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اقرأ يف هذا العدد

املعهد يقيم لقاء مفتوحا مع بدء استقبال طلبات االلتحاق بربامج 	 

املاجستري.

توقيــع اتفاقية تفاهــم بني معهد الدوحة و جامعة فلوريدا الدولية.	 

افتتاح ندوة "تقســيم العامل، مبناســبة مرور مئة عام عىل اتفاقية 	 

سايكس بيكو".

رئيس الجامعة األردنية يزور معهد الدوحة للدراسات العليا.	 

الدكتور محمد الفران يحارض حول  "حصيلة  البحث يف اللســانيات 	 

واملعجمية العربية مبعهد الدراســات واألبحاث بالرباط.

املعهد يف اإلعالم

 الدكتور سلطان بركات - الجزيرة اإلنجليزية.
 الدكتور عبد الوهاب األفندي - صحيفة الراية.

 الدكتور إبراهيم فريحات - الجزيرة اإلخبارية.

 مقابلة مع عدد من طالب املعهد - صحيفة العرب.
 الدكتور حسن عيل - صحيفة الوطن.

 . CNBC الطالب احمد أبو المعاطي - قناة 
 الدوحة للدراسات العليا ينظم محاضرة حول البحث في 

اللسانيات.

أقالم

 الدكتور عيل املسرتيحي: رعاك الله يا )آرثر( !.

    أحمد حسني الشيخ: "عام جديد".

 أرشف اقريطب : إبداعات العلامء املسلمني يف  
         العلوم التطبيقية والرياضيات.

 مشاعل الريايش: "اقتصاد املرأة".

 زينـب املحمود: "هذا هو وطني".

 سـجى الطرمان : محلل سياسات عامة! .

 طالـب الدغيم :نتائج كان لها أن تصدر: يف  
       مؤمتر الجيش والسياسـة

 وائل الدخييل :الحلم العريب:حكومة فعالة  
      ومواطن مسؤول!

 يونس ادشيش: اللسانيات وما بعد الحداثة.
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عدسة حوار العددتصميمإشراف
إبراهيم عبد الجوادسكينة أجعوطفاطمة الصالتخالد وليد محمود

أمري دولة قطر يدشن معهد الدوحة للدراسات العليا 

واملقر الجديد للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

حوار العدد

نســتضيف في العدد الثامن من نشــرة "زاجل" الدكتور 
المؤسســية  الفاعليــة  إدارة  مديــر  كوثرانــي  جــاد 

وضمــان الجــودة فــي المعهــد.

صدر حديثاً

  كتاب " البحث عن الحرية: مقاالت يف األدب والحياة"

      للدكتور رشيد العناين.

https://youtu.be/vAaAvOuChco
https://youtu.be/vAaAvOuChco
http://www.al-sharq.com/news/details/454253
http://www.al-sharq.com/news/details/454253
http://webtv.un.org/watch/high-level-panel-on-investing-in-humanity-launch-of-global-humanitarian-appeal-2017-ocha/5235901310001
http://webtv.un.org/watch/high-level-panel-on-investing-in-humanity-launch-of-global-humanitarian-appeal-2017-ocha/5235901310001
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2016/12/3/ما-مدى-جدية-التحركات-لإنجاز-التسوية-السورية
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2016/12/3/ما-مدى-جدية-التحركات-لإنجاز-التسوية-السورية
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/12/aleppans-idlib-frying-pan-fire-161221085918248.html
http://alarab.qa/story/1048301/طلابنا-يجب-لفت-أنظار-العالم-للمجازر-الوحشية-في-سور
http://www.raya.com/news/pages/96619875-17b4-4f38-9e6d-7086452beb57
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2016/12/3/ما-مدى-جدية-التحركات-لإنجاز-التسوية-السورية
https://www.youtube.com/watch?v=XECwBKMi7L0
http://www.al-watan.com/Writer/id/4066
http://www.al-sharq.com/news/details/463767
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دّشــن ســمو أمــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، األحــد 4 
يضــم  الــذي  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  أول-ديســمرب؛  كانــون 

السياســات.  ودراســة  لألبحــاث  العربــي  للمركــز  الجديــد  المقــر 

المعهــد  حــرم  فــي  للمعهــد؛  افت�تاحــه  بعــد  األمــر  ســمو  وتجــّول 
األكاديمــي الــذي يســتقبل طلبــًة مــن مختلــف الــدول العرب�يــة واألجنبيــة، 
العلــوم  فــي  والدكتــوراه  للماجســتر  العليــا  دراســاتهم  لمتابعــة 
االجتماعيــة واإلنســانية واإلدارة العاّمــة واقتصاديــات التنميــة وإدارة 
النــزاع والعمــل اإلنســاني. ورافــق ســمو األمــر فــي جولتــه كل مــن 
العــام للمركــز العربــي لألبحــاث ورئيــس مجلــس أمنــاء معهــد  المديــر 
الدوحــة للدراســات العليــا؛ الدكتــور عزمــي بشــارة، ونائــب رئيــس مجلــس 
بــن علــي آل ثانــي، ورئيــس  أمنــاء المعهــد؛ الشــيخ الدكتــور عبــد اهلل 
معهــد الدوحــة بالوكالــة الدكتــور ياســر ســليمان معالــي، ونائــب رئيــس 

المفتــاح. الدكتــورة هنــد  اإلداريــة والماليــة  للشــؤون  المعهــد 

وتابــع ســمو األمــر خــالل حفــل االفت�تــاح الرســمي؛ عرًضــا عــن معهــد 
ــا  حاليًّ يقدمهــا  التــي  الماجســتر  وبرامــج  العليــا  للدراســات  الدوحــة 
ومشــاريعه المســتقبلية فــي فتــح مســارات جديــدة ومباشــرة برامــج 
مشــروع  شــهدها  التــي  التطــورات  آخــر  علــى  اطلــع  كمــا  الدكتــوراه. 
معجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العرب�يــة، الــذي أطلقــه المركــز العربــي 

.2013 عــام  السياســات  ودراســة  لألبحــاث 

وأكــد الدكتــور ياســر ســليمان معالــي خــالل كلمتــه فــي الحفــل، علــى أّن 
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا مشــروع نهضــوي عربــي يســعى إلــى 
ت�كويــ�ن جيــل مــن الباحثــن الشــباب فــي مجــاالت الدراســات االجتماعيــة 
واإلنســانية واإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة. وأن " معهــد الدوحــة 

فــي قطــر لقطــر، ومــن قطــر ألمــة العــرب جميًعــا". 

