
1

اقرأ يف هذا العدد

مبشــاركة أكادمييني وباحثني من ذوي االختصاص واالهتامم: معهد 	 

الدوحة للدراســات العليا يســتعد لتنظيم مؤمتر "الهجرة يف عامل 

متقلب".

الروزنا تفتتح أوىل فعاليات املوســم الفلســطيني مبشاركة ثالثة من 	 

طلبة املعهد.

توقيع مذكرة تفاهم بني مركز دراســات النزاع والعمل اإلنســاين وكلية 	 

.)SOAS( الدراسات الرشقية واألفريقية

الدكتور هاين البّنا يحارض يف مركز دراســات النزاع والعمل اإلنســاين. 	 

نــدوة علميــة حول "قضايا اللغة العربية واللســانيات التطبيقية" يف يناير 	 

القادم.

طالب من املعهد  يشاركون يف مؤمتر " اللغة والفكر  اإلنساين".	 

 	

املعهد يف اإلعالم

 طالب قطريون: الدراسة باملعهد عالية املستوى.. وال نحتاج 
لجامعات الخارج.

 مؤمتر دويل يف الدوحة حول الهجرة نوفمرباملقبل. 
 د. عيد محمد، يف برنامج"عصري الكتب" مع بالل فضل.

 هاين البنا: العمل الخريي تشوبه الشخصنة وسوء التنسيق.

 "التعليم العايل كعامل محفز لتعايف املجتمعات التي تعاين من 
النزاعات" للدكتور سلطان بركات و الدكتور سانسوم ميلتون.

أقالم

  إيهاب محارمه: صور الحب يف الرتاث الفلسطيني: 
   غبييش وحسناء منوذجا.

 أرشف اقريطب : "تأثري اإلنسيّة عىل أنطولوجية اللّغة".
 طالب الدغيم : معّذبون يف األرض " صمود أمام  العاصفة".

 محمد الخاميسة: هكذا تعّث دون كيشوت.
 ُمصطفى حسـن: كلامٌت فوق شاهِد قرب.

 منى هداية: فلسـطيني كامل.. متاما.

 وائل دخييل: عـن تحديات الحكومات العربية
       وثقافـة يل الذراع.

 أحمد حسـني: جحيم العبور...!!!

 خديجة الصاليب: ِوشـاء.
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حوار العددتصميمإشراف
إبراهيم عبد الجوادفاطمة الصالتخالد وليد محمود

كتاب بعنــوان "مرص:ما وراء ميدان التحرير"
مــن إعداد وتحرير باملشــاركة الدكتور عيد محمد. 

مجلس أمناء معهد الّدوحة للدراسات الُعليا يعقد جلسة خاّصة ملناقشة الخطة االسرتاتيجية

حوار العدد

نســتضيف فــي العــدد الســادس مــن نشــرة زاجــل، المــؤرخ الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة، أســتاذ التاريــ�خ فــي 

المعهــد ومديــر برنامــج التاريــ�خ وعميــد شــؤون الطلبــة.

كلمة العدد

تطـّل عليكـم نشـرة "زاجـل"  فـي عددهـا 

بالطموحـات  محمّلـة  وهـي  السـادس 

منذ اليوم األول الطالقها وقد عايشـْت 

خاللـه معكـم الكثـر مـن اإلنجـازات. ومـن 

حسـن الطالـع أن يصـدر عددهـا السـادس 

وقد اسـتقبل المعهد الفوج الثاني من 

طلبتـه ،وبـدأوا عامهـم األكاديمي الذي 

نتمنـى أن يكـون حافـاًل بالنجاحـات و زاخًرا 

بالعطاء.

وإننا إذ نقدم بــ"زاجل"  جانبا من أنشـطة 

المعهد ونضعها بي أيديكم، أكاديمي�ي 

وطلبـة وإداريـ�ي ؛فإننـا علـى يقـي مـن 

"تحبـو"   مازالـت  التـي  النشـرة  هـذه  أن 

إصرارهـا  تواصـل  خطواتهـا،  أول  فـي 

يخـدم  أن  يمكـن  مـا  كل  تقديـم  علـى 

بمهامهـا. وتسـمو  المعهـد   رسـالة 

التفاعـالت  تلـك  هنـا  نشـكر  إذ  ونحـن 

زميالتنـا  مـن  المسـتمرة  المتصلـة 

وزمالئنـا، طالباتنا وطالبنا ومراسـالتهم 

النشـرة  نجـاح  بـأن  نؤكـد  فإننـا  الغنيـة؛ 

رئيسـي  بشـكل  تعتمـد  واسـتمراريتها 

علـى تحقيـق التواصل معكـم. فمنكم و 

معكـم ت�كتمل المسـرة ويطيـب العطاء!

خــالد وليد محمود 

رئيس قسم االعالم والتواصل
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مقــّر  فــي  العليــا"  للدراســات  الّدوحــة  "معهــد  أمنــاء  مجلــس  اجتمــع 
 .2016 األول/أكتوبــر  تشــري�ن  16و17  واالثنــي،  األحــد  يومــي  المعهــد 
وتــرّأَس االجتمــاع الدكتــور عزمــي بشــارة، رئيــس مجلــس األمنــاء، بحضــور 
ثانــي  آل  علــي  بــن  عبــد اهلل  الدكتــور  الشــيخ  المجلــس؛  أعضــاء  جميــع 
نائــب رئيــس المجلــس، والدكتــور أحمــد دالل، والدكتــور طاهــر كنعــان، 
والدكتــورة لــوري برانــد، والدكتــورة دينــا خــوري، والدكتــور روجــر آلــن، 
والدكتــور محمــد الرميحــي، والدكتــور وائــل بنجلــون. كمــا حضــر االجتمــاع 
الدكتــور ياســر ســليمان معالــي بحكــم منصبــه كرئيــس للمعهــد بالوكالــة.

فــي  ماجســتر  برنامجــي  إطــالق  اجتماعــه  فــي  المجلــس  وأقــّر 
النفــس  علــم  فــي  واآلخــر  االجتماعــي،  العمــل  فــي  األول  المعهــد؛ 
األكاديميــة  االستشــارات  اســت�كمال  بعــد  واالجتماعــي،  اإلكلينيكــي 
الالزمــة واالســتعدادات لذلــك. كمــا أقــّر المجلــس عــدًدا مــن السياســات 
واإلجــراءات فــي المعهــد. واســتمع األعضــاء إلــى تقريــ�ر ُمفّصــل عــن ســر 
العمــل فيــه، قّدمــه د. ياســر ســليمان معالــي. وأشــاد أعضــاء المجلــس 
اجتماعــه  ُيعَقــد  أن  علــى  المجلــس  واّتفــق  ُحِقَقــت.  التــي  باإلنجــازات 

.2017 مــارس  آذار/  شــهر  خــالل  القــادم  الســنوّي 

هــذا وقــد عقــد مجلــس األمنــاء  فــي اليــوم التالــي، االثنــي 17 تشــري�ن 
األول/أكتوبــر 2016، جلســة خاّصــة موّســعة بحضــور ممثلــي قطاعــات 
المعهــد  خطــة  لمناقشــة  قطــر  دولــة  فــي  عالقــة  ذات  مختلفــة 
االســراتيجية الُمســتقبلية. يأتــي ذلــك فــي إطــار رؤيــة معهــد الّدوحــة 
العالــي  التعليــم  فــي  المعايــ�ر  أعلــى  بتحقيــق  العليــا  للدراســات 
والبحــث فــي مجــاالت العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، واإلدارة العامــة 

واقتصاديــات التنميــة. وقــد شــارك فــي هــذه الجلســة كل مــن د. حســن 
راشــد الّدرهــم رئيــس جامعــة قطــر، ود. إبراهيــم النعيمــي رئيــس كليــة 
التنفيــذي  الرئيــس  المناعــي  آمــال  والســيدة  قطــر،  فــي  المجتمــع 
للمؤسســة القطريــة للعمــل االجتماعــي، ود. أحمــد حســنة رئيــس جامعة 
حمــد بــن خليفــة، ود. مثنــى الكبيســي مديــر هيئــة التعليــم العالــي فــي 
وزارة التعليــم والتعليــم العالــي فــي دولــة قطــر، ود. محمــد بــن عبــد 
ــه  ــون فــي جامعــة قطــر، ود. عبداإلل ــة القان ــد كلي ــ�ز الخليفــي عمي العزي
الحســيني مديــر برنامــج التعليــم فــي الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث 
العلمــي. وبحضــور جميــع أعضــاء مجلــس األمنــاء، وأعضــاء لجنــة التخطيــط 
ياســر ســليمان معالــي،  د.  مــن  المؤلفــة  المعهــد  االســراتيجي فــي 
ود. هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والماليــة، ود. رشــيد 
العنانــي عميــد كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، ود. حســن علــي 
عميــد كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، ود. ســلطان بــركات 
مديــر مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني، ود. عبدالرحيــم بنحــادة 
عميــد شــؤون الطلبــة ومديــر برنامــج التاريــ�خ فــي المعهــد. وقّدمــت د. 
المفتــاح لمحــة عــن المعهــد وبرامجــه وأنشــطته، كمــا قــدم د. معالــي 
العناصــر الرئيســية للخطــة االســراتيجية. وخــالل النقــاش، طــرح الحضــور 
مقرحــات لتطويــ�ر الخطــة االســراتيجية ممــا ُيســهم فــي تحقيــق أهــداف 
المعهــد. كمــا أشــادوا بانعقــاد هــذه الجلســة بحضــور هــذه النخبــة مــن 
األكاديميــ�ي وقــادة المؤسســات القطريــة التعليميــة وبحضــور أعضــاء 
ــ�ز التعــاون بــي  مجلــس األمنــاء لتبــادل وجهــات النظــر والخــربات، ولتعزي
المؤسســات األكاديميــة المحليــة والعرب�يــة والعالميــة فــي ســبيل تلبيــة 
حاجــات المجتمــع المحلــي والمنطقــة العرب�يــة فــي المجــال األكاديمــي.

مجلس أمناء معهد الّدوحة للدراسات الُعليا 

يعقد جلسة خاّصة ملناقشة الخطة االسرتاتيجية
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شدى سلهب 

بحضــور عــدد مــن األكاديميــ�ي والمثقفــي العــرب والفلســطيني افت�تحــت 
"الموســم  فعاليــات  أولــى  الفلســطينية  الشــبابية  الروزنــا  مجموعــة 
الفلســطيني" فــي الحــي الثقافــي "كتــارا"، وذلــك بتدشــينها معــرض 
"طــر حــر" للفنــان الفلســطيني محمــد قريقــع الــذي اســتطاع بلوحاتــه 
الفلســطيني  الشــعب  إليهــا  يســعى  التــي  الحرّيــة  يجّســد  أن  الفنيــة 
لكــن  الفلســطيني�ي  والهويــة  الــراث  علــى  الضــوء  بذلــك  مســلّطا 
بمفهــوم فنــي. وقــد جــاءت هــذه الفعاليــة بتنظيــم ومشــاركة فاعلــة 
لثالثــة مــن طلبــة كليتــي العلــوم اإلجتماعيــة واإلنســانية وكليــة اإلدارة 

العامــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

السياســة  قســم  فــي  الطالبــة  الروزنــا  مجموعــة  منســقة  وتحدثــت 
العامــة فــي المعهــد هبــة أبــو ســتة بــأن هــذا الموســم يهــدف إلــى 
"فلســطي  علــى  قطــر  فــي  والفلســطينية  العرب�يــة  الجاليــات  تعريــف 
مجموعــة  الروزنــا  بــأن  ُمضيفــة   ومثقفيهــا،  فنانيهــا  بعيــون  الحيــاة" 
العــام  فــي  انطلقــت  أفــراد  ثمانيــة  مــن  مكوّنــة  فلســطينية  شــبابية 
2015 بــكل مــن فعاليــة "شــتلة حنــي"  وفعاليــة "تعالــوا نحكــي لكــم عــن 
إبقــاء  بضــرورة  الفلســطيني  الشــباب  إيمــان  مــن  انطالقــًا  فلســطي"، 
الفلســطيني  الموســم  فمــا  وثقافتهــا،  بفعالياتهــا  حّيــة  فلســطي 
اليــوم بســنته الثانيــة ســوى ت�أكيــد علــى حــرص الشــباب الفلســطيني 
رســالة  مــن  لهــا  لمــا  المجتمــع،  خدمــة  علــى  الدوحــة  فــي  المتواجــد 

بالحريــة. األجيــال  األمــل وحلــم  لجــذوة  اســتمرارًا  حّقــة،  إنســانية 

ومــن جهتــه عــرّب المتطــوع فــي مجموعــة الروزنــا الطالــب فــي كليــة 
اإلدارة العامــة ابراهيــم عبــد الجــّواد عــن ســعادته فــي التطــوع فــي 
الفعاليــة األولــى مــن الموســم الفلســطيني باعتبــار أن الروزنــا تعكــس 
إلــى  إلــى نقــل رســالة ســامية تهــدف  ُمبــادرة تســعى  روحــًا شــبابية 
ُمضيفــًا  العربــي،  الســياق  ضمــن  الفلســطينية  الهويــة  علــى  الحفــاظ 
الــرأي  مخاطبــة  فرصــة  لــه  أتــاح  الدوحــة  فــي  الثقافــي  التنــوع  أن 
العــام العربــي والعالمــي بأســلوب يحقــق أكــرب التفــاف حــول القضيــة 
بــأن  الجــّواد  عبــد  كمــا وأضــاف  عادلــة،  باعتبارهــا قضيــة  الفلســطينية 
الروزنــا ســاهمت فــي خلــق أجــواء فلســطينية فــي الدوحــة وســمحت لــه 
فرصــة التعــرف علــى شــخصيات إعالميــة وأكاديميــة ورياضيــة لم يتســّنى 

لــه شــرف مقابلتهــا مــن قبــل.

أمــا عــن الفعاليــة الثانيــة مــن الموســم الفلســطيني ، فسيســتضيف كل 
مــن معهــد الدوحــة ومجموعــة الروزنــا الباحــث والموثــق الفلســطيني 
طــارق بكــري لــروي لنــا حكايــا "كنــا ومــا زلنــا" وذلــك يــوم األحــد القــادم 
30 أكتوبــر 2016 فــي المبنــى األكاديمي-قاعــة محاضــرات 1، الســاعة 12 

ظهــرًا.

الفلســطيني" ســيواصل فعالياتــه  "الموســم  بــأن  الجديــر ذكــره  ومــن 
مــن أكتوبــر 2016 لغايــة مايــو 2017 وذلــك بتنظيمــه فعاليــات ثقافيــة، 
وتوعويــة، وفنيــة متنوعــة وبحضــور نخبــة مــن المثقفــي والفنانــي 
المســرح  فــي  فلســطينية  فنيــة  فــرق  إلــى  باإلضافــة  الفلســطيني�ي 

والدبكــة.  والشــعر  والغنــاء  والرســم 

الروزنا تفتتح أوىل فعاليات املوسم الفلسطيني

 مبشاركة ثالثة من طلبة املعهد
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مبشاركة أكادمييني وباحثني من ذوي االختصاص واالهتامم 

معهد الدوحة للدراسات العليا يستعد لتنظيم مؤمتر

 "الهجرة يف عامل متقلب"

لعلــم  الدولّيــة  الهجرة-الرابطــة  حــول  البحثّيــة  اللجنــة  مظلــة  تحــت 
ومعهــد  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  مــن:  كل  ينّظــم  االجتمــاع، 
البحــوث االجتماعيــة واالقتصاديــة المســحية فــي جامعــة قطــر، مؤتمــًرا 
دولًيــا تحــت عنــوان "الهجــرة فــي عالــم متقلــب" فــي الدوحــة بــي 26-
28 تشــري�ن الثاني/نوفمــرب، 2016. وســتناقش أعمــال المؤتمــر  مقاربــات 
مختلفــة ت�تصــل بالموضــوع المطــروح، مثــل الجغرافيــا واالنرثوبولوجيــا 
والعالقــات  العمــل  ودراســات  االقتصــاد  وعلــم  السياســية  والعلــوم 
المتعلقــة   المواضيــع  إلــى  باإلضافــة  الدولــي.  والقانــون  الدوليــة 
بالمهاجريــ�ن مــن ذوي الكفــاءات العاليــة والحــراك، التهجــر القســري 
الهجــرة  والتنميــة،  الهجــرة  والهجــرة،  الكــربى  األحــداث  والالجئــي، 
والتمــدن، الهجــرة واالندمــاج والمصاهــرة المجتمعيــة ، أزمــة المهاجري�ن 

األوروبيــة: النظــرة مــن الخــارج، والعمالــة الوافــدة فــي الخليــج.

