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اقرأ يف هذا العدد

مركز اللغات يستقبل طالبا من جامعة برلني الحرة .	 

كلمة الربوفيســور خوان كــول يف حفل تخرج الفوج الثاين .	 

اإلعالن عن الفائزين بجائزة القصة القصرية.	 

مركــز اللغــات يعلــن عــن تنظيــم نــدوة بعنــوان  "العربيــة بــني اكتســاب املعرفــة وإنتاجهــا" 	 

يف مــارس القــادم.

اخرتنا لكم

  فيديو  حفل تخريج الفوج الثاين.

املعهد يف اإلعالم

 مقال  للدكتور إبراهيم فريحات، الجزيرة نت.

 مقال للدكتور خليل العناين، العريب الجديد.

 مركز اللغات ينظم ندوة حول اللغة العربية مارس القادم، صحيفة الراية.

قبول 232 طالبا وطالبة يف برامج املاجستري مبعهد الدوحة للعام األكادميي 2019-2018:

 صحيفة الرشق  وكالة األنباء القطرية.  

 فوز أحد املقرتحات املقدمة من معهد الدوحة مبنحة برنامج "أرسة".
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عدسة حوار العددتصميمإشراف
مروه عابديندفع اهلل محمدفاطمة الصالتخالد وليد محمود

حوار مع خريج

بعــد تخرجــه مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وحصولــه علــى درجــة الماجســتري فــي الّلســانّيات والمعجمّيــة العرب�ّيــة، التقينــا بالطالــب/ أيمــن الطيــب 

بــن نجــي؛ ت�أكيــدًا المتــداد أواصــر التواصــل بــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا وطلبتــه حتــى بعــد تخرجهــم.

قبول 232 طالبا وطالبة يف برامج املاجستري للسنة الجامعية 2019-2018
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أعلنــت إدارة القبــول والتســجيل وشــؤون الطــالب فــي معهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا عــن نتائــج قبــول طلبــة الماجســتري للفصــل الدراســي 

األول مــن الســنة الجامعيــة المقبلــة 2018-2019، حيــث ُقبــل  232 طالًبــا 

وطالبــة مــن أصــل 2948  طلــب التحــاق ُقدمــت مــن كافــة الــدول العرب�يــة 

وبعــض الــدول األجنبيــة، وذلــك خــالل فــرة فتــح بــاب القبــول التــي انتهــت 

يــوم 15 فربايــر 2018.

وســيتوزع الطــالب المقبولــن علــى 16 برنامــج ماجســتري يقدمهــا المعهــد، 

وقــد ُقبــل 99 طالبــا وطالبــة فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، و 

81  فــي كليــة اإلدارة العامــة و اقتصاديــات التنميــة، باإلضافــة إلــى 23 تــم 

قبولهــم فــي برنامــج إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني. أمــا فــي كليــة علــم 

النفــس والعمــل االجتماعــي فقــد ُقبــل 29 طالبــا وطالبــة. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن طلبــات االلتحــاق فــي كافــة برامــج المعهــد خضعــت 

لعمليــة فحــص وت�ثبــت دقيقــة مــن قــدرات الطــالب، تضمنــت إجــراء مقابــالت 

شــخصية مــن قبــل أســاتذة المعهــد. وكان فــي صــدارة مؤشــرات التقي�يــم: 

التحصيــل األكاديمــي المتمّيــز للطالــب فــي مرحلــة البكالوريــ�وس، وإجــادة 

ومــدى  التخصــص،  مجــال  فــي  وثقافتــه  واإلنجليزيــة،  العرب�يــة  اللغتــن 

مســاهمته فــي خدمــة المجتمــع. وقــد تصــدرت دولــة قطــر عــدد الطــالب 

المقبولــن بمــا مجموعــه 82 طالــب وطالبــة أي بنســبة 35 بالمئــة.

هــذا وســتنطلق الدراســة فــي 23 ســبتمرب 2018 كمــا ســيفت�تح بــاب القبــول 

للســنة الجامعيــة الجديــدة 2018-2019 فــي 1 أكتوبــر 2018.

ومــن الجديــر ذكــره أنــه يعتــرب هــذا الفــوج الرابــع مــن الطلبــة الذيــن يتــم 

قبولهــم فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، حيــث انطلقــت الدراســة 

فيــه ســنة 2015.

