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كلمة العدد

مكتبة المعهد.. جولة في 
عوالم “أمربتو إيكو”  

تشـرفت  وبعدمـا  بدايـًة  لـي  اسـمحوا 
بدعوتـي لكتابـة افت�تاحيـة هـذا العـدد مـن 
نشـرة زاجـل الشـهرية، أن اسـتغل الفرصـة 
الذيـن  المكتبـة  وموظفـي  الطلبـة  ألشـكر 
دون جهودهـم الرائعـة، لـم يكـن ليتسـنى 
إلـى  السـلس  االنتقـال  هـذا  تحقيـق  لنـا 
مبـارٌك  الجديـد.  الدوحـة  معهـد  مبنـى 
الجديـدة.  مكتبت�كـم  جميعـًا  وعلينـا  عليكـم 

العليـا  للدراسـات  الدوحـة  معهـد  مكتبـة 
 ، ومبهـر  كبـر  مبنـى  مجـرد  فقـط  ليسـت 
تجتمـع  ضخـم  ثقافـي  مجمـع  أيضـًا  فهـي 
والفلسـفة  التاريـ�خ  مـع  الفنـون  فيـه 
والحـوار  للنقـاش  رحبـًا  وفضـاًء  والعلـوم 
فـي  االبـداع  علـى  يحـث  الـذي  المفتـوح 
علـى  والحصـول  العلمـي  البحـث  مجـال 

اآلخريـ�ن. مـع  وتبادلهـا  المعرفـة 

ويحضرنـي فـي هذا السـياق، عوالم امربتو 
ت�أتـي  حيـث  تحديـدًا،  منهـا  الروائيـة  إيكـو، 
وجمالـي  فلسـفي  سـياق  فـي  المكتبـة 
خـاّلب يعكـس العالقـة الخاصـة التـي ربطـت 
هـذا الكاتـب والفيلسـوف اإليطالـي بعالـم 
فكـر  فـي  المكتبـة  والكتـب.  المكتبـات 
الكتـب  لتخزيـ�ن  مـكان  مجـرد  ليسـت  إيكـو، 
والمخطوطـات وإنمـا روح تبـث دون توقـف 
وعقلـه  القـارئ  مخيلـة  فـي  يفتـح  شـعاعًا 

قبـل.  مـن  عرفهـا  قـد  يكـن  لـم  فضـاءات 

إيكـو  يضعـك  الـوردة”  “اسـم  روايتـه  فـي 
وغـر  غري�بـة  موصـدة،  خزانـة  أبـواب  عنـد 
نـورًا  إاّل  داخلهـا  مـن  تلمـح  وال  مألوفـة 
فـارغ،  أنـه  للحظـات  ت�تخيلـه  قـد  باهتـًا، 
لت�كتشـف فيما بعد أنه على العكس تمامًا! 
للروايـة  قـارئ  مـن  بالالشـعور،  وت�تحـول 
إلـى باحـث عـن المعرفـة، يعرتيـك الفضـول 
تصطـدم  لكنـك   ، للقـراءة  النهـم  ويصيبـك 
المعرفـة  لهـذه  ألن  المريـ�ر،  بالواقـع 
الكنيسـة  رجـال  مـن  ومحت�كريهـا  حماتهـا 
يتسـنى  أن  قبـل  لتدمرهـا  المسـتعدين 
لـك الحصـول عليهـا. وهكـذا تصبـح المكتبـة 

ومتاهـًة  كابوسـًا  إيكـو،  لـدى  المتخيلـة 
يستشـهد  وأرضـًا  وميتافيزيقيـة  ماديـة 
عليهـا كل مـن يحـاول الولـوج لفكـر أرسـطو 
أو خورخـي لويـس بورخيـس اللـذان يمثـالن 
والـذي  األسـطوري  العمـل  هـذا  مرجعيـات 
المكتبـات  حـال  جـدًا  ذكيـة  بطريقـة  يعكـس 

الوسـطى.  القـرون  فـي  والمعرفـة 

“اسـم الـوردة” روايـة تفتـح اآلفـاق وتجعـل 
اليـوم  لـه  المتـاح  قيمـة  يعـرف  قارئهـا 
للوصـول  يمتلكهـا  التـي  الحريـة  ويثّمـن 
علـى  وتحثـه  المعلومـة  إلـى  والنفـاذ 
أمامـه  المتاحـة  الفـرص  جميـع  اسـتغالل 
الـواع  اإلنسـان  داخلـه،  اإلنسـان  لبنـاء 
القيـود. جميـع  مـن  والمتحـرر  والمثقـف 

درايـة  علـى  اآلن  أنـت  القـارئ،  عزيـ�زي 
بـكل مـا يحيـط بـك وليـس عليـك إاّل االختيـار 
أوتيـت  مـا  بـكل  عليـه  والمحافظـة  بعنايـة 

وسـائل. مـن 

د. إنعام شرف   

مديرة المكتبة  
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اقرأ يف هذا العدد

فعالية 	  يف  املعهد  من  طالب  مشاركة 
“تعالوا نحيك لكم عن فلسطني”

يف 	  التاريخية  املعرفة  إنتاج   “ سيمنار 
املغرب األقىص”

ضيف العدد: الدكتور السيد الصيفي أستاذ 	 

التمويل واالستثامر بجامعة حمد بن خليفة

متفرقات	 

صور من المؤتمر السنوي الخامس عشر   لمنظمة اقتصاديي الشرق األوسط

أقالم

 أحمد حسني الشيخ: العرب واألنوار
 أرشف اقريطب: الطهطاوي والحداثة

 زينب املحمود: عاشقة الضاد
 سجى الطرمان: رواية الجحيم

يـــان يف الحضـــارة   طالـــب الدغيـــم: السُّ
العربيـــة اإلســـالمية

ـــة  ـــش حداث ـــل نعي ـــي: ه ـــن فض ـــد الرحم  عب
ـــيا؟ ـــا سياس ـــية أم تحديث سياس

ــع  ــايش: منظـــامت املجتمـ ــاعل الريـ  مشـ
ــتدامة ــة املسـ ــدين والتنميـ املـ

النفـــس علـــم  قرطومـــة:  أبـــو  هبـــة    
يف ما بعد الحداثة

ــل دخيـــي: نحـــو االســـتثامر يف رأس   وائـ
املـــال البـــري

املعهد يف اإلعالم

قلعة   .. العليا  للدراسات  الدوحة  معهد   علمية يف قطر

غريها  من  حظًا  أقل  املسلمة  دراسة:   يف الوظائف

مشاركة الدكتور حسن عيل يف مؤمتر    يف العريب  الصيني  الحزيب  الحوار 
نينغشيا

يف  داود  يوسف  الدكتور  مشاركة    برنامج املرصد عىل الجزيرة
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حوار الشهرتصميمإشراف
خديجة الصالبيأحمد حلميخالد وليد محمود

حوار الشهر

اللســانيات  برنامــج  ومديــر  أســتاذ  البوشــيخي،  الديــن  عــّز  الّدكتــور  الثالــث  عددهــا  فــي  زاجــل  نشــرة  تســتضيف 

والمعجميــة العرب�يــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، والمديــر التنفيــذي لمشــروع معجــم الدوحــة التاريخــي 

للغــة العرب�يــة.
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الدوحــة  معهــد  فــي  القبــول  وحــدة  اســتقبلت 
أكــر مــن 1380  طلًبــا لاللتحــاق  للدراســات العليــا 
األكاديميــة  برامجــه  مــن  موّســعة  بمجموعــة 
للعــام الجامعــي 2017-2016. علًمــا أن بــاب تقديــم 
الطلبــات قــد أغلــق منــذ 31 آذار/ مــارس آذار 2016، 
وفــي هــذا الســياق، أوضــح الســيد منــر وانعيمي، 
جــاٍر  العمــل  أن  والتســجيل  القبــول  إدارة  مديــر 
فحــص  عمليــة  وفــق  الطلبــات  جميــع  لمراجعــة 
وت�ثّبــت دقيقــة مــن أجــل اســتيفاء جميــع الشــروط. 
المعهــد  وصلــت  التــي  الطلبــات  أن  إلــى  وأشــار 
للمنافســة  العربــي  الوطــن  معظــم  مــن  جــاءت 
علــى دراســة الماجســتر ضمــن 12 برنامًجــا فــي 
التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  كليتــي 

والعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، وباإلضافة إلى 
تخصــص جديــد فــي إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني، 
الماضــي.  العــام  عــن  طلًبــا   477 نحــو  وبزيــادة 
وأكــد الســيد منــر أن اللجــان تعكــف علــى مراجعــة 
الطلبــات وســيكون فــي صــدارة مؤشــرات التقي�يــم 
فــي  للطالــب  المتمّيــز  األكاديمــي  التحصيــل 
العرب�يــة  اللغتــن  وإجــادة  البكالوريــ�وس.  مرحلــة 
واإلنكليزيــة وثقافتــه فــي مجــال التخصــص ومــدى 
مســاهمته فــي خدمــة المجتمــع. وســيتم اإلعــالن 
عــن النتائــج النهائيــة للمقبولــن علــى الموقــع 
اإللكرتونــي للمعهــد فــي منتصــف حزيــ�ران/ يونيــو 
ــر  2016  وســيكون الرابــع مــن تشــري�ن األول/ أكتوب

هــو بدايــة الدراســة فــي المعهــد.
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الدكتور عّز الدين البوشيخي:

دخويل ملجال اللسانيات من باب شغفي بعلم النفس

أجرت الحوار: خديجة الصالبي

ضمــن ســعينا لمواكبــة التطــّور العلمــّي بلغتنــا 
العرب�يــة الفصحــى، نلتقــي فــي حــوار الشــهر مــع 
الدكتور عّز الدين بوشــيخي، أســتاذ ومدير برنامج 
معهــد  فــي  العرب�يــة  والمعجميــة  اللســانيات 
التنفيــذي  والمديــر  العليــا،  للدراســات  الدوحــة 
لمشــروع معجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العرب�يــة، 
الــذي يشــغل عضويــة عــدد مــن الهيئــات العلميــة 
التابعــة  الصحيــة  العلــوم  تعريــب  شــبكة  منهــا: 
اإلقليمــي  المكتــب  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة 
للشــرق المتوســط، واتحــاد اللســاني�ن المغاربــة 
العالــي  للتعليــم  الوطنــي  والمنتــدى  )الربــاط(، 
خديجــة  الطالبــة  ت�أخذنــا  إذ  العلمــي.  والبحــث 
الصالبــي فــي رحلــة معه بــن اهتماماتــه الخاّصة، 

المســتقبلية. العلميــة، وتطّلعاتــه  وإنجازاتــه 

تنوعا  الذاتية  سريتك  عىل  املطّلع  يالحظ 

ومهامك  العلمية  أبحاثك  يف  كبريًا 

يف  باحث  فأنت  واإلدارية،  األكادميية 

وتعليم  واملصطلح  واملعجم  اللسانيات 

خبري  وأنت  والرتجمة،  العربية  اللغة 

متعاون مع عدد من املنظامت اإلقليمية 

املجاالت  يف  العربية  واملؤسسات 

من  عدد  إدارة  عىل  وأرشفت  املذكورة، 

أستاذ  اآلن  وأنت  العلمية،  املرشوعات 

ومدير  العليا  للدراسات  الدوحة  مبعهد 

العربية،  واملعجمية  اللسانيات  برنامج 

الدوحة  ملعجم  التنفيذي  واملدير 

التاريخي للغة العربية. فهل لك أن تقربنا 

البوشيخي،  الدين  عّز  الدكتور  من  أكرث 

واهتامماته العلمية؟

بعلــم  شــغف  أيمــا  شــغوفا  كنــت  أننــي  أذكــر 
النفــس منــذ ريعــان الشــباب، حتــى إننــي قــرأت 
كل كتــب ســيجموند فرويــد فــي مرحلــة التعليــم 
الشــهر  كتابــه  وتــرك  )الت�أهيلــي(،  الثانــوي 
)تفســر األحــالم( أبلــغ األثــر فــي فكــري، فُرْحــُت 
مــن  قليــل  غــر  لعــدد  نفســية  تحليــالت  أنجــز 
شــخصيات زمالئــي فــي الدراســة وأصدقــاء آخريــ�ن. 
“المــرأة  عــن  بحــث  بكتابــة  الشــغف  ذاك  ج  وُتــوِّ
العرب�يــة المعاصــرة بــن االنتمــاء الحضــاري والبعــد 
مــن  األولــى  الجائــزة  بــه  نلــت  الســيكولوجي” 

الجمعيــة المغرب�يــة للدراســات المســتقبلية التــي 
كان يرأســها المفكــر الرائــد المرحــوم المهــدي 

فــي  العضويــة  بذلــك  نلــت  كمــا  المنجــرة، 
العشــري�ن  حــدود  فــي  وعمــري  الجمعيــة 

ذاع  كتيــب  فــي  البحــث  وطبــع  ســنة، 
وانتشــر.

فــي  شــك  أدنــى  يســاورني  يكــن  لــم 
النفــس هــو مجــال دراســاتي  أن علــم 
شــهادة  أحــرزت  وحينمــا  الجامعيــة. 
ذلــك  صــادف   ،1982 ســنة  الباكالوريــا 
افت�تــاح كليــة اآلداب والعلوم اإلنســانية 

بمدينتــي مكنــاس، واأعلــن عــن تخصــص 
جديــد فيهــا هــو اللســانيات، وعلمــت بعــد 

البحــث والســؤال والتحــري أن اللســانيات 
فلــم  المعرفــي،  النفــس  علــم  عــن  فــرع 
اللغــة  التســجيل فــي قســم  فــي  أتــردد 

بعــد  اللســانيات  تخصــص  وفــي  العرب�يــة، 
ذلــك. فــكان دخولــي لمجــال اللســانيات مــن 

بــاب شــغفي بعلــم النفــس. 

 ما أهم إنجازاتك اللسانية؟

الفصــل  ترجمــت  األكاديمــي،  المســتوى  فــي 
فــي  ت�أمــالت  تشومســكي  كتــاب  مــن  الثانــي 

اللغــة Reflections on language، وترجمــت 
اإلعرابيــة  الحــاالت  نحــو  فيلمــور  بحــث 

Case for case ، األول ُمغــرق فــي 
التجريــد، والثانــي تقني شــديد 

فــي  وقدمــت  التعقيــد. 
الجامعيــة  أطروحتــي 

لعشــر  تقي�يمــا  األولــى 
ســنوات مــن األعمــال 

المنجــزة  اللســانية 
نظريــة  إطــار  فــي 

الوظيفــي  النحــو 
لصاحبها ســيمون 

ديــك، تضمنــت 
عــددا مــن 
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االقرتاحــات النظريــة التــي جــرى تبنــي بعضهــا فيمــا بعــد. ودافعــت فــي 
جديــدة  بنيــة  عــن  الدولــة  دكتــوراه  لنيــل  المقدمــة  الجامعيــة  أطروحتــي 
ــردد صداهــا فــي أعمــال  ــة، ســرعان مــا ت لنمــوذج مســتعمل اللغــة الطبيعي
لســانية عرب�يــة ودوليــة. وفــي كتابــي األخــر “التواصــل اللغــوي، مقاربــة 
لســانية وظيفيــة” بســط لذلــك النمــوذج وبيــان لكيفيــة عملــه فــي توليــد 
اللســانيات  رائــد  المتــوكل،  أحمــد  الدكتــور  وصفــه  وقــد  وتحليلــه.  الــكالم 
الوظيفيــة العرب�يــة، بأنــه “كتــاب أساســي ومؤســس فــي مجــال النمذجــة 

الوظيفيــة خاصــة، وبنــاء األنحــاء عامــة”.

وفــي المســتوى البحثــي، وعــالوة علــى دراســات لســانية صــرف، تركــز 
اهتمامــي علــى توظيــف المعرفــة اللســانية فــي معالجــة قضايــا اللغــة 
العرب�يــة فــي مجــاالت المعجــم والمصطلــح وتعليــم اللغــات والرتجمــة. 
هــذه  فــي  المنشــورة  وغــر  المنشــورة  أبحاثــي  معظــم  وتنــدرج 

المجــاالت.

إال أنني أود هنا أن أذكر أمري�ن مهمن عندي:

أولهمــا مشــاركة واضــع نظريــة النحــو الوظيفــي الخطابــي الربوفســور 
الشــلن مكنــزي فــي النــدوة التــي عقدتهــا بجامعتــي فــي مكنــاس فــي 
نــا فيهــا تقديــرا منــه للســاني�ن المغاربــة، بعــرض  نهايــة ســنة 2007، وخصَّ
نظريتــه التــي بلورهــا مــع الربوفســور كيــز هنخفلــد ومناقشــتها قبــل 

صدورهــا فــي كتــاب فــي شــهر غشــت 2008، بعنــوان:

 Functional Discourse Grammar, A typologically-based theory of
 language structure

وثانيهمــا اإلســهام فــي ت�كويــ�ن فئــة متناميــة مــن الباحثــن الشــباب 
مــن المغــرب وأقطــار عرب�يــة أخــرى فــي تخصــص اللســانيات، وتوجيههــم 

ــا اللغــة العرب�يــة. الســت�ثمار هــذه المعرفــة فــي معالجــة قضاي

وماذا عن املعجم واملصطلحات؟

أشــرف اآلن، كمــا هــو معلــوم، علــى 
التاريخــي  الدوحــة  معجــم  إنجــاز 
المديــر  بصفــة  العرب�يــة،  للغــة 
جهــد  بــكل  وأســعى  التنفيــذي. 
إلــى اســت�ثمار معرفتــي اللســانية 
تحديــد  فــي  المعجميــة  وخربتــي 
عليهــا  يقــوم  التــي  المبــادئ 
مشــاركة  جانــب  إلــى  المعجــم، 

أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة للمعجــم والســادة أعضــاء المجلــس العلمــي. 
وعــالوة علــى عــدد مــن األبحــاث التــي تناولــُت فيهــا مــن منظــور لســاني 
قضايــا معجميــة ومصطلحيــة، أنجــزت بصفتــي خبــرا متعاونــا عــددا مــن 
األعمــال المعجميــة والمصطلحيــة، لفائــدة مكتــب تنســيق التعريــب التابع 
اإلقليمــي  للرتب�يــة والثقافــة والعلــوم، والمكتــب  العرب�يــة  للمنظمــة 
لشــرق المتوســط التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة، ومنظمــة التغذيــة 
والزراعــة، مــن أهمهــا اإلشــراف العلمــي علــى إنجــاز “المعجــم الموحــد 
عربــي-  اللغــة:  ثالثــي  معجــم  وهــو  اللغــوي”،  التواصــل  لمصطلحــات 
إنجليــزي- فرنســي، وكتــاب “علــم المصطلــح لطلبــة العلــوم الصحيــة”.

وقــد اســتخلصت مــن خربتــي تلــك أن ترجمــة المصطلحــات العلميــة بالقــدر 
الــذي ال تســتحضر خصوصيــة المصطلــح فــي عالقتــه بالمفهــوم تقــع 
حتمــا فــي االرتبــاك وتزيــد مــن فوضــى المصطلــح. وبعبــارة أوضــح، إن 
المصطلــح العلمــي ليــس وحــدة معزولــة يمكــن البحــث عــن مقابــل عربــي 
لــه وحســب، بــل هــو عنصــر مرتبــط بمنظومــة مفهوميــة ُمتعالقــة يجــب 
أخذهــا فــي االعتبــار أثنــاء ترجمــة كل مصطلــح مــن المصطلحــات وفــق 

منهــج نســقي مت�كامــل.

