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حوار العدد

نســتضيف فــي هــذا العــدد، الدكتــور عمــاد العبيــدي، أســتاذ مســاعد فــي برنامــج اإلعــام والدراســات 

والدراســات  الدوليــة،  والدراســات  الثقافيــة،  والدراســات  المقــارن،  األدب  عمــاد  د.  درس  الثقافيــة. 

اإلعاميــة المقارنــة برتكيــز علــى اإلعــام األمريكــي والســينما فــي العالــم الثالــث بجامعــة مينيســوتا 

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، قبــل انضمامــه ألعضــاء هيئــة التدريــس بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا. 

وهــو حاصــل علــى شــهادة دكتــوراه مــن جامعــة  مينوســتا وشــهادة ماجســرت فــي دراســة الرتب�يــة مــن 

نفــس الجامعــة.

اقرأ يف هذا العدد

مذكرة تفاهم بني اللجنة الوطنيّة لحقوق اإلنسـان 	 

ومعهد الدوحة للدراسـات العليا 

الطلبــة القطريــون يتصدرون أعداد املقبولني يف معهد 	 

الدوحة للدراسات العليا 

 صور من اللقاء التعريفي لطالب معهد الدوحة 
للدراسات العليا

 صور من اللقاء الترحيبي لطاقم و أساتذة معهد الدوحة 
للدراسات العليا 

املعهد يف اإلعالم

 مذكــرة تفاهــم “بــني حقــوق اإلنســان” و معهــد الدوحــة 
ــات العليا للدراس

يف  املقبولــني  أعــداد  يتصــدور  القطريــون  الطلبــة   
العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد 

 العلــوم اإلنســانية يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
- مولــدي األحمــر 

معهـد الدوحة للدراسـات العليا ينظم لقـاء تعريفيا ألعضاء   
التدريسـية هيئته 

 “الدوحة للدراسات العليا”    يرحب بالطالب الجدد

أقالم

 أحمد حسني: اُتْرُْك أَثَرَْك... يَْخلُْد ِذكْرَُك

 زينب املحمود : كن فريًدا
 ُمصطفى حسن: طه ُحسني؛ قضاياه الفكرية ومنهجه

 وائل دخييل: نحو سياسات عامة مبنية عىل الحقوق

 طالـب الدغيم: صـورة البيزنطيني يف الحضارة العربية  
       مـن خالل اللغة”.

صدر حديثًا

zajel@dohainstitute.edu.qaنرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 
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حوار العددتصميمإشراف
وليد بقاسفاطمة الصالتخالد وليد محمود

كتاب “األدب في زمن الرب�يع العربي”
للدكتور رشيد العناني

كتــاب “فــي األدب والفلســفة: الكتابــات 
غــر الروائيــة لنجيــب محفــوظ”

للدكتور رشيد العناني

 ”Inside Muslim Brotherhood“كتــاب
للدكتــور خليــل العنانــي

األمريكيــة  الخارجيــة  “السياســة  كتــاب 
فــي الشــرق األوســط” إلســراء البطاينة

قبول 233 طالبًا وطالبة يف معهد الدوحة للدراسات العليا
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أعلنــت إدارة القبــول والتســجيل وشــؤون الطــالب عــن نتائــج قبــول طلبــة 
الماجســتر للفصــل الدراســي األول مــن الســنة الجامعيــة المقبلــة -2016

2017، حيــث تــم قبــول 233 طالًبــا وطالبــة مــن أصــل 1380 طلــب التحــاق تــم 
تقديمهــا مــن كافــة الــدول العرب�يــة وبعــض الــدول األجنبيــة.  وذلــك خــالل 

فــرة فتــح بــاب القبــول التــي انتهــت يــوم 31 آذار/مــارس 2016.  

يقدمهــا  ماجســتر  برنامــج   12 علــى  المقبولــن  الطــالب  وســيتوزع 
العلــوم  كليــة  فــي  وطالبــة  طالًبــا   129 قبــول  تــم  حيــث  المعهــد، 
االجتماعيــة واإلنســانية فيمــا تــم قبــول 79 طالًبــا وطالبــة فــي كليــة 
اإلدارة العامــة و اقتصاديــات التنميــة، باإلضافــة لـــ 25 تــم قبولهــم فــي 
برنامــج إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني.  وقــد خضعــت طلبــات االلتحــاق 
فــي كافــة برامــج المعهــد لعمليــة فحــص وت�ثبــت دقيقــة مــن قــدرات 
الطــالب، تضمنــت إجــراء مقابــالت شــخصية مــن قبــل أســاتذة المعهــد. 

المتمّيــز  األكاديمــي  التحصيــل  التقي�يــم  مؤشــرات  صــدارة  فــي  وكان 
للطالــب فــي مرحلــة البكالوريــ�وس. وإجــادة اللغتــن العرب�يــة واإلنجليزيــة 
وثقافتــه فــي مجــال التخصــص ومــدى مســاهمته فــي خدمــة المجتمــع.

ومن بن إجمالي الطالب المقبولن 118 طالًبا و115 طالبة .

األول/ تشــري�ن   2 يــوم  الخريــف 2016  فــي فصــل  الدراســة  وســتنطلق 
أكتوبــر 2016، وخاللــه ســيفت�تح بــاب القبــول للســنة الجامعيــة الجديــدة 

.2017-2018

يذكــر أن هــذه تعتــرب الدفعــة الثانيــة مــن الطــالب الذيــن يتــم قبولهــم 
فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا حيــث انطلقــت الدراســة فيــه ســنة 
2015 وســت�تخرج أول دفعــة مــن المعهــد فــي شــهر حزي�ران/يونيــو 2017.

قبول 233 طالبًا وطالبة يف معهد الدوحة للدراسات العليا
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توقيع مذكرة تفاهم بني اللجنة الوطنيّة لحقوق اإلنسان ومعهد الّدوحة 

للدراسات الُعليا 

وّقــع كل مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا و اللجنــة الوطنيــة لحقوق 
اإلنســان مذكــرة تفاهــم شــملت العديــد مــن البنــود الهامة لتجســر ســبل 
التعــاون المشــرك، وذلــك فــي إطــار دعــم المســرة التنموّيــة فــي 
دولــة قطــر، وتوطيــد الروابــط العلمّيــة واألكاديمّيــة، ودعًمــا ألواصــر 

التعــاون العلمــي والمهنــي بــن اللجنــة والمعهــد.

وقــد وّقــع علــى المذكــرة ســعادة الدكتــور عزمــي بشــارة رئيــس مجلــس 
األمنــاء فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا و ســعادة الدكتــور علــي 
بــن صميــخ المــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وتضمنــت 
المذكــرة عــدة مجــاالت للتعــاون بــن الطرفــن، منهــا تحديــد �أطــر التعــاون 
المشــرك بــن المعهــد واللجنــة فــي مجــاالت التنميــة البشــرية والبحثية 
وبالشــكل الــذي  يســاهم فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 

واســراتيجيات التنميــة الوطنيــة المنبثقــة عنهــا بشــكل عــام.

ــ�خ  ونصــت مذكــرة التفاهــم التــي وقّعــت يــوم الخميــس الموافــق بتاري
22 أيلول/ســبتمرب 2016،  فــي مقــّر معهــد الدوحــة للدراســات العليــا على 
أن  يتعــاون الطرفــان فــي مجــاالت تصميــم وإعــداد برامــج تدري�بيــة تهــدف 
إلــى بنــاء وتطويــ�ر القــدرات البشــرية للعاملــن فــي اللجنــة  وخصوصــًا 
واإلشــرافي  اإلداري  والتدريــب  األكاديمــي  الت�كويــ�ن  يخــص  فيمــا 
والنــدوات  التدري�بيــة  الربامــج  وتنفيــذ  تصميــم  وكذلــك  والقيــادي. 
الــرأي  ت�ثقيــف  إلــى  واللقــاءات مــع المجتمــع المدنــي والتــي تهــدف 
العــام بقضايــا حقــوق اإلنســان. إضافــة إلــى التعــاون والمســاهمة فــي 
-2017 الوطنيــة  التنميــة  اســراتيجية  ضمــن  اللجنــة  اســراتيجية  إعــداد 

2022  ومتابعــة تنفيذهــا، وإجــراء الدراســات والمســوح المتعلقــة بوضــع 
التــي تســاعد علــى  الخارجيــة والداخليــة  البيئــة  االســراتيجية وتحليــل 

وضــع األهــداف والمبــادرات والمشــروعات والربامــج. 

مجــال  فــي  الممكنــة   التعــاون  أشــكال  التفاهــم  مذكــرة  وبّينــت  هــذا 
المشــرك  االهتمــام  ذات  وبحثيــة  علميــة  مشــاريع  وتنفيــذ  تصميــم 
مثــل البحــوث المتعلقــة بقضايــا حقــوق اإلنســان، وقيــاس الــرأي العــام 
الفعاليــات   تنظيــم  وكذلــك  البحثيــة.  المجــاالت  مــن  وغرهــا  تجاههــا، 
نــدوات – حلقــات نقاشــية –  لقــاءات علميــة –  مــن )دورات تدري�بيــة – 
مؤتمــرات، وغرهــا( بمــا يخــدم أهــداف التعــاون واهتمامــات اللجنــة، 
إلــى التعــاون فــي المجــال االعالمــي، بمــا فــي ذلــك إطــالق  إضافــة 
المبــادرات والحمــالت اإلعالميــة والتوعويــة  المشــركة التــي تســاهم 

فــي نشــر وتعزيــ�ز الوعــي والثقافــة بحقــوق اإلنســان.
الوطنيــة  باللجنــة  المســؤولن  مــن  عــدد  المذكــرة  حضــر حفــل توقيــع 
لحقــوق اإلنســان و معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. باإلضافــة إلــى عــدد 

ــ�ن. ــة التدريــس واإلداري مــن أعضــاء هيئ
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الطلبة القطريون يتصدرون أعداد املقبولني

 يف معهد الدوحة للدراسات العليا

تصــّدر الطلبــة القطريــ�ون أعــداد المقبولــن للدراســة فــي معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا للســنة الجامعيــة 2017-2016، فقــد أعلنــت دائــرة القبــول 
طلبــة  قبــول  نتائــج  عــن  المعهــد  فــي  الطــالب  وشــؤون  والتســجيل 
الماجســتر للفصــل المقبــل الــذي ســتنطلق الدراســة فيــه يــوم 2 تشــري�ن 

األول / أكتوبــر 2016.