ووافقــت  بحثيــا،  مقرحــا   )160( اســتلمت  قــد  العلميــة  اللجنــة  وكانــت 
علــى ) 72( مقرًحــا. وقــد خضعــت جميــع المقرحــات البحثيــة لتحكيــم لجنــة 
علميــة متخّصصــة. وحســب الدكتــور نبيــل خّطــاب رئيــس اللجنــة التنظيميــة 
أنــه سيشــارك فــي المؤتمــر نخبــة مــن األكاديميــ�ي  إلــى  فقــد أشــار 
والمتخصيــ�ي فــي قضايــا الهجــرة مثل جوناثن بيفرســتوك، أســتاذ اإلدارة 
الدوليــة فــي جامعــة بريســتول، المملكــة المتحــدة، أدريــ�ن فافــل، أســتاذ 
علــم االجتمــاع فــي جامعــة ليــدز، المملكــة المتحــدة، ِمــن زوا، أســتاذة 
علــم االجتمــاع والدراســات االســيوية-أمريكية فــي جامعــة كليفورنيــا – 
لــوس انجليــس، نصــرة شــاه، أســتاذة علــم الســكان فــي جامعــة الكويــت، 
طــارق مــودود، أســتاذ علــم االجتمــاع والسياســية والسياســات العامــة 
فــي  االجتمــاع  علــم  أســتاذ  فوكــس،  جــون  و  بريســتول،  جامعــة  فــي 

جامعــة بريســتول فــي المملكــة المتحــدة.

الموضــوع والــذي  النظــري إلشــكالية  الخلفيــة اإلطــار  الورقــة  تقــّدم  
ــا العالــم فــي القــرن  ــار أن الهجــرة تعــّد مــن أهــم قضاي ــى مــن اعتب يت�أّت
الحــادي والعشــري�ن وأكرثهــا جدليــة وإلحاًحــا.  فقد أدت األزمات اإلنســانية 
المتفاقمــة فــي دول مثــل ســوريا والعــراق وأفغانســتان إلــى زيــادة 
فــي أعــداد الالجئــي وطالبــي اللجــوء إلــى الــدول األوروبيــة إلــى أكــرث 
مــن 1،25 مليــون خــالل ســنة 2015.  وقــد بلــغ حجــم وســرعة نمــو حركــة 
اللجــوء إلــى درجــة لــم يعرفهــا العالــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. 
كمــا أن أغلــب الــدول التــي تســتقبل هــؤالء المهاجريــ�ن لــم تعــد ترحــب 
بهــم بســبب الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والضغــوط السياســية 
والمخــاوف األمنيــة.  وباتــت "أزمــة الهجــرة" مــن أكــرث القضايــا المسيســة 
فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة وباألخــص فــي الــدول المعتــادة علــى 

ــ�ن فــي شــمال غــرب القــارة. اســتقبال المهاجري

وفــي المقابــل يبــدو أن العديــد مــن الــدول ت�تنافــس الســتقبال أمهــر 
المهاجريــ�ن وأكرثهــم كفــاءة ومؤهــالت علميــة حيــث أطلقــت عــدة دول 
فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية برامــج خاصــة لتســهيل الهجــرة الموقتــة 
المتحــدة وألمانيــا  المملكــة  بينهــا:  مــن  الماهــرة  للعمالــة  والدائمــة 
كالدوحــة  ناشــئة  مــدن  األخــرة  الســنوات  فــي  انضمــت  وقــد  وكنــدا.  
العمالــة  هــذه  الســتقطاب  تســعى  وجهــات  إلــى  وأبوظبــي  ودبــي 
ــ�ر سياســات واضحــة لســد الفراغــات فــي عــدة  الماهــرة، مــن خــالل تطوي
علــى  قائمــة  مجتمعــات  نحــو  وللتحــول  جديــدة  اقتصاديــة  قطاعــات 
المعرفــة.  فبينمــا توفــر الــدول الغرب�يــة فرصــة اإلقامــة الدائمــة ومــن 
ثــم الجنســية، توفــر الــدول العرب�يــة النفطيــة نظاًمــا مختلًفــا يــؤدي إلــى 

اإلقامــة الدائمــة كنظــام الكفالــة أو نظــام العقــود محــددة األجــل.

العلــوم  كليــة  فــي  العرب�يــة"  والمعجميــة  "اللســانيات  برنامــج  يعقــد 
االجتماعيــة واإلنســانية بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا نــدوة علميــة 
في موضوع: " قضايا اللغة العرب�ية واللســانيات التطبيقية"، يومي 4 و 5 

ينايــر / كانــون ثانــي2017 بمقــر المعهــد. 

التطبيقــي فــي  البعــد  إدراج  إبــراز أهميــة  إلــى  النــدوة  تهــدف هــذه 
تنــاول قضايــا اللغــة العرب�يــة، تنــاوال يســتند إلــى ُمخرجــات التفاعــل بــي 

متعــددة. تخصصــات 

وتهــدف هــذه النــدوة إلــى جمــع الباحثــي فــي مختلــف فــروع العلــوم 
والمعالجــة  والت�كويــ�ن  والرب�يــة  والتواصــل  اللغــة  بقضايــا  المهتمــة 

اآلليــة للغــة لتبــادل المعلومــات واآلراء، وتدقيــق النظــر فــي راهنيــة 
هــذه القضايــا البحثيــة، وتقديــم خالصــات مشــاريعهم. كمــا تهــدف إلــى 
محاولــة رصــد مختلــف المشــاريع البحثيــة المنجــزة، أو التــي هــي فــي 
المنجــز  بيانــات حولهــا لرصيــد  ت�كويــ�ن قاعــدة  يتيــح  بمــا  االنجــاز،  طــور 
المعلومــات  تبــادل  تيســر  بحثيــة  شــبكة  فــي  ببعــض  بعضهــا  ولربــط 
والتجــارب وتســاعد فــي تحديــد معالــم برنامــج لســانيات تطبيقيــة عرب�يــة 
يراعــي الخصوصيــات اللســانية والثقافيــة واالجتماعيــة ويســمح بتحديــد 
األولويــات وتجنــب استنســاخ التجــارب فــي إطــار برنامــج عمــل مشــرك 

فــي مســتوى العالــم العربــي.

ندوة علمية حول "قضايا اللغة العربية 

واللسانيات التطبيقية" يف يناير القادم
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توقيع مذكرة تفاهم بني مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين 

 )SOAS( وكلية الدراسات الرشقية واألفريقية

الدوحــة  التابــع لمعهــد  النــزاع والعمــل اإلنســاني  وّقــع مركــز دراســات 
للدراســات العليــا مذكــرة تفاهــم مــع كليــة الدراســات الشــرقية واإلفريقية 
فــي لنــدن )SOAS(، وذلــك خــالل زيــارة كاًل مــن: الربوفيســور ريتشــارد بــالك 
رئيــس األبحــاث والمشــاريع فــي الكليــة والدكتــورة لــورا هامونــد أســتاذة 
دراســات التنميــة لمقــر المعهــد.  وت�تضمــن مذكــرة التفاهــم التــي وّقعــت 
يــوم األحــد الماضــي ت�أســيس عالقــات صداقــة وتعــاون بــي الجهتــي فــي 
ــادل األســاتذة والطــالب وإجــراء  ــة مختلفــة مــن بينهــا: تب مجــاالت أكاديمي

أبحــاث علميــة مشــركة وتبــادل المــوارد المكتبيــة والبحثيــة وغرهــا.

وبهــذه المناســبة صــّرح الدكتــور ســلطان بــركات، مديــر مركــز دراســات النزاع 
والعمــل اإلنســاني بقولــه: "لــدى كليــة الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة 
فــي لنــدن ســمعة عالميــة مرموقــة كإحــدى أهــم المؤسســات األكاديمية 
المعنيــة بدراســة قارتــي آســيا وإفريقيــا ومنطقة الشــرق األوســط.  وت�تيح 
هــذه الكليــة عــدة برامــج دراســية ومشــاريع بحثيــة فــي مجــاالت دراســات 
أن  ســرورنا  دواعــي  لمــن  وإنــه  اإلنســاني.   والعمــل  والنــزاع  التنميــة 
نتعــاون مــع هــذا الصــرح العلمــي الهــام ونتطلــع لشــراكة حيويــة ومثمــرة 

للجهتــي."

مــن جهتــه قــال الربوفيســور ريتشــارد بــالك رئيــس األبحــاث والمشــاريع 
فــي كليــة SOAS  : "نحتفــل هــذه الســنة بالعيــد المئــوي لت�أســيس كليتنــا 
وت�تعمــق أبحاثنــا وتعليمنــا في ما ســيحدث في العالم مســتقباًل وباألخص 
فــي مجــال دراســة النــزاع والعمــل اإلنســاني.  يوجــد فــي العالــم حالًيــا أكــرث 
مــن 65 مليــون الجــئ ونــازح وهــذا يتطلــب منــا إي�جــاد حلــول لهــذه القضايــا 
الهامــة.  نحــن بغايــة الســعادة لشــراكتنا مــع مركــز دراســات النــزاع والعمــل 
هــذا  فــي  واألبحــاث  التعليــم  تعزيــ�ر  فــي  جهودهــم  لدعــم  اإلنســاني 
المجــال فــي العالــم العربــي.  وســررنا بلقــاء عــدد مــن طــالب برنامــج إدارة 
النــزاع والعمــل اإلنســاني الذيــن أتــوا مــن دول مختلفــة فــي المنطقــة."   

العلــوم  كليــة  عميــد  العنانــي،  رشــيد  الدكتــور  االتفاقيــة  توقيــع  حضــر 
اإلنســانية واالجتماعيــة والدكتــور حســن علــي، عميــد كليــة اإلدارة العامــة 
التنميــة، والدكتــور عبــد الوهــاب األفنــدي، رئيــس برنامــج  واقتصاديــات 

العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة.
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الدكتور هاين البّنا يحارض يف مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين 

معهــد  فــي  اإلنســاني  والعمــل  النــزاع  دراســات  مركــز  اســتضاف 
عامــة  محاضــرة  فــي  البّنــا  هانــي  الدكتــور  العليــا  للدراســات  الدوحــة 
بعنوان:"مســتقبل العمــل اإلنســاني فــي المنطقــة العرب�يــة فــي ضــوء 
ــا هــو مؤســس منظمــة اإلغاثــة  نتائــج القمــة اإلنســانية"، والدكتــور البّن
اإلســالمية ورئيــس مجلــس إدارة منتــدى المنظمــات الخريــة اإلســالمية 

 . العالمــي  المنتــدى اإلنســاني  الــزكاة ورئيــس  الربيطانيــة وبيــت 
فــي بدايــة المحاضــرة  أشــار البّنــا  إلــى  أن العمــل اإلنســاني هــو مــن 
المنظومــة االجتماعيــة لتحســي وجهــة أي بلــد فــي الخــارج . كمــا يعــّد 
حرفــة ومهنــة وليــس شــيئا عفويــا وال فرصــة للتفاخــر الصحــاب األمــوال 
تغيــ�ر  يســتطيع  وموســوعة  صناعــة  بمثابــة  اآلن  أصبــح  بــل  والقــرار، 
المنــاخ الثقافــي للمجتمعــات بشــكل عــام، حيــث ينعكــس علــى االقتصــاد 
البّنــا فــي معــرض حديثــه   ويســاهم فــي نهــوض األمــم.  واســتعرض 
بالقــول أن ثمــة ركائــز أربــع ال بــّد مــن توافرهــا   لدفــع العمــل اإلنســاني 
ُقدًمــا فــي العالــم العربــي بشــكل خــاص، تبــدأ مــن االســتفادة مــن الــرثوة 
البشــرية وخاصــة قطــاع الشــباب، مــروًرا باالهتمــام بالعمــل البحثــي فــي 
مؤسســات  دور  تفعيــل  مــع  مؤسســية،  ذاكــرة  وت�كويــ�ن  المجــال  هــذا 

المجتمــع المدنــي كونهــا تشــكل شــريًكا  اساســًيا.
وفــي ســؤالٍ لــه عــن ســبب نجــاح منظمــة اإلغاثــة اإلســالمية، وفيمــا إذا 
كانــت ســتنجح لــو اأسســت فــي مــكان آخــر غــر بريطانيــا، أجــاب البّنــا بــأن 

نجــاح المنظمــة كان بســبب الحريــة المتوافــرة والعمــل الحــر والمنــاخ 
المريــ�ح فــي بريطانيــا باإلضافــة إلــى إيمــان األفــراد بالفكــرة وإصرارهــم 
الســريعة  االســتجابة  هــو  فقــط  واحــد  جانــب  علــى  والركيــز  عليهــا 
للكــوارث بشــكل إنســاني خالــص، باإلضافــة لوجــود عنصــر الشــباب فيهــا.
وأكــد البّنــا فــي محاضرتــه التــي أدارهــا الدكتــور ســلطان بــركات مديــر 
أن  إلــى  المعهــد   فــي  اإلنســاني  والعمــل  النــزاع  دراســات  مركــز 
المنظمــات اإلنســانية العرب�يــة أصبحــت منتشــرة وقــادرة علــى العمــل 
لكــن ال زال ينقصهــا التنســيق علــى مســتوى الــدول، ألن كل دولــة اآلن 
تعمــل بمفردهــا ، والبــّد مــن توحيــد هــذه الجهــود، فالتنســيق حســب البّنــا 
ــة  يعــّد مــن أكــرب العقبــات والمعيقــات  التــي تواجــه المؤسســات الخري
عامــة. وشــّدد إلــى ضــرورة تعزيــ�ز ثقافــة التطــّوع  واقنــاع المانــح العربــي 
ــاء قــدرات المجتمــع المحلــي هــو جــزء مهــم مــن اإلغاثــة وليــس  ــأن بن ب
رفاهيــة. وعليــه، رأى البّنــا بأنــه ال  بــّد مــن  مضاعفــة الجهــود وحشــد 
الطاقــات لمواجهــة االحتياجــات اإلنســانية فــي العالــم و التغلــب علــى 
المشــاكل التــي تواجــه العمــل االنســاني عرب�ّيــا وإســالمًيا وعلــى رأس 
مصــادر  تقديــم   خــالل  مــن  الكــوادر  ت�أهيــل  وعــدم  العشــوائية  ذلــك 

متعــددة للدعــم المالــي تحفــظ اســتقاللية القــرار.
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)اللغــة  جاكرتــا   فــي مؤتمــر  المعهــد مؤخــًرا  مــن طــالب  شــارك وفــد 
والفكــر اإلنســاني( ، والمشــاركون هــم الطالــب عبــد الــرزاق المســعودي 
مــن برنامــج اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة، والطالــب أشــرف اقريطــب 
مــن برنامــج اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة، والطالبــة نــدى نــور الدائــم 
مــن نفــس الربنامــج، والطالــب عبــد الرحمــان فضلــي مــن برنامــج علــم 

أثنــاء  ومناقشــتها  البحثيــة  ورقتــه  منهــم  كل  قــدم  حيــث  االجتمــاع. 
المؤتمــر الــذي كان تجربــة مميــزة حاولــوا مــن خاللهــا التعريــف بالمعهــد 
العلــوم  بقطــاع  النهــوض  فــي  يلعبــه  أضحــى  الــذي  الكبــر  والــدور 

العربــي. الوطــن  مســتوى  علــى  واالجتماعيــة  اإلنســانية 

طالب من املعهد  يشاركون يف مؤمتر " اللغة والفكر اإلنساين" 
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أول أستاذ يلتحق مبعهد الدوحة للدراسات العليا يتحدث عن تجربته الدراسية واألكادميية والحياتية

الدكتور عبد الرحيم بنحادة لنرشة "زاجل":

" تركت الكثري من األشياء للصدفة واالستكانة للقدر"

أجرى الحوار: إبراهيم عبد الجواد.

