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اقرأ يف هذا العدد

جانب من زيارة وفد وزارة التعليم العايل األردنية ملعهد الدوحة.	 

اختتام مؤمتر " إعادة تشكيل ونزع املركزية عن حقل الدراسات األمريكية".	 

رئيــس الجمعية العامة لألمم املتحدة يحارض يف معهد الدوحة للدراســات العليا.	 

حكاية من بلدي "رحلة للتعارف الثقايف لطالب معهد الدوحة".	 

أمســية ثقافيــة بعنــوان: األدب النــري املوريتــاين، روايــة الحَدقــي للــروايئ الشــاب 	 

أحمــد فــال ولــد الديــن منوذجــا"

املعهد يف اإلعالم

 توقيع االتفاقية مع صندوق قطر للتنمية- التلفزيون العريب.

 معهد الدوحة يف برنامج دوحة العلوم - تلفويون قطر .

 اليوم التعريفي لربامج املاجستري- تلفزيون الريان.

 الدكتور يارس معايل: نحتاج نفهم األمرييك والتأثري عىل قراره- الوطن .

 رئيس الجمعية العامة يحارض يف مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين- وكالة األنباء القطرية.

 اختتام مؤمتر "إعادة تشكيل ونزع املركزية عن حقل الدراسات األمريكية"- الوطن.

 مقابلة  للدكتور فريد الصحن - تلفزيون قطر.

 د. هند املفتاح لـ "العرب": مبادرة قطر للمنح الدراسية تستمر 4 سنوات

أقالم

 بلقاسم القطعة : 10 أسباب دفعتني لاللتحاق مبعهد الدوحة للدراسات العليا. 

 عبد اللطيف حيدر : بني ضيافة التاريخ وحرضة الهوية.

 مصطفى حسن: كيف نُفكِّر يف فلسطني..؟

 دفع الله محمد: الحياة ثُقب لعني.

zajel@dohainstitute.edu.qaنرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 
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حوار العددتصميمإشراف
سلسبيل زي�ن الدينفاطمة الصالتخالد وليد محمود

توقيع مذكرة تفاهم بني صندوق قطر للتنمية ومعهد الدوحة للدراسات العليا

لتدشني برنامج دولة قطر للمنح الدراسية

حوار العدد

ضيفنا في هذا العدد الدكتور سعود المولى، األستاذ الزائر في برنامج علم االجتماع واألنرثوبولوجيا، في معهد الدوحة الدراسات العليا.

https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
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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
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.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=AkWgCgvE2to
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=o4KjJ7ADeyw
https://twitter.com/QatarTelevision/status/954802008166301696
https://twitter.com/AlrayyanTV/status/952819541477818368
https://goo.gl/4JbhsG
https://goo.gl/x3q9MP
https://goo.gl/H8Hkku
https://goo.gl/45wEqH
https://goo.gl/1FYSyd
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وّقــع صنــدوق قطــر للتنميــة و معهــد الدوحــة للدراســات العليــا مذكــرة 
تفاهــم األربعــاء 17 ينايــر 2018 بحضــور ســعادة الســيد خليفــة بــن جاســم 
الكــواري مديــر عــام صنــدوق قطر للتنمية وســعادة الدكتورعزمي بشــارة 
رئيــس مجلــس األمنــاء و د. ياســر ســليمان معالــي رئيــس المعهــد فــي 

ــة، وممثلــن مــن كال الطرفــن.  الوكال

تهــدف مذكــرة التفاهــم إلــى تدشــن برنامــج دولــة قطــر للمنــح الدراســية 
والــذي يتبنــاه ويدعمــه صنــدوق قطــر للتنميــة بالتعــاون مــع معهــد الدوحة 
للدراســات والجامعــات القطريــة لتعزي�ز التعــاون األكاديمي واالســتفادة من 
اإلمكانيات المشــركة لدى كل من معهد الدوحة للدراســات العليا وصندوق 
قطــر للتنميــة مــن أجــل دعــم البحــث العلمــي  فــي مواضيــع تهــّم الــدول 
الناميــة وفــي نفــس الوقــت تقــع ضمــن اســراتيجية صنــدوق قطــر للتنميــة.

وبموجــب هــذا التفاهــم الــذي وّقــع عليــه كل مــن ســعادة الســيد خليفة بن 
جاســم الكــواري وســعادة الدكتــور عزمــي بشــارة، فإنه ســيقدم الصندوق 
دعمــا ماديــا لرســوم دراســة الطلبــة  الدوليــ�ن الذيــن يكملــون دراســاتهم 

العليــا فــي المعهد.

كمــا ســيعمل الطرفــان علــى تعزي�ز التعــاون في مجــاالت عدة منها تنظيم 
فعاليــات مشــركة ت�تعلــق بالدعــم الخارجــي للصنــدوق واجــراء األبحــاث 
والمؤتمــرات والنــدوات ذات الصلــة ، كمــا تنــص المذكــرة علــى قيــام معهد 
الدوحــة بتوفــر برامــج تدري�بيــة ودورات لمنتســبي صنــدوق قطــر للتنميــة 
الــى  باإلضافــة  المختلفــة  والبحثيــة  اإلداريــة  المجــاالت  فــي  للتطويــ�ر 

تخصصــات نوعيــة يقــوم المعهــد بطرحهــا ضمــن كلياتــه وبرامجــه. 

 وبهــذه المناســبة، أكــد ســعادة الســيد خليفــة بــن جاســم الكــواري مديــر 
ــة ت�أتــي فــي إطــار  ــة أن توقيــع هــذه االتفاقي عــام صنــدوق قطــر للتنمي
ــح الدراســية مــع معهــد الدوحــة  تدشــن باكــورة برنامــج دولــة قطــر للمن
للدراســات والــذي يعــد اول معهــد متخصــص مــن نوعــه ليــس فــي دولــة 
قطــر وحســب بــل المنطقــة، و يســعى الصنــدوق مــن خــالل اطــالق الربنامــج 
إلــى تحقيــق منظومــة مت�كاملــة مــن التعــاون مــع المؤسســات التنمويــة 
واألكاديميــة علــى المســتوى المحلــي والدولــي علــى حــد ســواء وذلــك 
بهــدف ترســيخ دعــم الصنــدوق ألحــد أهــم القطاعــات التــي تســتهدفها 
اســراتيجية صنــدوق قطــر للتنميــة وهــو قطــاع التعليــم والبحــث العلمــي 

توقيــع مذكــرة تفاهــم بــني صنــدوق قطــر للتنميــة ومعهــد الدوحــة للدراســات العليــا 

لتدشــني برنامــج دولــة قطــر للمنــح الدراســية
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فــي الــدول الناميــة وصــرح علــى هامــش التوقيــع أنــه تــم إطــالق أّول 
قطــر  دولــة  "مبــادرة  وهــو  اإلطاريــة،  اإلتفاقيــة  هــذه  ضمــن  مشــروع 
للمنــح الدراســية" الــذي يهــدف الــى دعــم الطــالب مــن الــدول الناميــة، مــن 
خــالل توفــر منــح دراســية بمبلــغ حوالــي 20 مليــون ريــال قطــري للطــالب 
الدوليــ�ن الممّيزيــ�ن الذيــن يتابعــون دراســاتهم الجامعيــة فــي معهــد 
الدوحــة خــالل األربــع ســنوات المقبلــة. ونتوّقــع أن يتجــاوز المبلغ المخّصص 
لـــ "مبــادرة دولــة قطــر للمنــح الدراســية" 100 مليــون ريــال قطــري مــع 
إنضمــام جامعــات قطريــة ومؤسســات حكوميــة تعليميــة أخــرى الــى هذه 

المبــادرة فــي المســتقبل القريــب.

وحــول أهميــة هــذه الشــراكة أكــد الســيد الكــواري علــى أن اإلتفاقيــة 
حيــث  والبحثــي  االكاديمــي  المجالــي  فــي  الخــربات  تبــادل  الــى  تهــدف 
ســت�كون المنفعــة عائــدة علــى موظفــي الصنــدوق وطــالب المعهــد مــن 

الناحيــة االكاديميــة، وعلــى دولــة قطــر مــن الناحيــة اإلنســانية والتنمويــة.
مــن جهتهــا، قالــت ســعادة الدكتــورة هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون 
الماليــة واإلداريــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا "إن توقيــع مذكرة 
التعــاون والشــراكة بــن المعهــد وصنــدوق قطــر للتنميــة إنمــا يأتــي مــن 
بــاب الت�كامــل المؤسســي والمجتمعــي، وتوحيــدا لتضافــر الجهــود التــي 
تبذلهــا دولــة قطــر  كعبــة المضيــوم فــي مجــاالت الدعــم الخارجــي، خاصــة 
وأن قطــر تــم تصنيفهــا الدولــة األولــى فــي المنطقــة العرب�يــة والخامســة 
فــي العالــم مــن حيث تقديم مســاعدات الدعم الخارجي للتنمية العالمية. 

وأكــدت الدكتــورة هنــد المفتــاح بــأن االتفاقيــة ســتفتح آفاقــا جديــدة تعــزز 
التعــاون فــي مجــال الدعــم األكاديمــي البحــث العلمــي للطــالب الدوليــ�ن، 
إلكمــال  فرصــا  لهــم  وتوفــر  النــزاع  مناطــق  مــن  القادمــن  وبالــذات 

دراســاتهم  العليــا.

جانــب مــن زيــارة وفــد وزارة التعليــم العــايل األردنيــة ملعهــد الدوحــة للدراســات العليــا يوم االثنــني 15 ينايــر برئاســة الدكتور 

ســلطان املعــاين مــن الجامعــة الهاشــمية يف األردن و الدكتــور محمــد الخصاونــه أســتاذ الهندســة يف الجامعــة األردنيــة 

وعضــو لجنــة االعتــامد. وبحضــور رئيــس املعهــد يف الوكالــة الدكتــور يــارس ســليامن معــايل وعمــداء الكليات.
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اختتام مؤمتر " إعادة تشكيل ونزع املركزية عن حقل الدراسات األمريكية"

اخت�تــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا الخميــس 11 ينايــر 2018  أعمــال 
مؤتمــره الدولــي "مــن ميــدان التحريــ�ر إلــى حديقــة زاكوتــي بنيويــ�ورك: 
إعــادة تشــكيل ونــزع المركزيــة عــن حقــل الدراســات األمركيــة " والــذي 
امتــد علــى مــدار أربعــة أيــام  بجلســة نقاشــية  ختاميــة بعنــوان "الدراســات 
األمركيــة فــي العالــم العربــي". ناقــش خاللهــا  المشــاركون  كيفيــة تشــّكل 
الدراســات األمركيــة كحقــل مهــم لتعزيــ�ز مفهــوم المواطنــة فــي عالــم 
مفتــوح الحــدود و أصبــح فيــه حــوار الثقافــات أكــر انتشــارًا. و وأكــد الحضــور 
علــى أن حقــل الدراســات األمركيــة يلعــب دورا هامــا فــي تعميق التفاهم 
بــن الثقافــات واألديــان هــذا باإلضافــة إلــى أهميــة دور الجامعــات العرب�يــة 
فــي  بنــاء القــدرة المؤسســية لتوفــر فــرص التعــاون بــن األكاديميــ�ن و 
الباحثن في سياق بيئة فكرية مت�كاملة ومستدامة ومتعددة االتجاهات 
ت�كــرس للدراســات األمركيــة فــي إطــار عالمــي. وخلــص المشــاركون فــي 
هــذه الجلســة إلــى تدشــن حــوار مثمــر بــن شــعوب العالــم بمــا يدعــم 
الســالم واألمــن والرخــاء.  وبالتالــي، فــإن  الدراســات األمركيــة يمكــن أن 
تلعــب دورا جوهريــا فــي تعميــق التفاهــم بــن الثقافــات واألديــان، ودورا 

فكريــا قياديــا محوريــا لــكل مــن العــرب وباقــي شــعوب العالــم. 