للفصــل  المعهــد  فــي  المقبولــن  للطلبــة  اإلجمالــي  العــدد  بلــغ  وقــد 
ــا وطالبــة، مــن بينهــم نحــو 53 مــن القطريــ�ن  الجامعــي المقبــل 233 طالًب
توزعــوا علــى 12 برنامًجــا، فــي ثــالث كليــات: هــي كليــة اإلدارة العامــة 
االجتماعيــة واإلنســانية، ومركــز  العلــوم  التنميــة، وكليــة  واقتصاديــات 
نتائــج  عــن  اإلعــالن  وســيتم  هــذا  اإلنســاني.  والعمــل  النــزاع  دراســات 
األســبوع  التنفيــذي  العامــة  اإلدارة  ماجســتر  برنامــج  فــي  المقبولــن 
المقبــل والمتوقــع أن يكــون معظمهم مــن المدراء التنفيذي�ن القطري�ن، 
وذلــك إلــى حــن االنتهــاء مــن اســت�كمال شــروط التحــاق الطــالب فــي هــذا 
الربنامــج الــذي تقدمــه كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة لتزويــد 
المشــاركن مــن المنتســبن للمنظمــات الحكوميــة والعامــة والمنظمــات 
غــر الحكوميــة بمهــارات القيــادة التنفيذيــة لتحســن وتعزيــ�ز مســارهم 
الوظيفــي. وتوفــر الدراســة فــي هــذا الربنامــج للممارســن ذوي الخــربة 
الفرصــة الســت�كمال درجــة الماجســتر فــي بيئــة تعليميــة محليــة مت�كاملــة 

وباســتخدام جــدول زمنــي مــرن يأخــذ فــي االعتبــار قيــود الوقــت وضغــوط 
العمــل علــى المديريــ�ن التنفيذيــ�ن.

الرئيــس  نائــب  المفتــاح،  هنــد  الدكتــورة  أشــارت  الســياق،  هــذا  وفــي 
للشــؤون اإلداريــة والماليــة، إلــى الزيادة الملحوظة فــي أعداد القطري�ن 
المهتمــن بااللتحــاق للدراســة فــي المعهــد، إذ أكــدت أّن إعطــاء الطلبــة 
القطريــ�ن األولويــة فــي برامــج المعهــد يعكــس الحــرص علــى إثــراء برامــج 
الدراســات العليــا فــي دولــة قطــر بمــا يخــدم تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 
فــي بنــاء وتنويــع رأس المــال البشــري ، وكــون المعهــد يعــّد مؤسســة 
أكاديميــة قطريــة، فمــن الطبيعــي أن ت�كــون األولويــة للطلبــة القطريــ�ن 
ــا ومؤهلــن لاللتحــاق  ــا ومعرفًي ــا وبحثًي ــ�ن والمتفوقــن أكاديمًي الممتازي

بالمعهــد.

الربامــج  فــي  خضعــت  بالمعهــد  االلتحــاق  طلبــات  جميــع  أّن  إلــى  يشــار 
ــت دقيقــة مــن قــدرات الطــالب األكاديميــة  كافــة إلــى عمليــة فحــص وت�ثّب
والبحثيــة، تضمنــت إجــراء مقابــالت شــخصية أجراهــا أســاتذة المعهــد. وكان 
فــي صــدارة مؤشــرات التقي�يــم التحصيــل األكاديمــي المتمّيــز للطالــب فــي 
ــ�وس، وثقافتــه فــي مجــال التخصــص ومــدى مســاهمته  مرحلــة البكالوري

فــي خدمــة المجتمــع.
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حوار مع الدكتور عامد العبيدي

العبيدي إىل طلبة املعهد: مرحلة الدراسة العليا تجربة مهمة فاستغلوا كل لحظة فيها

جرت الحوار: وليد بقاس

دكتور عامد، حدثنا قليال عن بداياتك يف مجال األكادمييا؟

بعــد حصولــي علــى درجــة الماجســتر فــي الرب�يــة الدولية والتنميــة، كانت 
بداياتــي كباحــث منصبــة علــى دراســة األنظمــة التعليميــة فــي العالــم 
العربــي، تحديــدا علــى اإلصالحــات التــي �أدخلــت علــى التعليــم بوصفــه أحــد 
أهــم عناصــر التنميــة داخــل المجتمعــات العرب�يــة. مــن خــالل أبحاثــي فــي 
هــذا المجــال، اطلعــت علــى كــم كبــر مــن الكتابــات األمريكيــة واألوروبيــة 
التــي قدمــت المدرســة العرب�يــة، تخصيصــا المــدارس القرآنيــة، كفضــاءات 
لنشــر العنــف وترب�يــة األطفــال فــي العالــم العربــي على معــاداة الثقافات 
األخــرى ونبــذ االختــالف. الحظــت فــي ذلــك أن كل الحجــج التــي اســتخدمتها 
ناحيــة  مــن  دقيقــة  غــر  نصوصــا  كانــت  أفكارهــا  لدعــم  الكتابــات  هــذه 
الرجمــة، ومبتــورة مــن ســياقاتها عــن قصــد حتــى أصبحــت هــذه اآلراء 
مهيمنــة علــى النقــاش العــام فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة خــالل 
فــرة معينــة، إلــى درجــة أن الــدول العرب�يــة بــدأت بدورهــا تصــدق القصــة، 
ف�أدخلــت إصالحــات علــى منظوماتهــا التعليميــة بمــا يتوافــق مــع طــرح 

األمريكيــ�ن واألوروبيــ�ن. 

ــة  ــز أكــر فــي اإلصالحــات التعليمي ــدأت أبحاثــي ت�رك مــن هــذا المنطلــق، ب
للطــرح  اســتجابة  محاولــة  أيضــا  باعتبارهــا  العربــي  العالــم  بلــدان  فــي 
أجــل  مــن  البحثيــة عمــال  أولــى محاوالتــي  األمريكي-األوروبــي، فكانــت 
تفســر تذبــذب وعشــوائية اإلصالحــات التعليميــة فــي العالــم العربــي، 
وكونهــا محــاوالت “للتطهــر” وليــس للتطويــ�ر، مادامــت اســتمرارا لمــا 
كان عليــه الحــال فــي الحقبــة االســتعمارية مــن خــالل تمســكها بالمصــادر، 
ــات الغرب�يــة. فاكتشــفت أن محــاوالت االصــالح هــذه  والنصــوص، والمنهجي
لــم ت�كــن فــي  أغلــب الحــاالت ذات أســس علميــة، بــل كانــت مجــرد رد فعــل 
اتجــاه الحملــة اإلعالميــة التــي شــنها الغــرب علــى المــدارس العرب�يــة. كان 
هــذا الواقــع صادمــا بالنســبة لــي فــي البدايــة، وبعــد هــذه التجربــة بــدأ 
شــغفي بــدور اإلعــالم يــزداد، و بــدأت أهتــم بكشــف تقاطعــات أخــرى لهــذا 
الموضــوع فــي ســياق الحديــث عــن اإلنســان العربــي “المــدان” فــي األدب، 
وفــي الثقافــة الشــعبية، وفــي اإلعــالم. بعــد حصولــي علــى الدكتــوراه، 
بــدأ اهتمامــي البحثــي يتجــه نحــو دراســة التمثيــل اإلعالمــي للعــرب فــي 

اإلعــالم، والدراســات الســينمائية. 

بعد خمس وعرشين سنة قضيتَها داخل مؤسسات أمريكية، كيف 

جاء قرار انتقالك إىل معهد الدوحة للدراسات العليا؟

 ليســت هــذه أول زيــارة لــي للدوحــة. فمنــذ ســنة 2011 وأنــا أقــوم بزيــارات 
مؤسســات  فيهــا  نــزور  مينيســوتا،  جامعــة  مــن  طلبــة  برفقــة  ســنوية 
عديــدة فــي قطــر مــن بينهــا المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، 
الــذي أعجبــت جــدا باهتمامــه بقضايــا العالــم العربــي، وبفلســفته النقديــة، 
ســمعت   ،2014 ســنة  فــي  يقدمــه.  الــذي  الفكــري  المنتــوج  وبفــرادة 
بمشــروع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا الــذي كان حينهــا فكــرة فــي 

طــور اإلنجــاز، فأبديــت اهتمامــا برســالته وبرؤيتــه 
األكاديمية وبأهدافه، وبفكرة استقطابه ألساتذة ذوي خربة عالية 

في مجاالت تخصصهم،وألجود 
الطلبة من مختلف دول العالم 

العربي. بعض الردد الذي 
كان يساورني اضمحل بعد 

مقابلتي مع الدكتور 
إيليا زري�ق، والدكتور عبد 
الرحيم بنحادة، وتعرفي 

على بقية زمالئي 
من أساتذة المعهد. 

مع لطفهم ومودتهم 
أحسست بالرحيب 

ودعمهم المتواصل لي 
ولطلبتي يجعل مقامنا في 
الدوحة يمر في أحسن حال.
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خالل األيام القليلة املاضية، شاهدناك يف برنامج “يف 

العمق” عىل قناة الجزيرة، متحدثا عن عالقة اإلعالم باإلرهاب 

وعن اإلسالموفوبيا. هل يدخل هذا ضمن اهتامماتك البحثية؟

يركــز اهتمامــي البحثــي باألســاس علــى صــورة العــرب والمســلمن فــي 
اإلعــالم الغربــي، مــن خــالل دراســة الصــور النمطيــة التــي تحــاول وســائل 
اإلعــالم األمريكيــة تروي�جهــا وترســيخها لــدى الجمهور العالمــي والعربي، 
خاصــة حينمــا تصبــح هــذه الصــور النمطيــة دعامــة تقــوي اإلســالموفوبيا 
وتنشــرها، دون أن يبــدي الجمهــور أي رفــض لهــا. حينهــا يصبــح اإلعــالم 
للعنصريــة  ُمَشــرِعنا  أيضــا  بــل   ، اإلســالموفوبيا  لنشــر  أداة  فقــط  ليــس 
وللقوانــن الميزيــة فــي الغــرب ولالحتــالل أيضــا. غايتــي هنــا هــي كشــف 
الخطابــات العنصريــة الخفيــة وغــر المباشــرة المَقنعــة بالموضوعيــة فــي 
اإلعــالم الغربــي وفــي ســينما هوليــود بالخصــوص التــي ُتَســِخر إمكانياتهــا 
التقنيــة الهائلــة لخدمــة هــذه األغــراض. فــي هــذا الســياق، أهتــم أيضــا 
للتــو  أنهيــت  وبالمناســبة  باإلســالم،  اإلرهــاب  تربــط  التــي  بالســرديات 
دراســة بخصــوص دور الحكومــات والمجتمعــات الغرب�يــة فــي توفــر الدعــم 
البشــري لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، مــن خــالل تحليلــي للدوافــع التــي 
تجعــل مواطنــن غرب�يــ�ن ينضمــون إلــى صفــوف مجاهــدي تنظيــم داعــش. 

