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اقرأ يف هذا العدد

ــام 	  ــتري للع ــج املاجس ــاق بربام ــات االلتح ــتقبال طلب ــع اس ــا م ــا مفتوح ــم يوم ــة ينظ ــد الدوح معه

.2020-2019 األكادميــي 

البدء باستقبال طلبات القبول للعام األكادميي 2020-2019.	 

اإلعالن عن املشاريع  التي حصلت عىل منح تنافسية من صندوق األبحاث الكربى.	 

الدكتور فهمي جدعان يحارض حول "مبادئ قاعدية مطلقة ألنوار عربية مستدامة".	 

مذكرة تفاهم بني معهد الدوحة للدراسات العليا ومعهد تدريب الرشطة بوزارة الداخلية.	 

اتفاقية تعاون بني معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة مؤتة.	 

اتفاقيــة تعاون بني معهد الدوحة للدراســات العليا وجامعة الريموك.	 

اتفاقيــة تعاون بني معهد الدوحة للدراســات العليا والجامعة األردنية.	 

"الرتجمــة ووحدة املعرفة" ندوة يف معهد الدوحة للدراســات العليا.	 

مركز دراسات النزاع يعقد ندوة بعنوان" التغري املناخي والنزاعات يف الوطن العريب".	 

ندوة "العربية بني اكتساب املعرفة وإنتاجها" مبعهد الدوحة للدراسات العليا.	 

حكم إيران: السلطة والسياسة يف الجمهورية اإلسالمية.	 

"العادات والتقاليد القطرية" أول نشاطات مكتب رابطة خريجي معهد الدوحة.	 

الدكتور عمر عاشور يسلّط الضوء عىل برنامج " برنامج الدراسات األمنية النقدية".	 

عرض فيلم حصار جادوتفيل يف معهد الدوحة.	 

نادي التنمية املستدامة يدشن أول نشاطاته	 

زيارة طلبة من كلية أحمد بن محمد العسكرية إىل معهد الدوحة للدراسات العليا.	 

أقالم

 د. عيل املسرتيحي : يوم كنت صغريا. 

 رباب كردالس : نفحات سعادة يف غياهب الغربة.

 أنس ناصيف: الزنزانة ذاُت األرجل.

 دفع الله حسن: احرتس أمامك مطب!

االجتامع الثامن ملجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا

حوار العدد

نســتضيف فــي هــذا العــدد مــن نشــرة زاجــل، األســتاذة رنــا ســبليني، محاضــرة فــي اللغــة العرب�يــة فــي مركــز اللغــات، ولــدت ونشــأت فــي بــروت وتخّصصــت فــي األدب 
العربي الكالسيكي، وتعد رنا حصيلة تجارب متعددة الثقافات ومناهج علمية مختلفة، انتقلت منذ عام ونصف إلى الدوحة لاللتحاق بهيئة التدريس في المعهد.

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

العدد 26 - أكتوبر/تشري�ن األول 2018

عدسة حوار العددتصميمإشراف
مروه عابديندفع اهلل محمدفاطمة الصالتخالد وليد محمود

فعاليات قادمة



2

العدد 26 - أكتوبر/تشري�ن األول 2018

االجتامع الثامن ملجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا

َعقــد مجلــس أمنــاء معهــد الدوحــة للدراســات العليــا اجتماعــه الثامــن فــي 
مقــّر المعهــد، وذلــك يــوم األحــد الموافــق 28 تشــري�ن األول/ أكتوبــر 2018. 
وتــرّأَس االجتمــاع الدكتــور عزمــي بشــارة رئيــس مجلــس األمنــاء، بحضــور 
الشــيخ الدكتــور عبــد اهلل بــن علــي آل ثانــي نائــب رئيــس المجلــس، وأعضــاء 
المجلــس: الدكتــور أحمــد دالل، والدكتــورة لــوري برانــد، والدكتــورة دينــا 
خــوري، والدكتــور إبراهيــم موســى، والدكتــور غانــم النجار، والدكتــور وائل 
بنجلــون، والدكتــور خليــل هنــدي. كمــا حضــر االجتمــاع الدكتور ياســر ســليمان 

معالــي بحكــم منصبــه رئيًســا للمعهــد بالوكالــة. 

وقــد ُعِقــَدت اجتماعــاٍت لعــدد مــن لجــان مجلس األمناء الدائمة يوم الســبت 
الموافق 27 تشري�ن األول/ أكتوبر 2018؛ إذ اجتمعت كٌل من لجنة التدقيق 
المالــي واإلداري برئاســة الشــيخ الدكتــور عبــد اهلل بــن علــي آل ثانــي، 
ولجنة الرتشــيحات برئاســة الدكتور عزمي بشــارة، ولجنة الشــؤون المالية 
والتخطيــط برئاســة الدكتــور وائــل بنجلــون، ولجنــة الشــؤون األكاديميــة 

برئاســة الدكتــور أحمــد دالل.

الُمدرجــة  المــواد  اجتماعــه  فــي  األمنــاء  مجلــس  أعضــاء  واســتعرض 
علــى جــدول األعمــال، ومــا �أنجــز مــن القــرارات والتوصيــات الُمنبثقــة مــن 
اجتماعــه الســابق. وقــّدم رؤســاء لجــان مجلــس األمنــاء الدائمــة توصيــات 
اللجــان لمناقشــتها وإقرارهــا؛ فقــد أقــر المجلــس توصيــات لجنــة الشــؤون 
األكاديميــة فيمــا يتعلــق بربنامــج ماجســتري الدراســات األمنيــة النقديــة، 
اإلنســان،  األولــي لربنامــج ماجســتري حقــوق  المقــرح  وناقــش األعضــاء 
وأقــّر عــدًدا مــن سياســات الدكتــوراه فــي المعهــد، إضافــة إلــى المصادقــة 
علــى قــرار لجنــة الرتقيــات للعــام األكاديمــي 2017/ 2018، وعلــى تعيــ�ي 

األكاديميــ�ي النظاميــ�ي مــن درجــة أســتاذ أو أســتاذ مشــارك الذيــن التحقــوا 
بالــكادر األكاديمــي فــي المعهــد.

كمــا ناقــش مجلــس األمنــاء توصيــات لجنــة التدقيــق المالــي واإلداري بعــد 
االطــالع علــى التقريــ�ر الســنوي إلدارة التدقيق الداخلــي وميثاق التدقيق 
الداخلــي، وكذلــك توصيــات لجنــة الشــؤون الماليــة والتخطيــط فيمــا يتعلق 
بالموازنــة المالّيــة التفصيليــة للعــام األكاديمــي 2018/ 2019. وقــد أقــّر 

مجلــس األمنــاء توصيــات اللجــان بعــد مناقشــتها.

واســتمع أعضــاء المجلــس خــالل اجتماعهــم إلــى تقريــ�ر ســري العمــل فــي 
المعهــد، الــذي قّدمــه الدكتــور ياســر ســليمان معالــي. كمــا ُعقــدت فــي 
نهايــة االجتمــاع جلســة موّســعة لمناقشــة الخطــة اإلســرتاتيجية ضّمــت 
أعضــاء مجلــس األمنــاء وأعضــاء لجنــة صياغــة الخطــة اإلســرتاتيجية فــي 
المعهــد التــي يرأســها رئيــس المعهــد بالوكالــة، وتضــّم كل مــن الدكتــورة 
هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والماليــة، والدكتــور عبــد 
الوهــاب األفنــدي عميــد كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، والدكتــور 
ســليمان أبــو بــدر عميــد كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي، والدكتــور 
عبــد الرحيــم بنحــادة عميــد شــؤون الطلبــة، والدكتــور فيصــل منصــوري 
والدكتــور  بالوكالــة،  التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  كليــة  عميــد 
إبراهيــم فريحــات رئيــس برنامــج ماجســتري إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني، 

واألســتاذة ألفــت حمــاد مديــرة إدارة التخطيــط والتطويــ�ر والتوثيــق.
وتقــرر عقــد االجتمــاع القــادم لمجلــس أمنــاء المعهــد فــي نهايــة آذار/ 

مــارس 2019 فــي الدوحــة.
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ســتنظم إدارة القبــول والتســجيل وشــؤون الطــالب فــي معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا لقــاءا تعريفيــا، يــوم األربعــاء، الموافــق 7 نوفمــرب 2018 
مــن الســاعة الثالثــة  حتــى الخامســة مســاًء فــي المبنى الثقافــي، المدرج 
2 فــي مقــر المعهــد ؛ وذلــك مــن أجــل  فتــح بــاب الحــوار بــي مســؤولي 
المعهــد األكاديميــ�ي واإلداريــ�ي مــع الطلبــة الراغبــي 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.  والتعــرف 

علــى التجــارب العمليــة الناجحــة لبعــض خري�جــي المعهــد.

وحســب تصريحــات للدكتــورة  هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة 
والمالية، بأنه  يشّكل هذا اليوم فرصة للطلبة الراغبي بالتقدم للمعهد 
إلكمــال دراســاتهم العليــا والحصــول على درجة الماجســتري بمقابلة طالب 
جــدد آخريــ�ن علــى وشــك اتخــاذ القــرار ذاتــه، ومقابلــة طلبــة مــن المعهــد 
يــري معلوماتهــم وي�زيــد  الكليــة ممــا  نفــس  أو  التخصــص  نفــس  فــي 
فضولهــم فــي اكتشــاف بــوادر الحيــاة العلميــة البحثيــة فــي المعهــد، 
وتزويدهــم بكافــة المعلومــات وتعريفهــم بمجموعــة الربامــج المتنوعــة 
التــي يوفرهــا المعهــد والمصممــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع القطــري. 

إضافــة إلــى تعريفهــم بمتطلبــات القبــول و إجــراءات التســجيل.

معهد الدوحة ينظم يوما مفتوحا

 مع استقبال طلبات االلتحاق بربامج املاجستري للعام الجامعي 2020-2019
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ــأن   مــن جهتــه قــال الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة عميــد شــؤون الطلبــة ب
المعهــد يســعى  لعقــد هــذه الفعاليــة بشــكل ســنوي لتعريــف المجتمــع 
المحلــي بالتخصصــات التــي يقدمهــا عــرب لقــاء طالبــي مفتــوح مــن أجــل 
توفــري الفرصــة للراغبــي والمهتمــي بإكمــال دراســاتهم العليــا باالّطــالع 
واإلنســانية  االجتماعيــة  العلــوم  مجــاالت  فــي  المتاحــة  الربامــج  علــى 
واإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة وعلــم النفــس والعمــل االجتماعــي 
وأشــار  النقديــة.  األمنيــة  والدراســات  اإلنســاني  والعمــل  النــزاع  وإدارة 
بنحــادة  إلــى أهميــة تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــة بشــكل دوري لتعريــف 
المجتمــع القطــري برســالة المعهــد القائمة على البحث واالكتشــاف كجزء 
أساســي مــن تجربــة التعّلــم والتعليــم علــى جميــع المســتويات،وتوضيح  

ــ�ري التســجيل والقبــول وتطلعــات المعهــد المســتقبلية.  معاي

تجــدر اإلشــارة إلــى أن معهــد الدوحــة افت�تــح مؤخــًرا  بــاب اســتقبال طلبــات 
برامــج  يقــدم  حيــث   ،  2020-2019 القــادم  األكاديمــي  للعــام  التســجيل 
الماجســتري  برامــج الماجســتري فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، 
العلــوم  واألنروبولوجيــا،  االجتمــاع  علــم  التاريــ�خ،  )الفلســفة،  وهــي 
السياســية والعالقــات الدوليــة، الصحافــة واإلعــالم والدراســات الثقافيــة، 

اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة، األدب المقــارن(

وفــي كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، يمنــح )ماجســتري اإلدارة 
العامــة والماجســتري فــي  التنفيــذي فــي اإلدارة  العامــة والماجســتري 
اقتصاديــات التنميــة، والماجســتري فــي السياســات العامــة والماجســتري 

المــزدوج فــي إدارة االعمــال واإلدارة العامــة(

وفــي كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي يقــّدم برنامــج الماجســتري 
فــي علــم النفــس )بمســاريه اإلكلينيكــي واالجتماعــي( والماجســتري فــي 
العمــل االجتماعــي.  أمــا فــي مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني 
يقدم برنامج الماجســتري في إدارة النزاع والعمل اإلنســاني. كما ســيطلق 
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا اعتبارا من العام الدراســي المقبــل 2019-
2020 برنامــج ماجســتري "الدراســات األمنيــة النقديــة"؛ ويعــد هــذا الربنامــج 
األول مــن نوعــه فــي دولــة قطــر، وهــو كذلــك أول برنامــج دراســات عليــا 

للدراســات األمنيــة النقديــة فــي المنطقــة العرب�يــة والشــرق األوســط.

يشار إلى أن آخر موعد الستقبال طلبات القبول اإللكرتونية
هو 15 فرباير 2019
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يعلــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــن فتــح بــاب اســتقبال طلبــات 
التســجيل للطلبــة للعــام األكاديمــي 2019-2020، ويدعــو الراغبــي إلــى 

االلتحــاق بربامــج الدراســات العليــا زيــارة الرابــط التالــي:
https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/

Admissions/Pages/default.aspx

برامــج  يمنــح  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
الماجســتري فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، وهــي )الفلســفة، 
التاريــ�خ، علــم االجتمــاع واألنروبولوجيــا، العلــوم السياســية والعالقــات 
الدوليــة، الصحافــة واإلعــالم والدراســات الثقافيــة، اللســانيات والمعجمية 

العرب�يــة، األدب المقــارن(

وفــي كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، يمنــح )ماجســتري اإلدارة 
العامــة والماجســتري فــي  التنفيــذي فــي اإلدارة  العامــة والماجســتري 

اقتصاديــات التنميــة، والماجســتري فــي السياســات العامــة والماجســتري 
المــزدوج فــي إدارة االعمــال واإلدارة العامــة(

وفــي كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي يقــّدم برنامــج الماجســتري 
فــي علــم النفــس )بمســاريه اإلكلينيكــي واالجتماعــي( والماجســتري فــي 
العمــل االجتماعــي.  أمــا فــي مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني 
يقدم برنامج الماجســتري في إدارة النزاع والعمل اإلنســاني. كما ســيطلق 
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا اعتبارا من العام الدراســي المقبــل 2019-
2020 برنامــج ماجســتري "الدراســات األمنيــة النقديــة"؛ ويعــد هــذا الربنامــج 
األول مــن نوعــه فــي دولــة قطــر، وهــو كذلــك أول برنامــج دراســات عليــا 

للدراســات األمنيــة النقديــة فــي المنطقــة العرب�يــة والشــرق األوســط.

