيــن الربنامجــن 
يتوفــران ألول مــرة فــي دولــة قطــر علــى مســتوى الماجســتري وهمــا 
مــن ضمــن برامــج ماجســتري قليلــة جــًدا فــي المنطقــة العرب�يــة. مضيفــا أن 
هــذه الدفعــة هــي األولــى التــي تســتقبلها الكليــة  وســيجري اإلعــالن 
قري�بــا عــن فتــح بــاب القبــول الســتقبال طلبــات االلتحــاق بربامجهــا فــي 
الســنة الدراســية الثانيــة للعــام األكاديمــي 2019-2018 ،ومــن المتوقــع أن 
تجــذب اهتمــام طــالب مــن دولــة قطــر والوطــن والعربــي وخارجــه. وأضــاف 
الدكتــور أبــو بــدر أنــه ســيتم افت�تــاح مســاري�ن إضافيــ�ن فــي الكليــة، األول: 

العمــل االجتماعــي اإلكلينكــي والثانــي علــم النفــس اإلكلنيكــي.

وكان معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، قــد بــدأ دراســة جــدوى إنشــاء 
هــذه الكليــة منــذ أكــرث مــن ســنة حيــث أظهــرت الدراســة أن المنطقــة 
حالــة  نتيجــة  المتزايــدة  للحاجــات  تلبيــة  الربامــج  لهــذه  ماســة  بحاجــة 
مــن  وغريهــا  والفقــر  المســلحة  والنزاعــات  السياســي  الالســتقرار 
ــة التــي تعانــي منهــا المنطقــة.  ويأمــل المعهــد  المشــكالت االجتماعي
مــن خــالل هذيــن الربنامجــن فــي إمــداد ســوق العمــل العربــي بمهنيــ�ن 

قادريــ�ن علــى ســد النقــص الحــاد فــي هــذه التخصصــات.
العمــل  فــي  الماجســتري  برامــج  عــدد  فــإن  المقارنــة،  ســبيل  وعلــى 
يبلــغ  فيمــا  برنامًجــا،   250 يفــوق  المتحــدة  الواليــات  فــي  االجتماعــي 
عددهــا علــى مســتوى الوطــن العربــي حوالــي 15 برنامًجــا، وبالنســبة 
لربامــج الماجســتري فــي علــم النفــس، فيوجــد فــي الواليــات المتحــدة 
الــدول  فــي  اإلجمالــي  عددهــا  يصــل  بينمــا   ،400 مــن  أكــرث  األمريكيــة 

برنامــج فقــط. إلــى حوالــي 50  العرب�يــة 
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 اختيار الطالب زكريا بخوش مستشارا شابا 

ملجلس إدارة املنظمة العاملية للتدريب والتنمية 

طلبة برنامج الصحافة يف املعهد يزرون وكالة األنباء القطرية

أختــري زكريــا بخــوش الطالــب فــي برنامــج العلــوم السياســية والعالقــات 
الدوليــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، عضــوا مستشــارا شــابا 
لمجلــس إدارة المنظمــة العالميــة للتدريــب والتنميــة ARTDO بماليزيــا، 

ــ�خ المنظمــة فــي اختيــار أصغــر مستشــار، علمــا  وهــي ســابقة فــي تاري
أنهــا تقــدم استشــارات وتدري�بــات خاصــة لمختلــف أجهــزة األمــم المتحــدة 

والمنظمــات الدوليــة.

نّظــم طلبــة برنامــج ماجســتري الصحافــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
ــة.  ــاء القطري ــة األنب ــارة إلــى وكال ــا زي العلي

مصطفــى  الدكتــور  عليهــا  أشــرف  التــي  الميدانيــة  الزيــارة  هــذه 
مــن  فضــاء  لخلــق  جــاءت  الصحافــة،  برنامــج  فــي  محاضــر  المنشــاوي، 
فرصــة  مــن  تمكينهــم  و  المعهــد  فــي  للطــالب  الصحافيــة  الممارســة 
است�كشــاف مــا يــدور عمليــا فــي غــرف أخبــار وكاالت األنبــاء الرســمية مــن 

ميدانيــا.  الصحفــي  العمــل  إلــى  تقري�بهــم  خــالل 

و تعتــرب هــذه الزيــارة هــي أولــى الزيــارات التــي قــام بهــا القســم حيــث 
اختــار فيهــا الدكتــور المنشــاوي وكالــة األنبــاء القطريــة كأول وجهــة 

باعتبارهــا مؤسســة إعالميــة حكوميــة عريقــة داخــل دولــة قطــر.
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الدكتور عيد محمد لــ"زاجل": 
" أسهمت البيئة األكادميية الحيوية باملعهد يف دفعي لتحقيق نجاحات من خالل أبحايث 

النقدية، والفعاليات البحثية الرثية،التي كان املعهد داعام لها بصورة مهنية مشجعة"

أجرى الحوار: الطالبة أمنية الرايس.
ضيفنــا فــي هــذا العــدد الدكتــور عيــد محمــد أســتاذ األدب المقــارن المســاعد 
بمعهــد الدوحــة للدراســات العليا،عمــل أســتاًذا مســاعًدا زائــًرا بجامعــة واليــة 
نيويــ�ورك فــي بنجهامتــن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة و باحًثــا زائــًرا بجامعــة 
واترلــوو و أســتاًذا مســاعدا بجامعــة جولــف و جامعــة واترلــوو بكنــدا و زميــاًل 

مشــرتكا بمركــز بروكينجــز الدوحــة وجامعــة قطــر. 

دكتور عيد ، عرفنا قليال عن نفسك؟

فــي  بعراقتهــا  المصريــة،  األزهــر  جامعــة  مــن  قــادم  مصــري  باحــث 
لدراســة  الفرصــة  لــي  أتيحــت  واإلســالمي،  العربــي  الــرتاث  تدريــس 
بالواليــات  األمريكيــة  الدراســات  للتخصصــات، وهــو  حقــل معرفــي عابــر 
هــذا  فــي  والدكتــوراه  الماجســتري  درجتــي  علــى  والحصــول  المتحــدة، 
الحقــل المعرفــي بالــغ الت�أثــري فــي األكاديميــا األمريكيــة والغرب�يــة بشــكل 

عــام. وقــد حظــي بفرصــة التدريــس فــي جامعــات أمريكيــة وكنديــة، قبــل 
ــا محــاوال قــدر اســتطاعته  القــدوم إلــى معهــد الدوحــة للدراســات العلي
نقــل مــا اكتســبته مــن خــربات بحثيــة إلــى الطــالب العــرب وحثهــم علــى 

االنفتــاح علــى اآلخــر مــع الحفــاظ دومــا علــى ثقافتهــم وهويتهــم.

حدثنا عن خلفيتك الدراسية واملهنية

ــاب قريــة صغــرية بمحافظــة بنــي ســويف  بــدأت تحصيــل المعرفــة فــي ُكتَّ
بجمهوريــة مصــر العرب�يــة ثــم التحقــت بالدراســة األزهريــة، حيــث بــدأت 
االطــالع علــى أمهــات الكتــب في الدراســات اإلســالمية والعرب�يــة، وبعدها 
التحقــت بكليــة اللغــات والرتجمــة، متخصصــا فــي األدب اإلنجليــزي وقارئــا 
العرب�يــة  باألزمــات  الغرب�يــة بعقليــة عرب�يــة منشــغلة  األدبيــة  للمنتجــات 
الراهنــة، ومتطلعــة إلــى مســتقبل أكــرث حيويــة تبنيــه ســواعد الشــباب 
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العربــي المنفتــح علــى آفــاق المعرفــة الرحبــة. وقــد حصلــت علــى درجــة 
الماجســتري مــن جامعــة المنيــا بمصــر فــي النقــد األدبــي مــن خــالل دراســة 
مقارنــة بــن الشــاعر والناقــد تــي اس إليــوت والناقــد الثقافــي ماثيــو 
أرنولــد. وبعــد ذلــك انتقلــت إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة لدراســة 
الماجســتري والدكتــوراه بأحــد أعــرق أقســام الدراســات األمريكيــة بجامعــة 
جــورج واشــنطن. وقــد ذهبــت هنــاك مهتمــا بالدراســات األفروأمريكيــة، 
منبهــرا بالحــراك االجتماعــي والثقافــي لألمريكيــ�ن مــن أصــول أفريقيــة 
ومنتهيــا الــي االهتمــام بصــورة أمريــكا فــي عالمنــا العربــي وتداعيــات 
إعــادة تدويــ�ر الصــور النمطيــة فــي األدب و الســينما و الثقافــة العرب�يــة، 

خصوصــا بعــد أحــداث 11 ســبتمرب الفاجعــة.