ماهي هواياتك ؟ 

فيــه  المســت�رة  المعانــي  وكشــف  اإلعالمــي,  الخطــاب  تفكيــك  أحــب 
وتحليلهــا، وتقديــم ت�أويــالت عقالنيــة ُمْقنعــة لهذه المعاني. أحب تقاســم 
ذلــك مــع طلبتــي وأن أراهــم يطــورون تصوراتهــم الخاصــة للمحتويــات 
اإلعالميــة. فــي آخــر نقــاش لنــا داخــل الفصــل، تحدثنــا عــن اإلرهــاب، وعــن 
الفيلــم الكوميــدي الشــهر “أربعــة أســود” )2010( لكريــس موريــس وهــو 
أول فيلــم كوميــدي يتنــاول مســألة اإلرهــاب. كان الموضــوع هــو كيــف ُينِتج 
البعــض مضمونــا إعالميــا حــول اإلرهــاب و يقدمونــه فــي قالــب هزلــي، 
وكيــف ينجحــون فــي هــذه المجازفــة، بحكــم حساســية الموضــوع! أمــا األمر 
الــذي كان هنــا ذا معنــى بالنســبة لــي هــو كيــف جعــل مخــرج الفيلــم مــن 
التطــرف عنصــرا ينبــع مــن ثقافتــه هــو، أي مــن الثقافــة الغرب�يــة، لينفــي 
بذلــك كل خطابــات الــدول الغرب�يــة التــي تقــدم اإلرهــاب علــى أنــه منتــوج 
إســالمي. مخــرج الفيلــم فعــل ذلــك من دون قصد، إال أنــه أثبت أن المجانن 
موجــودون فــي كل الثقافــات والديانــات. هــذا مــا أحــاول إبــرازه مــن خــالل 
البحــوث التــي أنجزهــا، أي كشــف محتويــات ذات طابــع عنصــري فــي تصويــ�ر 

اإلعــالم لإلســالم والمســلمن. 

إضافــة إلــى هــذه “الهوايــة الفكريــة”، أنــا عــداء، وأقضــي وقتــا طويــال 
فــي ممارســة رياضــة الجــري، فهــي رياضــة تصفــي الذهــن. حاولــت مؤخــرا 
إقنــاع طلبــة معهــد الدوحــة بالمشــاركة فــي نصــف ماراثــون “أوريــدو” 
الــذي أقيــم فــي ينايــر الماضــي، والــذي شــاركُت فيــه للســنة الرابعــة هــذا 
ــم يتحقــق ألســباب مفهومــة ت�تعلــق بضغــط التحضــر  ــك ل العــام، لكــن ذل
المتحانــات الــدورة األولــى، واقــراب مواعيــد تســليم األوراق البحثيــة. لكــن 
آمــل أن أقنــع بعضهــم علــى األقــل بالمشــاركة فــي دورة الســنة المقبلــة. 
ــدا  ــا فري ــا أيضــا مــن عشــاق القهــوة، فممــا يجعــل معهــد الدوحــة مكان أن
بالنســبة لــي هــي القهــوة العرب�يــة الرائعــة التــي يتفــن شــاهن مشــكورا 

فــي إعدادهــا، والتــي تجعــل يومــي يمــر فــي أحســن األجــواء.

ماهي رسالتك لطلبة معهد الدوحة؟

رســالتي لطلبــة معهــد الدوحــة للدراســات العليــا هــي أن يتقربــوا مــن 
بعضهــم البعــض، وأن ينســجوا عالقــات طيبــة مــع أســاتذتهم و عالقــات 
بلــدان  مــن  القادمــن  الطلبــة  مــع  بينهــم، خاصــة  صداقــة قويــة فيمــا 
مختلفــة عــن بلدانهــم. فتجــارب كل طالــب تختلف عن تجــارب الطلبة اآلخري�ن، 
وبــكل ت�أكيــد هنــاك الكثــر ليتعلمــه الطلبــة مــن بعضهــم البعــض. أصحــاب 
التفكــر البصــري بإمكانهــم إفــادة ذوي التفكــر التجريــدي، والبارعــون 
فــي الحديــث باســتطاعتهم أي يفيــدوا البارعــن فــي الكتابــة والعكــس 
أيضــا صحيــح. مرحلــة الدراســات العليــا تجربــة رائعــة جــدا، لهــذا أدعوهــم 

لحســن اســتغالل كل لحظــات هــذه التجربــة . 
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صدر عن مطبعة  جامعة أكسفورد للدكتور خليل العناين أستاذ العلوم السياسية املشارك بربنامج 

العلوم السياسية والعالقات الدولية مبعهد الدوحة للدراسات العليا. تاريخ النرش أكتوبر 2016

صدر حديثا كتاب 

 Inside The Muslim Brotherhood 

"اإلخــوان  لجماعــة  والتنظيميــة  واإليديولوجيــة  الفكريــة  البنيــة  لتفكيــك  الكتــاب  هــذا  "يســعى 
المســلمن" فــي مصــر، ويــدرس كيــف تقــوم الجماعــة بإعــادة صياغــة وتشــكيل الهويــات الفرديــة 
كــي تــذوب فــي هويــة جماعيــة واحــدة وذلــك عرب مئــات المقابالت مع أعضــاء الجماعة في مختلف 
المســتويات التنظيميــة. كذلــك يناقــش الكتــاب عمليــات التعبئــة والتجنيــد والتنشــئة اإليديولوجيــة 
التــي تحــدث داخــل جماعــة "اإلخــوان المســلمن" وذلــك مــن خــالل ت�تبــع دقيــق لهــذه العمليــات 
وكشــف دالالتهــا وتعقيداتهــا. كمــا يشــرح كيــف اســتطاعت جماعــة "اإلخــوان" الحفــاظ علــي بقاءهــا 

وتماســكها طيلــة العقــود الثالثــة مــن الثمانينــات وحتــى اآلن".
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صدر حديثا كتاب

“السياسة الخارجية األمريكية يف الرشق األوسط”

هيمنــت  الماضيــة،  العقــود  مــدى  علــى 
)Realist Theory(، وبخاصــة  الواقعيــة  النظريــة 
ــة  ــة االســتقرار بالهيمن فرعهــا المتعلــق بنظري
)Hegemonic Stability Theory(، علــى التحليــالت 
للواليــات  الخارجيــة  للسياســة  األكاديميــة 
المتحــدة األمركيــة وعلــى دورهــا فــي النظــام 
إذ  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا  الدولــي 
وفًقــا لهــذا الفــرع مــن النظريــة الواقعيــة، فإنــه 
لضمــان اســتقرار النظــام العالمي يجــب أن يكون 
هنــاك قــوة مهيمنــة واحــدة. وُينظــر إلــى هــذه 
“حميــدة”  قــوة  باعتبارهــا  المهيمنــة  القــوة 
الدولــي  للنظــام  واألمــن  االســتقرار  توفــر 
النظــام  هــذا  ضمــن  الــدول  مصلحــة  فيــه  بمــا 
لالســتفادة واالزدهــار تحــت قيادتــه، فــي حــن 
ُتضحــي هــي، أي القــوة المهيمنــة، بمصالحهــا 
قصــرة األجــل مــن أجــل اســتقرار هــذا النظــام.

صدر عن دار المربت للنرش األكادميي كتاب "السياسة الخارجية األمريكية يف الرشق األوسط: تحليل 

نيوغراميش" للزميلة إرساء البطاينة،أمني رس مجلس األمناء، ومساعدة رئيس املجلس.

يقــوم هــذا الكتــاب بعــرض نقــدي لهــذه النظريــة 
األمركيــة  الخارجيــة  للسياســة  تحليــل  ويقــدم 
في الشــرق األوســط تحديًدا باســتخدام النظرية 
الجديــدة  بالغرامشــية  المعروفــة  النقديــة 
التــي قدمهــا فــي   )Neo-Gramscian Theory(
ســبعينيات القــرن الماضــي الربوفيســور الكندي 
إلــى  اســتناًدا   )Robert Cox( كوكــس  روبــرت 
أنطونيــو غرامشــي  المفكــر اإليطالــي  كتابــات 
ــم  ــذي ســاهم فــي تقدي )Antonio Gramsci(، ال
باأليديولوجيــا.  وارتباطهــا  الهيمنــة  مفهــوم 
ففــي حــن أن النظريــة الواقعية تركــز على دور 
الدولــة فــي تحقيــق الهيمنــة، تقــدم النظريــة 
الغرامشــية الجديــدة تحليــل أوســع للهيمنــة مــن 
خــالل الركيــز علــى ســيطرة الطبقــة المهيمنــة 
ــا علــى  ــا وثقافيًّ اقتصادًيــا وسياســيًّا واجتماعيًّ
إطــار  فــي  وليــس  الــدول،  مختلــف  مســتوى 

الدولــة الواحــدة، ومــن خــالل اإليديولوجيــا.
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صدور كتاب 

"األدب يف زمن الربيع العريب" شارك يف الدكتور رشيد العناين 

بفصل تحت عنوان “الثورة الشعبية عند نجيب محفوظ: خواطر يف 

أعقاب الثورة املرصية يف 25 يناير 2011”.

La literature a l’heure du Printemps Arabe
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تم انتخاب الدكتور رشيد العناني رئيسا لاتحاد األوروبي لألدب 
العربي الحديث في اجتماع الجمعية العمومية األخري الذي عقد  
في أوسلو. وهي تجمع عددا كبريا من األكاديمي�ي األوروبي�ي 

واألمريكي�ي، عمرها 24 عاما وتعقد مؤتمرا عالميا مرة كل سنتي. 

كتب الدكتور رشيد العناين مقدمة كتاب "يف األدب والفلسفة: الكتابات غري الروائية لنجيب محفوظ" 

الصادر يف لندن. 

 On Literature and Philosophy: the Non-Fiction
Writing of Naguib Mahfouz
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اُتْرُْك أَثَرَْك... يَْخلُْد ِذكْرَُك

الطالب: أحمد حسني

كلٌّ مّنــا يعيــش حياتــه، يرســم دربــه، يختــار منهجــه، 
ركــب  بــه  يســر  هــداه،  ويتلّمــس  خطــاه،  يســر 
وقــد  تطــول  قــد  ومســافاٍت،  مســافاٍت  العمــر، 
تقصــر، لكــن مــا هــو مؤّكــد أّن المــكان معــروٌف 
ــاّل رجــوع،  ــاّل عــودة، مــكان ال وواضــٌح، هــو مــكان ال
، نهايــة كلُّ ســعيٍ، يجتمــع فيــه  هــو مــآل كلُّ حــيٍّ
كلُّ مــن درج علــى هــذه األرض، كّل من بنى وعّمر، 
كّل مــن خــارت قــواه وأدبــر، ســواٌء فيــه؛ الرحيــم أو 
مــن طغــى وتجــرّب. لكــن المهــّم فــي األمــر هــل 
فّكــر أحدنــا كيــف يمكــن لــه أن يجتــاز كلَّ هــذه الحقائــق بذكــٍر يحي�يــه؟ بأثــٍر يــدلُّ عليه 
ٍ ممتــدٍّ، يخّلــد مــن  وعلــى خطواتــه؟ ببصمــٍة واضحــٍة يركهــا علــى صفحــات تاريــ�خ

أّثر في الحياة بعلٍم أو فكٍر أو عملٍ أو لمسٍة؟!