كيف تُعرّف عن نفسك؟

عبدالرحيم بنحادة من مواليد مدينة مراكش المغرب�ية تابعت دراستي 
الثانوية بها والجامعية بمدينة فاس. ال أقول أنني كنت أخطط لكل 

شيء وقع في حياتي بل تركت الكثر من األشياء للصدفة واالست�كانة 
للقدر. بدأت التدريس في الجامعة المغرب�ية في سن مبكرة، كان عمري 
أربعة وعشرون سنة 1984 عندما ولجت مدرجات جامعة سيدي محمد بن 

عبداهلل في فاس مدرسا.

 عندما أحكي بداية التدريس في هذا السن المبكرة وفي الجامعة، كان 
العديد ال يصدق، والواقع أنني كنت من الطلبة المتميزي�ن الذين حصلوا 

على اإلجازة في سنة 1982، فقررت عمادة الكلية أن تحتفظ بي مساعدا 
في الكلية بينما كنت أخطط لمواصلة الدراسة في فرنسا، اعتربت ذلك 

شرفا ال يحظى به إال المتميزون. واست�كنت لقدري. لم ت�كن التجربة سيئة 
بالمرة بل كانت محفزة لي للمضي قدما إلى اإلمام من أجل صقل 

تجربتي البحثية من خالل االحت�كاك مع أساتذة كبار في الجامعة المغرب�ية. 
بعد مضي ثالث سنوات في التدريس ومناقشة أطروحتي األولى 

في موضوع التاري�خ االقتصادي لمنطقة في الجنوب الغربي المغربي 
)1987(؛ زار وفد من مؤسسة تركية تسعى إلى التقارب بي العرب وتركيا 

عمادة كلية اآلداب بفاس، فوقع االختيار علّي ألمثل كلية اآلداب في 
جامعة صيفية نظمت في استانبول ما بي يوليو- سبتمرب 1987. خالل 
هذه الزيارة انبهرت بأرشيفات ومكتبات استانبول. فطلبت البقاء في 

هذه المدينة الساحرة ولو على حسابي الخاص، وافقت الجامعة على 
تفرغي، وبقيت هناك زهاء أربع سنوات. قضيت السنة األولى منها في 

مدرسة اللغات التابعة لجامعة استانبول. وفي السنة الموالية دخلت 
األرشيف العثماني وشرعت في تجميع الوثائق المتعلقة بالمغرب في 
األرشيف العثماني. وعندما استعصى علي فك ألغازها حملت حقائبي 
وتوجهت إلى فرنسا هناك تعلمت قراءة الخطوط وكيفية التعامل مع 

الوثيقة العثمانية في سيمنار الراحل جيل فانشتي في المدرسة 
العليا للعلوم االجتماعية. فتح لي هذا االهتمام أبواًبا واسعة فيما 
بعد. وعندما ناقشت أطروحتي الثانية )دكتوراه الدولة( في موضوع 
"المغرب والباب العالي من منتصف القرن السادس عشر إلى نهاية 

القرن الثامن عشر" )1996( عرض علي االلتحاق بجامعة محمد الخامس 
بالرباط، فلم أتردد ولو لحظة واحدة.

 لقد كان االلتحاق بجامعة محمد الخامس ميزة وشرفا. هناك في 
جامعة محمد استطعت مع بعض الزمالء أن نبني حقال جديا في البحث 

التاريخي المغربي وهو حقل الدراسات العثمانية. واستطعنا في ظرف 
وجيز أن ننشر 9 كتب ت�تعلق بموضوع العثماني�ي 

في المغارب والحوض الغربي للبحر األبيض 
المتوسط. كما عملت على ت�أطر 

أطروحات جامعية في حقل الدراسات 
العثمانية )أشرفت شخصيا على 13 

أطروحة ما بي 1998 و 2014(.

ثمة جانب آخر في حياتي العلمية 
والمهنية وهو أنه كتب لي أن أشرف 

على تدبر أعرق مؤسسة جامعية في 
المغرب وهي كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، فقد كنت نائبا للعميد في 
الدراسات العليا

 والبحث والتعاون )2007-2009( وعميدا 
للكلية ما بي )2009 و 2014(. واستطعت 
خالل تلك الفرة أن أحقق ما ساهم في 

ت�كريس وترسيخ مكانة و إشعاع جامعة 
محمد الخامس عرب آلية النشر ) أكرث من 

170 كتابا خالل هذه المرحلة( وضمان 
عالمية مجالت الكلية والتجاوب مع 

مختلف المبادرات التي تسر في هذا 
االتجاه. من بي تلك 
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المبادرات إحداث مراكز بحثية تجيب على أسئلة مؤرقة في البالد 
كإحداث مركز للدراسات الصحراوية نشر إلى اآلن ما يزيد عن 50 كتابا، 
ومركز تاري�خ الزمن الراهن الذي جاء ليفعل واحدة من توصيات هيئة 

اإلنصاف والمصالحة. واعترب هذه التجربة من بي قصص النجاح الكبرة 
في حياتي.

اختيارك ملعهد الدوحة

لي الشرف الكبر أن أكون قيدوم معهد الدوحة. ليس بمعنى طول 
الباع في العلم، ولكن بمعنى القدم في االلتحاق، فقد كنت أول أستاذ 

يلتحق بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الفضل في هذا االنضمام 
المبكر يعود إلى الدكتور عزمي بشارة الذي أكن له كل التقدير والمحبة 

والذي أصر على التحاقي منذ 2013. لقد كان لي شرف المشاركة في 
الت�أسيس منذ سنة 2012، وترددت على الدوحة مرات كثرة للمشاركة 

في اشغال اللجان التي كانت تساهم في بناء الربامج، وكان لي الشرف 
أيضا أن اشتغل على بناء برنامج التاري�خ مع مؤرخ /هرم وهو الدكتور 

وجيه كوثراني. وصلت إلى الدوحة في سبتمرب 2014 ألخوض غمار هذه 
التجربة وأنا مقتنع بها تمام االقتناع. مقتنع بأن العلوم االجتماعية 

واإلنسانية، التي همشت في الجامعات العرب�ية، هي مفتاح معرفة 
المجتمعات وهي أداة لتجاوز العديد من المشاكل التي يعيشها العالم 

العربي. لماذا لم يستطع أي أحد أن يت�كهن بما جرى في العديد من 
األوطان العرب�ية في نهاية 2010 وبداية 2011؟ ولماذا لم نفهم ولم 

نستوعب ما يحدث أثناء وبعد الرب�يع العربي؟ إن السبب بكل بساطة، 
وبعيدا عن التبسيط، هو أننا لم نكن نولي أهمية للعلوم االجتماعية 

واإلنسانية في جامعاتنا. من هنا أعتقد أن المركز العربي لألبحاث 
ودراسات السياسات كان نبيها عندما قرر إنشاء معهد الدوحة للدراسات 

العليا. وهو مشروع كما يحلو لعزمي بشارة أن يسميه "مشروع 
نهضوي تنوي�ري عربي" يضع المعرفة االجتماعية واإلنسانية في صلب 
االهتمام األكاديمي، ويسعى إلى ت�كوي�ن جيل من الباحثي الشباب في 

هذه العلوم.

كيف يشكل املعهد قوة أكادميية وعلمية؟

ــة، أن نقــول إن المعهــد يشــكل "قــوة"  ــكل واقعي ــه، وب مــن الســابق ألوان
أكاديميــة وعلميــة اآلن، كمــا ســيكون فــي األمــر نــوع مــن االدعــاء، ولكــن 
أتصــور أن المعهــد ســيكون مســتقبال مؤسســة أكاديميــة متميــزة ليــس 
فقــط علــى المســتوى العربــي بــل علــى المســتوى الدولــي، ألســباب 
يســتقطب  أن  اســتطاع  المعهــد  أن  األســباب هــو  متعــددة. وأول هــذه 
كفــاءات أكاديميــة عاليــة المســتوى مــن جامعــات عرب�يــة ودوليــة. أمــا 
هــذه ثانــي هــذه األســباب فيتجلــى فــي اإلمكانيــات المادية التــي توفرها 
قيــادة دولــة قطــر مــن أجــل أن يحقــق هــذا المعهــد غاياتــه. وأمــا ثالــث 
هــذه األســباب فيكمــن فــي البنــاء المحكم للسياســات التــي تحكم المعهد 

فللمعهــد هيــاكل ت�تــدرج مــن مجلــس األمنــاء إلــى الجمعيــات العامــة لــكل 
كليــة مــرورا بمجلــس المعهــد والمجالــس التنفيذيــة للكليــات، وأعتقــد أن 
مثــل هــذا البنــاء مــن شــأنه أن يســهم فــي إرســاء قواعــد حكامــة جيــدة 
تعمــل علــى ترســيخ الممارســات الجيــدة ســواء تعلــق األمــر بالبحــث أو 

التدريــس.

ما إنجازات املعهد يف سنته األوىل؟

أظــن أن المعهــد حقــق العديــد مــن اإلنجــازات المهمــة فــي الســنة األولى، 
ويمكــن أن أســرد البعــض منهــا علــى ســبيل المثال:

أوال- اســتطاع المعهــد أن يعــرف بنفســه فــي جميع أصقــاع الوطن العربي، 
لــم يعــد المعهــد نكــرة، فقــد اســتطاع أن يســتقطب أكــرث مــن 2700 مرشــح 
الماضيــة. وقــد اســتطعنا  الســنة  بالمائــة مقارنــة مــع  أي بنســبة 300 
الوصــول إلــى هــذا الرقــم بفعــل جهــود حثيثــة ومــن خــالل عقــد اتفاقيــات 
الســتقطاب الطــالب مــع جامعــات مرموقــة فــي العالــم العربــي ومــن خالل 
الــدور الــذي قــام دائــرة التواصــل بالمعهــد وأيضــا مــن خــالل مــا قــام بــه 

طــالب الفــوج األول فــي هــذا البــاب.

ثانيــا- معهــد الدوحــة أصبــح خــالل ســنته األولــى قبلــة للباحثــي الــزوار مــن 
جامعــات عرب�يــة ودوليــة معرفــة، فقــد اســتقبلت كليــة العلــوم االجتماعية 
ــرا ألقــوا محاضــرات  ــد علــى عشــري�ن أســتاذا زائ واإلنســانية وحدهــا مــا يزي
علــى طــالب مختلــف الربامــج، ومــن شــأن هــذه الزيــارات أن تعــزز مكانــة 

المعهــد الدوليــة.

ثالثــا- اســتطاع باحثــو المعهــد أن يحصلــوا تمويــالت مــن مؤسســة قطــر 
لتمويــ�ل األبحــاث.

رابعــا- شــارك باحثــو وطــالب المعهــد فــي الكثــر مــن المؤتمــرات الدوليــة. 
وإذا كان األســاتذة معتــادون علــى هــذه المشــاركات بيــد أن جديــد معهــد 
الدوحــة هــو التشــجيع علــى مشــاركة الطلبــة فــي مؤتمــرات دوليــة فــي 

جاكارتــا فــي أندونيســيا وفــي ألمانيــا والمغرب...الــخ

خامســا- تنظيــم جامعــة صيفيــة، هــذه النــوع األنشــطة يســاهم فــي تدريب 
الطلبــة علــى التفكــر في القضايا المنهجيــة التي ت�تجاوز التخصص الضيق  
تجاوبــا مــع رســالة المعهــد، كمــا يســاهم فــي ت�كريــس العمــل الجماعــي 
وتوثيــق روابــط التواصــل مــع طلبــة وأســاتذة مــن جامعــات أخــرى. إذا كانــت 
الجامعــة الصيفيــة التــي احتضنتهــا مراكــش مــا بــي 11 و17 يوليــو تقتصــر 
علــى طلبــة المعهــد وجامعــة محمــد الخامــس، فإننــا نأمل في المســتقبل 

تنظيــم جامعــات صيفيــة موســعة.



10

العدد السادس  -  نوفمرب/تشري�ن الثاني 2016

ما دور عامدة شؤون الطالب؟

أود أن أبــوح لــك بســر. كنــت أفكــر قبــل أن ُيعهــد إلــي بهــذه المهمــة أن 
االجتماعيــة  العلــوم  كليــة  فــي  مشــارك  كعميــد  منصبــي  مــن  اســتقيل 
واإلنســانية ألســباب متعــددة. وألتفــرغ لعملــي كأســتاذ مــدرس وباحــث توجد 
علــى منضدتــه العديــد مــن المشــاريع المعلقــة. غــر أن إيمانــي الوثيــق 
برســالة المعهــد جعلنــي أقبــل بهــذا المنصــب ألنســق أعمــال فريــ�ق متفــان 
فــي العمــل فــي قســم القبــول والتســجيل وشــؤون الطــالب، فريــ�ق خــربت 
مهاراتــه وحنكتــه عــن قــرب. فلهذه العمــادة دور كبــر في تصوري لتحقيق 
غايــات المعهــد. ويشــمل هــذا الــدور جميــع المراحــل مــن اســتقطاب الطــالب 
المتميزيــ�ن إلــى تخرجهــم ومشــاركتهم فــي اإلدمــاج فــي ســوق الشــغل أو 
في عالم البحث، مرورا بتوفر أجواء طالبية ترفيهية وت�كوينية داخل فضاء 
المعهــد. وأعتقــد أن هــذه الغايــات ال يمكنهــا أن ت�تحقــق إال بت�كاثــف الجهــود 
بــي العمــداء ومختلــف اإلدارات التابعــة للمعهــد والهيــأة األكاديمية. عندما 
نســتقطب الطالــب المتميــز ينبغــي العنايــة بــه فــي مســتويات عــدة. وإذا 
كانت الهيئة التدريسية تحرص على إعطائه الت�كوي�ن التخصصي المتي، فإن 
عمــادة شــؤون الطــالب تحــرص علــى مرافقته خــارج الصفوف وتســاهم في 
ت�كوينــه المــوازي مــن خــالل توفــر الشــروط الضروريــة للنجــاح، ففــي هــذه 
الســنة عملنــا علــى إحــداث أربعــة أنديــة طالبيــة، وهــي نادي الســينما ونادي 
الرســم والفن التشــكيلي والتصوي�ر ونادي المســرح ونادي الشــعر والكتابة 
األدبيــة ونــادي الرياضــة. ومــن شــأن هــذه النــوادي أن تصقل مهــارات الطالب 
الباحــث وتجعلــه فاعــال فــي مجتمــع المعرفــة. مــن شــأن هــذه النــوادي 
أن تســاهم أيضــا فــي تفتــق القــدرات اإلبداعيــة للطالــب وأن تجعــل هــذا 
الفضــاء الجميــل للمعهــد ينبــض بالحركــة الفاعلــة. ولعــل مــن أهــم المشــاريع 
األخــرى التــي نفكــر فيهــا مــن أجــل المســاهمة فــي إشــعاع المعهــد محليــا 
وإقليميــا ودوليــا تنظيــم "المهرجــان الجامعي الدولي للشــريط الوثائقي". 
والعمــل علــى تخليــد أيــام عالميــة كاليــوم العالمــي للتضامــن مــع الشــعب 
الفلســطيني واليــوم العالمــي حقــوق اإلنســان واليــوم العالمــي للشــعر...