ماكاليســر  ميالنــي  الدكتــورة  مــن  كل  النقاشــية  الجلســة  فــي  شــارك 
)جامعــة جــورج واشــنطن( والدكتــور عيــد محمــد )معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا (، وقــّدم كل مــن جــون هيليــس )المديــر المؤســس لمركــز الدراســات 
األمريكيــة، جامعــة البحريــ�ن(، وكامبيــز غنياباســري )كليــة ريــد، الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة( ، وجوســلن ســاجا ميتشــل )جامعــة نورث وســرن في 
قطــر( أوارق عمــل حــول هــذا الموضــوع. وقــام الدكتــور هيليــس بمشــاركة 
الحضــور خربتــه التــي تزيــد عــن 20 عاما في إدارة مركز للدراســات األمريكية 
فــي جامعــة البحريــ�ن، حيــث ناقــش بورقتــه المعنونــة " هــل الدراســات 
األمريكيــة قابلــة للنمــو فــي الشــرق األوســط اليــوم " التحديــات التــي 
تواجههــا المراكــز الدراســية فــي ظــل الرئــس األمركــي دونالــد ترامــب و 

السياســات المتغــرة فــي الواليــات المتحــدة األمركيــة.

أمــا الدكتــور غناباســري فتطــرق فــي ورقتــه " دروس مســتفادة مــن 
دراســة المســلمن فــي الواليــات المتحــدة فــي مجــال الدراســات األمريكية 
فــي الــدول العرب�يــة"  إلــى التاريــ�خ الطويــ�ل للمســلمن األمركيــ�ن لشــرح 
التحديــات الفريــدة التــي قــد تواجههــا الدراســات األمريكيــة فــي المنطقــة 
العرب�يــة؛  واخت�تمــت الدكتــورة جوســلن ميتشــل نقاشــها بورقــة عنونتهــا 
بــــ" اعتمــاد عــدم اليقــن المؤسســي: تدريــس ســباقات مجلــس الشــيوخ 
األمريكــي فــي الفصــول الدراســية الدوليــة" وتطرقــت فيهــا إلــى أســاليب 
تدريــس السياســة األمريكيــة التــي اعتمدتهــا خــالل خربتهــا فــي التدريــس 

فــي جامعــة "نــورث وســرن". 

ــك  ــد المال ــم بجيــت )جامعــة عب ــور كري وضمــت حلقــة النقــاش كل مــن الدكت
الســعدي، المغــرب(، وألكــس لوبــن )جامعــة نيــو مكســيكو، والمديــر الســابق 
لمركــز الدراســات والبحــوث األمريكيــة فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بــروت(، 
وليــد مهــدي )جامعــة أوكالهومــا( وكاريــ�ن فالــر )جامعــة جورجتــاون قطــر(.
ــة  ــزع المركزي ــام انعقــاده موضــوع ن يشــار إلــى أن المؤتمــر  ناقــش خــالل أي
عــن الدراســات األمريكيــة فــي ضــوء الحــراك االجتماعــي الــذي بــدأ مــن مياديــن 
التحريــ�ر بالعالــم العربــي و ت�أثــر بــه و حــاكاه الكثريــ�ن فــي المياديــن الغرب�يــة.  
وشــهدت جلســات المؤتمــر مشــاركة  حوالــي 35 باحثــا ومتحصصــا فــي حقــل 
الدراســات األمركية من دول غرب�ية وعرب�ية، وتوزعت على عدد من المحاور 
أبرزهــا : الدراســات األمركيــة و مــا بعــد القوميــة، الخيــال السياســي و ســؤال 
ــة، القــوة  اإلستشــراق،الحدود و المخيلــة المكانيــة فــي الدراســات األمريكي
األمركيــة: أيــن و إلــى أيــن، األقليــات و سياســات المعرفــة، تدريــس أمريــكا 
خــارج حدودهــا، الدراســات األمركيــة فــي العالــم العربــي، ضــد االســت�ثنائي: 
نــزع المركزيــة والتشــردمجموعة مــن أبــرز باحثــي حقــل الدراســات األمركيــة 
مــن كــربي الجامعــات فــي أمــركا الشــمالية و أوروبــا و آســيا و أفريقيــا و مــع 
ــة الدراســات األمركيــة و هــي واحــدة مــن أهــم و  حضــور قــوي مــن جمعي

أقــدم الجمعيــات األكاديميــة بالواليــات المتحــدة األمركيــة.
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رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة يحارض 

يف معهد الدوحة للدراسات العليا

نّظــم مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا األربعــاء 17 ينايــر 2018 محاضــرة لســعادة الســيد مروســالف اليتشــاك، 
رئيــس الــدورة الثانيــة والســبعن للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، بعنــوان: 
كيــف يمكــن لألمــم المتحــدة أن تســاهم فــي منــع نشــوب الصراعــات فــي 
القــرن 21؟  وذلــك بحضــور ســعادة الســفرة الشــيخة عليــاء أحمــد بــن ســيف 
وســعادة  المتحــدة  األمــم  لــدى  قطــر  لدولــة  الدائــم  المنــدوب  ثانــي  آل 
الشــيخة حصــة بنــت خليفــة آل ثانــي المبعــوث الخــاص لألمــن العــام للجامعــة 
العرب�يــة لشــؤون اإلغاثــة اإلنســانّية ونخبــة مــن الدبلوماســي�ن واألكاديميــ�ن 

والباحثــن والعاملــن فــي مجــال إدارة النزاعــات والعمــل اإلنســاني.

المحاضــرة التــي أدارهــا  الدكتــور ســلطان بــركات مديــر مركــز  دراســات النــزاع 
والعمــل اإلنســاني تحــدث فيهــا اليتشــاك عــن أهميــة منــع نشــوب الصراعــات 
مــن خــالل أربعــة محــاور عامــة؛ أولــى تلــك المحــاور، هــو المحــور األخالقــي 
واإلنســاني الــذي يحّتــم علــى األمــم المتحــدة أن تعمــل علــى وقــف أي صــراع 
قائــم فــي العالــم والحيلولــة دون وقوعهــا فــي مناطــق أخــرى، ال ســيما 
أنــه وفــي القــرن الجديــد بــدأت الصراعــات ت�أخــذ منحــا أكــر عنفــا بتحولهــا إلــى 

المــدن واألحيــاء وتعّمــد اســتهداف المدنيــ�ن.

ــة التــي  وفــي المحــور االقتصــادي، تحــدث اليتشــاك عــن الفاتــورة االقتصادي
تدفعهــا األمــم المتحــدة جــراء عمليــات حفــظ الســالم، والتــي تصــل إلــى أكــر 
مــن 8 مليــارات دوالر ســنويا، وهــو مــا رأى أنهــا مفارقــة بســبب" عــدم وجــود 
أي ســالم ليحفــظ فــي تلــك المناطــق التــي تنتشــر بهــا قــوات حفــظ الســالم"، 
مضيفــا أن فاتــورة الصراعــات فــي العــام 2016 تســببت بخســارة أكــر مــن 14.3 
مليــار دوالر، وعليــه اعتــرب أنــه مــن الضــروري البــدء باالســت�ثمار فــي عمليــات 
حفــظ الســالم التــي تحــول دون وقــوع الصراعــات بكونــه اســت�ثمارا أكــر نجاعــة؛ 
ألن "كل دوالر يصــرف للحيلولــة دون وقــوع الصــراع، يوّفــر 10 دوالرات ســتصرف 

علــى عمليــة حــل الصــراع" علــى حــد قولــه. 

وحــول ســبب عجــز األمــم المتحــدة عــن حــل الصراعــات، تطّرقــت المحاضــرة فــي 
محورهــا الثالــث إلــى نقــاط عجــز منظومــة األمــم المتحــدة التــي "ال تملــك 
أي أدوات تســاهم فــي تفعيــل دورهــا فــي عمليــة تفــادي وقــوع الصــراع"؛ 
والــذي عــزاه اليتشــاك إلــى غيــاب نظــام حقيقــي يحــول دون وقــوع الصراعــات، 
بســبب  الصراعــات؛  فــي  للتدخــل  المباشــر  التحــرك  صعوبــة  إلــى  إضافــة 
اإلجــراءات البروقراطيــة التــي تقّيــد عمليــات التدخــل اإلنســاني وتؤّخرهــا، 
حــول  الصراعــات  تجــاه  الفعــل  ت�أخــذ موقــف رد  المتحــدة  ممــا يجعــل األمــم 

العالــم وال تعمــل علــى الحيلولــة دون وقوعهــا. 

وحــول مســتقبل صنــع الســالم فــي العالــم، بــدا اليتشــاك متفائــال بقــرارات 
صــدرت مؤخــرا رأى أنهــا ستســاهم فــي تغيــ�ر فلســفة صنــع الســالم وحــل 
الصراعــات فــي العالــم، داعيــا قــادة العالــم إلــى التعــاون مــع االمــم المتحــدة 
فــي المرحلــة المقبلــة لتفعيــل نظــم جديــدة تجعــل عمليــة وقــف النزاعــات 

وصنــع الســالم أكــر واقعيــة. 

واخت�تــم اليتشــاك محاضرتــه بالمحــور الرابــع الــذي أشــار  فيــه عن الشــراكات التي 
ــدول األعضــاء فيهــا، أن تبنيهــا مــع المنظمــات  يجــب علــى األمــم المتحــدة وال
الدوليــة والمنظمــات غــر الحكوميــة وكافــة الفاعلــن الدوليــ�ن؛ لجعــل عمليــة 
صنــع الســالم أكــر ت�أثــرا وتوســعية، باعتبــار أن مســؤولية صنــع الســالم تقــع 
علــى جميــع األطــراف وليــس فقــط علــى عاتــق القــادة السياســي�ن فــي العالــم، 
كمــا جــدد دعوتــه لباحثــي مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي معهــد 
الدوحــة، بضــرورة تزويــد األمــم المتحــدة بالخــربات التــي وصلــوا لهــا فيما يتعلق 

بعمليــة صنــع الســالم وتفــادي الصراعــات. 
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"حكاية من بلــدي "رحلة للتعارف الثقايف لطالب معهد الدوحة

نظــم قســم الشــؤون الطالبيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا يــوم اإلثنــن 
15 ينايــر 2018 رحلــة إلــى "فويــ�رط "وهــي أحــد الشــواطئ القطريــة المعروفــة 
فــي شــمال قطــر، والتــي تعــد مــن بــن أهــم وأجمــل المخيمــات الشــاطئية 
الموجــودة بدولــة قطــر، وقــد احتضــن هــذا المخيــم الشــاطئي فعاليــة "حكايــة 

مــن بلــدي" الفريــدة مــن نوعهــا التــي نظمــت ألول مــرة. 

وقــد تخللــت فعاليــة "حكايــة مــن بــالدي" مجموعــة مــن األنشــطة والعــروض 
والشــعر،  الوطنيــة،  األغنيــة  لتشــمل  تنوعــت  التــي  والرفيهيــة  الثقافيــة 
والنكتــة، والقصــة، والحكايــة. فــي هــذا اإلطــار، افُت�ِتحت الفعالية باالســتماع إلى 
بعــض الُنكــت الســورّية، واأللغــاز الفلســطينية، والحكايــات الشــعبية التــي كان 
مــن بينهــا "حكايــة مــا قبــل النــوم" وهــي إحــدى الحكايــات المعروفــة بالمجتمــع 
الغينــي. فــي ذات الســياق، قــام الطــالب اليمنيــون بتقديــم شــرح لــدالالت بعــض 
الرقصــات الشــعبية المعروفــة فــي بلدهــم وهــي الفقــرة التــي كانــت بمثابــة 
مدخــل لت�أديــة بعــض الرقصــات الشــعبية التــي تحمــل فــي ثناياهــا مجموعــة مــن 

المعانــي والــدالالت المرتبطــة بالقيــم اإلنســانية. 