امســك قلمــك، اشــحذ فكــرك، واْحــِص ســنن عمــرك التــي مضــت، وتوّقــع 
ــّم أتبــع ذلــك بإنجــاٍز لــك حّققتــه وعمــلٍ  لــك عمــًرا قــد تحيــاه أو تبلغــه، ث
مثمــٍر أنجزتــه وتغاضــى عّمــا أفســدته أو أخفقــت فيــه، لكــن اتــرك لــه 
ذكــًرا فــي نفســك فلطالمــا كانــت أخطاؤنــا لفشــلنا رادعــا، ولت�كــرار أنفســنا 
قتــه، ترتقــي فيــه إن  مانًعــا. ثــّم ضــع لنفســك هدًفــا تفخــر فيــه إن حقَّ
أنجزتــه، يكــون لــك ذكــًرا خالــًدا بعــد الفــوات ونيشــان عــزٍّ بعــد الممــات، 
فالحيــاة بحاجــٍة لمــن يبنيهــا ويعمرهــا، واألرض تقــّدس كّل مــن يغــرس 
ٍ وهــادٍم.  فيهــا بــذور الحــب والرحمــة واإلنســانّية وتلَفــظ كّل جّبــاٍر وطــاغ
فاألثــر الطيِّــب هدفنــا للخلــد فــي ذاكــرة البشــر، والثبــات فــي ســجاّلت 

الخالديــن مــن أهــل العلــم والفكــر والرســاالت العظيمــة.

كــم نقّلــب صفحــات الكتــب ونقــرأ فيهــا مــا تركــه الســابقون مــن أثــٍر يــدّل 
وحكايــاٍت،  وخطًبــا  وروايــاٍت  أشــعاًرا  فنقــرأ  هنــا،  مــن  مرورهــم  علــى 
لكــن هــل  ــا وذوًقــا، هــذا عظيــم،،،  ونــزداد حسًّ فكــًرا وعلًمــا،  ونتشــرَّب 
فكرنــا مــّرًة كيــف لنــا أن نكــون فــي ركــب هــؤالء الخالديــن؟ هــل هــّز كلٌّ منــا 
كيانــه وشــحذ هّمتــه للنهــوض بعمــلٍ يرقــى بــه وبمــن حولــه مــن البشــر؟ 
هــذا هــو مــا أصبــو إليــه فــي مقالــي هــذا؛ تبصــرك بنفســك وبقدراتــك 
وإعــادة الــروح لطموحــك وفكــرك حّتــى ت�كــون إنســاًنا بانًيــا، منتًجــا، مبدًعــا، 
ٍ يدركــون عظمتــك  حينمــا يقتفــي الالحقــون أثــرك يــرون خطواتــك بوضــوح

يســتنرون بفكــرك وعلمــك وعملــك. 

وأخــرا كــن علــى يقــنٍ أنَّ زرعــك الطيــب ســيخلد، وأن بــذورك الطيبــة 
إلــى أعمــاق األعمــاق فــي نفــوس الخلــق، فاحــرص  ســتمتد جذورهــا 
ــكلِّ زمــانٍ ومــكانٍ، بــذور الخــر والعطــاء، بــذور  أن تغــرس بــذوًرا صالحــًة ل
العلــم والفكــر، بــذور الرحمــة واإلنســانّية، فكمــا تعــرف -رعــاك اهلل - بــذور 
الــورد تنتــج الــورد، وإّنــك ال تجنــي مــن الشــوك العنــب، فمــا أحوجنــا لــكل 
ذلــك فــي زمــن ضاعــت فيــه بوصلــة الخلــق وقــّل فيــه تنافــس الفكــر 
واإلبــداع، واســتبدل بتنافــس الحقــد والشــر واألطمــاع. وضاعــت كرامــة 
الحــرب  بســاحات  واإلنتــاج  واألدب  العلــم  أســفار  واســتبدلت  اإلنســان، 
والفقــر والمــوت. فكــن حيــاًة كــن رحمــًة كــن علًمــا كــن فًكــرا.... كــن أثــًرا طيًبــا 

واضًحــا... تهتــدي بــه األجيــال وتحتفــي بــه األمــم والحضــارات.

كن فريًدا

الطالبة: زينب المحمود

الكلمــات التــي ت�تفــوه بهــا ليســت فقــط انعكاًســا 
برمجــة  أيًضــا  بــل هــي  فــي عقلــك،  يــدور  لمــا 
لشــخصيتك وجــزء منهــا، وعقلــك هو الــذي يحّول 
الكلمــات إلــى حقيقــة، لذلــك إذا أردت أن ت�تمتــع 
علــى  المحافظــة  عليــك  إي�جابــي  بســلوك 
»ال  كلمــة  اســتخدام  عــن  والتوقــف  كلماتــك، 
أســتطيع«، »مســتحيل«، »يأس«، »إحبــاط«، واعلم 
أنــك متــى غــّرت معنــى فإنــك قــد غــّرت معــه 

المشاعر والمواقف. 

تعّلــم كيــف تختــار القناعــات التــي تقّويــك، وكيــف ت�تجّنــب القناعــات التــي 
ُتضعفــك، فهنــاك كثــر مــن الّنــاس مقتنعــون بمــا تفرضــه عليهــم الحــوادث 
والظــروف واآلخــرون، ال تنتظــر شــخًصا يحــّدد لــك مــا تقتنــع بــه، بــل ُقـــْم أنــت 

باختيــار مــا تقتنــع بــه.

الكثــر مــن األمــور التــي نبحــث عنهــا لتســعدنا هــي بــن أيدينــا وبحوزتنــا لكــن 
المتعــة  البحــث عــن  ال ندركهــا، ونســعى دائبــن للحصــول عليهــا، ســواء كان 
ــ�ر  والرفيــه؛ بالســفر واالشــراك فــي األنشــطة المتنّوعــة، أو بالســعي لتطوي
الــذات وتنميــة القــدرات، فنشــرك فــي الــدورات، وندفــع مبالــغ طائلــًة هنــا 
العائلــة  مــع  مطمئــن  وقلــب  رحــب  بصــدر  االجتمــاع  أن  حــن  فــي  وهنــاك، 
واألصدقــاء، أو عمــل شــيء نافــع بقناعــٍة، ومســامحة شــخٍص، وتحّمــل آخــر، كل 
هــذا مــن شــأنه أن يجلــب لــك نَفًســا عميًقــا، وراحــة بــال ورضــا يفــوق التوقعــات. 

تخّيــل نفســك -إن كنــت أبــًا أو أّمــًا أو ولــّي أمــر- جالًســا مــع األبنــاء بركيــز دون 
االنشــغال بوســائل التواصــل، تبادلهــم األحاديــث الممتعــة، توجههــم، تنصحهم، 
ت�تفقدهــم، بالت�أكيــد هــذه اللحظــة لــن ينســاها أبناؤك، وســت�كون ســبًبا في صقل 

شــخصّيتهم، وزاًدا أليامهــم المســتقبلية.

ٍ، عليــك مــن  فحتــى تنعــم بحيــاٍة مختلفــٍة، وشــخصّيٍة فريــدٍة، ونمــٍط ممتــع
اآلن فصاعــًدا:

ــز: )اســتخدام النــاس للشــغف بشــيء مــا،  - أن تفعــل مــا تحــب: قــال جوب
يمكــن أن يغــّر العالــم لألفضــل(.

الرؤيــة  قــّوة  النجــاح هــو  فــي  الكــون: فالمهــم  فــي  أثــًرا  تــ�رك  أن   -
وإي�جابيتهــا، فدعــوة رســولنا الكريــم بقيــت ألّنهــا المســت الجوانــب الخــّرة 

ــًة. ــل للنــاس قاطب ــّم إّنهــا لــم ت�كــن لقريــش –فقــط- ب فــي اإلنســان، ث

- أن تقــوم بعمــل صــالٍت وروابــط: ال تبــَق متقوقًعــا علــى نفســك، انطلــق 
فــي الحيــاة واربــط األفــكار المختلفــة ببعضهــا، وخالــط الصالــح والطالــح، 

والرفيــع والوضيــع، وُخــْض المغامــرات واكتســب المهــارات.

مــن  تســتطيع  شــجاعًة  لديــك  ن  كــوِّ بمعنــى  األشــياء،  آلالف  )ال(  قــل   -
خاللهــا قــول “ال” عندمــا تحتاجهــا، فــال تخضــع لــكلِّ شــيٍء بحجــة العصرنــة 

والســائد. والحداثــة 
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- ُقــْم بالتجــارب المختلفــة حتــى لــو كانــت مجنونــًة، حتــى ت�كــون حياتــك 
وفــق مــا تريــد ال وفــق مــا يريــد اآلخــرون، ال تــ�رّدد فــي خــوض تجــارب 

إنســاًنا فريــًدا.; جديــدة، وحتًمــا ســت�كون 

طه ُحسني؛ قضاياه الفكرية ومنهجه

الطالب: مصطفى حسن 

تحــاول  حــن  غري�بــة  اإلنســان  ذاكــرة  “إنَّ 
فهــي  الطفولــة؛  حــوادث  اســتعراض 
ــا  ــا جلًي ت�تمثــل بعــض هــذه الحــوادث واضًح
كأن لــم يمضــي بينهــا وبينــه مــن الوقــت 
اآلخــر  بعضهــا  منهــا  حــي  يمَّ ثــم  شــيء. 
يذكــُر  عهــد.  وبينــه  بينهــا  يكــن  لــم  كأن 
كانــت  التــي  والمزرعــة  ــياج،  السِّ صاحبنــا 
تنبســط مــن ورائــِه، والقنــاة التــي كانــت 
و”  و”ســعيًدا”  الدنيــا،  إليهــا  تنتهــي 
كوابــس” وكالب العدويــ�ن، ولكنــه يحــاول 
أن يتذّكــر مصــر هــذا كلــه فــال يظفــر منــه 
نومــه فلــم ســياًجا وال  مــن  أفــاق  ثــم  ليلــة  نــام ذات  بشــيء. وكأنــه 
مزرعــة وال ســعيًدا وال كوابــس، وإنمــا رأى مــكان الســياج والمزرعــة بيوًتــا 

قائمة وشوارع منّظمة”. طه حسني " األيام"

محورّيــة  لحظــة  العالــم،  فهــم  فــي  اإلدراكيــة  اللحظــة  هــذه  تمثِّــل 
عنــد طــه حســن علــى ســالمة )1973-1889( األديــب والمفّكــر المصــري 
المولــود بمحافظــة إلمنيــا فــي الصعيــد األوســط المصــري والُملقــب 
ــ�خ وتغــّره، وكذلــك فــي  ــة التاري بعميــد األدب العربــي؛ فــي فهــم حركّي
فهــم الوعــي اإلنســاني الــذي يســقط توافــه األمــور وبســائطها، والتــي 
كانــت تمثِّــل أساســاٍت قويــة فــي ت�كويــ�نٍ اجتماعــّي خاطــئ يقــع – إذا 

احت�كمنــا إلــى منطــق األشــياء – خــارج التاريــ�خ والوعــي.