ما أهم إنجازاتك االكادميية و العملية؟

كان انتقالــي لمعهــد الدوحــة فاتحــة خــري لي على المســتوي األكاديمي 
و البحثــي فقــد صــدر لــي أربعــة كتــب منهــا كتــاب قمــت بت�أليفــه عــن صورة 
أمريــكا بعالمنــا العربــي بعــد أحــداث ســبتمرب، أعقبــه كتــاب عــن تمثــالت 
الهويــة فــي األدب و اللغــة، حررتــه و شــاركت فيــه بفصــل عــن التعدديــة 
"مانحــي  روايــة  فــي  تمثالتهــا  و  األمريكيــة  الدراســات  فــي  الثقافيــة 
الخبــز" للكاتبــة أنزيــا ي�يزي�رســكا، ثــم كتــاب عــن الرب�يــع العربــي و أثــره علــي 
التعليــم و األكاديميــا العرب�يــة، و أخــريا كتــاب عــن الثــورة المصريــة و مــا 
تالهــا مــن حــراك اجتماعــي و سياســي و تداعياتــه، وقــد ُنشــر الكتــاب 
األخــري مــن خــالل دار نشــر جامعــة انديانــا األمريكيــة. وقــد حصلــت كذلــك 

علــى منــح بحثيــة مهمــة مــن صنــدوق قطــر الوطنــي مــن خــالل برنامجــي 
األولويــات الوطنيــة وبرنامــج المؤتمــرات والــورش.

شاركنا قصة نجاح لك تفتخر بها

ســعدت كثــريا بتحقيــق نجاحــن بحثيــ�ن مهمــن مــن خــالل الحصــول علــي أعلــي 
منحــة بحثيــة تقــدم فــي الوطــن العربــي وهــي منحــة صنــدوق قطــر الوطني 
لألبحاث في برنامج األولويات الوطنية مرتن مت�تاليتن، وقد حاز المشروعان 
البحثيــان اللــذان تقدمــت بهمــا تقديــر "أ"، وهــي أعلــى درجــة تقي�يــم. ويتنــاول 
المشــروع األول، وعنوانــه “الهويــات العابــرة للثقافــات: الســلوك التضامنــي 
والحركات االجتماعية العرب�ية المعاصرة"، صور الحراك االجتماعي والديمغرافي 
والتغــريات االجتماعيــة والسياســية المصاحبــة لهــا؛ خاّصــة بعــد الرب�يــع العربــي 
ومــا تــاله مــن أحــداٍث أدت إلــى زعزعــة اليقــن الذاتــي والهوّياتــي لبنيــة الفــرد 
والدولــة فــي العالــم العربــي، وأنتجــت موجــات الهجــرة الحالية–برغــم كونهــا 
حدًثــا غــري جديــد تضافــر مــع عوامــل أخــرى حاليــة - عمــالً مؤثــًرا فــي بنــاء الهوّية 
ككيان متجاوز للحدود التقليدية سواء جغرافية أو قومية أو مجتمعية؛ في 
مقابل البنى القديمة للهوية التي تحافظ على درجة من الخصوصية الدينية 
والثقافيــة واللغويــة. هــذه األشــكال الجديدة للهويات العابرة للثقافات تفتح 
مساحات جديدة لمعالجة قضية الخصوصية كوسائل للتعايش والبقاء، وما إذا 
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كانــت تلــك المعالجــة ســتجري مــن خالل عملية تفاوضية ســلمية وبّنــاءة داخل 
الكيانــات الحاضنــة الجديــدة بمــا يحــول دون تصــّدع وذوبــان تلك الخصوصية!

أمــا المشــروع الثانــي، وعنوانــه "التحلیــل الحاســوبي للثقافــة: تحلیــل ثقافــي 
للدراســات العرب�یــة واإلســالمیة الحدیثــة"، فهــو يهــدف الــي اســتخدام أحــدث 
التقنيــات الناتجــة عــن تفاعــل علــوم الحاســوب مــع حقــل اللغويــات في دراســة 
وتحليل الثقافة واألدب. وفي ظل كال المشــروعن، يجري التعاون مع باحثن 

عــرب وغــري عــرب مــن كــربي الجامعــات الغرب�يــة والعرب�يــة.

وتجســد مســاهمتي في كال المشــروعن محاولة اللتقاط تفاعالت العوامل 
السياسية والدينية والثقافية في تشكيل عملية بحث العرب عن نماذج حكم 
مســتقرة، فــي مفــرق طــرق ت�تداخــل فيــه مجموعــة تحديــات دوليــة ودينيــة 
ووطنيــة؛ وذلــك عــرب تحليــالت منهجيــة وشــاملة لألعمــال الفنيــة العرب�يــة 
المتطــورة والمتبــارزة، ســواء البصريــة منهــا أو األدبيــة أو األدائيــة، بمــا فــي 
ذلــك اإلعــالم التقليــدي والبديــل، كل ذلــك فــي مجــال عام ثوري وغري مســتقر. 
ويهتم مشــروعنا بشــكل خــاص بالروايــات المصــورة، وكتب القصص الكوميدية 
المصــورة، باعتبارهــا فرعــا جديدا صاعــدا فــي األدب العربي، خصوصا خالل وبعد 

الرب�يــع العربي.

وتــدور أســئلة البحــث المركزيــة فــي كال المشــروعن حــول: كيــف يســتطيع 
اإلعــالم الجديــد واألفــالم واألدب أو أي شــكل مــن أشــكال التعبــري، التعبــري عــن 
التيــارات التحــول فــي العالــم العربــي؟ وكيــف يمكــن أن تــؤدي هــذه األشــكال 
إلى التنظري لـ”هوية عابرة للثقافات” كشكل من أشكال انخراط المواطن في 
خضم سياسات التحول في العالم العربي؟ ويقدم المشروع محاولة فريدة 
الســتقصاء هــذه األشــكال فــي االنتــاج الثقافــي باعتبارهــا أنماطــا جديــدة مــن 
المعرفة تسلط الضوء على طبيعة الحركات االجتماعية، بهدف توسيع البعد 
النقــدي لمناهج الخطاب السياســي والنظريــة االجتماعية. وي�رمي المشــروع، 
بشــكل منهجــي، إلــى توضيــح الطــرق التــي يمكن للســاحة العرب�ية، مــن خاللها، 
أن تســهم فــي فهــم صعود الحركات االجتماعيــة الجديدة حول العالــم؛ وذلك 
عرب است�كشاف الثغرات المنهجية في الخطاب والنظريات الغرب�ية المهيمنة. 
وكمــا يؤكــد مجموعــة مــن المنظريــ�ن، أمثــال آالن باديــو وجوديــث باتلــر وجــاك 
راسي�ري وسالفوي جيجك، فإن هذه الثغرات المنهجية أصبحت واضحة جدا بعد 
الفشــل فــي فهــم عــدم التجانس الظاهر وغري القابل لالختــزال عند الجماهري، 

والتغــريات المتالحقــة فــي المجال العــام، وأنماط التعبئــة االجتماعية.