فــي  المعروفــة  الفلكلوريــة  الرقصــات  مــن  بعــض  بعــرض  الطــالب  قــام 
مجتمعاتهــم مــن قبيــل رقصــة "أِحيــدوس" المميــزة للثقافــة األمازيغيــة فــي 
الطــالب المغاربــة بمشــاركة  بت�أديتهــا  العربــي، والتــي قــام  المغــرب  بلــدان 
الطــالب الجزائريــ�ن، ورقصــة "ركادة" المعروفــة فــي المــدن الشــرقية للمغــرب 
والتــي أداهــا بعــض مــن الطــالب المغاربــة بمشــاركة بعــض الطــالب المنتمــن 
إلــى جانــب ذلــك، أدى الطــالب اليمنّيــون رقصتهــم الشــعبية  لبلــدان أخــرى، 

المســماة  الشــهرة 

عــة"، وأدى الطــالب الفلســطينيون رقصــة الدبكــة ذائعــة الصيــت علــى  بـــ "الرَبْ
مســتوى العالــم العربــي، كمــا ال ننســى العرضــن الفلكلوريــ�ن المســمي�ن بـــ 

"العرضــة" و"شــاب عريــس" اللذيــن أداهمــا الطــالب والطالبــات الســوري�ون.

وقــد هدفــت هــذه الرحلــة إلــى الرفيــه عــن الطــالب وإخراجهــم مــن جــو ضغــوط 
التعريــف بثقافــة  االمتحانــات واألبحــاث الفصليــة، وكــذا منــح الطــالب فرصــة 
بلدانهــم التــي ينحــدرون منهــا وذلــك مــن خــالل عــرض بعض الفقــرات الرفيهية 
عــن ذاك  للتعبــر  للطــالب  التــي شــكلت فرصــة مواتيــة  المتنوعــة  والفنيــة 
المخــزون الشــعبي المســتنبط مــن المــوروث الثقافــي الــذي يختــزل فــي ثنايــاه 

كل جوانــب الحيــاة الثقافيــة اليوميــة المميــزة لــكل بلــد علــى حــدة. 

كمــا شــكل نشــاط "حكايــة مــن بلــدي" فرصــة مهمــة جــدا لخلــق جســر تواصــل بــن 
طــالب معهــد الدوحــة للدراســات العليــا وتقريــب بعضهــم مــن بعــض وذلــك عــن 
طريــ�ق التعريــف بجــزء بســيط مــن الثقافــة التــي تخــص بلدانهــم والتــي تشــكل 

اإلطــار الــذي يحكــم ســلوكياتهم وتصرفاتهــم. 

وقــد عــرب كل الحضــور بمــا فيهــم الطــالب والمنظمــون للنشــاط مــن مكتــب 
األنشــطة  مــن  النــوع  بهــذا  وســعادتهم  ارتياحهــم  عــن  الطالبيــة  الخدمــات 
التــي فاقــت كل توقعاتهــم وخصوصــا مــع الجــو المــرح والممتــع الــذي أضفتــه 
مجموعــة مــن الجوانــب التنظيميــة مــن قبيــل اختيــار المــكان وهــو شــاطئ 
فويــ�رط، ووقــت الوصــول إلــى الشــاطئ الــذي تزامــن مــع وقت غروب الشــمس، 
والجــو التفاعلــي بــن الطــالب، وكــذا األضــواء الســاحرة التــي خلقتهــا شــعالت 

ــة التــي التــف حولهــا الطــالب.  ــار الدافئ الن
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أمسية ثقافية بعنوان: 

األدب النرثي املوريتاين، رواية الحَدقي للروايئ الشــاب أحمد فال ولد الدين منوذجا"

نظــم نــادي الكتابــة األدبيــة والــذي هــو واحــد مــن بــن األنديــة التي شــرف عليها 
مكتــب الخدمــات الطالبيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالتعــاون مع المنرب 
الثقافــي الموريتانــي بالدوحــة، أمســية ثقافيــة مســاء الخميــس )18/1/2018( 
الشــاب  للروائــي  الحَدقــي  روايــة  الموريتانــي،  النــري  األدب  عنــوان:  تحــت 
أحمــد فــال ولــد الديــن نموذجــا. وذلــك فــي المبنــى األكاديمــي قاعــة رقــم 
001 بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا. حيــث حاضــر فيهــا كل مــن د. عبــد الرحيــم 
الرحمونــي، د. الشــيخ أحمــد البــان، أ. محمــد عبــد اهلل لحبيــب، أ. مــوالي عبــد 
اهلل مــوالي أحمــد، باإلضافــة إلــى مقدمــة أدلــى بهــا كاتــب الروايــة اإلعالمــي 

واألديــب أحمــد فــال الديــن.

تنــاول الروائــي الشــاب فــي مداخلتــه الدوافــع واألســباب التي دفعتــه للدخول 
فــي هــذه التجربــة الجديــدة وت�أليــف روايــة تاريخيــة لصيقــة بالواقــع، متحدثــا عن 
المنهجيــة التــي اتبعهــا، وعــن الروايــة التاريخيــة، والروايــة عمومــا كحامــل 

للمعرفــة، جنبــا إلــى جنــب مــع الكتــب والبحــوث العلميــة.

وكانــت أولــى مداخــالت المحاضريــ�ن مــع الدكتــور، وأســتاذ مــادة األدب العربــي 
عبــد الرحيــم الرحمونــي مــن المملكــة المغرب�ية، والــذي ابتدر مداخلته باإلشــارة 
إلــى روايــة الحدقــي بأنهــا عمــل ســردي بامتيــاز، ويــ�رى أنهــا تنــدرج ضمــن دائــرة 
الروايــات التاريخيــة، كمــا يمكــن النظــر إليهــا باعتبارهــا مــن روايــات الســرة ذاتية 
الزائفــة عــن الــذات، كونهــا تــدور حــول شــخصية الجاحــظ، ثــم ســلط الضــوء علــى 
مضمــون العمــل الســردي والــذي تضمــن حســب رأيــه "مــاض مشــرق بالمعنــى 
الواســع لإلشــراق وحاضــر فيــه ألــم ومفعــم باألمــل" كمــا أشــار إلــى القواســم 
المشــركة بــن زمنــي الروايــة، التــي تمثلــت فــي التشــابه بــن مــا كان يســود 
)القــروي(  بيئــة  يطبــع  مــن ســحنات مختلفــة ومــا  الجاحــظ(  )موطــن  البصــرة 
الشــخص الــذي تــدور حولــه أحــداث الروايــة فــي جانبهــا المعاصــر، كمــا رأى أن 
االلتقــاء أيضــا بــن الزمنــن يظهــر مــن خــالل واقــع اللغــة العرب�يــة، بمــا كان يبذلــه 
الجاحــظ فــي ســبيل خدمتهــا ومــا يصــارع مــن أجلــه القــروي فــي المؤسســات 
التــي تعنــى باللغــة والكتابــة، إلــى جانــب التماثــل والتالقــي بــن الزمنــن أيضــا 
فــي طبيعــة القضايــا االجتماعيــة، مضيفــا أن الروايــة قدمــت تفاصيــل كثــرة عــن 

الماضــي الــذي يجهلــه كثــرون بحســب تعبــره.

 أمــا األســتاذ واإلعالمــي محمــد عبــد اهلل ولحبيــب فقــد جــرت مداخلتــه حــول 
أبطــال الروايــة، مــن هــو بطــل الحدقــي؟ هــل هــو الجاحــظ نفســه، أم القــروي 

الــذي ينــازع الجاحــظ دور البطولــة؟

وقــد قــام المحاضــر ول البــان بعملية تحديق وتشــري�ح للروايــة، فجاءت مداخلته 
بعنــوان )التحديــق فــي الحدقــي( تنــاول فيهــا ثالثــة ســياقات أو صــور، وهــي 
صــورة للجاحــظ، صــورة للبصــرة، وصــورة للزمــن المعاصــر، وقــد تطــرق المحاضــر 
لــكل تلــك الســياقات بالتفصيــل، وقــال إن الروايــة قدمــت مــا أســماه المفارقــات 

عنــد الجاحــظ مــربزا مــن أمثلتهــا حزنــه فــي وقــت الفــرح.

حــول  كلمــة  أحمــد  مــوالي  اهلل  عبــد  مــوالي  واألديــب  الكاتــب  قــدم  فيمــا 
روايــة الحدقــي، مــن حيــث المــدارك التــي تخاطبهــا الروايــة، والموصوفــات 
التــي تضمنتهــا، وطبيعــة التعامــل مــع الزمــن داخــل المحتــوى. معتــربا أن مــن 
المــدارك التــي خاطبتهــا مــدرك العقــل وتخاطبــه بحمولتهــا الفكريــة والعقليــة 
المعــربة عــن رأي الجاحــظ ومدرســته المعتزليــة، إلــى جانــب مــدرك العاطفــة 
فالروايــة  الذاكــرة  مــدرك  وأخــرا  والقــروي،  للجاحــظ  بقصــص  خاطبتــه  الــذي 
تصنــف ضمــن التاريــ�خ المعرفــي واالجتماعــي العربــي وهــي تجعل القــارئ في 
حــال تحفيــز للذاكــرة مــن أجــل التفريــ�ق بــن مــا هــو تاريــ�خ بالفعــل ومــا هــو مــن 
مســتحدثات الكاتــب. كمــا تعــرض لعــدد مــن أصنــاف الموصوفــات فــي الروايــة، 
الكاتــب إلدارة الزمــن فــي الروايــة، معتــربا  التــي اتبعهــا  ونوعيــة التقنيــات 
أن الكاتــب تمكــن مــن إدارة األحــداث برباعــة، بطريقــة جعلــت القــارئ ال يشــعر 

بعمليــة االنتقــال مــن زمــن آلخــر.

وقــد شــهد ختــام األمســية، مداخــالت لعــدد مــن الحضــور والضيــوف، وقــد جــاءت 
مداخلــة د. نــدى نــور الدائــم الباحثــة بمعجــم الدوحــة التاريخي، حول نقــد النقاد، 
حيــث رأت الباحثــة أن للكاتــب أن يكتــب مــا يريــد، كيفمــا يريــد مــا دام ذلــك ال يدخــل 
التناقــض علــى ســرده، ومــا دام قــادر علــى إيصــال فكرتــه بطريقــة منطقيــة 
للقــارئ، فعلــى الكاتــب أن يصــف البصــرة كمــا يراهــا بُعفونتهــا وقذارتهــا )كمــا 
فعــل مؤلــف الحدقــي( وليــس ملزمــا بــأن يصفهــا بمــا يتوقعــه النقــاد. كمــا 
جــاءت مداخلــة رئيــس نــادي الكتابــة األدبيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
حــول اللغــة فــي الروايــة، والفضاءيــن الزمانــي والمكانــي للروايــة، ٌمركــزا علــى 

نجــاح الكاتــب فــي تذويــب الزمــن، وصهــر المــكان والزمــان فــي بوتقــة الســرد.
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الدكتور سعود املوىل لنرشة "زاجل": 

تجريب يف معهد الدوحة تجربة رائعة بكل املقاييس. فهناك مساحة التقاء وتعارف وتبادل 

خربات والقيام بأعامل بحثية مشرتكة ال تتوفر يف أي مكان آخر

أجرت الحوار: سلسبيل زي�ن الدين.
ضيفنــا فــي هــذا العــدد الدكتــور ســعود المولــى، األســتاذ الزائر فــي برنامج 

علــم االجتمــاع واألنروبولوجيــا، في معهــد الدوحة الدراســات العليا.. 

عرفنا عن نفسك؟

أنــا ســعود المولــى مواطــن عربــي لبنانــي مــن قريــة صغــرة منفيــة فــي 
جــرود بعلبــك الهرمــل، اســمها حربتــا، تقــع علــى بعــد أمتــار مــن منبــع نهــر 

العاصــي الشــهر، وال يوجــد فيهــا مــاء. 