والمعرفــة؛  للتحــرر  كمرادفــاٍت  واالنطــالق  الخــروج  مفهــوم  يمّثــل 
ــا فــي فهمــه للعالــم، وهــو مــا ينعكــس بقــّوٍة فــي ســرتِه  ُمحــرًِّكا قوًي
الذاتيــة »األيــام« التــي كتبهــا عــام 1929، إذ يمثــل الخــروج مــن البيــت 
انطالًقــا بعيــًدا عــن عفاريــت البيــت التــي تســكن العالــم الُســفلي، وتمثِّــل 
حكايــات الشــاعر )المغنواتــي( وحكايــات الســر الشــعبية انطالًقــا للخيــال 
ــل فكــرة الذهــاب إلــى الُكّتــاب ابتعــاًد عــن رتابــة  ومســاحًة للهــو، كمــا تمثِّ
البيــت وســخرية إخوانــِه، ويمثِّــل االنطــالق إلــى األزهــر الخــروج مــن البيئــة 
المحلّيــة بأســرها. لكنــه فــي كل انطــالقٍ إلــى مســاحٍة جديــدٍة كان يلقــى 
قيــوًدا خانقــة تهــدم مفهــوم التحــرر فــي روحــه. ففــي الخــروج مــن 
الكثيفــِة  المزروعــات  ســياج  يجــد  كان  المزرعــة  إلــى  واالنطــالق  البيــت 
يحــّده وي�جــد كالب جرانــِه تمنعــه عــن المزيــد مــن االنطــالق، وتحــدد لــه 
مســاحة مقيَّــدة للحركــة، وفــي خروجــِه إلــى الُكّتــاب كان يحــّد مــن انطالقِه 
ظــه الســيئة وكــذا ِخصــال  وجــوب حفظــِه للقــرآن وتخنقــه ســلوكيات محفِّ
البيئــة المحلّيــة فــي زورهــا وبهتانهــا، ومّثــل لــه األزهــر مســاحة للهــرب 
مــن هــذه البيئــة المحلّيــة ومثــاًل أعلــى للعلــم والشــموخ، لكنــه ُصــدم 
بمناهــج التعليــم العقيمــة المملــة التــي ال تشــبع روحــه، حتــى انطلــق 
للدراســة فــي الجامعــة ثــم فــي فرنســا فالتقــى بثقافــٍة مغايــرٍة تماًمــا 
مّثلــت عنــده النمــوذج األمثــل للحريــة. وهــو فــي محاوالتــِه العديــدة 

ــِه  ــِه حيات ــق علي ــد عمــاه الــذي ضّي لالنطــالق كان يحــاول الهــروب مــن قي
وحركتــه وأفــق إدراكــِه.

مــن هنــا نشــأت قضيتــِه الفكريــة الكــربى، وهــي وجــوب العمــل علــى 
أخرجــت  التــي  األوروبيــة  الحداثيــة  بالتجربــة  اقتــداًء  العربــي  التنويــ�ر 
اإلنســان مــن الظلمــات والقيــود إلــى النــور وأفــق الحريــة. فالثقافــة 
بــكل مســاوئها وزيفهــا وانفصاماتهــا وتناقضاتهــا  الســائدة  العرب�يــة 
تقــع خــارج الســليقة اإلنســانية الســليمة، ولهــذا كان يقــف فــي وجــه 
القيــود االجتماعيــة والفكريــة التــي تقــع – بطبيعــة الحــال- خــارج الوعــي 
الذاكــرة  خــارج  المقّيــد  الطفولــّي  العالــم  هــذا  يقــع  كمــا  والتاريــ�خ، 
البشــرية. وكــذا كانــت كتاباتــه تدعــو إلــى تخليــص األدب والحيــاة الفكريــة 
العرب�يــة مــن المســلمات الخاطئــة واتبــاع المناهــج العلميــة المســتنرة. 
وقــد واجــه فــي هــذا غضــب المثقفــن، واضطهــاد رجــال الحكومــات لــه.

كتابــِه  فــي  حســن  الخضــر  محمــد  هاجمــوه؛  الذيــن  المثقفــن  فمــن 
نقــض كتــاب فــي الشــعر الجاهلــي وكذلــك ُمصطفــى صــادق الرافعــي 
الــذي بــدأ بكتابــِه تحــت رايــة القــرآن معركــة فكريــة شرســة ضــد أفــكار 
حســن جميعهــا، أيًضــا محمــد فريــد وجــدي فــي كتابــِه نقــد كتــاب الشــعر 

كثــرون. وغرهــم  الجاهلــي، 

واجــه حســن أيًضــا اضطهــاد األزهــر لــه وآلرائــه فلــم يمنحــوه شــهادة 
»العالميــة« بعــد أن تعّســفوا فــي امتحانــِه كمــا يذكــر أنــور الجنــدي فــي 
ــِه طــه حســن حياتــه وفكــره فــي ميــزان اإلســالم. وإحالتــِه حكومــة  كتاب
إســماعيل صدقــي بســبب موقفــه األدبــي ضــد منــح الدكتــوراه الفخريــة 

لألعيــان إلــى التقاعــد بقــراٍر وزارّي.

بــدأ حســن صراعــه ضــد التقليــد والقيــود فــي ركاكتِهــا وســطحيتِها فــي 
مجموعــة مقــاالٍت نشــرها فــي جريــدة العلــم تحــت عنــوان نظــراٍت فــي 
ــا؛ وقــد هاجــم  ــاٍب الحًق النظــرات بــن عامــّي 1910 1912- جّمعهــا فــي كت
فيهــا ُمصطفــى ُلطفــي المنفلوطــي )1924-1876( هجوًمــا شــديًدا رافًضــا 
أســاليبه اللغويــة والصرفيــة التــي ت�تعّمــد ابتــذال األلفــاظ علــى مــا فيهــا 

مــن أخطــاٍء ُلغويــة وعــدم دّقــٍه فــي النقــل والفهــم.

ومــن جديــد يهاجمــه كثــرون منهــم أنــور الجنــدي فــي كتابــِه وكذلــك 
علــى  اعتمــاًدا  المقــاالت  هــذه  كتــب  بأنــه  يتهمونــه  شــاكر  محمــود 
حســن  طــه  أعــان  الــذي  عنــرب  صــادق  اللغــوي  الفقيــه  مالحظــات 
المستشــرقن  لبعــض  إذعاًنــا  الكتابــات  هــذه  كتابــة  فــي  بملحوظاتــِه 
الذيــن كان يهمهــم أن يعلــو اســم طــه حســن. وهــو يؤكــدون كالمهــم 
بموقــف طــه حســن نفســه وقــد عــاد بعــد أربعــن ســنٍة ليأســف علــى 
ــه للمنفلوطــي، وعلــى انتظــاره  كتابتــِه هــذه المقــاالت مؤكــًدا علــى ُحبِّ

آنــذاك. لمقاالتــِه  األســبوعي 

جــاءت أطروحتــُه للدكتــوراه )1914( التــي نشــرها فــي كتــاب تجديــد ذكــرى 
ــٍد إلبــي العــالء  أبــي العــالء لت�ثــر اللغــط مــّرة أخــرى لمــا فيهــا مــن تمجي
بوصفــِه الفيلســوف الفــذ الــذي أنكــر النبــوات، وإن اعــرف باإللــه فقــد 
عــرض بالت�كليــف، وعــارض القــرآن وهــزئ بشــيٍء مــن أحكامــِه، ثــم بقــي 
مــع ذلــك ســالًما لــم يصبــه أذًى فــي نفســِه إلــى أن مــات. وفــي نــدوة 
والزندقــة  بالمــروق  الربلمــان  أعضــاء  أحــد  اتهمــه  المصــري  الربلمــان 

والخــروج علــى مبــادئ الديــن الحنيــف. 

ُنشــرت  والتــي  للدكتــوراة  الثانيــة  أطروحتــِه  مــع  ت�كــرر  األمــر  ونفــس 
بالفرنســية بعنــوان »فلســفة بــن خلــدون االجتماعيــة« عــام 1917، وهــي 
Émile Durkheim )1858- الرســالة التــي أشــرف عليهــا إيميــل دوركهايــم
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رأيــه  يقــّدم  نهايتهــا  وفــي  الفرنســي.  االجتماعــي  الفيلســوف   )1917
المخالــف للتقليــد العربــي فــي اعتبــار الحملــة الفرنســية قّدمــت الفرصــة 
التاريخيــة لمصــر كــي تنطلــق بهــا مــن ضيــق التخّلــف الفكــرّي والحضــارّي؛ 

إلــى أفــق الحداثــة والحريــة وإعــالء الفكــر والعقــل.

ــربى ضــد ســياج أعــواد القصــب التــي عانــى منهــا فــي  ــه الُك ــا معركت أّم
طفولتــِه وضّيقــت عليــِه أفــق خيالــِه فقــد بدأهــا حســن مــع نشــرِه لكتــاب 
فــي الشــعر الجاهلــي والتــي يعيــد فيهــا منهجــه فــي قــراءة الــراث 
مســتخدًما المنهــج الديكارتــي األوروبــي فــي الشــك؛ كمدخــلٍ لقــراءٍة 
لغويــة وتاريخيــة ودينيــة واجتماعيــٍة للشــعر الجاهلــي. فرفــض الثوابــت 
علــى  وعمــل  رؤيتــِه  مســاحة  عليــِه  تغلــق  التــي  الدينيــة  أو  الفكرّيــة 
تقطيعهــا أو إنــكار وجودهــا، فبــدأ بكتابــِه هــذا المعركــة األدبيــة الفعليــة 
بــن تيــار القديــم وتيــار الحديــث فــي األدب والثقافــة العرب�يــة، وهــي 

ــا مــن الزمــان. المعركــة التــي اســتمرت ردًح

الثوابــت  كــره  لكنــه  العرب�يــة،  الثقافــة  وال  الــراث  يكــره  لــم  وإن  فهــو 
الفكريــة ومحّجبــات الرؤيــة، وكان يــدرك أن زوالهــا أمــر طبيعــّي الحــدوث 
وأن التحــّول إلــى العقليــة الغرب�يــة أمــٌر ال مفــر منــه باعتبارهــا العقليــة 
اإلنســانية القويمــة، وأن تخطــي هــذه الســياج الفكريــة أمــٌر كان يجــب أن 
يحــدث منــذ عصــٍر طويــ�ل. إذ أن علينــا أن »نســر ســرة األوروبيــ�ن ونســلك 
طريقهــم، لنكــون لهــم أنــداًدا، ولنكــون لهــم شــركاء في الحضــارة، خرها 
وشــرها، حلوهــا ومرهــا، ومــا ُيَحــبُّ منهــا ومــا ُيكــره، ومــا ُيحمــد منهــا ومــا 

ُيعــاب«. كمــا يؤكــد فــي كتابــِه مســتقبل الثقافــة فــي مصــر.