وماذا عن تعليم اللغة العربية؟

ليــس ثمــة مــن شــك فــي أن تعليــم اللغــة العرب�يــة يحتــاج إلــى مراجعــات 
جذريــة يجــب أن تســتند إلــى مــا حققتــه اللســانيات النظريــة والتطبيقيــة 
وتعلمهــا،  اكتســابها  كيفيــة  وتفســر  اللغــة،  طبيعــة  فهــم  فــي 
وتطويــ�ر منهــج تعليمهــا، وتنويــع طرائــق التعليــم بمــا يســتجيب لحاجــات 
ــا أدافــع دومــا فيمــا أكتــب عــن أهميــة تبنــي المقاربــة  المتعلمــن. فأن
نحــو تعليمــي قائــم  العرب�يــة، وتطويــ�ر  اللغــة  تعليــم  التواصليــة فــي 
علــى األســس والمبــادئ والتقنيــات الســائدة فــي اللســانيات التعليميــة، 
وضــرورة التمي�يــز بــن أغــراض التعلــم فــي تصميــم المحتــوى. هــذه هــي 
أهــم األفــكار التــي حاولــت أن أجــد لهــا مجــاال للتنفيــذ باســتحداث “المركــز 
الجامعــي لتعليــم اللغــة العرب�يــة وحضارتهــا” الــذي كنــت أشــرف عليــه 
فــي جامعتــي األصليــة. ولســت أتصــور نهضــة فــي تعليــم اللغــة العرب�يــة 

دون ذلــك. 

)معهد الدوحة للدراسات العليا(، هو أحد الخطوات املهّمة التي 

األبحاث  محتوى  تنمية  أجل  من  لألبحاث،  العريب  املركز  تبّناها 

باللغة العربية ودعمها، كونك تعمل رئيساً لقسم اللغة العربيّة 

يف هذا املعهد، ما املخرجات التي تتوقّع ان يتميّز بها املعهد 

عن غريه، من ناحية الكوادر، واملحتوى العلمي املنتظر؟

حظيــُت بعضويــة اللجنــة االستشــارية لمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، 
الجامعــة  مجلــس  وبعضويــة 
مراحــل  وواكبــت  فيــه،  المؤقــت 
ــه  ت�أســيس المعهــد ووضــع هيكليت
قيامــه  حــن  إلــى  األكاديميــة 
بوضعــه الحالــي. وأســتطيع القــول 
مؤسســة  إنــه  ذلــك  علــى  بنــاءا 
عالمنــا  فــي  متميــزة  جامعيــة 
غــر  مســتقلة  جامعــة  العربــي، 
مــن  نخبــة  ت�كويــ�ن  هدفهــا  ربحيــة، 
الباحثــن الشــباب فــي مجــاالت العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة واإلدارة 
والنزاهــة  الفكريــة،  بالحريــة  ت�تســم  تعليميــة  بيئــة  فــي  واالقتصــاد، 
األكاديميــة، وتنويــع الت�كوينــات المبدعــة وفــق برامــج دراســية ت�تبنــى 
مبــدإ “وحــدة المعرفــة” و”تقاطــع التخصصــات”.  وهــي متميــزة أيضــا 
حرصهــا  مــع  العلمــي  والبحــث  التدريــس  لغــة  العرب�يــة  اللغــة  بتبنيهــا 
علــى أن ت�كــون اللغــة اإلنجليزيــة لغــة مواكبــة فــي الت�كويــ�ن والبحــث. 
وهــي متميــزة بتعــدد روافدهــا أســاتذة وطالبــا مــع مــا يحملــه ذلــك مــن 
تعــدد الخلفيــات الفكريــة والثقافيــة واللغويــة، وكل ذلــك يكســبها غنــى 
وتنوعــا كبريــ�ن. ومــن المالحــظ أن الدكتــور عزمــي بشــارة، رئيــس مجلــس 

موضوع العناية باللغة العرب�ية أصبح موضوعًا موسمًيا أقرب إلى 
الطابع الذي ت�أخذه المهرجانات
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التعليمــي  العلمــي  المشــروع  بهــذا  خاصــا  اهتمامــا  يولــي  األمنــاء، 
الناهــض، يشــاطره فــي ذلــك الطاقــم اإلداري واألكاديمــي علــى حــد 
ســواء. وفــي إقبــال الطلبــة المتزايــد علــى التســجيل فــي برامجــه دليــل 

ورســوخ. بثقــة  يبنيهــا  التــي  العلميــة  ســمعته  علــى  واضــح 

ُيعــدُّ برنامــج “اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة” مــن الربامــج التــي تحظــى 
باهتمــام الطــالب المتزايــد، فقــد بدأنــا الفــوج األول بســبعة عشــر طالبــا 
ــات المقدمــة حتــى  ــغ عــدد الطلب ــة مختلفــة، وبل ــة مــن دول عرب�ي وطالب
اآلن مــا يناهــز 150 طلــب تســجيل. وي�رجــع ذلــك، عــالوة إلــى مــا يتمتــع بــه 
المعهــد مــن الميــزات، إلــى جــدة الطــرح فــي الربنامــج، إذ مــن المعلــوم 
الخصــاص الكبــر فــي تخصــص علــم المعجــم والصناعــة المعجميــة، وفــي 
إن فــي  الربنامــج،  الــذي يقدمــه  الجديــد  بالمنظــور  اللســانيات  تخصــص 
مســتوى دول الخليــج العربــي أم فــي مســتوى العالــم العربــي بأكملــه؛ 
ناهيــك عــن الربــط بــن التخصصــن مــن جهــة، والربــط بــن الربنامــج ككل 
بذلــك  وُنقــدم  العرب�يــة.  للغــة  التاريخــي  الدوحــة  معجــم  ومشــروع 
الجامعيــة  المؤسســات  بهــا  تخــدم  أن  يمكــن  التــي  للكيفيــة  نموذجــا 

المشــاريع العلميــة الكــربى.

يُعنى  الذي  التّاريخي  الّدوحة  معجم  مرشوع  عىل  اآلن  ترُشف 

أن  ميكن  وكيف  املرشوع؟  هذا  عن  أكرث  حّدثنا  العربية،  باللغة 

يستفيد منه الفرد املواطن قبل العامل املتخّصص؟

مشــروع معجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العرب�يــة نمــوذج لمــا يمكــن أن 
تقــوم بــه المؤسســات. فلــو افرتضنــا أن كل مؤسســة أو منظمــة أو 
مركــز بحثــي تفــرغ إلنجــاز مشــروع مــا للنهــوض باللغــة العرب�يــة الســتطعنا 
أن نحقــق إنجــازات ملموســة نُســدُّ بهــا الثغــرات القائمــة، ونلبــي بهــا 
االحتياجــات الُملحــة، ونطــور بهــا الموجــود مــن األعمــال، وندخــل بهــا إلــى 

عصرنــا.

ما أكر المؤسسات، وما أقل المنجزات!

إنجــاز معجــم تاريخــي للغــة مــن اللغــات يقتضــي أن يكــون مســبوقا بعــدد 
ــاج  ــا اإلنت األعمــال المنجــزة التــي تعــد حجــر األســاس؛ منهــا: بيبليوغرافي
الفكــري بهــذه اللغــة، وإعــداد النصــوص إعــدادا يمكــن مــن اســتخدامها 
فــي مدونــة لغويــة بصــورة صحيحــة وســليمة، وتوافــر برامــج حاســوبية 
الصرفــي  والمحلــل  اإلمالئــي  كالمدقــق  اللغــة،  هــذه  خدمــة  فــي 

والمحلــل النحــوي والمحلــل الداللــي ومحــرك بحــث متقــدم...

كل ذلــك ليــس ُمتاحــا علــى النحــو المطلــوب فيمــا يخــص اللغــة العرب�يــة، 
والُمتــاح منــه قاصــر عــن الوفــاء بالحاجــة، علميــا وحاســوبيا. ولــم يمنعنــا 
اإلنتــاج  مــن  قــرون  عشــرة  بيبليوغرافيــا  فأعددنــا  العمــل:  مــن  ذلــك 
ــة  ــة لغوي ــا مدون ــد إلــى العــام 500 للهجــرة، وبنين الفكــري العربــي تمت
مــن  والمســتخلص  المطبوعــة  العرب�يــة  النصــوص  مــن  األقــدم  تشــمل 
النقــوش إلــى نهايــة العــام 200 للهجــرة فــي مرحلــة أولــى، وأنشــأنا 
منصــة حاســوبية للمعالجــة المعجميــة ت�تضمــن ألفــاظ اللغــة العرب�يــة 
وفياتهــم  وتواريــ�خ  وقائليهــا  بســياقاتها  مربوطــة  ومصطلحاتهــا 
والمصــادر الموثقــة، كمــا ت�تضمــن الجــذاذة اإللكرتونيــة الُمحــدِّدة لعناصــر 
المدخــل المعجمــي، والدليــل المعيــاري الموحــد للمعالجــة المعجميــة، 

واألدوات المســاعدة مــن معاجــم ومصــادر وغرهــا.

معجــم  أول  باكــورة  ستشــكل  معجميــة  مداخــل  إنتــاج  فــي  وشــرعنا 
تاريخــي للغــة العرب�يــة بعــد أن أتممنــا منظومــة العمــل ومســتوياته 

أدائهــا. وتقي�يــم  تجري�بهــا  مــن  وانتهينــا  كافــة، 

ولهــذا النــوع مــن المعاجــم أهميــة بالغــة فــي حفــظ ألفــاظ اللغــة ذاتهــا، 
وتوثيــق بنياتهــا ومعانيهــا مقرونــة بســياقات ورودهــا، وصــد تطورهــا 
التاريخــي مبنــى ومعنــى. إنــه يقــدم معلومــات غنيــة عــن كل لفــظ مــن 
ألفــاظ اللغــة: متــى اســُتعمل؟ وبــأي معنــى؟ وكيــف تطــور؟ هــل اســتمر 

فــي االســتعمال أو توقــف اســتعماله فــي فــرتة مــن الفــرتات؟ 

هــذا النــوع مــن المعاجــم ســجل أمــن لحيــاة اللغــة، وهــو بذلــك ســجل 
أمــن لحيــاة الفكــر الــذي تحملــه. وإنجــاز معجــم تاريخــي للغــة العرب�يــة 
ســيتحقق بــه ومعــه إنجــازات مهمــة جــدا فــي عــدة مســتويات ومجــاالت، 
أذكــر منهــا علــى ســبيل التمثيــل ال الحصــر: مدونــة إلكرتونيــة لنصــوص 
بحســب  فرعيــة  لغويــة  معاجــم  وحديثهــا،  قديمهــا  العرب�يــة  اللغــة 
المســتويات التعليميــة أو األغــراض األدبيــة أو غرهــا، معاجــم مصطلحيــة 
بحســب العلــوم والمعــارف والفنــون، برامــج حاســوبية ُمطــورة، مراجعات 
نقديــة لعــدد مــن األطروحــات الفكريــة واللغويــة فــي ضــوء المعطيــات 

التــي يوفرهــا المعجــم التاريخــي، وغــر ذلــك ممــا يصعــب حصــره. 

ــ�خ المشــهوري�ن كان يقــدم  أذكــر فــي هــذا الصــدد أن أحــد أســاتذة التاري
لنــا محاضــرات فــي التاريــ�خ اإلســالمي، وُيحدِّثنــا عــن اإلقطــاع مستشــهدا 
ل لُيفهمنا  بنصــوص يظهــر فيهــا الفعــل “أقطع لــه أرضا...”، وكم كان يتــ�أوَّ
ســيادة النظــام الفيودالــي فــي تلــك الحقبــة مــن تاريخنــا اإلســالمي. 
ولــو أنــه توقــف عنــد معنــى “أقطــع لــه أرضــا” كمــا كانــت ُتســتعمل فــي 
لهــا فــي عصــره وثقافتــه لمــا أقــدم علــى إرســال  ذلــك التاريــ�خ ال كمــا ت�أوَّ
اســتنتاجاته وأحكامــه. فمــن مهــام المعجــم التاريخــي أن يرصــد اللفــظ 
ومعنــاه والمصطلــح ومفهومــه فــي ســياقه التاريخــي فيمنــع مثــل 
االجتمــاع  علــم  وفــي  األدبــي  والنقــد  والفلســفة  التاريــ�خ  فــي  ذلــك، 
والطــب وعلــم النفــس وغرهــا مــن المعــارف والعلــوم والفنــون. وقــد 
كان ذلــك مــن الدواعــي التــي دفعتنــي إلــى عقــد يــوم دراســي عــن 

المعجــم التاريخــي للمصطلحــات اللغويــة العرب�يــة ســنة 1999. 

يؤســس  الحلــم  المشــروع  لهــذا  برعايتــه  لألبحــاث  العربــي  المركــز  إن 
الحضــاري.  وتراثهــا  العرب�يــة  للغــة  حقيقيــة  لنهضــة 

بــن الرّثــاء والتّشــاؤم ملــا وصلــت إليــه اللغــة العربيــة والتّفاؤل 

مبســتقبلها، أيــن يتموضــع واقــع اللغــة العربيــة اليوم؟

اللغــة  اســتعمال  واقــع  يرصــد  موضوعــي  علمــي  تقريــ�ر  لدينــا  ليــس 
العرب�يــة فــي الــدول العرب�يــة وفــي غرهــا مــن الــدول. والمتــداول فــي 
هــذا الشــأن ال يقــدم، فــي نظــري، تصــورا مكتمــال ودقيقــا إلــى حــد مــا 
مؤسســات  مــن  العرب�يــة  اللغــة  بأمــر  المعنيــ�ن  أدعــو  ولذلــك  عنهــا. 
ومنظمــات ومراكــز إلــى العنايــة بهــذا الموضــوع، فت�تولــى إصــدار تقريــ�ر 
العرب�يــة  اللغــة  الدوليــة يرصــد اســتعمال  التقاريــ�ر  ســنوي علــى غــرار 

انتشــارها وانحســارها، ومجاالتــه وغــر ذلــك. ومســاحات 

فــي غيــاب عمــل مــن هــذا القبيــل، واســتنادا إلــى مالحظــات الباحثــن 
اللغــة  وضــع  فــإن  وهنــاك،  هنــا  المتناثــرة  الدراســات  وبعــض  والخــرباء 
العرب�يــة وضــع ال يتناســب مــع تاريخها الطوي�ل، ومع حجــم الرتاث المعرفي 

الضخــم المكتــوب بهــا، ومــع إرثهــا الحضــاري والقومــي والدينــي. 
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وبمعــزل عــن التهويــ�ل أو التهويــ�ن، فــإن اللغــة العرب�يــة فــي أشــد الحاجــة 
والتفســرات  األوصــاف  بتبنــي  داخليــا  تطورهــا  حقيقيــة،  نهضــة  إلــى 
والمعجميــة  والرتكيبيــة  والصرفيــة  الصوتيــة  لظواهرهــا  العلميــة 
تعليمهــا  األعمــال فــي مجــال  تلــك  والدالليــة والتداوليــة، واســت�ثمار 
وكتــب  نحويــة  وقواعــد  معاجــم  مــن  التعليــم  ذلــك  مصــادر  وتوفــر 
تعليميــة وغرهــا؛ وُتطورهــا خارجيــا بالتمكــن لهــا فــي التعليــم واإلدارة 

واالقتصــاد واإلعــالم، ودعــم نشــرها فــي العالــم.

كل ذلــك ممكــن إذا تالقــت إرادة عمــوم الشــعب والمثقفــن ونشــطاء 
المجتمــع المدنــي مــع اإلرادة السياســية.

يف اآلونــة األخــرية صــدرت ترشيعــات تصــون اللغــة العربيــة وترعــى 

حّقهــا يف عــدد مــن الــّدول، مــا مــدى صداهــا التنفيــذي عــىل أرض 

الواقــع؟

التشــريعات اللغويــة والقوانــن مهمــة حــن يكــون لهــا قــوة النفــاذ في 
الواقــع، وبخــالف ذلــك فهــي نصــوص كغرها مــن النصوص األخــرى. ومن 
المثــر لالســتغراب أن كل دســاتر الــدول العرب�يــة تنــص فــي ديباجتهــا أو 
موادهــا األولــى علــى أن اللغــة العرب�يــة هــي لغــة الدولــة أو اللغــة 
الرســمية، وأن هــذا الت�أكيــد اســتمر منــذ أن ُوضعــت الدســاتر بعــد خــروج 
االســتعمار، وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور هــو أعلــى وثيقــة قانونيــة 
أن  إال  الدولــة؛  داخــل  والممارســات  القوانــن  كل  لهــا  تخضــع  أن  يجــب 
مقتضيــات رســمية اللغــة لــم ُتنفــذ فــي الواقــع، وظلــت لغــة المســتعمر 
هــي المهيمنــة علــى التعليــم واالقتصــاد واإلدارة، وبنســب متفاوتــة، 

علــى المجــاالت األخــرى كالسياســة واإلعــالم.

اأنشــئت  المؤسســات  مــن  مهمــا  عــددا  أن  أيضــا  لالســتغراب  والمثــر 
واأنيــط بهــا النهــوض باللغــة العرب�يــة منــذ الســنوات األولــى بعــد خــروج 

االســتعمار لــم ُتفلــح فــي القيــام بهــذه المهمــة.

الُمالحظــة العامــة أن موضــوع العنايــة باللغــة العرب�يــة أصبــح موضوعــا 
يجتمعــون  المهرجانــات:  ت�أخــذه  الــذي  الطابــع  إلــى  أقــرب  موســمًيا، 
بأعــداد كبــرة، ويتشــاكون واقــع اللغــة العرب�يــة وتخلفهــا عــن غرهــا مــن 
اللغــات العالميــة، وينفضــون بعــد أن ُيحــددوا لهــم موعــدا آخــر لالجتمــاع.