كيــف ميكــن أن تكــون دراســة األدب املقــارن يف الوطــن العــريب 
ذات تأثــري عــى املجتمعــات االخــرى؟

مثلمــا أســهمت دراســة األدب المقــارن فــي العالــم العربــي، منــذ بدايــات 
الحقــل علــى يــد نقــاد كمحمــد غنيمــي هــالل وســعيد علــوش وعــز الديــن 
المناصــرة، فــي توطــن اآلداب العالميــة فــي البيئــة العرب�ية، فهي كذلك 
تســهم فــي إثــراء حالــة التقــارب الحضــاري والثقافــي مــع المجتمعــات 

األخــرى ودفعهــا إلــى مقاربــة موضوعيــة لــألدب العربــي اســتنادا إلــى 
فــي  المقــارن  األدب  دراســة  لهــا  تؤســس  التــي  المشــرتكة  الســمات 
الوطــن العربــي، وتســليط الضــوء علــى الطابــع الكوزموبوليتانــي لــألدب 
ــة، ودعــم  ــ�ز انتشــاره بــن المجتمعــات غــري العرب�ي ــم تعزي العربــي ومــن ث
مفهــوم التواصــل الحضــاري فــي مقابــل االنحيــاز لمفهــوم الفوقيــة 
المبنــي علــى عنصــر الت�أثــري والت�أثــر، أو المركــز والطــرف، ومــن ثــم تجــاوز 
الطابــع التنميطــي للنظــرة الغرب�يــة للمجتمعــات العرب�يــة، وجــذب الــدارس 
غــري العربــي إلــى مظاهــر االبــداع فــي األدب العربــي اســتنادا إلــى عنصــر 
المقاربــة بــن األدبــن العربــي وغــري العربــي محــل المقارنــة، ومــن ثــم 
تقليــص عزلــة األدب العربــي عــن اآلداب اإلنســانية األخــرى وتمكينــه مــن 
الت�أثــري فيهــا. ونتيجــة لذلــك كلــه تســهم دراســة األدب المقــارن فــي دفــع 
المجتمعــات الغرب�يــة لتجــاوز الصــورة النمطيــة عــن تبعيــة األدب والثقافــة 

العرب�يــة لــآداب غــري العرب�يــة.

مــا االضافــات التــي اكتســبتها عــى املســتوى الشــخيص 
ــة  ــد الدوح ــك يف معه ــة تجربت ــن بداي ــي م ــي واملهن والعلم

إىل غايــة اآلن؟

وثيقــة  إنســانية  عالقــات  بت�كويــ�ن  التجربــة  لــي  ســمحت  فقــد  شــخصيا، 
العمــل  جانــب  إلــى  واإلداري،  األكاديمــي  الحقلــن  فــي  بالعاملــن 
فــي بيئــة تعاونيــة صحيــة تعــزز الشــعور باأللفــة والطمأنينــة؛ وعلــى 
األكاديميــة  البيئــة  أســهمت  فقــد  والمهنــي  العلمــي  المســتوى 
خــالل  مــن  أكاديميــة  نجاحــات  لتحقيــق  بالمعهــد فــي دفعــي  الحيويــة 
أبحاثــي النقديــة والفعاليــات البحثيــة الرثيــة التــي كان المعهــد داعمــا 

مشــجعة.  مهنيــة  بصــورة  لهــا 

مــا النصائــح التــي ميكنكــم تقدميهــا لطــالب املعهــد مــن اجــل 

التفــوق؟

أعتقــد أن طــالب المعهــد محظوظــون بــأن ت�تاح لهم الدراســة فــي مثل هذا 
المــكان الــذي يجمــع مؤسســتن فاعلتــن فــي اإلنتــاج المعرفــي العربــي 
بشــكل كبــري و مؤثــر و همــا معهــد الدوحــة للدراســات العليــا و المركــز 
العربــي لألبحــاث و دراســة السياســات و نصيحتــي للطــالب الحــرص علــى بنــاء 
شــبكة عالقــات أكاديميــة قويــة بأعضــاء هيئة التدريس بالمعهــد والباحثن 
بالمركــز العربــي و الــذي سيســهم فــي إثــراء الخــربات العلميــة و العمليــة 
لهــم فــي آن واحــد، كمــا أنصحهــم بالنهــل مــن األدب والثقافــة العرب�يــة 
جنبــا الــي جنــب مــع االســتزادة مــن اآلداب غــري العرب�يــة محافظــن علــى 
هويتهــم وثقافتهــم األم ومتجاوزيــ�ن ألي شــعور باالســتالب أو النقــص 
فــي مواجهــة اآلداب الغرب�يــة، التــي هــي مجــرد حلقــة فــي دائــرة التطــور 
الحضــاري اإلنســاني، وبالتالــي القــدرة علــى اإلســهام فــي إثــراء البيئــة 

الثقافيــة والفكريــة العرب�يــة والنهــوض بهــا.

ــهر  ــينعقد يف ش ــذي س ــريب ال ــع الع ــر الربي ــن مؤمت ــا ع حدثن

ــة؟ ــف الكندي ــة جويل ــادم بجامع ــرب الق نوفم

طرحــه  مــا  علــى  كنــدا  فــي  جويلــف  بجامعــة  يعقــد  الــذي  المؤتمــر 
الرب�يــع العربــي مــن أبعــاد جديــدة لهــذه األزمــة، علــى مســارات التطــور 
االجتماعــي والسياســي. وضــرورة بحــث أســئلته التــي لمــا تــزل مفتوحــة 
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بمقاربــة منهجيــة عابــرة لالختصاصــات ومــن ثــم يعيــد التعاطــي العابــر 
للتخصصــات مــع أســئلة لــم تــزل مفتوحــة، تخــص أســئلة الحداثــة المجهضة، 
والحداثــة المعكوســة، و انــدالع صــراع هوياتــي جماعاتــي يعيــد البنــاء 
التخيلــي للجماعــات والهويــات المتصادمــة، بخــالف الســؤال األكــرب حــول 
التغيــ�ري الــذي لخصــت شــعارات الرب�يــع العربــي طموحــات الشــعوب العرب�يــة 
الجماهــري بشــأنه؛ العيــش الكريــم والحريــة والعدالــة والمواطنــة ودولــة 
الحــق والقانــون والكرامــة. هــذه األســئلة يتــم طرحهــا ضمــن اســتبصارات 

ــة وسياســية مختلفــة. ــات ثقافي ــة عريضــة لمكون بيني

للبحــوث  مســاحة  توفــري  إلــى  إجمــاال  المؤتمــر  خــالل  مــن  نســعى 
وأمــريكا  الغرب�يــة  وأوربــا  العربــي  العالــم  فــي  الجاريــة  األكاديميــة 
ــج مــن خــالل مؤسســات  الشــمالية حــول موضــوع المؤتمــر ولنشــر النتائ
شــريكة فــي ألمانيــا )مركــز دراســات الشــرق األدنــى واألوســط، جامعــة 
كنــدا  بجامعــة مونســرت( وفــي  الدراســات اإلســالمية  ماربــورج، ومركــز 
)جامعــة جويلــف وجامعــة واترلــو( وفــي تونــس )جامعــة سوســة( وفــي 

العربــي(.  والمركــز  الدوحــة  )معهــد  قطــر 

  كمــا ســنعمل علــى بــّث أعمــال المؤتمــر على االنرتنت وتنســيق مشــاركة 
الطــالب واألســاتذة المدعويــ�ن مــن الجامعــات المذكــورة لإلســهام فــي 
النقــاش. وإلــى جانــب طــرح رؤى األكاديميــ�ن والكتــاب العــرب البارزيــ�ن 
كأحــد مخرجــات المؤتمــر، ستشــمل النتائــج المتوقعــة ت�أطــري تلــك الــرؤى 
معرفــة  تيســر  أن  وي�ؤمــل  الغربــي.  األكاديمــي  للجمهــور  وتقديمهــا 
وفهمــا عمليــ�ن حــول الرب�يــع العربــي. وســوف يســهم المؤتمــر ايضــا 
فــي اســتهالل عمليــة بحثيــة تنتهــي إلــى مشــروع إصــدار كتــاب مشــرتك، 
يدعــم التزامنــا بنشــر المعرفــة. ونحــن نســعى مــن خــالل هــذا التعــاون 
العابــر للحــدود إلــى تزويــد الباحثــن فــي الجامعــات العرب�يــة بالمصــادر 
التــي يحتاجونهــا لتقديــم إســهاماتهم الفكريــة واالنخــراط مــع األوســاط 

األكاديميــة الغرب�يــة نحــو إثــراء النقــاش حــول الرب�يــع العربــي.