قبول 232 طالبا وطالبة يف برامج املاجستري للسنة الجامعية 2019-2018
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مركز اللغات يستقبل طالبا من جامعة برلني الحرة 

يســتقبل مركــز اللغــات فــي إطــار برنامــج "زمالــة الدوحــة للغــة العرب�يــة 

والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة" فــي فصــل الخريــف الدراســي 2018-

ــا، وذلــك ضمــن  ــة مــن ألماني 2019 مجموعــة مــن طــالب الدراســات العرب�ي

اتفاقيــة التعــاون والتبــادل بــن جامعــة برلــن الحــرة ومعهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا. ويحضــر هــؤالء الطــالب دورة مكثقــة للغــة العرب�يــة فــي 

المســتوى المتقــدم يرافقهــا برنامــج ثقافــي وتبــادل لغــوي بينهــم 

وبــن طــالب المعهــد، كمــا يشــاركون مســتمعن فــي مجموعــة مختــارة 

مــن المقــررات األكاديميــة  والفعاليــات العلميــة المتنوعــة التــي يقدمها 

المعهــد وفــق مجــاالت اهتمامهــم.

فــي  للمتخصصــن  المعهــد  يقدمهــا  فريــدة  فرصــة  الربنامــج  وهــذا 

لرفــع مســتوى كفاءتهــم  بهــا  الناطقــن  غــري  مــن  العرب�يــة  الدراســات 

اللغويــة األكاديميــة والتفاعــل مــع طــالب المعهــد مــن مختلــف البــالد 

العرب�يــة معززيــ�ن بذلــك قدراتهــم التواصليــة بلهجــات متعــددة. والربنامــج 

طــالب  يفيــد  بمــا  المنهجيــة  والــرؤى  الثقافيــة  التعدديــة  أيضــا  يــري 

المنتظمــن. المعهــد 



4

العدد 24 - يوليو/تموز 2018

كلمة الربوفيسور خوان كول يف حفل تخرج الفوج الثاين

أيها الحضور الكرام،

الثانــي مــن طــالب  الفــوج  تخــّرج  يســّرني أن أخاطبكــم بمناســبة حفــل 
ــه لشــرف لــي أن أكــون أّول ضيــٍف  ــا. وإّن معهــد الدوحــة للدراســات العلي
يخاطــب فوًجــا مــن خري�جــي هــذا المعهــد الــذي ُيعــّد فريــًدا مــن نوعــه، 
حســب مــا أعــرف، فــي منطقــة الخليــج وســائر أقطــار الوطــن العربــي.

فــي  يختــص  الــذي  األّول  كونــه  مــن  ينبــع  ال  المعهــد  هــذا  تمّيــز  إّن 
ِصــه فــي العلــوم االجتماعيــة  الدراســات العليــا فقــط، بــل األّول فــي تخصُّ
نفســي  إلــى  قري�بــة  العلــوم  هــذه  إن  معانيهــا.  بأوســع  واإلنســانية 
ــ�خ هــذا الجــزء مــن العالــم؛ فقــد قضيــت حياتــي  كمــؤّرخ وباحــث فــي تاري
فــي دراســته وتدريســه، وفــي البحــث فــي جوانــب متشــعبة مــن قضاياه. 
وبحكــم موقعــي كأســتاٍذ فــي الدراســات العرب�يــة فــي جامعــات الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، فإنــي أعلــم حجــم الضغــط الــذي ت�تعــرض لــه العلــوم 
االجتماعيــة واإلنســانية فــي بــالدي، وفــي مناطــق أخــرى مــن العالــم. إّن 
إنشــاء معهــد كهــذا إن دلَّ علــى شــيء فإنمــا يــدّل علــى اهتمــام قطــر 
بهــذه العلــوم التــي نحــن بأَمــسِّ الحاجــة إليهــا فــي زماننــا هــذا. فهنيًئــا 

لكــم علــى هــذا المعهــد.

تربطنــي، أيهــا الحفــل الكريــم، بقطــر ومنطقــة الخليــج عالقــات وثيقــة 
تعــود إلــى ثالثــة عقــود. فقــد زرُت قطــر ألول مــرة عــام 1988، عندمــا 
الراحــل  للرئيــس  الخارجيــة  السياســة  حــول  إلقــاء محاضــرة  إلــى  ُدعيــُت 
رونالــد ري�جــان. ومــا زلــت أذكــر ســاعة اقــراب الطائــرة مــن مطــار الدوحــة 