غــار أن يظــل كنــز مــن المخطوطــات العرب�يــة إلــى اآلن غــر  أليــس مــن الصَّ
ُمحقــق وال مطبــوع وال منشــور؟ وأن يظــل تــراث علمــي لنــا عظيــم غــر 
مرقمــن؟ وأن تعيــش أجيالنــا المعاصــرة علــى مــا خلفــه لهــا العلمــاء 
وصرفهــا  ونحوهــا  معجمهــا  اللغــة:  علــوم  مــن  كثــر  فــي  األولــون 
وبالغتهــا؟ وأن يظــل مصطلحنــا العلمــي العربــي قاصــر كل القصــور عــن 
الوفــاء بمتطلبــات مواكبــة المعرفــة والعلــوم، وإن توافــر ففــي بيئــة 

مــن الفوضــى المصطلحيــة ال حــدود لهــا؟

بيــان  هــو  والمقصــود  يطــول،  وتعدادهــا  كثــرة،  القصــور  مظاهــر 
تقــوم  طبعــا  العرب�يــة.  باللغــة  للنهــوض  شــامل  تخطيــط  إلــى  الحاجــة 
المؤسســات بمجهــودات ال يمكــن إنكارهــا، وي�جتهــد العلمــاء والباحثــون 
فــي نطــاق اختصاصاتهــم علــى قــدر مــا يســتطيعون، لكــن أمــر النهــوض 
بلغــة مــا يحتــاج إلــى أكــر مــن ذلــك: يحتــاج إلــى إرادة سياســية واضحــة 
سياســة  وإلــى  ُملزمــة،  لغويــة  وتشــريعات  قوانــن  وإلــى  وصريحــة، 
لغويــة مدروســة وقابلــة للتنفيــذ، وإلــى مؤسســات محــددة الوظائــف 
والمهــام تعمــل بتنســيق محكــم بينهــا تحــت إشــراف خــرباء متخصصــن. 
وفــي  المجــال.  هــذا  فــي  الدوليــة  التجــارب  مــن  يكفــي  مــا  ولدينــا 
إعــادة  إلــى  ت�تجــه  قطــر  دولــة  إن  القــول  يمكــن  المحلــي،  المســتوى 
االعتبــار للغــة العرب�يــة باتخاذهــا عــددا مــن التدابــر واإلجــراءات كإنشــائها 
المنظمــة العالميــة للنهــوض باللغــة العرب�يــة، وإعدادهــا قانــون حمايــة 

اللغــة العرب�يــة، وغــر ذلــك.
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“تعالوا نحيك لكم عن فلسطن”

قصصــا  لنــا  لــرتوي  جــاءت  الثالثــة  بنســختها 
كمــا  تراجيديــة  بطريقــة  ليــس  فلســطن  عــن 
اعتدنــا، بــل بأســلوب مشــّوق يعــزز فــن التواصــل 
رغبــات  ُتحاكــي  ألعــاب  طريــ�ق  عــن  التفاعلــي 
األطفــال الحاضريــ�ن فــي معرفــة تفاصيــل مدنهم 
وقراهــم الفلســطينية التــي غيّبهــا االحتــالل مــن 
لتبقــى ذكراهــا منقوشــة  علــى الخارطــة أصــالً 
فــي كتــب التاريــ�خ، أو محفوظــة فقــط فــي ذاكــرة 
الجــّدة التــي تخربنــا عنهــا فــي حكايــا كل مســاء.

عــن  لكــم  نحكــي  تعالــوا  فعاليــة  وت�أتــي 
فلســطن فــي مبــادرة مــن شــبان فلســطينن 
حملــوا هــّم الوطــن وهــم خارجــه ليعــوا أهميــة 
جيــل  نبــض  فــي  الفلســطينية  الُهوّيــة  تعزيــ�ز 
نشــأ باألصــل بعيــدًا عــن فلســطن، حيــث قالــت 
منظمــة هــذه الفعاليــة الطالبــة فــي قســم 
السياســة العامــة فــي معهــد الدوحــة هبــة أبو 
ســتة:” بــأن هــذه الفعاليــة ت�أتــي ضمــن سلســلة 
فعاليــات تهــدف إلــى التعريــف بالوطــن العربــي 
وثقافتــه وتعزيــ�ز التقــارب بــن الشــعوب رغــم 
اختالفهــا، ففــي العامــن الســابقن تحدثنــا عــن 
نعــود  واليــوم  العربــي،  والمغــرب  فلســطن 
مــن جديــد لنتحــدث عــن فلســطن مــّرة أخــرى 
عــن طريــ�ق مجموعــة مــن األلعــاب التــي تجعــل 
الطفــل جــزءًا مــن التعليــم التفاعلــي باكتشــافه 

للمعلومــة وليــس تلّقيهــا فقــط”.

فلسطن من البحر إىل النهر

مــن البحــر إلــى النهــر، ومــن أم الرشــراش إلــى 
هكــذا  فلســطن،  كلهــا  هــي  الناقــورة  رأس 
اســتطاع الطالــب فــي قســم السياســة العامــة 
فــي معهــد الدوحــة ايهــاب محارمــة أن يرســخ 
فكــرة األرض فــي عقــول األطفــال بتعرفيهــم 

علــى خارطــة فلســطن الحقيقيــة قبــل مجــيء 
إلــى مراحــل  بهــم  التــدّرج  ثــم  االحتــالل، ومــن 
تغــر مالمــح خارطــة فلســطن خاصــة بعــد مــا حّل 
بهــا مــن نكبــة ونكســة، وجــدار فصــل عنصــري 
األرض  علــى  بنيــت  ومســتعمرات  وحواجــز 
التفاعــل  عــن  محارمــة  وتحــدث  الفلســطينية، 
خارطــة  علــى  بالتعــرف  لألطفــال  الحقيقــي 
فلســطن رغــم التحــدي الــذي واجهــه فــي آليــة 
صحيحــة  بطريقــة  للطفــل  المعلومــة  توصيــل 
وسلســلة قــادرة علــى تــرك أثــر في نفوســهم.

شموس فلسطن

للثــورة  وحكيــم  كنفانــي،  كغســان  حيفــا  إلــى  عائــد 
كالعّيــاش،  واحــد  رقــم  ومطلــوب  حبــش،  كجــورج 
جميعهــم شــخصيات فلســطينية وإن رحلــت ااّل أنهــا 
حضــرت فــي فعاليــة تعالــوا نحكــي لكــم عــن فلســطن، 
لتشــكل كل شــمس منهــم قــدوة بــل خــر قــدوة فــي 
ذاكــرة كل طفــل حضــر ليتعمــق ارتباطهــم بفلســطن 
وأشــرف  فيهــا،  بصمــة  تركــوا  أشــخاص  خــالل  مــن 
علــى هــذه الزاويــة الطالــب فــي قســم اللســانيات 
والمعجميــات العرب�يــة في معهد الدوحــة عبد الرزاق 
مســعودي الــذي حدثنــا عــن مــدى تفاعــل األطفــال مــع 
ُســجلت  خــالل عجلــة دوالبيــة  مــن  الشــخصيات  هــذه 
عليها أســماء الشــخصيات وعجلة أخرى ُســجلت عليها 
كلتيهمــا،  بــن  التوفيــق  الطفــل  وعلــى  أقوالهــم 
كانــت  بالفعاليــة  بــأن مشــاركته  وتحــدث مســعودي 
مجــرد تعبــر عــن مــدى تمســكه كشــاب مغربــّي بقضيــة 

فلســطن التــي لطالمــا اعتربناهــا قضيــة وطنيــة.

كيف نتحرك لفلسطن؟

الــى ســّلم،  آخــر، ومــن ســّلم  إلــى  مــن مربــع 
علــى  لكــن  والثعبــان”  “الســلم  لعبــة  وحدهــا 
توصلــك  بــأن  كفيلــة  الفلســطينية  الطريقــة 
فلســطن، ينطلــق األطفــال مــن مربــع االحتــالل 
ليدوســوا عليــه بأقدامهــم وتنطلــق رحلتهــم 
بصعودهــم ســّلم المقاومــة وتجنــب الثعابــن 
لت�كــون رحتلهــم بالوصــول إلــى فلســطن أقرب، 
وقــد أشــرفت علــى هــذه الزاويــة الطالبــة فــي 
قســم السياســة العامــة فــي معهــد الدوحــة 
هنــد بطــة التــي أخربتنــا بــأن هــذه اللعبــة مكنــت 
األطفــال من اكتســاب مفاهيــم جديدة كاالبتعاد 
عــن الوحــدة والتعصــب مــن أجــل الوصــول إلــى 
األطفــال  ســعادة  بــأن  وأضافــت  فلســطن، 

تلــو  ســلما  اجتيازهــم  حــن  وصفهــا  يمكــن  ال 
لآلخرليتمكــن فــي نهايــة المطــاف مــن الوصــول 

إلــى علــم فلســطن ورفــع إشــارة النصــر.

زجل وعتابا

العــرض  فــي  وبالغــة  النظــم  بجمــال  امتــازت 
فنــون  أكــر  لت�كــون  األداء  فــي  وعذوبــة 
إلــى  وأقربهــا  انتشــارًا  الشــعبية  األغنيــة 
فــن  علــى  باعتمادهــا  الجمهــور  قلــوب 
البليــغ،  بااليجــاز  وامتيازهــا  كالجنــاس  بديعــي 
ــاء الشــعبي  ــز الغن ــا أكــر مــا يمي الزجــل والعتاب
تراثــًا مهمــًا فــي  الفلســطيني والــذي يعتــرب 
مــا  وهــذا  الفلســطينية،  التقليديــة  األعــراس 
أكــده الطالــب فــي قســم اقتصاديــات التنميــة 
الــذي  أبوعلــي  رافــع  الدوحــة  معهــد  فــي 
عــن  تاريخيــة  لمحــة  األطفــال  بإعطــاء  قــام 
أنواعــه  إلــى  إضافــة  والعتابــا  الزجــل  تطــور 
والقصــص الرتاثيــة التــي تقــف خلــف هــذا الفــن، 
وقــام أبــو علــي بتقديــم فقــرة زجليــة غنائيــة 
قائمــة علــى المحــاورة االرتجاليــة مــع طالــب 
اللســانيات والمعجميــات فــي المعهــد محمــد 
جــرار باعتبــار أن هــذا الفــن أحــد أعمــدة الفــن 

عليــه. الحفــاظ  يجــب  الــذي  الفلســطيني 

وإلــى جانــب ذلــك تضمنــت الفعاليــة العديــد مــن 
الفنيــة  والعــروض  لألطفــال  الجاذبــة  األفــكار 
المتمثلة بالشعر والغناء والدبكة الفلسطينية 
إضافــة إلــى فقــرات ترفيهيــة مــن رســم وتلويــ�ن 
ورســم علــى الوجــوه وألعــاب شــعبية ومعرضــًا 
للصــور تعــرف األطفــال مــن خاللــه علــى جمــال 

فلســطن وعراقــة مدنهــا التاريخيــة.

شدى سلهب 
اعالم ودراسات ثقافية
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إعداد: طالب الدغيم

بعــد  المغــرب  تاريــ�خ  كتابــة  إعــادة  أن  شــك  ال 
اإلســتقالل ظــلَّ ُمرتبطــًا بالظــروف السياســية 
إعــادة  مســألة  وبقيــت   ، للبــالد  واإلجتماعيــة 
المغــرب  فــي  التاريخيــة  المعرفــة  إنتــاج 
كان  إذا  مــا  حــول  التســاءالت  مــن  جملــًة  ُت�ثــر 
ذلــك اإلنتــاج  بمثابــة ردُّ فعــلٍ علــى مــا كتبــه 
المؤرخــن الكولونياليــ�ن ، وحــول إرتبــاط اإلنتاج 
الوثيقــة  علــى  المؤرخــن  وإعتمــاد  بالدولــة 
المخزنيــة ، ولإلجابــة عــن مثــل هــذه التســاءالت 
الدوحــة  معهــد  فــي  التاريــ�خ  برنامــج  ــَم  َنظَّ
ُمحاضــرة حــول » إنتــاج المعرفــة التاريخيــة فــي 
المغــرب األقصــى« َقدَّمهــا الدكتــور عبدالرحيــم 
المعهــد  فــي  التاريــ�خ  برنامــج  مديــر  بنحــادة 
 ، التاريــ�خ  خميــُس  ســيمنارات  سلســلة  ضمــن 
وقــد حضــَر عــدد مــن األكاديميــ�ن والطلبــة مــن 
تخصصــات مختلفــة  فــي المعهــد فــي تاريــ�خ  13 

 . أبريــ�ل 2016 

الجلســة  بنحــادة  عبدالرحيــم  الدكتــور  إفت�تــح 
وكانــت ت�تمحــور حــول حصيلــة مــا أنتجــه المغــرب 
مــن معرفــة تاريخيــة منــذ اإلســتقالل ســنة 1956 
م وحتــى نهايــة الُعشــرية األولــى مــن األلفيــة 
الُمبــادراٍت  إلــى  فأشــار   ، للميــالد  الثالثــة 
العلميــة إلعــادة إنتــاج تلــك المعرفــة )ُمبــادرة 
فــي  الخامــس  محمــد  بجامعــة  اآلداب  كليــِة 
فــي  العالــي  التعليــم  وزارة  ُمبــادرة  ـــــ   1986
ــــ ُمبــادرة مؤسســة الملــك عبدالعزيــ�ز    2006
والعلــوم  اإلســالمية  للدراســات  ســعود  آل 
اإلنســانية فــي 2004 ( ، وقــد انتهــت الُمبــادرات 
علــى  الوفــرة   « وهــي   نتيجــة   إلــى  الثــالث 
 ،  « التاريخــي  البحــث  الَكمــي فــي  المســتوى 
وربمــا ســبب الوفــرة هــو إدراك أهميــة كتابــة 
التاريــ�خ فــي بنــاء الهويــة الوطنيــة ، وبــروز مــا 
ــة التــي قــام  ــة الهاوي ــة التاريخي ُســمي الكتاب
بهــا سياســيون وصحفيــون مغاربــة فــي ســياق 

العمــل علــى َتبيئــِة المعرفــة التاريخيــة . 

وقــف  للحصيلــِة  الَكّمــي  الجــرد  خــالل  مــن 
وهــي  محــاوٍر  ثــالث  عنــد  الُمحاضــر  اأُلســتاذ 
فــي  التاريخيــة  للمعرفــة  الُمنتجــة  األجيــال   (
ُطــرق  ـــــ  التاريخــي  اإلنتــاج  مجــاالت  ـــــ  المغــرب 

 . التاريخيــة(  المعرفــة  تعميــم 

فاألجيــال الُمنتجــة للمعرفــة التاريخيــة ثالثــة، 
و تبــدأ فــي جيــل الــرواد )1956 ــــ 1976( ، وهــؤالء 
عــدة  وبينهــم   ، متعــددة  خلفيــات  مــن  أتــوا 
األبحــاِث  تركيــُز  أهمهــا  مشــرتكٍة  قواســَم 
المخزنيــة  الدولــة  وجــود  علــى  للت�أكيــد 
واســتعمالهم للوثيقــة المخزنيــة ، وكمــا نــرى 
الكمــي  اإلنتــاج  ضعــُف  المرحلــة  هــذه  فــي 
 ، الُملتهبــة   ِ بالمواضيــع الَمــْس  مــن  خشــيًة 
ولكــن هــذا الجيــل أســهم فــي وضــع معالــم 
مدرســة تاريخيــة  ) مثــال هــذا الجيــل : جرمــان 
الــدور  ليؤكــد  أعمالــه  كــرس  الــذي  عيــاش 
التحكيمــي للمخــزن ، ولكــن نــراه ُيشــرف فيمــا 
بعــد علــى أطروحــات لــم تعتمــد علــى وثائــق 
وهــم  الثانــي  للجيــل  وبالنســبة    ، مخزنيــة( 
الطفــرة   بجيــل  تســميتهم  علــى  إصطلــح  مــا 
الباحثــن  عــدد  تزايــد  وفيــه   ،  )  1994 ــــ   1976  (
وســجل البحــث طفــرة غــر مســبوقة  ؛ فهــي 
المرحلــة التــي أنهــى فيهــا الباحثــون الشــباب 
أطروحاتهــم ، وكمــا قامــت الجامعــة المغرب�يــة 
بإيفــاد عــدد مــن طالبهــا المتميزيــ�ن إلــى الخارج 
) باريــس ـ بــوردو( وعــادوا للتدريــس بالمغــرب ، 
والقواســم التــي تربــط هــذا الجيــل تحــرره مــن 
ُعقــدة اإلســتعمار واعتمــاده النقــد المــزدوج 
وكمــا   ، الســجالي  التاريــ�خ  عــن  أبعــده  ممــا 
إعتمــد هــؤالء علــى تنويــع النصــوص المصدريــة 
الــدول  مــن  عــدد  أرشــيفات  اخرتقــت  التــي 
التقليديــة  الوثيقــة  تجــاوز  وتــم  األوروبيــة  
والنــوازل  المناقــب  ُكتــب  علــى  واإلعتمــاد 
والروايــة الشــفوية والســحر وغرهــا  ، وكمــا 
أنهــم اســتفادوا مــن المناهــج ) المونوغرافية 
مدرســة  علــى  باإلنفتــاح   ).. األنروبولوي�جــة  ــــ 
الحوليــات والتاريــ�خ الجديــد بشــكل متبايــن مــن 
جيــل  وهــم  الثالــث  الجيــل  وأمــا  آلخــر،  باحــث 
القلــة  حيــث توقفــت البعثــات العلميــة للخــارج ، 
ولكــن اأحدثــت وحــدات للت�كويــ�ن والبحــث ، ففــي 
ســنة 2006 بلغــت نحــو 80 وحــدة ت�كويــ�ن فــي 
، إال أن ظــروف الجامعــة  الجامعــات المغرب�يــة 
علــى  للحاصلــن  الشــغل  آفــاق  وانعــدام 
ــر علــى كميــِة اإلنتــاج التاريخــي .   الدكتــوراه أثَّ

اإلنتــاج  مجــاالت  عــن  بنحــادة  تحــدث  وكمــا 
مجــاالت  شــملت  والتــي  بالمغــرب  التاريخــي 
عــدة منهــا تحقيــق النصــوص حيــث نجــد ســطحية 
وغيــاب للنقــد ، وهنــاك رســائل لــم تجــد طريقها 

المحلــي  التاريــ�خ  مجــال  وكذلــك   ، للنشــر 
منــذ  البحــث  المونوغرافيــات  اكتســحت  حيــث 
الثمانينــات وكشــفت عــن النصــوص الغميســة 
الوســطى  العصــور  تناولــت  البدايــة  وفــي   ،
أصبحــت  عشــر  التاســع  القــرن  فــي  ولكــن   ،
األرشــيق  لوجــود  أوفــر؛  المونوغرافيــات 
المخزنــي وألن المغاربــة وجــدوا صعوبــًة فــي 
دراســة المرحلــة اإلســتعمارية ، ولذلــك درســوا 
القــرن التاســع عشــر لتمريــ�رِ خطابــاٍت سياســية 
التاريــ�خ  ودرســوا   ، العشــري�ن  القــرن  فــي 
 ، سياســية  هواجــس  عكــس  الــذي  العالئقــي 
وتميــزت فيــه َثــالُث إتجاهــات مجاليــة ) العالقات 
مــع أوروبــا وَغيبــت الحضــور اإلشــكالي وركــزت 
ـــــ  والدبلوماســية  التجاريــة  العالقــات  علــى 
تركــزت  حيــث  اإلســالمية  البــالد  مــع  العالقــات 
مــع  العالقــات  ــــ  الوســيطة  المرحلــة  علــى 
لشــرط  خضعــت  الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا 
المغرب�يــة  الصحــراء  قضيــة  فرضتــه  سياســي 
الراهــن  التاريــ�خ  درســوا  كمــا  و   ،  )  1975 منــذ 
نتيجــة التحــوالت السياســية بالمغــرب  وذلــك 
ت�تنــاول  المحليــة  الصحافــة  بــدأت  عندمــا 
ــا شــائ�كة بعــد ســنوات الرصــاص ، وتشــكل  قضاي
المجلــُس اإلستشــاري لحقــوق اإلنســان بدعــم 
اإلصــالح  هيئــة  أثــرت  وكذلــك  الدولــة  مــن 
والمصالحــة ضــرورة البحــث فــي التاريــ�خ الراهــن 
، فهــذا التاريــ�خ ُممتــد في الحاضر؛ ألن العاملن 
اإلنتــاج  شــمل  وكذلــك   ، أحيــاء  زالــوا  ال  فيــه 
المغاربــي البحــث فــي تاريــ�خ اآلخــر  ، فالبحــث 
التاريخــي بالمغــرب ظــل مغربــٌي صــرف ، ولكــن 
بدايــة  مــن  اآلخــر  تاريــ�خ  لدارســة  التوجــه  صــار 
األلفيــة الثالثــة مــع محمــد ُحبيــدة فــي كتابــه 
 ، األنــوار«  إلــى  النهضــة  مــن  أوروبــا  تاريــ�خ   «
فــي  اليابــان  تاريــ�خ   « بكتابــه  عفيــف  ومحمــد 
عصــر الميجــي » ،  ومــع ذلــك يمكــن القــول أن 
ــن كتبــوا عــن اآلخــر رغبــة منهــم  ــة الذي المغارب
فــي اإلجابــة عــن أســئلة متعلقــة بالمغــرب ، و 
تطــور البحــث فــي التاريــ�خ الرتكيبــي ) ُمّجمــُل 
فيــه  أبــدع  مــن  وأشــهر   ) المغربــي  التاريــ�خ 
األســتاذ عبــداهلل العــروي ، ولكــن هــذا المجــال 
ـــــ  سياســي  لعائــق  ــــ  للخلــف  متــواري  بقــي 
حتــى ســنة 2006 عندمــا قــرر المعهــد الملكــي 
للبحــث فــي تاريــ�خ المغــرب أن ُينجــز كتابــًا جماعيًا 
، فخــرج كتــاُب » تاريــ�خ المغــرب تحيــ�ن وتركيــب 
» إلــى الحيــاة بعــد ســنتن مــن البحــث ، وقــد 

تقرير حول سيمنار » إنتاج املعرفة التاريخية يف املغرب األقىص«
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ســاهم فيــه نحــو أربعــن باحثــًا فــي المغــرب 
ُمشــرفًا عليــه محمــد القبلــي . 