تشــمل المخرجــات أيضــا موقعــا الكرتونيــا علــى الصفحــة المركزيــة لموقــع 
المركــز العربــي مفتوحــا للجميــع، يتيــح النقاش بشــأن التحديات السياســية 
واإلعالميــة فــي مرحلــة مــا بعــد الرب�يــع العربــي. ســيجري علــى الموقــع 
عمليــة تحديــث دائمــة إلضافــة الجديــد فــي مجــال الدراســة، ولتوســيع 
فــي  يشــارك  العــام.  المجــال  فــي  المشــروع  بنتــاج  الوعــي  نطــاق 
المؤتمــر الدكتــور عبــد الوهــاب األفنــدي عميــد كليــة العلــوم االجتماعيــة 
واإلنســانية والدكتــور محمــد المصــري المديــر التنفيــذي للمركــز العربــي 
علــم  قســم  األحمــر  المولــدي  ودكتــور  السياســات  ودراســة  لألبحــاث 

االجتمــاع واالنرثوبولوجيــا بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا
والدكتــور المهــدي مــربوك مديــر فــرع المركــز العربــي بتونــس واألســتاذ 
عبــده موســي الباحــث بالمركــز العربــي. و يشــارك فــي المؤتمــر أيضــا 
باحثــن بارزيــ�ن مثــل ناثــان بــراون و بســمة مومنــي و داليــا فهمــي و 
موجتبــه مهدافــي و ســامر شــحاتة و نرمــن عــالم و عزيــ�ز دواي و رشــاد 

أنطونيــوس و آخــرون.

ــينعقد  ــذي س ــة ال ــات األمريكي ــر الدراس ــن مؤمت ــا ع ــا أيض حدثن

ــل؟ ــر املقب يف يناي

أعتقــد أن المؤتمــر الجــاري التحضــري لــه والمقــرر انعقــاده فــي شــهر 
ينايــر القــادم هــو أهــم مؤتمــر للدراســات األمريكيــة يعقــد خــارج الواليــات 
المتحــدة وبــه تمثيــل قــوي ألبــرز المتخصصــن فــي هــذا الحقــل المعرفــي 

مــن الواليــات المتحــدة وأوروبــا وأفريقيــا وآســيا والعالــم العربــي الــي 
جانــب تمثيــل قــوي مــن جمعيــة الدراســات األمريكيــة متمثــل فــي حضــور 
رئيســتها ورئيســها الســابق. وللعلــم جمعيــة الدراســات األمريكيــة هــي 
واحــدة مــن أهــم النقابــات األمرييكيــة للبحــث العلمــي، وهــي التي قامت 

بمقاطعــة إســرائيل أكاديميــا فــي خطــوة غــري مســبوقة عــام 2013.

وتنبــع أهميــة إعــادة تشــكيل حقــل الدراســات األمريكيــة مــن الدوحــة مــن 
حقيقــة كــون الواليــات المتحــدة طــوال تاريخهــا جــزءا مــن العالــم غــري 
مســتقل عنــه. وقــد شــهد هــذا الحقــل خطــوات تمهيديــة بارزة نحــو تدوي�ل 
دراســة ماضــي وحاضــر ومســتقبل أمريــكا. ثــم تعــززت هــذه الخطــوات مــن 
خــالل أحــداث حرجــة فــي تاريــ�خ أمريــكا وتاريــ�خ العالــم بأســره، حيــث دفعــت 
هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمرب اإلرهابيــة أصواتــا عديــدة فــي الداخــل 
ــ�خ الواليــات  والخــارج للمطالبــة بمقاربــة عــرب قوميــة ولبســط حــدود تاري
المتحــدة. إن هــذا الحضــور المتنامــي للواليــات المتحــدة علــى الصعيــد 
الدولــي يعــزز ضــرورة النظــر خــارج حدودهــا ودراســة صورتهــا فــي أعــن 
واالقتصاديــة  الثقافيــة  لقوتهــا  الكبــري  األثــر  يشــهدون  الذيــن  أولئــك 
فــي  الخــارج  مــن  النظــر  ذلــك  يســهم  أن  يمكــن  حيــث  حياتهــم،  علــى 
ــر  ــد مــن هــذا األث مســاعدة الباحثــن علــى فهــم الداخــل األمريكــي. وي�زي
كــون الواليــات المتحــدة هــي نقطــة التقــاء المهاجريــ�ن مــن جميــع أنحــاء 
العالــم، حيــث ت�تالقــى األفــكار والحــركات والثقافــات التــي أســهمت فــي 
ت�كويــ�ن أمريــكا واألمريكيــ�ن ومــا تــزال تؤثــر فيهــم اليــوم. وعلــى الجانــب 
اآلخــر تذكرنــا أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمرب بكــون رؤيــة العالــم ألمريــكا 
قــد اكتســبت أهميــة أكــرث مــن ذي قبــل، وال شــك أن هــذه الــرؤى يمكــن أن 

توفــر بديــال ثريــا للمنظــور األمريكــي.
وهنــا تمثــل الصيغــة الدوليــة للدراســات األمريكيــة تحديــا لبعــض القضايــا 
التقليديــة حــول الهويــة القوميــة مقابــل الهويــة عرب القوميــة ومظاهر 
ــل غــري األمريكــي.  ــات المتحــدة وتعريــف األمريكــي مقاب ــة الوالي خصوصي
ــة بــن األمريكــي وغــري األمريكــي وبــن  ــا مــن خــالل عقــد المقارن ويمكنن
أمريــكا وغريهــا مــن األمــم تجــاوز الثنائيــات النمطيــة بــن ‘األنــا‘ األمريكيــة 
و‘اآلخــر‘ غــري األمريكــي، وبــن الشــرق والغــرب، وبــن أمريــكا والعالــم. 
أكــرث  الباحثــن مــن خــارج أمريــكا فــي تطويــ�ر موقــف  وسيســاعد ذلــك 
نضجــا تجــاه مظاهــر تفــرد أممهــم، إضافــة إلــى بيــان نواحــي االرتبــاط 
ــ�خ األمريكــي وشــبكات القــوى خــارج الحــدود األمريكيــة. وفــي  بــن التاري
الســياق العالمــي، البــد أن ت�تحــول الواليــات المتحــدة مــن ‘اســت�ثناء‘ إلــى 
‘متغــري‘، وهــو مــا يســت�تبع طريقــة جديــدة للنظــر إلــى األحــداث األمريكيــة 
كمتغــريات فــي ظــل التطــورات الدوليــة. وأحــد األمثلــة علــى ذلــك هــو 
الــرتاوح فــي تحديــد الهويــة األمريكيــة بــن ربطهــا بمجموعــة مــن القيــم 
ــة  ــ�خ األوروبــي. كمــا يمكــن رؤي ــة وبــن اســتنادها إلــى التاري غــري العرقي
الخطــاب  مــن  كجــزء  اإلثني/العرقــي  واإلقصــاء  اإلدمــاج  حــول  الخطــاب 
النظــر  ثــم  ومــن  العالــم،  أنحــاء  فــي  مختلفــة  مناطــق  فــي  المنتشــر 
بالتنــوع  أمريــكا وارتباطاتهــا  المحليــة فــي  الثقافيــة"  "التعدديــة  فــي 
مــن  وغريهــا  أمريــكا  إلــى  الهجــرة  فــإن  ذلــك،  علــى  عــالوة  العالمــي. 
المجتمعــات الغرب�يــة، والسياســات الجديــدة إلدارة ترمــب تســت�تبع تفاعــالت 

معقــدة بــن الهويــات القوميــة وعــرب القوميــة.