خطط املعهد االسرتاتيجية

وضــع المعهــد خطــة اســراتيجية محكمــة موزعــة علــى ثــالث مراحــل، األولــى 
عــن األفــق فــي ثــالث ســنوات المقبلــة والثانيــة لخمــس ســنوات والثالثــة 
لعشــر ســنوات. وعندمــا نت�أمــل حصيلــة الســنة األولــى وخطــة الســنة الثانية، 
نجد أن المعهد ماض بتؤدة لتحقيق أهدافه االســراتيجية. لن أت�كلم هنا إال 
علــى مــا يخــص الشــؤون الطالبيــة.  الخطــة االســراتيجية للمعهــد ت�ت�كلــم عــن 

ثــالث نقــط أساســية:
األولــى، ت�تعلــق باســتقطاب أجــود الطــالب مــن العالــم العربــي، أظــن أننــا 
ماضــون فــي هــذا االتجــاه ترشــح للمعهــد 900 طالــب فــي الســنة األولــى 
وصلنــا إلــى مــا يقــارب 3000 طالــب فــي الســنة الثانيــة وأعتقــد أن الرقــم 
مرشــح لالرتفــاع خــالل الســنة الثالثــة. هــذه األرقــام تعتــرب مؤشــرا علــى أن 
المعهــد أصبــح يحظــى بســمعة متميزة داخــل الجامعات العرب�يــة من المحيط 
إلــى الخليــج. وكلمــا ارتفــع الرقــم زادت حظوظنــا فــي اســتقبال طــالب مــن 
جــودة عاليــة. وكلمــا زادت أعدانــا زادت صرامتنــا، وهــذا ال يعنــي أننــا تخلينا عن 

الصرامــة فــي الســنتي األولــى والثانيــة.

الثانيــة، وهــي الرفــع مــن عــدد الطــالب القطري�ي في أفق المســاهمة في 
خطــة قطــر التعليميــة 2030. ارتفــع الرقــم مــا بــي الســنة األولــى والثانيــة 
بنســبة مائــة بالمائــة، حيــث انتقلنــا مــن 24 إلــى 45 طالــب وطالبــة. وهــو أيضــا 
رقــم مرشــح لالرتفــاع فــي الســنة المقبلــة ألننا مقبلون على فتــح برنامجي 
جديديــن يتجاوبــان مــع حاجيــات الدولــة من األطــر وهما "الخدمــة االجتماعية" 
و"علــم النفــس"، وهــذا األخــر هــو بمســاري�ن علــم النفــس االجتماعــي وعلم 

النفس اإلكلينيكي.
الثالثــة، وهــي الرفــع مــن عــدد الطلبــة األجانــب غــر العــرب، لتصــل إلــى 20 
بالمائــة فــي أفــق عشــر ســنوات. نحــن اآلن وبــدون أي مجهــود فــي هــذا 
البــاب وصلنــا إلــى نســبة 4 بالمائــة، هــؤالء الطلبة ينتمــون إلى بلــدان أورب�ية 
وأفريقيــة وأســيوية مــن أوكرانيــا وتركيــا وبلغاريــا واســتونيا وتشــاد وكــوت 
ديفــوار والنيجر...وأظــن أن عضويتنــا فــي اتحــاد الجامعــات المتوســطية 
UNIMED )أصبــح المعهــد عضــوا فــي اتحــاد الجامعــات المتوســطية بــدءا من 
شــهر ســبتمرب الماضــي وشــارك فــي الــدورة خريــف 2016 ممثــال برئيســه 
الدكتور ياســر ســليمان( من شــأنه أن يعبد الطري�ق إلى جامعات بعينها في 
إيطاليا و إســبانيا وتركيا في أفق تحقيق هذا الهدف في الســنوات الثالثة 
المقبلــة. فالتدويــ�ل هــو مــن المعايــ�ر المعتمــدة فــي ترتيــب المؤسســات 

األكاديميــة.

توقعات الخريجني؟

أعتقــد أن العنايــة بالخري�جــي هــي آليــة لقيــاس نجــاح المعهــد بــل أكاد أقــول 
إنهــا اآلليــة األساســية لالســتقطاب، فكلمــا كانــت نســبة إدمــاج الخري�جي في 
ســوق الشــغل أو فــي عالــم البحــث كبــرة ،كلمــا ارتفــع الطلــب علــى االلتحــاق 
بالمعهــد. وفــي هــذا البــاب وضعنــا خطــة محكمــة ســتعرض علــى أنظــار 
مجلــس المعهــد لمناقشــتها وإغنائهــا. والهــدف هــو أن نصــل إلــى تحقيــق 

نســبة إدمــاج مــا بــي 70 و 80 بالمائــة مــن الخري�جــي. 

كيف تقيض وقتك يف الدوحة؟

أنــا مــن المعجبــي بمدينــة الدوحــة. هنــاك مــدن تفــرض عليــك االطمئنــان 
وتســعد بالعيــش فيهــا. الدوحــة مــن هــذه المــدن. ال أجــد وقتــا ثالثــا. وقتــي 
مــوزع بــي مجلــة أســطور، التــي حظيــت بشــرف رئاســة هيــأة تحري�رهــا أســعى 
إلــى أن ت�تبــوأ هــذه المجلــة مكانــة ضمــن المجــالت الدوليــة بــل أســعى 
ويعضدنــي فــي ذلــك الزمــالء إلــى أن ت�كون مجلة التاريــ�خ األولى في العالم 
العربــي، وبــي العمــل علــى كتــاب أترقــب صــدوره فــي بداية الســنة القادمة. 
ولكــن مــع ذلــك أحــاول اقتنــاص بعــض اللحظــات لالســتمتاع،  فقــد حظيــت 
بشــرف الحضــور فــي بعــض المجالــس القطريــة ومكننــي ذلــك  مــن التعــرف 
على شــخصيات بارزة في المجتمع القطري. واســتمتع بجلســات شــيقة مع 
أصدقائــي المغاربــة )مستشــارون وصحفيــون بقنــاة الجزيــ�رة وزمالئــي فــي 
المعهــد وجامعــة قطــر( الذيــن أحــرص علــى اللقــاء بهم مــرة كل أســبوع. كما 
أننــي اســتمتع بمناقشــات ومســامرات مــع رفيقــي وابنــي بايزيــد. ووســائل 
االتصــال الحديــث ت�كســر حاجــز المســافات ألتواصــل مــع مــن أحــب فــي البــالد 

العزيــ�زة يوميــا: ابنــي ســليم وأمــه واألســرة الكبــرة.

"الدوحــة مــن املــدن التــي تفــرض عليــك االطمئنــان وتُســعد بالعيــش فيهــا، وأحــاول اقتنــاص 

بعــض اللحظــات لالســتمتاع "
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من إعداد وتحرير باملشاركة الدكتور عيد محمد، أستاذ مساعد األدب املقارن مبعهد الدوحة للدراسات 

العليا، بعنوان  "مرص:ما وراء ميدان التحرير" وذلك عن دار نرش جامعة إنديانا.

صدر حديثا 

 Eygpt Beyond Tahirir Square :كتاب 

يقــّدم الكتــاب آراء مجموعــة مــن األكاديميــ�ي والكتــاب المصريــ�ي الذيــن يعيشــون بمصــر وفــي 
خارجهــا والذيــن تفاعلــوا مــع تلــك الملحمــة الوطنيــة والتحــول الفكــري واالجتماعــي فــي المجتمع 
المصــري منــذ ثــورة ينايــر2011. ويلقــي الكتــاب مــن خــالل تنــوع اآلراء الــواردة بــه، الضــوء علــى 
التعقيــدات والتناقضــات التــي شــكلت التغــرات التاريخية والسياســية فــي مصر مــن 2011 حتى األن. 



12

العدد السادس  -  نوفمرب/تشري�ن الثاني 2016

صور الحب يف الرتاث الفلسطيني:

غبييش وحسناء منوذجاً

الطالب: إيهاب محارمه

الفلســطيني�ي  مقــدرة  عــدم  "بفعــل 
الجمعيــة فــي إنتــاج قصــة ســردية مقنعــة 
الفلســطينيون  ظــل  ووســط،  بدايــة  لهــا 
أمــام  سياســًا  عاجزيــ�ن  وضحايــا  مشــت�تي 
صهيونيــة لــم تــزل تســتولي علــى األرض 

والتاري�خ" 

إدوارد سعيد

والهويــة  الذاكــرة  بــي  العضــوي  اإلرتبــاط  عــن  ســعيد  إدوارد  تحــدث 
القوميــة الفلســطينية ليــس كمجــرد مســألة نظريــة بــل كونهــا عالقــة 
بــأن  تحــدث  عندمــا  وذلــك  واإلختــالق  والذاكــرة  المــكان  بــي  عضويــة 
إختــالق اإلرث هــو ممارســة تســتغلها الســلطات الُمهيمنــة بوصفهــا 
أداة حكــم فــي المجتمعــات فــي إطــار تفكيكــه للذاكــرة كونهــا ليســت 
قــدم ســعيد  أخــرى  ناحيــة  نافعــة، ومــن  إنمــا هــي  أصيلــة  بالضــرورة 
محاكاتــه للتعامــل مــع الفــن والشــعر والروايــة بأنهــا واقــع ولكنهــا ليــس 
الواقــع نفســه، فــأي شــخص يحســب ذلــك واقعــًا ويعاملــه حرفيــًا يكــون 

قــد شــوش نظرتــه لألشــياء بشــدة. 

ومــا أحــاول أن أقدمــه هنــا؛ هــو فهــم جدليــة العمــل الجمالــي للثقافــة 
يــربز الحديــث  "التابــع" السياســية واالقتصاديــة حيــث  عنــد تراجــع قــوة 
عــن الثقافــة كأداة نضاليــة فــي وجــه الهيمنــة الكولونياليــة، مــع ربــط 
ذلــك بالعالقــة العضويــة لــدور الُنخــب بــي الماضــي والحاضــر فــي إطــار 

المراجعــة الثقافيــة وذلــك باإلحتــ�كام إلــى الســياق وعناصــره.  

ُتعــد األغنيــة الشــعبية ركيــزة أساســية فــي الــراث الفلســطيني والــذي 
يرتبــط بشــكل عميــق مــع منطقــة "بــالد الشــام" والــدول العرب�يــة نظــرًا 
للعوامــل والقيــم المتعــددة المشــركة بــي دول المنطقــة، فالــراث 
الحاضــر،   إلــى  لنقلهــا  الماضــي  تعاليــم  الخلــف  منــه  يســتقي  تعبــر 
وتنبــع أهميــة الــراث الفلســطيني علــى وجــه الخصــوص كونــه ُيجســد 
صــور كفاحيــة مرتبطــة بالكفــاح والنضــال ضــد اإلنتــداب الربيطانــي وضــد 
االســتعمار االســتيطاني الصهيونــي، حيــث يــروي الــراث الفلســطيني 
الحــب  صــور  عــن  عــدا  وطنــي  ومضمــون  سياســي،  إطــار  ذات  قصــص 
الذيــن  الشــعراء  مــن  فكثــر  والحبيبيــة؛  للوطــن  والعشــق  والجمــال 
شــاركوا فــي الثــورة كان أِلَشــعارِهم أثــر كبــر فـــي نفوس أفراد الشــعب؛ 
فالمقاومــة الفلســطينية لإلســتعمار الربيطانــي ثــم الصهيونــي قّدمت 

عــددًا مــن رمــوز األغنيــة الشــعبية فــي فلســطي. 

أســتوقفتني أغنيــة "حيــد عــن الجيشــي يــا غبيشــي قبــل الحناطيــرِ مــا 
ــوا" كونهــا إحــدى األغانــي الشــعبية الفلســطينية التــي راجــت فــي  يطلُّ

أربعينيــات القــرن العشــري�ن وذلــك إبــان االنتــداب الربيطانــي، حيــث جســد 
األديــب حســي اللوبانــي قصــة “غبيشــي” وهــو شــاٌب شــجاع، أحــب فتــاة 
ُتدعــى “حســناء”، وقــد تقــدم الشــاب "غبيشــي" لخطبتهــا لكــن عائلتهــا 
رفضــت مصاهرتــه ألنــه مــن عائلــة صغــرة وقليلــة الشــأن، بينمــا ُعــرَِف عــن 
المختــار والــد "حســناء" الجــاه والنســب، وهــذا الرفــض لــم ُيثني "غبيشــي" 
عــن هدفــه، فقــد عــاد مــرات عــدة لطلــب يــد "حســناء" للــزواج، لكــن دون 

فائــدة. 

معهــا  ويهــرب  "حســناء"  مــن  يتــزوج  أن  "غبيشــي"  قــرر  ذلــك  وبعــد 
أشــتظ  زواجهمــا،  وبعــد  القريــة،  عــن  بعيــدة  جبــل  قمــة  فــي  للعيــش 
فاســتنجُدوا  "غبيشــي"،  فعلــة  علــى  وأقاربهــا  "حســناء"  والــد  جنــون 
بالقائــد اإلنجليــزي "جــون غلــوب" قائــد قــوات إمــارة شــرق األردن فــي 
تعهــد  والــذي   ،1956  –  1939 العامــي  بــي  الربيطانــي  اإلنتــداب  عهــد 
لوالــد "حســناء" بإحضــار رأس غبيشــي، فاصطحــَب معــه كتيبــة مــن الجنــود 
وشــرعوا  اشــات  والرَّشَّ باألســلحة  مدجَّجــي  والمصفحــات،  والحناطــر 

وحســناء". "غبيشــي  عــن  بالبحــث 

عســاكر  ضجيــج  أصــوات  "حســناء"  المحبوبــة  الحظــت  يــوم،  ذات  وفــي 
ــر و تَّحي�يــد نفســه عــن  وحناطــر، فقامــت بالطلــب مــن "غبيشــي" بكــف الشَّ
الجيــش قبــل مجيئهــم خوفــًا عليــه وحبــًا لــه، وتقــول الروايــة أن غبيشــي 
تمكــن مــن دحــر جنــود القائــد اإلنجليــزي، لكنــه أصيــب إصابــة بالغــة كانــت 

ســببا فــي موتــه الحقــا. 

ال شــك أن قصــة حــب "غبيشــي وحســناء" وإن إختلــف الســياق فــال شــك 
ــر هــذه العالقــة العديــد مــن الصــور التــي  أنهــا ال زالــت حيــٌة، حيــث ُتظهِّ
ُيحاكــي  كونــه  الــراث  يعكســها  ُصــَوٍر  عــن  تعبــٌر  كونهــا  فــي  ت�تمثــل 
ســياقنا  ففــي  نفســه؛  الواقــع  يكــون  أن  بالضــرورة  وليــس  الواقــع؛ 
واالجتماعــي  واالقتصــادي  السياســي  الواقــع  صــورة  باتــت  الحالــي 
التــي  المعضــالت  عــن  تزيــد  حقيقيــًة  ُمعِضَلــًة  والمنقســم  المــأزوم 
شــكلت بنيــة الــراث الشــعبي وقــد ظهــرت هــذه المعضــالت كإفــرزات 
للتحــول فــي بنيــة النظــام مــن حالــة التحــرر الوطنــي إلــى بنــاء الدولــة 
محالــة  ال  سياســي  فعــل  هــو  الثقافــي  فالفعــل  االســتعمار،  تحــت 
فالســلوكيات الُمتبعــة مــن قبــل "ُنخــب التابــع" مــع "الُمســَتعِمر"  ال زالــت 
ــم ت�تغــر إال فــي األســماء، فمــا  ــا الراهــن فهــي ل موجــودة حتــى وقتن
زال القائــد الربيطاني"غلــوب باشــا" حاضــرًا فــي المشــهد الفلســطيني 

الســياق.  إختلــف  وإن 

فقــد بــات مشــروع نتياهــو – ليربمــان "العصــا والجــزرة" أشــبه بحالــة القائــد 
الربيطانــي، حيــث ت�تشــابه الحالتــي فــي كــون اإلســتعمار فــي كل منهمــا 
يســعى إلــى التعامــل مــع مجموعة من القيادات المحليــة وذلك في إطار 
خطتهمــا لمواصلــة التنســيق مــع ُنَخــبٍ تقــوم بــإدارة الحيــاة المدنيــة فــي 
األراضــي الفلســطينية تعمــل بمعــزل تــام عن أي بعد سياســي، وفي ذلك 
إســتمرار لضــرب وحــدة المجتمــع الفلســطيني، حيــث تهــدف هذه السياســة 
التــي تختــار بــي "االخيــار واألشــرار" والتــي تســعى إســرائيل لتوظيفهــا 
فــي حيــاة المواطــن الفلســطيني اليومــي مــن أجــل إلغــاء وحــدة التمثيــل 
السياســي للشــعب الفلســطيني وذلــك عــرب كــي الوعــي التحــرري مــن 
خــالل فــرض ت�كــرار لســلوك قائــم ُيهــدف من خاللــه إلى العــودة إلى منطق 
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"روابــط القــرى" والتعامــل مــع هيئــات محليــة ت�تحكــم فــي إدارة مناطقهــا 
كل علــى حــدة وبشــكل ال مركــزي. 