وتنــاول بنحــادة كذلــك ُطــرق تعميــم المعرفــة 
ناشــرِ  غيــاب  رأى  حيــث  المغرب�يــة  التاريخيــة 
كان  أنــه  مــع  بالمغــرب  التاريخيــة  المعرفــة 
هنــاك محــاوالٌت لــُدورِ نشــٍر ت�تخصــص بالتاريــ�خ 
غابــت  وكذلــك   ، الثمانينــات  مطلــع  فــي 
المجــالت التاريخيــة المتخصصــة بإســت�ثناء مجلــة 
َهيســبرس التــي ت�أسســت ســنة 1921م وهــي 

 . بالمغــرب  الرائــدة  الوحيــدة  المجلــة 

قبــل  مــن  مداخــالت  عــدة  الُمحاضــرة  أثــارت 
أكــر  المداخــالت  برنامــج  وتضمــن   ، الحاضريــ�ن 
مــن 15 مداخلــة  ركــزت علــى أهميــِة ُمســاءلة 
ومحليــُة  المغــرب  فــي  التاريخيــة  المعرفــة 
مســاهمة  مســألة  وُطرحــت   ، المعرفــة  تلــك 
المؤرخــن المغاربــة فــي تحويــ�ل التاريــ�خ إلــى 
علــم يبنــي الدولــة ) قضايــا الصحــراء المغرب�يــة 
والحــدود مــع الجزائــر ( ، وتعرضــت المداخــالت 
لمســألة كتابــة المغاربــة لتاريــ�خ اآلخــر ككتابــة 
المغاربــة  اعتمــد  وهــل  مثــاًل  اليابــان  تاريــ�خ 
وتــم   ، محليــة  أم  يابانيــة  وثائــق  علــى  فيــه 
علــى  اعتمــدوا  المغاربــة   أن  علــى  الت�أكيــد 
دراســات اأنجــزت عــن اليابــان والدولــة العثمانيــة 
وغرهــا لمعالجــة  هواجــس مغرب�يــة، وطُرحــت 
التاريــ�خ   بــن  التمي�يــز  النقاشــات مســألة  خــالل 
المــؤرخ  بــن  فــرٌق  فهنــاك   ، والذاكــرة 
وادي  معركــة  تنــاول  فمثــاًل   ، والسياســي 

 ، عابــر  حــدث  للمــؤرخ هــي  بالنســبة  المخــازن 
ولكــن السياســي ُيوظــف تلــك الذاكــرة )خطابــات 

عــالل الفاســي وحــزب اإلســتقالل( .

تعرضــت النقاشــات للــدور التــي تقــوم به مجلة 
زمــان العرب�يــة فــي إنتــاج المعرفــة التاريخيــة 
بالمغــرب ، فــرأى الُمحاضــر أنهــا تلقــى إقبــااًل 
كبــرًا مــن المجتمــع المغربــي علــى عكــس زمان 
الفرنســية التــي إقتصــرت علــى الُنخــب الفكريــة 
ــر الكتابــة المغرب�يــة  ، وكمــا تعــرَّض النقــاش لت�أثُّ
بتــ�أزم وإنفــراج العالقــات بــن المغــرب وُبلــدان 
المداخــالت  ســلطت  وكمــا   ، وتونــس  الجزائــر 
الضــوء علــى تنــوع  مشــكلة  البحــث التاريخــي 
المغربــي فهــي  ال تقــف عند مشــاكلٍ سياســية 
بيداغوجيــة  مشــكلٌة  ماهــي  بقــدر  ماديــة  أو 
المنهــج  فــي  بالتناقــض  متعلقــة  وتدبريــة 
التعليمــي للطلبــة المغاربــة ، وهنــاك ُمشــكلة 
ــ�خ  ــدرس فيهــا التاري مرتبطــة بالطريقــة التــي ُي
والصــورة النمطيــة التــي رســمت بــأن التاريــ�خ  
ليــس علــٌم تجديــدي ، وأضــاف النقــاش أســئلة 
حــول مــدى إســتقاللية الكتابــة التاريخيــة داخــل 
األطــر الجامعيــة المغرب�يــة ، وكذلــك حول حضور 
التاريــ�خ المغربــي فــي الكتابــات العرب�يــة ، وكيف 
تمــت اإلســتفادة مــن الدراســات اإلستشــراقية 
 ، بالمغــرب  التاريخيــة  المعرفــة  إنتــاج  فــي 
فأجــاب الُمحاضــر أن التاريــ�خ المغربــي لــم ُيكتــب 
فــي إطــار الدولــة ، فالجامعــة المغرب�يــة رغــم 
التضي�يــق لــم يتدخــل أحــد فــي فــرض المواضيــع 

الرقابــة  مــن  نــوع  هنــاك  كان  ولكــن   ، عليهــا 
الذاتيــة . 

بــن  المداخــالت   إحــدى  فــي  التفريــ�ق  جــرى 
تبحــُث  التــي  اإليديولوجيــة  التاريخيــة  الكتابــة 
لمعالجــة  القــوة  عالقــات  عــن  الماضــي  فــي 
إطــار  فــي  تدخــل  بعضهــا  أن  وكيــف  الحاضــر 
الموضوعيــة ومســاهمة الُمؤرخــون المغاربــة 
فــي تخليــص التاريــ�خ مــن الخطــاب األســطوري 
عــن   ُوّجــه  ســؤال  فــي  النقاشــاُت  وإنتهــت    ،
الجامعــات  فــي  التاريــ�خ   تخصــص  مســتقبل 
المغرب�يــة ، وأنهــى الُمحاضــر بالقــول أن التاري�خ 
ُمتجــدد بالمواضيــع و ســيبقى مجــاَل بحــٍث رائــٍد  

ال خــوف مــن تجــدده . 

التاريخــي  اإلنتــاج  : إن تطــور  القــول  ــــ خالصــة 
داخليــة  بظــروف  مت�أثــرًا  بقــي  المغربــي 
إنتــاج  وخارجيــة ضاغطــة ســاهمت فــي خلــق 
والمواضيــع  المســتويات  متبايــن  معرفــي 
ولكــن مــع ذلــك بقيــت مواضيــع  بالغالــب تعالــج 
الظــروف  فرضتهــا  وقضايــا  محليــة  عالئــق 

 . للبــالد   السياســية 

مالحظات وتوصيات : 

1 ـــــ  َقــدََّم د. بنحــادة عرضــًا ُمعمقــًا وفــق محــاور 
المحــاور  ولكــن   ، ُمتسلســل  وســرٍد  كثــرٍة 
الُمشــبَّكة والمتشــعبة أدت إلــى تداخــل أفــكار  
التخصصــات  أصحــاب  مــن  وخصوصــًا  الحاضريــ�ن 

 . األخــرى 

2 ـــــ لــم يكــن هنــاك إجابــة عــن جميــع األســئلة 
تقديــم  ُمــدة  ربمــا ســببه طــول  ؛  المطروحــة 
ــُر الوقــت الكافــي لإلجابــة  الورقــة وعــدم توّف

عــن األســئلة . 

معرفــٍة  لبنــاء  محدوديــٌة  هنــاك  تبقــى  ــــ   3
واضحــة عــن واقــع » إنتــاج المعرفــة التاريخيــة 
العرب�يــة » لــدى طلبــة التاريــ�خ بالمعهــد ،  وربمــا 
مــردُّ ذلــك إلــى عــدم  إجــراء ُمقارنــة بــن مــا تــم 
إنتاجــه فــي بلــدان المغــرب ومصــر أو المغــرب 
أنــه مــن الضــروري  ، فــأرى  وســوريا وغرهــا 
هكــذا  وإســتغالل  أكــر  البحــث  نطــاقِ  توســيُع 
مواضيــع معرفيــة إلجــراء المقارنــة والمقاربــة 
أبــواَب  لنــا  وتفتــح  اآلفــاق   ُتوســع  التــي 
جديــدة للحفــر المعرفــي فــي ُبنــى سياســية 

العربــي. بالعالــم  وإقتصاديــة  وإجتماعيــة 
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متفرقات

شــارك الطالبــان محمــد الرفاعــي وايهــاب محارمــة مــن كليــة 
الدوحــة  معهــد   – التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة 
فــي  المناخــي  “التغــر  مســابقة  فــي  العليــا  للدراســات 
العالميــة  الشــبكة  مــن  وبتنظيــم  هولنــدا،  فــي  العالــم” 
لمــدارس السياســات العامــة والشــؤون الدوليــة واإلدارة، 
وذلــك مــن أجــل إي�جــاد حلــول للتغــر المناخــي فــي العالــم 
باســتخدام طــرق محــاكاة عمليــة، حيــث اســتفاد المشــاركون 
مــن تبــادل الخــربات مــع عــدد مــن الخــرباء والحــكام فــي هــذا 
والمشــورة  الدعــم  تقديــم  علــى  حرصــوا  والذيــن  المجــال 
لجميــع الطلبــة المشــاركن، وفــي نفــس اإلطــار قــدم الطلبــة 
المشــاركن مــن مختلــف الجامعــات عــدد من التوصيــات أبرزها 
واالعتمــاد  المســتدامة،  التنمويــة  بالمشــاريع  االهتمــام 
علــى الطاقــة البديلــة، وزيــادة المســاحات الخضــراء، وزيــادة 
التعــاون الدولــي فــي االســت�ثمار الت�كنولوجــي المســتدام. 

جانــب مــن زيــارة وفــد مــن جامعــة لونــد الســويدية إلــى معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، بحضــور الربوفســور لي�يــف 
ســتنربج مديــر مركــز الدراســات الشــرق أوســطية بجامعــة لونــد و ســعادة الســيدة إيــ�وا بولونــو ســفرة مملكــة الســويد 
لــدى دولــة قطــر. وأســاتذة كليــة اإلدارة العامــة العامــة واقتصاديــات التنميــة ومركــز دراســات النــزاع والعمل اإلنســاني.
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 الدكتور السيد الصيفي

أستاذ التمويل واالستثامر بجامعة حمد بن خليفة

أجرى الحوار: مصطفى حسن

ضيفنــا فــي العــدد الثالــث مــن مجلــة زاجــل لهــذا الشــهر 
هو الدكتور الســيد الصيفي أســتاذ التموي�ل واالســت�ثمار 
بجامعــة حمــد بــن خليفــة. وقــد شــارك الدكتــور الصيفــي 
فــي مؤتمــر اقتصاديــي الشــرق األوســط الــذي نظمــه 
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا خــالل الفــرتة مــن 23 

إلــى 25 مــارس 2016.

من هو السيد الصيفي ؟

تخرجــُت فــي كليــة التجــارة، جامعــة اإلســكندرية، وحصلــت 
علــى الدكتــوراة مــن جامعــة برمنجهــام فــي بريطانيــا، 
جامعــات  فــي  واالســت�ثمار  للتمويــ�ل  أســتاذا  وعملــُت 
اإلســكندرية، والملــك ســعود، وجامعــة األمــر ســلطان 
وأســتاذا  قطــر،  فــي  خليفــة  بــن  وحمــد  بالســعودية، 
زائــًرا فــي جامعــة هارفــارد بالواليــات المتحــدة. ومهتــم 
تناســب  التــي  البديلــة  التمويــ�ل  أدوات  فــي  بالبحــث 
الماليــة  األدوات  عــن  كبديــل  العربــي  المالــي  ســوقنا 

التقليديــة التــي أثبتــت عــدم كفاءتهــا.

ــذه  ــط ه ــن وس ــرة، ولك ــة زاخ ــرية علمي مس

املســرية مــا هــي أهــم املراحــل والتحديات 

التــي واجهتكــم؟

مرحلــٍة  ولــكل  تحــدي  تمثــل  كانــت  المراحــل  جميــع 
األهــم  المرحلــة  ولكــن  وخصوصيتهــا،   أهميتهــا 
حدثــت  الشــخصي  الجانــب  مــن  حتــى  أّرقتنــي  التــي 
الماليــة  والنمــاذج  األدوات  كل  أن  اكتشــافي  بعــد 
نســتخدمها  كّنــا  التــي  التقليــدي  التمويــ�ل  ومبــادئ 
العالميــة  الماليــة  األزمــة  بعــد  فشــلها  أثبتــت  قــد 
أننــا فــي حاجــة  التــي حدثــت فــي 2008 واكتشــفُت 
بــدأت  اللحظــة  هــذه  منــذ  جديــد،  تمويــ�ل  علــم  إلــى 
البحــث فــي أدوات ماليــة بديلــة، واهتممــُت بشــكلٍ 
يثبــت  صاعــد  كمجــال  اإلســالمي  بالتمويــ�ل  خــاص 
التقليــدي،  التمويــ�ل  لمشــاكل  وحلولــه  كفاءتــه 
ــك بأكــر مــن 23عــام مــن  ــُت فــي ســبيل ذل وقــد ضحي
والشــهادات  العلميــة  والدرجــات  والقــراءة  البحــث 
األكاديميــة فــي التمويــ�ل التقليــدي. ولهــذا شــاركُت 
فــي ت�أســيس كليــة الدراســات اإلســالمية فــي جامعــة 
حمــد بــن خليفــة، وكانــت أول ثــالث رســائل للماجيســتر 
فيهــا تحــت إشــرافي. وأول بحــث علمــي ينشــر تحــت 
اســم جامعــة حمــد حمــل إســمي. وحصلــُت علــى لقــب 
“أســتاذ العــام” مــن مؤسســة قطــر طبًقــا للتقويــم 
المجمــع لــألداء عــن الفــرتة مــن 2007، وحتــى 2012.

شــاركت يف مؤمتــر اقتصــادي الــرشق 

األوســط الــذي نظّمــه معهــد الدوحــة 

يف قطــر، كيــف تــرى هــذه التجربــة ومــا 

ــة؟  ــد الدوح ــك يف معه ــو رأي ه

المؤتمــرات  أفضــل  ومــن  التمّيــز،  شــديد  كان  المؤتمــر 
ومواضيعــه  احرتافيــة  بطريقــة  منظــم  حضرتهــا،  التــي 
أن  أعجبنــي  مــا  وأكــر  فائقــة.  بعنايــة  منتقــاه  كانــت 
هنــاك طلبــة دكتــوراة مــن كل أنحــاء العالــم قامــوا بعــرض 
أبحــاث الدكتــوراة الخاصــة بهــم ضمــن فعاليــات المؤتمــر. 
إن فكــرة إقامــة معهــد الدوحــة فــي حــد ذاتهــا فكــرة 
رائعــة وفيهــا تنظــر للواقــع العربــي وإذا تــم االهتمــام 
الثقافيــة  وتجربتــه  الفكريــة  الدوحــة  معهــد  بمنتجــات 
وتــم نشــرها علــى نطــاقٍ واســع لصــار للعــرب دور واضــح 
ومهــم علــى الســاحة العالميــة، وهــو مــا نفتقده بشــدة.

ــط لنــا موضــوع ورقتكم  هــل ميكــن أن تبسِّ

يف  بهــا  شــاركت  التــي  فيــه  البحثيــة 

املؤمتــر؟

عرضــُت موضوًعــا متعلًقــا بالســوق المالــي العربــي، وهــو 

النمــاذج الماليــة التــي ُتســتخدم فــي البورصــة والتــي 

تربــط الربــح ودرجــة الخطــر بعالقــة طردّيــة. وأوضحــُت أن 

هــذه العالقــة لــم تعــد موجــودة، وهــي إحــدى إثباتــات أن 

النمــوذج التقليــدي للتمويــ�ل لــم يعــد مناســًبا للتطبيــق 

خاصــًة فــي العالــم العربــي، وذلــك نتيجــة لطبيعــة تطبيــق 

نظــام البورصــة فــي بالدنــا العرب�يــة.

لقــد كانــت البورصــة العرب�يــة فــي مصــر، مــن أقــوى خمــس 
بورصــات فــي العالــم عــام 1935، وبعــد توجــه الدولــة إلــى 
أغلقــت  الخمســينات  أواســط  فــي  االشــرتاكي  النظــام 
ــت تعــرف أن نظــام البورصــة مرتبــط بالنظــام  البورصــة، أن
الرأســمالي فقــط، إذ ال وجــود لــه فــي النظــام االشــرتاكي 
حيث كل شــيء مملوك للدولة. وهكذا بمرور الزمن ت�آكل 
الفريــ�ق العامــل فــي البورصــة وضاعــت خرباتــه ولــم تنقــل 
لألجيــال التاليــة حتــى تــم إعــادة افت�تــاح البورصــة المصريــة 
مــرة أخــرى فــي تســعينات القــرن الفائــت. لكــن أســاتذة 
العربــي  العالــم  فــي  الماليــة  وزراء  وحتــى  الجامعــات 
علًمــا  يتلقــوا  لــم  الماليــة  للنواحــي  يخططــون  الذيــن 
كافًيــا فــي هــذا المجــال الــذي تــم افت�تاحــه فجــأة، وحدثــت 
المشــكلة مــع تحــّول العالــم العربــي إلــى القطــاع الخــاص، 
حيــُث عــادت البورصــة تشــّكل أداة ماليــة مهّمــة، دون أن 
يكــون لدينــا خــربات عرب�يــة أو كفــاءات علميــة متميــزة فــي 
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هــذا المجــال. ولهــذا ســمحت بعــض الــدول لألجانــب ذوي 
المهــارات بالتــداول فــي البورصــة. ولجذبهــم للتــداول 
ــًدا ســهال لهــؤالء  ــا صي أعفتهــم مــن الضرائــب. هكــذا صرن
المســت�ثمري�ن الذيــن صــاروا يدخلــون الســوق بشــراٍء كثيف 
لألســهم يعمــل علــى رفــع األســعار بشــكل جنونــي ثــم 
يبيعــون بهــذا الســعر المرتفــع وينســحبون مــن الســوق 
فجــأة وت�تدفــق أموالنــا للخــارج، ويذهبــوا لســوقٍ عربــيٍّ 
هــذه  فــي  عشــنا  وقــد  العمليــة.  نفــس  ليكــرروا  آخــر 
الدوامــة طويــال، ولــم يكــن هنــاك ربــط أو تواصــل بــن 

البورصــات العرب�يــة لت�تبــع هــذه التدفقــات. 