ولــدت فــي بــروت وعشــت متنقــال بــن بــروت وطرابلــس وجنــوب لبنــان. 
درســت الفلســفة وعلــم النفــس فــي كليــة الرب�يــة بالجامعــة اللبنانيــة  
الرســمي  التعليــم  فــي  أســتاًذا  بعدهــا  وصــرت  الفرنســية(،  )باللغــة 

باللغــة  تعطيــان  وكانتــا  النفــس  وعلــم  الفلســفة  لمادتــي  الثانــوي 
ــة  ــ�خ االجتماعــي للبــالد العرب�ي ــا فــي التاري ــا. تخصصــت الحًق الفرنســية أيًض
فــي  الســوربون  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  نلــت  ثــم  باريــس(  )الســوربون 
معهــد  فــي  أســتاًذا  كنــت  اإلســالمي.  العربــي  العالــم  وحضــارة  تاريــ�خ 
العلــوم االجتماعيــة بالجامعــة اللبنانيــة مــن 1986 حتــى 2013 وخــالل ذلــك 
كنــت أســتاًذا زائــًرا فــي جامعــة إرلهــام بواليــة إنديانــا األمركيــة لمــدة 
4 ســنوات، وأســتاًذا محاضــًرا فــي العديــد مــن الجامعــات اللبنانيــة مثــل 
اليســوعية واألمركيــة وهايكازيــان والبلمنــد. معــروف عنــي أننــي كنــت 
مناضــاًل فــي صفــوف الثــورة الفلســطينية ثــم صــرت مســاعًدا ومستشــاًرا 

للشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن حتــى وفاتــه 2001.
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عشــت فــي الدوحــة بقطــر عاًمــا كامــاًل 2014-2013 كباحــث مشــارك فــي 
المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات. ثــم عينــت مديــًرا لوحــدة 
ترجمــة الكتــب فــي المركــز، ثــم انتدبــت فــي هــذا الفصــل الدراســي )-2017

2018( كأســتاذ زائــر فــي معهــد الدوحــة الدراســات العليــا فــي برنامــج 
علــم االجتمــاع واألنروبولوجيــا.

خــالل الســنوات املاضيــة كان لديكــم انتــاج بحثــي حــول الحــركات 
االســالمية .. مــا جديدكــم؟

بعــد كتبــي عــن الحوثيــ�ن فــي اليمــن وعــن الســلفية والســفي�ن الجــدد، 
ــخ، صــدر لــي مؤخــًرا كتــاب بعنــوان "مــن فتــح  وعــن اإلخــوان والجيش..إل
هــذا  فــي  الوطنيــة"،  والنهايــات  اإلخوانيــة  البدايــات  حمــاس:  إلــى 
الكتــاب حاولــت دراســة العالقــة بــن حركتــي فتــح وحمــاس مــن خــالل 
العــودة إلــى ســياقها التاريخــي األول، أي إلــى البدايــات "اإلســالمية 
اإلخوانيــة"، لحركــة فتــح الوطنيــة الفلســطينية، ومنهــا إلــى النهايــات 
"الوطنيــة الفلســطينية" لحركــة حمــاس "اإلســالمية اإلخوانيــة"، وهــي 
ــات كانــت فتــح قــد وصلــت إليهــا باكــًرا، أي منــذ انشــقاق طالئعهــا  نهاي
األولــى عــن جماعــة اإلخــوان المســلمن فــي غــزة )ســنوات1957-1959(، 
وتوصلــت إليهــا حمــاس مؤخــًرا بعــد مخــاض طويــ�ل عــرّبت عنــه وثيقتهــا 
السياســية الشــاملة )ميثاقهــا الجديــد( التــي أذاعتهــا فــي األول مــن 

أيار/مايــو 2017.

حركــة فتــح كانــت مــن جهــة أولــى نتــاج تطــور فلســطيني فــي أزمــة 
اإلخــوان المســلمن فــي منتصــف القــرن العشــري�ن: أي أزمــة المواءمــة 
بــن الطــرح اإلســالمي العــام الــذي تبلــور خــالل مرحلــة ســقوط الخالفــة 
األفغانــي- الديــن  )جمــال  اإلســالمية  النهضــة  تيــار  وبــروز  العثمانيــة 

محمــد عبــده ومجلــة العــروة الوثقــى، ثــم الســيد رشــيد رضــا ومحــب 
مرحلــة  ضــرورات  وبــن  والفتــح(،  المنــار  ومجلَتــي  الخطيــب  الديــن 
التحــّرر الوطنــي الديموقراطــي الناجمــة عــن تشــّكل الــدول الوطنيــة 
التيــار  صعــود  ثــم  اإلســالمية،  الخالفــة  دولــة  أنقــاض  علــى  الحديثــة 
حملــت  التــي  العســكرية  واالنقالبــات  العلمانــي  العربــي  القومــي 
جهــة  مــن  وهــي  بالتحديــد(.  وســورية  مصــر  )فــي  وســيادته  فكــره 
ثانيــة شــّكلت قطيعــة تاريخيــة مــع تــراث اإلخــوان المســلمن التقليــدي 
وتنظيمهــم الدينــي حــن هدفــت فتــح إلــى بلــورة الشــخصية الوطنيــة 
الفلســطينية المســتقّلة، وأسســت لحركــة تحــّرر وطنــي حقيقيــة فــي 
وترّســخ  العرب�يــة  القوميــة  الحركــة  ونهــوض  البــاردة  الحــرب  ظــروف 

العلمانيــة.  وانتشــار  الوطنيــة  الــدول 

بالمقابــل حملــت حركــة حمــاس إشــكالية أخــرى تمّثلــت فــي أنهــا عملــت 
منــذ نشــأتها علــى إحيــاء المشــاركة اإلســالمية األولــى فــي القضيــة 
الفلســطينية )مــن عــز الديــن القســام والحــاج محمــد أمــن الحســيني 
اســتمر  غيــاب  بعــد   )1948 فلســطن  حــرب  فــي  اإلخــوان  كتائــب  إلــى 
فتــح،  لحركــة  األولــى  اإلســالمية  الصيغــة  تشــكيل  فأعــادت  لعقــود، 
ولكــن علــى أســس أكــر دينيــة ترتبــط برأينــا بالجــو العــام لمــا ســمي 
الصحــوة اإلســالمية فــي العقــود الثالثــة األخــرة مــن القــرن العشــري�ن، 

وهــو جــو عــام يختلــف تماًمــا عــن أجــواء نشــأة اإلخــوان فــي عــام 1928 
الخمســينيات؛ فاســتعادت حمــاس  نشــأة حركــة فتــح فــي منتصــف  أو 
بصعــود  اتســمت  لمرحلــة  شــعاًرا  جعلــه  وحاولــت  اإلســالمي  العنــوان 
اإلســالم السياســي مــن إيــ�ران إلــى أفغانســتان إلــى مصــر. غــر أنهــا 
مــع  والسياســي  المســّلح  الصــراع  مــن  تاريــ�خ  بعــد  وصلــت  بالمقابــل 
الوطنــي  النضــال  فــي  فتــح  موقــف  تبّنــي  إلــى  اإلســرائيلي  الكيــان 
الحركيــة  الفلســطينية،  الوطنيــة  الرؤيــة  توســيع  وفــي  المرحلــي 
)وثيقــة  الجديــد  ميثاقهــا  فــي  بوضــوح  نجــده  مــا  والجبهوية.وهــذا 
المبــادئ والسياســات العامــة لحركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس"(.

مــن  الحاضــر  نطــل علــى  أن  اإلشــكاليات،  ت�تبــع مســار هــذه  لنــا  يســمح 
الــدروس  نســتخلص  لكــي  القريــب  الماضــي  وماجريــات  حــوادث  خــالل 
والِعــرَب مــا يســاعد فــي إطــالق ديناميــة جديــدة تعيــد موضعــة القضيــة 
الكفــاح  ســياق  فــي  الفلســطينية  الوطنيــة  والحركــة  الفلســطينية 

االســتقاللي. التحــرري  الوطنــي 

ما الذي يستهويك أكرث: البحث أم التدريس؟

ســؤال صعــب. ألننــي أجــد نفســي فــي المهنتــن ولــو أننــي أكــر ميــاًل 
إلــى التدريــس حيــث ت�كــون العالقــة المتجــددة مــع الشــباب فــي كل عــام 
أكــرب حافــز للتفــاؤل وللمضــي قدًمــا فــي مشــاركة المعرفــة والعلــوم 
بالنــاس  والــدروس والتجــارب. أعتقــد أن التدريــس يوفــر عالقــة أمتــن 
ودوائــر  الجامعيــة  المكتبــات  مجالــه  البحثــي  النتــاج  ألن  فائــدة  وأكــر 
مغلقــة،  ضيقــة  دوائــر  وهــي  البحــث  ومراكــز  المحرفــن  المثقفــن 
ــر يقــرأ مــا نكتــب أو يكتبــون،  ــع فــي هــذه الدوائ ــا أن الجمي وليــس صحيًح
أنــت  ت�تفاعــل  فــي حــن أن الطــالب يتفاعلــون فــي الصــف وي�جعلونــك 
نفســك مــع نصوصــك بطريقــة جديــدة ومختلفــة وتجعلــك تصحــح أفــكارك 

ومفاهيمــك. أعشــق قاعــات التدريــس وملمــس الكتــب والكراســات.

ــم وضــع برنامــج علــم االجتــامع يف جامعاتنــا العربيــة  كيــف تقيّ

ومــا مــدى اإلقبــال عليــه؟

الجامعــات العرب�يــة تنحدر مثل كل جامعات العالــم، وبرامج العلوم االجتماعية 
هــي األكــر عرضــة للنزيــف بســبب بحــث الطــالب والطالبــات عن فــرص عمل من 
خــالل الدراســة فــي مياديــن وحقــول أكــر ارتباًطــا بســوق العمــل منها بالبحث 
أو التحليــل. وبالمقابــل نجــد ارتفاًعــا كبــًرا فــي عــدد الفتيــات فــي أقســم علــم 

االجتمــاع علــى حســاب الشــباب فــي كل البــالد العرب�ية.
مــن جهــة ثانيــة ال يوجــد برامــج موحــدة أو حتى متقاربة لعلــم االجتماع في 
جامعاتنــا العرب�يــة وذلــك بســبب صــدور هــذه الربامــج عــن جامعــات ارتبطــت 
بمنشــأ غربــي أي علــم االجتمــاع فــي بلــد االســتعمار الســابق لبالدهــم 
)فرنســا-بريطانيا( أو بســبب تنــوع انتمــاءات األســاتذة والمدرســن بحســب 
البلــدان األجنبيــة التــي درســوا فيهــا وبحســب مواقعهــم ومواقفهــم 
فــي  االجتمــاع  علــم  أزمــة  عــن  ناهيــك  األيديولوجيــة والسياســية. هــذا 

مقاربتــه لواقــع المجتمعــات العرب�يــة.
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إلــى المجتمعــات  لقــد تشــكلت االتجاهــات السوســيولوجية فــي النظــر 
العرب�يــة فــي ســياقات تاريخيــة معينــة ومختلفــة، وبالتالــي فقــد اختلفــت 
المواضيــع التــي اشــتغلت بهــا واالســتخدامات التــي خضعــت لهــاز كمــا أنــه 
لــم يتــم االســتفادة مــن الكم المتوفــر من المعارف السوســيولوجية التي 
أنتجهــا علــم االجتمــاع بشــأن مجتمعاتنــا، وبلــورة مواقــف علميــة منهــا 
قــد ت�تحــول إلــى مشــاريع بحثيــة مســتقبلية، مــا يســمح لنــا بالتعــرف علــى 

اإلشــكاليات الرئيســة لعلــم االجتمــاع فــي مقاربتــه لمجتمعاتنــا العرب�يــة.

قضيــت فصــال واحــدا يف التدربــس باملعهــد ..كيــف تقيــم هــذه 
التجربة؟

وتعــارف  التقــاء  مســاحة  فهنــاك  المقاي�يــس.  بــكل  رائعــة  تجربــة  كانــت 
وتبــادل خــربات وتجــارب والقيــام بأعمــال بحثيــة مشــركة ال ت�توفــر فــي 
أماكــن  مــن  يأتــون  والطــالب  األســاتذة  ألن  فقــط  ليــس  آخــر.  مــكان  أي 
وجامعــات وبلــدان وتجــارب مختلفــة متنوعــة، وهــذا مهــم جــًدا، وليــس 
فقــط ألنهــم نخبــة مــن خــرة مــا هــو موجــود فــي هــذا المجــال، وإنمــا 
أيًضــا بســبب الحريــة الكاملــة التــي يتمتــع بهــا األســتاذ والطالــب والقســم 

فــي الدراســة والبحــث.