القديــم، ورأيــت حينهــا اللــون األزرق الفــريوزي الفاتــح لميــاه الخليــج. 
ــّي الناتــج  كانــت الدوحــة فــي حينهــا مدينــة صغــرية وادعــة، وكان إجمال
المحلــي فــي حينهــا يبلــغ 5 مليــارات دوالر.  وكانــت فيهــا جامعــة واحــدة، 
هــي جامعــة قطــر التــي تعــد الجامعــة األّم لنهضــة قطــر التعليميــة. 
وقــد حاضــرت فــي حينهــا فــي الجامعــة، ومــا زلــت أذكــر حمــاَس طالبهــا، 
مؤّشــرات  البدايــات  هــذه  كانــت  ُمحاورتــي.  فــي  طالباتهــا،  وخصوًصــا 
علــى نهضــة تعليميــة قادمــة ُنعايِــُن نتائجهــا اليــوم، وفــي هــذه الليلــة 
الســعيدة، مــن خــالل معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. أيــن نحــن اليــوم 
مــن أول مدرســة حديثــة للبنــن �أنِشــأت فــي قطــر عــام 1948، ومــن أول 

مدرســة للبنــات �أنِشــأت فيهــا عــام 1956. 

التعليــم  مؤسســات  َتطــّوَر  أيًضــا،  ُقــْرب  وعــن  ُبْعــٍد،  عــن  راقْبــُت،  وقــد 
العالــي فــي قطــر علــى مــدار العقــود الثالثــة الماضيــة. وال يســتطيع 
المراقــب إاّل أن ُيدَهــَش ِلتنــّوع مؤسســات التعليــم التــي تعمــل فيهــا. 
وغريهــا،  وهولنديــة  وبريطانيــة  أمريكيــة  لجامعــات  فــروع  فهنــاك 
تقــف جنًبــا إلــى جنــب مــع جامعــات وطنيــة؛ لتعمــَل جمعيهــا جاهــدًة 
فــي ت�كويــ�ن جيــل مــن الشــباب القطــري والمقيــم علــى هــذه األرض 
الطيبــة، القــادر علــى المشــاركة فــي تنميــة مجتمعاتهــم. واســمحوا 
التــي  الجامعــة  أن  عِلمــُت  عندمــا  ســعادتي  إلــى  هنــا  أشــري  أن  لــي 
ويســرن،  نــورث  جامعــة  البكالوريــ�وس،  درجــة  فــي  فيهــا  تخرجــت 

تشــارك فــي ت�كويــ�ن هــذا الشــباب هنــا.
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ودراســة  لإلبحــاث  العربــّي  المركــز  دْور  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
السياســات كمؤسســة رائــدة فــي إنتــاج البحــوث وفــي إطــالق مشــاريع 
متميــزة. فهنــاك المؤتمــرات التــي تعالــج قضايــا متواتــرة وعلــى غايــة 
مــن األهميــة فــي المنطقــة العرب�يــة. وهنــاك المؤّشــُر العربــّي الــذي 
يســتطلع آراء المواطنــن العــرب بعنايــة فائقــة، وفــي هــذا خدمــة لنــا 
القضايــا  إلــى مســارات  للتعــّرف  نســعى  الذيــن  األجانــب  الباحثــن  نحــن 
الراهنــة فــي المنطقــة العرب�يــة. وهنــاك أيًضــا مشــروع معجــم الدوحــة 
التاريخــي للغــة العرب�ّيــة الــذي ننتظــر نتائَجــه جميًعــا بفــارغ الصــرب. وفضــاًل 
ألنهــا  ومجالتــه  المركــز  إصــدارات  إلــى  نشــري  أن  يجــب  كلــه،  هــذا  عــن 

إضافــات نوعيــة لمشــروع يخــدم كلَّ محــبٍّ للعلــم.

 وال يســتطيع المراقــب أيًضــا إاّل أن ُيْدهــَش لموقــع قطــر المتمّيــز إعالمًيــا. 
مــن كان مّنــا يســتطيع أن يتنّبــأ فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، عندمــا 
زرت هــذه البــالد أول مــرة، أّن قطــر ســت�كون ســّباقًة فــي مجــال اإلعــالم 
ــا أصبــح حقيقــة.  فــي العالــم العربــي؟ الجــواب: ال أحــد. لكــن مــا كان غائًب
وكمؤشــر علــى هــذا اإلنجــاز، تقــع شــبكة الجزيــ�رة فــي موقــع متقــّدم 
ِ أربعــن ألًفــا مــن المؤسســات  ــا علــى مســتوى العالــم. فمــن بــن إعالميًّ

اإلعالميــة فــي العالــم، تقــع هــذه الشــبكة فــي المركــز الثالثــن.