لقــد أُعطيــت هــذه المزايــا للمســت�ثمر األجنبــي لتحســن 

الوضــع فــي األســواق الماليــة، لكــن هــذا لــم يحــدث. 

ومــا هــي اآلثــار املرتتبــة عــىل اســتمرار 

هــذا الدعــم لألجنبــي؟

الحيــاة،  مجــاالت  مــن  بكثيــٍر  وترتبــط  متعــددة  األثــار 
للــدوالر  يحولونهــا  أرباًحــا  يحققــون  الذيــن  فاألجانــب 
ســعر  يرتفــع  هكــذا  للخــارج،  يرســلونها  أن  قبــل 
ســاعد  وقــد  المحليــة.  العملــة  مقابــل  فــي  الــدوالر 
األمــوال  انتقــال  فــي  الشــكل  بهــذا  البورصــة  وضــع 
تحســن  فــي  يرغبــون  الذيــن  الدخــل  ــطي  متوسِّ مــن 
ظروفهــم إلــى حيتــان الســوق الذيــن يتحكمــون بــه؛ 
البــالد  فــي  ت�تــ�آكل  الوســطى  الطبقــة  بــدأت  هكــذا 
العرب�يــة والتــي تمثِّــل وقــود الوطــن وضمــره. حتــى 
الذيــن  الصغــرة  المشــاريع  وأصحــاب  نــاع  والصُّ التّجــار 
ودخلــوا  يملكــون  مــا  فباعــوا  الســريع  بالربــح  قنعــوا 
معهــم  وخســرت  شــيء،  كل  فخســروا  المــال  ســوق 
ــر ناجــح؛  ــارع ومدي ــع ماهــر وتاجــر ب ــدول العرب�يــة صان ال
إلــى زيــادة البطالــة فــي الوطــن العربــي  ممــا أدى 
فــي  ونجــح  اللعبــة  فهــم  مــن  أمــا  عامــة.  بصفــة 
االســت�ثمار فــي البورصــة تحــّول األمــر معهــم إلــى أن 
يكونــوا فئــة قليلــة تملــك مقــّدرات األمــور، فتضخمــت 
ينفقونهــا  وصــاروا  عــادي،  غــر  بشــكلٍ  ثرواتهــم 
للتنميــة بصلــة، وهــذا تخريــب واضــح  بصــورٍة ال تمــت 
أّدت  اآلثــار  هــذه  كل  العربــي.  الوطــن  ثــروات  فــي 
إلــى فقــدان الثقــة فــي أســواقنا الماليــة الناشــئة، 
األســواق  إلــى  األمــوال منهــا  خــروج  علــى  وعملــت 

العكــس. يحــدث  أن  مــن  بــدال  المتقدمــة، 

ولكن ما هي الحلول لهذه املشاكل ؟

اقتصاديــات  لدينــا  نحــن  بالمثــل.  المعاملــة  هــو  الحــل 
األمريكــي  المالــي  الســوق  فــي  نحميهــا.  أن  ينبغــي 
يدفــع المســت�ثمر العربــي ضرائــب علــى توزيعــات األربــاح، 
يخضــع  عــام  مــن  أكــر  فــرتة  خــالل  أســهمه  بــاع  وإذا 
لضري�بــة الدخــل بنســبة %15، وإذا بــاع خــالل فــرتة أقــل 
مــن عــام يخضــع لضري�بــة تصــل إلــى %60، لمــاذا ال نطبــق 
نظاًمــا ضري�بًيــا مثــل هــذا؟ وكذلــك نحتــاج للتنظــر لقواعد 
مــة تحكــم العالقــة بــن المالــك الــذي يطــرح  ماليــة منظِّ

أســهمه، وبــن المشــرتي فــال يحــدث اســتغالل. هكــذا 
تعــود البورصــة إلــى دورهــا األساســي كأداة وســيطة 
فــي مســاعدة الشــركات فــي الحصــول علــى تمويــ�ل من 

المســت�ثمر ومشــاركته أرباحهــا.

العاملــن  عــرض  فــإن  المشــاكل  هــذه  مــن  وبالرغــم 
فــي مجــال المحاســبة والتمويــ�ل كبــر جــًدا أكــر ممــا 

الفعلــي. العمــل  ســوق  يســتوعبه 

هــذا راجــع إلشــكالية أخــرى هــي قبــول أعــداد كبــرة جــًدا 
فــي هــذه الكليــات، والخري�جــون ال يطــورون أنفســهم 
بدراســاٍت متخصصــة أكــر. لــذا ينبغــى مراجعــة شــروط 
القبــول فــي كليــات إدارة األعمــال؛ وكذلــك علــى وزارات 

التعليــم أال ت�توســع فــي فتــح هــذه الكليــات بكثافــة.

ــا  ــة، وم ــة القادم ــو هدفــك للمرحل ــا ه م

عليهــا  تعملــون  التــي  املرشوعــات 

حاليًــا؟

ــا علــى نشــر عــدد مــن األبحــاث التــي تخاطــب  أعمــل حالًي
ــ�ل اإلســالمي، وإصــدار  ــم الغربــي عــن فكــر التموي العال
ــز مــن  كتــب توضــح مفاهيــم وأدوات هــذا الفكــر المتمّي
التمويــ�ل وعرضهــا ببســاطة إلظهــار قيمتهــا الحقيقيــة. 
فكــرة  وضــع  إلــى  حمــد  جامعــة  فــي  هنــا  ونهــدف 
التمويــ�ل اإلســالمي علــى مســتوى جائــزة نوبــل مــن 
خــالل البحــث العلمــي المشــرتك بــن علمــاء الشــريعة 

وعلمــاء التمويــ�ل. 

عــن  تحدثنــا  أن  ميكــن  هــل  وأخــريًا؛ 

تقــي  وكيــف  املعتــادة،  هواياتــك 

؟ قتــك و

أحــب الرياضــة بشــكلٍ عــام، وقــد كنــت بطــل االســكندرية 
لعــدة  االســكندرية  جامعــة  وبطــل  المالكمــة  فــي 
ســنواٍت مت�تاليــة. لألســف توقفــت عــن كل أنــواع الرياضــة 
العتقــادي  وذلــك  معيــد  تعينــي  بعــد  والهوايــات 
الخاطــئ بأنــه ال ينبغــي أن يتشــارك مــع العلــم شــيء 
وأن كل الوقــت يجــب إعطــاءه للعلــم والبحــث العلمــي. 

رئيــس  العامــة، فكنــت  باألنشــطة  كنــُت مهتًمــا  كذلــك 
اتحــاد الطلبــة فــي كليــة التجــارة جامعــة االســكندرية 
وأمــن  لجنــة  الجوالــة والخدمــة العامــة. فــي فــرتة 
اتحــاد  رئيــس  كنــت  بريطانيــا  فــي  للدكتــوراة  البعثــة 
الطلبــة المصريــ�ن ورئيــس اتحاد الطلبة العــرب والطلبة 
المســلمن وقــد وفقنــا – كمجموعــة- للقيــام بالعديــد 

مــن األنشــطة. 

األحــداث  متابعــة  فــي  وقتــي  غالبيــة  أقضــي  حاليــا 
عليهــا   والتعليــق  العربــي  والشــأن  االقتصاديــة 
وانطالًقــا مــن ذلــك قدمــت أكــر مــن ٤٠٠ لقــاء تلفزي�ونــي 
وأكــر مــن ٥٠٠ مقــال بالجرايــد، إضافــة إلــي نشــر ثقافــة 
االســت�ثمار لطــالب مــن أكــر مــن ٥٢ جنســية. وأنــا ســعيد 

بمــا أقّدمــه.
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العرب واألنوار 

الطالب: أحمد حسني الشيخ

أرى أّن العــرب مــا زالــوا يعيشــون فــي الظــّل الصــادر 
عــن أنــوار العالــم المتنــّور ، أو أّنهــم فــي أحســن 
ــّد عــن هــذا  ــا الضــوء المرت حالهــم يركــدون فــي حناي
لمعرفــة  جّيــدا  النظــر  يحــاول  ال  ... وجّلهــم  العالــم 
أيــن تنبعــث  ؟ وكيــف  مصــدر هــذه األنــوار،  أومــن 
تنبعــث ؟ . ثــم إّنهــم متفرقــون بعــد أن كانــوا متحديــن 
، تبــع بعــد أن كانــوا أســيادا ، متلّقــون بعــد أن كانــوا 
 ، منتجــن  كانــوا  أن  بعــد  مســتهلكون   ، ملِهمــن 
...، تناقضــات بــن  مقّلــدون بعــد أن كانــوا مبت�كريــ�ن 
، لكــن مــا حقيقــة  ، وحاضرهــم المظلــم المبهــم  ماضيهــم المشــرق المنــر 
مســتقبلهم ؟ هــل سيســر علــى نفــس النهــج الحاضــرّي المظلــم ؟  أم ســيلتفت 
الريــادة  وســبل  واألنــوار  النهــوض  ســبل  منــه  ويســتلهم   ، الماضــي  إلــى 
والســيادة ، والتقــّدم فــي جميــع مجــاالت الحيــاة ؟  كثــرا هــم المســتنرون 
مــن العــرب الذيــن يبحثــون عــن ســبيل يقودهــم إلــى قمــم النهــوض والرقــي 
واألنــوار ، لكــن الســؤال الــذي ُيطــرح هنــا : مــا الــذي يجــب علــى العــرب أن يقومــوا 
بــه أو يدركــوه حتــى يســتطيعوا النهــوض مــن ســباتهم وغفوتهــم وتبعّيتهم ؟ 

ويســتطيعون اللحــاق بركــب المتنّوريــ�ن فــي هــذا الزمــان ؟؟  

       علــى العــرب أن يدركــوا جيــدا أّن مــن يحيــط بهــم أقــوى منهــم بكثــر ، وقدرتــه 
تفــوق قدرتهــم فــي كل المجــاالت والمياديــن ، فانتظــار ســقوط الغــرب أو مــن 
يحيــط بهــم ، وهــم جالســون ســاذجون ، يحلمــون ويت�أّملــون ؛ هــذا لعمــري ديــدن 
المفاليــس .  فالنهضــة مــن النهــوض ، الوقــوف ، البنــاء ، الحركــة ، الفكــر ، الوعــي 
...، روم األمــس ليســوا روم اليــوم لنغزوهــم بســيوفنا وجيوشــنا ،  ، اإلنتــاج 
فــرس اليــوم ليســوا جيوشــا مــن النــار والحديــد ، العالــم اليــوم ال ينتمــي إلــى 
قــّوة الســالح وبراعــة األداء العســكرّي فحســب ، عســاكرهم كانــت أقــوى بكثــر 
مــن عســاكرنا ، وســيوفهم كانــت أحــّد مــن ســيوفنا ، وعديدهــم أضعــاف عديدنــا ، 
لكّننــا انتصرنــا  . لــم نتســّلم رايــة القيــادة والريــادة لقــرون عديــدة بقــّوة ســالحنا ، 
وعــدد جيوشــنا ، تســلمنا القيــادة بوعينــا لحقيقــة اإلنســان واحرتامنــا لــه ، بفكرنــا 
المســتنر بنــور العلــم ونــور الديــن ، بقيمنــا الســمحة اإلنســانية ، بعقــول علمائنا 
وإبداعاتهــم واخرتاعاتهــم واكتشــافاتهم ، بقيــم الحريــة والعدالة والمســاواة 
، باالنفتــاح علــى اآلخريــ�ن واحــرتام هوياتهــم وأعراقهــم وأجناســهم وألوانهم 

، فأيــن أعــراب اليــوم مــن عــرب األمــس ؟ 

كانــوا  نهوضهــم  مرحلــة  فــي   ، المتنــورة  المتحضــرة  والدولــة  األوروبيــون 
يقولــون ألبنائهــم ، “ إن العــرب أحســنوا قــراءة التاريــ�خ وأدركــوا دور الوحــدة 
ــ�أر وقيمــه  ــا ... تركــوا الث والتماســك فــي الديــن والقيــم والسياســة والجغرافي
وانتشــروا فــي ســقاع األرض ينشــرون العــدل والمســاواة والتســامح ، وأخــذوا 
يبنــون لألمــم جمعــاء صروحــا فــي العلــم والنهضــة اإلنســانية ، لذلــك هــم قــادة 
العالــم وســادته ...”  اليــوم أرانــي مضطــرا الســتبدال العــرب بالــدول األوروبيــة 
والعالــم المتحضــر  ألقــول : إّن أوروبــا والغــرب هــم مــن أحســن قــراءة التاريــ�خ ... 
لذلــك نهضــوا وســادوا ، كل ذلــك بســبب ســوء الحالــة التــي وصــل إليهــا العــرب 
فــي هــذا الزمــن ، حيــث ال حــول لهــم وال قــوة ... فــي أي مجــال حيــوّي وفّعــال 

ــة . فــي ميــزان القــوى العالمّي

     علــى العــرب أن يقــرؤوا التاريــ�خ جّيــدا، ألّن مــن ال يقــرأ التاريــ�خ جّيــدا ســيعيده 
، وســيلدغ مــّرات ومــّرات مــن ذات الجحــر، فسياســة االســتعمار الزالــت تطّبــق 
صعيــد  علــى  حّتــى   ، وتشــتيتها  تقســيمها  بهــدف  العرب�ّيــة  البلــدان  كل  فــي 
واألفــكار  اآليديولوجّيــات  فــي  والتشــّتت  التّقســيم  نــرى   ، الواحــدة  الدولــة 

والسياســات وتســتحضرني فــي هــذا المقــام قّصــة ) الثائــر ياســن ( ذاك الــذي 
ــ�ن ، ونّســقوا معــه كّل  ــّوار اليمنّي ــّي فــي صفــوف الث زرعــه االســتعمار الربتغال
خطــوات الســيطرة فلّمعــوه وأبــرزوه كوطنــّي مقــاوم ثائــر ، وأبــرزوا انتصــارات 
وهميــة لــه علــى األرض اليمنّيــة وبالتحديــد فــي عــدن ، ثــم بعــد ذلــك ُدعــي 
ياســن إلــى مؤتمــر عالمــي للســالم – كالمعتــاد - دعــت إليــه أوروبــا  ... فتمنــع 
ياســن بدايــة ، ثــّم اســتجاب بنــاء علــى شــروط تعهــد بهــا الربتغاليــون ، ثــم حضــر 
الربتغاليــون وجلســوا معــه علــى )طاولــة مســتديرة ( واحــدة  ، ثــم خــرج ) الثائــر 
ياســن (  منتصــرا !!! حيــث ُقّســمت عــدن قســمة ضيــزى بينــه وبــن الربتغالــن 
بموجبهــا اقتطــع لــه جــزء ، ُضــّم فيــه الالجئــون والمعذبــون والفقــراء واأوهمــوا 
ثــروة فبقــي  أّمــا الجــزء األكــرب مســاحة واألكــر   ، باســتقاللية الحكــم والنصــر 
وبصــورة )شــرعية( بيــد الربتغاليــ�ن ،  يصولــون فيــه وي�جولــون فكــم ياســن (  في 

وطننــا العربــي اليــوم ؟!      

ثــّم ال بــّد للعــرب مــن نفــس طويــ�ل ، وصــرب جميــل ، فــي ســرهم في طريــ�ق التحّرر 
مــن قيــود االســتعباد والتبعّيــة ، فالثورة الفرنســّية اســتمرت خمســن عاما قبل 

أن يتحّقــق لهــا ولمبادئهــا النصــر والنهــوض واالنتشــار فــي كّل دول أوروبا ... 

        فــإدراك الواقــع المعــاش إدراكا واعيــا وموضوعّيــا ، وقــراءة التاريــ�خ قــراءة 
الظلــم  قيــود  علــى  والثــورة   ، والقيــم  الديــن  واســت�ثمار   ، عميقــة  دقيقــة 
، عوامــل أرى  النَفــس  - بالصــرب وطــول  أثنــاء ذلــك   - ، والتحّلــي  واالســتعباد  
أّنهــا أولوّيــات فــي مســرة النهــوض باألّمــة العرب�ّيــة وتخليصهــا مــن التبعّيــة 

الغرب�ّيــة. والهيمنــة  واالســتعباد 

الطهطاوي وعالقته بالحداثة 

أشرف اقريطب

عالقــة  يخــص  والــذي  هــذا،  موضوعنــا  عــرض  فــي  نسرتســل  أن  قبــل 
الطهطــاوي بالحداثــة البــأس أن نذكــر بكرونولوجيــة للتحقيــب التاريخــي، 
ولــن أدخــل فــي اختــالف التحقيــب بــن تحقيــب عربــي وآخــر غربــي لتفــاوت 
األيديولوجيــات ألن المقــام ال يســمح بذلــك. لكــن يبقــى التحقيــب التاريخي 
الشــائع لألزمنــة بــن المؤرخــن هــو مــا يســمى فــرتة القديــم، العصــر 
الوســيط )ظلمــات أوربــا، الرجــل المريــض(، عصــر الحداثــة )ق17 و 18( ويمكــن 
أن نطلــق عليهــا حقبــة التجديــد فــي أوربــا، ثــم فــرتة مــا بعــد الحداثــة 
)حقبــة الَســْلْب(، مــا يهمنــي اآلن فــي هــذه األزمنــة هــو قيــم الحداثــة 
وت�أثرهــا علــى رائــد التنويــ�ر العربــي المبكــر “رفاعــة رافــع الطهطــاوي”.