مــن  مجموعــة  فقــّدم  المنــوال  هــذا  علــى  الفكــرّي  منهجــه  اســتمر 
الدراســات تهتــم أكرهــا بالــراث الفكــرّي والدينــّي واألدبــي، فكتــب علــى 
هامــش الســرة عــام 1933، ليــس مــن منظــوٍر ت�أريخــّي أو دينــّي وإنمــا 
مــن منظــوٍر نقــدّي فلســفي، فهــي ليســت الســرة كاملــة وإنمــا »صــورة 
عرضــت لــي أثنــاء قرائــي للســرة فأثبتهــا مســرعًا ثــم لــم أر بنشــرها 
بأســًا«. وهــو الكتــاب الــذي يــراه محمــد حســن هيــكل يمثــل كارثــة علــى 

ٍ تاريــ�خ اإلســالم والفكــر الحديــث فــي آن

واحــد لمــا بــِه مــن خلــٍط لإلســرائيليات واألســاطر بالســرة وهــو مــا اجتهد 
فيــه علمــاء اإلســالم قروًنــا طويلــة لتنقيــة الســرة مــن شــوائب النحل.

كتــب بعــده الشــيخان عــن ســرة خليفتــّي رســول اهلل )صلــى اهلل عليــه 
وســلم( أبــو بكــٍر وعمــر. ثــم فــي عــام 1935 كتــب الحيــاة األدبيــة فــي 
جزيــ�رة العــرب والتــي يتنــاول فيهــا ألــوان مختلفــة مــن األدب العربــي 

القديــم بدراســاٍت متعّمقــة.

علــى أن أشــهر كتبــُه بعــد فــي الشــعر الجاهلــي هــو كتــاب مســتقبل 
الثقافــة فــي مصــر والــذي يــرى فيــه مصــر منفصلــة ثقافًيــا وحضارًيــا عــن 
الشــرق ومنتميــًة بشــكلٍ أكــرب إلــى أوروبــا وإلــى دول البحــر المتوســط.  
إلــى  أقــرب  المصــري  العقــل  أن  ُيثبــت  أن  هــذا  كتابــِه  فــي  حــاول  إذ 
العقــل اليونانــّي نظــًرا التصــال مصــر الثقافــي والحضــاري بحضــارة البحــر 
المتوســط منــذ العصــر الفرعونــي؛ إذ لــم يســتطع القــرآن أن يغــّر مــن 
العقليــة المصريــة فــي انتمائهــا لليونــان أو ربطهــا بالشــرق. وهــو بهــذا 
يتبــع نفــس لحظــة اإللهــام األولــى الخاطفــة حــن انتبــه إلــى أن ذاكــرة 
اإلنســان أو وعيــه هــو وعــيٌّ اختزالــّي يطــرد كل مــا هــو خــارج الطبيعــة 
البشــرية، ولهــذا أســقط مــن التاريــ�خ كل ُمحجبــات الرؤيــة وحــاول تقديــم 

رؤى مختلفــة تصــل بــن الماضــي والحاضــر بمــا يحملــه الوعــي مــن إدراٍك 
للطبيعــة البشــرية وتطورها.

انتقــده فــي هــذا الموقــف كثــرون أيًضــا أهمهــم ســيد قطــب –المفكــر 
اإلســالمي البارز-فــي مقالــٍة نشــرها فــي صحيفة دار العلــوم عام 1939 
بعنــوان »نقــد كتــاب مســتقبل الثقافــة فــي مصــر لطــه حســن«. وهاجمه 
أنــور الجنــدي الــذي كتــب مجموعــة دراســاٍت خّصهــا فقــط النتقــاد فكــر طــه 
حســن وآثــاره الســلبية علــى األمــة العرب�يــة، وكتابــه الــذي نعنيــه هنــا 
هــو محاكمــة فكــر طــه حســن )1984(. ورفــض أيًضــا هــذه الفكــرة التغري�بــة 
المفكــر القومــي األشــهر ســاطع الحصــري فــي مقــالٍ لــه فــي مجلــة 

الرســالة فــي 19 ديســمرب 1938 بعنــوان »مصــر والعروبــة«.

قــّدم حســن مجموعــة مــن الروايــات دارت غالبيتهــا حــول نفــس اللحظــة 
المحوريــة التــي ت�كّشــفت لــه حياتــه بأســرها وهــي لحظــة فهــم معنــى 
القيــد، والتــوق إلــى التحــرر، فقــدم عــام 1942 روايتــِه دعــاء الكــروان 
الشــرف  وقضيــة  للمــرأة،  االجتماعــي  الظلــم  قضيــة  فيهــا  يتنــاول 
الريفــي. وفــي عــام 1937 قــّدم روايتــِه أديــب ملــًكا التــي عــرض فيهــا 
حيــاة أديــب أزهــرى اســتبدل العمامــة والجبــة والقفطــان بالبدلــة وربــاط 
العنــق وتنقلــه األقــدار مــن أروقــة األزهــر وأحيائــه العريقــة إلــى باريــس 

مدينــة العلــم والنــور.

ٍ فكــرّي غزيــ�ر حــاول فيــه  اســتمّرت حياتــه الفكريــة الحافلــة فــي إنتــاج
ــع أســياج الفكــر التــي  أن يحــارب الظــالم – مــن وجهــة نظــره- وأن يقطِّ
ــة، فــال نعــرف هــل هزمهــا  ــة واالجتماعي ــة الفكري تقلــص مســاحات الحري
أم ضــاع بينهــا كمــا ضاعــت طفولتــه فــي قريتــِه الصغــرة بعزبــة الكيلــو 
فــي ظــالٍم وخــوٍف مــن المجهــول! ال ريــب أن حســن كان مفّكــًرا مثــًرا 
ــر الشــرق،  ــن لوث ــروه مارت ــه بشــّدٍة بــن مــن ي للجــدل، تطّرفــت اآلراء حول
ورينــان مصــر الضريــ�ر، ومــن يــروه آفــة مــن آفــات الظــالم وزنديًقــا عــاش 
عمــًرا مديــًدا ال هــدف لــه وال غايــة إال تدمــر األّمــة العرب�يــة وتعبيدهــم 
ألفــكار الغــرب. إال أن كال الموقفــن ال ينكــران أهميــة الرجــل و أهميــة 

تنــاول فكــره فــي فهــم طبيعــة العصــر الحديــث وقضايــاه الفكريــة. 

وإن نبتــت بشــكلٍ أساســّي مــن معانــاٍة فردّيــٍة قــد ال تمثِّــل جمــوع الشــعب 
المصــري؛ فــي لحظــٍة اتصــالٍ تاريخيــة بــن الشــرق والغرب. 

نحو سياسات عامة مبنية عىل الحقوق

الطالب: وائل دخيلي

إّن السياســة العامــة ورغــم حداثــة ظهورهــا كعلــم 
فإنهــا تمثــل اليــوم قــوام المجتمعــات المتقدمــة 
مــن  لهــا  نهايــة  ال  وحلقــة  اطــارا  تمثــل  لكونهــا 
التفاعــالت داخل النظام السياســي للدولــة, اذ لمن 
المهــم بمــا كان وفــي بدايــة هــذا الطــرح أن نعــرج 
 Public ولو قليال على مفهوم السياســات العامة
Policies( ) التــي تمثــل تخصصــي األكاديمــي بربنامج 
العليــا,  للدراســات  الدوحــة  بمعهــد  الماجســتر 
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فالسياسات العامة وببساطة تمثل مجموعة االسراتيجيات التي ت�تخذها الدولة 
لتوفر الخدمات العامة للمواطنن وقد ت�كون السياسات العامة دولية وطنية أو 
محليــة وهــي تشــمل عديــد القوانــن و انشــاء وكاالت والخدمــات الالمركزيــة الــخ... 
وتغطــي السياســات العامــة عديــد المجــاالت مثــل الصحة،التعليم،اإلســكان،تطوي�ر 
األراضي, العمالة والبيئة وكل ما يخص ضبط الســلوك المجتمعي فيما يخص مثال 
السياســة الجنائيــة الــى غــر ذلك، ولألهمية التاريخية فان بنية السياســات العامة 
تعكــس فــي أي مجتمــع الراكــم الحضــاري الــذي نشــا نتيجــة الظــروف التاريخيــة 
والضغــوط الخارجيــة والداخليــة التــي مر بها هذا المجتمع والتــي أثرت إلى حد كبر 
فــي أنظمتــه اإلداريــة وأورث�تــه نمــاذج إداريــة وتنظيميــة قــد ت�كــون فاعلــة كمــا قــد 
ت�كون أحيانا عقبة في ســبيل التقدم. فالسياســة العامة تمثل قوام حياة الدولة 
العصريــة وعنــوان كل الدراســات الحديثــة الهادفــة لبنــاء االســراتيجيات والمشــاريع 
البعيــدة المــدى منهــا والقصــرة فــي شــتى دول العالــم العصري ولكــن رغم عديد 
االختالفــات فــي خصائــص صنــع السياســات العامــة و خصائــص اتخــاذ القــرار  فيها  من 
دولــة الــى اخــرى فانــه دائمــا مــا ت�كــون هنــاك مبــادئ مشــركة توجــد فــي جوهــر و 
موضــوع وهــدف السياســات نفســها وهــي الحقوق....فالسياســات العامــة تمثــل  
الحقــوق  الحقوق،ســواءا  لتفعيــل  للحكومــة  االســراتيجي  االطــار 
االقتصادية،االجتماعيــة و الثقافيــة  وغرهــا ولكــي تفعــل الحكومــة هــذه الحقوق 
بطريقــة صحيحــة فــان عليهــا كجهــاز مســؤول عــن أعمــال اإلدارة العامــة أن تعــزز 
السياســات العامــة  مــن خــالل تطويــ�ر اســراتيجيات العمــل التــي تهــدف الــى اعمــال 
هاتــه الحقــوق فالسياســة العامــة هــي أداة لتحقيــق القواعــد المقــررة بدســتور 