الدوحــة  معهــد  "مشــروع  إّن  المفتــاح،  هنــد  الدكتــورة  قالــت  بدورهــا 
للدراســات العليــا قــد حظــَي منــذ انطــالق فكرتــه بدعــم كامــل مــن صاحــب 
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، فقــد رآه مــن خــالل رؤيــة قطــر 
الوطنيــة وخريطــة طريقهــا نحــو بنــاء رأس المــال البشــري والهويــة فــي 
قطــر" مضيفــة أن ت�أســيس المعهــد جــاء "مــن خــالل رؤيــة ســمو الشــيخ 
حمــد بــن تميــم آل ثانــي ألهميــة دور النخبــة الثقافيــة والمهنيــة العرب�يــة، 

ومســاهمتها فــي التنميــة البشــرية علــى المســتوى العربــي".

وكشــف الدكتــور عــز الديــن البوشــيخي المديــر التنفيــذي لمعجــم الدوحــة 
التاريخي للغة العرب�ية؛ عن أّول مخرجات المشروع بانتهاء فري�ق المعجم 
من إنشــاء خمســة آالف مدخل لفظي ضمن المعجم، وهو "أمٌر لم يســبق 
أن حققــه أّي مشــروع مــن المشــاريع الســابقة فــي الوطن العربــي؛ وذلك 
إلعطــاء اللغــة العرب�يــة معجمهــا التاريخــي الــذي يرصــد نشــأة المفــردات 
والمصطلحــات وتطورهــا التاريخــي"، حيــث مــن المتوقــع أن تســت�كمل جميع 
مداخــل المعجــم والمدونــة اللغويــة خــالل األعــوام القادمــة، بعــد أن ســبق 
إعــداد بيبليوغرافيــا اإلنتــاج المعرفــي والفكــري العربــي علــى امتــداد أكــر 

مــن 20 قرًنــا.

أمري دولة قطر يدّشن معهد الدوحة للدراسات العليا

 واملقر الجديد للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
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رصح أكادميي قطري للعرب

بــدأ مشــروع إنشــاء المعهــد بمرحلــٍة تشــاوريٍة ت�أسيســيٍة أطلقهــا المركــز 
العربي لألبحاث ودراســة السياســات، في أواخر عام 2011، واســتمر الجهد 
حتــى عــام 2013 حــن ُشــكِّل أوُل مجلــس أمنــاء لمعهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا، كمــا �أنجــز تصميــم حــرم المعهــد عــام 2014 علــى نحــو يتناســق 

ورؤيتــه، وبــدأ العمــل علــى تشــي�يده. 
ُفتــح بــاب القبــولِ للســنة الجامعيــة األولــى 2016-2015 فــي تســعِة برامــج 
للماجســتر هــي؛ العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة، وعلــم االجتمــاع 
واالنروبولوجيــا، والفلســفة، والتاريــ�خ، واللســانيات والمعجميــة العرب�يــة، 
العامــة،  واإلدارة  الثقافيــة،  والدراســات  واإلعــالم  المقــارن،  واألدب 
والسياســة العامة، واقتصاديات التنمية. وبدأت الدراســة بالنســبة للفوج 
األول مــن طلبــة المعهــد فــي تشــري�ن أول - اكتوبــر مــن العــام 2015 فــي 
حــرم جامعــة قطــر، وانطلــق الفــوج الثانــي لطلبة المعهد مــن حرم معهد 

الدوحــة بــدًءا مــن تشــري�ن أول - اكتوبــر 2016.
ــا علــى ضــرورة ســّد النقــص  ارت�كــزت رؤيــة معهــد الدوحــة للدراســات العلي
التصــدي  عــن  فضــاًل  الخاطئــة،  التعليميــة  السياســات  بعــض  مــن  الناتــج 
لفكــرة ســائدة فــي المجتمعــات العرب�يــة عــن عــدم جــدوى التخصــص فــي 
العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة أو اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة. 
وبنــاًء عليــه، تمخضــت رســالة معهــد الدوحــة للدراســات العليــا فــي بنــاء 
مؤّسســة أكاديمّيــة مســتقّلة للدراســات العليــا فــي العلــوم االجتماعيــة 
واإلنســانية واإلدارة العاّمــة واقتصاديــات التنميــة وإدارة النــزاع والعمــل 
اإلنســاني. ويســعى المعهــد لتحقيــق أهدافــه األكاديمية مــن خالل ت�كامل 
التعليــم والتعّلــم مــع البحــث العلمــي؛ علــى نحــو يؤهل متخرجيــه ليصبحوا 
أكاديمّيــ�ن باحثــن فــي تلــك التخصصــات، ومهنيــ�ن متمكنــن قادريــ�ن على 
الدفــع قدًمــا بالمعرفــة اإلنســانية، واالســتجابة لحاجــات المجتمــع العربــي 
فــي ســبيل التطــّور الفكــري واالجتماعــي والمهنــي. ويتبّنــى المعهــد 
اســتخدام اللغــة العرب�يــة لغــة رئيســة للدراســة والبحــث مدعومــة باللغــات 

الحّيــة األخــرى.
وضــّم أّول فــوج مــن طــالب معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 155 طالًبــا 
وطالبــة مــن أصــل 903 طلبــات ُقدمــت للمعهــد مــن قطــر والــدول العرب�يــة 
والخليجيــة واألوروبيــة، وفــي الســنة الجامعيــة الثانيــة 2017-2016، تقــدم 

ــًدا. ــا جدي ــًة، وُقبــل 239 طالًب ــا مــن 30 دول 2788 طالًب
تعاقــد المعهــد مــع أســاتذة عــرب مــن أهم الجامعــات وأكرهــا عراقًة على 
مســتوى العالــم؛ ممــن أنجــزوا أبحاًثــا مهّمــة وآمنــوا برؤية المعهــد، وبلغ 

عددهــم فــي البدايــة 34 أســتاًذا ليصــل اليــوم إلى 55 أســتاًذا. 