  إذن، مــا هــي الحداثــة؟ وأيــن ت�تجلــى قيــم الحداثــة فــي الت�أثــر علــى 
وعــي الطهطــاوي؟ وهــل يمكــن القــول أن إيديولوجيــة التفــوق الغربــي 
حاضــرة فــي عصــر الحداثــة؟. أســئلة وأخــرى ســأحاول مناقشــتها فــي 

ــة. ــا هــذه الورقــة البحثي ثناي

 ال يختلــف إثنــان علــى أن أوربــا عاشــت فــي العصــور الوســطى عصــور 
ُمظلمــة حيــث ُوصفــت مــن قبــل النقــاد بالرجــل المريــض، قبــل أن تقــف 
علــى قدميهــا مجــددا بفضــل أخذهــا عــن اخرتاعــات العلمــاء المســلمن 
آنــذاك.. قبــل أن تنقلــب الموازيــ�ن ويصبــح اإلنســان العربــي يأخــذ مــن أوربــا 
وحدات�ثهــا، فبعدمــا كنــا نملــك زمــام األمــور أصبحنــا فــي أطــراف )هامــش( 

ــة. الحداث

  لكــي ت�تضــح لنــا الصــورة أكــر ســنحاول مقاربــة مفهــوم الحداثــة رغــم 
أن التعاريــف تعــددت فرجــع ت�أسيســها للفيلســوف “ديــكارت” فــي القــرن 
18 فيمــا ُيعــرف بمبــدأ الكوجيطــو : “أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود”، لكــن يبقــى 
اإلشــكال ونحــن نتعامــل مــع مفهــوم الحداثــة هــل نتعامــل معهــا كفــرتة 
ــا ســنكون فــي مرحلــة االنتقــال مــن وضعيــة إلــى أخــرى )  تاريخيــة؟ وهن
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التطــور الداروينــي(، أم كتحقيــب تاريخــي؟ أي أن الحداثــة تشــكل قطيعــة 
مــع العصــور الســابقة. إن الحداثــة تقــع زمانيــا فيمــا يســمى باألزمنــة 
الحديثــة، ونقصــد باألزمنــة الحديثــة هنــا أزمنــة التجديــد والنهضــة، وت�تجلى 
قيــم الحداثــة فــي مختلــف مجــاالت العلــم مــرورا بالفلســفة )أم العلــوم( 
االجتمــاع  بعلــم  وانتهــاء  بودلــر(،  الفرنســي  الشــاعر   ( والفــن  هيجــل، 
السياســي. مــا يمكــن إضافتــه أن الحداثــة ارتبطــت بالكتابــة # الشــفاهية، 

ومــن هنــا فالحداثــة هــي الكتابــة/ الصحيفــة/ المقــروء..

فاألخــر  الطهطــاوي؛  مســرة  عــن  مقتضــب  بشــكل  للحديــث  لنعــرج     
يمثــل فــرتة مــا قبــل االســتعمار )1801ـ1873(، ال يســع المجــال للحديــث عــن 
حيــاة هــذا العالــم والمــؤرخ الكبــر، أريــد الت�كلــم ولــو جزئيــا عــن مســرة 
نّصــار “كمــا شــهد  الفــذ، حيــث يقــول عنــه ســامي محمــد  العالــم  هــذا 
اآلخريــ�ن  الحدثــن   1801 األول/أكتوبــر  تشــري�ن  مــن  عشــر  الخامــس  يــوم 
الفرنســية مــن مصــر، وملــد رفاعــة رافــع  الحملــة  خــروج جنــود  وهمــا 
الطهطاوي...باعــث التنويــ�ر فــي مصــر، والــذي اســتطاع أن يقــدم إلــى 
فــي  الحديثــة  المدنيــة  مــن منجــزات  مصــر، برتجماتــه ومؤلفاته...كثــرا 
االقتبــاس  هــذا  حــدود  عنــد  لنقــف  والعلــم”،  المعرفــة  فــروع  شــتى 
ونعلــق عليــه، حيــث يظهــر لنــا إن الطهطــاوي كان وال يــزال رائــد التنويــ�ر 
العربــي فــي العصــر الحديــث، حيــث قــام فــي القــرن 19 بطــرح رؤى حداثيــة 
وتنوي�ريــة كانــت بمنزلــة األســس التــي قامــت عليهــا الدولــة الحديثــة فــي 
مصــر منــذ منتصــف القــرن 19 حتــى اآلن، فالقضايــا التي طرحهــا رواد الفكر 
العربــي علــى غــرار الجربتــي، ســبيال، الجابــري.. شــكلت قــوام فكــر النهضــة 
العرب�يــة فــي القــرن الماضــي، لكــن لــو عــادت الحيــاة بهــؤالء المفكريــ�ن 
إلــى الوجــود لُصدمــوا وتفاجــؤوا بفشــل مشــروعهم الحداثــي، فحالــة 
العــرب اليــوم حالــة تدعــو للشــفقة كيــف ال والعلمــاء العــرب باعتبارهــم 
آخــر حيــت أدارت  لكــن لهــا رأي  لكــن األخــرة  أول مــن صفــق للعولمــة، 

ظهرهــا لإلنســان العربــي متجهــة نحــو أوربــا.

  بالعــودة للحديــث عــن قيــم الحداثــة فــي فكــر الطهطــاوي، فمــا يمكــن 
قولــه أن كتابــه الشــهر تخليــص اإلبريــ�ز فــي تلخيــص باريــ�ز )1834( اأنتــج 
وعمرانــا  وعــدال،  حكمــا  بفرنســا؛  وإعجابــه  الطهطــاوي  ت�أثــر  خــالل  مــن 
وحضــارة ونظافــة.. رغــم حــذره أو تضاربــه الوجدانــي بــن الديــن والعلــم. 
نجــد الطهطــاوي يمتــدح فصــل الفرنســي�ن للديــن عــن العلــم )الدنيــوي(.. 
كمــا أتــرث قيــم عديــدة فــي فكــر ووعــي الطهطــاوي نتيجــة معايشــته 
للفرنســي�ن شــأنه فــي ذلــك شــأن باقــي مــن أخــذ فرصــة االحتــ�كاك بالغــرب 

ــا. عموًم

  وتبقــى قيــم مــن قبيــل الحريــة والمســاواة والفكــر أهــم القيــم التــي 
أتــرث فــي شــخصية الطهطــاوي محــاوال نقلهــا إلــى مصــر فــي منتصــف 

القــرن 20.

  إذن الحظنــا كيــف أن حداثــة الغــرب )فرنســا تحديــدا( شــكلت ت�أثــرا واضحــا 
علــى رفاعــة وغــره مــن المفكريــ�ن الذيــن كانــوا بفرنســا أمثــال محمــد 
ســبيال، قبانــي الــذي لــه قصيــدة يمــدح فيهــا أوربــا وآخــرون. لكــن بصفــة 
بمــا  األخــرة  أن  الحداثــة،  موضــوع  فــي  إليــه  اإلشــارة  وجــب  مــا  عامــة 
تحويــه مــن مركزيــة الــذات األورب�يــة وتفــوق اإلنســان األوربــي لــم نتعامــل 
معهــا بوضــوح وبنباهــة؛ فالحداثــة ليســت هــي فقــط االهتمــام بحقــوق 
اإلنســان والمواطــن واالعــرتاف باآلخــر.. إذ البــد حســب الجابــري “مــن البــدء 
بمراجعــة نقديــة لفهمنــا الناقــص، وحيــد الجانــب للحداثــة األورب�يــة. البــد 
مــن إعــادة قرائ�تهــا مــن خــالل تاريخهــا، فــي عالقتهــا مــع نفســها ومــع 
العالــم أجمــع”. ولكــي نربــط هــذا بالطهطــاوي؛ فقــد أدرك األخــرأن وراء 
احتــ�كاك أوربــا بالشــرق أهدافــا اســتعمارية يســتفيها األورب�يــون، لــذا نجــد 

فــي وعــي الطهطــاوي إعجــاب بفرنســا لكــن بحــذر.

عاشقة الضاد 

الطالبة: زينب المحمود

وضعــت لنفســي عهــدًا أن قبولــي فــي المعهــد 
التــي ســأمر  يعنــي أن أقبــل جميــع المغامــرات 
بهــا ســواء كانــت متعبــة أو مفرحــة أو مؤلمــة 
التــي  الحكايــات  معهــا  وبــدأت  الدراســة  بــدأت   ،
ســت�كون كتابــًا يومــًا بــكل مــا يحتويــه مــن ذكريــات، 
خنســاء المعهــد )كمــا لقبــُت بهــا ( أصبحــت تلخــص 
كل مــا تســمعه مــن شــرح وطــرح أثنــاء المحاضــرة 
لتســّطره فــي أبيــات شــعرية موزونــة ينتظرهــا 
مّنــي الطلبــة بفــارغ الصــرب ويشعراألســتاذ فيهــا 
بالتقديــر، ومــا زلــت أذكــر ذلــك اليوم الــذي أخربني 
فيــه طــالب المعهــد عــن مســابقة ) فصاحــة ( المعلــن عنهــا فذهبنــا ثلة إلى 

ــا . ــذ، وتــم قبــول أربعــة مّن المقابلــة يومئ
وَهــا هــو اليــوم الــذي شــرع فيــه الربنامــج وشــرعت معهــا قطــر لتلمــُع مــن 
جديــٍد، وتحّقــق ُحلمــًا لطالمــا انتظــَرُه أربــاُب لغــِة الّضــاِد ، وعّشــاُق العرب�ّيــِة 

ــان. الُفصحــى، وأصحــاب البي
ٍ لــه الّصــدارة فــي   نعــم لقــد تبلــوَرِت الفكــرُة فــي تلفزيــ�ون قطــر لبــّث برنامــج
الّشــرق األوســط بــل لــم يســبق لــه مثيــل فــي العالــم بأســره، وال ســّيما أّننــا 
ــا علــى برامــج الفنــون بأنماطــه وتوجهاتــه التــي ال تمــّت بصلــة إلــى  اعتدن
كينونــة الــّذات، وخلجــاِت الّنفــس وبْوِحــِه، ولــم ُنــدرْك أّن اإلمــارة قــد ت�كــون 
ُيحاكــي لغــَة الُفرقــان، وصيدليــَة الرحمــنِ، وي�جلــُب اإلثــارَة،   ٍ بحديــٍث فصيــح
ويرتّبــع علــى عــرِش الُعقــول، ونعيــد بذلــك أمجاَدنــا بــل قــد ننشــىء حضــارة 
مقرهــا قطــر )كعبــة المضيــوم( التــي ســاهمت مبادرتهــا الرائــدة هــذه 
وبانطــالق برنامجهــا؛ أن تنعــَش لغــًة تعيــش أســرة الكتــب، وحســرة الحجــب 

لــم يتســنى لهــا الظهــور المت�ألــق.
عشــُت عمــري وأنــا متمســكة بهــذه الفصحــى أتذوقهــا، أحــّث َمــْن حولــي أْن 
يرتشــف منهــا، وأْن ال ُيحــَرم مــن نفثــات يراعهــا، وتفننهــا وإبداعهــا بــل أصبــح 

مــن حولــي ينادينــي بـــ  ) عاشــقة الّضــاد (.
أكاد ال أصــّدق مــا يحــدث وأنــا أرى نفســي اليــوم مشــاركة فــي هــذا الربنامــج 
واالبتــ�كار،  الجــّدة  فــي  تبلــورت  وأطــر  بمعايــ�ر،  فيــه  قبولــي  تــم  الــذي 

والتمكــن وســعة االطــالع .
ــّي نظــرة مــن يــرى المجــد، األمــر  ــ�ن إل شــكرًا لــك  دكتــورة هنــد ؛ ألنــك تنظري
الــذي يجربنــي أن أمتطــي صهــوة جــواد التميــز والعــال ، وشــكرًا لــك يا فصاحة 

؛ ألنــك أخرجــت ذلــك العمــالق الــذي اختبــأ ســنوات طــوال فــي األعمــاق . 
لبيــك أيتهــا الفصحــى، لقــد حــان الوقــت يــا عاشــقة الضــاد أن تنــري كلماتــك 
مســكًا زاكيــًا عبقــًا، وكونــي كالــوردة التــي شــّقت طريقهــا لتخضــّر الّروابــي 
بعدمــا غّطتهــا الّرجــام ، وت�رتنــح بشــذاها العاطــر، وعليهــا أحلى وســام. فمن 

يخــوض غمــاره يشــعر بــأّن الّضــاد تناديــه وتهمــس فــي أذنــه قائلــة:
كوُت جماُد ت�كلَّم وســـّدْد مــا استطْعَت فإّنما     كالُمــــك حيٌّ والسُّ

وطوبــى لــك يــا ) معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ( يــا نجمــة مشــرقة فــي 
ســماء العرب�يــة الفصحــى ت�تــالأل فــي ربــوع قطــر محدثــة ذلــك النــور الــذي 

ــان وينتظــرك الجميــع فــي كل زمــان ومــكان. ينفــذ عــرب كل كي

رواية الجحيم 

الطالبة: سجى الطرمان

إلــى  بــراون مؤلــف شــيفرة دافنشــي،  األنجليــزي دان  الكاتــب  يصحبنــا 
ــدع ويتفــن فــي رســم أماكنهــا التاريخيــة ومعابدهــا  ــا، فيب قلــب إيطالي
مشــاهد  عــرب  فيقودنــا  فيهــا،  حاضــر  وكأنــك  ومتاحفهــا،  وحدائقهــا 
ــرز  مســتوحاة مــن ملحمــة دانتي،”الجحيــم” والتــي تعتــرب مــن أهــم وأب
الملحمــات الشــعرية فــي األدب اإليطالــي، بمــا تحملــه مــن نظــرة خياليــة 
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باالســتعانة بالعناصــر المجازيــة حــول اآلخــرة بحســب الديانــة المســيحية. 
ــة، وجــاءت  ــالث أجــزاء، الجحيــم والمطهــر والجن تقســم الملحمــة علــى ث
الروايــة مســتوحاه مــن قســم الجحيــم  األكــر شــهرة، والجحيــم فتحــة 
تحــت األرض تمتــد إلــى مركزهــا. يصورهــا دانتــي بخيــال قــوي يــكاد يبلــغ 
الغايــة فــي االكت�ئــاب واألكــر ترويعــًا فــي التاريــ�خ: فهــي هاويــة ســحيقة 
مظلمــة مرعبــة، بــن صخــور ضخمــة قاتمــة؛ ت�تصاعــد من منافذهــا األبخرة 
والروائــح الكريهــة، وتجتاحهــا الســيول الجارفــة، وبهــا بحــرات ومجــار؛ 
المطــر، والثلــج، والــربد؛ ومشــاعل مــن لهــب؛ وتزمجــر  وعواصــف مــن 
فيهــا الريــاح والزمهريــ�ر الــذي يجمــد فيــه الــدم والجســد؛ وبهــا أجســام 
معذبــة، ووجــوه كالحــة مقطبــة؛ ويشــقها صــراخ وأنــن يقــف لهمــا الــدم 
فــي العــروق. وفــي أعلــى مــكان فــي هــذه الفتحــة الجهنميــة يقيــم 
مــن لــم يكونــوا أخيــارًا أو أشــرارًا، ومــن وقفــوا علــى الحيــاد بــن الخــر 
والشــر. أولئــك يعاقبــون بــآالم خسيســة، تلســعهم الزنابــر، ويأكلهــم 
الــدود، ويحــرق قلوبهــم الحســد والنــدم، وهــؤالء يزدريهــم دانتــي الــذي 
لــم يقــف علــى الحيــاد فــي يــوم مــن األيــام. مبتدئــًا روايتــه قائــاًل : أحلــك 
أماكــن فــي الجحيــم، هــي ألولئــك الذيــن يحافظــون علــى حيادهــم فــي 

األزمــات األخالقيــة!
تناقــش الروايــة قضيــة اإلنفجــار الســكاني المرعــب الــذي تشــهده األرض، 
الحائــق  لنفــي  العقــل  إليهــا  يميــل  كآليــة  إلنــكاره  البشــري   والنــزوع 
الوجوديــة، فاالنــكار آليــة دفــاع بدائيــة عــن األنــا يمتلكهــا العقــل لنفي كل 
الحقائــق التــي تنتــج ضغــط كبــر يصعــب علــى الدمــاغ التعامــل معــه، فبــات 
جــزء حيــوي مــن الوســائل التــي يســتخدمها اإلنســان للتحمــل، ومــن دونــه 
كنــا سنســتيقظ مرعوبــن مــن مختلــف الطــرق التــي قــد نمــوت فيهــا، 
فتلجــأ عقولنــا إلــى المقاومــة بحجــب مخاوفنــا الوجوديــة بالرتكيــز علــى 
الضغــوط التــي يمكننــا التعامــل معهــا، ولــو واجهنــا مخــاوف وجوديــة 
علــى  الرتكيــز  لنعيــد  تبديدهــا  إلــى  نســارع  فإننــا  أوســع  نطــاق  علــى 
المهــام البســيطة، والتفاهــات اليوميــة، وفــي األســاطر القديمــة كان 
يعتــرب اإلنــكار مظهــر مــن مظاهــر الغطرســة والكربيــاء، فمــا مــن رجــل أكــر 
كربيــاء مــن ذاك الــذي يعتقــد أنــه فــي مأمــن مــن مخاطــر العالــم! ولكــن 
عددســكان  بــأن  رياضــي  اعــرتاف  الروايــة  وتطــرح  اليخطــئ،  الرياضيــات 
الطبيعيــة  وثرواتنــا  أطــول  لمــدة  يعيشــون  والنــاس  يرتفــع  العالــم 
ــد زوبريســت فــي  ــات رتران ــم الرياضي ــل، وهــذه القناعــة حــدت بعال ت�تضائ
روايــة الجحيــم،  لوضــع حــل أو باالحــرى )شــر البــد منــه( لمشــكلة التطــور 

ــ�ق فــروس معــدل يســبب العقــم لثلــث العالــم. الســكاني عــن طري
ولكــن هــل األرض تختنــق، وهــل هنــاك أزمــة غــذاء عالمي ؟ وهــل اإلنفجار 
الســكاني ســيهدد مســتقبل البشــرية بالمجاعــة؟ وهــل المنتــج الغذائــي 
العالمــي يتناقــص قياســًا إلــى تعــداد الســكان فــي العالــم، وكأننــا نــرى 

ســباقًا بــن االثنــان؟
القرنــان  بــأن  تؤكــد  الســكاني  النمــو  عــن  ت�تحــدث  التــي  األدبيــات  فــي 
الماضيــان شــهدا ارتفاعــًا كبــرًا فــي تعــداد ســكان العالــم عــرف باســم 
“اإلنفجــار الســكاني” فوصــل عــدد ســكان الكــرة االرضيةإلــى ســبعة باليــ�ن 
نســمة  واالمــر لــن يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فيتوقــع خــرباء األمــم المتحــدة 
أن تســتمر الزيادة الســريعة للســكان لتصل بعد 34 ســنة فقط، إلى تســعة 
ــا فــي نهايــة القــرن الحالــي. ــ�ن نســمة ســنة 2045، ثــم إلــى 14 بليون بالي

 إن الخــوف مــن أن  هــذا بالتحديــد هــو مــا يحــدث ، أو وشــيك الوقــع  وي�بــدو 
راســخًا علــى الرغــم مــن عــدم توافــر دليــل قــوي نســبيًا يؤكــده، وللصــدق 
هــي فكــرة ليســت بجديــدة فنجــد علــى ســبيل المثــال عالــم الرياضيــات 
والباحــث الســكاني واإلقتصــادي السياســي اإلنجليــزي  مالتــوس، وضــع 
نظريــة مت�كاملــة فــي الســكان وفرضهــا علــى علــم االقتصــاد فأشــار 
اإلنتــاج  جانــب  إلــى  دراســته  يجــب  كعامــل  الســكان  متغــر  وجــود  إلــى 
والتوزيــع والتبــادل، انطالقــًا مــن أن العالقــة وطيــدة بــن تطــور عــدد 
الســكان وتطــور كميــة األنتــاج،  فتوقــع مالتــوس قبــل قرنــن ان إنتــاج 