ــتمرار ؟  ــا باس ــي تزوره ــن الت ــا األماك ــك؟ وم ــي وقت ــف تق كي

ــك؟ ــا هوايت وم

الوقــت األكــرب أقضيــه فــي المكتبــة وفــي اســتعارة الكتــب، ثــم مــع طالبي 
وطالباتــي أحــاول أن أكــون معهــم قــدر اإلمــكان. وأزور األســواق العامــة 
مــع الزمــالء األســاتذة وأحياًنــا مــع الطــالب. المــكان األفضــل عنــدي هــو 
الشــاطئ )الكورنيــش( للســر وتنشــق الهــواء النقــي، ثــم مدينــة كتــارا 

الثقافيــة وســوق واقــف. هوايتــي: القــراءة والمشــي. 

كلمة أخرية لطالبك خصوصا وطلبة املعهد عموما.

الوقــت كالســيف إن لــم تقطعــه قطعــك. اســتفيدوا مــن كل لحظــة  مــن 
لحظــات إقامت�كــم فــي هــذا المعهــد حيــث ت�كونــون أنتــم فيهــا أحــراًرا مــن 
كل قيــد، وت�تواجــدون مــع بعضكــم البعــض وبــن أســاتذة مميزيــ�ن، ومــع كتــب 
ــاء شــخصيت�كم الحــرة المســتقلة  ونقاشــات وقــراءات  وحــوارات، وذلــك لبن

ــاة. الواثقــة ، واكتســاب مهــارات وكفــاءات ســت�كون ســالحكم فــي الحي

الدكتور سعود المولى مع طالبة في مطعم يمني
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10 أسباب دفعتني
 لاللتحاق مبعهد الدوحة للدراسات العليا 

الطالب: بلقاسم القطعة 

مقــّره  الُعليــا  للدراســات  جامعــي  معهــد  الُعليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد 
العاصمــة القطريــة الدوحــة. افت�تــح أبوابــه للطلبــة الدوليــ�ن العــرب وغــر العــرب 
بــدًءا مــن خريــف 2015. يعــّد هــذا الصــرح األكاديمــي فرصــًة تاريخيــة اســت�ثنائية 
للمهتمــن بالحصــول علــى ماجســتر فــي العلــوم االجتماعيــة واإلنســانيات، 
النــزاع والعمــل اإلنســاني، وكــذا  اإلدارة العاّمــة واقتصاديــات التنميــة، إدارة 
علــم النفــس والعمــل اإلنســاني. تخرّجــت أول دفعــة صائفــة 2017، فيمــا تنتظــر 
الدفعــة الثانيــة التخــرج الصيــف القــادم. كونــي طالًبــا حظــي بشــرف الدراســة 
ــي 10 أســباب مــن شــأنها إقناعكــم بحجــز مــكان فــي هــذه  بالمعهــد، إليكــم مّن

المؤسســة العلميــة االســت�ثنائية:

أوال: مزايا المنَحة
يّوفــر معهــد الدوحــة منحــة كاملــًة للطــالّب الدوليــ�ن الّذيــن أثبتــوا تفوقهــم 
وجدارتهم في تّخصصاتهم. تشمل هذه المنحة – إلى غاية كتابة هذه السطور 
– تغطية المصاريف الدراسية كاملة، سكًنا طالبًيا َيضمن خصوصية الطالب، ُيضاف 

إلــى ذلــك بــدل معيشــة لتغطيــة مصاريــف الطالــب/ الطالبــة يقــّدم شــهرًيا.

لقد تّم تصميم منحة معهد الدوحة للدراســات الُعليا لت�كون بمثابة دفعة للنخب 
العرب�يــة المتمّيــزة الّتــي أثبتــت جدارتهــا فــي تخصصاتهــا، والّتي تمنعهــا ظروفها 
الماديــة مــن اســت�كمال الدراســات العليــا فــي مؤسســة ت�تناســب مــع قدراتهــم 

وعطائهــم العلمــي والفكــري.

ثانيا: طريقة التدريس
ت�تفّرد طريقة التدريس في معهد الدوحة للدراســات العليا بكونها ُبنيت بطريقة 
تجعــل مــن متخرّجــي المعهــد باحثن ممّيزي�ن في مجالهم وتخصصهــم. ليس هذا 
فقــط، وإّنمــا فــي تخصصــات أخــرى، مــن منطلق أّن منهجيــة التدريس في المعهد 
مبنيــة علــى مبــدأ عبــور التخصّصــات. مثــاًل؛ أنــا طالــب علــوم سياســية وعالقــات 
دوليــة، أخــذت مقــررات مــن التاريــ�خ والفلســفة. هــذا األمــر الــّذي يجعل الباحث قــادًرا 
علــى تحليــل الظواهــر مــن زوايا ومنظورات مختلفــة. في غالبية التخصصات، ليس 
ُهنــاك امتحانــات علــى الطريقــة التقليديــة حيــث ُيقــّدم ســؤال، وُينتظــر مــن الطالب 
مذاكرة دروسه وحفظها، بل بالعكس. يّتم تقي�يم الطالب عن طري�ق أوراق بحثية 
يــرواح عــدد كلماتهــا مــن ألــف إلــى 5 آالف كلمــة حســب كل مــاّدة. يتــم تصحيح هذه 
األوراق بعنايــة ومهنيــة عاليــة وإرفاقهــا بمالحظــات األســتاذ الّتــي تشــمل نقــاط 

القــّوة وكــذا نقــاط الضعــف، بهــدف تحســن قــدرات الطالب اللغويــة والبحثية.

ثالثا: اكتشاف الحياة في دولة قطر
يتخّذ معهد الدوحة للدراسات العليا العاصمة القطرية الدوحة مقرًّا له. حيث يتمتع 
بحرّيــة أكاديميــة عاليــة ودعــم ال بــّد مــن اإلشــادة بــه. مــن منطلــق أّن دولــة قطــر ذات 
خربة است�ثنائية في رعاية التعليم والبحث العلمي، ليس محلًيا فقط، وإّنما عالمًيا. 

إّن تجربــة المعهــد ليســت تجربــة علميــة فقــط، وإنّمــا هــي كذلــك فرصــة الست�كشــاف 
قلــب الخليــج النابــض وأكــر الــدّول العرب�ية طموًحا ورغبــة في التمّيز.

قطــر علــى وجــه العمــوم دولــة هادئة، ت�تمّيز بدرجات عالية من األمن واالســتقرار 
والنظــام، وكــذا ســران القانــون. واألّهــم أّنهــا تّوفــر بيئــة علميــة خالصــة؛ ســواء 
ــة والمســالمة، أو بمنشــآتها العلميــة الضخمــة علــى شــاكلة  بطبيعتهــا الهادئ

مكتبــة قطــر الوطنيــة الّتــي تعــّد جّنــة للباحثــن ومحّطــة ال بــد مــن المــرور بهــا.

رابعا: االحت�كاك بالجماعة العلمية
بالنســبة لــي يعــّد هــذا الســبب أّهــم ســبب قــد يدفعــك للتســجيل بمعهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا، باعتبــاره ملتقــى جامًعــا ألّهــم الطاقــات العلميــة والفكرية في 
المنطقــة العرب�يــة مــن باحثــن ومحللــن، صانعــي قــرار، وكــذا إعالميــ�ن بارزيــ�ن. ال 
ت�تفاجــأ وأنــت تســر فــي أروقــة المعهــد أو بمكتبتــه إن صادفــك المفّكــر العربــي 
الدكتــور عزمــي بشــارة، أو المــؤرخ اللبنانــي الدكتــور وجيــه كوثرانــي، وكــذا المفّكر 
السياســي الدكتــور عبــد الوّهــاب األفندي. كّل هــؤالء الذين اعتدت أن تقــرأ لهم، أو 

ت�تابــع ظهورهــم اإلعالمــي ســيكونون أمــام ناظريــك يومًيــا.

إضافــة إلــى هــذا، توفــّر الملتقيــات والمؤتمــرات الّتــي ينظمهــا المعهــد فرصــة 
للقــاء باحثــن عــرب وأجانــب ممّيزيــ�ن فــي مجاالتهــم، هــذا األمــر الذي يجعلك قــادًرا 
علــى التواصــل معهــم، ومناقشــة أفكارهــم، وكــذا توجيــه أســئلة مباشــرة لهــم.

خامسا: فضاء عابر للجنسيات
إّن قطــر عمومــا دوَلــة تجتمــع فيهــا العديــد مــن الجنســيات. وبمجــّرد زيارتــك لقطــر 
ســرى أن الهجــرة ال تنطلــق مــن الجنــوب إلــى الشــمال دائًمــا، بــل يوجــد كذلــك 
هجــرات عكســية. فالكثــر مــن الكنديــ�ن، واألمريكيــ�ن، والربيطانيــ�ن لــم يســتطيعوا 
مقاومــة إغــراء جــّو الدوحــة الدافــئ، وكــذا الرواتــب المرتفعــة فــي قطــر وطبيعــة 
للخــربات  ملتقــى  قطــر  تشــّكل  لــذا  والمتســامح.  الهــادئ  القطــري  المجتمــع 
والطاقــات البشــرية مــن العالــم بأســره. فالدراســة فــي فضــاء كهــذا مــن شــأنها 
ــ�ن شــخصية الفــرد، وجعلــه يتجــاوز بعــض الصــّور النمطيــة  المســاهمة فــي ت�كوي

واألفــكار المســّبقة حــول الكثــر مــن األمــور.

سادسا: االستفادة من النشاطات العلمية الديناميكية
  بالبحــث عــن الموقــع الجغرافــي لمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــرب خرائــط 
غوغــل ست�كتشــف أّنــه يتشــارك نفــس المــكان مــع المركــز العربــّي لألبحــاث ودراســة 
السياســات. هــذا األخــر الــّذي يعــّد قلــب العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية النابــض، 
ومؤسســة يلتقــي فيهــا أّهــم الباحثــن العــرب واألجانــب وأكرهــم تمّيــًزا. إّن 
وجــودك فــي المعهــد هــو بمثابــة فرصــة اســت�ثنائية لت�كــون حاضــًرا فــي نشــاطات 
المركــز العلميــة وندواتــه ولقاءاتــه وكــذا مؤتمراتــه الّتــي تعــرض فيهــا أوراق 
محكمــة. ال يتعلــق األمــر بالمركــز العربــي فقــط، بل بقطر كّكل. فهــذه الدولة تعرف 
حركيــة علميــة ونشــاًطا أكاديمًيــا طــوال الســّنة والخيــارات أمامــك مفتوحة للتمتع 

بامتيــاز الحضــور الشــخصي، وطــرح األســئلة والمداخــالت.

سابعا: تطوي�ر المهارات البحثية
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ليــس مكاًنــا لالســتفادة العموديــة وفقــط، وإّنمــا 
األفقيــة كذلــك. إذ ُيمكنــك تطويــ�ر مهاراتــك البحثيــة عــرب قــراءة محــاوالت زمالئــك، 

أقالم
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واالستفادة من مهاراتهم ومالحظاتهم وتجاربهم السابقة باعتبارهم اختروا 
لكونهــم متمّيزيــ�ن فــي تخصصاتهــم. ُيضــاف إلــى ذلــك كــون التدريــس مبنًيــا علــى 
البحــث. وأن األســاتذة هــم باحثــون ذوو منشــورات مرموقــة صــادرة عــن دوٍر 

عالمَيــة. وأّن الجــّو العــام هــو بحثــي نقــدي يدفــع نحــو التفكــر واإلبــداع.