أيها الحضور األفاضل،

كمــا ذكــرت ســابًقا، لقــد زرت قطــر مــَرات عديــدة، آخرهــا زيارتــي هــذه 
الســنة لقضــاء إجــازة دراســية فــي جامعــة قطــر. وحاضــْرُت خــالل هــذه 
الزيــارات فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وفــي جامعــة جــورج 
تــاون، وغريهمــا. وشــاركت فــي مناظــرات الدوحــة التــي كانــت تشــرف 
عليهــا مؤسســة قطــر. وكنــت أيًضــا ضيًفــا علــى منتــدى الجزيــ�رة عــام 2015 
فــي مؤتمــره حــول الصــراع والتغيــ�ري فــي العالــم العربــي. لقــد َســَمحْت 
لــي كل هــذه الزيــارات والمشــاركات أن أّطلــع عــن قــرب علــى تنامــي 
قــّوة قطــر الناعمــة. صحيــٌح أن المصــادر الطبيعيــة والمســاحة الجغرافيــة 
العلــم  لكــّن  للشــعوب واألمــم،  قــوة  والعتــاد مصــادر  الســكان  وعــدد 
مســاعدة  فــي  الخــريي  والعمــل  المتنــّورة  والدبلوماســية  واإلعــالم 
الشــعوب هــي أيًضــا مصــدر مــن مصــادر القــوة للشــعوب والــدول كمــا 

يت�كّشــف لنــا أيــام الشــدائد.

لعــُت عليهــا هنــا طــوال ثالثــة قــرون ال  إّن نهضــة تعليميــة كالتــي اطَّ
يمكــن أن تنتجهــا الصدفــة. إّنهــا نتيجــة اإلرادة ونتيجة التخطيط. والســؤال 
الــذي يواجهنــا هنــا هــو ســؤال االســتدامة. كيــف تســتمر هــذه النهضــة؟ 
والجــواب ال شــك يــدور حــول اســتدامة اإلرادة علــى مســتوى القيــادة، 
الشــعب  مســتوى  علــى  والمتجــّددة  الفاعلــة  المشــاركة  واســتدامة 
وكل مــن يقيــم علــى هــذه األرض. إّن نجــاح نهضت�كــم هــو نجــاح لكــم فــي 
المقــام األول، لكنــه أيًضــا نجــاح لــكل مــن يــرى أّن رفــاه العالــم ال يمكــن أن 

يقــوم علــى منطــق النصــر والهزيمــة بــن الشــعوب. 

أيها الخري�جون، 

إن نجاحكــم فيمــا كنتــم تســعون إليــه مــن إنجــاز علمــي هــو مصــدر قــوة 
األرض  هــذه  علــى  ناعمــة  لقــوة  نتــاٌج  أنكــم  وبمــا  أيًضــا.  لكــم  ناعمــة 
لمعهدكــم  ســفراء  ت�كونــوا  أن  منكــم  نتوقــع  فإننــا  العلــم،  أساُســها 
ورســالته ورؤيتــه.  وأؤكــد لكــم مــن خربتــي الشــخصية أن كل مرحلــة مــن 
مراحــل تحصيلكــم العلمــي ســتبقى لهــا فــي النفــس حــالوة. لقــد أقمتــم 
بينكــم.  الصداقــات فيمــا  َعقْدُتــم  رِحــاب معهدكــم عامــن. ولقــد  فــي 
فأرجــو أن تحافظــوا علــى هــذه الصداقــات التــي ال شــك لــدّي أنهــا أْثــَرت 
تجربت�كــم فــي المعهــد، فأعطــت لهــذه التجربــة قيمــًة مضافــًة ت�تخطــى 
مــا اكتســبتم مــن معــارف ومهــارات عملّيــة فــي تخّصصات�كــم. وتذّكــروا 
دائًمــا أن الصداقــات ترتبــط بالمــكان، وأّن للمــكان عليكــم حــّق الوفــاء لــه، 

ــن إذا وعــدوا أْوفــوا. ــك مــن الذي فتصبحــوا بذل

أيها الحضور الكرام،

أهّنئ�كــم جميًعــا. �أهّنــئ الخري�جــن وذويهــم، وأســاتذَة المعهــد وطاقمــه 
حرمــه  فــي  مت�أّلًقــا  المعهــد  هــذا  ويدعــم  دعــم  مــن  وكلَّ  اإلداري، 
الجامعــي البهــّي. راجًيــا لكــم جميًعــا اســتمرار التقــدُّم واالزدهــار وراحــة 
البــال، فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم العزيــ�زة علــى قلبــي وعلــى 

قلوبنــا جميًعــا؛ والســالم عليكــم!