الغــذاء يخســر الســباق وأن كــوارث مروعــة ســتحدث جــراء اختــالل التــوازن 
البيئــي فــي “التناســب بــن الغــذاء والزيــادة  الطبيعيــة للســكان” فأثــار 
ضجــة كبــرة  بنظريتــه حــول الســكان مقــررًا أن الرجــل الــذي ليــس لــه مــن 
يعيلــه والــذي ال يســتطيع أن يجــد لــه عمــاًل  فــي المجتمــع ســوف يجــد أن 
ليــس لــه نصيبــًا مــن الغــذاء علــى أرضــه، وبالتالــي  فهــو عضــو زائــد فــي 
وليمــة الطبيعــة حيــث ال صحــن لــه بــن الصحــون والطبيعــة بدورهــا ت�أمــره 

بمغــادرة الزمــن!
انتقــد الكثــر مــن الكتاب واألدباء االقتصاديون نظرية مالتوس الســكانية، 
وظلــت نظريــة مالتــوس معتمــدة لفــرتة طويلــة بــن االقتصاديــ�ن فــي 
العالــم، وأدت إلــى حــدوث كــوارث إنســانية، حيــث اتخــذت مــربًرا لإلبــادة 
الجماعيــة لكثــر مــن الشــعوب، وأجــرب أبنــاء بعــض العرقيــات المضطهــدة 
وإن  القســري،  التعقيــم  إجــراء  علــى  أمريــكا  فــي  والهنــود  كالســود 
اتخــذ صــورة تعقيــم أختيــاري فــي ظاهــر األمــر، ومثــل تجربــة التنميــة 
الســوفيتية فــي روســيا التــي أســتحلت بدورهــا إبــادة أعــداد كبــرة مــن 
ــا( بحجــة أعتصــار الرتاكــم المطلــوب للتنميــة  البشــر )يقــال 12 أو 15 مليوًن
والتقــدم الصناعــي. ويقــول آالن تشــيس فــي كتابــه )تركــة مالتــوس( إن 
63678 ألــف شــخص قــد جــرى تعقيمهــم قســرًا فيمــا بــن عامــي 1907 
و1964 فــي أمريــكا فــي الواليــات الثالثــن والمســتعمرة الوحيــدة التــي 
ســنت مثــل هــذه القوانــن. ولكــن كان هنــاك فــي الحقيقــة مئــات اآلالف 
مــن عمليــات التعقيــم األخــرى التــي كانــت طوعيــة فــي الظاهــر غــر 
إنهــا جــرت عنــوة فــي واقــع الحــال. وأقتبــس آالن تشــيس مــن القاضــي 
قضيــة  خضــم  فــي   1974 عــام  فــي  قولــه  جيــل  جرهــارد  الفيدرالــي 
ترافعــت فيهــا المحاكــم لمصلحــة ضحايــا التعقيــم القســري للفقــراء: 
والهيئــات  الدولــة  قامــت  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  مــدى  )علــى 
والــوكاالت الفيدراليــة بتعقيــم مــا بــن مائــة إلــى مائــة وخمســن الــف 

شــخص ســنويا مــن متدنــي الدخــل الفقــراء(.
هنــاك حاجــة للحــد مــن الزيــادة الســكانية، ولكــن التحــدي البيئــي ليــس 
كثــرة متعلقــة  أخــرى  ثمــة قضايــا  بــل  الغذائــي،  االنتــاج  تحــدي  مجــرد 
المنتــج  ان  بالظــن  التشــكيك   فيمكــن  الســكاني،  واالكتظــاظ  بالنمــو 
الغذائــي ســيبدأ عاجــاًل أم عاجــاًل بالتناقــص ليتخلــف عــن النمــو الســكاني، 
ولكــن االشــكالية ت�كمــن فــي الميــل إلــى الرتكيــز علــى إنتــاج الغــذاء فقــط 
للغايــة.  معــوق  يكــون  ان  يمكــن  وهــذا  الغــذاء،  اســتحقاقات  مغفلــن 
الرتباطهــا  بهــا،  واليســتهان  هامــة  قضيــة  الســكاني  النمــو  قضيــة 
بالمــوارد الطبيعيــة والقــدرة علــى البقــاء وي�جــدر بنــا ربطهــا بالكثــر مــن 
القضايــا التــي نعايشــها والكثــر مــن األمــراض واألوبئــة التــي نســمع بها، 
روايــة مغايــرة تفتــح اآلفــاق للتفكــر فــي أمــور قــد تغيــب عــن الذهــن 
ــان “المــكان  ــة، وي�بقــى القــول ب ــا اليومي ــاد علــى التفكــر بالقضاي المعت

للحيــاد فــي األزمــات االخالقيــة”.

يان يف الحضارة العربية اإلسالمية  السُّ

الطالب: طالب الدغيم

ِ فــي القــرن الســابع  إتســعت ُترابيــة الدولــة اإلســالمية إبــان حركــة الُفتــوح
غنــى  الميــالدي ، َفوجــَد الُمســلمون أنفســهم أمــام شــعوٍب ثقاَفَتهــا �أ
مــن ثقافتهــم ، َفكانــِت الِحكمــُة فــي احرتامهــا ممــا كان لــه األثــُر فــي 
لــواَء  الُســريان أول مــن حمــل  ، وكان  َنهضــٍة ثقافيــة وحضاريــة  قيــام 
الَترجمــِة والنَّقــل المعرفــي فــي دولــة المســلمن ولُمــدَِّة ثالثــِة ُقــرونٍ 
ــريان فــي الحضــارة  ــُه السُّ ــذي لعب ــدَّورِ ال ــد ، فكيــف ُيمكــن َفهــُم ال أو تزي
العرب�يــة اإلســالمية ؟ وهــل أقــام المســلمون دولــَة مواطنــٍة ) بالمعنــى 

الحديــث ( آنــذاك ؟ 
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ِ اإلســالمي ممــا كانــوا  لــم ُيعانــي المســيحيون الُســريان ُعقــب الفتــح
 ِ للصــراع فــكان   ، الشــام  بــالد  علــى  البيزنطيــة  الســيطرة  أيــام  ُيعانــوه 
ترحيــب  الشــام دورًا فــي  بيزنطــة ومســيحيي  بــن كنيســة  المذهبــي 
األهالــي الُســريان بالفاتحــن الُجــدد ، فإعتمــد عليهــم المســلمون ألنهــم 
أردوا تعميــق المعرفــة عــن ُتــراِث األمــم ذات الحضــارة ُمدركــن أن الصــراَع 

معهــا لــم ينتهــي بالفتوحــات .
العرب�يــة  الحضــارة  فــي  الفكريــة  الحركــة  إزدهــار  فــي  الَفضــُل  َيرجــُع 
اإلســالمية  إلــى ُنخبــٍة مــن الُعلمــاء والمرتجمــن الُســريان الذيــن خدمــوا 
ــُة  الخلفــاء ووالتهــم فــي الدولــة األمويــة والعباســية ، فكانــِت المحطَّ
الُســريانية البدايــُة التــي انطلــق منهــا المســلمون فــي بنــاِء الخاّصيــِة 

 . الحضاريــة 
لــم يكــن َنقــُل الُســريان ُمجــرَد نقــلٍ مــن لغــٍة إلــى لغــة بــل كان نقــٌل لــه 
دالالتــه الواســعة فــي قــراءة األفــكار اليونانيــة والفارســية فــي الدولــة 
ِ مماَخلــق ُمثاقفــًة لــم َيســبق لهــا  اإلســالمية البالغــَة القــوِة واإلتســاع
َمثيــٌل بــن جماعــاٍت متنوعــِة األعــراقِ والُمعتقــدات والخلفيــات الثقافيــة 
العرب�يــة  باللغــة  ُتراثــِه  عــن   ُ ُيعــربَّ التفاعــلِ  ُمتســارَع  إطــارًا  غــدا  بحيــث 
ــُة  الجامعــة للمســلمن غــر العــرب والعــرب مــن غــر المســلمن والنَّقل

مــن األمــم اأُلخــرى . 
خاصــة  منزلــًة  المعرفــي  وإلنتاجهــم  الُســريان  للُمرتجمــن  كان  لقــد 
لــدى الحــكاِم المســلمَن ،  وقــد غمروهــم بالَعطــاِء لدرجــة أن الخليفــَة 
ــّدُد ابــُن النديــِم  العباســي المأمــون أعطــى وزن مــا ُترجــم لــه ذهبــًا ، و ُيعَّ
أســماَء العلمــاء الُســريان الذيــن اعتمــد عليهــم العباســي�ن فــي النُّقــول 
واســتجالب الُكتــب مــن بيزنطــة  واليونــان “ فأخــرج المأمــون لذلــك جماعــة 
منهــم الَحجــاج بــن مطــر  وابــن البطريــ�ق وســلما صاحــب بيــت الحكمــة 
،فأخــذوا ممــا وجــدوا فلمــا حملــوه إليــه أمرهــم بنقلــه َفُنقــل ، وأنفــذوا 
فــي  الُمصنفــات  وغرائــبِ  الُكتــب  بطرائــِف  فجاءهــم  اســحق  بــن  حنــَن 

الفلســفة والموســيقى والطــب “ .
ــرياني ُحنــن بــن اســحق  ــَم َحركــَة الرتجمــِة فــي العصــر العباســي السُّ َتزعَّ
دون منــازع لــه ، وهــو الــذي ترجــم إلــى العرب�يــة  أثنــاء توليــه بيــُت الِحكمــة 
نحــو مائ�تــي كتــاٍب فــي الفلســفِة والطــب اليوناني والُســرياني ، والجدير 
بالذكــر أن ابــن رشــد كان يعتمــُد فــي معظــم شــروحه الفلســفية علــى 
ــُق المراجــع وأدقهــا ، فمــا أثــُر اإلســهاماِت  ترجمــات حنــن إلعتبارهــا أوث

النَّقليــة الُســريانية فــي الحضــارة العرب�يــة اإلســالمية ؟ 
آل   ( الُســريان  الُعلمــاء  بفضــل  العباســي  العصــر  فــي  الطــبُّ  تطــور 
بختشــيوع ( ، فــأدى ذلــك إلــى تغــرات إقتصاديــة واجتماعيــة حيــث َعــمَّ 
َز ت�أثــُر الُســريان  الَتــرُف نواحــي الحيــاة وخفــت األوبئــة والمجاعــات ، وَتــربَّ
فــي العمــارة اإلســالميِة ، فــكان طــراز المبانــي اإلســالمية ُيشــبه الَنمــط 
ــرياني والبيزنطــي إلــى حــد كبــر ، ومــن نتائــج تلــك الحركــِة  الفنــي السُّ
اإلثــراُء العظيــُم للغــِة العرب�يــِة ، فــرى العرب�يــُة َعرفــت أســاليَب جديــدة 
إذا  الُمرتجمــون  فــكان   ، العلميــة  األلفــاظ  عــن  التعبــر  مــن  مكنتهــا 
اصطدمــوا بعبــارٍة غامضــة ترجموهــا ترجمــًة حرفيــة أمــا إذا لــم ُتوجــد 
كلمــة ُمقابــل لهــا فــي العرب�يــة فكانــوا يدخلونهــا فــي العرب�يــة بلفــظ 
أعجمــي مــع بعــض التعديــالت ) ُجغرافيــا ـ فلســفة ـ إبريــ�ز ـ مغناطيــس ( 
، فاأغنيــت معاجــم اللغــة العرب�يــة ، وســاهمت النُّقــول الُســريانية فــي 
ِ الذهنيــِة وتعمــق ت�أمــالت المســلمن فــي النــص القرآنــي والتبحــر  ــج تنضُّ
طريــ�ق  عــن  الفلســفية  الُكتــب  ترجمــة  أدت  فقــد   ، الديــن  أصــول  فــي 
ــد  ــٌم جدي ــا عال ــدا لن ــاء النظــام الفلســفي اإلســالمي وب الُســريان إلــى بن

نشــَط فيــه أصحــاُب الملــلِ والمعتقــدات المختلفــة . 
الحضــارة  نقلــًة نوعيــًة فــي  الُســريان  يــد  الَترجمــِة علــى  خلقــت حركــة 
كبغــداد  المركزيــة  الحضاريــة  المراكــز  فازدهــرت   ، اإلســالمية  العرب�يــة 
ودمشــق والقاهــرة ، وتعــددت المذاهــب الفكريــة والعلــوم الجدليــة 

المعلــم  الفارابــي  لُيصبــَح  أفــذاَذ  فالســفًة  النقــول  حركــة  فأنجبــت   ،
الثانــي فــي الفلســفة اإلنســانية ، وغــدِت  المعــارف جــزءًا مــن الهويــة 
الثقافيــة واللغــة العرب�يــة لغــَة العلــم والحضــارة ، وت�ألقــت حضــارة العــرب  
المســلمن بت�ثاقفيــة عجيبــة بقيــت عــدَة قــرونٍ لُت�أثــر فيمــا بعــد فــي 

قيــام نهضــة أوروبــا مــن مطلــع القــرن الســادس عشــر الميــالدي .
خالصــة القــول إن الحركــة العلميــة التــي قادهــا الخلفــاء العباســي�ن أنتجــت 
زادًا معرفيــًا دلــت علــى حركيــٍة إبداعية أســس فيها ُســكان البالد المفتوحة 
وعلــى رأســهم المســيحي�ن الُســريان فــي بــالد الشــام ، وكيفمــا كانــت 
مواقــف الفقهــاء والفئــات اإلجتماعيــة المناوئــة لتنامــي حركــة الُنقــول 
ــدًة ُتذكــر ، فــإنَّ  وخاصــة الفلســفية وإعتبارهــم أنهــا مــواٌد لــم تقــدم فائ
ذلــك الــدور للُســريان شــكَل ديناميكيــٍة ُيؤطرهــا مشــروٌع حضــاري نشــط 
فــي جميــع المياديــن الحياتــي  ، وهــو مــا يؤكــد اليــوم أهميــة عقــِد الصــالِت 
ِ العلــوِم  مــع اللغــات األجنبيــة العالميــة ، وبالتالــي َحــّرٌي بنــا تنــاول جميــع
والمعــارِف لنكــون مســاهمن فــي نهضــٍة إنســانيٍة يســودها روٌح مــن 

الحــوارِ والتبــادل الحضــاري لــكل ماهــو دينــي وُدنيــوي. 

هل نعيش حداثة سياسية أم تحديثا سياسيا؟

الطالب: عبد الرحمن فضلي

نفســها  هــي  الحداثــة  أن  البعــض  يعتقــد 
المجتمعــات  هــذه  فــي  أننــا  التحديــث، فيظــن 
نعيــش حداثــة بمــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، 
والحــال أن التحديــث هــو األقــرب إلــى الصــواب، 
مرتبطــة  الحداثــة  ألن  ســوى  لشــيء  ال 
والسياســية  والفكريــة  الثقافيــة  بالجوانــب 
للمجتمــع، بينمــا التحديــث يقتصــر فقــط علــى 
الجانــب المــادي كالتطــور التقنــي والعمرانــي 
ومــا إلــى ذلــك. ولعــل أبــرز حقــل يجســد هــذه 
الثنائيــة بقــوة )التحديــث والحداثــة( هــو الحقــل السياســي، فهــل نعيــش 
السياســي؟ التحديــث  علــى  فقــط  يقتصــر  األمــر  أم  سياســية  حداثــة 

يتعلــق  فيمــا  وخصوصــا  السياســي  الحقــل  علــى  اإلشــتغال  إخــرتت 
بالســلطة السياســية واألحــزاب نظــرا لكــون الكثــر يعتقــد أنــه فــي ظــل 
الشــرق  و  إفريقيــا  بعــض دول شــمال  تعرفهــا  التــي  التحــوالت  هــذه 
األوســط نتيجــة مــا يســمى بالرب�يــع الديموقراطــي، بدأنــا نعيــش إنتقــاال 

ديموقراطيــا وحداثــة سياســية، لكــن إلــى أي حــد يصــح هــذا الطــرح؟
الثقافــي  واإلصــالح  الدينــي  اإلصــالح  فــي  معاركنــا  انطلقــت  لقــد 
والسياســي وإصــالح المؤسســات منــذ مــا يقــارب القرنيــ�ن مــن الزمــان، 
فــي  الســائدة  العامــة  الت�أخــر  مــن مظاهــر  كثــرا  نكتشــف  ذلــك  ومــع 
مجتمعاتنــا اليــوم، فمحصلــة معاركنــا وتجاربنــا الســابقة لــم ت�ثمــر مــا 
ارتــ�كاز نظريــة قــادرة علــى تحصــن ذواتنــا مــن  ببنــاء قواعــد  يســعف 
أشــكال الرتاجــع، بــل الــرتدي التــي تعــرب عــن كثــر مــن مظاهــر العطــب 
الســائدة فــي واقعنــا التاريخــي، يتجلــى هــذا الــرتدي فــي مشــهدنا 
الفاعلــون  بهــا  يقــوم  التــي  الســلوكات  بعــض  فــي  السياســي 
بالمغــرب  السياســية  الســلطة  لنأخــذ  المشــحونة بمرجعيــات متخلفــة، 
الطقــوس  ببعــض  تقــوم  الزالــت  بأنهــا  ســنجد  المثــال،  ســبيل  علــى 
تشــجيع  قبيــل  مــن  الزمــن  مــن  قــرون  عليهــا  مــرت  التــي  التقليديــة 
مؤسســات الزوايــا وظاهــرة األوليــاء ومــا إلــى ذلــك،  فالســلطة تلجــأ 
إلــى هــذا التقليــد ليــس رغبــة فــي الرجــوع إلــى الماضــي، ولكــن رغبــة 
فــي عيــش الماضــي فــي الحاضــر وهــذا كلــه مــن أجــل إثبــات شــرعيتها.
مــا  علــى  تعتمــد  الحديثــة  الــدول  فــي  السياســية  الســلطة  كانــت  إذا 
وحقــوق  الشــعبية  اإلرادة  واحــرتام  اإلجتماعــي  بالتعاقــد  يســمى 
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أســلوب  ت�تبنــى  الزلــت  اإلســالمية  مجتمعاتنــا  فــي  فإنهــا  اإلنســان، 
العنــف والقمــع ضــد شــعوبها، والدليــل علــى ذلــك هــو مــا نشــهده 
اليــوم فــي بعــض الــدول التــي اكتــوت بنــار الثــورة والزالــت تــرزح تحــت 

وطأتهــا.
إلــى جانــب هــذا، يمكــن أن نتحــدث عــن الحــزب كتنظيــم سياســي فــي 
مجتمعاتنــا، فــإذا كانــت األحــزاب السياســية تجليــا مــن تجليــات الحداثــة 
مشــوهة  نســخة  ســوى  ليســت  مجتمعاتنــا  فــي  فإنهــا  السياســية، 
فــي  المؤسســات  هــذه  مثــل  نســتنبث  لــم  بحيــث  الغرب�يــة  لنظرتهــا 
بفعــل  بلداننــا  إلــى  المؤسســات  مــن  مجموعــة  أدخلــت  وإنمــا  تربتنــا 
المســتعمر، وبذلــك فهــي مســتوردة مــن الخــارج، فالحــزب المغربــي 
مثــال يجــد نفســه مالحــق بــإرث ومرجعيــة غرب�يــة، تجعــل عمليــة التحديــد 
هــذه عبــارة عــن تســيطر معالــم التباعــد بــن هويــة التنظيــم السياســي 
المغربــي وهويــة الحــزب الغربــي، وبغــض النظــر عــن الهويــة المزدوجــة 
لهــذه األحــزاب، نالحــظ ســيطرة التقليــد علــى مــا هــو حديــث، فالحــزب 
كمؤسســة هــو تجســيد للحداثــة السياســية، لكــن جــزءا كبــرا مــن تصــورات 
الفاعلــن وســلوكاتهم ال تمــت بصلــة إلــى الحداثــة ومقوماتهــا، فأغلب 
األعضــاء الذيــن ينتمــون إلــى حــزب واحــد نجدهــم ينتمــون إلــى قبائــل 
محــددة، وبالتالــي ت�تحكــم أعــراف القبليــة وتقاليدهــا فــي بنيــة الحــزب .