 وعلــى مــا ورد، يذكــر "جميــل هــالل" بأنــه ال يمكــن أن ُيضطلــع اليــوم 
تغــول  ظــل  فــي  الفلســطيني  السياســي  النظــام  بنيــة  تحليــل  عنــد 
النظــام اإلســتعماري اإلســتيطاني عــن "اإلنقطــاع الحــاد بــي نخبــة لهــا 
السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي  الذاتــي  الحكــم  القــرار بشــؤون 
ــة، ال بمــا ُتقــرره  وبــي عامــة النــاس الُمنشــغلة بشــؤون حياتهــا اليومي
الربيطانــي" ومشــروع  "القائــد  أن قصــة  لنــا  يبــدو  النخبــة"، ومــن هنــا 
"العصــا والجــزرة" ســيواجهان صــور الفشــل لــو ُعقــدت إنتخابــات الهيئــات 
المحليــة الفلســطينية والتــي كان مــن المقــرر لهــا أن ُتعقــد فــي الثامــن 

مــن الشــهر الحالــي 2016.

تؤثــر  وممارســات  خطــط  ألي  رفــٌض  االنتخابــات  خيــار  ت�كريــس  ففــي 
علــى إســت�ئ�ثار الُنخــب الحاليــة علــى مواقعهــا ورفــٌض لالحتــالل والحكــم 
الذاتــي، فقــد شــكلت انتخابــات 1976 التــي أتــت ردًا علــى محاولــة االحتــالل 
فــي ســبعينيات القــرن الماضــي إســتخدام البلديــات لت�كريــس مفهــوم 
الحكــم الذاتــي، حيــث أفــرزت اإلنتخابــات حينهــا قيــادات محليــة وطنيــة 
حولــت البلديــات حينهــا إلــى رافعــة للمشــروع الوطنــي الفلســطيني 

فــي الداخــل وأكــدوا علــى رفضهــم الحكــم الذاتــي.

فاالنتخابــات البلديــة كبدايــة النتخابــات تشــريعية ورئاســية وفــي ظــل 
إنســداد أي أفــق سياســي ُتشــكل لبنــًة لبنــاء لشــراكة وطنيــة، فــال بديــل 
فــي الوضــع الحالــي إال وجــوب ت�كريــس صــور الشــراكة كضمــان رئيســي. 
حيــث أن حالــة الواقــع الفلســطيني الداخلــي تســتوجب تحقيــق َتَقــُدم 
فــي الخطــاب الديمقراطــي ودولــة القانــون، وتعزيــ�ز منظومــة حقــوق 
التعدديــة  وتعميــق  السياســية،  المشــاركة  رقعــة  وتوســيع  اإلنســان، 
والتنافــس علــى الســلطة عــرب االنتخابــات، وتعزيــ�ز الحوكمــة، وغــر ذلــك 
ســيؤدي بنــا إلــى ت�كريــس مشــهد والــد المحبوبــة "حســناء" فــي ظــل 
تصاعــد خيــار شــعبوي ومجتمعــي نضالــي تمثــل فــي الهبــة الجماهريــة 
األخــرة ضــد الممارســات الكولونياليــة وُنخــب ت�تحكــم فــي زمــام المشــهد 

السياســي وتعمــل علــى ت�أزيمــه.

فــي  ماثلــًة  زالــت  وال  كانــت  الفلســطينية  الثقافــة  أن  القــول،  خالصــة 
وقائــع النضــال والكفــاح الفلســطيني منــذ ثــورة 1936، حتــى فــي ظــل 
وهــن بنيــة النظــام السياســي الفلســطيني، حيــث ال زالــت الثقافــة ُتشــكل 
عالقــة عضويــة لصــور تمثيليــة بــي الماضــي والحاضــر، ومــا يســتوجب 
اآلن فــي ظــل الضعــف السياســي واالقتصــادي أن يتــم البحــث عــن خطــاب 
ثقافــي ديمقراطــي فلســطيني يركــز علــى منظومــة قيميــة إنســانية 
تســتوجب إعــادة البحــث فــي الثقافــة القيميــة للحريــة والحريــات المدنية 

والسياســية كأداة ثوريــة نضاليــة شــعبية.

" تأثري اإلنسيّة عىل أنطولوجية اللّغة"

الطالب: أشرف اقريطب

انحــاول هنــا الحديــث عــن ت�أثــر موضــوع اإلنســية مــن اتجاه لســاني/لغوي محض؛ 
ُمبينــا كيــف أن اللغــة بمثابــة ذلــك المعيــار الــذي ُيعلــي قيمــة اإلنســان وي�جعلــه 
الكــون، علــى اعتبــار أن امتــالك اللغــة هــو  فــي مكانــة الُمســتحق لمركزيــة 

امتــالك بشــري ـ فــردي محــض تعجــز عنــه باقــي الكائنــات الحيــة األخــرى.                                                                                           

   نبــدأ تحليلنــا بتحديــد المفاهيــم األساســية؛ ونبــدأ بمفهــوم اإلنســّية، حيــث 
يبقــى التعريــف الشــائع لإلنســية هــو اعتبارهــا اتجــاه فكــري عــام تشــرك فيــه 
العديــد مــن المذاهــب الفلســفية واألدبيــة واألخالقيــة والعلميــة، وقــد ظهــرت 
واكتملــت بجــالء فــي عصــر النهضــة. وقــد أعــادت هــذه الحركــة االعتبــار لعقــل 
وقــوة اإلنســان، حيــث أصبــح األخــر مركــز الكــون. وضمــت هــذه الحركــة شــخصيات 
مرموقــة مــن مختلــف المجــاالت )أســاتذة، رجــال كنيســة، سياســي�ي...( اجتمعــوا 
جوهــر  المعرفــة  واعتبــار  التفكــر  محــور  اإلنســان  تجعــل  أفــكار  نشــر  بهــدف 

وجــوده. هــذا بخصــوص اإلنســية، فمــاذا عــن األنطولوجيــة؟.

األنطولوجيــة أو علــم الوجــود؛ علــم يــدرس الوجــود بذاتــه، أي الوجــود فــي 
ذاتــه ولذاتــه مســتقال عــن أشــكاله الخاصة. وعموما يبقى مصطلــح األنطولوجيا 
الوصــول  أجــل  مــن  أنــه موجــود  نفــرض  مــا  أو  الموجــودات  يتضمــن دراســة 
المقنــع إن أمكــن إلــى الحقيقــة. وســنحاول أن نربــط األنطولوجيــا باللغــة، علــى 
اعتبــار أن اللغــة أصبحــت جاهــزة لتوضيــح معالــم هــذا الوجــود. قبــل ذلــك علينــا 

تعريــف اللغــة.

ــا نجــد تعريفــات عــدة للغــة ـ نقصــد هنــا اللغــة الطبيعيــةـ فمثــال يعرفهــا  لعلنَّ
ميشــال زكريــا فــي كتابــه األلســنية "بعمليــة أو واقعــة اجتماعيــة تابثــة ت�كمــن 
الــذي ال يســتطيع، والحالــة هــذه أن ُيوجدهــا أو أن يعــدل  خــارج نفــوذ الفــرد 
فيهــا". وهنــاك تعريــف البــن جنــي فــي الخصائــص  فــي القــرن الرابــع الهجــري 
مــن  إلــى غرهــا  أغراضهــم"،  عــن  قــوم  بهــا كل  يعــرب  "أصــوات  حيــث جعلهــا 
التعريفــات، لكــن تبقــى اللغــة أفضــل ُمعــربِّ عــن أحاســيس وتعبــرات وعواطــف 
اإلنســان، فأهــم وظيفــة ُعنيــت بهــا اللغــة هــي وظيفــة التواصــل، فهــي ذلــك 

الشــرط الــذي علــى اإلنســان اكتســابه للدخــول فــي المجتمــع.

  إذن فاللغــة لهــا ارتبــاط وثيــق بوجــود البشــرية، فاللغــة والوجــود يصبحــان 
اكتســابنا  خــالل  أصلــه وجوهــره، فمــن  اإلنســاني فــي  للوعــي  هنــا وجهــان 
للغــة ندخــل لمســاحة الوجــود، فالطفــل مثــال ال يحصــل علــى االعــراف إال عندمــا 
يت�كلــم لغــة الجماعــة، حيــث تصبــح األخــرة القانــون الــذي ُيفــرضـ  كمــا ذكرنــاـ  علينــا 
بالقــوة واإللــزام. كلســاني أحــاول أن أطــرح تصــور شومســكي؛ والــذي جعــل 
اللغــة "أفضــل مــرآة للفكــر"، و شومســكي هنــا يلتقــي مــع ديــكارت ومبــدأِه 
المشــهور "مبــدأ الكوجيطــو"، فامتــالك اللغــة هنــا حســب شومســكي خــاص 
باإلنســان ومميــز لــه عــن الحيــوان، فحتــى الحيوانــات األرقــى ذكاء مثــل القــردة 
ال تصــل إلــى اكتســاب اللغــة رغــم محــاوالت تدري�بهــا علــى ذلــك؛ وهــو مــا يظهــر 

ــد اإلنســان. ــة اللغــة عن فطري

وبالتالــي فاللغــة مظهــر مــن مظاهــر اإلنســية، كيــف ال وهــي تســتند علــى 
ركيزتــان أساســيتان؛ ممارســة التفكــر وممارســة الحيــاة االجتماعيــة فضــال علــى 
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أنهــا ســبيل الكشــف عــن النفــس، والغــر والكون..والتجلــي، وبامتــالك اإلنســان 
لهــذه الخاصيــة )اللغــة( فهــو يســتحق أن يكــون خليفــة اهلل فــي األرض.

  اللغــة هنــا ت�تجــاوز حــدود وظيفتهــا األصليــة المتمثلــة فــي التواصــل، فتصبــح 
ــة علــى الوجــود اإلنســاني فــي جوهــره وأنطولوجيتــه؛ فجــزء مــن مركزيــة  دالَّ

اإلنســان للكــون هــي لغتــه.

هكــذا إذا شــكلت دراســة اللغــة ـ باعتبارهــا نســقا مــن العالمــات ـ فتحــا جديــدا 
كنــه  عــن  التعبــر  اللغــة فــي  اإلنســاني، وهنــا تظهــر أهميــة  النــوع  لفهــم 
الوجــود اإلنســاني، فإعــادة االعتبــار لإلنســان تقتضــي األهتمــام بلغتــه من خالل 
تقريــب ُمختلــف األشــكال الثقافيــة واألدبيــة للقــارئ بلغتــه المحليــة، وهــذا مــا 
ــاب ـ وخاصــة األورب�يــون منهــم ـ إلــى  ظهــر إبَّــان الحركــة اإلنســية؛ حيــث اتجــه الُكتَّ
الت�أليــف باللغــات المحليــة كالفرنســية واإلســبانية بــدل اللغــات الالتينيــة التــي 
كانــت ُمســيطرة آنــذاك. كمــا عرفــت لغــة القصص والمســرحيات والروايــات انفراجا 
ورواجــا كبــرا بعــد أن كانــت مثــل هــذه المواضيــع مســكوت عنهــا إن صــحَّ التعبــر.

    أختــم بــرأي شــخصي متواضــع، مضمونــه أنــه لكــي ُنحــدث أي ثــورة معرفيــة 
جديــدة كمــا فعلــت الحركــة اإلنســية فــي النهضــة األورب�يــة، البــدَّ مــن االهتمــام 
باللغــة، وأقصــد هنــا باالهتمــام أي بالســؤال عــن معادلــة جوهريــة دقيقــة 

ــة يتحــدَّدان بواســطة اللغــة ــن والكينون ــة الكائ قوامهــا أن ثنائي

معّذبون يف األرض " صمود أمام العاصفة"

الطالب: طالب الدغيم  

هــي قصــٌة تختلــف عــن األحــد العشــر قصًة،التي 
كتبهــا األديــب العربــي طــه حســي عــن معانــاة 
النــاس المعدمي والمرضــى والفقراء،وعكس 
مرحلــة  فــي  المصريــة  الحيــاة  آالم  فيهــا 
األربعينيــات مــن القــرن العشــري�ن.وهي مرويــٌة 
ال ُتقــارب مــا أبدعــه الطبيــب النفســاني فرانــز 
فانــون مــن مرويــات ونظريــات مرحلــة مــا بعــد 
االســتعمار، والتــي ترجــم فيهــا ســيكولوجية 
توجهاتــم  بمختلــف  والجانــي  الضحيــة 
السياســية،وتصنيفاتهم المجتمعيــة. بــل هــي قصــُة الســورّي�ي الذيــن هامــوا 
عنهــا  تحدثــن  التــي  األربعة.قصتهــم  أركانهــا  فــي  وتشــردوا  األرض،  فــي 
المســافات الشــاقة التــي قضاهــا هــؤالء عــرب الســهول والجبــال، وفــي عبــاب 
البحــار والمحيطــات. يحدثنــا عنهــا حــرس الحدود،ونازعــو األلغام،وخفــر الســواحل 
المتوســط  أعمــاق  فــي  المــوت  والجنوبية،وقــوارب  الشــرقية  أوروبــا  فــي 
واألطلنطــي، وعصابــات التهريــب بــي قــارة أفريقيــا وأوروبا.لت�كــون آخــر محطــة 
تصــل إليهــا عائلــًة ســورية مــن أحــد عشــر شــخصًا،في المحيط المتجمد الشــمالي 
فــي كنــدا. واســتقبلهم أهالــي مقاطعــة يوكــون الكنديــة الواقعة فــي القطب 
الشــمالي مطلــع فربايــر 2016 . تلــك المنطقــة التــي يقطنهــا عــدد مــن الســكان 
األصليــ�ي ال يزيــد عددهــم عــن 34 ألــف نســمة، نظــرًا لبعدهــا وشــدة برودتهــا 
طــوال الســنة. ويقــول عضــو برلمــان يوكــون الري باكتــل:" كنــا ســعداء بوصــول 
وطعــام  ملبــس  مــن  تحتاجــه  مــا  كل  توفــر  علــى  العائلة،وســنحرص  هــذه 

ومأوى". 

شــعوبًا  العالــم  عنهــم  تخلــى  القصة.ســوري�ون  وتنتهــي  تبــدأ  هكــذا 
وحكومــاًت. وتعاملــوا مــع ثورتهــم العظيمــة  بطــرق صادمة،وألبســوها ثيابــًا 
العالميــة  الحــرب  بعــد  انســانية  أزمــة  أعظــم  اعتربهــا  مــن  مختلفة،فمنهــم 
العالمي،ومصــدر  لألمــن  تهديــد  أنهــا  علــى  إليهــا  نظــر  مــن  الثانية،ومنهــم 
لإلرهــاب والقتــل، ومنهــم مــن رآهــا ثــورة تهــدد نظامه،ومــن الممكــن أن ت�ثــور 
شــعبه، ومنهــم مــن نظــر إليهــا بشــفقة وتردد،فحاربها كلٌّ بوســائلة العســكرية 
والماليــة واالعالمية،وإغــالق  األبــواب فــي وجــه هــؤالء المعذبــي الفاريــ�ن مــن 

لهــا.   القتــل والســادية،والتي ال رادع 

لــم يفهــم العالــم أنهــا ثــورة شــعب طالــب بكرامتــه اإلنســية المســلوبة قبــل 
المقاصــل  بوقــف  يطالــب  الديمقراطية.خــرج  الحيــاة  فــي  حقوقــه  يطلــب  أن 
والســجون التعســفية المؤبدة،واســتبداد الســلطة،والظلم االجتماعــي الــذي 
حــول البــالد الســورية إلــى ســجًن كبــر ، وإلــى مزرعــة يديرها آل األســد وأزالمهم 
من المخابرات والحزب�ي�ي،والتجار والسماسرة،والمخربي�ن،والمنافقي،والنفعي

يــن،وُكلُّ مــن لــه عالقــة بهــذا النظــام.