ثامنا: ت�كوي�ن عالقات إنسانَية
دراســتك فــي المعهــد، وعيشــك بــه ســيمكنانك مــن ت�كويــ�ن صداقــات ومعــارف مــن 
مختلف الدّول العرب�ية، وغر العرب�ّية. إّنه طريقك لكسب أصدقاء ُجدد واكتشاف أنماط 

تفكــر جديــدة، ولهجــات وعــادات وتقاليــد لم ت�كــن تراها إال عرب شاشــات التلفزي�ون.

تاسعا: االستفادة من منشورات المركز العربي لألبحاث المتمّيزة
بالنســبة لــي يعــّد هــذا الســبب مــن أقــوى األســباب الّتــي ســتحفّزك لزيــارة موقــع 
المعهــد والتســجيل فيــه. إلــى غايــة كتابــة هــذه الســطور نســتفيد نحــن طلبــة 
المعهــد مــن خصــم علــى منشــورات المركــز الممّيــزة يصــل حــّد %50. تخّيــل أّنــه 
ُيمكنك شــراء كّل مؤلفات الدكتور عزمي بشــارة بنصف ثمن بيعها في المكتبات. 
ليــس هــذا فقــط ُيمكنــك اقتنــاء الكتــب المرجمــة، وكــذا أعــداد المجــالت المحكمــة 

التــي تصــدر عــن أّهــم مركــز أبحــاث نعاصــره بنصــف ثمنهــا.

عاشرا: عْيش مغامرة الدراسة في الخارج بحلوها ومّرها
فــي النهايــة ســت�تيُح لــك تجربــة الدراســة فــي المعهــد اختبــار مغامــرة العيــش 
والدراســة فــي الخــارج، وتجعلــك تعتمــد علــى نفســك فــي أمــور كان يقــوم بهــا 
غــرك حــن كنــت تعيــش فــي البيــت العائلــي. إّن الســنتن اللّتــن ســتقضيهما فــي 
المعهــد ســيجعالنك أكــر قــدرة علــى االعتمــاد علــى نفســك وتدبــر أمــور حياتــك 
الشــخصية، وتحّمــل مســؤولية أي وظيفــة قــد ت�تحصل عليها فــي حياتك المهنية

 
بــني ضيافــة التاريــخ وحــرة الهويــة

الطالب: عبد اللطيف حيدر 

ارتبطــت قصتــي مــع قطــر مــن وقــت مبكــر 
منــُذ ال زلــت فــي اليمــن، كانــت قطــر حاضــرة 
فــي  مشــاريعها  خــالل  مــن  ذاكرتــي  فــي 
اليمــن كنــت أجدها في المســجد والمدرســة 
اإلنســانية  والمنافــع  والمستشــفى 
مــن  أو  والتعليميــة،  الخريــة  والمشــاريع 
ومســاندتها  السياســي  الفعــل  خــالل 
لمشــروع الثــورات فــي بلــدان الرب�يــع عمومًا 
وخصوصــًا فــي الثــورة اليمنيــة، وقــد لعبــت 
بذلــك قنــاة الجزيــ�رة حينهــا دورًا عظيمــًا فــي رفــع صــوت الثــورة واعطــاءه زخمــًا 
وصــدى علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولــي، وســاهمت فــي إبقــاء 

وهج الثورة مهيمن.

كــون  فــي  مخيلتــي  فــي  رســمتها  التــي  اإليجابيــة  الذهنيــة  الصــورة  كانــت 
قطــر تحتــض نخبــة مــن حملــة الفكــر والمثقفــن وأصحــاب القــدرات والمهــارات 
اإلبداعيــة وخصوصــًا فــي الجانــب اإلعالمــي كونــه تخصصي، وســعيها الجاد في 
اســتقطاب العقــول مــا عــزز لــدي الرغبــة فــي العيــش فيهــا ومواصلــة مشــروع 

دراســاتي العليــا فــي اإلعــالم. فقدمــت الــى معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
ــا  ــم انتقلــت بعدهــا الــى كوااللمبــور – ماليزي ســعيًا لتحقيــق ذلــك الطمــوح، ث
-  وكنــت عــن قــرب أميــل كثــرًا لمتابعــة الشــأن القطــري تحديــدًا منــذ حصــار قطــر 
وأبديــت اهتمامــًا كبــرًا لظــروف الحصــار ومــا قــد يرتــب عليــه وكيــف يمكــن أن 
يؤثــر علــى قطــر حكومــة وشــعبًا علــى مختلــف المســتويات. وكان متابعــة 
الحركــة السياســية فــي منطقتنــا العرب�يــة مــن أبــرز اهتماماتــي، لــذا دفعــت 
اهتمــام كبــر لمتابعــة تلــك األحــداث المتســارعة مــن خــالل كتابــة ونشــر بعــض 
المقــاالت فــي محاولــة لتوصيــف حالــة الحصــار وأهدافهــا وتوقيتهــا بالتزامــن 
مــع حركــة تحــول المشــاريع السياســية فــي منطقــة الشــرق األوســط عمومــًا 

بعــد ثــورات الرب�يــع العربــي.

ومــن خــالل متابعتــي واهتمامــي لفــرة الحصــار كنــت  اتابــع عــن كثــب الكثــر مــن 
الناشــطن اليمنيــ�ن والعــرب حــول زياراتهــم لقطــر والحديــث عــن انطباعاتهــم 
عــن اإلقامــة فــي قطــر وعــن تعامــل القطريــ�ن معهــم ومقارنتهــا بــدول أخــرى 
يقيمــون فيهــا وحديثهــم عــن عــدم شــعورهم بالغربة بل الشــعور لهذا الراب 
بالــوالء الــذي ال يختلــف كثــرًا عــن شــعورهم نحــو بلدانهــم األم ، الــى جانــب 
متابعتــي لمختلــف الجاليــات التــي خرجــت الــى الشــوارع تعبــرًا عــن تضامنهــم 
وحبهــم نحــو قطــر وهــذا مــا ال تالحظــه فــي كثــر مــن بلــدان العالــم، فالغربــة 
كربــة وضيــق ومشــقة وهــذا مــا انتفــى الشــعور بــه فــي قطــر، كنــت أظــن 
حينهــا أن األمــر ربمــا فيــه ثنــاء وحمــد نتيجــة حالــة شــعورية لحظيــة ســرعان مــا 
تختفــى ، إال أن األمــر  تغــر لــدي حينمــا هبطــت فــي أراضيهــا ، فــي ذلــك الوقــت 
تحديــدًا كأنــي المســت تــراب صنعــاء (العاصمــة اليمنيــة )وإب(محافظــة إب وســط 
اليمــن وتســمى اللــواء األخضــر وهــي محافظتــي التــي أنتمــي إليهــا) أو هكــذا 
ُخّيــَل لــي حينهــا. آلمتنــي الغربــة كثــرًا فــي ماليزيــا برغــم الجمــال الــذي تحتفــي 
بــه البلــد حتــى أنــك تــرى جمــال الســماء وكأنــه تجســد فــي تلــك القطعــة مــن 

العالــم وحســب، إال أن شــعور االغــراب رافقنــي مــذ وصلتهــا حتــى غادرتهــا.

فــي الدوحــة لفــت انتباهــي الكثــر وأثــار دهشــتي وإعجابــي الكثــر كذلــك، فــي 
الدوحــة وجدتنــي كأننــي فــي بلــدي اآلخــر. عراقــة وطيبــة اإلنســان القطــري 
فــي شــعوره نحــو المقيــم علــى أراضيــه وتذويــب فــوارق الشــعور بوجــودك 
الصعيــد  القطــري علــي  ثنائيــة اإلنســان  ت�تجســد  أرضــك، حيــث  فــي أرض غــر 
الرســمي والشــعبي فــي اعتــزازه بشــعبه وبمقيميــه علــى الســواء، شــعور 
اإلنســان بكونــه جــزء مــن هــذا المجتمــع يعمــق اإلخــالص والــوالء ويســاهم 
فــي اندماجــه فــي الت�كويــ�ن المجتمعــي الــذي يعــزز مــن صحيــة عمليــة التفاعــل 

ــه. ــه ونهضت ــد وتحقيــق آمنــه وعزت المجتمعــي الســاعية الــى الســمو بالبل

فــي  لحظــة  كل  واإلنســانية  العرب�يــة  هويتنــا  فيهــا  نصافــح  الدوحــة  فــي 
مســاجدها ومتاحفهــا ومكتباتهــا وأســواقها الشــعبية القديمــة التــي تجســد 
عراقــة اإلنســان العربــي والحفــاظ علــى إرثــه التاريخــي والقيمــي وهويتــه 
األصيلــة، تحي�ينــا هويتنــا العرب�يــة فــي ســوق واقــف كل صبــاح ومســاء ببنائــه 
الــذي يحاكــي إرث الهويــة القديمــة لعروبتنــا المتمثلــة فــي البنــاء المعمــاري 
القديــم وتشــكيالت قــوارب الصيــد والســيوف والمنحوتــات الرمزيــة والنقــوش 
ــاء الشــعبية  واألزقــة الضيقــة التــي ت�تجــول فيهــا  والفنــون التشــكيلية واالزي
برفقــة التاريــ�خ ولســان هويتــك يســرد حكايــات الماضــي الــذي ســبقك وربمــا 
الــذي ال تعــرف عنــه الكثــر ، هنــا فــي زيارتــك لســوق واقــف أنــت فــي ضيافــة 
 ، الجغرافيــا  حــدود  ت�تجــاوز  التــي  العرب�يــة  هويتــك  حضــرة  فــي  أنــت  التاريــ�خ 
وتعيــدك الــى عاملــك المشــرك كإنســان عربــي صاحــب تاريــ�خ ورســالة وهويــة 
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العرب�يــة  الهويــة  يعمــق  والهوياتــي  الثقافــي  الزخــم  ذلــك  كل  ان   . خالــدة 
فــي ذاكــرة ابناءهــا وخصوصــًا الجيــل الصاعــد الــذي ينشــأ بصحبــة تاريخــه ســواء 
بســواء فــال يحتــاج أن يقــرأه فــي كتبــه ومناهجــه وهــو يعيــش هويتــه وتاريخــه 

علــى الســواء فــي ذات الحــال.

المتقــدم  النمــوذج  هــذا  الــى  باالنتمــاء  أفخــر  -الــذي  الدوحــة  لمعهــد  كان 
التعليــم  مراحــل  فــي  خصوصــًا  التعليميــة  العرب�يــة  والهيئــات  للمؤسســات 
مــن  القطريــة  المجتمعيــة  الثقافــة  علــى  تعريفنــا  فــي  بــارزًا  العالــي- دورًا 
خــالل الرتيــب لفعاليــات ورحــالت وزيــارات مختلفــة   داخــل وخــارج الدوحــة مثــاًل 
الخــروج الــى الصحــراء وزيــارة لمنطقــة” ســيلن “وركــوب الرمــال التــي تســمى 
ب( التطعيس)كانــت مغامــرة جرئيــة وغايــة فــي المتعــة، وكذلــك زيــارة متحــف 
الفــن اإلســالمي ومــا يحويــه مــن إرث تاريخــي وقطــع أثريــة لمختلــف الحضــارات 
باإلحتفــاظ  القطــري  اإلنســان  اهتمــام  مــدى  دهشــتي  وأثــار  والثقافــات. 
أكــر  مــن  القطريــ�ن  أن  معرفتــي  حســب  والتاريخــي  الثقافــي  بالمــوروث 
الشــعوب اهتمامــًا باإلحتفــاظ باآلثــار ويســافرون لجمعهــا مــن بلــدان مختلفــة 
خــالل  أنهــا يمتلكــون متاحــف شــخصية مذهلــة كمــا الحظتهــا مــن  بــل حتــى 

متابعتــي لبعــض الناشــطن فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي.