الواليــات  دراســة  علــى  الدولــي  البعــد  إضفــاء  باتجــاه  يدفــع  ذلــك  كل 
ــكا فــي ظــل  المتحــدة لكشــف االرتبــاط بــن التطــورات المحليــة فــي أمري
إدارة ترامــب وبــن الســياقات عــرب القوميــة. وهــذا مــا نــراه فــي العديــد 
مــن األدبيــات حــول اإليطاليــ�ن، واإلســبان، واألمريكيــ�ن األفارقــة، والعــرب، 
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حيــث يدعــو الكثــري منهــا إلــى تبنــي نهــج مقــارن ينشــئ مقاربــة تفاعليــة 
تربــط بــن التاريــ�خ المحلــي والدولــي مــن خــالل الرتكيــز فــي مقارنــات 
ــ�ن وتوســيع دائــرة البحــث لتشــمل  بــن الســكان األصليــ�ن وبــن المهاجري
مناطــق أخــرى مــن العالــم وبحــث أثرهــا فــي دعــم وتشــكيل الهويــة/

الهويــات األمريكيــة. أيضــا سيســهم هــذا المنظــور الدولــي فــي توســيع 
إطــار النظــر فــي قضايــا التعصــب العرقــي والجنــدري والطبقــي لتشــمل 
يرتبــط  حيــث  قومــي،  عــرب  منظــور  مــن  المعاصــرة  التعصــب  صــورة  كل 
الحقــوق  باإلمربياليــة وتاريــ�خ  العــرب والمســلمن، مثــال،  بــن  التعصــب 
المدنيــة وحــركات تحــرر الســود، وغريهــا مــن الحــركات الداعمــة للهويــة 

وللحريــة عــرب كافــة ‘مياديــن‘ العالــم.

ــتويني  ــى املس ــتقبلية ع ــك املس ــك و تطلعات ــم خطط ــا أه م
ــي؟ ــي و األكادمي املهن

أعكــف حاليــا علــي ت�أليــف كتــاب عــن نــزع الصبغــة المركزيــة عــن الدراســات 
الغرب�يــة فيمــا يتعلــق بالحــراك االجتماعــي و الثقافــي مــن خــالل دراســة 
مقارنــة ثقافيــة لت�أثــري الحــراك االجتماعــي العربــي منــذ 2011 علــي الحــراك 
االجتماعــي فــي أمريــكا و الــذي ظهــر فــي أعقــاب الرب�يــع العربــي مت�أثــرا 
بــه و متفاعــال مــع شــعاراته. كمــا أننــي فــي مرحلــة البــدء فــي المشــروع 
الجديــد الممــول مــن صنــدوق قطــر الوطنــي لألبحــاث و الــذي يمثــل أول 
تجربــة مــن نوعهــا إلســتخدام الوســائل الحاســوبية لتحليــل الثقافــة و 

األدب العربــي الكالســيكي و الحديــث مــن خــالل تعــاون بــن باحثــن فــي 
مجــال الحاســوب و باحثــن فــي العلــوم االجتماعيــة و اإلنســانية. أيضــا 

كلمة أخرية

رؤيــة  مــع  متعانقــة  أراهــا  والتــي  البحثيــة  إســهاماتي  ت�كــون  أن  آمــل 
وأهــداف هــذا الصــرح العلمــي الواعــد لمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
مثمــرة لتعكــس هــذا التحــول المفاهيمــي، الــذي ينبــئ بتغــري فــي موقــع 
األمريكيــ�ن  تعريــف  ويفنــد  للقــوى،  السياســية  الخريطــة  علــى  العــرب 
لذواتهــم اســتنادا إلــى السياســة والقــوة العالميــة. وأتمنــي أن يتســع 
المجــال البحثــي و التدريســي بالمعهــد لبنــاء جســور معرفيــة فــي ســبيل 
تقديــم صــورة صحيحــة عــن العــرب فــي الواليــات المتحــدة والعكــس، ومــن 
ــ�ق لعمليــة تواصــل بنــاءة لكســر ثنائيــة الشــرق/الغرب،  ثــم تمهيــد الطري
وهــو مــا أســعي جاهــدا لتقديمــه مــن خــالل دراســة موضوعيــة للعالقــة 
الشــائ�كة بــن الشــرق والغــرب وكشــف النقــد الذاتــي لألعمــال العرب�يــة 
فــي قصورهــا االســتغرابي بتقديــم صــورة أحاديــة مختزلــة عــن الواليــات 
المتحــدة إلــى جانــب نقــد أوجــه القصور فــي التمثيل االستشــراقي للعرب 
والمســلمن عمومــا، وفــي ت�أكيــد ديناميــة عمليــة التمثيــل المتبــادل 
ذاتهــا وأثرهــا فــي ت�كويــ�ن صــورة ليســت لآخــر فقــط، ولكــن للــذات أيضــا، 
وهــذا يمثــل لــي دافعــا لمزيــد مــن البحــث النظــري والتطبيقــي الخــاص 

بمصطلــح االســتغراب حديــث الظهــور.
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جانب من مرشوع متكني الشباب يف االٕعالم

ــم يف  ــل متكينه ــن أج ــة م ــة الالزم ــربات العملي ــارات و الخ ــاركني امله ــاب املش ــرشوع اىل إكس ــدف امل يه

ــواد( ــد الج ــم عب ــب إبراهي ــدرب الطال ــة.  )امل ــة الحواري ــج التلفزيوني ــم الربام ــداد وتقدي ــة إع عملي
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نظريتي يف الغربة و الغربة املضادة 

الطالبة: فاطمة الرحيمي   

مــا االغــرتاب ؟ هــو الشــعور بعــدم االرتيــاح 
بالوحــدة  شــعور  يليــه  مــا،  محيــط  فــي 
فموجــة مــن النوســتالجيا. ولمــن ال يعــرف 
شــيئا عــن النوســتالجيا، هــي الحنــن الشــديد 
للماضــي و الرغبــة فــي اســرتجاع الذكريــات 

و تمني العودة اليها.

االغــرتاب أزمــة وجوديــة تعيشــها حينمــا ال 
ت�تطابــق ذاتــك مــع محيطهــا أو هــي معضلة 
فلســفية يصعــب حلهــا عندمــا ت�تيقــن أن مــا 

يحــول بينــك و بــن مــن حولــك مــن اختالفــات أكــرث ممــا يجمعكــم مــن تشــابه.

متى يصيبك االغرتاب؟

عــوارض االغــرتاب كثــرية : ميــل الــى التقوقــع علــى النفــس، صعوبــة شــديدة 
فــي التواصــل مــع اآلخريــ�ن، اســتعراض لذكريــات الماضــي بعاطفيــة أي أن تصــُور 
ذكرياتــك بشــكل رومنطيقــي يجعــل الماضــي يبــدو أكــرث روعــة و جمــاال ممــا كان 
فــي الواقــع. علــى ســبيل المثــال : عندمــا تحــاول اســرتجاع ذكرياتــك عــن يــوم 
عــادي قضيتــه مــع أهلــك، يصبــح هــذا اليــوم ذكــرى ممتعــة كانــت فيــه  أمــك 
الحنــون تســكب قهوتــك المفضلــة و كان أبــوك طيــب المــزاج يشــاهد التلفــاز. 

قــد ال يكــون ذلــك مــا حصــل فعــال. ربمــا كانــت أمــك نائمــة أو ربمــا لــم يكــن أبــوك 
هادئــا وقتهــا. لكــن عقلــك الخبيــث يخدعــك و يت�آمر مــع ذاكرتك الماكــرة لت�تدفق 
لــك ســوى الذكريــات الجميلــة. ذاكرتــك ال تختــار لــك ســوى أفضــل األيــام التــي 
قضيتهــا وان عجــزت يتولــى عقلــك باخــرتاع ذكريــات لــم ت�كــن موجــودة أصــال.  كل 
هــذا لكــي تشــتاق الــى مــا كانــت األمــور عليــه، لكــي تشــتاق الــى وطنــك، أهلــك، 

بيتــك، جريانــك، و حتــى ســيارتك القديمــة التــي كنــت تشــكو كــرثة عطبهــا.

عــادة مــا تصيبــك هــذه األعــراض عندمــا تبتعــد فــرتة مــن الزمــن عــن كل مــا ترتــاح 
اليــه أو مــا يعّرفــه الغــرب بــال"comfort zone"  و هــي جملــة العناصــر التــي 
المألوفــة و  لــك، األماكــن  المقربــ�ن  ت�كويــ�ن ذاتــك كاألشــخاص  ت�توافــق مــع 
أشــيائك المفضلــة. هــي فــي العمــوم كل مــا هــو امتــداد لذاتــك و مــا يوفــر 

لــك بالضــرورة راحــة نفســية. 