ــة هــو 15  ــات القبــول اإللكرتوني يشــار إلــى أن آخــر موعــد الســتقبال طلب
فربايــر 2019

البدء باستقبال طلبات القبول للعام األكادميي 2020-2019
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اإلعالن عن املشاريع  التي حصلت عىل

 منح تنافسية من صندوق األبحاث الكربى

أعلنــت ادارة األبحــاث والمنــح فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا األحــد 
28 أكتوبــر 2018 عــن المشــاريع  المقرتحــة التــي حصلــت على منح تنافســية 
مــن صنــدوق األبحــاث الكــربى ضمــن دورتــه الثالثــة.  ويمنــح هــذا الصنــدوق 
تمويــالً داخليــًا ألعضــاء الهيئــة التدريســية فــي المعهــد للقيــام بمشــاريع 
بحثيــة وإدارتهــا والتــي ت�كــون إمــا فرديــة أو جماعيــة أو عابــرة للتخصصــات.  
وقــد فــازت الدكتــورة ديــاال حــاوي مــن برنامــج علــم النفــس عــن مشــروعها 
المعنــون ب  " مهاجــرون ومواطنــون: الت�ثاقــف فــي العالــم العربــي مــن 
منظــور علــم نفســي اجتماعــي"  و يركــز المشــروع علــى لبنــان وقطــر، 
بحيــث أن كالهمــا لديــه تراكيــب وتحديــات مختلفــة متعلقــة بالمهاجريــ�ن. 
وسيست�كشــف المشــروع كيــف ينظــر مواطنوهــم إلــى التغيــ�ريات فــي 
مســتويات التنــوع الوطنــي فــي بلدانهــم. كمــا ســتدرس حــاوي المواقــف 
والتصــورات للمجتمعــات المضيفــة ومجموعــات المهاجريــ�ن المختلفــة 
تجــاه بعضهــا البعــض عــن طريــ�ق اســتخدام أداة بحــث متعــددة المنهجيــات؛ 
باإلضافــة إلــى  العوامــل االجتماعيــة النفســية التــي تشــكل طبيعــة هــذه 
العالقــات بــي المجموعــات )على ســبيل المثــال: التحيــز، والعــداء، والخوف، 
والتســامح والقبــول(. كمــا ســيعمل المشــروع علــى توفري نموذج نفســي 
اجتماعــي للهجــرة فــي العالــم العربــي يكــون مالئًمــا للثقافــة المحليــة، 
إضافــة إلــى توفــري تنّبؤات عن اإلســرتاتيجيات المتنوعة المعنية بالت�ثاقف 
والتنــوع، وذلــك مــن خــالل اســتخدام عدســة ومنهجيــة تخصصيــة نــادرا مــا 
يجــري اســتخدامها فــي هــذه المنطقــة. ســوف يســاعد هــذا المشــروع 
علــى الصعيــد العملــي فــي توفــري طــرق وأســاليب تحســي العالقــات 
المجتمعيــة واالســتقرار االجتماعــي فــي المنطقــة، بحيــث ت�كــون هــذه 

األســاليب والتدخــالت مبنيــة علــى دالئــل بحثيــة.

الدراســات  برنامــج  مــن  الدكتــور عمــر عاشــور  الثانــي  بالمشــروع  وفــاز 
األمنيــة النقديــة بموضــوع: كيــف يقاتــل تنظيــم الدولــة "داعــش": الت�كتيكات 
العســكرية فــي العــراق وســورية وليبيــا ومصــر. ويلقــي عاشــور فــي 
مشــروعه الضــوء علــى حالــة تنظيــم الدولــة "داعــش" التــي ال زالــت لغــًزا 
يجــري تناولــه صحفيــا أو وصفيــا، ال نهجــا علميــا مقارنا. ولذلك فإن الســؤال 
البحثــي األساســي للمشــروع المقــرح هــو: كيــف قاتــل تنظيــم الدولــة 
"داعــش" وكيــف تمكــن مــن الصمــود ضــد قــوى دوليــة وإقليميــة ومحليــة 
أكــر منهــا قــوة وتمكنــا لفــرتة زمنيــة ليســت بالقصــرية؟ وبالتحديــد، يهــدف 
المشــروع إلــى اإلجابــة عــن الســؤال البحثــي التالــي: كيــف قاتــل تنظيــم 
الدولــة وكيــف بقــي وتمــدد عســكريا فــي العــراق وســورية وليبيــا ومصــر 
بــي عامــي 2013 و2017؟ وسيســتخدم المشــروع تقنيــات متعــددة لجمــع 
البيانــات لإلجابــة عــن ســؤال البحــث لتشــمل تحليــل المقابــالت ومحتــوى 
ــج المشــروع  ــة. ومــن المتوقــع أن تقــدم نتائ الســجالت والوثائــق التاريخي
توصيــات لوضــع سياســات ذات صلــة بموضــوع لــه ت�أثــري شــديد فــي العالــم 

العربــي وبقيــة العالــم.

تجــدر اإلشــارة إلــى نصنــدوق األبحــاث الكربى في معهد الدوحة للدراســات 
العليــا يقــّدم تمويــال داخليا لمشــاريع فرديــة أو جماعية يعمل فيها أعضاء 
هيئــة التدريــس كمــدراء باحثــي. باإلمــكان االســتعانة بالصنــدوق للحصــول 
علــى تمويــ�ل ت�أسيســي لتطويــ�ر طلبــات المنــح الخارجيــة. ويمــول الصندوق 
وقــت مســاعدي الباحثــي، الطــالب، المعــدات الخاصــة، االســتبيانات، ت�كاليــف 
الرتجمــة، النشــر وت�كاليــف الســفر. وتعطــى المنــح علــى أســس تنافســية 

مــرة بالســنة تقري�با.
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الدكتور فهمي جدعان يحارض حول

 "مبادئ قاعدية مطلقة ألنوار عربية مستدامة"

ألقــى الدكتــور فهمــي جدعــان الثالثــاء 2 تشــري�ن األول/ أكتوبــر 2018 المحاضــرة 
االفت�تاحيــة الثانيــة للعــام الجامعــي 2018/ 2019 فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
وأدار  مســتدامة".  عرب�يــة  ألنــوار  مطلقــة  قاعديــة  "مبــادئ  بعنــوان  العليــا، 

المحاضــرة الدكتــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس المعهــد بالوكالــة.

ــر فــي برنامــج الفلســفة فــي المعهــد - فــي  تّطــرق جدعــان - وهــو أســتاذ زائ
محاضرتــه إلــى البيئــة الجوهريــة للوجــود وأشــكالها المتباينــة، وحالــة الصــراع 
بــدوره  الــذي يجــري والــذي أطلــق عليــه "االحــرتاق الكونــي" والــذي  الدائــم 
سيشــكل حالــة تجديــد ذاتــي. وتنــاول التطــور التاريخــي للتجربــة العرب�يــة سياســًيا 
العرب�يــة يشــرح فيــه  للحالــة  تاريخًيــا  اســتهل عرًضــا  ثــم  واجتماعًيــا وثقافًيــا. 
عمليــة االحــرتاق الكونــي المتولــد عــن التضــاد والتناقــض فــي مجــاالت عديــدة، 
كمــا تطــّرق إلــى دور مــا أســماه "الــرتاث الحــي" المحمــول فــي اللغــة وآدابهــا 
والجلــّي فــي اآلثــار الفنيــة الباقيــة والعلــوم الدينيــة والفقهية الســائرة، وبّي 
صمــوده فــي عمليــة االحــرتاق التاريخيــة هــذه. ورأى المحاضــر أّن األمــل هــو 
الدافــع األساســي لهاجــس التغيــ�ري والنهضــة، ولكــن هــذا األمــل واجــه العديــد 
مــن التحديــات، التــي تولــدت عنهــا دول وطنيــة مكّبلــة بالتقليــد وحاملــة شــعار 
التحديــث فــي نســخته الزائفــة. ورأى أّنــه كان ينبغــي أن يكــون قــدوم "الدولــة 
الوطنيــة" أساًســا حاســًما فــي تحقيــق "مبــدأ األمــل"، لكــن هــذه الدولــة جــاءت 

فــي الغالــب األعــم عصيــة علــى مبــادئ الدولــة الوطنيــة الحقيقيــة.

وشــّخص جدعــان قصــور مشــاريع النهضــة التــي عرفهــا الوطــن العربــي، موّجًهــا 
سهام النقد لتيارات عديدة حاملة لمشروع التغي�ري باختالف مشاربها ومستعرًضا 
معاناة المجتمعات العرب�ية التي سادها االستبداد والفقر والفساد، حيث أكد أن 

األزمــة التــي تعيشــها المجتمعات العرب�يــة هي "أزمــة قيم".

وفــي معــرض جوابــه عــن ســؤال: مــا الــذي يعنيــه هــذا؟ أشــار المحاضــر إلــى أهــم 
الميــزات التــي ينبغــي التحّلــي بهــا للتحــرر مــن التبعيــة واالســتقالل السياســي، 

والتــي ت�تجلــى فــي مبــادئ الحضــور واالعــرتاف واألصالــة الذاتيــة، األصالــة التــي 
يراهــا جدعــان هــي التــي تنبــذ التقليــد والنســج علــى مثــال اآلخريــ�ن أي تمّثــل مبــدأ 
الخلــق واإلبــداع وتوجيــه الفاعليــة الذاتيــة عــن طريــ�ق التجديــد والتميــز والفــرادة 
والحرية والتعبري عن األنا أو الذات الفردية وعن الذات الجمعية بمفاهيم وآليات 
مبتدعــة ومســتنبطة مــن المعطيــات المباشــرة الحيــة ال مــن خــالل آليــات العوالــم 

الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية األخــرى ومناهجهــا ومعطياتهــا ونظمهــا.

فــي هــذا الصــدد أكــّد المحاضــر أن األصالــة الذاتيــة تقــرتن اقرتاًنــا شــديًدا باألســس 
واألهــداف الجوهريــة لمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا الــذي يــرى فيــه تفــرًدا 
فــي العالــم العربــي وفاتحــة خــري، مشــدًدا علــى ضــرورة اســتنطاق منهــج أصيــل 
فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة مــن خــالل معطيــات مباشــرة تنطلــق مــن 
الواقــع. كمــا طالــب جدعــان فــي محاضرتــه بضــرورة التنبــه لعمليــة اســترياد 
المذاهــب والمناهــج الغرب�يــة وزرعهــا في مجتمعاتنا مــن دون تمحيص وفحص. 
مرّكــًزا علــى ضــرورة توّخــي األصالــة واإلبــداع والتميــز والحضــور الفاعــل من خالل 
ــج والدة  ــداع فلســفات خاصــة ومبت�كــرة تنظــر مباشــرة فــي مجتمعاتهــا لتنت إب

جديــدة للتنــّور واألنــوار. 

بت�أكيــد أهميــة إحــداث التغيــ�ري الضــروري والتقــدم  الباحــث محاضرتــه  اخت�تــم 
الحيــوي والوجــودي فــي اإلنســان العربــي، ووْضــع حــّد لحالــة االغــرتاب التــي 
ت�تلبــس الكاتــب والمثقــف والباحــث والفيلســوف والمفكــر والعالــم، وتوجيــه 
الجهــود والطاقــات إلــى النظــر فــي آالف القضايــا الدقيقــة التــي تمــس البنــى 
العميقــة للحيــاة اإلنســانية واالجتماعيــة. وهــذا يحتــاج بحســب فهمــي جدعــان 
إلــى البحــث العلمــي األصيــل الخــاّلق والتعويــ�ل علــى "الموجــة الجديــدة" مــن 
الطاقــات العرب�يــة الشــابة التــي لــم َيفهــا الســابقون حقهــا من التقــدم والنجاح.

وقــد أعقبــت المحاضــرة مداخــالت وأســئلة وتعليقــات أســهمت فــي مجملهــا 
فــي فتــح آفــاق جديــدة للتفكــري والبحــث حــول القضايــا التــي جــرى إثارتهــا.
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مذكرة تفاهم بني معهد الدوحة للدراســات العليا 

ومعهد تدريب الرشطة بوزارة الداخلية

وقــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ومعهــد تدريب الشــرطة بــوزارة الداخلية 
الخميــس 4 تشــري�ن األول/ أكتوبــر 2018 مذكــرة تفاهــم بغــرض التنســيق وتحديــد 
الفــرص المتاحــة للتعــاون فــي عــدد مــن المجــاالت ذات االهتمــام المشــرتك 

والمتفــق عليهــا.

وتحديــد  الطرفــي  بــي  والشــراكة  التعــاون  ُســبل  االتفاقيــة  هــذه  وتعــزز 
الشــروط والعناصــر األساســية للتعــاون المتبــادل وغريهــا مــن األعمــال التــي 
وقعهــا  التــي  التفاهــم  مذكــرة  وبموجــب  إتمامهــا.  علــى  الطرفــان  يتفــق 
للشــؤون  الرئيــس  نائــب  المفتــاح  الدكتــورة هنــد  الدوحــة  عــن معهــد  نيابــة 
ــد علــي ســعود الحنــزاب،  اإلداريــة والماليــة وعــن معهــد تدريــب الشــرطة الرائ
يتبــادل الطرفــان  الخــربات والخــرباء وأعضــاء هيئــة التدريــس، وتوفــري التعليــم 
والتدريــب المهنــي فــي مراكــز معهــد الدوحــة المتخصصــة، ومنــح الشــهادات 
ــ�ر المهــارات والقــدرات التنفيذيــة والمهنيــة  التدري�بيــة حســب األصــول، وتطوي
النــدوات المشــرتكة وعقــد المؤتمــرات  الداخليــة، وإقامــة  لمنتســبي وزارة 
وورشــات العمــل، باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن برامــج ودورات مركــز اللغــات 
التابــع لمعهــد الدوحــة ومكتبتــه ومصادرهــا المتنوعــة للتعلــم وإجــراء البحــوث 

واالستشــارات. والدراســات  المشــرتكة 

وبهــذه المناســبة، رّحبــت الدكتــورة هنــد المفتــاح بالرائــد علــى ســعود الحنــزاب 
حقيقيــة  إضافــة  المذكــرة  هــذه  ت�كــون  أن  متمنيــة  لــه،  المرافــق  والوفــد 
لــكال المؤسســتي، وأن تفتــح آفاقــا جديــدة مــن التعــاون المثمــر، وموضحــة 

مختلــف  مــع  بالتواصــل  المعهــد  دور  إطــار  فــي  يدخــل  المذكــرة  توقيــع  أن 
مؤسســات الدولــة وبمــا يهــدف لتحقيــق رؤية قطــر 2030 في تعزي�ز الشــراكات 
االســرتاتيجية والفــرص المتاحــة للتعــاون فــي المجــاالت التعليميــة والتدري�بيــة 

المتخصصــة واالستشــارية والبحثيــة ذات االهتمــام المشــرتك.

مــن جهتــه أشــار الرائــد علــي ســعود الحنــزاب إلــى أن اتفاقيــة التعــاون التــي 
وقعهــا معهــد تدريــب الشــرطة مــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ت�أتــي 
وفــق رؤيــة مســتقبلية تهــدف لتوســيع عالقــات الشــركة مــع جهــات البحــوث 
والدراســات والتدريــب الوطنيــة، واالســتفادة مــن خرباتهــا المميــزة فــي تطويــ�ر 
مســرية التميــز واالرتقــاء التــي يســعى إليهــا معهد تدريب الشــرطة في ســبيل 

تطويــ�ر برامجــه ودوراتــه التدري�بيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، عــرّب الرائــد علــي عــن ســعادته بالتعــاون مــع معهــد الدوحــة 
التــي يشــهد  الوطنيــة  األكاديميــة  الصــروح  مــن  باعتبــاره  العليــا،  للدراســات 
لهــا الجميــع بالتميــز والرقــي والحداثــة فيمــا يقدمــه مــن برامــج ســواء علــى 
المســتوى األكاديمــي أو التدري�بــي، مؤكــدً� علــى اإلضافــة المحققــة ســواء 
لمعهــد تدريــب الشــرطة أو معهــد الدوحــة للدراســات العليــا مــن خــالل الكوكبــة 

مــن الخــربات التدري�بيــة واألكاديميــة العاملــة فــي كال الجهتــي.