باإلضافــة الــى ذلــك، فــإن الكــم الكبــر الــذي تحظــى بــه الدوحــة مــن الفعاليــات 
المختلفــة ســاعدنا كثــرًا لالنخــراط فــي البيئــة القطريــة ومنهــا أيضــًا فعاليــات 
حيــث  مــرارًا،  إليهــا  الحضــور  وعــاودت  دهشــتي  أثــارت  التــي  الســاعي  درب 
امتعنــي كثــرًا اعتــزاز القطريــ�ن بهويتهــم العرب�يــة عمومــًا وخصوصياتهــم 
الثقافيــة، حيــث وجــود األحصنــة العرب�يــة حاضــرة بشــكل كبــر وكذلــك الجِمــال( 
اإلبــل) التــي تحمــل هويــة لإلنســان العربــي القديــم. وذلــك التشــبث بالتاريــ�خ 
ــال القادمــة صــورة  ــده وترســيخه فــي  الذاكــرة الوطنيــة لألجي ــة تجدي ومحاول
مثــارًا لإلعجــاب ، وكان مالحظــًا اندفــاع القطريــ�ن نحــو الفعاليــات التــي تقــام 
جــدًا  مشــجع  وحضــور  بزخــم  ت�تمتــع  كانــت  أنهــا  إال  وتنوعهــا  كرتهــا  برغــم 
وملفــت .كان مــن أبــرز مــا لفــت انتباهــي تلــك الصــورة الجميلــة التــي ُينظــر 
الــى الطفولــة مــن خاللهــا تحديــدًا فــي درب الســاعي حيــث ُتغــرس الهويــة 
الوطنيــة فــي الطفــل منــذ لحظاتــه األولــى فــي مســرة الحيــاة ويتــم إشــراكه 
بنفســه  ثقتــه  يعــزز  المدنيــة والعســكرية ممــا  الحيــاة  فــي مختلــف جوانــب 
وي�بنــي تفكــره ووالءه نحــو الوطــن الــذي يســعى إلــى خدمتــه ورفــع لوائــه 
حــن  الوضــع  وآلمنــي  المســؤولية،  تلــك  تحمــل  علــى  قــادرًا  يصبــح  حينمــا 
قارنتهــا ببلــدي الــذي ُيســاق فيــه األطفــال بعمــر الزهــور الــى محــارق المــوت 
فــي جبهــات القتــال، فيمــا يفــرض بهــم أن يكونــوا مســتقبل البلــد، فضــاًل عــن 
التاريــ�خ والهويــة وتعــزز مــن رغبتــك  التــي تســتلهم  الفعاليــات  الكثــر مــن 
فــي تــذوق هويتــك األصيلــة والحفــاظ عليهــا، حيــث كانــت فعاليــات كتــارا هــي 
األخــرى فــي إثارتهــا حيــث لفتــت انتباهــي لمــدى التنــوع فــي اللحــن الثقافــي 
القطــري الممــزوج بلــون  الصحــراء وزرقــة البحــر معــًا، فــي مســابقات القــوارب 
واســتقبال الفائزيــ�ن بأهازيــ�ج  ورقصــات شــعبية  متعــددة وممتعــة، وتعليــم 
األجــداد لألبنــاء عمليــة ممارســة الصيــد التــي كانــت هــي المهنــة القديمــة 
التــي كان يمتهنهــا األجــداد فــي صــورة تجســد اإلعتــزاز بالماضــي والســعي 

لتعزيــ�ز ذلــك االحتفــاء فــي الجيــل الناشــئ .

بتلــك  اعجابــا  أبديــت  كــم  خاصــة  نكهــة  ذات  كانــت  الوطنــي  اليــوم  فعاليــات 
المشــاهد العجيبــة وتوافــد النــاس الــى ســاحات الكرنيــش لحضــور الفعاليــات 
حيــث اجتــاح شــوارع الدوحــة القري�بــة مــن ميــدان المناســبة الكبــر تســونامي 
بشــري ، مشــحون بطاقــة انتمــاء شــعوري بالــغ خصوصــًا مــن المقيمــن وهــذا 
علــى غــر المعتــاد وقــل أن تجــده فــي بلــدان أخــرى ، حتــى قلــت حينهــا لــم 
أرى بلــدًا المقيمــون فيــه يحبونــه كمــا يحبــه أهلــه ك قطــر، وهكــذا لقــد عــززت 

الفعاليــات الكثــرة والزيــارات والرحــالت المختلفــة انخراطنــا أكــر فــي البيئــة 
القطريــة، وســاهمت فــي تعميــق معرفتنــا فــي الفضــاء الثقافــي القطــري 
الروحــي  وانتمــاءي  العرب�يــة  لهويتــي  انتمــاءي  تعزيــ�ز  فــي  ســاهمت  ،بــل 
لهــا، كذلــك البيئــة الدراســية فــي المعهــد والزيــارات الــى المكتبــات العامــة  
والمهنــي  العلمــي  اإلنتــاج  فــي  الحافــز  مــن  عّمــق  المختلفــة  والجامعــات 
بالنســبة لــي، وســاهمت بيئــة المعهــد فــي مســاعدتي فــي اكتســاب مهــارات 
فكريــة وعلميــة وبحثيــة أشــعر بالرضــى الكبــر عنهــا مصحوبــًا بالفخــر واالعتــزاز 
بذلــك، لقــد منحتنــي الفرصــة للتعــرف علــى صداقــات جديــدة  مــن ارجــاء وطننــا 
مــر علــى  لــي  أهــل  لزيــارة  الفرصــة  اعطتنــي   ، الكبــر ومــن خارجــه  العربــي 
ابتعادنــا فــرة طويلــة ومنحنــي قربهــم شــعورًا فــي منتهى الحب  والســعادة  
.اســتفدت الكثــر وتعلمــت الكثــر وال زالــت كل يــوم اتعلــم اشــياء جديــدة برغــم 
أنــه لــم يمــر علــى مكوثــي هنــا ســوى  أربعــة أشــهر لكنهــا بمثابــة ســنوات ، 

الــدوام واألمــان والســالم لهــذا الــراب .

بني ضيافة التاريخ وحرة الهوية

مصطفى حسن 

ــا مــّرت ذكــرى قــرار األمــم  ــذ شــهٍر تقري�ًب من
ذاتــه  وهــو  فلســطن.  بتقســيم  المّتحــدة 
األمــم  الجهــة-  ذات  حّددتــه  الــذي  اليــوم 
مــع  العالمــي  للتضامــن  كيــوٍم  الُمتحــدة- 
عّمــا  النظــر  وبغــض  الفلســطيني،  الشــعب 
فــي األمــرِ مــن مفارقــٍة تدعو إلى الدهشــة 
فــإن غالبّيــة الــدول العرب�ّيــة تقري�ًبــا قــد أقّرت 

ذات اليــوم لالحتفــال بهــذا التضامــن. 

ــة هــذا  ــة الــدول العرب�ّي دارت احتفــاالت غالبّي
العــام حــول أمريــ�ن تقري�ًبا. فالجهات السياســّية كجامعة الــدول العرب�ّية وغرها 
اهتّمــت بالت�أكيــد علــى قضّيــة اغتصــاب فلســطن وحــق عــودة الفلســطيني�ن 
إلــى بيوتهــم. بينمــا الجهــات غــر السياســّية كالمؤسســات المختلفــة والجهات 
الفنّيــة فاهتّمــت أكــر بإحيــاء الــراث الفلســطيني فعقامــت بعــرض األفــالم 
التــي ت�تحــدث عــن الــراث الفلســطيني وٌغنيــت األغانــي الفلســطينّية وتشــارك 
ٍ مــن  ــا عــن تضامنهــم مــع قطــاع القــوم فــي رقــص الدبكــة الفلســطينّية إعالًن

الشــعب العربــي تــم تشــتيته علــى مــدار ســتن عاًمــا. 

وبــن النموذجــن السياســي وغــر السياســي انفصــاٌل يصــل إلى حــدود المرض. 
فكيــف يطالــب السياســيون بحــق العــودة ألفراٍد لم يموتوا أو يتشــت�توا فحســب 
وإنمــا أوشــك تراثهــم علــى االنقــراض كذلــك. وبــن هــذا الشــكل مــن االحتفــاالت 

وبــن حقيقــة المأســاة الفلســطينّية انفصــاٌل آخر. 

فــي عالــٍم كهــذا يحتفــل بتضامنــه مــع المنكوبــن برقيــص اللســان وإطــالق 
البيانــات االســتعراضّية أو برقيــص الجســد وإطــالق العروضــات المســرحّية؛ يبدو 
موقــف بعــض الــدول أو رجــال األعمــال بتجميــع الترّبعــات لهــؤالء المنكوبــن 
هــو عمــل بطولــي أســطوري، بينمــا هــو فــي حقيقــة معنــى التضامــن أحــد 

أقــل األدوات قــّوة فــي تحقيــق التضامــن.

كيــف نتضامــن مــع فلســطن إذن، ولمــاذا تظــّل القضّيــة –بعــد ســتن عــام- 
غــر محلولــة؟ 
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إن ّكنــا نســعى إلــى معرفــة أفضــل أشــكال التضامــن، فهــذا يســتوجب أن نجيــب 
أوال عــن ســؤال: مــع أّي شــيٍء نتضامــن؟ حتــى نعــرف كيــف نتضامــن معــه. 
واإلجابــة أننــا نتضامــن مــع قّضيــة الفلســطيني�ن. ولكــن كــي نفهــم طبيعــة هذه 

القضّيــة علينــا أن نعيــد النظــر فــي فهمهــا مــن ناحيــة تاريخّيــة علــى األقــل. 

وفــي ظّنــي أن القضّيــة لــم تبــدأ عنــد وعــد بلفــور أو بســببه باعتبــار أن الغــرب 
تضامــن مــع اليهــود ضــد العــرب. إذ حــاول الغــرب أن يتضامــن مــع العــرب لتحقيــق 
ماكماهــون  مراســالت  فــي  وجلًيــا  واضًحــا  يظهــر  مــا  وهــو  أيًضــا.  مصالحــه 
للشــريف حســن. االختــالف بــن األمريــ�ن – مراســالت ماكماهــون ووعــد بلفــور- 
فهــم  إلــى  فرنكــُن  المريحــة  المؤامــرة  نظرّيــة  خــالل  مــن  فهمــه  يمكــن  ال 
المراســالت علــى أنهــا كانــت مؤامــرة أو وســيلة إلهــاء للعــرب. إذ أّن األمــر ال 
يتوّقــف علــى الكلمــة المنطوقــة دون مــا يتّوفــر لهــا مــن قــّوٍة مؤّيــدٍة وحركــٍة 

فعلّيــة ومســتقّلة علــى أرض الواقــع.

األمــر يعتمــد فــي النهايــة علــى عالقــات القــوى والمصالــح، وهــو مــا فهمــه 
اليهــود منــذ مئــة عــاٍم وتعاملــوا علــى أساســِه. هكــذا بــدأت قضّيــة فلســطن 
بفعــلٍ عنيــٍف مــن اليهــود مؤّيــٌد بغطــاٍء سياســّي وّفرتــه لهــم إنجلــرا أيــام 
اإلنتــداب. وخــالل عشــري�ن عــاٍم تالّيــة امتنــع العــرب عــن أي فعــلٍ عنيــٍف حقيقــّي 
مقــاوم واكتفــوا بتنديــد والرفــض والتهديــد بإلقــاء إســرائيل فــي البحــر بينمــا 
قامــت إســرائيل فعلًيــا بفعــلٍ عســكرّي مــّرة أخــرى فاحتلــوا أغلــب فلســطن 
وأماكــن اخــرى مــن البــالد المجــاورة، معتمــدة علــى المصالــح المشــركة بينهــا 
بهــا  يتمّســك  التــي  واألخــالق  اإلنســانّية  القيــم  علــى  وليــس  الغــرب،  وبــن 

ــة العــرب كخطــاب للمقاومــة. غالبّي

لقــد بــدأ األمــر بأفعــالٍ عنيفــة بينمــا األفعــال المضــاّدة مــن قبــل العــرب لــم ت�تغــّر 
علــى مــدار ســتن عــاٍم عــن كونهــا ترقيــص للســان وإطــالق البيانــات المهــددة 
والمنــّددة، أو الســفر بــن البــالد فــي رحــالٍت ممتعــة والتظاهــر بعقــد المؤتمــرات 

وتوقيــع االتفاقيــات لحــل القضّيــة، غــر أن هــذا لــم يزدهــا إال ســوء.