الســفر هــو المثــال األكــرث شــيوعا. بــل انــه أصبــح بطريقــة مــا مرادفــا لكلمــة 
االغــرتاب لمــا يجمعهمــا مــن شــبه : ابتعــاد عــن األهــل، عــن الوطــن، عــن الفقاعــة 
الصغــرية التــي كنــت تعيــش مرتاحــا فيهــا الــى حــد مــا، لتجــد نفســك فــي مــكان 

غريــب عنــك مــع أشــخاص ال تعرفهــم و لغــة ال تفقــه منهــا الكثــري.

"مســافر الــى الغربــة" ، "مغــرتب"، "راجــع مــن الغربــة". كلهــا تعبــريات تــدل علــى 
فــي  وجــدوا صعوبــة  كثــري ممــن هاجــروا  االغــرتاب.  و  الســفر  بــن  االقــرتان 
الت�أقلــم مــع محيطهــم الجديــد خاصــة فــي الفــرتة التــي ســبقت العولمــة حيــث 
كانــت الهــوة الثقافيــة و الحضاريــة واســعة جــدا بــن الشــرق و الغــرب أساســا و 

حتــى بــن بلــد و اخــر و حيــث كانــت ســبل االتصــال نــادرة. 

مــن الطبيعــي اذن أن يشــعر المــرء بالحنــن الــى وطنــه و أهلــه، الــى حارتــه و 
الوجــوه التــي اعتــاد رؤيتهــا كل يــوم. 

ان االغــرتاب هــو عكــس االنتمــاء. وعلــى قــدر مــا يوفــره االنتمــاء مــن راحــة 
نفســية لوجــود المــرء فــي مكانــه الطبيعــي، يســبب االغــرتاب قلقــا مســتمرا 
يرافــق المغــرتب علــى األقــل لفــرتة مــن الزمــن و يــزداد حــّدة اثــر كل تصــادم 

حضــاري يعيشــه.

ان الســفر أو االنتقــال الــى بلــد اخــر مقــرتن فــي أغلــب األحيــان باالغــرتاب. لكــن 
ينبغــي أال نحصــر االغــرتاب فــي الســفر ألنــه توجــد أشــكال أخــرى يشــملها هــذا 

المفهــوم و منهــا مــا هــو أشــد خطــورة وهــو الغربــة المضــادة.

و  المكانــي  االغــرتاب  نفهــم  أن  أوال  علينــا  المضــادة،  الغربــة  نفهــم  لكــي 
الزمكانــي. االغــرتاب 

االغــرتاب المكانــي أو االغــرتاب الكالســيكي هــو أال ينتمــي فــرد الــى مجموعــة 
ــة الثقافيــة و هــو مــا  ــة العرقيــة أو المرجعي مــا تختلــف عنــه مــن حيــث الخلفي

يمثلــه العيــش فــي بلــد اخــر أو فــي بيئــة جديــدة.

ان االغــرتاب المكانــي شــائع لدرجــة أنــه غّيــب الشــكل الثانــي أال وهــو االغــرتاب 
الزمكانــي رغــم أن األخــري أكــرث ت�أثــريا و حــدة علــى المــرء.

االغــرتاب الزمكانــي بــكل بســاطة هــو أال ت�تطابــق ذات الفــرد مــع مجموعتــه 
التــي نشــأ فيهــا و ذلــك البتعــاده عنهــا لفــرتة مــن الزمــن. لكــي نفهــم هــذا 

الصنــف مــن االغــرتاب، علينــا أن نفســر ظاهــرة علميــة. 

كان العالــم تشــارلز دارويــ�ن مــن أكــرث المهتمــن بنظريــة التطــور. و خــالل تجاربــه 
و مطالعاتــه لبحــوث ســابقة فــي نفــس المجــال الحــظ شــيئا مهمــا. توجــد جزيــ�رة 
ــادر  ــة تدعــى الجاالباجــوس وعليهــا كان يعيــش صنــف ن جنــوب القــارة األمريكي
مــن الطيــور. اثــر زلــزال ضــرب المنطقــة، انقســمت الجزيــ�رة الــى نصفــن. و مــع 
هــذا االنقســام اضطــر ســرب مــن هــذه الطيــور أن يعيــش بعيــدا عــن المجموعــة. 

مــع مــرور الزمــن، أصبــح هــذا الســرب غــري قــادر علــى االنتمــاء للنصــف االخــر مــن 
المجموعــة. الحــظ دارويــ�ن أن العوامــل المناخيــة المختلفــة و انعــدام التواصــل 
بــن الفريقــن غــرّيت هــذه الطيــور جينيــا مــن حيــث الشــكل و طــرق التواصــل 

لدرجــة أن التالقــح الجينــي بينهمــا أصبــح مســتحيال.

يفســر دارويــ�ن هــذا بظاهــرة "الت�أقلــم". ان الكائنــات، بمــا فيهــا البشــر، تســعى 
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. ومــع تغــري ظــروف عيشــها تضطــر هــي نفســها الــى 
تغيــ�ري نمــط تفاعلهــا مــع محيطهــا بتغيــ�ري شــكلها، ســلوكها و حتــى موســم 

تزاوجهــا.

األمــر يتطلــب المئــات مــن الســنن لكــي ت�تــالءم الطفــرات الجينيــة مــع محيطهــا. 
لكــن فــي النهايــة، يقــول دارويــ�ن ، ال يمكــن أبــدا أن تعــود هــذه الســاللة الــى مــا 

كانــت عليــه فــي الســابق.
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هــذا هــو بالضبــط مــا يعنيــه االغــرتاب الزمكانــي. أن يكــون العامــل الزمانــي أيضــا 
ســببا فــي أال يعــود المــرء كمــا كان مــن قبــل. 

فــي االغــرتاب الزمكانــي، يجــد الفــرد نفســه مغرتبــا عــن ماضيــه و عــن نفســه 
القديمــة و ذلــك النقطــاع التواصــل مــع البيئــة األصليــة لــه وت�أقلمــه طوعــا 
كان أم كرهــا مــع بيئ�تــه الجديــدة. مــع مــرور الزمــن، يشــكل هــذا الت�أقلــم عائقــا 
فــي ســبيل عــودة المــرء كمــا كان فــي الســابق الختــالف البيئ�تــن أوال و العتيــاد 

الشــخص علــى ظروفــه الحاليــة و ارتياحــه لهــا ثانيــا.

قــد ال يتغــري شــكل االنســان كثــريا بابتعــاده فــرتة مــن الزمــن عــن مــكان نشــأته و 
ترعرعــه. لكــن قناعاتــه و مبادئــه ال بــد أن ت�تغــري كليــا أو نســبيا. و هــذا كاف ألن 
يشــعر المــرء بالغربــة فــي أهلــه عندمــا يعــود بعــد غيــاب طــال علــى األغلــب 

ســنينا.

هــذه هــي الغربــة المضــادة بعينهــا: أن ت�كــون غري�بــا وســط أهلــك ووطنــك، أال 
ت�تطابــق ذاتــك مــع صورتهــا القديمــة، أن تصبــح قناعاتــك القديمــة غري�بــة عنــك 

و أال يعــود الحــوار مــع بنــي جلدتــك مألوفــا لــك.

الغربــة المضــادة هــي مقاطعــة مــع الماضــي لــم يكــن لــك فيهــا ذنــب ســوى 
أنــك رحلــت عــن عشــك لتطلــب علمــا أو عمــال أو فرصــا جديــدة. الغربــة المضــادة 
أخطــر مــن الغربــة و أشــد ايالمــا ألنهــا ت�تعــارض مــع توقعاتــك. ان البيــت الــذي 
كنــت تصبــو اليــه لــم يعــد يعــج بالفرحــة كمــا كنــت ت�تخيــل، و بنــو أبيــك الذيــن كنــت 
ال تمــل مــن مرافقتهــم أصبحــت مجالســتهم ال تطــاق ال لشــيء ولكــن ألن مــا 
يهمــك ال يهمهــم و مــا يهمهــم ال يهمــك. أشــكال المــزاح و المــرح و مواضيــع 
الحديــث أصبحــت كلهــا غري�بــة عنــك. ت�تمنــى أن يعــود بــك الزمــن الــى الــوراء لعــل 
الماضــي يكــون أكــرث ألفــة لكنــك ت�كتشــف أن الماضــي الــذي بذهنــك أصبــح بذاتــه 
غري�بــا عــن الماضــي الحقيقــي. لــم يكــن البيــت يعــج بالفرحــة دائمــا و اخوتــك لــم 
يكونــوا طــوال الوقــت الــى جانبــك. ان الماضــي الــذي تحــن اليــه لــم يكــن ســوى 

وهمــا اخرتعتــه خيالــك لتجــد شــيئا يربطــك بذاتــك 

القديمــة لت�ثبــت أنــك علــى غــرار االخريــ�ن تملــك تاريخــا و وطنــا و أهــال و األهــم 
مــن كل ذلــك ، أنــك تنتمــي.