"معجم الدوحة" مرشوع أّمة

أطلــق المركــز العربــي لألبحاث ودراســة السياســات في عام 2013 مشــروع 
معجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العرب�يــة، ليصبــح بعــد ثــالث ســنوات أحــد أبــرز 
المشــاريع التــي يضمهــا معهــد الدوحــة فــي مقــره الذي ُدشــن مطلع هذا 

الشــهر رسميًّا. 
المعجــم التاريخــي للغــة العرب�يــة هــو المعجــم الــذي يتضّمــن "ذاكــرة" كّل 
لفــٍظ مــن ألفــاظ اللغــة العرب�يــة، مــن بدايــات اســتعماله، فتحّوالتــه البنيويــة 
التــه تلــك، مــع توثيــق تلــك "الّذاكــرة"  والدالليــة، ومســتعمليه فــي تحوُّ
بالنصــوص التــي تشــهد علــى صّحــة المعلومــات الــواردة فيهــا. وهو يرصد 
أطــوار حيــاة ألفــاظ اللغــة العرب�يــة؛ ظهــوًرا أو كموًنــا، إعمــااًل أو إهمــًاال، 

ــا، انتشــاًرا أو انحســاًرا. ًقا أو تقوقًع تشــقُّ
تقــوم الخطــة العامــة إلنجــاز المعجــم علــى تقســيم تاريــ�خ اللغــة العرب�يــة 
ــق  ــا إلــى خمــس مراحــل، تمتــد منــذ أقــدم نــص عربــي موثَّ تقســيًما إجرائيًّ
إلــى نصــوص عصرنــا الراهــن. تقــف المرحلــة األولى عند العــام 200 للهجرة، 
وتقــف المرحلــة الثانيــة عنــد العــام 500 للهجــرة، وتقــف المرحلــة الثالثــة 

عنــد العــام 800 للهجــرة، وهكــذا دواليــك حتــى مرحلــة عصرنــا الّراهــن. 
ُتجَمــُع مصــادر كل مرحلــة فــي بيبليوغرافيــا، وُتجمــع نصــوص المصــادر 
الُمرقَمنــة فــي مدونــة لغويــة إلكرتونيــة، ثــم تخضــع ألفــاظ النصــوص بعــد 
فهرســتها للمعالجــة المعجميــة التــي ُتحــدِّد تحّوالتهــا الصرفيــة والدالليــة 
فــي ســياقاتها اللغويــة الحّيــة علــى مــدى تاريخهــا االســتعمالي. ومــن 
المتوقــع أن يســتغرق إعــداد هــذا المعجــم مــا يزيــد علــى خمــس عشــرة 

ســنًة.
وقــد �أنجــز مــن مراحــل المشــروع إلــى غايــة اآلن بيبليوغرافيــا تشــمل اإلنتاج 
العربــي المعرفــي علــى امتــداد عشــرة قــرون )مــن القــرن الخامــس قبــل 
الهجــرة إلــى نهايــة القــرن الخامــس للهجــرة(، وكــذا بنــاء مدونــة لغويــة 
إلكرتونيــة ت�تضمــن نصــوص المرحلــة األولــى )الممتــدة مــن القــرن الخامــس 
قبــل الهجــرة إلــى ســنة 200 للهجــرة(، وبنــاء منصــة حاســوبية للمعالجــة 
المعجميــة ت�تيــح للخــرباء اللغويــ�ن القيــام بعمليــات المعالجــة المعجميــة 
والمراجعــة والتدقيــق والتحريــ�ر. وجــرى وضــع الدليــل المعيــاري للمعالجة 
التحريــ�ر  ودليــل  المعالجــن،  بــن  والعمــل  الفهــم  لتوحيــد  المعجميــة 
المعجمــي. وجــرى كذلــك االنتهــاء مــن إعــداد خمســة آالف مدخــل معجمي 

كاملــة لعّينــة مختــارة مــن ألفــاظ اللغــة العرب�يــة.
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عقد معهد الدوحة للدراســات العليا، االثنن 12 كانون أول- ديســمرب 2016؛ 
يومــا تعريفيــا فــي مقــر المعهــد، بهــدف فتــح بــاب الحــوار بــن مســؤولي 
المعهــد األكاديميــ�ن واإلداريــ�ن مــع الطــالب الراغبــن فــي التقــدم إلكمال 
المتنوعــة،  األكاديميــة  الربامــج  حــول  المعهــد،  فــي  العليــا  دراســاتهم 
وتوفــر فرصــة لإلجابــة عــن االستفســارات المتعلقــة بمعايــ�ر القبــول 
ومتطلباتــه ومواعيــده، والمنــح الدراســية، والخدمــات األخــرى المرافقــة 

فــي الحــرم الجامعــي.