أعتقــد أن الحداثــة التــي نعيشــها هــي حداثــة شــكلية لــم تصــل بعــد الــى 
الحداثــة الحقيقيــة التــي يحت�كــم فيهــا النــاس إلــى مؤسســات وليــس 
إلــى أشــخاص)البروقراطية مــن منظــور ماكــس فيــرب( والدليــل علــى 
ت�تغــر منظومــة الدولــة  أنــه بمجــرد تغــر الشــخص الحاكــم  ذلــك هــو 
بأكملهــا، وبذلــك قــد النكــون مجازفــن عندمــا نقــول أن غيــاب الحداثــة 
الحقيقيــة فــي مجتمعاتنــا يرجــع إلــى غيــاب ثــورة فكريــة تنطلــق مــن 
الفكــر والفلســفة والعلــوم لتنتهــي بــكل مجــاالت الحيــاة اإلجتماعيــة 
والسياســية، فهــذا القصــور الفكــري والثقافــي هــو الســبب فــي غيــاب 

ــة عرب�يــة حقيقــة. حداث

منظامت املجتمع املدين والتنمية املستدامة

الطالبة: مشاعل الرياشي

لــدور  االول  العربــي  المؤتمــر  انعقــاد  يتزامــن  ان  الفطنــة  مــن  كان 
الــذي   2030 المســتدامة  التنميــة  اجنــدة  فــي  المدنــي  المجتمــع 
اســتضافته مؤسســة العمــل االجتماعــي بالشــراكة مــع برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي ولجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
لغربــي آســيا “ اإلســكوا “ وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العرب�يــة، وجامعــة الــدول العرب�يــة بعــد االعتمــاد 
الرســمي لالهــداف االنمائيــة المســتدامه)SDGs( فــي نيويــ�ورك فــي 
لمــدة  النهائيــة  بصيغتهــا  تعســر خروجهــا  والتــي  الماضــي  ســبتمرب  
قــد تقــارب العــام او اكــر  مشــركة معهــا والول مــرة ائ�تــالف )االغاثــة 
 2016 مــن  الممتــدة  (بغاياتهــا   17  ( االهــداف  تحديــد  (فــي  االســالمية 
وحتــى  2030ومواكبــة للتغــرات واخــر المســتجدات فــي قضايــا العالــم 

باضافتهــا  هــدف الحكــم الرشــيد والســالم واالمــن ..وغرهــا.
باتفاقيــات  االجتماعــي  العمــل  مؤسســة  اهدافــه  ترجمــت  والتــي 
مت�تاليــة  -صادقــت فيهــا اقوالهــا افعالهــا - علــى هامــش المؤتمــر 
لرعايــة  التعــاون  (ومؤسســة  )دريمــة  االيتــام  مركــز  اتفاقيــة  منهــا 
بتنفيــذ ومتابعــة مشــاريع  المختــص  للتنميــة  االيتــام وصنــدوق قطــر 
التنميــة الخارجيــة باالنابــة عــن الدولــة ، لتاكــد علــى جديتهــا عمــا ت�تحــدث 
عنــه ، وداعمــت غرهــا مــن الــدول الخــذ زمــام المبــادرة كقــدوة يحتــذى 
بهــا فــي التنفيــذ. ناهيــك عــن اصرارهــا محليــًا علــى ايجــاد دور اساســي 
لهــا كمنظمــة مجتمــع مدنــي تســعى لتحقيــق التــوازن فــي المجتمــع 

،و تربهــن علــى قــوة عالقتهــا بالدولــة مــن خــالل الشــراكة الفاعلــة 
بينهــا وبــن  االجهــزة الحكوميــة االخــرى كتعاونهــا مــع وزارة التنميــة 
حداثــة  مــن  الرغــم  علــى  االجتماعيــة  والشــؤون  والعمــل  االداريــة 

. ببعيــدة  ليســت  فــرتة  منــذ  اختصاصاتهــا  وتحديــد  هيكلتهــا 
وعلــى الرغــم مــن ان المؤتمــر اخت�تــم بالتاكيــد علــى ضــرورة  االعــرتاف 
التنميــة  أجنــدة  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بــدور  الشــامل 
مهامهــا  اداء  مــن  لتمكينهــا  آليــات  وجــود  وضــرورة  المســتدامة، 
وجــه  فــي  المعتــادة   العقبــات  مــن  تبقــى  التحديــات  ان  اال  بفاعليــه 
االهــداف االنمائيــة والتنميــة المامولــة والتــي انتشــرت فــي الفــرتة 
االخــرة كتداعيــات انخفــاض ســعر البــرتول واثــاره المســتقبلية ،باالضافة 
باســتقرارها  التنبــؤ  وصعوبــة  المنطقــة  فــي  االوضــاع   توتــر  الــى  
،وظهــور سياســات متناقضــة اصبحــت مــن ســمات الــدول العظمــى مثــل 

االســالمفومبيا. كسياســة  واوروبــا  امريــكا 

علم النفس يف ما بعد الحداثة

الطالبة: هبة أبو قرطومة

لقــد انتشــر فــي القــرن العشــري�ن مصطلــح مــا 
بعــد الحداثــة انتشــارًا واســعًا، حيــث طــال هــذا 
والمجــاالت  المياديــن  مــن  الكثــر  المصطلــح 

والعمــارة. والفــن  واألدب  اللغــة  منهــا 

فالحداثــة ترت�كــز بشــكل أساســي علــى النمــاذج 
الفلســفة  علــى  المســتندة  الســلوكية 
الوضعيــة التــي تســتخدم لغة الكــم والمنهجية 
التجري�بيــة التــي مــن خاللهــا يتــم الكشــف عــن 
العالقــات الســببية. فــإن مــا بعــد الحداثــة فــي جوهرهــا، وعــي إجتماعــي 
تمتــاز بتحديــات الفرتاضــات مرحلــة الحداثــة، بحيــث يقــف فــي وجــه توجــات 
مرحلــة الحداثــة التــي نظــرت الــى االنســان علــى انــه آلــة. وفــي مــا بعــد 
للغــة  بناؤهــا مــن خــالل إدراكنــا  الحداثــة تغيــ�ر فإنــه المعرفــة يمكــن 

كبنيــة ثقافيــة إجتماعيــة.

علــى  القائــم  العلمــي  بالمنهــج  أهتمــت  الحداثــة  أن  بالذكــر  والجديــر 
االســتدالل ودور الت�كنولوجيــا فــي الوصــول الــى الحقيقــة والعقليــة 
التــي تختــزل جميــع األســباب ويتــم تفســره باالعتمــاد علــى تفســر واحــد 

حتــى لــو كان التفســر مدعومــًا بدواعــي غــر مباشــرة.

وقــد جــاءت بعــد الحداثــة لتــدل علــى األفــكار والمبــادىء والســلوكات 
التــي تؤمــن وتؤيــد التعدديــة فــي التفســر وتقــوم بتطويــ�ر الطــرق 
المعرفــة  أن  كذلــك  وتؤمــن  ظاهــرة،  أي  وتفســر  للتفكــر  الجديــدة 

والواقــع ال يتســمان بالثبــات بــل أنهمــا علــى تغــر دائــم.

ومــن منّظــري مــا بعــد الحداثــة مــن أهتــم بالجانــب النفســي وبالتحليــل 
النفســي القائــم علــى االســتفادة مــن علــم النفــس فــي فهــم كيفيــة 
نظــرة الفــرد الــى المنهجيــة التــي تســتخدم فــي العــالج النفســي مــن 

ــ�ن النفســي�ن. ــل المعالجي قب

امــا التغــر الــذي أحدث�تــه مرحلــة مــا بعــد الحداثــة علــى المعالــج النفســي 
فقــد كان ملموســًا، حيــث كان المعالــج النفســي فــي مرحلــة الحداثــة 
يتبــى مدرســة نفســية وطريقــة واســرتاتيجية واحــدة للعــالج يســتخدمها 
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يجــد نفســه فــي مجــال وطــرق عالجيــة  الحــاالت، حيــث كان  مــع جميــع 
نفــس  مــع  بهــا  يتعامــل  التــي  العقليــة  ت�كــون  بحيــث  واحــدة  نفســية 
الحــاالت هــي نفــس العقليــة ونفــس المنهــج والطريقــة دون إســتخدام 
قنــوات عقليــة تؤهلــه للنظــر فــي اســتخدام طــرق عالجيــة أخــرى. امــا 
الطريقــة  تبــدل فــي  حــدث هنــاك  الحداثــة فقــد  بعــد  مــا  فــي مرحلــة 
المســتخدمة مــن قبــل المعالــج النفســي وذلــك العتمــاده علــى كســب 
رزقــه وعيشــه منهــا، بحيــث أعتمــد علــى المرونــة فــي التعامــل مــع أكــر 
مــن حالــة مرضيــة واســتخدام أكــر مــن طريقــة فــي التعامــل مــع الحــاالت 
وتشــخيصها وتفســرها. فقــد اصبــح المعالــج النفســي يبــدل بــن قنــوات 
عقلــه مــن مريــٍض الــى آخــر وأصبــح عملــه اليومــي ضمــن حقائــق مختلفــة 
او متناقضــة ويعتــرب كل منهــا صحيــح وصالــح بحســب العــودة إلطارهــا 
ومرجعيتهــا، وهــذا يتطلــب منــه أن يكــون علــى قــدرة عاليــة فــي ابعــاد 
عــدة عقــول أي  فــي  يفكــر  الشــخصية وان  الذاتيــة ونظرتــه  قناعاتــه 
والحــدث  الموقــف  حســب  يســتخدمها  كثــرة  عقــول  صاحــب  يكــون  أن 

المتواجــد بــه، ليســاعده علــى فهــم وتفســر الحالــة التــي بــن يديــه.

وفــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة مــن وجهــة نظــر نفســية فــإن اســتمرار 
الحيــاة علــى طريقــة مــا بعــد الحداثــة واألفــكار التــي تبنتهــا يــؤدي الــى 
شــعوره  ويعــزز  ويدعــم  الشــخصية  بهويتــه  الفــرد  احســاس  تالشــي 

والوحــدة. بالعزلــة 

ونتيجــة لهــذا أصبــح المعالــج النفســي على يقن أن المســاعدة المفيدة 
والفعالــة مقيــدة بالثقافــة، وان الطريقــة التــي تســتخدم تضمــن ســياق 

ثقافــي معــن ال ت�كــون مالئمــة وبنفــس الفاعليــة فــي ســياق آخــر.

ــن  ــة ل ــة مــا بعــد الحداث ــج فــي مرحل ــاءًا علــى مــا تقــدم؛ فــإن المعال وبن
ت�كــون مهمتــه بتصحيــح مــا يقولــه صاحــب الحالــة، بــل مهمتــه تحويــ�ل مــا 
يقولــه وتغــر مرجعياتــه بتغــر المعانــي التــي يكــون صاحــب الحالــة علــى 

قناعــٍة تامــة بهــا.

   وقــد أفــادت مرحلــة مــا بعــد الحداثــة المعالــج النفســي واالتجاهــات 
النفســية كثــرًا، حيــث فتحــت لهــم آفــاق ووســعت مــن مداركهــم وذلــك 
بإســتخدام طرائــق جديــدة أكــر فاعليــة مــن التــي كانــت مســتخدمة فــي 
مرحلــة الحداثــة، وهــذة الطرائــق ســاهمت فــي النقلــة النوعيــة التــي 
طــرأت علــى المعالــج النفســي وكلهــا تصــب فــي مصلحــة تطــور ونمــو 

مجــال العــالج النفســي.

نحو االستثامر يف رأس املال البرشي

الطالب: وائل الدخيلي

يقــول أحــد المفكريــ�ن”ان أي ثــورة بــدون حركــة 
ســوى  ت�كــون  لــن  مرافقــة  وتنوي�ريــة  علميــة 
كبتهــا  عــن  األمــة  بــه  ت�تنفــس  عصبيــا  انفجــارا 
ــه  ــ�ر الواقــع” ولعــل كل هات ــ�ل بــدون تغي الطوي
اليــوم  نعيشــها  التــي  العشــواءية  التخبطــات 
الثــورات  فــي دولنــا العرب�يــة دلــت حقيقــة أن 
تــك  لــم  فيهــا  االصالحيــة  والموجــات  العرب�يــة 
نتــاج مشــروع فكــري تنويــ�ري مــدروس وانمــا 
االعتباطــي  بالتغيــ�ر  عجلــت  وسياســية  اجتماعيــة  تراكمــات  وليــد  كان 

بهــدف الخــالص مــن بوتقــة حكــم أنظمــة اســتبدادية حجبــت وحجمــت كل 
شــكل مــن أشــكال الحريــات وذلــك مــا فســر لالمانــة فشــال ذريعــا لهاتــه 
الثــورات جعــل أغلبنــا يســتغرب فيقــول “واذا الثــورات العرب�يــة ســئلت بــأي 
ذنــب قتلــت!!؟؟” ,ولعلــي فــي هــذا الصــدد أنســج علــى منــوال األبــواق 
تلــك  الفكريــة والعلميــة وأنســج علــى منــوال  الثــورات  الــى  الداعيــة 
اآلراء الالراضيــة و ال مرضيــة علــى الوضــع العربــي ولكــن!!! كيــف عســانا 
ــا أن نلملــم الرتاكمــات التــي توارثناهــا جيــال بعــد جيــل و  نصلــح ؟ كيــف لن
التــي نشــأت نتيجــة الظــروف التاريخيــة والضغــوط الخارجيــة والداخليــة 
التــي مــرت بهــا مجتمعاتنــا  والتــي أثــرت إلــى حــد كبــر فــي أنظمتنــا 
أنهــا  االنــكار  يمكــن  ال  وتنظيميــة  إداريــة  نمــاذج  وأورث�تهــا  اإلداريــة 
أسســت الداراتنــا وسياســاتنا واقتصاداتنــا ولكــن عمقــت فيهــا تبعيــة 
رهيبــة علــى جميــع المســتويات فكيــف الخــالص ؟ مــن أيــن نبــدأ ؟ وفــي 
هــذا االطــار ارت�أيــت أن اعــرج علــى مــا اعتــربه الخــالص الوحيــد لشــعوبنا 
يــوم وكان عنــوان نهضــة العديــد  كمــا كان خالصــا لدولــة اليابــان ذات 
مــن الــدول والحضــارات أالوهــو االســت�ثمار فــي  رأس المــال البشــري 
كآليــة  يتــم مــن خاللهــا اســتخدام جــزء مــن مدخــرات المجتمــع أو األفــراد 
فــي تطويــ�ر قــدرات ومهــارات ومعلومــات وســلوكيات الفــرد بهــدف 
رفــع طاقتــه اإلنتاجيــة وبالتالــي طاقــة المجتمــع الكليــة إلنتــاج مزيــد 
مــن الخدمــات وتنويــع االقتصــادات الوطنيــة ولعــل ذلــك لــم تنتبــه لــه 
دولنــا العرب�يــة بقــدر مــا واصلــت العمــل بسياســات تعليميــة مبتليــة لــم 
تحتمــل التجديــد وال االبتــ�كار وذلــك مــا فســر تراجــع األنظمــة التعليميــة 
فــي التصنيفــات الدوليــة وت�تالــي األزمــات الماليــة واالقتصاديــة الخانقــة 
ســواءا فــي الــدول النفطيــة أو الــدول الغــر نفطيــة وذلــك ان دل علــى 
شــيء فهــو يــدل عــن ســوء تخطيــط ذريــع  ممــا أثقــل كاهــل الحكومــات 
العرب�يــة وجعلتهــا ت�تحــدث مؤخــرا عــن ضــرورة االســت�ثمار فــي رأس المــال 
البشــري بعــد أن أيقنــوا أنمــا يقــن أن االعتمــاد علــى مــوارد طبيعيــة 
ــن يحقــق االســتدامة لشــعوبنا  وذلــك مــا أكــده الســيد  بعينهــا ســوف ل
علــي العامــري المديــر المســؤول عــن اإلشــراف والرتخيــص ومكافحــة 
غســل األمــوال فــي هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال )QFCRA(بــأن دولــة 
قطــر كمثــال أصبحــت مؤخــرا تســت�ثمر فــي التعليــم والتعلــم بمــا جعــل 
هــذا المجــال أولويــة قصــوى عــالوة علــى زيــادة قــدرات العنصر البشــري 
فــي الدولــة بمــا يخلــق بطريقــة أو بأخــرى تنوعــا فــي اقتصاداتهــا وجــاء 
ذلــك فــي اطــار مؤتمــر اقتصاديــي الشــرق األوســط التــي دارت فعالياته 
فــي شــهر مــارس 2016 وبتنظيــم مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
الــذي يعــد بــدوره جــزء ال يتجــزأ  مــن هــذا االعــالن وهــذه الخطــة لدولــة 
التــي أصبحــت   البشــري داخلهــا و  قطــر فــي ســعيها لتنميــة العنصــر 
البشــري ودعــم  المــال  الــرأس  فــي  االســت�ثمار  علــى  الحــرص  شــديدة 
مــن  هامــة  نســبة  تخصيــص   عــرب  والبحثيــة  األكاديمــة  المؤسســات 
ــد  ميزانيــة الدولــة لصالــح مراكــز البحــوث لمــا يمكــن أن توفــره مــن عوائ
و ثــورات اصالحيــة و سياســات جديــدة و مــن تمهيــد لميــالد اقتصــادات 
متنوعــة بمعيــة عوائــد النفــط  وبالتالــي فــان علــى الــدول العرب�يــة كــذا 
ــة قطــر أن ت�توجــه نحــو االقتصــاد المعرفــي والعلمــي واالهتمــام  دول
بالنظــام التعليمــي وذلــك مــن أجــل االســت�ثمار فــي سياســات التنويــع 
االقتصــادي  بمــا يخلــق ثنائيــة الثــورة والــروة الفكريتــن التــي تحدثنــا 
أنهــا مطلبــا أساســيا فــي ظــل الحــراك االقتصــادي واالجتماعــي التــي 

تعيشــه مجتمعاتنــا العرب�يــة اليــوم.
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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