قــد تســبب الغربــة غربــة مضــادة، و قــد يكــون المــرء محظوظــا فيجــد الديــار 
كمــا أحــب قلبــه أن ت�كــون، أو قــد يكــون تعيســا فــال يجــد فــي ابتعــاده عــن أهلــه 

طمأنينــة و ال فــي العيــش معهــم راحــة و ذلــك هــو الغريــب. 

الغربــة اذن أيهــا القــارئ ليســت مكانــا، انهــا حالــة نفســية. و أرجــو لــك أن تجــد 
فــي غربتــك مــا يقــوي عزيمتــك و ايمانــك بنفســك، أرجــو لــك الصــرب.

 عودة مريم

الطالب: دفع اهلل حسن بشري

المحــزن،  اختفــاء مريــم  كلهــا  القريــة  بكــت 
رغــم ذهابهــا بيقينهــا التــام إلــى البئــر، تلــك 
البئــر التــي حــذر منهــا األجــداد، حتى األشــجار 
الــذُّرة والبطيــخ  الفــول و  تَصّوحــت ومــزارع 
تحولــت إلــى أرض جــرداء، كل شــيء بــدا حزينــًا 

منذ اختفاءها المفاجئ.  

مريــم،  فيــه  اختفــت  الــذي  اليــوم  فــي 
ــًت قادمــا مــن المزرعــة، منهــك الجســد،  كن
ــز عرقــا، بعــد يــوم زراعــي شــاق، نظفــت  أن
المزرعــة مــن الحشــائش المزعجــة، علــى أمــل أن أقــوم بالحــرث فــي الغــد، 
عــة، التــي تحــول لونهــا إلــى لــون تــراب  كنــت أرتــدي )جالبيتــي( البيضــاء المرقَّ
المزرعــة، وأحمــل عصــاي المقوســة، التــي أســتخدمها فــي مطــاردة األرانــب 
جنبــًا إلــى جنــب مــع كلبــي الوفــي. لفــرتة طويلــة لــم أعــد إلــى القريــة بــال 
عــدم  ألن  مــا،  خطــب  هنــاك  أن  أدركــت  لــذا  اليــوم،  هــذا  إال  للعشــاء،  أرنــب 
اصطيــاد األرانــب مرتبــط بالفــالِ الســيئ دائمــا. لحظــة وصولــي إلــى القريــة 
ــُت جدتــي قــد ماتــت،  ســمعت النســاء يبكــن وي�ولــون، كأن أحــدا قــد مــات! خل
ألنهــا علــى فــراش المــوت منــذ ســنتن، فــي كل يــوم توقعنــا موتهــا كانــت 
ت�تمســك بحبــال الحيــاة بأعجوبــة. قلــن: بــأن مريــم ذهبــت لجلــب المــاء مــن 
)بْئــر حمــدان( لكنهــا لــم تُعــد؛ رفيقاتهــا رأينهــا تحمــل دلــو المــاء، وت�تمايــل 
فــي مشــيتها، كغصــن مــن البــان إال أنهــا لــم تعــد، وعندمــا ذهــن إلــى البئــر 
وجــدن الدلــو ممتلــئ إلــى آخــره لدرجــة أن الميــاه كانــت ت�تدفــق علــى الرمــل، 
إال أنهــن لــم يجدنهــا. هنــا طرحــت األســئلة هــل أخــذ األجــداد القدامــى مريــم 

إليهــم؟ هــل أخذهــا حمــدان معــه؟

البئــر بســرعة. صرخــت  أمســكُت العصــا ووضعتهــا علــى كتفــي، وجريــت نحــو 
بأعلــى صوتــي: )مريــم.. مريــم.. مريــم(. نظــرت إلــى األســفل مــرددا: )مريــم.. 
بــأن هــذه  مريــم.. مريــم( ال شــيَء غــري الصــدى، والعــدم. راودتنــي شــكوك 
البئــر مخادعــة. فقــد أخربتنــي جدتــي عندمــا كنــت صغــريا: أنــه يــوم ُحِفــرت البئــر 
ــ�را حتــى  أظلمــت القريــة، ولمعــت األنجــم فــي رابعــة النهــار، ونــزل المطــر غزي
كخوفهــم  شــديدا،  خوفــا  األهالــي  خــاف  يومهــا  آخرهــا.  إلــى  البئــر  امتــألت 
القريــة رجــل غريــب يدعــى  إلــى  جــاء  أن  إلــى  اليــوم،  وحزنهــم علــى مريــم 
حمــدان، كان عطشــان جــدً� قــال: أنــه جــاء مــن قريــة قصيــة، تقــع وراء الجبــل، ولــم 
يشــرب قطــرة مــاء منــذ تســعة أيــام. قالــت جدتــي: مــا أن شــرب حمــدان مــن البئــر 
أصيــب بالــدوار وســقط نحــو القــاع بســرعة، واختفــى إلــى األبــد، وســميت البئــر 
باســمه: بئــر حمــدان. منــذ تلــك اللحظــة ال أحــد يقــرتب مــن البئــر، وال يشــرب منهــا 
أحــد حتــى فــي ســنوات الجفــاف، يمــوت النــاس عطشــا لكنهــم ال يشــربون منهــا.

فــي ذلــك اليــوم عِطشــت القريــة عــن بِكــرة أبيهــا، جفــت اآلبــار كلهــا إال بئــر 
حمــدان. وألن رحلــة جلــب المــاء منهــا ســميت برحلــة الالعــودة، لــزم أهالــي 
القريــة بيوتهــم؛ عــدا مريــم التــي حملــت دلوهــا واتجهــت إلــى المجهــول 

قائلــة لنفســها: أن أختفــي إلــى األبــد، خــري مــن أن أمــوت وأنــا عطشــى.
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فــي طريقهــا إلــى البئــر، عــربت حقــول القصــب والفــول، والــذرة. كان خلخالهــا 
الذهبــي يــرن، )تــررررن.. تــررررن.. تــررررن(. أدرك المزارعــون كلهــم بمــن فيهــم 
الجميلــة،  أن مريــم  العتيــد،  الــذي كان يســتلقي علــى ســري�ره  القريــة  شــيخ 
ذاهبــة إلــى الالعــودة. كان لخلخالهــا نغمــة مختلفــة، أقــرب إلــى معزوفــة 
)مونومــار( أو )ســمفونية( رائعــة. مشــت بخطــوات بطيئــة، كانــت تنقــش علــى 
البئــر  إلــى  وصلــت  عندمــا  األســطوري�ن.  بقدميهــا  اللوحــات  أجمــل  الرمــال 
تمــأل  أن  مــا  اختفاءهــا  تــدرك  كأنهــا  القريــة،  علــى  أخــرية  وداع  نظــرة  ألقــت 
دلوهــا بالمــاء، أشــارت بيدهــا مودعــة )القطاطــي( وأشــجار الســنط، والنيــم 
و)التبلــدي( وبــدأت بســحب الحبــل. كانــت خائفــة ألبعــد حــد. واصلــت الســحب ببــطء، 
وت�تحســس جســدها بــن الفينــة واألخــرى علَّهــا تنجــو مــن الســحر، وت�تجنــب مــا 
حــدث لحمــدان. عندمــا أخرجــت الدلــو مــن البئــر، أصيبــت بالــدوار وســقطت نحــو 

القــاع. وانتهــى بهــا األمــر مــع حمــدان.