 كمــا تواجــد أيضــًا، ممثلــن عــن خدمــات الدعــم الطالبــي لتزويــد الحضــور 
بالمعلومــات الالزمــة عــن الحيــاة الجامعيــة.  ويشــّكل هــذا اليــوم فرصــة 
للطلبــة الراغبــن بالحصــول علــى درجــة الماجســتر بمقابلــة طــالب جــدد 
آخريــ�ن علــى وشــك اتخــاذ القــرار ذاتــه، ومقابلــة طلبــة مــن المعهــد فــي 
نفــس التخصــص أو نفــس الكليــة ممــا يــري معلوماتهــم وي�زيــد فضولهــم 
فــي اكتشــاف بــوادر الحيــاة العلميــة البحثيــة فــي هــذا الصــرح األكاديمــي 

الحديــث.

 وفي هذا الســياق قال الدكتور عبد الرحيم بنحادة عميد شــؤون الطلبة، 
المحلــي  المجتمــع  لتعريــف  الفعاليــة  لعقــد هــذه  المعهــد يســعى  إن 
بالتخصصــات التــي يقدمهــا عــرب لقــاء طالبــي مفتــوح مــن أجــل توفــر 
الفرصــة للراغبــن والمهتمــن بإكمــال دراســاتهم العليــا؛ باالطــالع علــى 
الربامــج المتاحــة فــي مجــاالت العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية واإلدارة 

العامــة واقتصاديــات التنميــة وإدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني.

 وأوضــح بنحــادة ِحــرص المعهــد علــى تنظيــم هــذا اليــوم الســتقطاب أكــرب 
قــدر ممكــن مــن الطلبــة المواطنــن والمقيمــن والخليجيــ�ن لتعريفهــم 
بمختلــف برامــج الماجســتر الُمتاحــة. مشــًرا إلــى أهميــة تنظيــم مثــل 
هــذه الفعاليــة بشــكل دوري لتعريــف المجتمــع القطــري برســالة المعهــد 
التعّلــم  تجربــة  مــن  أساســي  كجــزء  واالكتشــاف  البحــث  علــى  القائمــة 
والتعليــم علــى جميــع المســتويات وتوضيــح معايــ�ر التســجيل والقبــول 

وتطلعــات المعهــد المســتقبلية. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن معهــد الدوحــة فتــح بــاب اســتقبال طلبــات التســجيل 
للعــام األكاديمــي القــادم 2018-2017، حيــث يقــدم برامــج الماجســتر فــي 
كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، وهــي )التاريــ�خ والفلســفة وعلــم 
الدوليــة  والعالقــات  السياســية  والعلــوم  واألنروبولوجيــا  االجتمــاع 
واللســانيات والمعجميــة العرب�يــة واألدب المقــارن واإلعــالم والدراســات 
الثقافيــة والصحافــة وعلــم النفــس والعمــل االجتماعــي(. وفــي كليــة 
اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة )ماجســتر اإلدارة العامــة وماجســتر 
التنميــة(،  واقتصاديــات  العامــة  والسياســات  التنفيــذي  العامــة  اإلدارة 
وفــي مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني يقــدم برنامــج الماجســتر 

فــي إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني. 

ــا  ــاء مفتوح ــم لق ــا يقي ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح معه

مــع بــدء اســتقبال طلبــات االلتحــاق بربامــج املاجســتري
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توقيع اتفاقية تفاهم بني معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة 

فلوريدا الدولية

وقعــت، األحــد، فــي مقــر معهــد الدوحــة للدراســات العليــا؛ اتفاقيــة تفاهم 
بن كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية في المعهد وكلية ســتيفن 
جريــ�ن للعالقــات والشــؤون الدوليــة فــي جامعــة فلوريــدا الدوليــة. حيــث 
ترت�كــز االتفاقيــة علــى البحــث عــن ســبل التعــاون المشــرتك فــي المجــاالت 
التعليميــة والبحثيــة يــن المعهــد والجامعــة، وجــاء توقيــع هــذه االتفاقيــة 
بمــا يحقــق األهــداف األكاديميــة المشــرتكة ويعــزز مــن التواصــل الثقافــي 
والعلمــي عــرب الربامــج التــي تقدمهــا كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات 
الجهتــن. وكان  بــن  تبــادل األســاتذة والطــالب  برامــج  التنميــة، وتعزيــ�ز 
قــد وقــع االتفاقيــة عــن المعهــد الدكتــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس 

المعهــد بالوكالــة، وعــن جامعــة فلوريــدا الدكتــورة مرديــث نيومــان.
العامــة  لكليــة اإلدارة  وفــي جانــب متصــل، عقــد المجلــس االستشــاري 
واقتصاديات التنمية؛ اجتماعه األول يوم الســبت ،10 كانون أول-ديســمرب، 
وُ�فت�تــح االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة مــن رئيــس مجلــس أمنــاء معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا، الدكتــور عزمــي بشــارة، واســتمع المجلــس إلــى عــرض 
مفصــل عــن عمــل الكليــة وخططهــا االســرتاتيجية، والمناهــج الدراســية، 
والربامــج األكاديميــة والمســتقبلية، باإلضافــة إلــى االتفاقيــات الموقعــة 

مــع جامعــات دوليــة.

 حيــث اســتهل عميــد الكليــة الدكتــور حســن علــي؛ االجتمــاع بنبــذة عامــة 
عــن الكليــة، كمــا قــّدم رئيــس مركــز االمتيــاز ومديــر برنامــج اإلدارة العامــة، 
الدكتــور فريــد الصحــن، شــرًحا عــن ماجســتر اإلدارة العامــة التنفيــذي ومركز 
االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي، كمــا اســتمع المجلــس إلــى تقريــ�ر موجــز عــن 
ماجســتر اإلدارة الصحيــة التنفيــذي قدمتــه الدكتــورة رب�يعــة نجيــب أســتاذ 

اإلدارة المســاعد بالكليــة. 
واســتمع المجلــس إلــى شــرح مــن مدير الفاعلية المؤسســية، الدكتــور جاد 
كوثرانــي، الــذي تحــّدث عــن الدرجــة المزدوجــة والفاعليــة المؤسســية فــي 
الكليــة. ورّحــب أعضــاء المجلــس بجهــود الكليــة وســعيها نحــو الحصول على 
االعتمــاد األكاديمــي وتمــت مناقشــة عقــد عــدد مــن االتفاقيــات مــع عــدد 