الدولة الذي ينص بدوره على حقوق 

أساســية ال بــد مــن ت�كريســها وضمانهــا للمواطــن مثــل الحــق فــي الســكن الحــق في 
ــل كل حــق مــن  ــة ومقاب التعليــم الحــق فــي األمــن و الحــق فــي المحاكمــة العادل
هاته الحقوق هناك سياســة ونهج دولة ت�كرســه كالسياســة الســكانية والسياســة 
الربوية والتعليمية والسياســة األمنية والسياســة القضائية والتشــريعية....ولكن 
يبــدو ان هنــاك اختــالف بســيط بــن الــدول فيمــا يخــص نظرتهــا للحقــوق اذ أن الــدول 
اآلن خاصتــا منهــا دول الرفــاه التــي يوجــد فيهــا التــزام إي�جابــي تجــاه تنفيــذ الحقــوق 
ــ�ر لوجــود السياســات العامــة  األساســية فإنهــا تنظــر اليهــا علــى انهــا مصــدر  تربي
وصنعهــا فــي الدولــة ولكــن حــن نتحــدث عــن سياســات عامــة ذات نهــج قائــم علــى 
ــه  ــة  فان ــة رعاي ــدال مــن أن نتحــدث عــن نهــج لدول الحقــوق فــان المنظــور يتغــر فب
يصبــح الحديــث عــن  نهــج قائــم علــى حقوق االنســان حيث يبقــى المواطنــون  أصحاب 
الحقوق وتلتزم الدولة باحرام وحماية واعمال هاته الحقوق بحيث ت�كون الخدمة 
موضــوع الحــق مضمونــة وفــي متنــاول الجميــع فــي كامــل اإلقليــم وتصبــح الخدمة 
تستوعب وت�ت�كيف مع الفوارق االقتصادية واالجتماعية والبيئة بن المناطق داخل 
الدولــة وهــو مــا ال يتوفــر فــي دولــة الرفــاه وذلــك حســب اعتقــادي يمكــن اعمالــه 
بوضــوح مــن خــالل آليــة الالمركزيــة  للحصــول علــى الحقــوق لجميــع النــاس وفــي 
كل مــكان ولكــن يبقــى الســؤال مطروحــا فيمــا يخــص وطننــا العربــي فكيــف نصنــف 
سياســاتنا اليــوم؟ اذ ال تراهــا ت�تبنــى نهــج الرعايــة وال تراهــا ت�تبنــى نهــج الحــرص على 
اعمــال الحقــوق لــكل أصحابهــا و ذلــك مــا يحتــم علــى الــدول العرب�يــة وخاصــة الناميــة 
منهــا وفــي ظــل عــدم إمكانيــة تحقيــق دولــة الرفــاه أن تحــرص علــى بناء سياســاتها 
علــى 3 خاصيــات أساســية أال وهــي البنــاء علــى الحقــوق البنــاء على العدالــة والبناء 
علــى المســاواة فــي صناعــة السياســات العامــة وفــي تقديــم الخدمــة مــن خاللهــا.

“صورة البيزنطيني يف الحضارة العربية من خالل اللغة”

الطالب: طالب الدغيم

إن دراســة  تاريــ�خ اآلخر مــن المواضيع البحثية 
التــي إهتــم بهــا عــدد مــن الباحثــن العــرب 
واجــه  الباحــث  أن  إال   ، األخــرة  اآلونــة  فــي 
هــذا  دراســة  فــي  منهجيــة  صعوبــًة 
اآلخر"الغــّر" وخصوصــًا فــي مرحلــة التاريــ�خ 
هــذا  فــي  الباحثــن  فإنشــغال   ، الوســيط 
ســد  فــي  رغبــًة  إمــا  ؛  المعرفــي  الحقــل 
التاريخيــة  الكتابــة  تواجــه  التــي  الثغــرات 
العرب�يــة ، أوالعمــل علــى تجــاوز الصــورة المختزلــة وعالقــات الصــراع بــن 
فــي  التاريــ�خ  برنامــُج  َعَقــَد  عليــه  وبنــاء  واآلخرالغربــي،  العرب�يــة  الــذات 
معهــد الدوحــة ســيمنار حــول هــذا  الموضــوع ، َقدَّمــه الدكتــور محمــد 
طاهــر المنصــوري  بعنــوان " صــورة البيزنطيــ�ن فــي الحضــارة العرب�يــة 
مــن خــالل اللغــة "، وُيعــدُّ إمتــدادً� لســيمنارات أربعــاء التاريــ�خ التــي ُيشــرف 
عليهــا برنامــج التاريــ�خ فــي معهــد الدوحــة بالتعــاون مــع مجلــة �أســطور 
للدراســات التاريخيــة  ، وكان قــد ُعقــَد فــي معهــد الدوحــة وذلــك بتاريــ�خ 

11مايو 2016 ، وحضره عدد من األستاذة والضيوف وطلبة المعهد . 

إفت�تــح الباحــث الجلســة بطرحــِه بعــض التســاءالت حــول الموضــوع ، ســواء 
اللغــة  طريــ�ق  عــن  العــرب  عنــد  البيزنطيــ�ن  صــورة  تشــكُّل  كيفيــة  عــن 
�أثــُر  والتالقــي بــن الحضارتــن العرب�يــة  والديــن ؟ وإلــى أي مــدى بلــغ التَّ
والبيزنطيــة ؟ وأخرً�؛هــل باإلمــكان كتابــة التاريــ�خ العربــي بمعــزل عــن 

تاريــ�خ اآلخــر  فــي مرحلــة التاريــ�خ الوســيط ؟  

 مــن خــالل مقاربــة علميــة رصينــة رأى الباحــث أن صــورة اآلخــر فــي كل 
الحضــارات لــم ت�كــن  صــورًة مطلقــًة بــل نســبية ، وهــي متغــرًة ، ومرتبطــة 
بمــدى تطــور العالقــات بــن الشــعوب ، فالعالقــة بــن العــرب والبيزنطي�ن 
تراوحــت بــن صــراع وتــوادد ، وقــد عــربَّ عــن ذلــك  أبــي حيــاة التوحيــدي 
ــكل قــوم  ــل ، ول ــل ورذائ ــكل أمــة فضائ فــي القــرن العاشــر الميــالدي " ل
محاســن ومســاوئ "، مــن الطــرف اآلخــر نجــد تغــّر فــي الذهنيــة نوعــًا 
مــا عنــد البيزنطيــ�ن فــي خطــاب بطــرك )الوصــي علــى عــرش اإلمرباطــور 
بغــداد،  فــي  العباســي  للخليفــة  رســالته   فــي   ) الســابع  قســطنطن 
ويقــول: " ال يوجــد فــي الكــون ســوى ُســلطة الــروم والســراكنة ، وهــم 
مختلفــان فــي الديــن والعــادات واللغــة ، وألنهمــا مختلفــان اليجــب أن 

ــا".  يتحارب

 كانــت صــورة البيزنطيــ�ن تحتــوي مــا هــو محمــود ، ومــا هــو مذمــوم عنــد 
العــرب المســلمن ، وكان اإلســالم المرجــع فــي ت�كويــ�ن هــذه الصــورة، 
ُطــرق  َتّنقطــع  لــم  و�أجــوارً�   ، ُمشــركون  أعــداَء  الــروم  اعتــربوا  فهــم 
ــة األســرى  ــرز أشــكال ذلــك التواصــل فدي التواصــل معهــم ، وكان مــن أب
، فقــد تعــددت حــاالت اإلنتقــال مــن اإلســالم الــي المســيحية وذكرهــا 
الطــربي فــي كتابــه ، كيــف انتقــل أســرى مســلمون إلــى المســيحية ؟ 
، وكذلــك كان التواصــل مــن خــالل إطــالع العــرب علــى اللغــة اليونانيــة، 
فإرتحلــت الكثــر مــن الكلمــات إلــى القامــوس العربــي ) منديــل ـــــ قرميــد 
َ العــرب عــن البيزنطيــ�ن بكلمــات  َعــربَّ .. (، ومــن خــالل اإلرتحــال اللغــوي 
يونانيــة ، فــكان البيزنطيــ�ن يطلقــون علــى أنفســهم رومليــون ، وهــو 
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اإلســم الــذي نجــده عنــد العــرب ، وكان أقــدم نــص موجــود فيــه كلمــة 
الــروم النــص القرآنــي ؛ إذ ُخصصــت ســورة كاملــة فيــه بإســم "الــروم" 
النصــوص  فــي  الرســمية  التســمية  هــذه  يــوردون  كانــوا  فالعــرب    ،
التاريخيــة والوثائــق الرســمية ، وكمــا تنــاول العــرب الصــورة البيزنطيــة 

علــى مســتوى المؤسســات  وأهمهــا " مؤسســة اإلمرباطــور". 

أوردت النصــوص العرب�يــة قوائــم لألباطــرة ، فجــاء فــي تاريــ�خ اليعقوبــي 
قوائــم ألباطــرة الــروم المتنصــرة ، فتســمية األباطــرة وصفاتهــم ) قيصر 
ـ أغســطا ( ، هــي تســمية حميــدة ُترجمــت عنــد العــرب بنــوع مــن اإلنفــراد 
والســيطرة ، وفعــاًل كان اإلمرباطــور يعتــرب نفســه  ظــل اهلل علــى األرض، 
وهــو مــا يــدل علــى إطــالع المســلمن علــى شــؤون الحكــم البيزنطــي ، 
ــد فــي عهــد الخليفــة  ــة كان مســؤواًل عــن الربي ــن خرداذب فالجغرافــي إب
العباســي المأمــون ) كان الربيــد مؤسســة تقــوم بمهمــٍة إســتخباراتية(، 
فــراه يتحــدث عــن اإلمرباطــور ولباســه وزيــه الرســمي، وعــن صاحــب 
الربيــد والقاضــي وغــره، فإهتمــام العــرب بالمؤسســات البيزنطيــة ؛ كان 
فــي إطــار تبــادل األســرى ، لمعرفــة كــم يســاوي مســؤول بيزنطــي أســر 
فــي حــال مبادلتــه بأســرى مــن المســلمن ، وفــي اإلطــار نفســه اهتــم 
فــكان   ، العــدو  وضعيــة  علــى  لإلطــالع  العســكرية  بالمؤسســة  العــرب 
ــب العســكرية ؛  مــن الضــروري التعــرف علــى عــدد الجنــود مــن خــالل الُرت
لإلطــالع علــى الُنظــم السياســية وقيمــة الوظائــف ؛ فعندمــا يمــوت أحــد 
مســؤولي هــذه المناصــب كان يثــر الفرحــة فــي بــالد المســلمن ) عندما 
مــات يوحنــا قرقــواس طلــب الخليفــة العباســي مــن الخطبــاء إخبــار النــاس 
بــأن هــذا العــدو الشــرس قــد مــات ( ، فالعــرب إهتمــوا بقــراءة صــورة 
 ، البيزنطيــ�ن مــن خــالل اللغــة علــى مســتوى التســميات ، والمناصــب 
والتنظيــم العســكري ، وأعــداد الجنــد ، وأيضــًا مــن خــالل اقتبــاس نظــام 
صــك النقــود ، فاقتبســوا العملــة وعليهــا صــورة اإلمرباطــور وإلــى مــا 

هنالــك . 