واخت�تــم مديــر معهــد تدريــب الشــرطة بتمنياته لكال الجهتي بالمزيــد من الرقي 
والتطــور فــي رفعــة وارتقــاء دولة قطر وشــعبها مــن مواطني ومقيمي.
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اتفاقية تعاون بني معهد الدوحة للدراســات العليا وجامعة مؤتة

لغايــات دعــم ســبل التعــاون العلمــي واألكاديمــي بــي الجانيــ�ي، ورغبــة منهمــا 
فــي تشــجيع البحــث العلمــي وإرســاء دعائــم شــراكة أكاديميــة رصينــة تهــدف 
إلــى ايجــاد اآلليــات الكفيلــة لت�أســيس برنامــج فعــال للتبــادل العلمــي؛ وقعــت 
الموافــق  األربعــاء  يــوم  العليــا  للدراســات  الدوحــة  ومعهــد  مؤتــة  جامعــة 
العليــا  الدراســات  طــالب  باســتقبال  ت�تعلــق  تعــاون  اتفاقيــة   2018 أكتوبــر   17

وتخصيــص منــح لطلبــة جامعــة مؤتــة فــي المجــاالت الدراســية والبحثيــة تحــدد 
بشــكل ســنوي فــي إعــالن مشــرتك . 

وقــع االتفاقيــة عــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا رئيســه بالوكالــة الدكتــور 
ياســر ســليمان معالــي وعــن الجامعــة رئيســها الدكتــور ظافــر الصرايــرة .
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اتفاقية تعاون بني معهد الدوحة للدراســات العليا وجامعة الريموك

وقــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا الخميــس 18 أكتوبــر، اتفاقيــة تعــاون  مــع 
جامعــة الريمــوك فــي األردن، فــي مجــال اســتقبال المعهــد لطلبــة الدراســات 
العليــا مــن جامعــة الريمــوك. وقــع  االتفاقيــة عــن جامعــة الريمــوك، رئيســها 
الرئيــس  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  وعــن  كفافــي،  زيــدان  الدكتــور 

بالوكالــة الدكتــور ياســر ســليمان معالــي.

درجــة  علــى  الحاصلــي  المتميزيــ�ن  الطلبــة  تمكــي  علــى  االتفاقيــة  ونصــت 
فــي  العليــا  دراســاتهم  متابعــة  مــن  الريمــوك  جامعــة   مــن  البكالوريــ�وس 
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، واإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، وعلــم 
النفــس والعمــل االجتماعــي، وإدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي المعهــد، 
وأن يخصــص المعهــد منحــا لطــالب الريمــوك ســنويا فــي المجــاالت الدراســية 
والبحثيــة علــى ان ال تزيــد مــدة المنحة عن الســنتي، وتغطي مصاريف الدراســة 
واإلقامــة والســكن، باإلضافــة إلــى التغطيــة الصحيــة، بحيــث يســتفيد مــن هــذه 
المنحــة الطــالب المتميــزون الحاصلــون علــى البكالوريــ�وس بتقدير جيــد جدا فما 
فــوق، والحاصلــي علــى معــدل 520 فــي امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة التوفــل، أو 

5.5 فــي امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة اآليلتــس.

كمــا نصــت االتفاقيــة أن تقــوم لجنــة مشــرتكة يعهــد إليهــا بدراســة الرتشــيحات 
وإجــراء مقابــالت مــع الطــالب المرتشــحي، بحيــث ترفــع اللجنــة نتائــج مداوالتهــا 
فــي قائمــة مرتبــة حســب االســتحقاق إلــى المعهــد العتمادهــا فــي إطــار 

شــروط االلتحــاق المعمــول بهــا فــي المعهــد.

معهــد  مــن  الفاعلــة  المبــادرة  بهــذه  التوقيــع  حفــل  خــالل  كفافــي  وأشــاد 
الدوحــة للدراســات العليــا والتــي تشــكل فرصــة لطلبــة الريمــوك الســت�كمال 

ويضــم  متميــزة  أكاديميــة  بســمعة  يتحلــى  معهــد  فــي  العليــا  دراســاتهم 
أعضــاء هيئــة تدريــس علــى قــدر عــال مــن الكفــاءة العلميــة، مؤكــدا أن الريمــوك 
تبتعــث المتميزيــ�ن مــن طلبتهــا إلــى مختلــف الجامعــات اإلقليميــة والدوليــة 

المرموقــة.

وأكــد كفافــي علــى أهميــة تفعيــل بنــود االتفاقيــة وتجســيدها علــى أرض 
الواقــع األمــر الــذي مــن شــانه أن يخــدم طلبــة الريمــوك وي�وفــر لهــم فرصــة 

متميــزة للدراســة والعمــل كذلــك.

بــدوره أشــاد معالــي بالســمعة العلميــة المرموقــة لجامعــة الريمــوك علــى 
المســتوى العربــي األمــر الــذي جعــل منهــا وجهــة للتعــاون مــن قبــل المعهد ال 
ســيما وأن تخــرج أجيــاال مــن الطلبــة الــذي يتمتعــون بمهــارات وعلــوم ومعــارف 
مكنتهــم مــن اثبــات جدارتهــم فــي ســوق العمــل العرب�يــة والدوليــة، مؤكــدا 
ســعي المركــز لزيــادة عــدد الطلبــة األردنيــ�ي الدارســي فيــه نظــرا ألن األردن 

بلــدا متميــزا أكاديميــا ويضــم طاقــات شــبابية مبدعــة.

العلــوم  فــي  ماجســتري  برنامــج   17 يطــرح  الــذي  المعهــد  نشــأة  واســتعرض 
االجتماعية واإلنســانية واإلدارية، وتطلعاته المســتقبلية باســتحداث ماجســتري 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وطــرح برامــج دكتــوراه كذلــك، مشــريا إلى أنــه يرتبط 

بعالقــات اكاديميــة مــع جامعــات دوليــة مرموقــة كجامعــة برلــي الحــرة.

وحضــر توقيــع االتفاقية نــواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، والدكتور 
فــواز عبــد الحــق، والدكتور أنيس الخصاونة، والدكتور مهند المبيضي.
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اتفاقية تعاون بني معهد الدوحة للدراســات العليا والجامعة األردنية

أبــرم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا االثنــي 15 أكتوبــر اتفاقيــة تعــاون مــع 
الجامعــة األردنيــة فــي ضــوء تفهــم الطرفــي للمنافع التي تعــود عليهما جراء 
تعزيــ�ز ســبل التعــاون والتفاعــل؛ بمــا يعــزز مصلحــة طلبــة الجامعــة المتميزيــ�ن 

ويمنحهــم الفرصــة لمتابعــة دراســتهم العليــا.

ــد الكريــم  وتهــدف االتفاقيــة التــي وقعهــا عــن الجامعــة رئيســها الدكتــور عب
القضــاة وعــن المعهــد رئيســه بالوكالــة الدكتــور ياســر معالــي إلــى توطيــد 
الروابــط األكاديميــة وتشــجيع البحــث العلمــي وإرســاء دعائــم شــراكة علميــة 
رصينــة ترمــي إلــى إي�جــاد اآلليــات الكفيلــة لت�أســيس برنامــج فعــال للتعــاون 

والتبــادل األكاديمــي بينهمــا.

وفــي تعليقــه علــى االتفاقيــة، أشــار رئيــس المعهــد بالوكالــة الدكتــور ياســر 
معالــي إلــى أنــه بموجــب االتفاقيــة ســيخصص المعهــد منحــا لطلبــة الجامعــة 

فــي المجــاالت الدراســية والبحثيــة المختلفــة، موضحــا أن تلــك المنــح ال تزيــد 
مدتهــا عــن ســنتي، وأنهــا ســتغطي مصاريــف الدراســة واإلقامــة والســكن 

باإلضافــة إلــى التغطيــة الصحيــة وبطاقــات الســفر ذهابــا وإيابــا.

 وتابــع معالــي أن المســتفيدين مــن المنــح التــي يعلــن عنهــا فــي بدايــة خريــف 
كل ســنة هــم الطلبــة الحاصلــون علــى تقديــر جيــد جــدا فمــا فــوق فــي مرحلــة 
البكالوريــ�وس ممــن حصلــوا علــى معــدل 520 فــي امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة 

ــة "اآليلتــس". "التوفــل" أو 5.5 فــي امتحــان اللغــة اإلنجليزي

مــن جهتــه أكــد القضــاة أن االتفاقيــة ســتمّكن الطلبة المتميزيــ�ن الحاصلي على 
درجــة البكالوريــ�وس مــن متابعــة دراســتهم العليــا فــي المعهــد فــي مجــاالت 
واقتصاديــات  العامــة  واإلدارة  واإلنســانية  االجتماعيــة  كالعلــوم  متعــددة 
التنميــة وعلــم النفــس والعمــل االجتماعــي وإدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني.
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"الرتجمة ووحدة املعرفة" ندوة يف معهد الدوحة للدراســات العليا

والتواصــل  والثقافــة،  المعرفــة،  نقــل  فــي  الرتجمــة  أهميــة  مــن  انطالقــا 
بــي الشــعوب، عقــدت لجنــة تســي�ري جائــزة الشــيخ حمــد للرتجمــة والتفاهــم 
للتعليــم  االمتيــاز  مركــز  مــع  وبالتعــاون   2018 أكتوبــر   8 االثنــي  الدولــي 
"الرتجمــة  بعنــوان  نــدوة  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  التنفيــذي 
ووحــدة المعرفــة". شــارك فــي النــدوة كل مــن الدكتــورة امتنــان الصمــادي 
فيصــل  والدكتــور  الحــوار،  أدارت  التــي  للجائــزة  اإلعالميــة  اللجنــة  عضــو 
منصــوري عميــد كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة بالوكالــة حيــث 
ألقــى كلمــة ترحيبيــة عــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، والدكتــور عبــد 
الوهــاب األفنــدي عميــد كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية فــي معهــد 
ــة  ــاض المستشــارة اإلعالمي ــان الفي ــا، والدكتــورة حن الدوحــة للدراســات العلي
للجائــزة، والدكتــور عزالديــن البوشــيخي المديــر التنفيــذي لمعجــم الدوحــة 
التاريخــي للغــة العرب�يــة، و الدكتــور حســن حمــزة رئيــس برنامــج اللســانيات 
والمعجميــة العرب�يــة ، والدكتــورة جولي�يتــا ســعد أســتاذة نظريــات الرتجمــة 
األكاديميــ�ي  لجمــع مــن  باإلضافــة  بجامعــة قطــر،  اإلنجليزيــة  اللغــة  بقســم 

والخــرباء وأســاتذة وطــالب معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

وفــي مداخلتــه بعنــوان: "الت�أثــري المتزايــد للجوائــز الثقافيــة العالميــة" ألقــى 
ــز األدبيــة وِقَدمهــا،  ــة الجوائ ــد الوهــاب األفنــدي الضــوء علــى أهمي الدكتــور عب
وأنهــا ليســت وليــدة العصــر. ويــ�رى األفنــدي أن الجوائــز هــي التــي تلفــت النظــر 
ــز العمل،  إلــى أهميــة العمــل الُمرتَجــم بنــاء علــى معايــ�ري محــددة، مــن ضمنها تميُّ
وأهميتــه الثقافيــة والفنيــة واالجتماعيــة. وذهب األفنــدي إلــى أن الرتجمة في 

حــّد ذاتهــا جائــزة، ألنــه فــي العــادة ال ت�رتجــم إلــى الكتــب التــي لهــا قيمــة.

وت�أكيــدً� علــى أهميــة الجوائــز كونهــا تمثــل إحــدى أدوات القــّوة الناعمــة، أكــد 
األفنــدي علــى أن الجوائــز شــهَرت بعــض الــدول، وبالتالــي فهــي تلعــب دورً� 
مهمــا فيمــا يتعلــق برفــع المســتوى الثقافــي، ورفــع ُســمعة البلــد، كمــا أنهــا 
تلعــب دورً� مركبــًا، لذلــك فهــي بمثابــة وســيط بــي القــارئ والكتــاب، وبــي 

الجمهــور والنقــاد.

واســتعرضت الدكتــورة حنــان الفيــاض وهــي الناطــق الرســمي، والمستشــار 
اإلعالمــي باســم الجائــزة، فــي ورقتهــا "جائــزة الشــيخ حمــد للرتجمــة اللغــات 
والمحــددات فــي الموســم الرابــع" جهــد جائــزة الشــيخ حمــد للرتجمــة والتفاهم 
بالرتجمــة،  المشــتغلي  األكاديميــ�ي  بــي  التعــاون  مــد جســور  الدولــي فــي 
مشــرية إلــى تاريــ�خ الجائــزة التــي انطلقــت دورتهــا األولــى فــي عــام 2015 
وتهــدف إلــى التواصــل بــي أمــم العالــم وشــعوبه، ونشــر ثقافــة الســالم، 
دور  علــى  الضــوء  الفيــاض  وســلطت  والرتجمــة.  التعريــب  عمليــة  وتجويــد 
الرتجمــة المهــم عــرب التاريــ�خ فــي النهــوض باألمــم ومقارنــة واقعهــا الحالــي 
بمــا ينتجــه العالــم مــن ترجمــات فــي ظــل العالقــة باآلخــر والتــي أصبحــت شــرطا 
أساســيا فــي تحقيــق الوجــود. كمــا ســلطات الضــوء علــى دور الجوائــز العالميــة 
فــي تحفيــز حركــة الرتجمــة والمســاهمة فــي مــد جســور التواصــل بــي ثقافــات 
الشــعوب، ومنهــا الــدور الــذي تضطلع به جائزة الشــيخ حمــد للرتجمة والتفاهم 
الدولــي. وشــرحت الفيــاض أهــداف الجائــزة ومعاي�ريهــا وشــروط التقــدم لهــا، 
ولفتــت الدكتــورة حنــان أنظــار الحضــور إلــى أهميــة دور الرتجمة فــي رفد الفكر 
العربــي بمــا يجــد مــن قضايــا ومعالجــات معرفيــة وثقافيــة وأدبيــة حديثــة. وبــأن 
جائــزة الشــيخ حمــد للرتجمــة والتفاهــم الدولــي تهتــم بالتعــرف إلــى الفكــر 
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اإلنســاني مــن خــالل االطــالع علــى مــا أنتجتــه الحضــارات فــي ســبيل االرتقــاء 
بالبشــرية وإشــاعة أجــواء الســالم فــي زمــن ســيطرة التغــول المســلح وصــراع 
األقــوى إذ أخــذت علــى عاتقهــا تشــجيع الرتجمــة مــن اللغــة العرب�يــة وإليهــا 
بأكــر مــن لغــة. وذكــرت الفّيــاض أن الجائــزة تعمــل علــى اعتمــاد الرتجمــات مــن 
اللغــة العرب�يــة وإليهــا بأكــر مــن لغــة عالميــة، لذلــك يتــم اعتمــاد لغــة جديــدة 
كل عــام إلــى جانــب اللغــة اإلنجليزيــة، وقــد تــم اختيــار اللغــة الرتكيــة فــي العــام 
األّول، واالســبانية فــي الثانــي، والفرنســية فــي الثالــث، وفــي هــذا العــام تــم 

اعتمــاد اللغــة األلمانيــة، بجوائــز تصــل إلــى مليونــي دوالر. 