مــن الجامعــات األوروبيــة واألمريكيــة. 
يشــار إلى أن مجلس الكلية االستشــاري يضم ســبعة أعضاء من داخل قطر 
ــة، باإلضافــة  يمثلــون القطــاع الحكومــي والعــام والمنظمــات غــر الربحي
إلــى ثالثــة أعضــاء مــن الجامعــات العالميــة المناظــرة، وي�جتمــع مــرة واحــدة 
ســنوًيا فــي معهــد الدوحــة بنــاًء علــى دعــوة مــن رئيــس المعهــد وتوصيــة 

مــن عميــد الكلية.
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افتتاح ندوة "تقسيم العامل، مبناسبة مرور مئة عام عىل اتفاقية 

سايكس بيكو"

نــدوة  االثنــن 26/12/2016؛  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  افت�تحــت فــي معهــد    
"تقســيم العالم، بمناســبة مرور مئة عام على اتفاقية ســايكس بيكو"، بتنظيم 

مــن برنامــج التاريــ�خ فــي المعهــد ومجلــة أســطور. 

   وبــدأ الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة، رئيــس برنامــج التاريــ�خ وعميــد شــؤون الطلبــة 
فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا؛ النــدوة بكلمــة افت�تاحيــة تناول فيهــا أهم 
المعضــالت العرب�يــة فــي فــرتة مــا بعــد ســايكس بيكــو، وآثار هذا التقســيم، مشــًرا 
إلــى أن مخرجــات هــذه النــدوة ســيتم ت�أطرهــا فــي العــدد الخامــس مــن مجلــة 

"أســطور".

  وقــّدم المــؤرخ الدكتــور وجيــه كوثرانــي، محاضــرة افت�تاحيــة فــي بدايــة النــدوة، 
تنــاول فيهــا تداعيــات المســألة الشــرقية خــالل مئــة عــام فــي ظــل ســايكس بيكو، 
ــا التفاقيــة  معتــرًبا أن واقــع التقســيم الــذي يعيشــه العالــم العربــي ليــس نتاًج
ســايكس؛ بــل هــو واقــع رســمته الــدول الغرب�يــة مــن خــالل عــدة مــن االتفاقيــات 

وخاصــة معاهــدة ســيفر ومعاهــدة لــوزان. 

  وتنــاول كوثرانــي قضيــة التحكــم الفرنســي الربيطاني في المنطقة؛ باالعتماد 
ــاًء علــى هــذه  ــم بن ــة، فاعتــرب أن التقســيم ت ــات سياســية واقتصادي علــى توازن
التوازنــات، مؤكــًدا علــى الــدور األمركــي فــي التحكــم بالمنطقــة فــي الفــرتة مــا 
ــدًءا مــن فــرتة الرئيــس األمركــي وودرو ويلســون والــدور  بعــد ســايكس بيكــو ب
الــذي لعبــه فــي رســم هــذه االتفاقيــة، وصــوال لمبدأ العالــم الجديد الــذي حل بعد 
انهيــار االتحــاد الســوفيتي وجــدار برلــن وبوصــول جــورج بــوش لرئاســة الواليــات 
المتحــدة؛ حيــث اعتــرب الشــرق األوســط جــزًءا رئيًســا في هــذا العالم الجديــد، وأصبح 
واقعه السياســي واالجتماعي واالقتصادي ُيرســم بأيدي العالم الغربي، وفق 

تعبره.

  وركــزت أولــى جلســات النــدوة التــي كانــت بعنــوان " ســايكس بيكــو: الســرورة 
والرهانــات"؛ علــى أهميــة أطــراف ســايكس بيكــو ودور المصالــح فــي ترســيم 
حــدود هــذه االتفاقيــة، حيــث تحــدث فيهــا الدكتــور عبــد الواحد المكني عــن أطراف 
اتفاقية سايكس بيكو وخلفياتهم السياسية ومصالحهم في المنطقة، تلتها 
ورقــة الدكتــور محمــد جمــال البــاروت التــي اســتعرض فيهــا الســنوات الســبع مــا 
بــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو واتفاقيــة لــوزان، واخت�تمــت الجلســة بورقــة الدكتــور 
فتحــي ليســر التــي تنــاول فيهــا دور النفــط فــي تحديــد مســار اتفاقيــة ســايكس 

بيكو. 

  فيمــا اســتعرضت الجلســة الثانيــة؛ موضــوع "المشــرق العربــي وقضايــا تقســيم 
العالــم"، بدأهــا الدكتــور محمــد مزيــ�ن فــي ورقتــه قضايــا التقســيم فــي القرنــن 
الخامــس عشــر والســادس عشــر وارتباطاتهــا بالقــرن العشــري�ن، فيمــا اســتعرض 
الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة قضيــة " العثمانيــ�ن واالســتعمار وتقســيم العالــم"، 
واخت�تــم الدكتــور محجــوب الزويــ�ري باســتعراض وثيقــة رئيــس الــوزراء الربيطانــي 
فــي الفــرتة بــن 1908-1905؛ هــرني برنمان ومقدمات تقســيم المشــرق العربي. 

  وتســت�كمل فعاليــات النــدوة، الثالثــاء، بجلســة بعنــوان " تقســيم العالــم: الفكــر 
والهويات"، يناقش فيها الدكتور أحمد أبو شــوك؛ مســوغات وأهداف معاهدة 
الحمايــة الربيطانيــة علــى قطــر )1971-1916(، مــن ثــّم يناقــش الدكتــور عصــام 
نصــار ورقــة بعنــوان " فلســطن: ســايكس-بيكو فــي ســياق المخيلــة والسياســة 
الربيطانيــة، تــاله الدكتــور محمــد حاتمــي بورقــة بعنــوان " المعرفــة فــي خدمــة 

رأس المــال: العلــوم االســتعمارية فــي فرنســا". 