قــررت أن أنــزل إلــى البئــر، ألخرجهــا مــن هنــاك، لــن أتــرك أجمــل فتــاة فــي القرية 
فــي قــاع بئــر عميقــة، هــي اآلن تنتظرنــي، ألنــي المســئول األول عــن فتيــات 
القريــة منحنــي الشــيخ هــذه المســئولية، لشــجاعتي المعروفــة، ومواقفــي 
المعهــودة. أنزلــت قدمــي اليمنــى علــى الســلم، أتبعتهــا باليســرى، ســلم 
أنــزل  بــدأت  و)الدليــب(  )الــدوم(  أعــواد  مــن  مصنــوع  الملمــس،  خشــن  البئــر 
تدري�جيــا، أضــع قــدم ثــم األخــرى، وقتــذاك جــاء كل أهالــي القريــة إلــى البئــر. 
منهن-بثيابهــن  -لمتزوجــات  والنســاء  الناصعــة،  البيضــاء  بجالليبهــم  الرجــال 
الفضفاضــة، أمــا الفتيــات بفســاتينهن المزركشــة وشــعرهن المكســو بالخــرزات 
الالمعــة، األطفــال عــراة، علــى جيــد كل واحــد منهــم عقــد مــن العــاج، ســمعتهم 
يصرخــون: ال تنــزل إلــى البئــر، ال تنــزل إلــى البئــر، لقــد عــادت مريــم إلــى القريــة.

أوقُف املنبّه املزعج

الطالبة: أمنية الرايس

أوقــُف المنّبــه المزعــج، أغــادُر الفــراش وأنــا 
أتمتــم بأدعيــة الصبــاح مصحوبــة بدعــوات 
التوفيــق فــي الدراســة وتحقيــق األحــالم 
الورديــة، يــا رّب إن لــم يكــن كــذا وكــذا خــريً� 
فاصرفــه عنــي، يــا رب اجعــل خطواتــي فيــه 
ليســت  بأشــياء  قلبــي  تعلــق  وال  مباركــة، 

لي، فقد سئمت اإلحباط.

منــذ نعومــة أظافــري وأنــا مزعجــة، يتــذرع 
إن  يقــول  مــن  لكــن هنــاك  المواضيــع،  حــول كل  أســئلتي  كــرثة  مــن  الجميــع 
فضولــي محبــوب، وعلــيَّ االســتمرار فــي التســاؤالت كــي أصــل فــي نهايــة 
المطــاف إلــى جــواب، ال أســتطيع أن أعيــش دون أن أشــك وأت�أمــل فــي ماهيــة 
األمــور حولــي، لــديَّ أحــالم كبــرية وأهــداف ضخمــة ت�تطلــب الجهــد لتحقيقهــا، 
لســت خائفــة مــن الجهــد الــذي علــى بذلــه مــن أجــل الوصــول، فإنــي علــى أتــم 
اإليمــان أن ال تميــز يأتــي فــي غيــاب الجــد والمثابــرة، لكنــي بــت خائفــة مــن 
القــدر الــذي ال قــوة لنــا حيالــه، فأحيانــًا نعمــل كثــريً�، نقــدم أفضــل مــا نملــك، 

نســهر الليالــي، نضحــي ونتــذوق المــرارة مــن أجــل ذلــك الحلــم، لكننــا فــي 
النهايــة نفشــل، نهــان، ونغــدو خاســري�ن بعــد أن غــادر الحــظ مشــارفنا.

اآلن أعــود إلــى تســاؤالتي مــن جديــد: أيــن هــي تلــك العبــارات التحفيزيــة التــي 
يرفعهــا الجميــع إلــى مســامعنا فــي أوقــات الشــدة؟ يت�كلــم النــاس عــن الفــرج 
وكأنهــم صانعــوه، يشــحنوننا بجرعــات األمــل الخياليــة ثــم يغــادرون وكأنهــم ال 

يعلمــون أن هنــاك مــا يحكــم أحالمنــا غــري األمــل.

أنفــي دور  األمــل، ال  بصيــص  التحفيــز وقدرتــه علــى منحنــا  قــوة  أنكــر  ال  أنــا 
اإليمــان بالــذات ومؤهالتهــا، لكــن، مــع األســف عبــارات التحفيــز أصبحــت مجــرد 
كليشــيهات متداولــة فــي ألســنة البشــر مــن أجــل المواســاة ال أقــل وال أكــرث. 
صدقونــي نــادرا مــا ت�تحقــق! كيــف لــي أن أثــق بهــا بعــد كل مــا تلقيــه مــن عبــارات 
التحفيــز واألمــل مــن والــدي وأصدقائــي عندمــا ترشــحت الجتيــاز مبــاراة ولــوج 
معهــد الصحافــة، كان الجميــع يظهــر ثقتــه بــي ويقــول: "أنــت ذكيــة، وســيتم 
قبولــك"... لقــد درســت مــن أجــل هــذه المبــاراة، و"َمــن جــدَّ وجــد"، وإذا بــي أصــدم 

فــي النهايــة بغيــاب اســمي مــن الئحــة المقبولــن. 

ــا، وأننــا  يجمــع معظــم الكتــاب والروائيــ�ن العالميــ�ن علــى أن ال حــدود ألحالمن
نســتطيع أن نبلــغ بهــا عنــان الســماء طالمــا كنــا مؤمنــن بهــا، لكــن أيــن هــي 
الواقعيــة يــا أصدقــاء؟ ال تعارضــوا وال تقولــوا إن الصــواب هــو اإليمــان بــأن 
المســتحيل قــد يحــدث يومــًا، وإن معجــزة قــد تنــزل مــن الســماء كــي تفــرج همــك 
وتحقــق أمنيانــك، نحــن بصفتنــا بشــرً� نهــرب بأحالمنــا مــن الواقــع، عندمــا تقســو 
علينــا األقــدار ويصعــب علينــا االحتمــال، غالبــًا مــا نشــد رحالنــا ونســافر بقلوبنــا 
وعقولنــا لعالــم الخيــال حيــث الراحــة واألمــان واالطمئنــان؛ حيــث نلقــى أحالمنــا 
ماثلــة أمامنــا، فتلــك هــي الســعادة والرفاهيــة، تلــك هــي الجنــة علــى األرض.

اليــوم، بعــد كل تجــارب النجــاح والفشــل التــي مــررت بهــا فــي حياتــي، بعــد كل مــا 
فعلتــه مــن أجــل ذلــك الحلــم الــذي لــم يتحقــق بعــد، أجــد جوابــًا لســؤالي وأكتــب 

عــن قــراري بــأن أصبــح إنســانة واقعيــة.

أخاطــب نفســي وإياكــم بالجــد والعمــل فــي نطــاق الصــواب والواقعيــة، لســت 
أدعوكــم إلــى أن ت�تخلــوا عــن أحالمكــم، أو ت�تشــاءموا فــي تحقيقهــا، لكــن هنــاك 
دائمــًا خــط أحمــر نصــل إلــى مشــارفه ونتوقــف؛ ألنــه ال جــدوى مــن أمــل قــد 

يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى صدمــة أخــرى أكــرب مــن عــدم تحقــق الحلــم.

وفــي الختــام، أود القــول إنــه ال شــيء مســتحيل، فقــط ترجمتنــا لألحــالم فــي 
الســحاب  ناطحــة  القفــز مــن  الحلــم، يمكننــا  المســتحيلة، ففــي  الخيــال هــي 
لننــزل ســريً� علــى األقــدام، أمــا فــي الواقــع، ســت�كون قفزتنــا األخــرية، لكــن إذا 
فكرنــا بصــواب وقررنــا القفــز بعــد اتخــاذ أســاليب النــزول اآلمــن، ســيكون تدبرنــا 

ألحالمنــا واقعيــًا، وســنعمل علــى تحقيقهــا دون صدمــات.

وفــي النهايــة، تبقــى أحــالم المــرء برهانــًا علــى رغبتــه فــي غــد أفضــل، وأكــرث 
إشــراقًا؛ لــذا مــن األفضــل أن نحلــم بعقالنيــة!
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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