لمعجــم  التنفيــذي  المديــر  البوشــيخي  الديــن  عــز  الدكتــور  مداخلــة  وجــاءت 
التاريخــي للغــة العرب�يــة حــول الرتجمــة مــن منظــور لســاني-تواصلي. وســلط 
المقاربــة  ضمنهــا  مــن  للرتجمــة،  مقاربــات  عــدة  علــى  الضــوء  البوشــيخي 
الت�أويليــة، والسوسيولســانية، والمقاربــة التواصليــة، واللســانية للرتجمــة. 
وأشــار البوشــيخي إلــى أن الرتجمــة ال تعنــي االنتقــال مــن لغــة إلــى أخــرى، 
إنمــا هــو نقــل المعنــى مــن لغــة مصــدر إلــى لغــة هــدف. وخلــص فــي عرضــه 
إلــى أن المخلوقــات البشــرية ت�ت�كلــم لغة واحدة بأشــكال مختلفــة. وأن الرتجمة 
مــرآة المعرفــة المشــرتكة، والمقاربــة اللســانية التواصليــة للرتجمــة محققــة 

لهدفــي همــا دقــة الرتجمــة، ووحــدة التمثيــالت المعرفيــة.

أمــا دكتــور حســن حمــزة رئيــس برنامــج اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة بمعهــد 
الدوحــة، فقــد ركــزت ورقتــه علــى الرتجمــة، والخصوصيــات الثقافيــة. حيــث يــرى 
أن الرتجمــة يمكــن األخــذ بهــا كأداة للتواصــل إذا مــا راعــت الخصوصيــة الثقافيــة 
للمجتمعــات، ألنــه لــوال هــذه الخصوصيــة الثقافيــة لــكان لآللــة أن تقــوم بــدور 
المرتجــم بســرعة أكــرب وبكفــاءة أعلــى ألنــه ال يدركهــا التعــب وال يصيبها النســيان.

أســتاذة  الدكتــورة جولي�يتــا ســعد، وهــي  للنــدوة قدمتهــا  األخــرية  الورقــة 
نظريــات الرتجمــة بقســم اللغــة العرب�يــة بجامعــة قطــر، ورأت ســعد أن دراســة 
الرتجمــة تقتضــي دراســة عمليــة الرتجمــة، فالنــص المرتجــم بحــد ذاتــه ال يعكــس 
كل المعانــي الخاصــة بــه وإنمــا مــا يــدور فــي ذهــن المرتجــم أثنــاء القيــام 
برتجمــة نــص، وهــذا يعنــي حســب الدكتــورة جولي�يتــا أن النــص ليــس ســوى 
وســيلة واحــدة تمكننــا مــن الوصــول إلــى اســتنتاجات حــول خصائــص عمليــة 

الرتجمــة. ودعــت إلــى تدريــس مهــارات تحليــل الخطــاب.

 وفــي مداخلــة لهــا أكــدت الدكتــورة امتنــان الصمــادي علــى أن إثــارة موضــوع 
الرتجمــة ووحــدة المعرفــة يأتــي مــن أجل توســيع التفاهم بي الشــعوب دعما 
للتعايــش الســلمي وابعــادا لشــبح الصــراع، حيــث الرتجمــة تقــرب المســافات بــي 
األم وتعــزز المشــرتك اإلنســاني. وأضافــت أنــه إذا كان بوشــكي شــاعر روســيا 
الشــهري قــد قــال يومــا "المرتجمــون هــم األحصنــة التــي تجــر عربــات الثقافــة 

والتنويــ�ر " فــإن المرتجمــي هــذه األيــام هــم األحصنــة والعربــات معــا. 

وأعقبــت النــدوة مداخلــة لطــالب معهــد الدوحــة، وجلســة نقاشــية للوقــوف 
علــى أبــرز االســتنتاجات األكاديميــة والعلميــة فــي موضــوع الرتجمــة.
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مركز دراســات النزاع يعقد ندوة بعنوان" التغري املناخي والنزاعات يف الوطن العريب"

عقــد مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
"التغــري  بعنــوان  حواريــة  نــدوة   2018 أكتوبــر  األول/  تشــري�ن   7 األحــد  العليــا، 
المناخــي والنزاعــات فــي الوطــن العربــي" ضمــن سلســلة جلســات نقاشــية 
والعلــوم  للرتب�يــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  ومكتــب  المركــز  بــي  بالتعــاون 

الدوحــة. اليونســكو فــي   – والثقافــة 

وأشــار الدكتــور ســلطان بــركات مديــر مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني 
بــأن أهميــة النــدوة ت�أتــي مــن تعــاون المركــز مــع مؤسســة اليونســكو لتــدارس 
أبعــاد النــزاع التــي مــا قــّل البحــث فيهــا، ومنهــا البعــد البيئــي، وتحديــدا التغــري 
المناخــي والــدور الــذي يلعبــه فــي زيــادة تعــرض المجتمعــات للمخاطــر وزيــادة 

هشاشــة الــدول ومــا قــد يــؤدي ذلــك إلــى نزاعــات وطنيــة ودوليــة. 

المخاطــر  لمجلــس  التنفيــذي  المديــر  واريــ�ل  كاتلــي  تحدثــت  جهتهــا  مــن 
العاصمــة  فــي  واألمــن  المنــاخ  لمركــز  المشــارك  والمؤســس  االســرتاتيجية 
واشــنطن عــن العالقــة المعقــدة بــي التغــري المناخــي والنــزاع، وأشــارت واريــ�ل 
إلــى أن المــاء يعــّد أهــم عنصــر فــي هــذه المخاطــر مــن خــالل تســرب الميــاه 
المالحــة، تغــري الحموضــة فــي كيميــاء المحيطــات، الفيضانــات واألعاصــري، إلــى 

جانــب تغــري مســتويات األمطــار 

وركــزت واريــ�ل فــي محاضرتهــا علــى حالــة ســوريا وعالقــة الصــراع الدائــر فيهــا 
بالتغــري المناخــي، حيــث أشــارت باعتمــاد إحصائيــات مجلة المنــاخ أن حالة الجفاف 
الشــديد مــن ســنة 2007 إلــى 2010 التــي أصابــت ســوريا كانــت بســبب التغــري 
المناخــي وكيــف أثــر الجفــاف علــى االنتــاج الزراعــي وعمــل الفالحــي وقطــاع 

الزراعــة والتحــرك البشــري مــن األريــاف إلــى المــدن.

وقــال ســعادة أحمــد المريخــي الممثــل الخــاص لألمــي العــام لألمــم المتحــدة 
الــدول  بــأن  النقاشــية  الجلســة  فــي  والــذي شــارك  اإلنســاني،  العمــل  فــي 
المتضــررة والخاســرة مــن التغــري المناخــي بنســبة %99 ال تنتــج ســوى واحد في 
المائــة مــن االنبعاثــات الغازيــة المســببة للتغــري المناخــي، مشــريً� إلــى أهميــة 

االســتعداد والتحضــري لمواجهــة األزمــات والتداعيــات الناتجــة عــن ذلــك. مؤكــدا 
علــى ضــرورة تدعيــم وتقويــة المجتمعــات الفقــرية فــي العالــم وهــي أكــر 

عرضــة لمخاطــر وتداعيــات االنحبــاس الحــراري والتغــري المناخــي.  

وتحــدث المريخــي كذلــك عــن أزمــات الجفــاف التــي تهــدد القــارة االفريقيــة 
أكــر  مــن  باعتبارهــا واحــدة  الســودان(  إلــى  الســنغال  مــن  )الحــزام  خصوصــًا 
المناطــق المعرضــة لتداعيــات التغــري المناخــي والجفــاف مؤكــدً� علــى ضــرورة 
اتجــاه الــدول للتفكــري فــي كيفيــة االســتعداد لهــذه األزمــات. وحســب المريخــي 
الحكومــات  بــي  مــا  المشــرتك  بالعمــل  االســت�ثمار  فــي  يكمــن  الحــل  فــإن 
الــدول  والمؤسســات المدنيــة والقطــاع الخــاص بحيــث تولــى المجتمعــات / 
الفقــرية عنايــة خاصــة تســاعدها علــى الثبــات والحفــاظ مــا أنجزتــه مــن تنميــة 

اقتصاديــة علــى قلتهــا.

وأجمــع المتحدثــون علــى أن العالــم العربــي جغرافيــا يمثــل أحــد بــؤر التعــرض 
المناخــي والتــي ســتعاني بشــكل ملحــوظ نتيجــة االحتبــاس الحــراري ممــا يزيــد 
مــن حجــم وعــدد الكــوارث الطبيعيــة وباألخــص الجفــاف ونــدرة الميــاه والتــي 
تــؤدي بدورهــا إلــى نــزوح المجتمعــات وزيــادة الضغوطــات علــى الحكومــات 
واحتمــاالت التعــرض للنــزاع. ممــا يوجــب العمــل المســبق بمشــاركات واســعة 
محليــة واقليميــة وعالميــة لتحديــد الربامــج واألولويــات للحــد مــن احتمــاالت 

ــاء الســالم مــن خــالل المحافظــة علــى البيئــة؟ الصــراع وبن

الجلســة النقاشــية طرحــت عديــد القضايــا االقليميــة المتعلقــة بالتغــري المناخــي 
واالســتعداد لألزمــات والكــوارث الطبيعيــة المفاجئــة منهــا وغــري المفاجئــة، إلــى 
جانــب الحديــث عــن عالقــة اتفــاق باريــس بشــأن االنبعاثــات الغازيــة والتــزام الــدول 

بــه، وكذلــك أهميــة دور المســاعدات االنســانية فــي دعــم الــدول المتضــررة.  

قطــر  دولــة  فــي  والدبلوماســي�ي  الــدول  ســفراء  مــن  عــدد  الجلســة  وقــد 
ومندوبــون عــن منظمــات غــري حكوميــة مهتمــون بحمايــة البيئــة باإلضافــة 

العليــا. للدراســات  الدوحــة  معهــد  مــن  وطلبــة  ألســاتذة 



15

العدد 26 - أكتوبر/تشري�ن األول 2018

ندوة "العربية بني اكتســاب املعرفة وإنتاجها" مبعهد الدوحة للدراســات العليا

النعقــاد   " العليــا  للدراســات  الدوحــة  "معهــد  فــي  اللغــات"  "مركــز  يســتعد 
ندوتــه العلمّيــة األولــى بعنــوان "العرب�يــة بــي اكتســاب المعرفــة وإنتاجهــا" 
والمزمــع عقدهــا بتاريــ�خ 4-3 مــارس 2019 تخاطــب تحّديــات طــاّلب الجامعــات 
باللغــة  الفكــري  إنتاجهــم  بقضيــة  ت�تعّلــق  التــي  والمفكّريــ�ن  والباحثــي 
العرب�يــة، وتــروم است�كشــاف الســبل لتعزيــ�ز دور العرب�يــة كلغــة رئيســة فــي 

وإنتاجهــا  المعرفــة  اكتســاب 

ــّص بالدراســات  ــة إذ اخت ــّة اللغوي ــة المعهــد األكاديمي وهــي بذلــك تعكــس رؤي
العليــا، وقــارب مــا بــي التخّصصــات مــن منظــور الدراســات البينّيــة فــي العلــوم 
اإلنســانّية واالجتماعّيــة والثقافّيــة، وتبّنــى اللغــة العرب�يــة أداًة للبحث العلمّي، 
واضًعــا فــي قائمــة أهدافــه ت�كويــ�ن جيــل جديد مــن المثّقفي الملتزمــي بقضايا 
المجتمعــات العرب�يــة والمتمّكنــي مــن أســباب اإلبــداع العلمــي والمعرفــّي 
مــن  أكاديمّيــة  ألغــراض  العرب�يــة  اســتخدام  فــي  الكفــاءة  وتعزيــ�ر  وأدواتــه، 
شــأنها أن تســتوفي معايــ�ري الجــودة العالمّيــة وتواكــب التحــّوالت الكــربى التــي 

تشــهدها مياديــن العلــم. 

جديــر بالذكــر أّن هــذه النــدوة ت�أتــي فــي إطــار تطبيــق مســاعي المعهــد الرامية 
ــم، إذ يعمــل بالتعــاون مــع “المركــز  ــة بالتعليــم والتعّل إلــى ربــط برامجــه البحثّي
لّلغــة  التاريخــي  الدوحــة  و"معجــم  السياســات"  ودراســة  لألبحــاث  العربــّي 
العرب�يــة" علــى فتــح المجــال لطاّلبــه وأعضــاء هيئ�ته التدريســّية للبحــث في أهّم 

القضايــا الراهنــة التــي ت�تعّلــق بالعالــم العربــّي والمجتمــع الدولــّي.

بمناســبة اإلعــالن عــن النــدوة توّجــه مديــر "مركــز اللغــات" الدكتــور عــالء الجبالــي 
ــا النــدوة، قائــالً:  إلــى الراغبــي بالمشــاركة لتقديــم بحــوث ت�تنــاول إحــدى قضاي
البحــث  تشــوب جســم  التــي  للعيــوب   ٍ واع بتشــخيص  "نحــن جميًعــا مطالبــون 
العلمــّي العربــّي، وبرفــع العوائــق التــي تحــول دون بلــوغ اإلنتــاج المعرفــّي 
بالعرب�ّيــة مــدارج الرقــّي الفكــري والعلمــّي. وال يخفــى أّن مــن شــروط قيــام 
ونجــاح أّي نهضــة فكريــة وحضارّيــة شــرط امتــالك األمــة الناهضــة للغــٍة جامعــة، 

ــا لت�كــون ِعمــاد التفكــري والتعبــري عــن الفكــر." ــا ومعجميًّ مؤّهلــة بنيويًّ

أّمــا المحــاور المطروحــة أمــام الباحثــي واألكاديميــ�ّي لالســت�كتاب والمشــاركة 
فهــي: الت�أثــري والت�أثــّر بــي اللغة والفكر، سياســات التخطيط اللغوي ّوتنفيذها، 
العالقــة بــي العرب�ّيــة لغــة للمعرفة وللغًة للمصطلح، تعــّرف التجارب التطبيقّية 
لدعــم العالقــات بــي اللغــة واإلنتــاج المعرفــّي، تطويــ�ر أدوات معياريــّة لقيــاس 
الكفــاءة اللغوّيــة األكاديمّيــة للناطقــي بالعرب�ّيــة، مقــّررات اللغــة العرب�ّيــة فــي 
الجامعــات العرب�ّيــة، رصــد الوظائــف اللغوّيــة الالزمــة لالرتقــاء بالقــراءة والكتابــة 
النقدّيــة، تطويــ�ر وســائل لرفــع كفــاءة الباحثــي فــي اللغــة العرب�ّيــة ألغــراض 
أكاديمّيــة ومهنّيــة، مســاهمة وارثــي اللغــة العرب�ّيــة مــن خرّي�جــي المــدارس 
األجنبّيــة فــي العرب�ّيــة لغــة للمعرفــة، وإســهامات الت�كنولوجيــا في رفــع كفاءة 

التعليــم والتعّلــم.
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حكم إيران: الســلطة والسياسة يف الجمهورية اإلسالمية

إعداد الطالب: عمر عزي�ز.