واخت�تمــت فعاليــات النــدوة بجلســة نقاشــية مفتوحــة بــن المشــاركن حــول 
القضايــا المطروحــة فــي النــدوة علــى مــدار اليومــن. 
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يضمــه المعهــد مــن كليــات وأعــداد للطلبــة وبرامــج وتخصصــات أكاديميــة.
وحضــر اللقــاء كل مــن؛ الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة عميــد شــؤون الطلبة، 
اإلنســاني،  والعمــل  النزاعــات  مركــز  مديــر  بــركات  ســلطان  والدكتــور 

والدكتــور فريــد الصحــن رئيــس مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي.
وفــي نهايــة اللقــاء، قــدم الدكتــور ياســر درع تــذكاري للدكــور رئيــس 

األردنيــة. الجامعــة 

رئيس الجامعة األردنية يزور معهد الدوحة للدراسات العليا

اســتقبل رئيــس معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالوكالــة الدكتــور ياســر 
ســليمان معالــي، رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور عزمــي محافظــة. 

مــن  جملــة  المعهــد؛  أســاتذة  مــن  عــدد  بحضــور  الطرفــان  وتــداول 
الصلــة. ذات  الموضوعــات 

 وقــدم الدكتــور ياســر خــالل اللقــاء عرًضــا شــاماًل حــول مســرة المعهــد 
ونشــأته كمشــروع عربــي نهضــوي، متطرًقــا فــي الوقــت ذاتــه إلــى مــا 
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عقد برنامج اللسانيات والمعجمية العرب�ية، في معهد الدوحة للدراسات 
العليــا يــوم االثنــن، الموافــق 2/1/2016  محاضــرة بعنــوان "حصيلــة البحــث 
فــي اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة بمعهــد الدراســات واألبحــاث بالربــاط" 
للدكتــور محمــد الفــران مدير معهد الدراســات واألبحاث للتعريب بالعاصمة 
المغرب�يــة؛ حيــث عــرض مــن خاللهــا حصيلــة مــا أنجــزه المعهــد الــذي يرأســه 
منذ ت�أسيســه ســنة 1960 في مجال اللســانيات ومجال المعجمية العرب�ية. 
المتعلقــة  المعلومــات والبيانــات  المحاضــرة جميــع  خــالل  وقــد قدمــت 
بالمحــاور التــي يعمــل فــي إطارهــا المعهــد ســواء فــي المشــاريع البحثية 
والماليــة  كاالقتصــاد  القطاعــات  تعريــب  أو  المصطلحيــة  المعاجــم  أو 
والتجــارة والصناعــة وغرهــا مــن القطاعــات الحيويــة في تطوي�ر مســاقات 

التعليــم ومقرراتــه ومناهجــه وغــر ذلــك مــن األنشــطة.

تمحــورت محاضــرة الدكتــور محمــد الفــران حــول العمــل الذي قــام به معهد 
ــ�ر اللغــة العرب�يــة وت�أهيلهــا  الدراســات واألبحــاث للتعريــب فــي إطــار تطوي
المعاجــم  المســتويات وبالخصــوص علــى مســتوى وضــع  علــى جميــع 
ســواء معاجــم عامــة أو معاجــم قطاعيــة مرتبطة بمجــاالت حديثة متعددة 
حــاول المعهــد أن يقــدم المقابالت العرب�ية لمصطلحاتها ســواء أكانت في 
األصــل باللغــة الفرنســية أو باللغــة اإلنجليزيــة. وقــد أشــار الفــران إلــى أن 
مفهــوم التعريــب الشــامل ليس واقعيــا نتيجة للتحوالت والتطــورات التي 
حصلــت فــي الســياق الخارجــي الدولــي وفــي الســياق الداخلــي المغربــي. 

ومــن هــذا المنظــور اعتــرب أنــه صــار لزامــا الت�أكيــد علــى أهميــة الــدور الــذي 
تلعبــه اللغــة العرب�يــة فــي المحيط اللغــوي والثقافي الحضــاري المغربي 
لقوتها الرمزية الحضارية والدينية، إال أن ذلك لم يمنع المعهد من تبني 
سياســة تــروم االنتقــال مــن التعريــب بوصفــه سياســة شــمولية أحاديــة، 
يتنافــى فيهــا وجــود اللغــة العرب�يــة مــع اللغــات الحيــة األخــرى واللهجــات 
المحليــة، إلــى التعــدد اللغــوي واللهجــي بوصفــه سياســة تعمــل علــى 
خلــق تــوازن تلعــب فيــه اللغــة العرب�يــة إلــى جانــب اللغــة األمازيغيــة دور 
اللغتــن الرســميتن فــي المغــرب كمــا ينــص على ذلــك الدســتور المغربي، 
مــع االنفتــاح علــى اللغــات األخــرى مثــل الفرنســية واإلســبانية واإلنجليزيــة، 
دون إغفــال اللهجــات المحليــة التــي يشــدد الدكتــور الفــران علــى ضــرورة 
التعمــق فــي تحديــد وظائفهــا باعتبارها مكونا من مكونــات الهوية، داعيا 

إلــى العمــل علــى تحقيــق تــوازن واســتقرار لغويــ�ن. 

مــن جهتــه، أشــار  الدكتــور عــز الديــن البوشــيخي  المديــر التنفيــذي لمعجــم 
الدوحــة التاريخــي للغــة العرب�يــة إلــى ضــرورة عقــد مثــل هــذا النــوع مــن 
البحثيــة  المؤسســات  بــن  التعــاون  بت�كثيــف  تســمح  التــي  المناســبات 
لتنســيق فــرص التعــاون فــي مــا بينهمــا فــي المشــاريع البحثيــة الراهنــة 
واألســاتذة  الباحثــن  الطلبــة  إلطــالع  فرصــة  تعــّد   كمــا  والمســتقبلية. 
المعنيــ�ن علــى الجهــود التــي ُتبــذل فــي مؤسســات مختلفــة مــن أجــل 

تطويــ�ر البحــث اللســاني والبحــث المعجمــي العربــي.