يواجهــون  وحدهــم  الســادس  ثورتهــم  عــام  نهايــة  فــي  الســوري�ون  يقــف 
طائفيــة  عصابــات  الروســية،وعمادها  الفاشســتية  عالمية،تقودهــا  وحوشــًا 
ايرانيــة، ومجموعــات ســورية أســدية متعفنــة. يدعمهــا صمــت عربــي، وتــردد 
غربــي حيــال مــا يجــري مــن حمامــات دم. يقــف الســوري�ون وهــم يعانــون أزمــة 
هوية،وأزمــة وطن،وأزمــة مــوت الضمــر العالمــي. يقــف الصامدون الســوري�ون 
مســلم  صالــح  وداعش،وعصابــات  وايــران  وروســيا  النظــام  إلجــرام  يتصــدون 
الكرديــة وتصفيــات جنــد األقصــى للثــوار األحــرار ، صامــدون وهــم موزعــون فــي 
خيــام المناطــق المحــررة، وعلــى جبهــات القتال،وفــي األحيــاء المحاصــرة داخــل 
المدن،وفــي األريــاف المبعــرثة،أو نازحــون لــدى القبائــل المناصــرة لهــم وســط  
البــوادي. يفقــدون كل مقومــات الحيــاة ؛ مــن نقــص فــي حاجاتهــم الضروريــة 
واألســاتذة  واألكاديميــون،  الفنانــون  والغذائية.ُيقتــل  والطبيــة  الدفاعيــة 
اإلطفاء،وتمــزق  المدني،وكــوادر  الدفــاع  ورجــال  والمســعفون،  واألطبــاء 
ودفعــات.  دفعــات  المعتقلــي  قوائــم  وتصفــى  والنســاء،  األطفــال  أجســاد 
واألبنيــة  العلميــة،  والمعاهــد  والمســاجد،والمدارس  المشــافي  تدمــر 
كل  ومــع  وعالمــي.  وأســدي  روســي  بطــران  الشــعبية  السكنية،واألســواق 
هــذا هــم الســوري�ون الصامــدون تراهــم يقولــون   "الحمــد هلل..مــا لنــا غــرك يــا 
اهلل" و"اهلل بعي".هــي الثــورة نفســها بــل وأعظــم مــن تلــك التــي صفــق لهــا 
العالــم العربــي واالســالمي جميعــه يــوم انقلــب االيرانيــ�ي علــى الشــاه ســنة 
1979، وهــي نفســها  التــي رفعــت لهــا شــعوب العالــم الحــر القبعــات واحتشــدت 
ــر وفيتنــام وجنــوب  ــا واألرجنتــي والجزائ فــي الســاجات يــوم انتصــرت فــي كوب
إفريقيــا والهنــد. هــي اليــوم فــي ســورية ؛ ثــورة يقودهــا ســوري�ون عــرب وغــر 
ــادوا بهــا منــذ لحظتهــم  عــرب، مســلمون وغــر مســلمون، يحملــون شــعارات ن
اجتماعية".ســيت�أخر  الســلمية"حرية.كرامة.عدالة  مظاهراتهــم  فــي  األولــى 
نصــر الســوري�ون ألنهــم وحدهــم ، ولكــن ثورتهــم لــن تفشــل. وت�كفــي شــرفًا 
أنهــا قالــت كل مجرمــي العالم.ويكفيهــا أنهــا ثــورة فاضحــة لمآمــرات الــدول 
العظمــى، وكاشــفة زيــف مدعــي الحريــات ومنظمــات حقــوق االنســان، ومعريــة 
عجــز األمــم المتحــدة، وزيــف الجامعــة العرب�يــة، والعجــز العربــي واالســالمي ال 

يمكــن تصــوره إطالقــًا.  

مــا ُيريــده الســوري�ون اليــوم فــي عــام ثــورة الكرامــة الســادس ليــس شــفقًة 
ثورتهــم  ت�رجــم  يحتاجــون صيحــًة  ،وإنمــا  مــن أي طــرف  تنظــرًا  أحــد، وال  مــن 



15

العدد السادس  -  نوفمرب/تشري�ن الثاني 2016

طائفــة  ألي  تنتمــي  ال  شــعبية  وثــورة  الباطــل،  علــى  الحــق  انتفاضــة  بأنهــا 
أومنطقــة أوعرق.ثــورة لهــا احرامهــا وقيمتهــا فــي ســجل التضحيــة االنســانية.

ويعــرّب عنهــا مــن يتبنــى ذلــك فــي وقفــاٍت واحتجاجــات اعالمية،واعتصامــات 
اعالميــة  بالقتل.وتقاريــ�ر  المعنيــة  المتحدة،والــدول  األمــم  ســفارات  أمــام 
وحقوقية،وأقــالم ُتعــرب عــن حجــم الكارثة،ومقاطعــة عرب�يــة واســالمية فعليــة 
اليــران وروســيا،وتعرية عرب�يــة لعمليــات االســتيطان االيرانيــة فــي المناطــق 
يوميًا،وفــق  ســكانها  تهجــر  يتــم  التــي  والحمصيــة"؛  الدمشــقية  الســورية" 
بيوتهــم  مــن  األصليــ�ي  الســكان  المتحدة،ُتخــرج  األمــم  عليهــا  ُتشــرف  ُهــدنٍ 
التــي ســكنوها مئــات الســني�ي. وُتســكن بديــالً عنهــم عائــالًت عراقيــة وايرانيــة 
العســكري فــي  البشــري  وأفغانيــة شــيعية مواليــة اليران،وتشــكل رصيدهــا 

ســورية، فــال ُيريــد الســوري�ون أكــرث مــن ذلــك.  

هكذا تعّث دون كيشوت

الطالب: محمد الخمايسة

رّبمــا، لــم يتمّكــن العــرب حتــى يومنــا هــذا، مــن 
اإلجمــاع علــى ترجمــة قاطعــة وحازمــة الســم 
روايــة دي ثربانتــس، فتــّم التصالــح علــى أكــرث 
صحــة  فــي  ُيطعــن  أن  دون  تســمية  مــن 
األخــرى؛ دون كيشــوت، دون كيخوتــي، دون 
كيخوتــه والعديــد مــن التســميات اّلتــي ّاخــذت 

اللفظ مرجًعا للتسمية، رّبما.

وال يمكــن بــأي شــكل أن نســمي هــذا خالًفــا، فحتميــة الخــالف هــي النــزاع، ولكــن 
األمــر مضــى بَســكينة تامــة، ودون أّيــة عواقــب إقصائيــة للمرجمــي، كمــا مضــى 
الجميــع علــى الروايــة مضــّي الكــرام الزاهديــن عــن سفاســف األمــور، فلــم تلــَق 
الشــعبية تلــك التــي وجدتهــا بــي الشــعوب الغرب�يــة طــوال 400 عــام خلــت منــذ 

نشــرها ألول مــرة، ولــم تهاجــم علــى حــّد ســواء. 

وللوهلــة األولــى، يمكــن أن ُتعتــرب هــذه الحالــة ســلوًكا محمــودًا؛ نظــرًا لعــدد 
النــزاالت الالمتناهيــة بــي رواد األدب المثقفــي منهــم والمســت�ثقفي، حــول 
الغنائيــة، ودوائــر  الحداثــة األدبيــة والفكريــة والفلســفية، وحتــى  إشــكاليات 
الحــوار المفرغــة التــي ال تســمن وال تغنــي مــن الشــرخ الحاصــل بــي فئــة تعتقــد 
أن األدب يجــب أن يكــون متعاطًيــا مــع المســاق العــام، وبــي فئــة تؤمــن بضــرورة 
أن يكــون األدب الحبــل الــذي ينتشــل المســاق العــام مــن مصائبــه ويســّره وفــق 
أهــواء الُنخب،وفقــط النخــب. إاّل أن هــذا الصــراع الفئــوي؛ ســاهم فــي إبقــاء 
منتخبــات المؤلفــات خارجــة عــن النقــاش الســائد، األمــر الــذي أبعدنــا عــن الخــوض 

فــي لــّب الفكــر وااللتصــاق بالقشــور. 

ومــا بــي اتهــام الفئــة الثانيــة لألولــى بالســفاقة والهبــوط بــاألدب لمصافــي 
اتهامــات  وبــي  ليمتطيــه.  هــّب ودّب  مــن  أمــام  المجــال  فتــح  العــوام؛ ممــا 
ــة بمكوثهــا فــي الــربج العاجــي وانســالخها عــن النســق. ُتحبــس  األولــى للثاني
فــي الــربج نفســه فئــة ثالثــة، نــأت بنفســها عــن هــذا النــزال، كونهــا ُترّكــز علــى 
اللــّب وال تلقــي بــاال للقشــور، فئــة دخلــت فــي عزلــة التجديد التي ت�أخــذ انتاجيتها 

ــا ليــس بهــّي، فأقصيــت مــن المشــهد عنــوًة.  وقًت

يقــول إدوارد ســعيد "إن مهمــة المثّقــف والمفّكــر ت�تطّلــب اليقظــة واالنتبــاه 
الشــائعة  األفــكار  أو  الحقائــق  أنصــاف  وراء  االنســياق  ورفــض  الــدوام،  علــى 
باســتمرار. ومــن شــأن هــذا أن يســتلزم واقعيــة مطــردة ثابتــة، ويســتلزم طاقــة 
عقالنيــة فائقــة، وكفاحــًا معقــدًا للحفــاظ علــى التــوازن بــي مشــكالت الــذات عنــد 
الفــرد )فــي إحــدى الكفتــي( ومتطلبــات النشــر واإلفصــاح عــن الــرأي علنــًا )فــي 
الكفــة األخــرى( وذلــك هــو الــذي يجعــل منــه جهــدًا دائبــًا متواصــالً، ال يكتمــل قــط، 

وال بــد أن تعيبــه عيــوب".

ومــا يؤكــد فكــرة حتميــة اســتطراد الجهــود لــدى "الفئــة الثالثــة" المعزولــة، هــو 
أننــي حاولــت جاهــدًا أن أقتطــع مــا اقتبســته أعــاله؛ الســتغالل ذات المســاحة 
رّبمــا القتبــاس آخــر أو تعقيــب، وبعــد عبــث المحــاوالت، أيقنــت جازًما بــأن االقتباس 
أخــذ مــن إدوارد ســعيد ربمــا ســاعة أو يومــا ليختزلــه، بعــد أن كان صفحــة أو 10 

صفحــات. 

وعليــه، فــإّن المثّقــف أو المفّكــر )مــع اختــالف وظيفــة كّل منهمــا(، إن اتخــذ 
التصحيحّيــة، ولــم  أو  النهضوّيــة  القضايــا  التعامــل مــع  منحــى شــمولًيا فــي 
يلجــأ لمســار التعامــل مــع المســائل الطارئــة واحــدة واحــدة، وباإلفصــاح الــذي 
يبقيــه علــى صلــة بالعامــة، فــإن ذلــك ســيعزله عــن الـ"ترنــد" الســائد - إن صّحــت 
التســمية- ، وي�جعلــه خامــدًا مــن ناحيــة الت�أثــر علــى المجتمعــات المحلّيــة، تــارًكا 
الفئ�تــي األولــى والثانيــة لتســّيد المشــهد وهــو مــا يــؤدي، رّبمــا، إلــى تشــتيت 
المجتمعــات وتخريــب وعيهــا، وأن هــذه اآلراء – وحدهــا – تمّكــن المجتمعــات في 
أحســن األحــوال، مــن الجلــوس علــى حافــة النهضــة ومعرفــة شــكلها وحالتهــا، 

وال تخوّلهــا لالنغمــاس فيهــا. 

المعضلــة الجّمــة ت�تلخــص فــي أن المجتمعــات العرب�يــة الحديثــة تفتقــر لإليمــان 
للنقطــة  يوصلنــي  وهــذا  أطفالهــا،  ال  األم،  للغنيمــة  والنظــر  باالستشــراف، 
التــي أخــذت منــي كل هــذه المقدمــة ألتمكــن مــن تناولهــا دون  المحوريــة 
ــر والمثقــف الحقيقــي عــن المشــهد،  ت�أنيــب فــي الضمــر، وهــي تغي�يــب المفّك
ــاب  ســواء أكان ذلــك مــن المثقــف نفســه لألســباب التــي ذكرتهــا، أو بســبب غي
المنّصــة التــي تمّكنــه مــن الوصــول للعامــة، وفــي هــذه الحالــة ال يمكــن لمواقع 
التواصــل االجتماعــي أن تعالــج القضيــة، بــل هــي ســبب فــي المشــكلة، ألن هــذه 
المواقــع تخضــع لنظريــة الت�أثــر االنتقائــي، الــذي يســتلزم خلــق جســر ربــط بــي 
العامــة والفئــة الثالثــة وتعريضهــا لهــا، بــدال مــن أن ُتــ�رك للفئــات التــي امتلكــت 
شــهرة ال تســتحقها، وهنــا يأتــي دور وســائل اإلعــالم فــي اتخــاذ مســؤولية بنــاء 
هــذا الجســر، وأن تنــأى بنفســها - أي وســائل اإلعــالم-، عــن موقــف عامــل رفــع 
الســتائر فــي المســرح، الــذي ال يملــك حريــة قــرار رفــع الســتارة عــن العــرض وال 

قــرار إســدالها، وال يتمّكــن حتــى مــن التصفيــق او االســتهجان فــي الخاتمــة. 

ت�تخــذه معظــم وســائل اإلعــالم، يعــود آلليــة التعاطــي  الــذي  هــذا الموقــف 
ــز علــى تــداول  مــع القيمــة الخربيــة وفــق قاعــدة العــرض والطلــب، والتــي ترّك
المواضيــع التــي ُيعلــم مســبقا أنهــا ُتالقــي رواًجــا وجــدالً، وت�تماشــى مــع فكــر 
علــى  المطّلــة  الحافــة  علــى  أبقتهــم  التــي  ذاتهــا  واهتماماتهــم؛  العامــة 

النهضــة. 

ومــن هنــا، بإمكاننــا القــول، إن وســائل اإلعــالم العرب�ية جعلت النســق االجتماعي 
حــارس البوابــة األوحــد، لغايــات توســيع قاعــدة القــراء ومــا يرتــب عليــه مــن 
منافــع اقتصاديــة دون النظــر لمغبتهــا األخالقيــة والثقافيــة، بــل تعــّدت إلــى 
ابتــداع أحــداث تســاهم فــي إرضــاء رغبــات العامــة، عــرب التنّصــت علــى األكاذيــب 
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الدارجــة، تنتشــلها، تنفــث غبارهــا، وتعيــد تجميلهــا بقالــب يوحــي بالمهنّيــة، مــن 
ثــّم تعرضهــا للقــارئ كوجبــة جديــدة، لتشــعره بــأن مــا كان يرّوجــه مــن خيــاالت قــد 
ثبــت حقيقتــه، فت�توطــد عالقتــه بالوســيلة اإلعالميــة التــي ربتت علــى كتفه في 

الوقــت الــذي تنّكــر الجميــع منــه. 

ففــي هــذا المحيــط ال أحــد معنــّي بقلــب المعلومــة، أّيــة معلومــة، وتفّحــص بلــد 
المنشــأ.. الــكل يريــد أن يســمع مــا يحــب ســماعه، ال مــا يجــب عليــه ســماعه.