اســتضاف الســمنار البحثــي لربنامــج العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة 
ــر 2018 الربوفيســور مهــران كامرافــا، فــي محاضــرة  يــوم الخميــس 25 أكتوب

ــ�ران: الســلطة والسياســة فــي الجمهوريــة اإلســالمية". بعنــوان " حكــم إي

حــاول الدكتــور اإلجابــة علــى ثالثــة أســئلة رئيســية خــالل كلمتــه. مــن هــم 
الفاعلــي األساســي�ي فــي الدولــة اإليرانيــة؟، هــل إيــ�ران إســالمية أم مثــل 
هلل  هــي  هــل  إيــ�ران؟  فــي  الشــرعية  مكونــات  ماهــي  شــيوعية؟  الصــي 
بمــا أنهــا إســالمية؟ هــل هــي مقبوليــات أم مشــروعيات؟ مــا هــو النظــام 

إيــ�ران؟ فــي  السياســي 

السياســي  النظــام  مفهــوم  إلــى  البدايــة  فــي  مهــران،  الدكتــور  تطــرق 
اإليرانــي والمؤسســات السياســية والفاعلــي السياســي�ي المعتمديــن فــي 
الدولــة. وحــاول الدكتــور خاللهــا تفكيــك بنيــة النظــام السياســي اإليرانــي، 
مــن حيــث الممارســة واإلجــراءات، وبــي كامرافــا أن النظــام اإليرانــي يمكــن أن 
ينقســم إلــى أربعــة مؤسســات كــربى: هــي القيــادة، التمثيــل العــام، مراقبــة 

ــل. ــور كل مؤسســة علــى حــدة بالتفصي النظــام، واألمــن. اســتعرض الدكت

حيــث اعتــرب أن مؤسســة القيــادة مكونــة مــن مؤسســتي رئيســيتي: مؤسســة 
واليــة الفقيــه والتــي تحــدد سياســة الدولــة، ومؤسســة الرئاســة التــي تنفــذ 
والتــي  العــام،  التمثيــل  مؤسســة  بعدهــا  الدكتــور  واســتعرض  السياســات. 
بدورهــا قســمها إلــى ثــالث أقســام: المجلــس )الربلمــان(، مجلــس األمنــاء أو 
مجلــس الخــرباء، مجلــس المدينــة والــذي يتحــدد مــن قبــل انتخابات شــعبية. انتقل 
بعدهــا لمؤسســة مراقبــة النظــام، والتــي هــي فــي جوهرهــا عبــارة عــن ثــالث 
مؤسســات: مؤسســة الوصــي الــذي يت�أكــد مــن مداومــات المجلــس )الربلمــان(، 
والمجلــس،  الوصــي  مؤسســة  بــي  المشــاكل  يحــل  الــذي  الخــرباء  مؤسســة 

المجلــس األعلــى يســتعرض كل عمليــات النظــام وحــل الصراعــات الداخليــة.

إلــى  اإليرانــي  األمــن  الدكتــور مهــران جهــاز  األمــن فقســم  بخصــوص  أمــا   
أربعــة أقســام: االســتخبارات اإليرانيــة، قــوات الثــورة، قــوات الجيــش النظاميــة 
إيــ�ران،  الشــرعية فــي  ليتنــاول  النقــاش بعدهــا  تــم فتــح  المدينــة.  وقــوات 
والتــي اعتربهــا الدكتــور مــن بــي أكــر األمــور مناقشــة فــي الشــارع اإليرانــي. 
المنطقــة،  فــي  اإليرانــي  التوســع  محــددات  إلــى  أيضــا  التطــرق  تــم  كمــا 
والــذي اعتــربه الدكتــور فــي األســاس حمايــة إيــ�ران نفســها، فمعظــم الــدول 
المحيطــة بالجمهوريــة اإلســالمية تحــت حمايــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
ــ�ج علــى األيديولوجيــة مــن حيــث المفهــوم ومــن  كمــا تــم فــي األخــري التعري

حيــث أنهــا أحــد المحــددات فــي هــذه التوســعات. 
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"العادات والتقاليد القطرية" أول نشــاطات مكتب رابطة خريجي معهد الدوحة

 14 األحــد  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  خري�جــي  رابطــة  مكتــب  أقــام 
أكتوبــر 2018 أولــى نشــاطاته لطلبــة المعهــد، فــي ورشــة تفاعليــة تمحــورت 
حــول "العــادات والتقاليــد القطريــة، أماكــن التجــول فــي قطــر، وكــذا قواعــد 
المعرفــة  خــالل  مــن  النشــاط  أهميــة  وت�أتــي  المعهــد"،  فــي  الســلوك 
وعــن كثــب لواقــع التشــريعات القطريــة، وعــن االلمــام بالســياق الثقافــي 

القطــري. للمجتمــع 

علمــا أن رابطــة خري�جــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، والتــي تعتــرب فــي 
مراحلهــا الت�أسيســية األولــى هــي بمثابــة مجتمــع تفاعلــي، يضــم خري�جــي 
المعهــد، وتعنــى بخلــق بيئــة تفاعليــة تضمــن عالقــة مســتدامة بــي إدارة 

وإتاحــة  احتياجاتهــم  لتلبيــة  وخري�جيــه،  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد 
فــرص ناجعــة لهــم ممــا يســهم فــي تنميــة المجتمــع وتعزيــ�ز حضــور وريــادة 

المعهــد إقليميــا ودوليــا.

تعنــى الرابطــة كذلــك بإقامــة دورات بنــاء قــدرات وتعزيــ�ز الجاهزيــة لصالــح 
الخري�جــي، ناهيــك عــن مختلــف األنشــطة، يضــاف إلــى ذلــك توفــري خدمــات 
ت�تعلــق باالستشــارات األكاديميــة والبحثيــة وذات الصلــة. كمــا تدعــم الرابطــة 
تعزيــ�ز صــورة المعهــد، وســمعته داخليــا وخارجيــا، وتشــجع تنميــة القــدرات 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالــدورات التدري�بيــة والخدمــات المجتمعيــة والتطــوع، 

بــي مجتمــع الخري�جــي.
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رنا سبليني لنرشة زاجل: 
"أتيت إىل املعهد إلمياين بالرؤية التي يحملها واملرشوع الذي يحّقق هذه الرؤية"

"أنا محظوظة جًدا أنّني وصلت يف مرحلة تأسيس برامج العربيّة يف مركز اللغات"

نســتضيف في هذا العدد من نشــرة زاجل، األســتاذة رنا ســبليني، المحاضرة 
في مركــز اللغات.. 

من هي رنا سبليني؟

أدّرس اللغــة العرب�يــة فــي مركــز اللغــات فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
والحريــة  االنفتــاح  مــن  بيئــة  فــي  بــريوت  فــي  ونشــأت  ولــدت  العليــا، 
الفكريــة إلــى حــّد بعيــد، وتخّصصــت فــي األدب العربــي الكالســيكي )تجــّوًزا( 
الثقافــات  متعــددة  تجــارب  حصيلــة  اليــوم  وأنــا  نفســي،  فــي  لهــًوى 

ومناهــج علميــة مختلفــة.

حدثينا عن خلفيتك الدراسية واملهنية؟

درســت أّواًل العلــوم السياســّية فــي الجامعــة األمريكّيــة فــي بــريوت، 
وبعدهــا أكملــت الماجســتري فــي اللغــة العرب�ّيــة وآدابهــا فــي الجامعــة 
نفســها حيــث عملــت فــي تدريــس اللغــة العرب�يــة للناطقــي بغريهــا منــذ 
عــام 2003. عملــت كذلــك بضعــة أعــوام مدّرســة للغــة العرب�يــة فــي 
مدرســة اإلنرتناشــونال كولــدج فــي بــريوت قبــل أن أنتقــل إلــى ألمانيــا 
لمتابعــة دراســة الدكتــوراه فــي جامعــة مونســرت. أثنــاء هــذه الفــرتة 
عملــت فــي مشــاريع بحثيــة فــي الجامعــة 
ومارســت أعمــال متفرقــة فــي التحقيــق 
عــام  منــذ  انتقلــت  والرتجمــة.  والتحريــ�ر 
إلــى الدوحــة لاللتحــاق بهيئــة  ونصــف 

التدريــس فــي المعهــد.  

ما الذي يستهويك أكرث: البحث أم التدريس؟

ســؤال صعــب. ألننــي أجــد نفســي فــي المهنتــي 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  المحرتفــي  المثقفــي 
ــر يقــرأ مــا نكتــب أو يكتبــون،  ــع فــي هــذه الدوائ ــا أن الجمي وليــس صحيًح
أنــت  ت�تفاعــل  فــي حــي أن الطــالب يتفاعلــون فــي الصــف وي�جعلونــك 
نفســك مــع نصوصــك بطريقــة جديــدة ومختلفــة وتجعلــك تصحــح أفــكارك 

ومفاهيمــك. أعشــق قاعــات التدريــس وملمــس الكتــب والكراســات.

ما جديدكم مبركز اللغات؟

فيما يتعلق بالربامج العرب�ية، نطلق هذه الســنة الدراســّية في مركز اللغات 
برنامــج زمالــة الدوحــة للعرب�يــة والعلــوم االجتماعيــة بالنســخة الكاملــة بعــد 
مرحلــة تجري�بيــة فــي الفصل الماضي. فقد فّعلنا بالتعــاون مع مكتب القبول 
والتســجيل وشــؤون الطــالب آليــة التحــاق الطــاّلب بربنامــج اللغــة العرب�يــة 
إلــى جانــب انتســابهم لعــدد مــن مقــررات المعهــد فــي العلــوم االجتماعيــة 
واإلنســانية. ونحــن نســتقبل ضمــن الربنامــج هــذا الفصــل مجموعــة طالبــات 
مــن قســم الدراســات العرب�يــة واإلســالمية فــي جامعــة برلــي الحــرة فــي 
ألمانيــا يدرســن هنــا العرب�يــة فــي مقــّرر مكّثف للمســتوى المتقــدم ويحضرن 
مستمعات في مقررات من اختيارهن، عالوة على مشاركتهّن في نشاطات 
تبــادل لغــوي وعلمــي وثقافــي مــع طــاّلب المعهــد مــن كاّفــة التخّصصــات. 
ويشــّكل برنامــج زمالــة الدوحــة قنــاة الســتقبال طــالب الجامعــات األجنبّيــة 
بالمعهــد وأســاتذتها، وحاضنــة لمــن يرغــب منهــم فــي قضــاء فصــل دراســي 
أو أكــر ليجمــع بــي دراســة العرب�ّيــة واإلفــادة مــن مقــّررات المعهــد بالعرب�يــة 
لكسب خربة في مجال اختصاصه األكاديمي أو المعاونة بمشروعات األبحاث 

المتعــّددة فــي المعهــد. 
ــة بــي اكتســاب  ــا لعقــد نــدوة بعنــوان "العرب�ّي إلــى ذلــك يســتعّد المركــز حالًي
ــ�ز  المعرفــة وإنتاجهــا" فــي 3و4 مــارس 2019 تــروم است�كشــاف الســبل لتعزي
دور العرب�ّية لغة رئيســة في اكتســاب المعرفة وإنتاجها، ولت�كوي�ن جيل جديد 
من المثّقفي الملتزمي بقضايا المجتمعات العرب�ّية والمتمّكني من أسباب 
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اإلبــداع العلمــي والمعرفــي وأدواتــه، والقادريــ�ن علــى مواكبــة التحــّوالت 
الكربى التي تشــهدها ميادين العلم والفكر والت�كنولوجيا واإلســهام فيها 
مــن منطلقــات خلفّيتنــا الحضارّيــة التــي تعــّد اللغــة العرب�ّيــة وعاءهــا المكــي. 
وتضــم هــذه النــدوة مســاهمات قّيمة من أســاتذة وباحثي مــن داخل معهد 
الدوحة والمركز العربي الذين ت�تنوع اختصاصاتهم ويشــغلهم ســؤال اللغة، 

إلــى جانــب مشــاركي محلّيــ�ي ودولّيــ�ي.   
كمــا يفتــح مركــز اللغــات البــاب هــذا العــام للمهتّمــي بدراســة اللغــة العرب�يــة 
مــن خــارج المعهــد الذيــن يتزايد عددهم ويقــّدم في فصل الخريــف دورة في 
المســتوى االبتدائي على أن ت�تبعها مســتقباًل دورات في مســتويات أخرى.

ويســتمّر المركــز فــي تقديــم دورات اللغــة العرب�ّيــة لألســاتذة والباحثــي 
والعاملــي فــي المعهــد والمركــز العربــي ودورات العرب�ّية ألغــراض أكاديمّية 

لطــاّلب الماجســتري مــن كّل االختصاصــات. 

كيف تقضني وقتك بالدوحة؟

أحــّب  الوقــت  ســمح  ومتــى  العمــل  فــي  الوقــت  معظــم  أقضــي 
المشــاركة فــي الفعاليــات الثقافيــة فــي الدوحــة وأحــّب أيًضــا ممارســة 

الطاولــة. كــرة  رياضــة 

املشاريع التي تعملني عليها؟

وهــذه  الدكتــوراه  أطروحــة  كتابــة  مــن  األخــرية  المراحــل  فــي  اآلن  أنــا 
أولوّيتــي البحثّيــة األساســّية اآلن. إلــى جانــب ذلــك مــا زلــت ناشــطة فــي 
ــا متابعــة  ــا، حيــث أحــاول مــن هن ــة فــي ألماني ــة واجتماعّي ــة ثقافّي جمعّي
ــة  ــة للعاملــي فــي مجــال الخدمــة االجتماعّي تنفيــذ برنامــج تعليــم العرب�ّي
قــد  كنــت  الــذي  مونســرت  مدينــة  فــي  الحكومّيــة  الدوائــر  ولموّظفــي 
أّسســته فــي نهايــة 2015 مــع وصــول أعــداد مــن الالجئــي إلــى البــالد، كمــا 
اإلشــراف علــى إصــدار مجّلــة ثقافيــة واجتماعيــة باأللمانيــة والعرب�يــة. 

كلمة أخرية

إصدارهــا  فــي  جهودكــم  علــى  وأشــكركم  باســتمرار  زاجــل  نشــرة  أتابــع 
وعلــى اختيــار الموضوعــات، كمــا أوّد أن أهّنــئ مكتــب االّتصــاالت والعالقــات 
الخارجّيــة علــى نشــاطه وأشــكر مواصلــة دعمــه عمــل مركــز اللغــات بــكّل 

األشــكال والوســائل. دمتــم بخــري وأرجــو لكــم كل التوفيــق.

"اعترب نفيس حصيلة تجارب متعددة الثقافات ومناهج علمية مختلفة"
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الدكتور عمر عاشــور يســلّط الضوء عىل برنامج " برنامج الدراسات األمنية النقدية"

قــال الدكتــور عمــر عاشــور -رئيــس برنامــج الدراســات األمنيــة النقديــة- بمعهــد 
الدوحــة للدراســات العليــا: إن المعهــد يطــرح أول برنامــج فــي المنطقــة العرب�يــة 
مراجعــة  أن  إلــى  مشــريً�  األمنيــة،  الدراســات  فــي  والشــمول  العمــق  بهــذا 
المقــررات وهيــكل الربنامــج تمــت مــن قبــل خــرباء عالمي�ي مرموقــي من جامعة 
أوســلو، والمؤسســة الرنوي�جيــة الرســمية ألبحــاث الدفــاع، وقســم دراســات 
الحــرب بكليــة الملــك بجامعــة لنــدن، وأوضــح أن عــدم اإللمــام بالدارســات األمنية 
واالســرتاتيجية ودراســات النــزاع، وضعــف آليــات حــل النــزاع بطــرق غــري عنيفــة مــن 
العوامــل الرئيســية التــي أدت إلــى ظهــور تهديــدات أمنيــة بالمنطقــة العرب�يــة، 
ونــوه بــأن الدراســات األمنيــة ُتعــد مــن أســرع مجــاالت البحــث والتدريــس نمــوً� 

وتطــورً� فــي العالــم األكاديمــي الغربــي. وإلــى نــص الحــوار: 

العلوم األمنية مدنية أم عسكرية؟

الدراســات األمنيــة ُتــدرس باألســاس فــي جامعــات مدنيــة، فمثــالً يوجــد فــي 
أمــريكا 119 برنامجــًا للدراســات العليــا فــي الدراســات األمنيــة، وفــي بريطانيــا 

يوجــد 79 برنامجــًا بتخصصــات دراســات أمنيــة مختلفــة.