ــة  ــة العربي ــانيات واملعجمي ــث يف اللس ــة  البح ــول  "حصيل ــارض ح ــران يح ــد الف د. محم

ــاط ــاث بالرب ــات واألبح ــد الدراس مبعه
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الدكتور جاد كوثراين لنرشة "زاجل":
حصلنا عىل الرتخيص، ونسعى للحصول عىل االعتامد، ونعوِّل عىل جهد الطلبة بخصوص 

سمعة املعهد التي تقودنا إىل االعرتاف.

أجرت الحوار: الطالبه سكينة أجعوط.

يحــلُّ علينــا ضيًفــا فــي هــذا الحــوار الدكتــور جــاد كوثرانــي مديــر إدارة 
الفاعليــة المؤسســية وضمــان الجــودة فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا، لنتعــرف عــن قــرب إلــى جوانــب مــن حياتــه الشــخصية والمهنيــة، 
وإلــى الجهــد الــذي بذلــه كمنســق لمشــروع المعهــد إلخراجــه مــن فكــرة 
إلــى حيــز الوجــود، كمــا يفتــح لنــا أبــواب اإلدارة التــي يشــتغل علــى رأســها 
لمعرفــة المهمــات المســنودة إليهــا، وآليــات اشــتغالها، وكــذا خططهــا 

المســتقبلية. 

حصــل   ،1981 ســنة  مواليــد  مــن  لبنانــي  شــاب  كوثرانــي  جــاد  الدكتــور 
علــى شــهادتي البكالوريــ�وس والماجيســتر فــي الجامعــة األمركيــة 
فــي بــروت، وتخصــص فــي مجــال علــم الحاســوب. كانــت انطالقــة حياتــه 
المهنيــة مــن الجامعــة العرب�يــة المفتوحــة فــي لبنــان، وتــدرج فيهــا إلــى 
أن شــغل منصــب مديــر إدارة التســجيل وشــؤون الطــالب ومســاعد رئيســة 
الجامعــة للشــؤون اإلداريــة فيهــا. اتجهــت مســرته منــذ ذلــك الحــن نحــو 
العمــل فــي التعليــم العالــي وإدارتــه، ليصبــح مجــال تخصصــه المهنــي، 
ــره بالجــو العائلــي الــذي ترعــرع فيــه؛ حيــث إّن  ولعــل ذلــك راجــع إلــى ت�أّث

ــان، ولهمــا إســهامات علميــة وثقافيــة مهمــة.  ــه أكاديمي والدي

تمكيًنــا ودعًمــا لمســرته المهنيــة لهــا، وأيًضــا إيماًنــا منــه بأهميــة البحث 
ــا، وكذلــك بهــدف خلــق جســر  ــا وعلميًّ فــي مجــال التعليــم العالــي أكاديميًّ
مــا بــن عالــم اإلدارة والعالــم األكاديمــي؛ عمــد إلــى إنجــاز الدكتــوراه 
فــي إدارة األعمــال مــن "كليــة غرونوبــل لــإلدارة" وهــي جامعة فرنســية، 
وتخصــص فــي مجــال ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي، حيــث اشــتغل 
فــي أطروحتــه بموضــوع "ســبل تطويــ�ر منظومــة وطنيــة لضمــان جــودة 

التعليــم العالــي فــي لبنــان". 

ســاهمت الظــروف السياســية واألوضــاع التــي شــهدتها بــالده لبنان في 
تشــكيل شــخصيته ووعيــه وقناعتــه بأهميــة الثقافــة والعلــم والتعلــم، 
وهــو الــذي نشــأ فــي بــروت إبــان الحــرب األهليــة فــي مرحلتهــا األخــرة، 
كمــا عايــش فــرتة مــا بعــد الحــرب مــن إعــادة إعمــاٍر وازدهــاٍر، وصــواًل إلــى 
العــدوان اإلســرائيلي فــي يوليــوز/ تمــوز 2006، مــع مــا رافــق ذلــك مــن 
حالــة عــدم االســتقرار السياســي واألمنــي، وهــو مــا حّثــه علــى مغــادرة 
البــالد فــي أواخــر عــام 2011، قاصــًدا العاصمــة القطريــة الدوحــة، للعمــل 
لمشــروع  منســًقا  السياســات  ودراســة  لألبحــاث  العربــي  المركــز  فــي 

معهــد الدوحــة. 

ــد  ــرشوع معه ــىل م ــل ع ــن عم ــل م ــن أوائ ــت م ــك كن ــم أن نعل

ــة؟   ــد الدوح ــاء معه ــرة إنش ــاءت فك ــف ج ــة، كي الدوح

يعتــرب الدكتــور عزمــي بشــارة صاحــب فكــرة إنشــاء معهــد الدوحــة التــي كانــت 
بالنســبة إليه، ُتجســد مشــروًعا فكرًيا وحضارًيا وتنوي�رًيا تبلورت فكرته وبرزت 
حاجتــه أكــر فأكــر فــي المرحلــة األخــرة، حيــث أظهــر العالــم العربــي  نقًصــا 
واضًحــا فــي قــدرة النخــب الفكريــة واألكاديمية على اســتيعاب هذه المرحلة 