 Journal of Personality and Social" " وتعرضــت دراســة منشــورة فــي مجلــة
Psychology عــام 1998 لهــذا الجانــب ، عــرب إحــدى التجــارب التــي أجريــت علــى 
مجموعــة مــن األشــخاص، أظهــرت أن أغلبيــة العــوام يخافــون مــن الواقــع الــذي 
ال يعجبهــم وال يتفــق مــع أهوائهــم، فــال يمكــن أن يشــككوا فــي أي معلومــات 
ت�تفــق مــع أهوائهــم حتــى لــو كانــت خاطئــة مئــة بالمئــة، بمقابــل ذلــك، فإنهــم 
يشــككون فــي مصداقيــة أي معلومــات ت�تعــارض مــع اهوائهــم أو تشــعرهم 
بأنهــم معرضــي للخطــر، حتــى لــو كانــت تلك المعلومــات مّدعمة بأدلــة وحقائق 

تؤكدهــا. 

نحــن بحاجــة لوســائل إعــالم تربط الفئــات الثالث، وت�كوَن ذات توســعّية جماهرّية، 
وتصطبــغ بثقــة العــوام. َتعمــد علــى صــدم الجماهــر بالحقائــق، وبالوقــت ذاتــه 
متقّبلــة،  عامــة  شــخصيات  عــرب  ســلس؛  بأســلوب  الســائدة  المعتقــدات  تفّنــد 
تمســك بيــد الفئــات الثــالث وتســمح لهــا باالنغمــاس فــي قالــب تشــاركي مــع 
المجتمــع، وُتمّكنهــا مــن طــرح آرائهــا مهمــا كانــت صادمــة ومنفــّرة. إذ يمكننــا 
الفرنســية  الثــورة  مــن  ابتــداًء  النهضويــة  التجــارب  مــن  بالعديــد  االستشــهاد 
وتفنيدهــا للمســار الفكــري الســائد، إلــى جهــود مالكــوم اكــس ومارتــن لوثــر 
كنــغ، وليــس انتهــاًء بثــورات الرب�يــع العربــي التــي ســاهمت ولــو بشــكل محــدود 
فــي هــدم كثــر مــن المعتقــدات التــي كانــت ســائدة، فضــال عــن تمكّنهــا مــن ردم 
جــزء مــن الهــّوة بــي الفئــات المثقفــة والعــوام، ودمجهــم فــي هــّم تشــاركي، 

أو علــى األقــل محاولــة ذلــك. 

وســائل اإلعــالم يجــب أن ال تــ�ردد فــي عــرض أيــة آراء أو حقائــق، دون النظــر لحجم 
الهــّزة التــي ســتحدثها فــي معتقــدات العامــة، فرحلــة مخــاض النهضــة، يتخللهــا 

الكثــر مــن األلــم، ووالدة جديــدة.

كلماٌت فوق شاهِد قبر

الطالب: ُمصطفى حسن

)1(
كان األبد ..

في ظلمة الليلِ العنيدِة
يت�ئد

ولنقطة الضوِء الوليدة
ُمتََّقد..

فوق اللحوِد الشائهة،
فوق اآلثارِ الغابرة.

فوق البقايا؛ َتْشَتِدْد
ِ وتدوُر كعينّي المجنون

إذا ُوئد.
ت�راقُص األجداُث من حولي،
وت�ئنُّ في صمٍت .. وتزوي.

في جيِدها حبُل المسد.
واألبد..

الزال في صمٍت يجيُء
و يت�ئد.

)2(
جاء الصباُح مشرًدا مهموم

ِ الغيوم.. َعرَبَ الُشقوقِ، أطلَّ من بي
فيِه بقايا من آمالٍ قد زوت،

وتعلقت بالدربِ في ليلٍ بهيم..
فت�ألمت .. وتعذبت ..
وت�آمرت؛ ثم انتهت.

جاء الصباُح مشّرًدا مكلوم..
ويشُع في موٍت كأضواء النجوم
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“أنا لم أمت"  ... "أنا لم أمت".
وأدُق وحدي على جِدارِ المقربة

أهذي واستجدي المروَج على امتداِد المنتهى
“أنا لم أمت".

قلبي يدقُّ .. وليَّ عٌي قد ترى
وفي وجودي بعُض يٍد..

قد عَلت.
“أنا لم أمت"

الدوُد ينخُر في البقايا وفي الرثى..
وحدي علقُت بشقِ هذي المقربة..

حولى رفاُت األصدقاِء مبعرثة..
وت�آمرت؛

ضحكُة الموِت العنيدُة..
وانتشت.

)3(
وحدى أدقُّ على جدرانِ مقربتى

فتولوُل األصداُء خارجًة
قد تعرب األنهاَر واألسواْر.
ت�تسلَق األمواَج واألقداْر.
هل أبحرت عرَب الوجوِد ؟

تدقُّ أبواَب الحياِة الموصدة ؟
أو قد عَلت..

موجَة البحرِ البعيدَة ..واهتدت؟
وحدي أدقُّ على جدرانِ مقربتى

فتشُدنى الظلماُء لألبِد..
عيناي تاقت لألمل

وذراعى واصلت العمل
ْت. وت�ألمَّ

وعربُت ِشقَّ المقربة
صمًتا وخوًفـا في الخفاِء

وفي شتت
فتبدلت دنياي من حولى

وتفتحت.
)4(

وحدي بأكفانى أدوُر بال اهتداء
أهو الجنوُن أم الشقاء؟

الشمُس ميتُة الضياء.
والنهاُر المستحيُل أتى وي�رفُل في الحياء.

حتى أسوار الجبال..

ُمدَّْت؛ وجاوزِت الخيال
هذا ُمحاٌل حًقا ..!!
أم أّن هذا محال؟

**
وحدي بأكفاني أجوُل على الرمال..

من حولى قد نهَض المواُت وسال ومن حول التالل
بعُض الرماِم ترنحت 

وتساقطت .. في ضجعِة األبِد
وتقّدمت أسمال.

وأَجْلُت من حولى البصر
فإذا الجباُل تسّورت مثل الُحفر

فيها نقوٌش وصور .

تحكى نبوءات مضت.
عن أساليب القدر .

والموُت لو يوًما أتى
في جيدِه أجيال ..

هذا ُمحاٌل 
أم أن هذا من تخاريف الضالل !

)5(
كانت نبوءات قديمة

ِقَدَم أحالم البشر
طمستها آثاُر الرمام

في يقظٍة ملهوفٍة من ضجعِة األبِد
ومررُت أقرأ هاتيك الصور

وتهوُم من حولى الرياُح ..
وقد بدا يهمى مطر

خطواُت أقداٍم تلوُح على الرمال
نرثاُت دٍم.

بعُض أغاللِ الحبال ..
وبعُض أوراقِ الشجر..

من غابٍة على مرمى البصر.
حولى تنازعُت الرماُم طريقها نحو اللحود

والبعُض ناح من الضياِء..
إذا َغّشى البصر

ِ وحدي خطوُت إلى الجبال
أقفو األثر ..

وتلوح في رأسي .. صوُر النبوءِة ..

والقدر .
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تخــصُّ دواًل أخــرى، ورغــم أنهــم لــم يعيشــوا فيهــا بــل ومنهــم مــن لــم يزرهــا 
يوًمــا، وكلمــة "القضيــة" هــي دائًمــا ذات داللــة واضحــة بالنســبة لهــم، هــي 
القضيــة األســمى عندهــم ولــو قّصــروا، أم القضايــا ومحورهــا. شــخصًيا يحلــو 
لــي أن أدعوهــا "ِلْبــالد" )بــدون نطــق األلــف وبتســكي البــاء( كمــا يدعونهــا مــن 
يعيشــون فيهــا، وكمــا يدعــو الهنــدي وطنــه، أقولهــا وأحــاول استشــعار أنــي 
كنــُت هنــاك، ليــس بجســدي -صحيــح- لكننــي واثقــة أننــي كنــت هنــاك فــي األزل 

علــى شــاكلٍة مــا.

ســّمى الرســول –صلــى اهلل عليــه وســلم- مــن عاصــروه ورأوه )أصحابــه(، 
وســمى مــن آمنــوا بــه ولــم يــروه )إخوانــه(، كان عليــه الصــالة والســالم يــدرك 
معنــى وقيمــة أن تؤمــن بمــا لــم تــر ولــم ت�تفاعــل معــه وإنمــا صدقتــه بقلبــك 
وتبعتــه بعقلــك، ذلــك اإليمــان الــذي يجعــل روحــك ت�ثــب وحواســك تنتبــه ألجــل 
شــيء عميــق أدركتــه بداخلــك ولــم تخالطــه جوارحــك. فــي تلــك الحالــة كان 
اإليمــان هــو إيمانهــم بالنبــي الكريــم والديــن الــذي أنــزل بــه، أمــا فــي حديثنــا 
هــذا فهــو اإليمــان بالوطــن وقضيتــه كقضيــة وطنيــة خالصــة، إضافــة لكونهــا 

قوميــة ودينيــة وإنســانية فــي دوائــر أوســع. 

ال أحــاول هنــا  إضفــاء أي تفضيــل أو نبــلٍ خــاص علــى فلســطينيي الشــتات 
)إطالًقــا وطبًعــا(، لكننــي أحــاول فقــط أن أقــول أنــه فــي ظــل البعــد واالنفصــال 
فــإن وجــود واســتمرار العالقــة بالوطــن األم ومــا يخالــط ذلــك مــن مشــاعر، 
هــو حتًمــا أصعــب مــن وجودهــا واســتمرارها لــدى مــن يقطــن ذلــك الوطــن 
فت�كــون هــي نتيجــة طبيعيــة لموقعــه مــن هــذا العالــم وواقعــه المعــاش 
بصفــة يوميــة، وعليــه فــال يصــح أدبًيــا وال منطقًيــا انتقــاص "فلســطينيتهم" 
ولــو علــى أرضيــة عــدم معيشــتهم فيهــا، ومــن حقنــا أن َنعَجــب ممــن يجــرؤ 
علــى ذلــك. إن فلســطيني الشــتات وإن اخَتلــَف قليــاًل فهــو فلســطيني كامــل.. 

ــا. تماًم

مــن  ينتقــص  مــن  مثــاًل  عقديــن  بعــد  نشــهد  أن  يعقــل  هــل  أتســاءل:  ختاًمــا 
الالجئــي إن اســتمرت أزمتهــم؟ هــل ســتظهر  الثانــي مــن  الجيــل  "ســورية" 
ســاقتهم  التــي  األرض  بقعــة  علــى  بنــاًء  والهوياتــة"  الوطنيــة  "الطبقيــة 

قســًرا؟ إليهــا  أقدارهــم 

فلسطيني كامل.. متاًما

الطالبة: منى هداية

تســأله  حــي  الهنــدي  يقــول  الدوحــة  فــي 
عــن وجهــة ســفره: "فيــه ُروه بِــالد"، "بــالد" 
هــي  التعريــف-  أل  وبــدون  البــاء  -بكســر 
الكلمــة األثــرة التــي ت�ت�كــرر فــي حديثــه عــن 
وطنــه، أســرته، وخططــه المســتقبلية هنــاك. 
جــًدا،  حميمــًة  داللــًة  تحمــل  الكلمــة  هــذه 
أعماقــي.  فــي  مــا  أســمعها فتمــسُّ شــيًئا 
مشــاعر  نحمــل  الشــتات-  –فلســطينيو  نحــن 
مختلطــة ومعّقــدة فيمــا يخــص الوطــن ومــا 
أننــا  كيــف  نشــرح  أن  دائًمــا  علينــا  يتعــي  وأحــالم،  أحاديــث  مــن  حولــه  يــدور 
ننتمــي إلــى حيــث نقيــم، شــيء يشــبه العالقــة بالوطــن، أو هــو شــكٌل مختلــف 
مــن هــذه العالقــة، ثــم يتعــي أن نشــرَح أيًضــا كيــف أننــا -فــي ذات الوقــت- 
ننتمــي إلــى "فلســطي" حيــث غاصــت جذورنــا وعــاش أجدادنــا حياتهــم. نســميه 
َوطًنــا، ونحبــه، غــر أن عالقتنــا بــه -هــو اآلخــر- ذات شــكل مختلــف عمــا هــو 
ال  العالقتــي  تانــك  فــي شــكل  االختــالف  أن  مــع مالحظــة  طبيعــي ومعتــاد، 
بــي  االفراضيــة  العالقــة  مــن  ووفــاًء  وانتمــاًء  متانــة  أقــل  أنهمــا  يعنــي 

مواطــنٍ ووطــنٍ َطوى في ربوعِه ِســِنّي العمر.

إّن هذيــن الشــكلي المختلفــي مــن العالقــة فيهمــا َتعــٌب َخفــي يحُســه مــن 
ال  إنهمــا  مســتقًرا.  أو  ــا  مرفهًّ وعــاش  أحوالــه  تيســرت  مهمــا  األمــر  جــّرب 
هــؤالء  خيــاالت  فــي  وحشــًة  يزرعــان  لكنهمــا  أبنائهــا،  بــّر  األوطــان  ُينِقصــان 
األبنــاء ووعيهــم بذاتهــم، وفــي شــيٍء مــن تفاصيــل حياتهــم، تصبــح األمــور 
يجيبــون  حــي  ذواتهــم  فــي  ويتوهــون  تفســرها،  فــي  وأصعــب  أغــرب 
تعيشــون  أهــا!  فيهــا؟  "تعيشــون  الســائل  فيســتطرد  فلســطينيون  بأنهــم 
فــي الخــارج.."، وُيتبــع كلماتــه بإيمــاءه توحــي بأنــه لــم يســتقبل كلمــة "أنــا 
)ذهنيــة  كتابــه  فــي  ســعيد  إدوارد  يقــول  بالضبــط.  هــي  كمــا  فلســطيني" 
الشــتاء: ت�أمــالت حــول الحيــاة فــي المنفــى(: "المنفــى هــّوة قســرية ال تنجســر 
بــي الكائــن البشــري وموطنــه األصلــي، وبــي النفــس ووطنهــا الحقيقــي، 
ــا كانــت إنجــازات  وال يمكــن التغّلــب علــى الحــزن الناجــم عــن هــذا االنقطــاع. وأًي

الفقــد".  الــدوام إلحســاس  المنفــّي، فإنهــا خاضعــة علــى 

مــن  فلســطينيًة  أقــّل  الشــتات  فلســطينيي  اعتبــار  إلــى  َينــزِع  مــن  ثمــة 
غرهــم، وفــي ذلــك َمدعــاة للعجــب، علــى األقــل فــي نظــري. إنهــم لــم َيــروا 
"فلســطي" ولــم يعيشــوا فيهــا، بــل وعاشــوا َوْســَط ســياقاٍت ثقافيــة منفصلة 
إلــى حــٍد كبــر فــي غالــب الوقــت، ورغــم ذلــك فقــد أحبوهــا بصــدق، آمنــوا بهــا 
كوطــن، حافظــوا علــى هويتهــم ولهجتهــم الفلســطينية الفاقعــة والتــي 
مهمــا اختلطــت بغرهــا مــن لهجــات ســتعرفها حتًمــا. تــ�كاُد ال تجــد ِمــن نســائهم 
ــه كطــاووس وتســكنه كمــالٍذ  ــا فلســطينًيا مطــرًزا ت�تباهــى ب ــن ال تملــك ثوًب َم
يشــعرها بأنهــا هــي هــي، ولطالمــا َضَربــت أرجــُل رجالهــم أرض الشــتات علــى 
أنغــام "الدحّيــة" ودبكــت فوقهــا، ال اختــزااًل لمفهــوم الوطــن وإنمــا كحبــاٍت 
علــى  بقــوة  حاضــرون  و"المســخن"  و"المقلوبــة"  "المجــدرة"  ترابــه،  مــن 
موائدهــم، و"الكنافــة" هــي ملكــة المناســبات. إجاباتهــم عــن ســؤال "مــن 
أيــن أنــت؟" لــم تخــُل يوًمــا مــن اســم فلســطي رغــم حملهــم لوثائــق ســفر 
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عن تحديات الحكومات العربية وثقافة يل الذراع