خوان كول
الدوحة

3 حزي�ران/ يونيو  2018 
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حوار  مع خريج 

أجرى الحوار: الطالب دفع اهلل محمد.
بعــد تخرجــه مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وحصولــه علــى درجــة 
الماجســتري فــي الّلســانّيات والمعجمّيــة العرب�ّيــة، التقينــا بالطالــب/ أيمــن 
الطيــب بــن نجــي؛ ت�أكيــدً� المتــداد أواصــر التواصــل بــن معهــد الدوحــة 

ــه حتــى بعــد تخرجهــم..  ــا وطلبت للدراســات العلي

بداية أمين، حدثنا قليال عن نفسك؟  

أهال وسهال، أشكر لك ولمجّلة الزاجل، هذه االستضافة الكريمة.

أنــا أيمــن الطيــب بــن نجــي، مــن مدينــة زليتــن - ليبيــا. أحــد الطــالب الدوليــ�ن 
اللســانّيات  بقســم  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  بمعهــد  درســوا  الذيــن 
والمعجمّيــة العرب�ّيــة، وتخّرجــوا هــذا العــام بتقديــر "امتيــاز". ُمعيــد بكلّيــة 
اللغــة العرب�ّيــة بالجامعــة األســمرية اإلســالمية – ليبيــا، كمــا قــد كنــت مبتعثــا 
قبــل مجيئــي إلــى الدوحــة، بمنحــة دراســية للدراســة بمصــر، أكملــت بهــا 
الماجســتري فــي مجــال علــم اللغــة بتقديــر "ممتــاز"، باإلضافــة إلــى تحصلــي 

علــى منحــة دراســية أخــرى للدكتــوراه فــي نفــس المجــال. 

اآلن مــرّت ســنتان عــى قبولــك يف املعهــد، نريــد أن تعــود بالذاكــرة 

إىل الــوراء قليــال وتخربنــا كيــف تلقيــت نبــأ قبولــك يف معهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا؟ 

بحكــم تخصصــي، أحطــت علمــا بمشــروع معجــم الدوحــة التاريخــي للغــة 
العرب�يــة، وبــدأت أتابــع أخبــاره، وتبًعــا تابعــت أخبــار معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا، وأذكــر حينهــا أننــي كنت أتابع أخبــار المقبولن من )الدفعــة األولى( 
علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي )الفيــس بــوك(، وقــد عقــدت العــزم 
ــم أكــن أتوقــع – ــّم بحمــد هلل، ول ــة، وهــو مــا ت علــى التقــدم الســنة التالي
ــا- أننــي ســأنتقل للدراســة هنــاك، ويــ�وم وصلتنــي رســالة القبــول مــن  فعليًّ
أ. منــري وانعيمــي، أتذكــر أننــي كنــت فــي ذهــول وغــري مصــّدق أننــي ُقبلــت 
للدراســة، وقــد ســعدت جــدا، وعلمــت أننــي مقبــل على مــكان علمي متميز، 

قــّل نظــريه فــي العالــم العربــي.

يضــم املعهــد طالبــا وأســاتذة مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة ومتنوعة، 

كيــف كنــت تتعامــل مــع هــذا االختــالف؟ ومــاذا تعلمــت منه؟

لــن أبالــغ إن قلــت إن أفضــل األمــور التــي تميــز معهــد الدوحــة عــن أي 
جامعــة عرب�يــة، هــو عــدد الجنســيات والخلفيــات الثقافيــة والمعرفية التي 
ــا، فللمــرة األولــى  ــوا أســاتذة أم طالب يحتضنهــا هــذا المعهــد ســواء أكان
فــي حياتــي وجــدت نفســي أتحــدث مــع أكــر مــن خمــس أو ســت جنســيات 
فــي جلســة واحــدة، ســواء فــي قاعــة المحاضــرة أو طاولــة المقهــى، 
وهــذه التجربــة كانــت بالنســبة لــي فريــدة بحــق، وهــي تجربــة ممّيــزة جــدًّا، 
مّكنتنــي مــن التعــرف علــى كثــري مــن األمــور، وعقــد الكثــري مــن الصداقــات 
مــع أســاتذة وطــالب مــن دول مختلفــة، وأزعــم أن هــذه التجربــة، تجربــة 
مميــزة جــدا، لهــا مــا بعدهــا، وهــي مــن التجــارب التــي تحفــر عميقــا فــي 

قلــب المــرء، وتبقــى معــه طيلــة عمــره.