وهل تدرس هذه الربامج يف جامعات مدنية؟

األغلبيــة الســاحقة مــن هــذه الربامــج ُتــدرس فــي جامعــات مدنيــة، ويــدرس 
للغايــة  مفيــدة  األمنيــة  الدراســات  ألن  وذلــك  ومدنيــون،  عســكري�ون  فيهــا 
واألكاديميــ�ي  والباحثــي  والصحافيــ�ي  »كالدبلوماســي�ي  المدنيــ�ي  مــن  لــكل 

المنتمــي  وكذلــك  األمنيــة،  التطــورات  بتحليــل  المختصــي  واالستشــاري�ي 
المتحــدة«،  كاألمــم  الدوليــة  الحكوميــة  بالمنظمــات  لاللتحــاق  الســاعي  أو 
العلــوم  فــي  يدرســونه  مــا  إلــى  ســتضيف  ألنهــا  واألمنيــ�ي،  والعســكري�ي 
العســكرية المحضــة والعلــوم الشــرطية، خاصــة فيمــا يتعلــق باألمــن البيئــي 
والبشــري، ودراســة األســباب السياســية واالجتماعيــة لظواهــر مثــل اإلرهــاب 
والحــروب األهليــة، وكيفيــة طــرح حلــول مســتدامة واســرتاتيجيات للوقايــة مــن 

تلــك الظواهــر، وبالتالــي تحــرر المجتمعــات مــن هــذه التهديــدات.

وهل بالفعل هذه الدراسات تتطور باستمرار؟

نمــوً�  والتدريــس  البحــث  مجــاالت  أســرع  مــن  واحــدة  األمنيــة  الدراســات  ُتعــد 
وتطــورً� فــي العالــم األكاديمــي الغربــي، مــع اآلالف مــن الكتــب والمقــاالت 
العلميــة الجديــدة التــي تــم نشــرها خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، وخاصــة 
حــول منطقتنــا العرب�يــة، ولــم ينعكــس هــذا النمــو الهائــل فــي التدريــس والبحث 

فــي مؤسســات التعليــم العالــي العرب�يــة.

وما التخصصات األقرب لكم يف العلوم اإلنسانية -أقصد حال تدشني 

برنامجكم- أي تخصصات يف البكالوريوس لها األولوية؟

 الدراســات األمنيــة متعــددة التخصصــات بطبيعتهــا، ومرحــب بخري�جــي العلــوم 
االجتمــاع،  وعلــم  والتاريــ�خ،  والجغرافيــا،  الدوليــة،  والعالقــات  السياســية، 
والشــرطية  العســكرية  الكليــات  وخري�جــي  واالتصــاالت،  واإلدارة،  واالقتصــاد، 
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واالســرتاتيجية، واإلعالم والصحافة، وغريهم من خري�جي العلوم االجتماعية، 
وبالت�أكيــد ســننظر فــي طلبــات القبــول مــن التخصصــات األخــرى.

ما التخصصات الدقيقة التي يطرحها برنامج العلوم األمنية باملعهد؟

برنامــج ماجســتري فــي الدراســات األمنيــة النقديــة فــي معهــد الدوحــة، يطــرح 
النقديــة،  األمنيــة  الدراســات  اختياريــة، ومنهــا:  مــواد  أساســية و4  مــواد   8
البحــث،  مناهــج  المســلح،  النــزاع  فهــم  والحــروب،  االســرتاتيجية  النظريــات 
البيئــي واإلنســاني، األمــن اإلقليمــي  المدنية-العســكرية، األمــن  العالقــات 
والدولــي، دراســة التنظيمــات المســلحة غــري الحكوميــة، وبنــاء علــى هــذه 
المــواد التخصصيــة يختــار الطالــب موضــوع رســالة الماجســتري الــذي ســيتخصص 

فيــه بدقــة.

وهل األوضاع األمنية يف املنطقة العربية أسبابها سياسية، أم أن 

العكس صحيح؟

هــذا موضــوع يطــول شــرحه، ولكــن ســريعًا، ســوء إدارة العديــد مــن األزمــات 
السياســية واالجتماعيــة، وعــدم اإللمــام بالدراســات األمنيــة واالســرتاتيجية 
مــن  كانــت  عنيفــة،  غــري  بطــرق  النــزاع  حــل  آليــات  وضعــف  النــزاع،  ودراســات 
العوامــل الرئيســية التــي أدت إلــى ظهــور تهديــدات أمنيــة، كانــت المنطقــة 

فــي غنــى عنهــا، ولديهــا قــدرة علــى تجاوزهــا.

هل تطرح أي من جامعات املنطقة برنامجاً مشابهاً؟

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يطــرح أول برنامــج فــي المنطقــة العرب�يــة 
بهــذا العمــق والشــمول فــي الدراســات األمنيــة »تمتــد مــن دراســات مكافحــة 
اإلرهــاب والتمــردات المســلحة وحتــى األمــن اإلنســاني والبيئــي«، وكذلــك هــو 
أول برنامــج للدراســات األمنيــة »النقديــة« فــي المنطقــة العرب�يــة والشــرق 

األوســط.

وماذا عن أهمية هذا الربنامج؟

 ت�أتــي أهميــة ذلــك بســبب: تمحــور معظــم الدراســات األمنيــة التقليديــة حــول 
مفاهيــم ومنظــورات غرب�يــة، وحاجــة المنطقــة إلــى توســيع مفهــوم »األمــن« 
ليشــمل األمــن اإلنســاني والبيئــي والغذائــي والمجتمعــي، وال ينحصــر فقــط 

فــي أمــن الــدول.

والحاجــة لفهــم ودراســة األزمــات األمنيــة داخــل ســياقاتها التاريخيــة، وكذلــك 
التفكــري النقــدي والمــدروس فــي بعــض النظريــات الســائدة فــي الدراســات 
األمنيــة التقليديــة، والحاجــة إلــى االعتمــاد علــى مصــادر معرفيــة أصليــة فــي 
البحــث والتدريــس، وتقليــل االعتمــاد الســائد علــى مصــادر معرفيــة ثانويــة أو 
حتــى »الربوباجنــدا« المكّثفــة أحيانــًا. وي�وجــد برنامجــان للدراســات األمنيــة فــي 
دولــة اإلمــارات »فــي الجامعــة األمريكيــة فــي دبــي، وفــي جامعــة خليفــة«، 
وكذلــك فــي جامعــة نايــف للعلــوم األمنيــة بدولــة الســعودية، مــع اختــالف 
برنامجنــا فــي معهــد الدوحــة مــن حيــث طبيعتــه وعمقــه وحجمه وعــدد مواده 

ونوعيــة تخصصاتــه والخلفيــة األكاديميــة والمعرفيــة ألســاتذته كمــا أشــرت.

وهل لديكم تعاون مع أي من الجامعات العاملية التي تطرح برامج 

مشابهة؟

نعــم، نرتــب للتعــاون مــع جامعــات عرب�يــة مثــل جامعــة قابــوس فــي ســلطنة 
ُعمــان وجامعــة الكويــت، كمــا ســنفعل ذلــك مــع بعــض الجامعــات الغرب�يــة مثــل 
جامعتــي اكســرت وكينجــز »كليــة الملــك بجامعــة لنــدن« فــي بريطانيــا، وجامعــة 

أوســلو فــي الرنويــ�ج.

ومن أين تحصلون عىل االعتامد األكادميي لربامجكم؟

 مــن وزارة التعليــم والتعليــم العالــي فــي قطــر، هــذا وقــد تمــت صياغــة 
مقــررات الربنامــج وفقــًا ألعلــى المعايــ�ري األكاديميــة المتبعــة فــي الجامعــات 
وتمــت  واالســرتاتيجية،  األمنيــة  الدراســات  مجــال  فــي  المتميــزة  العالميــة 
مراجعــة المقــررات وهيــكل الربنامــج مــن قبــل خــرباء عالميــ�ي مرموقــي مــن 
الدفــاع، وقســم  ألبحــاث  الرســمية  الرنوي�جيــة  أوســلو والمؤسســة  جامعــة 
دراســات الحــرب بكليــة الملــك بجامعــة لنــدن، وقــد تــم تحديــث وتطويــ�ر الربنامــج 
الكليــات بمجلــس معهــد  الرئيــس وعمــداء  بنــاء علــى مراجعــة شــاملة مــن 

الدوحــة للدراســات العليــا، وكذلــك مــن مجلــس أمنــاء المعهــد.

وأخريا.. كم عدد الطالب املخطط قبولهم يف الدفعة األوىل؟

حتــى اآلن، ُيقــّدر عــدد طــالب الدفعــة األولــى فيمــا بــي 15 و20 طالبــًا وطالبــة 
تقري�بــًا.
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يف يوم األمم املتحدة، معهد الدوحة 

)The Siege of Jadotville( يعرض فلم حصار جادوتفيل

إعداد الطالبة: كرمل خالد.

نظــم قســم الخدمــات الطالبيــة بمعهــد الدوحــة نشــاطا طالبيــا هــدف إلــى 
إحيــاء يــوم األمــم المتحــدة مــن خــالل عــرض فلــم حصــار جادوتفيــل. ومثــل 
النشــاط مناســبة للحديــث أكــر عــن منظمــة األمــم المتحــدة كمنظمــة 
عالميــة تســعى إلحــالل الســالم واألمــن فــي مناطــق النــزاع. وقــد تــم 
تقديــم الفلــم مــن طــرف الطالبــة ربــاب كاردالس مــن برنامــج الصحافــة التي 
كلفــت بتســي�ري المناقشــة وتقديــم بعــض المعلومــات عــن األمــم المتحــدة.

الفيلــم عبــارة عــن درامــا ت�تحــدث حــرب خاضتها وحــدة الجيــش األيرلندية في 
بعثــة األمــم المتحــدة لحفــظ الســالم في الكونغــو خالل العــام ١٩٦١.

بــدأت قصــة الفيلــم باغتيــال رئيــس الــوزراء الكونغولــي باتريــس "لومومبا" 
وانــدالع الحــرب األهليــة. مــع انفصــال دولــة "كاتانغــا" الغنيــة بالمعــادن 
تحــت قيــادة "مويــ�زي تشــومبي" يعــي األمــي العــام لألمــم المتحــدة 
"داغ همرشــولد كونــور كــروز أوبرايــن رئيســا لبعثــة لألمــم المتحــدة لحفــظ 
الســالم. يقــول همرشــولد، فــي حديــث خــاص، ألوبريــ�ن إن أزمــة كاتانغــا 
قــد تــؤدي إلــى انــدالع الحــرب العالميــة الثالثــة وتطلــب مــن الدبلوماســي 

اإليرلنــدي اتخــاذ إجــراءات هجوميــة.
وفــي الوقــت نفســه، يقــود قائــد الجيــش األيرلنــدي بــات "كوينــالن" شــركة 
مشــاة مــن قــوات حفــظ الســالم األيرلنديــة التــي تصــل إلــى مجمــع األمــم 
المتحــدة بالقــرب مــن جادوتفيــل. بعــد فحــص المجمــع، قــرر "كوينــالن" أنــه 

مفتــوح علــى مصراعيــه للهجــوم وأمــر رجالــه بحفــر الخنــادق.

  
فــي تلــك األثنــاء، يأمــر أوبرايــن قــوات األمــم المتحــدة بشــن هجــوم علــى 
ــل. بينمــا  ــة التــي تحتفــظ بهــا الكاتنغيــة فــي إليزابيثفي المبانــي الحكومي
يحــاول جنــود حفــظ الســالم الهنــود االســتيالء علــى محطــة اإلذاعــة فــي 
المدينــة، ُيقتــل ثالثــون كاتانغــا غــري مســلحي بنــريان األســلحة والقنابــل 

اليدويــة. 
بعــد العديــد مــن موجــات المعركــة الممتــدة، أجــربت الشــركة اإليرلنديــة 
علــى االستســالم لقــوات فولــك بعــد نفــاد الذخــرية. وهــم محتجــزون فــي 
ســجن كاتنغيــة لمــدة شــهر تقري�بــًا، ثــم يطلق ســراحهم في صفقــة لتبادل 

الســجناء ويســمح لهــم بالعــودة إلــى ديارهــم.
مباشــرة بعــد االنتهــاء مــن عــرض الفلــم تناقــش الطــالب والحضــور بالفكــرة 
العامــة للفلــم، والرســائل السياســية واإلنســانية المضمنــة مــن خاللــه، 
وتســاءلوا عــن فكــرة الدعايــة األمريكيــة لقــوات حفــظ الســالم التابعــة 
لألمــم المتحــدة. بينمــا نقــد الحضــور تغّيــب شــعب الكونغــو ذاته فــي الفلم 

إذ رأوا أنهــم جــزء أساســي مــن الصــراع. 
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نادي التنمية املســتدامة يدشن أول نشاطاته

الخدمــات  قســم  عليــه  يشــرف  الــذي  المســتدامة  التنميــة  نــادي  يدشــن 
الطالبيــة أول نشــاطاته بمشــاركة بعــض أعضائــه فــي مؤتمــر قطــر للمبانــي 
 3 إلــى  أكتوبــر   28 مــن  الممتــد  لالســتدامة  قطــر  أســبوع  ضمــن  الخضــراء 

 .2018 نوفمــرب 

وتــربز قيمــة هــذا المؤتمــر الســنوي فــي إعطــاءه صــورة إجماليــة عــن آخــر 
المســتجدات واإلنجــازات فــي توجــه االســتدامة التــي ت�تبنــاه رؤيــة قطــر 2030. 

وقــد قــام أعضــاء المجلــس الت�أسيســي للنــادي بالتنســيق مــع بعــض الجهــات 
المعنيــة والمهتمــة بمجــال التنميــة المســتدامة مثــل مجلــس قطــر للمبانــي 
المجلــس  أعضــاء  ناقــش  حيــث   ،  cities for our futures ومؤسســة  الخضــراء 
الت�أسيســي للنــادي فــرص التعــاون المســتقبلية معهــم علــى ســبيل المثــال 
االســتضافة وتقديــم تدريــب ألعضــاء النــادي وطــالب معهــد الدوحــة بشــكل عام.