اعتــدتُّ كّلمــا قابلــُت صديًقــا مــن فلســطن أن أســأله كيــف يــرى القضّيــة ؟ وقــد 
أجمــع كل مــن قابلتهــم –وقــد قابلــُت الكثريــ�ن- علــى أن القضّيــة إنســانّية 
بامتيــاز. إذ كيــف فــي هــذا العالــم الــذي يرفــع القيــم والمبــادئ اإلنســانّية أن 
يقــف ســاكًنا أمــام كل هــذا القتــل واغتصــاب األرض فــي فلســطن. وبرغــم أن 
هــذا قــد يبــدو عــواًرا فــي جبــن الحضــارة "اإلنســانّية" المزعومــة التــي نعيشــها 

ــه ال يبــدو العــوار الوحيــد.  اآلن؛ إال أّن

وحقيقــة األمــر أن قضّيــة فلســطن "اإلنســانّية" ليســت مجــّرد قضّيــة مطلقــة ال 
ت�تغــّر بتغــرُّ الزمــن وإنمــا قضّيــة فلســطن "الدينّيــة" هــي القضّيــة المطلقــة. 
فحــّق العــودة لــم يعــد ذا معنــى اآلن. إذ أّن مــن ُهّجــر عــن أرضــِه فعلًيــا قــد مــات 
أو ُقتــل خــالل ســتن عــام؛ فكيــف يحــق لمــن ُوِلــد وعــاش فــي المهجــر أن يعــود 

ألرٍض صــارت غري�بــة عليــه ولــم يعرفهــا إال فــي حكايــات الجــّدة. 

ال يمكننــا االرتــ�كان إلــى المبــادئ اإلنســانّية واألخــالق حــن نفّكــر فــي قضّيــة 
فلســطن اآلن. كان يمكــن أن نفعــل هــذا منــذ ســتن عــام حــن وقــف العــرب 
يختــربون علــّو أصواتهــم فــي اإلذاعــات مهدديــن ومندديــن قبــل هزيمــة 1967 
النكــراء. فحــن نت�كّلــم عــن األحقّيــة التاريخّيــة ال يمكننــا أن نتغاضــى عــن حقيقــة 
أن اليهــود صــار لهــم تاريًخــا علــى هــذه األرض. وأن هنــاك مــن اليهــود مــن 
ــث  ــا الحدي ــا آخــر. كمــا ال يمكنن ــه وطًن ــد وتربــى فــي هــذه األرض وال يعــرف ل ُول
عــن حــّق العــودة –إذا نظرنــا إلــى األمــر مــن منظــور أخالقــي إنســاني- فنعيــد 
إلــى فلســطن أفــراد لــم يولــدوا فيهــا وال زاروهــا يوًمــا، وننــزع منهــا أفــراًد لــم 

ــا لهــم. يعرفــوا غرهــا وطًن

والواقــع الــذي نــراه يحــدث أمامنــا اآلن هــو مزيــٌد مــن االكتســاح الصهيونــي 
لألراضــي الفلســطينّية، وت�أجيًجــا لهــذه المعضلــة "اإلنســانية/ األخالقّيــة" التــي 
صــارت معيــار العالــم الحديــث فــي الحكــم علــى األمــور، والتــي يفرضهــا بالقــّوة 

العســكرّية واإلعالمّيــة كمرجعّيــة وحيــدة لرؤيــة القضّيــة.

ٍ كهــذا كّل مــا يحّركــه هــو المصالــح المشــركة والقــّوة العســكرّية؛  فــي واقــع
كيــف يمكننــا أن نتضامــن مــع فلســطن؟ بــل مــا الــذي صــار يعنيــه أن نتضامــن 
مــع فلســطن ومــاذا نرجــو مــن وراء هــذا التضامــن؟ واألكــر مــن هــذا؛ مــا الــذي 
صــارت تعنيــه فلســطن لنــا ولمــاذا نتضامــن معهــا؟ إننــا فــي حاجــٍة ألن نعــرف 

كيــف نفّكــر فــي فلســطن؟ 

ٍ أن نضــع القضّيــة الفلســطينّية جنًبــا إلــى جنــٍب  هــل يمكننــا إذن بضميــٍر مرتــاح
مــع قضايــا األفارقــة فــي أمريــكا فــي القــرن التاســع عشــر؟ أو مــع قضايــا 
االســتعمار الغربــي للبــالد العرب�ّيــة فــي القــرن العشــري�ن؟ أو حتــى مــع مأســاة 
البوســنة والهرســك فــي تســعينات القــرن العشــري�ن أو مأســاة الروهينجــا 

فــي القــرن الحــادي والعشــري�ن؟ 

إذا كانــت اإلجابــة هــي نعــم. فكيــف إذن نفّســر عــدم حّلهــا حتــى اآلن؟ ولمــاذا تظّل 
ــا فــي رءوس العــرب وغرهــم علــى مــدار ســتن عــام؟ واألكــر مــن هــذا؛  صداًع
كيــف نفســر الســياق التاريخــي لــكل الحمــالت الصليبّيــة األوروبّيــة التــي ســعت 

للســيطرة علــى القــدس خــالل قــرونٍ عديــدة بدعــوى أنهــا ميــالد المســيح؟  

وإن كانــت اإلجابــة ال. فمــا هــي خصوصّيــة القضّيــة إذن؟ ومــا الــذي يمّيزهــا عــن 
ــا والمآســي التــي عاشــها ويعيشــها العالــم الحديــث؟ واألهــم  باقــي القضاي
مــن هــذا؛ كيــف نفهــم خصوصّيــة القضّيــة وكيــف نقيــم خطابهــا المقــاوم الــذي 
يســعى إلــى إبــراز حقيقتهــا بعــد كل البيانــات االســتعراضّية التــي داوم ساســة 
العــرب علــى إلقائهــا بنفــس مفرداتهــا دون ملــلٍ علــى مــدار العقــود متعامــن 

ات التــي تحــدث علــى أرض الواقــع. عــن التغــرُّ

إن األمــر الــذي نحتــاج أن نواجهــه أو نكتشــفه اآلن؛ خاّصــة مــع قضايــا ســوريا 
والعــراق ولبنــان وليبيــا وهــي مآســي إنســانّية أخــرى؛ أن نفهــم مــا هــي 
ات علــى الســاحة  التغــرُّ خصوصّيــة فلســطن، وكيــف –فــي وســط كّل هــذه 

العرب�ّيــة-  نفهمهــا ونفّكــر فيهــا. 

الحياة ثُقب لعني

الطالب: دفع اهلل محمد  

أحدث�كــم مــن داخــل الزنزانــة، زنزانــة المــوت 
مــر  وعرضهــا  مريــ�ن،  طولهــا  البطــيء، 
أن  منــذ  ألنــي  ارتفاعهــا،  أعــرف  ال  واحــد، 
. ربمــا  اأخــذت إليهــا لــم أقــف علــى قدمــيَّ
مــن  مريــ�ن  أو  مــر،  نصــف  بارتفــاع  ت�كــون 
الــذي  المــكان  داخــل  مــن  أحدث�كــم  يــدري؟  
أنــام فيــه، أقــرأ فيــه، أتســوق فيــه، أتغــوط 
فيــه، وأحلــم فيــه أيضــا. أفّضــل أال أخربكــم 
ســبب وجــودي هنــا، ألنكــم ســتحزنون جــدًا، 
شــديدا  ندمــا  ســتندمون  أجــل  وســتندمون،  جفونكــم،  مــلء  ســتبكون 
ــا ال  ــاط، وأن ــاة، ســتصابون باإلحب وستشــتمون أنفســكم، وســتلعنون هــذه الحي
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أريــد أن أكــون فظــًا معكــم، لذلــك لــن أخربكــم كيــف جئــت إلــى هنــا، أو كيــف جــيء 
بي إلى هنا. ال يهم.

حســنا، زنزانتــي بهــا أربعــة جــدران كحــال كل زنازيــ�ن العالــم، وبهــا طاولــة خشــبية 
طويلــة، بثالثــة أعمــدة، هــذا كل مــا بهــا، ال تظنــوا أن بهــا شــيئا آخــر، وإال تحولــت 
أملــي،  حياتــي،  هــي  الطاولــة  هــذه  المهــم  ومرتبــة.  جميلــة  غرفــة  إلــى 
لــي الكثــر. ال أســتطيع االســتلقاء عليهــا،  صديقتــي، ورفيقــة دربــي، تعنــي 
ليــس ألنهــا بثالثــة أرجــل ويصعــب النــوم عليهــا، وإنمــا ألنــي أخشــى أن تنكســر، 
أخشــى تفككهــا، وفقدانهــا، وبالتالــي فقــدان جــزء مهــم مــن حياتــي، لذلــك 
كنــت أعتنــي بهــا، أنظفهــا عنــد كل صبــاح، أحكــي لهــا قصصــا خياليــة، أحدثهــا عــن 
خيباتــي، انكســاراتي، آمالــي، وضيــق نفســي. كانــت تشــاركني آالمــي، وأحزانــي، 
لحظاتــي الجميلــة، والرائعــة. أذكــر أنهــا تحركــت مــن دون أن ألمســها، ألن أشــعة 
الشــمس وصلــت إلــى الزنزانــة أخــرا بعــد عشــر ســنوات كاملــة، عــرب ثقــب صغــرا 

جــدا، أشــبه ببــذرة بطيــخ ناضجــة. 

أخربتنــي طاولتــي وقت�ئــذ أن العالــم قبــٌو مجنــون، أن الحيــاة ورطــة، وأن الثقــب 
الصغــر الــذي يتســلل منــه الضــوء إلينــا، أنــا وهــي، مــا هــو فــخ إال كبــر ولعــن، 
الح إلينــا ليقطعنــا، ليمزقنــا، ويحيلنــا كومــة خشــب ولحــم. وقتــذاك طلبــت منــي 
بالفتحــات،  أهتــم  أال  الثقــب،  بهــذا  أفــرح  أال  برجــاء خشــبة مســكينة  طاولتــي 
والُثْلمــات والشــروخ أن أعيــش حياتــي كمــا ينبغــي، تحتهــا، تحــت ألــواح الخشــب. 
أن أضــرب عليهــا بفــرق وأغنــي تلــك األغانــي الحزينــة التــي لــو ســمعها أحــد 

لمــات مــن الهــم والغــم. أضــرب عليهــا برفــق وأغنــي:

من يسمعك يا صديقي..

من يسمعك إذا انتحبت..

ستموت وت�تحلل مثل الجيف..

أنت لست أنت، أنت زيف يا رفيقي..

أنــا تعــودت الحيــاة هنــا، داخــل هــذه الزنزانــة اللعينــة، لكــن أشــعة الشــمس التــي 
تســللت إلــى الداخــل ذاك اليــوم، جعلتنــي أفكــر بصــورة مختلفــة، نفخــت فــي 
داخلــي روح األمــل، شــعرت بنفســي خــارج هــذه الجــدران، خــارج هــذه الحفــرة 
بهــا،  شــعرت  التــي  اآلالم  رغــم  قدمــي،  علــى  الوقــوف  حاولــت  العميقــة، 
واألوجــاع التــي ســيطرت علــى جســدي لكنــي توقفــت. اآلن أدركــت أن ارتفــاع 
الزنزانــة يصــل لمريــ�ن، لكــن مــا حــدث كان أســوء، لــم ت�تحمــل طاولتــي عنــادي 
وتوقــي لحريتــي المســتحيلة ولــم ت�تحمــل ُهــزال روحــي وجســدي فانكســرت، 
وتفككــت، أمــا الثقــب فاختفــى، عندهــا أدركــت أن الحيــاة ثقــب لعــن. ســقطت 
بكيــت طاولتــي  المعركــة،  فــي ســاحة  رقبتــه  اجت�ثــت  كمحــارب  ركبتــي  علــى 

بحرقــة وغنيــت بأســى:

ستموت وت�تحلل مثل الجيف..

أنت لست أنت، أنت زيف يا صديقي..
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فعاليات قادمة
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقراحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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