مــن الناحيــة املعرفيــة واألكادمييــة والبحثيــة ماهــي اإلضافــات 

الدوحــة  معهــد  يف  الدراســة  خــالل  مــن  عليهــا  تحصلــت  التــي 

العليــا؟  للدراســات 

بمــا أننــي متــزوج، فــإن حجــم التضحيــة كان كبــريا وشــاقا جــدا، ولكــن عندمــا 
أنظــر إلــى المقابــل، أجــد أن النتائــج التــي خرجــت بهــا كانــت تســتحق كل هذا 
الجهــد المبــذول. وكمــا هــو معلــوم، فمعهــد الدوحــة مجتمــع أكاديمــي 
بحثــي بالدرجــة األولــى، يقــدم البحــث العلمــي كتدريــب ومقيــاس للطالــب 
فــي آن واحــد، علــى االمتحــان. وأعتقــد أن هــذا َصَقــل خربتــي ومعرفتــي 
البحثيــة بشــكل كبــري جــدا، وبمالحظــة األمــر، ومــرور الوقــت، وقيامــي 
بكتابــة مــا يزيــد علــى ثالثــن ورقــة بحثيــة طيلــة الســنتن الدراســيتن، 
البحــوث،  كتابــة  فــي  المتبعــة  الصارمــة  والضوابــط  الشــروط  كل  ومــع 
ــ�ر مهارتــي البحثيــة، حيــث  مكننــي هــذا مــن االرتقــاء فــي الكتابــة، وتطوي
تمكنــت مــن نشــر ثالثــة بحــوث، والمشــاركة فــي مؤتمريــ�ن علميــ�ن، كمــا 
ــة المطــاف، بحصــول رســالتي للماجســتري،  ُتّوجــت مجهوداتــي فــي نهاي

علــى توصيــة بالطبــع مــن قبــل اللجنــة المناقشــة.
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بعــد التخــرج مــن املعهــد وحصولــك عــى درجــة املاجســتري يف 

املســتقبلية؟ خططــك  ماهــي  العربيّــة،  واملعجميّــة  اللّســانيّات 

أنــا محــب للعرب�ّيــة، أحلــم بخدمتهــا ونشــر الوعــي بهــا، وإرجاعهــا لســابق 
عهدهــا، وهــذه هــي بوصلــة أهدافــي وخططــي المســتقبلّية، فمتــى 
وجــدت مكاًنــا يخّطــط للعرب�ّيــة، ويهتــّم بنشــرها والدفاع عنها، علمــت أّن هذا 
المــكان يمّثلنــي، ويمكننــي مــن خاللــه تقديــم أفضــل مــا لــدّي، وســواء أكان 

القــادم دراســة أو عمــال، فهــو بــال شــك للعرب�ّيــة وحــول العرب�ّيــة.

 كيف تقيم تجربتك يف معهد الدوحة للدراسات العليا؟

كانــت فرصــة نــادرة، مّكنتنــي مــن إعــادة التعــّرف علــى نفســي، وعلــى 
المعهــد  تجربــة  جــدا.  جّيــد  بشــكل  فيــه  أبحــث  الــذي  المعرفــي  مجالــي 
ــة التــي احتضنهــا المعهــد،  ْثَرتهــا الخــربات العلمّي ــة، �أ ــزة وثرّي ــة ممّي تجرب
واإلمكانيــات الماّديــة الــذي يتوّفــر عليهــا، وتنــوع وتمّيــز الطــالب الــذي تــّم 

اختيارهــم وترشــيحهم للدراســة فــي المعهــد.

مــا هــي النصائــح التــي تقدمهــا لطلبــة الفــوج الثالــث، ومــن بعدهــم 

الطــالب املقبولــني حديثــاً؟

بالــذكاء  يتميــزون  وأغلبهــم  الثالــث،  الفــوج  طــالب  مــن  الكثــري  أعــرف 
ألقــف  كفايــة  مؤّهــال  نفســي  أجــد  وال  الرصينــة،  العلميــة  والخلفيــات 
أمامهــم لنصحهــم وإرشــادهم، ولكــن إن كان هنــاك مــن تجربــة أو خــربة 

ــز  ــت كيــف تمّي ــات هــذا المعهــد، بعــد أن رأي ــدة خرجــت بهــا مــن جنب أو فائ
البعــض، وعجــز البعــض بالرغــم ممــا لديهــم مــن قــدرات ذهنيــة ومعرفيــة، 
للنجــاح  الســر  كلمتــا  فهمــا  والوقــت"  "التنظيــم  فــي  ت�كمــن  فاإلجابــة 

والتمّيــز فــي المعهــد. 