ــراء الجلســات النقاشــية باالستفســار عــن  ــادي فــي إث كمــا ســاهم أعضــاء الن
ماهيــة الفــرص المتاحــة لطــالب معهــد الدوحــة للدراســات العليــا خصوصــًا 
وكيفيــة  واإلعــالم  التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  السياســات  مجــال  فــي 
فــي  تســخريه  وكيفيــة  تعليــم  مــن  الدوحــة  معهــد  يقدمــه  مــا  بــي  الربــط 
ذلــك،  إلــى  إضافــة   .2030 قطــر  رؤيــة  لتحقيــق  القطــري  المجتمــع  خدمــة 
فقــد أعــرب الســيد حمــودة يوســف، رئيــس قســم االتصــال فــي مجلــس قطــر 
للمبانــي الخضــراء ألعضــاء النــادي عــن نيتــه فــي توجــه المجلــس فــي ت�كويــ�ن 
دراســات بحثيــة والتــي يمكــن ألعضــاء النــادي وطــالب المعهــد أن يكونــوا مــن 
ضمــن هــذا التوجــه كباحثــي أكفــاء كاًل فــي تخصصــه. ويشــكل أســبوع قطــر 
لالســتدامة فرصــة مناســبة للطــالب فــي الرتويــ�ج للمعهــد وتخصصاتــه وهــذا 

مــا توضــح مــن خــالل الدردشــات والنقاشــات بــي الحضــور وأعضــاء النــادي. 
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زيارة طلبة من كلية أحمد بن محمد العســكرية إىل معهد الدوحة للدراســات العليا

العســكرية  محمــد  بــن  أحمــد  بكليــة  الدوليــة  العالقــات  قســم  طلبــة  قــام 
بزيــارة إلــى معهــد الدوحــة للدراســات العليــا  يــوم االثنــي 29 نوفمــرب، حيــث 
اســتمعوا لشــرح مفصــل عــن برامــج الماجســتري فــي المعهــد، بحضــور الدكتــور 
عبــد الوهــاب األفنــدي عميــد كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، والدكتــور 

إبراهيــم فريحــات رئيــس برنامــج إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني، والدكتــور 
عمــر عاشــور رئيــس برنامــج الدراســات األمنيــة والنقديــة، والدكتــور خليــل 
العنانــي رئيــس برنامــج العالقــات الدوليــة والعلــوم السياســية، واألســتاذ 

ــر القبــول. محمــود أحمــد مدي
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يوم كنت صغريا..

د. علي المسرتيحي 

كنــت طفــال صغــريا، صغــريا جــدا.. لكنــي كنــت 
"عنيــدا".. ذلــك عندمــا كان العنــاد يســتحي أن 
ــا طفــل  يدخــل رأســي الغــّض، فهــو شــيخ وأن
والقــدر  الهيبــة  صاحــب  فالشــيخ  صغــري.. 
الرفيــع ال يعبــأ بعنــاد طفــل صغــري وال يعبــأ 
باللعــب مــع مــن كان بمثــل عمــري.. فألبــس 
فيقبــل  بنــّد..  نِــّدا  ألقارعــه  الشــيخ  ثــوب 
التحــدي، مــرة أغلبــه فأوّقــره، ومــرة يغلبنــي 

فيصفعني على خدي الطري!

كنــت طفــال صغــريا، صغــريا جــدا.. لكنــي كنــت "ُمصــّرا".. ذلــك عندمــا بــدأ اإلصــرار يبنــي 
لــه عشــا برأســي، يرقــد بســالم، يبيــض فيــه ويفــّرخ كل يــوم، فصنــع مســتعمرة 
مــن الخيبــة واألمــل.. مــن النجــاح والفشــل.. لكنــه ال زال يســافر ويعــود، وال يجــد 
الراحــة إال برأســي العنيــد! كنــت أزهــو بإصــراري، واحيطــه بقفــص مــن القــش 
منســوجا مــن الســّرية والكتمــان، فمــرة تغــدر بــي الخيبــة ويصفعنــي الفشــل، 

ومــرة يفضحنــي النجــاح ويحدونــي األمــل.. 

واآلن؟ اآلن بخريــف العمــر أصبحــت شــيخا، شــيخا جــدا.. وأصبحــت الحيــاة والفصــول 
واأليــام تاريخــا مثقــال بــكل صنــوف الذكريــات.. وظننــت أننــي نســيت متــى وأيــن 
تركــت نفســي آخــر مــرة.. بحثــت عنهــا فــي كتبــي، فــي دفاتــري وفــي قصاصــات 
أوراقــي العتيقــات.. فتشــت عنهــا بالصــرر المحشــوة بأكــوام من األمل المنســية 
فــي ســدة الذكريــات فــي بيتنــا القديــم.. حتــى وجدتهــا ال زالــت هنــاك تنــام 
هانئــة مســتغرقة، فــوق الصخــرة المنبســطة المكســوة بحبــات الحصــى الصغــري 
بجانــب "خــرزة" بئــر بيتنــا العتيــق، وقــد نهــش الحصــى خــدي الطــري الصغــري، تــاركا 
آثــاره ندبــا ســرعان مــا ت�تــوارى كآخــر توقيــع للزمــن علــى عتبــة بيتنــا العتيــق 
قبــل شــتاء ممطــر جــارف.. لقــد كــربت بعــد ذلــك الشــتاء كثــريا.. كثــريا جــدا! لكننــي 
وجــدت نفســي بعــد رحلــة العمــر ال زلــت ذلــك الطفــل العنيــد، أصــارع العمــر نـِـدا بنّد، 
وكل مــرة يغلبنــي، فيصفعنــي علــى خــدي الطــري تــاركا آثــاره ندبــا تنتظــر بعــّزة 

وكربيــاء صفعتــه التاليــة!  

اذهــب أيهــا العمــر.. ارحــل وإمــض الــى قــادم األيــام وخــذ معــك كل العمــر.. فقــط 
اتــرك لــي الصــرر المحشــوة بأكــوام األمــل المنســية فــي ســدة الذكريــات فــي 
بيتنــا العتيــق.. خــذ معــك مــا تشــاء مــن العمــر واتــرك لــي الصخــرة المنبســطة 
المكســوة بحبــات الحصــى الصغــري بجانــب بئــر بيتنــا العتيــق، ألضــع خــدي الطــري 
ــام طفــال  ــزال ، فأن الصغــري علــى صدرهــا الدافــئ كلمــا صفْعتنــي أنــت بعــد كل ن

هانئــا مســتغرقا كمــا تنــام الذكريــات.

 نفحات سعادة يف غياهب الغربة

الطالبة: رباب كردالس 

أمطــرت الســماء نــرات عطــرة مــن الســعادة 
تجســدت فــي أشــكال مختلفــة فــكان أحدهــا 
فــي  المشــتاقة  الــروح  دواء  األصدقــاء، 
الحنــي  كتــف  علــى  تربــت  النائيــة  الغربــة 
وتضمــد ثغــرات الوحــدة ثــم تســقيك جرعــة 
انتمــاء، تعانــق مخاوفــك وتبحــر بــك صــوب 
ضفــاف األمــل واألهــم مــن هــذا كلــه أفــق 
المعرفــة الــذي تســبح فــي قالبــه الراقــي 

ليقدموه لك على طبق من ذهب. 

ــل  ــن تعرفــت عليهــم منــد وطأتــه قدمــاي، ب إنهــم طــالب معهــد الدوحــة الذي
لنقــل عندمــا ركبــت الطائــرة أول مــرة مــن المغــرب ففيهــا تعرفــت علــى طــالب 
مغاربــة رافقونــي فــي رحلتــي، كانــوا المعنــى الحقيقــي للنخبــة ال أحــد منهــم 

يشــبه االخــر كل منفــرد فــي تياراتــه الفكريــة واهتماماتــه. 

بعــد أن خطــوت بعيــدا عــن أحضــان مــن أحبونــي، عائلتــي، صــوت نــاي جارنــا، رائحــة 
ــاء الشــعبية، وهتــاف األطفــال الصاخــب فــي االزقــة، تركتهــم  ــز فــي األحي الخب
طالبــة للعلــم بــي أســوار المجهــول، دولــة ال أعــرف عنهــا ســوى مــا روتــه 
نشــرات االخبــار أو تداولتــه المواقــع االجتماعيــة مــن صــور لهــا، ومعهــد ال 
أفقــه عنــه ســوى مــا قــرأت عنــه، مالمــح قاتمــة و قلــق يصــارع الحمــاس العــارم 
و مصــري مجهــول، لكــن كل هــذا وذاك مــا فتــئ ينقشــع بعــد أن بــدأُت أتعــرف 
شــيئا فشــيئا علــى نخبــة طــالب الذيــن اختارتهــم اســرة المعهــد، فعــال إنهــم 
زبــدة نــادرة، ثقافــة و فكــر و أحــالم مــن كــون آخــر، يمزجــون أمامــك تجانســا 
الدســيوتوبيا  و  خوالجهــم  و  تطلعاتهــم  تســكن  التــي  اليوتوبيــا  بــي  غري�بــا 
التــي عايشــوا واقعهــا المــر فــي بلدانهــم جــراء بطــش الحــروب و الصراعــات 
الطائفيــة التــي ت�أتــي علــى األخضــر و اليابــس، فتســرح معهــم تحــت ســماء أمــل 
واحــدة، ينصهــر االختــالف ليصبــح همــك همهــم، و فرحهــم فرحــك، و ألمهــم 

ألمــك، أصبحنــا عائلــة يواســي صمودهــا الذكريــات الملوثــة بالوجــع.

والحكايــات  الثقافــات  تشــاركنا  أســبوع  أول  عنــد  تــوارت  التعــارف  لحظــات 
الثقيلــة  النقاشــات  فــي  وتشــابكنا  والمــأكل  والتقاليــد  والعــادات  الشــعبية 
الصــدى، كل مــن قابلتهــم باختــالف ثقافاتهــم وجنســياتهم وأيديولوجياتهــم 
رســموا صــورة رائعــة لحياتــي الجديــدة لونوهــا بشــتى ألــوان الفضــول للغــوص 
فــي تفاصيــل ذاك الفكــر المت�ألــق الــذي تســبح فــي بحــره فصــول معرفــة مــن 

نــوع اخــر.

ــة  ــة مجنون ــه دهــرا؛ قيــم وأخــالق ورؤي ــا لذكرت ــو جالســتهم حين ــة ل إنهــم نخب
للواقــع مبنيــة علــى طابــع فكــري وطبيعــي محــض، أنــاس لــم أتصــور أن دربــي 

ســيتقاطع يومــا ودروبهــم الغنيــة. 

قضيــت أيامــي حتــى اآلن أحــط رحلــي فــي ســفن نقاشــاتهم وأبحــر معهــم فــي 
مخيلتهــم الخصبــة.. مــن العالــم العربــي لرتكيــا ألكرانيــا والتشــاد آخُذكــم إليهــا.

أقالم
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 أبــدأ مــن تركيــا فآخذُكــم لعالــم مريــم المتفــرد والمتمــرد، هــي نــور معرفــي 
فــي هيئــة جميلــة ت�تجاذبــك عوالمــه لرتتمــي بــي أحضــان ســرمدية، لنذهــب 
لفلســطي وأعرفكــم بعمــر منظومــة مركبــة مــن التصــورات التــي تبنــي أفقــا 
امنيــة، عبــد  المغــرب هــل قابلتــم حفيظــة،  الــى  الزيــف.  يتعالــى عــن  واعيــا 
الرحيــم، ياســي و عبــداهلل ... نخبــة نــادرة ينبــوع يزخــر بحــب الحكمة والمســاعدة.. 
مــن ليبيــا نجــوى المنشــرحة بمجــرد رؤيتهــا ينشــرح صــدرك، وإيمــان اليمنيــة 
فكــر قومــي يحــوي انتفاضــة عــن كل ظلــم ويحتويــك متــى التجــأت، نجمــة 
الصوماليــة جنــون ينتصــب فــي جــب المــرح، أمــا نتاليــا مــن أوكرانيــا عالــم مــن 
المثــل الرقيقــة التــي تميزهــا عــن غريهــا.. مــن ســوريا أعرفكــم علــى شــغف 
شــباب يتمنــون عــودة الســالم لبلدانهــم ومــن التشــاد ارمــي بكــم فــي واحــة 
تحكــي لكــم عــن المعنــى الحقيقــي لكلمــة صديــق انــه عيســى. طبعــا هــؤالء 
ليســوا كل شــيء انهــم لمحــة بســيطة للعالــم الرائــع وســط جــدران المعهــد 

والملــيء بشــباب مميزيــ�ن.

أصدقــاء شــبهوا البحــر تــزوره كلمــا ضاقــت بــك دون أن تنطــق حتــى! وال تغــادره 
اال وقــد تالشــت همومــك.. أال وتحــول ظالمــك نــورا جميــال يؤنــس روحــك..

 أعــرف أنــي تركــت عائلــة تنتظــر بفــارغ صــرب عودتــي ونجاحــي، لكــن الجميــل أنــي 
وجــدت عائلــة أمســكت يــدي لتشــاركني الخطــى نحــو هــذا النجــاح، فالحمــداهلل.

الزنزانة ذاُت األرجل

الطالب: أنس ناصيف 

منــذ األّيــاُم التســعة األولــى كانــت ســريعة، مألوفــة، ولنقــل إّنهــا متوقعــة 
إلــى حــٍد بعيــد. كانــوا "عادلــي": إذ عاملــوا الجميــَع بالقســوة نفســها، مهنيــ�ّي: 

أدوا الوظيفــَة المنوطــَة بهــم بإتقــان شــديد. وكانــوا كلهــم رجــااًل.

عنصــر المفاجــأة المفقــود قتــل ارتبــاًكا كان ممكــَن الحــدوث، وجعــل رّدات فعلي 
رائعــًة، بــل مثالّيــة: إذ قابلــُت مهنّيتهــم بمهنّيــِة ســجيٍ َيْعلــم تماًمــا أيــن هــو 
ومــاذا عليــه أن يفعــل. ربطونــي: ُربطــُت. َعصبــوا عينــّي: لــم أعــْد أرى. أنزلونــي 
األدراَج: َنزلــُت. أدخلونــي غرفــَة التحقيــق: دخلــُت. ضربونــي: توّجعــُت. ســألوني: 

. عّذبونــي: ت�أّلمــُت. ســألوني: أجبــت. صمــتُّ

أهــمُّ مــا يمّيــُز فــرتَة التحقيــق هــو طبيعــة العالقــة مــع مــن يضربــك. إّنهــا عالقــٌة 
 ِ مباشــرٌة، متينــة، شــّفافة، غــري معّقــدة. وأنــت، أنــت متحــرٌر فيهــا مــن جميــع
المســؤولّيات التــي ترهقــَك فــي الخــارج. أنــَت ســجي: يــا َلروعــِة هــذا االمتيــاز!

شــيٌء وحيــٌد عليــَك فعلــُه بعنايــة، وهــو أن تســحَب ذاَك الخيــَط الفاصــَل بــي 
العالــم. عندهــا،  بــه مؤّخــرة  بشــغف، وتحشــو  تجمَعــه  ثــّم  الخيــال والواقــع، 

ســرتى األمــور مــن زوايــا متحّركــة، وقــد َتْنعــم بمقاربــاٍت مســّليٍة جــدً�.

الَفــخُّ الخطــري الــذي عليــك تجّنُبــه يتّجســُد فــي التســاؤل اآلتــي: لمــاذا َيضرُِبــك؟! 
فــي  اســتغرقَت  إذا  لكــْن  ومشــروًعا،  ــا  طبيعيًّ ســؤااًل  يبــدو  األولــى  للوهلــة 
ــق، فــي  التفكــري فيــه فلــن تجــَد فيــه أكــَر مــن خدعــٍة بصرّيــة. ذلــك ألّن المحقٍّ
الحقيقــة، ال يضرُبــَك، وإّنمــا يضــرُب وجَهــك، ظهــَرك، قدمْيــك. اســأْل نفســَك وبكّل 
جــرأة: "مــا عالقتــي أنــا باألمــر؟!" وكــن واثًقــا: أنــَت لســَت رأَســَك وال ظهــَرَك. أنــت 

ــن ســقراط  ــٌة لــم يتمّك ــٌن غــرُي مفهــوم. أنــت أحجي شــيٌء غــرُي معــروف. أنــت كائ
نفُســه مــن حلِّهــا.