أعقــب العــرض نقــاش واســع أســهم فيــه ُجمهــوُر الحاضريــ�ن مــن باحثــن 
وطلبــة ، وتضمــن برنامــج المداخــالت نحــو 10 مداخــالت أشــادت باألرضيــة 
العــرب  عالقــة  بطبيعــة  المعرفــة  وُعمــق   ، الباحــث  لــدى  المنهجيــة 
للنظــم  العرب�يــة  العســكرية  المعرفــة  مقارنــة  وجــرى   ، والبيزنطيــ�ن 
البيزنطيــة وإقتباســها بمــا جــرى مــن نقــل األســاليب والُنظــم العســكرية 
األوروبيــة مــن طــرف العثمانيــ�ن ،  فنجــد الكاتــب الركــي ابراهيم متفرقة 
ــ�ن والفرنســي�ن ،  ــة بــن العثماني ــة العالقــات الودي ــا فــي مرحل يصــف لن
كيــف جــرى نقــُل مفاهيــم عســكرية مــن النظــام الفرنســي إلــى الجيــش 
العثمانــي ، وكذلــك تعرضــت المداخــالت إلــى اإلشــارة لوجــود َنقــٍص فــي 
بعــض جوانــب  قــراءة الصــورة؛ مــن حيــث  جرى الركيز على الصورة بشــكل 
شــامل ، وكمــا طرحــت النقاشــات فكــرة أن بعــض المصطلحات مثــل "قرميد 
" كانــت موجــودة فــي األدب العربــي قبــل اإلســالم ، وذكرهــا طرفــة بــن 
العبــد فــي شــعره ، وربمــا أن العــرب لــم ينقلوهــا عــن البيزنطيــ�ن ، بــل  
جــاءت مــن الــراث المســيحي فــي الشــام ، وتمــت اإلشــارة إلــى أهميــة  
الحديــث  فــي  جــاءت  كمــا  المســلمن  عنــد  البيزنطيــ�ن  صــورة  دراســة 

النبــوي الشــريف . 

عــرض  فــي طريقــة  الضمنــي  النقــٍد  مــن  لشــيء  النقاشــات  وتعرضــت 
، وفــي طــرف  للبيزنطيــ�ن  بــدت صــورة متفوقــة  إذ  ؛  للصــورة  الباحــث 
ــد مــن  ــٌة ومســتجديٌة للعــرب المســلمن ، فــال ب ــَدْت صــورٌة باهت ــل َب مقاب
ومــن   ، المؤرخــن  مــن  عــدد  عنــه  دافــع  الــذي  الت�كافــئ   عــن  الحديــث 
اإلشــكاالت التــي �أثــرت فــي النقــاش ؛ مســألة حضــور الصــورة البيزنطيــة 
الجاليــة  دور  وعــن  ؟  األندلــس  فــي  المســلمن  العــرب  أذهــان  فــي 
التجاريــة العرب�يــة فــي القســطنطينية فــي بنــاء تواصــل حضــاري "ثقافــي 
ولغــوي" ؟ وســؤال أخــر عــن طبيعــة الصــورة اإليجابيــة للبيزنطيــ�ن عنــد 

العــرب ، و هــل هــي رهينــة مرحلــة الفتــح اإلســالمي ، أم مــاذا ؟  

قــدَّم المنصــوري إجابــة عامــة عــن عديــد األســئلة واإلعراضــات التــي 
وا عــن البيزنطيــ�ن باللغــة وبالمصطلحــات  �أثــرت ، فــرأى أن العــرب عــربَّ
فــي المجــال الدينــي والمالــي والسياســي واإلجتماعــي ، وأن الصــورة 
التــي تنــاول فيهــا العــرب البيزنطيــ�ن لــم ت�كــن ثابتــة ، ولكــن هــي رهينــة 
الحملــة  بعــد  الســلبية  الصــورة  نجــد   : فمثــاًل   ، محــددة  زمنيــة  فــرات 
فضــل  إبــن  فــرى   ،1204 ســنة  القســطنطينة  علــى  الرابعــة  الصليبيــة 
اهلل العمــري يقــول "أمــا اليــوم فقــد ُعميــت أبصارهــم عنــا "، فالثقافــة 
العرب�يــة ــــ اإلســالمية كانــت  تســتدعي الصــورة البيزنطيــة ؛ إلنتقادهــا أو 
التصــدي لخطرهــا أو األخــذ عنهــا ، ومــن الجديــر باإلشــارة أن البيزنطيــ�ن 
نظــروا نظــرة إثنوــــ مركزيــة للشــعوب األخــرى ،وكانــت نظــرة تحقريــة، 
وحتــى عندمــا كانــوا البيزنطيــون يدفعــون المــال أتاوة  كانــوا ال يتعربونه 
هزيمــة ، بــل إســكاتًا للشــعوب الرببريــة بالمــال وتفوقــًا عليهــا حســب 
زعمهــم ، وبالتالــي نجــد أنهــم كانــوا منغلقــن علــى خــالف العــرب الذيــن 
أخــذوا منهــم كثــر مــن المظاهــر الحضاريــة حتــى أنهــم تزوجــوا منهــم ، 
ففــي نظــرة عامــة لســالطن اإلســالم ســواء العباســي�ن أو الحفصيــ�ن أو 
األمــراء األندلســي�ن نجــد أن أكــر أمهاتهــم روميات)صبــح البشكنشــية أم 
الخليفــة األمــوي هشــام بــن الحكــم فــي األندلــس.. ( ، وكمــا رأى الباحــث 
ضــرورة التفريــ�ق بــن عالقــة العــرب فــي األندلــس بالبيزنطيــ�ن ، وعالقــة 
العــرب بالمشــرق معهــم ، فالعالقــة البيزنطيــة ـــــ األندلســية كانــت متينــة 
، والفرنجــة فــي  بغــداد  للعباســي�ن فــي  الطرفــن  ؛ لمعــاداة  وجيــدة 
أوروبــا ؛ فالحضــور البيزنطــي كان جيــدً� فــي األندلــس ، وفــي النهايــة 
ــه قــام بإعــداد قامــوٍس لغــوي ، وجمــع  ختــم الباحــث حديثــه بالقــول أن
فيــه الكلمــات البيزنطيــة التــي انتقلــت إلــى اللغــة العرب�يــة ، وكمــا أنــه 
َكتــب عــدة مقــاالت ت�تحــدث عــن التمايــز ، وعالقــات التداخــل الثقافــي بــن 

الحضارتــن العرب�يــة ـــــ اإلســالمية والبيزنطيــة فــي العصــر الوســيط . 

صــورة   " لـــ  الباحــث  قــراءة  أن  القــول  يمكــن  المطــاف  نهايــة  وفــي 
البيزنطيــ�ن فــي الحضــارة العرب�يــة مــن خــالل اللغــة" كانــت قــراءًة حفريــة  
فــي العمــق المفاهيمــي ، وتســتخلص الصــورة بــكل جوانبهــا ، وَتُنــمُّ 
عــن إحاطــة بموضــوع البحــث ، وكيــف أنــه كشــف عــن العالقــات المتداخلــة  
المت�تبــع  ولكــن   ، وأخــرى  فــرة  بــن  وتحوالتهــا  الصــورة  خــالل  مــن 
للســيمنار ومــا جــاء بــه  يصــل إلــى نتيجــة مفادهــا ؛ بــأن العــرب أخــذوا مــن 
البيزنطيــ�ن جميــع أنظمــة الحكــم والعــادات واللبــاس ، وعــدد ال يحصــى 
مــن المصطلحــات اللغويــة ، وبالتالــي ت�تبلــور نظــرة إلــى الحضــارة العرب�يــة 
ــد ، وأن الفضــل فــي ت�ألقهــا  بأنهــا حضــارٌة نســبية لــم ت�أتــي بشــيء جدي
عائــد إلــى البيزنطيــ�ن ، وهنــا نتســاءل أيــن ذهبــت إنجــازات العــرب اإلداريــة 
واإلقتصاديــة والعســكرية ؛  ســواء فــي إنشــاء وتعريــب الدواويــ�ن ، وصك 
وتعريــب العملــة ، وأيــن الــدور الــذي ســاهم بــه المســيحيون الُســريان 
واألقبــاط والجاليــات اليهوديــة داخــل الدولــة اإلســالمية وخاصــة أبنــاء 
مــن  كان   وكمــا   ، ؟   " والعــراق  والشــام  مصــر   " المفتوحــة  المناطــق 
الضــروري اإلشــارة إلــى دور الجاليــة التجاريــة العرب�يــة فــي العاصمــة 
البيزنطيــة فــي إثــراء العالقــة الحضاريــة ، ونقــل  المفاهيــم اللغويــة 
واإلداريــة ، وهــل كان لمــدن التجــارة اإليطاليــة دورً� فــي هــذا المجــال ؟ 
ــٌة  ، وختامــًا يمكــن أن نســتنتج بــأن دراســة الصــورة مــن خــالل اللغــة َمهمَّ
ف باآلخــر ، ومــع ذلــك بقيــت الصــورة البيزنطيــة  ليســت بســهلة فــي التعــرُّ
مبنيــة علــى أســس دينيــة وإثنيــة ، واســتمرت الصــورة مختزلــة ومتغــرة 
لــدى الطرفــن كلمــا اشــتد العــداء أو عــادت العالقــة ، إلــى أن تفاقــم  
العــداء بــن المشــرق العربــي والغــرب األوروبــي فــي مراحــل الحــروب 
الصليبيــة ، وماتالهــا فــي بدايــة الحركــة اإلســتعمارية منــذ القــرن التاســع 

عشــر الميــالدي وحتــى اآلن .
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صور من اللقاء التعريفي للطالب الجدد يف 

معهد الدوحة للدراسات العليا
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صور من اللقاء الرتحيبي لطاقم و أساتذة 

معهد الدوحة للدراسات العليا
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقراحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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