أعتقــد أن الجميــع ُيجمــع علــى أن هنــاك ضغطــا وتحديــا، يتمثــل فــي عــدد 
البحــوث والمقــاالت والت�كليفــات التــي تطلــب مــن الطالــب، وال ســبيل إلــى 
ــز فــي إنجازهــا والحصــول علــى أعلــى المعــّدالت، إال  إنجازهــا، بــل والتمّي
بتنظيــم الوقــت، وتهيئــة النفــس لذلــك. فمــن اســتطاع ذلــك، هــان عليــه 

مــا بعــده، وذّل لــه مــا كان مــن صعوبــات أخــرى.

كلمة أخرية:

للجنــة  وأجــّدد شــكري  الكريمــة،  االســتضافة  علــى هــذه  أجــّدد شــكري 
مســابقة القّصــة القصــرية، التــي رّشــحت مشــاركتي للفــوز بالمركــز األّول، 
كمــا أشــكر كل المســؤولن والقائمــن علــى معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا، وأثّمــن لهــم هــذا الصــرح العلمــّي، الــذي يحــاول أن يعيــد للعلــوم 

اإلنســانية واالجتماعّيــة أهّميتهــا، فــي المجتمــع العربــي الحديــث.
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اإلعالن عن الفائزين بجائزة القصة القصرية

القصــة  بمســابقة  الفائزيــ�ن  أســماء  عــن  العليــا  للدراســات  الدوحــة  بمعهــد  األدبيــة  الكتابــة  نــادي  أعلــن 
القصــرية فــي دورتهــا األولــى مــارس 2018 والتــي جــاءت تحــت شــعار "الكتابــة حيــاة". وحصــد المركــز األولــى 
الطالــب أيمــن بــن نجــي، برنامــج اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة، عــن قصتــه فــي مهــب الريــ�ح. بينمــا كان 
المركــز الثانــي مــن نصيــب الكاتــب أنــس ناصيــف، برنامــج الفلســفة، عــن قصتــه الزنزانــة ذات األرجــل. وقــد كان 
ــات التنميــة، عــن قصتهــا ســبع مراحــل.  المركــز الثالــث مــن نصيــب الكاتبــة فاطمــة رحيمــي، برنامــج اقتصادي
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المســابقة فــي دورتهــا األولــى شــهدت مشــاركات واســعة مــن قبــل الطــالب علــى 

اختــالف برامجهــم، وَســَنتهم الدراســية.

وقــد خضعــت النصــوص المقدمــة للجائــزة للتحكيــم مــن قبــل لجنــة مختصــة ُشــكلت خصيصــًا لهــذا الغرض. وشــملت 
اللجنــة أســاتذة مــن المعهــد، ومــن خارجــه. وجــاءت قــرارات لجنــة التحكيــم بنــاء علــى المعايــ�ري المتعــارف عليهــا 
فــي كتابــة القصــة القصــرية، والتــي مــن أهمهــا ســالمة اللغــة، ووضوح الفكرة، وانســيابية الســرد، والتشــوي�ق، 
باإلضافــة إلــى الرســالة أو التيمــة التــي تعالجهــا القصــة، أضــف إليهــا االلتــزام بالشــروط التــي وضعتهــا إدارة 
ــ�ر لجنــة التحكيــم أن القصــص المقدمــة للجائــزة تناولــت موضوعــات متنوعــة، أهمهــا  الجائــزة. وجــاء فــي تقري

الوطــن، الحــرب، الحــب، الهجــرة، المنفــى، المــوت، الضيــاع، االغــراب وغريهــا.

وجــاء فــي تقريــ�ر اللجنــة أن قصــة "فــي مهــب الريــ�ح" الفائــزة بالمركــز األول، تمحــورت حــول القلــق، والتســاؤل، 
والخــوف الوجــودي مــن أجــل ال شــيء، وانتهــت القصــة بمشــهد يعــزز مــن التســاؤل، عن طري�ق معالجــة فانتازية 
مســتوحاة مــن المــوروث الشــعبي الليبــي. أمــا فــي قصــة "الزنزانــة ذات األرجــل" ألنــس ناصيــف، تنــاول النــص 
مفهومــي الســجن، والوحــدة بطريقــة عميقــة وفلســفية، تحيــل الســجن إلــى فضــاء مفتــوح، فالســجن ليــس 
مــن يقبــع خلــف الجــدران، وإنمــا هــو مــن يفشــل فــي ممارســة الحيــاة داخــل الزنزانــة عــرب شاشــة اســقاط دماغيــة 
خاصــة. بينمــا جــاء نــص الطالبــة فاطمــة رحيمــي "ســبع مراحــل" الفائــز بالمركــز الثالــث، ليعالــج تيمــة أساســية، 

وهــي فقــدان الذاكــرة، فالذاكــرة تشــيخ كلمــا يشــيخ اإلنســان.