وخــالل تلــك اللحظــات التــي تشــعُر فيهــا وكأّنــه يحــاول أن يحاكــي بمالمحــَك 
ا، وأّنــك ت�كرُهــه إلــى أبعــد  إحــدى لوحــات ســلفادور دالــي، وأّنــه يؤلُمــَك جــدًّ
الحــدود، احــرْص كلَّ الحــرص علــى أن ت�كــوَن كراهيُتــَك لــه محبوســًة فــي تلــك 
ــرة؛  اللحظــات فحســب: أن ت�كــون عابــرًة، أاّل ت�تســّرَب إلــى مجــرى المشــاعر المعمِّ
التواصــل، ومحاولــًة منــه  مــن  نوًعــا  يتعــّدى كوَنــه  برّمتــه ال  األمــر  ذلــك ألّن 

لفهمــَك بطريقتــه الخاّصــة. لمــاذا؟ 

تفســرُي ذلــك أّنــه انســاٌن كباقــي البشــر غريــُب األطــوار. ولتفهــم ذلــك يتوّجــب 
الــذي  األّول  االنطبــاع  ت�تجاهــَل ســطوَة  أن  األولــى  للمــّرة  عليــك عنــد رؤيتــه 
ينبثــُق مــن كتلــة الّشــْعرِ الســوداء العنيفــة المســتلقية فــوق شــفته العليــا. 
وعليــك أن تْعلــم أن هــذا "الموّظــف" يعيــد صياغَتــَك مــن جديــد بعــد أن يأتــي مــن 

ــه الدافــئ: منزل

ــُل زوجتــه  هنــاك، حيــث ينتهــي مــن تنــاول اإلفطــار مــع عائلتــه الصغــرية، فيقّب
ــًة محمومــًة الحنــون قبل

بيدهــا  يمســُك  ثــم  حذاَءهــا،  يربــط  الثالــث،  الصــّف  فــي  ابنــٌة  ولديــه  بالحــّب.   
ويخرجــان مــن البيــت. وفــي طريقهمــا إلــى مدرســتها يِعُدهــا بالّذهــاب إلــى 
ُن عليهــا ثقــَل حقيبتهــا  "المالهــي" فــي عطلــة نهايــة األســبوع، وهــو مــا يهــوِّ
الزرقــاء وقلقهــا مــن المذاكــرة. يعانقهــا قبــل أن تغيــَب عــن ناظرْيــه بــي بقّيــة 
األطفــال. ثــّم يكمــل طريَقــه إليــَك، ُمتخّيــاًل ابنَتــه طبيبــًة المعــًة ُتخّفــُف مــن آالم 

ــه بعــد التقاعــد. النــاس وتعتنــي ب

ال تســتغرْب إذا قلــُت لــك أيًضــا إّن هــذا الموّظــف كان طفــاًل فــي يــوم مــن األّيــام، 
ــا ناعًمــا  وجميــاًل، وحّساًســا إلــى درجــٍة فائقــة. إذ كان يبكــي عنــد ســماعه صوًت
ــه  يغّنــي بشــجن، وكان يضحــك. صّدقنــي، كان يضحــك كثــرًيا عندمــا تقــرتب منــه أمُّ
حاملــًة صحــن الســرييالك. وكان يضحــك أكــر، وتــرُق عينــاه عندمــا تطعُمــه وهي 

تقــوُل لــه: "َنــم، َنــم، َنــم." أقســم أّنهــا كانــت تقــول لــه "َنــم" وكان يضحــك.

فــي اليــوم العاشــر انتهــت فــرتُة التحقيــق. اقتادونــي إلــى زنزانــة صغــرية 
ــد.  ــًة، غــرَي متوّقعــة إلــى حــد بعي ــًة، غري�ب ــام صعب ــدت األّي ــذ ب تحــت األرض. وبعدئ
الســّكُي منــذ  ُرفعــْت عنهــا  ِخيــاٍر  بثمــرِة  أشــبَه  أصبحــُت  بعــد فــرتة وجيــزة  إذ 
لحظــات بعــد أن قّطعْتهــا إلــى شــرائَح عرضانّيــة، إال أّنهــا حافظــْت علــى قوامهــا 
بســبب وضعّيتهــا اأّلفقّيــة؛ ولذلــك فاألصــّح أن ندعوهــا "خيــارة" ال شــرائَح ِخيــار. 
ولهــذا فقــد بقيــُت مســتلقًيا خوًفــا مــن أن أقــَف فأنهــاَر إلــى شــرائَح فتذهــَب 

"كينونتــي."

وبالرغــم مــن هلوســات الوحــدة التــي راحــت تهاجمنــي فقــد عملــُت علــى أن 
أكــوَن هادًئــا بمــا يكفــي للمضــّي ُقُدًمــا. نعــم ُقُدًمــا، فقــط ُقُدًمــا، دونمــا معرفــِة 

إلــى أيــن ســيودي بــي هــذا "الُقُدًمــا،" ومــن دون اكــرتاٍث بــه أيًضــا.

بعــد حوالــي شــهري�ن، وبينمــا كنــت أحــّدق فــي بقايــا الكتابــة المرتاكمــة علــى 
ــا،  حائــط الزنزانــة، أخــذْت َتَطؤنــي رائحــٌة غامضــة. أقــول "غامضــة" ألّن لهــا صوًت
صوًتــا أخــذ يْنفــذ مــن خاصرتــي اليمنــى. لــم يكــن صوًتــا مــن النــوع الــذي يدخــل مــن 
أذنــك باتجــاه تلــَك "الكــرة" لتقــوَم بتفســريه هنــاك. كان الصــوُت بطبيعتــه تائًهــا، 
خائًفــا، قــد يثقبــَك مــن أّي مــكان، ومعــي اســتطاع الولــوَج مــن الخاصــرة، مخرتًقــا 
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جلــدي، آخــًذا شــكل أنبــوبِ تنظيــٍر طويــ�ل، أعمــى ومنفلــِت الِعقــال، يتحــّرك فــي 
ــه، وإّنمــا  كّل االتجاهــات، يعــّض، يقــرص، يلعــق. إحساُســَك بــه ال يجــيُء مــن خالل
مــن خــالل آثــاره: ثقــوٌب قلبيــٌة ضّيقــٌة مفتوحــُة بعُضهــا علــى بعــض، أصبحــْت بعــد 
مــّدٍة كشــبكِة أنفــاقٍ معّقــدة، يقــوُد فيهــا رجــٌل دراجــًة نارّيــًة، ســعى طويــاًل إلــى 
ٍ مفــاُده  الخــروج مــن هــذه المتاهــة، وأظّنــه مــع الوقــت قــد تصالــح مــع واقــع
أّن هــذه األنفــاق أصبحــْت وطَنــه الجديــد، كمــا تصالحــُت أنــا مــع تلــك الحّكــة التــي 
ت�ثريهــا عجــالُت الدراجــة فــي قلبــي، وقــد اتخــذُت قــراًرا بتجاهــلِ آالِف الديــدان 
التــي كانــت تســري فــي عروقــي. وال بــّد مــن أن أْذكــر الحــزَن الــذي ظهــر علــى 
ســّدادَة  وكذلــك  مفاصلــي؛  حــول  اســتوطنْت  منتفخــٍة   ٍ دمــع جيــوبِ  هيئــِة 
الزجاجــاِت التــي علقــْت فــي أعلــى قصبتــي الهوائّيــة، فأصابنــي الّرعــُب مــن أن 

ت�كــون إنــذاًرا علــى أّن رئ�تــيَّ ســتمتلئان بالنبيــذ عّمــا قريــب.

الشــيُء الوحيــد الــذي لــم يتســّبب لــي بــأيِّ ألــم هــو بكــرٌة مــن األلمنيــوم ُثّبــت 
ٍ المتنــاٍه  طرفاهــا بِورَكــيَّ مــن الداخــل، وكانــت تــدور مــن دون توّقــف، فــي فــراغ

يمتــّد فــي أحشــائي المتناهيــة. وكانــت ثّمــَة، بــي الفينــة 

واألخــرى، مقصلــٌة تهــوي علــى عنقي بســرعة الضوء، فتقطعهــا وال تقطعها. 
وفــي لحظــٍة مــا، بعــد بضعــة أشــهر، صــرُت ألمــُح، باســتمرار، الكــرَة األرضّيــة تــدور 
فــي وســط الزنزانــة، معلقــًة بخيــٍط ال مرئــيٍّ يتدّلــى مــن الســقف. وفــي الفــرتة 

التــي أملــُت فيهــا بحصــول معجــزٍة مــا، عرفــُت أننــي بلغــُت قعــَر اليــأس.

***

أّيــام المرحلــة  بعــَد انقضــاِء مــا يزيــد علــى الســنة ونصــف الســنة، فــي أحــد 
األخــرية، فــي النهــار أو فــي الّليــل، ومــن دون مقّدمــات واضحــة، بــدأت الزنزانــة 
ت�تمايــُل يميًنــا وشــمااًل، وراح جســدي يتهدهــُد بثقــلٍ داخلهــا. كانــت تقــف، تجلــس، 
تمشــي، تركــض، وأحياًنــا تطــري وفــي بعــض الحــاالت تســبُح وتغــوص. وِعوًضــا مــن 
أن أشــاهد بعينــّي األماكــَن التــي تنقلــت فيهــا، صــرت أراهــا داخــل رأســي عــرب 
ا.  ا وســعيًدا جــدًّ شاشــِة إســقاٍط دماغّيــة. لــم أتــرك مكاًنــا لــم أذهــب إليــه. كنــُت حــرًّ
فــي البدايــة ذهبــُت لزيــارة أّمــي، ثــم لرؤيــة خطيبتــي التــي شــاهدُت معهــا 
عــدًدا هائــاًل مــن األفــالم. وكذلــك أدمنــُت مالحقــَة الفتيــات الجميــالت، وكنــُت 
ــَة المحّقــق. كنــت  ــَب ابن أحــرص علــى الوجــود كلَّ جمعــة فــي "المالهــي" أِلالِع
أدفــع أرجوحتهــا، فتــدّوي ضحكتهــا عالًيــا إلــى جانــب والديهــا، اللذيــن يقضمــان 
ــزَر علــى المقعــد الخشــبّي. وفــي المحصلــة، يمكننــي القــول إّننــي تجّولــُت  البِ
فــي أغلــب المناطــق التــي تعــّذر علــّي الّســفُر إليهــا حينمــا كنــُت طليًقــا؛ فقــد 
جبــُت معظــَم عواصــم العالــم، وارتــدُت أجمــَل شــواطئ العــراة، واســتمتعُت 
بجمــال الطبيعــة، وتناولــُت العشــاء فــي أفخــم المطاعــم. وكنــُت أتنّقــل بــي 

تلــك األماكــن بلمــح البصــر.

وعلــى الرغــم مــن أّن الّســجاني كانــوا يفتحــون علــّي بــاب الزنزانــة مرتــْي فــي 
اليــوم، إال أّنهــم لــم يلحظــوا أّي شــيء. الحمقــى! كانــوا يعتقــدون أّن رؤيتهــم 

لــي فــي الزنزانــة دليــٌل علــى وجــودي فــي الســجن.

احرتس أمامك مطب!

الطالب: دفع اهلل حسن

بســرعٍة  ســّيارتك  تقــوُد  كنــت  أّنــك  تخّيــل 
ــال أكــر دراميــة، تصــور  عاليــة، وليكــون الخي
أن زوجتــك تطلبــك فــي المنــزل ألمــر مهــم، 
وكان عليــك اإلســراع لتصــل إلــى البيــت. وراح 
وعقلــك  بشــّدة،  يضــرب  الصغــري  قلبــك 
مــاذا  مرعبــة.  أحداثــًا  لــك  ُيصــّور  المجنــون 
حــدث  مــاذا  وألطفالــي؟  لبيتــي  حــدث 
لمكتبتــي؟ هــل ُســرقت خزانــة نقــودي؟ أم 
علــى  قضــى  المنــزل  فــي  حريــ�ق  اندلــع 
بقــوة  الوقــود  األخضــر واليابــس؟ وبــدون أن تشــعر ضغطــَت علــى دواســة 
لدرجــة أحسســت معهــا أن ســيارتك كادت أن ترتفــع عــن األرض، ولحســن حظــك 
ــ�ق رادارً� كــي يلتقــط ســرعتك، ويســجل مخالفــة ضــدك. وراحــت  لــم يكــن بالطري
الســيارة تجــري كطائــرة علــى مــدرج اإلقــالع، وكان األســفلت األســود المخطــط 
باألبيــض ينطــوي تحــت إطــارات الســيارة كالبســاط، وفجــأة رأيــت لوحــة أمامــك، 

على بعد ثالثة أمتار فقط، مكتوب عليها بلون أحمر: احرتس أمامك مطب.

مــاذا ســتفعل حينهــا؟ حّتــى وإن ضغطــت علــى المكابــح بنفــس القــوة التــي 
ضغطــت بهــا علــى دواســة الوقــود، فــإن الســيارة لــن ت�توقــف قبــل أن تصطــدم 
بالمطــب. ومهمــا حاولــت جاهــدً� فإنــك لــن تســتطيع الخــروج مــن هــذا المــأزق 
دون المــرور فــوق المطــب بســرعة ال تســمح دون قفــزك مــن كرســي القيــادة، 
أو دون قفــز الســيارة إلــى الهــواء قليــاًل علــى غــري المعتــاد، أو رّبمــا فــي 
أحســن األحــوال، هــذا إن كانــت ســيارتك مــن النــوع الحديــث، فإنــك قــد تمــر دون 
أن تشــعر بشــيء ُيقِلقــك عــدا ســقوط بعــض األوراق الموجــودة فــي الصنــدوق 
الُمقَفــل، أو تلــك األخــرى المعلقــة فــي الســقف. فــي النهايــة، أنــت ستشــعر 

بشــيء غريــب، غــري معتــاد ســببه ســرعتك الزائــدة.

وهكــذا فــي الحيــاة، أحــالم كثــرية تنتظرنــا كــي نحّققهــا، واقــع غــري مطمئــن 
ينبغــي علينــا التعايــش معــه، رغبــات مجيــدة، غايــات ســامية، مشــاريع ضخمــة، 
ــد، وربمــا زهــرة  وأهــداف عمالقــة، ضــوء شــارد، وبارقــة أمــل تّشــع فــي البعي
يانعــة فــي بســتان ُمخّضــر، تنتظرنــا كــي نقطفهــا ونشــم عبريهــا. وفــي كل 
إلــى أحالمنــا هنــاك صعوبــة، درب محفــوف بالمخاطــر والمعوقــات،  خطــوة 
هنــاك ضري�بــة علينــا دفعهــا للعبــور، فقبــل قطــف الزهــرة علينــا الحــذر مــن 
بحــذر  ولكــن  الصعــاب،  تخطــي  علينــا  غايتنــا  إلــى  الوصــول  وقبــل  األشــواك، 
واحــرتاس، يجــب علينــا أن نصــل إلــى غايتنــا برويــة، ودون اســتعجال. يجــب علينــا 
وضــع الخطــط أواًل، ورســمها بدقــة، مــن أجــل تحقيــق احالمنــا وطموحاتنــا فــي 

النهايــة.

فاصلة،

أوال،  خطــط  بســرعة،  وأهدافــك  غاياتــك  إلــى  تصــل  كــي  نفســك  ترهــق  ال 
عقبــات. هنــاك  واحــرتس، 
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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