الطالب: وائل دخيلي

كثــرا مــا تحدثنــا فــي حياتنــا المعاصــرة عــن 
الممنهجــة  والسياســات  الدولــة  تســلط 
فــرض  ســبيل  فــي  ت�تخذهــا  أن  يمكــن  التــي 
ــاري علــى المواطنــي  سياســة أو نظــام اجب
فــي  كباحثــي  جميعــا  تداولنــا  مــا  وكثــرا 
والسياســات  والقانــون  واالقتصــاد  االدارة 
أن  خاللهــا  مــن  يمكــن  التــي  األدوات  عــن 
تقــوم الدولــة بفــرض هاتــه السياســة بقــوة 
الســلطة وقــوة القانــون وقــد زاد االهتمــام 
بهــذا الموضــوع بعــد سلســة الثــورات العرب�يــة المت�تاليــة فــي الفــرة األخــرة 
والتــي زادت بشــكل او بآخــر مــن األبحــاث التــي تضــع الدولــة فــي المســرح 
المركــزي لألحــداث ودراســتها مــن عديــد المداخــل والنظريــات التــي تؤكــد أو 
تفنــد تســببها فــي مشــكلة مــا مــن عدمهــا ,ولكــن قليلــة جــدا تلــك األبحــاث 
التــي تضــع الدولــة كمتغــر تابــع فــي اطــار عالقتهــا بالفواعــل الداخليــة لهــا 
والتــي تؤثــر أشــد ت�أثــر علــى مخرجــات سياســاتها االقتصاديــة واالجتماعيــة, 
فالحكومــات اليــوم وأعنــي بالذكــر  الحكومــات العرب�يــة التــي تمــارس عليهــا 
ــل  ضغوطــات يوميةبالنحــو الــذي ال يجعلهــا ملزمــة بتقديــم الخدمــات فقــط ب
وثباتهــا  اســتقراراها  علــى  والخــوف  الفعــل  ردات  بتوقــع  ملزمــة  تجعلهــا 
أيضــا,اذ أن هــذه الضغوطــات تــربز فــي عــدة عناصــر  مؤثــرة تبــي مــدى التحــول 
يســمى  فيمــا  االنخــراط  منــذ  عالمنــا  بهــا  انتقــل  التــي  النوعيــة  والنقلــة 
بايجابياتهــا  منظومتهــا  فــي  تماهينــا  قــد  أبينــا  أم  شــئنا  التــي  العولمــة 
محــاوالت  فــي  كبــر  بشــكل  ســاهمت  العولمــة  هاتــه  ولعــل  وســلبياتها 
التطويــ�ر المت�تاليــة للحكومــات وجعلهــا تحــت ضغــط مســتمر اضافــة الــى عــدة 

ضغــوات أخــرى  لعل أبرزها التالي:

للجميع  صارت  املعرفة 

وأحيانــا  والتلفزيــ�ون  الصحــف  مصدرهــا  ســابقا  المعلومــات  كانــت  فقــد 
يكــون مصدرهــا الوحيــد المصــدر الحكومــي ولكــن صــارت المعلومــات اليــوم 
مفتوحــة وموجــودة بســهولة علــى االعــالم التشــاركي لجميــع المواطنــي 

مستمرة املقارنات 

قبــل 20 أو 25 ســنة لــم نكــن نســمع عــن تنافســية الدولــة أو أن هنــاك دولــة 
ذلــك  بعــد  لكــن  المجــاالت  كل  فــي  او  معــي  مجــال  فــي  أخــرى  مــن  أحســن 
الحظنــا الــى اليــوم كميــة التقاريــ�ر التــي تصــدر و تقــارن  كل الــدول فــي كل 
نواحــي العمــل الحكومــي ســواءا فــي التعليم,الصحــة فــي الشــفافية الــخ...
وبالتالــي لــم يعــد االعتمــاد كثــرا علــى تقاريــ�ر الدولــة عــن ذاتهــا بــل صــار 
ضغــط  عنصــر  بدورهــا  تشــكل  التــي  المنظمــات  تقاريــ�ر  علــى  أكــرث  االعتمــاد 

مهــم علــى الحكومــة 

التوقعات مطردة ومتحولة

ونتحــدث هنــا عــن توقعــات المواطنــي والمتعاملــي الذيــن فــي احت�كاكهــم 
بخدمــات القطــاع الخــاص صــارت توقعاتهــم بالنســبة للقطــاع العــام الحصــول 

علــى الخدمــة بصــورة لحظيــة بمثــل خدمــة القطــاع الخــاص

ازدياد أعداد السكان  

ان االزديــاد المتواصــل فــي عــدد الســكان يمثــل عائقــا كبــرا للحكومــات فــي 
تغطيــة كل المجتمــع مــن ناحيــة خدميــة وبالتالــي فــان الحكومــات لــم تعــد قادرة 

لوحدهــا علــى توفــر المــدارس والطرقــات والمواصــالت ...

وجود  مشاكل معقدة 

مثــل البطالــة التــي ال يمكــن حلهــا بجهــة حكوميــة واحــدة مثــل وزارة العمــل أو 
وزارة االقتصــاد  ولعلــي أســتحضر فــي هــذا الخصــوص وزيــ�را ســابقا للشــغل فــي 
الجمهوريــة التونســية مــا بعــد الثــورة حــي صــرح فــي احــدى االذاعــات أن مهمــة 
وزارة التشــغيل ليــس التشــغيل ممــا أطلــق العنــان لموجــة ســخرية عارمــة فــي 
الشــارع التونســي آنــذاك ولكــن يبــدو أن هــذا التصريــ�ح كان محقــا فيــه الــى أبعــد 
الحــدود ألن التشــغيل وحــل مشــكلة البطالــة يجــب أن يكــون مــن خــالل عمــل 
مشــرك لســتة أو ســبعة جهــات حكوميــة ت�تابــع وتنفــذ الخطــة االســراتيجية لحــل 

هاتــه المشــكلة وليســت مهمــة جهــة حكوميــة متعهــدة بملــف التشــغيل

الشباب العريب 

يمثــل الشــباب العربــي اليــوم أكــرب  مؤثــر علــى الحكومــات فــي منطقتنــا النــه 
جيــل مختلــف تمامــا عــن األجيــال الســابقة فهــو ال يقبــل المعلومــات الحكوميــة 
كمــا هــي وال يقبــل التعلــم بطــرق تقليديــة فــي ظــل وجــود االنرنــت وجيــل 
يهتــم كثــرا بالتغيــ�ر وتطويــ�ر المجتمــع وليــس لــه الحوافــز الماديــة التــي كانــت 
موجــودة بالســابق وهــو مــا يكــون هاجســا مرعبــا لحكومــات دولنــا العرب�يــة 

للتطويــ�ر المســتمر .

نستحســنها  صرنــا  ضغوطــات  حقــا  تمثــل  التحديــات  هاتــه  فــان  وبالتالــي 
كمجتمــع عربــي حتــى تســعى حكوماتنــا الــى التغيــ�ر حتــى وان كانــت رغبتهــا 
المزيــ�ج  مــن  الجديــد  التيــار   هــذا  صــد  فــي  تعنــت  أنمــا  متعنتــة  السياســية 
المقلــق المت�كــون مــن الحريــة والعولمــة ولكــن أحيانــا مــا ت�كــون هاتــه الحريــة 
مقلقــة للحكومــات الــى درجــة التعنــت فــي معارضــة المصلحــة العامــة التــي 
تخالــف المصلحــة الخاصــة ولعلــي مــن خــالل هــذا الطــرح أعــود الــى مــا أســميه 
ــذراع" التــي صــارت مخيمــة علــى الثقافــة التونســية مثــال مــن  "ثقافــة لــي ال
ت�تغــول فــي الفردانيــة المتوحشــة  نقابــات وفئــات مهنيــة غالــت أو تراهــا 
واالســتماتة علــى طلــب اســتحقاقات وقطــع الطــرق واغــالق المــدن وتعطيــل 
المصالــح العامــة والخاصــة والتفكــر  بمنطــق العــدو للدولــة وليــس الشــريك 
ــاز ولعلــي أذكــر فــي هــذا الصــدد مــا ســاد ويســود  و منطــق انتهــازي بامتي
الــى اليــوم مــن حــاالت مت�كــررة الغــالق الطــرق واغــالق المنشــآت الصناعيــة 
مثــل شــركة فســفاط قفصــة وشــركة بروفــاك اللتــان عانتــا مــن هاتــه الثقافــة 
القاتلــة القتصــاد الدولــة علــى المــدى اآلنــي القريــب والبعيــد المــدى ,اذ ال 
بــد علــى الحكومــات اليــوم أن تخلــق قنــوات تواصــل مــع الفئــات المختلفــة 
فــي مجتمعاتهــا وتدعــم عنصــر الشــفافية فــي موازناتهــا وسياســاتها حتــى 
المطروحــة  والفــرص  والتهديــدات  باالمكانيــات   بينــة  علــى  الشــعب  يكــون 

وتدفعــه أن يصــر شــريكا فــي بنــاء الدولــة واقتصادهــا. 
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الطالب: أحمد حسني

مــا أخّطــه مــن ســطور ليــس نســًجا مــن الخيــال 
خواطــر  وال  واإلثــارة،  الوهــم  مــن  ضرًبــا  وال 
عابــرًة كتبــت بريشــٍة مرّنحــٍة مــع الريــ�ح حيــث 
المســتحيل  إلــى  الوصــول  ت�تمنــى  تميــل، 
إّنمــا  دليــل،  أو  هدايــة  دون  الــدرب  وتســلك 
هــي حقيقــة الســهم الغائــر فــي قلــب الجســد 
الصــرب  حلــل  عليــه  ذابــت  الــذي  المنهــك 
ــات بــي  ــن، فب ــاء  ة الواعدي واهــرأت عليــه عب
الســماء والطــارق، يــدور فــي حلقــٍة مفرغــٍة 
بــي حاقــٍد وحاســٍد ومــارقٍ. هنــاك حيــث يحّطــم الليــل بهجــة الحالمــي، ويســلبهم 
إرادة الوصــول، وينازعهــم شــوق العبــور إلــى حيــث ضفــاف الطمــوح العامــرة 

باألمل المفعمة بكلِّ جميلٍ.  

عــن مدينــة حاضــرة البحــر أتحــدث أرهقــت الغــزاة وكّســرت شــوكة الطامعــي، 
وألهبــت األرض جمــًرا وأشــعلت الســماء لهًبــا، وكانــت صخــرة الفنــاء لجــربوت 
ي حديــٍث ســيحوي خفايــا مــا نســجته حروف  تحــدث، واأ العابثــي. عــن غــزة هاشــم، اأ

اســمها، وخّبأتــه تصاريــف الزمــان فــي طياتــه. 

أربعــة مــن الطلبــة الغزيــ�ي )إيمــان، سلســبيل، محّمــد وي�وســف( الذيــن قبلــوا 
فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا وصلــوا مت�أخريــ�ن عــن زمالئهــم؛ فلــم 
يتمكنــوا مــن اجتيــاز الجحيــم فــي الوقــت المحــّدد ليلتحقــوا بمقاعدهــم مــع 
باقــي زمالئهــم. )طلبــة غــّزة( حلمهــم الناجــي مــن القصــف والدمــار والتجويــع 
والحصــار يعــربون بــه الجحيــم فــي ســبيل الخــالص مــن القهــر والظلــم المطبــق 
عليهــم وعلــى كّل غــزّي . طالــت بهــم الســنون العجــاف، ومــا زالــت ت�تخطفهــم 
كالليــب القريــب والبعيــد، تبتزهــم، وتذلهــم وت�كيــد كّل الكيــد حتــى تنحنــي منهــم 

الهامــات التــي جبلــت برمــل العــز ودمــاء الطهــر...

لــكلٍ مــن هــؤالء الطلبــة حكايــة، ترويهــا تفاصيــل وجوههــم وتصــدح بهــا نــربات 
أصواتهــم وت�أّلقــات عيونهــم، تخّيــم عليهم الدهشــة، وتســتحوذ علــى محّياهم 
ســيٍر طــال ســجنه،  أمــارات الحبــور التــي ال نــرى انبالجهــا إال فــي تقاســيم وجــه اأ
وتســرب إلــى حنايــا نفســه اإلحبــاط، وفقــد األمــل باالنعتــاق، وفجــأًة هــو حــٌر 

طليــٌق... 

فتشــت قواميــس الحيــاة ومعاجــم اإلنســانّية وقراطيــس الضمائــر، فلــم أجــد 
ــ�ح وال  فيهــا معابــر وال حواجــز وال ابتــزاز وال تنســيق وال رفــض وال منــع وال تصري
إذالل وال إحبــاط،،، فوجدتهــا فــي أســفار الغزيــ�ي،،، فــي كتــاب اســمه )جحيــم 
شــباهه،  واأ االحتاللــّي  إيــ�رز  حتــى  المصــرّي  رفــح  مــن  تمتــد  العبــور( صفحاتــه 
والرمــل والبحــر ملتهبــان، وأينمــا اتجهــت فــال تــرى ســوى األشــياك والجــدران. 
الخــروج أو الدخــول إلــى غــزة بمثابــة رحلــٍة عــرب المســتحيل، الــوداع فيها حقيقي 
متــي، فالداخــل قــد ال يخــرج والخــارج قــد ال يدخــل وبينهمــا ألــم االنتظــار الــذي 
يفتــك بالنفــس، ويطيــح ببســمة الوجــه ويحيلهــا إلــى دمعــاٍت تنهمــر مــع كّل 
يبتّزهــم سماســرة   ،ٍ فــَرج ثغــرة  أو   ٍ انبــالج يأخــذ معــه فرصــة  غــروب شــمس، 
مــن  ليقطعــوا  حاجتهــم  فيســتغلون  الفســاد،  ثعالــب  بهــم  وتمكــر  الحاجــات، 
أجســادهم وينهشــوا أرزاقهــم ويأخــذوا أقواتهــم إن وجــدت، فــي ســبيل وعوٍد  

بالخــروج اآلمــن الميّســر، التــي غالبــا مــا ت�كــون كاذبــة وغــادرة... ويكفيــك أن تضــع 
)ســيناري�و( لســفر يســتغرق منــك أياًمــا بعــد انتظــارك أشــهًرا، فــي عصــٍر يســّمى 
عصــر الســرعة والت�كنولوجيــا، والمســافة بــي نقطتــي عبــورك ال ت�تجــاوز الثــالث 
ســاعات، فمــا الــذي يحــاك فــي كواليــس الظــالم داخــل تلــك المعابــر... وأذّكــرك 

بــأّن غــزة هــي مدينــٌة لبنــي البشــر!!!

ن نعلــن رفضنــا لتقي�يــد  وأخــرا فــإن إنســانّيتنا تحّتــم علينــا أن نــربز قضّيتهــم واأ
األمــل وتحطيــم الحلــم الــذي يكمــل إنســانّية كّل غــزيٍ واعــٍد، يــروم بنــاء نفســه، 

ــه.  ــه، وصــوغ هوّيت ويســعى إليجــاد ذات

وشاء

الطالبة :خديجة علي الصالبي

ٍه   َوَعَقْدِت حرَة شاعٍر متفوِّ

وتركِت نبضَة قلبِه مثل المطْر  

ت�تسابق الخفقاُت قبل ِلحاظِه  

وي�جود للوجناِت وردًا أو زَهْر  

َقسماُتِك الحسناُء ِسرُّ ضياعِه  

كم تاَه في الليلِ الُمكحَّلِ بالقمْر  

باألمس َتجُثو عندُه كلماُتُه  

ثْر  واليوم َتْعُدو.. دون َعوٍد أو اأ

لو ُتْدرِكَي.. فداِك كلَّ ُكُنوزِِه  

وكفاُه َقلُبِك خالصًا دون البشْر  

َغنَّى شُغوفًا تحَت َفيِء ُشُعورِِه  

لما تداَعى العوُد وانفكَّ الَوَتْر:  

يا ليَت لو في الُعْمرِ ناٌي للهوى  

َيرنَُّم اللُّقَيا.. وي�بتسُم القدْر.



21

العدد السادس  -  نوفمرب/تشري�ن الثاني 2016

يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقراحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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