كمــا ثّمنــت اللجنــة علــى أهميــة ثــالث نصــوص لــم تفــز بالمراكــز األولــى، وهــي "ميــالد" للطالبــة تســنيم 
إســماعيل، برنامــج العمــل االجتماعــي، و"قصــة بطــل" للطالــب حمــد الخالــدي، الماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة 
العامــة، ونــص "مطــر علــى وطــن" للطالــب رشــدي الفاعــوري، برنامــج العلــوم السياســية. وســيحصل الفائــزون 
ــة  ــادي الكتاب ــة، بالتنســيق بــن ن ــز قيمــة، وشــهادات تقديري ــة األولــى" علــى جوائ بالمســابقة "المراكــز الثالث

األدبيــة ومكتــب الخدمــات الطالبيــة.



9

العدد 24 - يوليو/تموز 2018

مركز اللغات يعلن عن تنظيم ندوة بعنوان

  "العربية بني اكتساب املعرفة وإنتاجها" يف مارس القادم

يعلــن مركــز اللغــات فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــن تنظيــم 
نــدوة بعنــوان "العرب�يــة بــن اكتســاب المعرفــة وإنتاجهــا" ذلــك بتاريــ�خ 
لتعزيــ�ز  الســبل  است�كشــاف  النــدوة  هــذه  وتــروم    .2019 مــارس   4-3
ــ�ن  دور العرب�يــة لغــة رئيســة فــي اكتســاب المعرفــة وإنتاجهــا، ولت�كوي
العرب�يــة  المجتمعــات  بقضايــا  الملتزمــن  المثقفــن  مــن  جديــد  جيــل 
وأدواتــه،  والمعرفــي  العلمــي  اإلبــداع  أســباب  مــن  والمتمكنــن 
والقادريــ�ن علــى مواكبــة التحــوالت الكــربى التــي تشــهدها مياديــن 
العلــم والفكــر والت�كنولوجيــا واإلســهام فيهــا مــن منطلقــات خلفيتنــا 

الحضاريــة التــي تعــّد اللغــة العرب�يــة وعاءهــا المكــن.

وال يخفــى أّن مــن شــروط قيــام ونجــاح أّي نهضــة فكريــة وحضاريــة 
شــرط امتــالك األمــة الناهضــة للغــٍة جامعــة، مؤّهلــة بنيويــا ومعجميــا 
لت�كــون ِعمــاد التفكــري والتعبــري عــن الفكــر. ولــذا فــإن طــالب الجامعــات 
ــاج  ــة إنت ــات ت�تعلــق بقضي ــن يواجهــون تحدي ــ�ن الذي والباحثــن والمفكري
فكــري باللغــة العرب�يــة يســتوفي معايــ�ري الجــودة العالميــة، مطالبــون 
بتشــخيص واع للعيــوب التــي تشــوب جســم البحــث العلمــي العربــي، 
ومطالبــون أكــر مــن أي وقــت مضــى باإلصــرار علــى رفــع العوائــق 
الرقــّي  مــدارج  بالعرب�يــة  المعرفــي  اإلنتــاج  بلــوغ  دون  تحــول  التــي 

الفكــري والعلمــّي.

معلومــات تنظيميــة:

• المــكان: معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الدوحة

• اللغــة: اللغتــان العرب�يــة واإلنجليزيــة

• 30 أكتوبــر 2018 -  آخــر موعــد لتلقــي ملخــص البحــث  مــن الراغبــن

فــي المشــاركة )350 كلمــة بلغــة البحــث المقدم(

• يقــدم معهــد الدوحــة للمشــاركن مــن خــارج الدوحــة اإلقامــة والطعــام          
بــدار الضيافــة بالمعهــد خــالل فــرة المؤتمر

• ترســل الملخصــات علــى الربيــد اإلليكروني:

language.center@dohainstitute.edu.qa 

mailto:language.center%40dohainstitute.edu.qa%20?subject=
mailto:language.center%40dohainstitute.edu.qa%20?subject=
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقراحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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