األخــرة، ومــن  أحداثــه  عليــه  أســفرت  وأبعادهــا، ومــا  وتحليــل مجرياتهــا 
مســببات ذلــك أّن العالــم العربــي قــد عانــى، طــوال عقــود طويلــة، تهميًشــا، 
مقصــوًدا أو غــر مقصــود، لــدور العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة لمصلحــة 
علــوم أخــرى بخاصــة العمليــة منهــا؛ كالهندســة والطــب وغــره. ونتيجــة 
لذلــك، لــم يســتطع العالــم العربــي تطويــ�ر جيــل مــن الشــباب المفكــر القــادر 
ــّم نبعــت فكــرة معهــد  علــى التعامــل مــع تحديــات العالــم المتغــر، ومــن ث
الدوحــة، وهــذا فــي جوهــره مــا يطمــح إليه معهد الدوحة من تجســيٍد لهذه 
الفكــرة العرب�يــة النهضويــة. والجديــر بالذكــر أّن فكــرة الدكتــور بشــارة ركــزت، 
علــى عكــس النمــط الســائد فــي أغلــب الجامعــات وحتــى العالميــة منهــا 
الــذي يحــدد التخصصــات األكاديميــة ويفصلهــا فــي بوتقــات منعزلــة، علــى 
أهميــة ت�كامــل العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة عــرب جســور عابــرة ومتداخلة 
فــي مــا بينهــا، وقــد تجســدت فــي تصميــم برامــج معهــد الدوحــة ومقرراتــه. 
وبالطبــع، تقــوم فكــرة المعهــد، إضافــًة إلــى البعــد العربــي أيًضــا، علــى بعــد 
َقطري يرتبط مباشــرًة بالمجتمع والواقع المحلي، خصوًصا من خالل خدمة 
حاجات قطر، وقد تجســد ذلك بفكرة إنشــاء كلية اإلدارة العامة واقتصاديات 
التنميــة التــي تركــز علــى خدمــة حاجــات المجتمــع القطــري، مــن دون اغفــال 

حاجات المجتمع العربي.

مــا الجهــود التــي بذلتموهــا مــن 
ــًقا  ــابقة منس ــم الس ــالل وظيفتك خ
إلخــراج  الدوحــة  معهــد  ملــرشوع 
ــود؟ ــز الوج ــد إىل حي ــرة املعه فك

اشتغلت في المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات منسًقا لمشروع 
معهد الدوحة، وذلك من أواخر سنة 

2011 حتى بداية سنة 2015، وكنت 
مسؤواًل حينها عن إدارة المشروع 

ومنًسقا بن كافة 
مكوناته التنظيمية 

والتطوي�رية 
واللوجستية؛ 
وذلك بالطبع 
تحت اإلشراف 

والتوجيه 
المباشر 

للدكتور عزمي 
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بشــارة. بدأنــا بوضــع خطــة عمــل تحــدد أولويــات المشــروع، والكيفيــة التــي 
ســيجري مــن خاللهــا بنــاؤه بالتدريــ�ج للوصــول إلــى مرحلــة االنطــالق ســنة 
2015. كانــت هنــاك مكونــات أساســية اشــتغلنا بهــا؛ مــن ضمنهــا مرحلــة 
التنظيــم األولــي، والتصميــم والتطويــ�ر األكاديمــي، والهيكلــة التنظيمية، 
وسياســات العمــل، وكذلــك النظــام اإلداري. وكانــت مســؤوليتي هــي 
متابعــة ســر كل هــذه العمليــات وضمــان اشــتغالها بالشــكل المطلــوب، 
وكّنــا نعتمــد فــي هــذه المرحلــة علــى عمــل لجان تضــّم خرباء ومستشــاري�ن 
نصبــو  كّنــا  مــا  مواءمــة  مــن  للت�أكــد  مختلفــة  تخصصــات  مــن  أكاديميــ�ن 
إليــه مــع مــا يتحقــق علــى أرض الواقــع. وأشــر هنــا، مثــاًل، إلــى مســألة 
ت�تعلــق بحوكمــة المعهــد، وهــي تعتمــد علــى النظــام المعمــول بــه فــي 
الجامعــات بشــمال أمــركا، وت�تضمــن مجلــس أمنــاء وهيئًة تنفيذيــًة، ورئيس 
الصــورة  هــذه  وضــع  فبعــد  الكليــات.  وعمــداء  الرئيــس  ونائــب  المعهــد 
وُنظــٍم  سياســات  خــالل  مــن  تطبيقهــا  إلــى  انتقلنــا  للمشــروع،  العامــة 
إجرائيــة، وعملــي فــي هــذه النقطــة لــه شــقان؛ األول أننــي اقرتحــت عــّدة 
تجــارب  مــن  مختلفــة  وخــربات  بمراجــع  باالســتعانة  وطورتهــا،  سياســات 
جامعــات عالميــة ممّيــزة. أّمــا الشــق الثانــي، فتجلــى فــي تنســيق شــبكة 
كانــت  وقــد  وعرب�يــة،  أجنبيــة  مختلفــة،  جامعــات  مــن  المستشــاري�ن  مــن 

مهمتهــم وضــع مقــرح لربنامــج أكاديمــي معــّن، أو لسياســة مــا.

تمكــن فريــ�ق المشــروع مــن مواجهــة عــدد كبــر مــن التحديــات وتحويلهــا 
واقــع  إلــى  المعهــد  فكــرة  لتحويــ�ل  ت�أسيســية  وخطــوات  إنجــازات  إلــى 
حقيقــي ومنهــا، علــى ســبيل المثــال، وليــس الحصــر، تصميــم الهيكليــة 
يشــتمل  بمــا  األكاديمــي  والتصميــم  للمعهــد،  واإلداريــة  التنظيميــة 
ــا السياســات ذات العالقــة، وحمــالت  عليــه مــن الربامــج والمقــررات، وأيًض
اســتقطاب األســاتذة، وتواصلنــا مــع نحــو 800 أســتاذ مــن العــرب واألجانــب 
المهتمــن بالمنطقــة العرب�يــة، مــن جامعــات ممّيــزة. هــذا األمــر تطلــب 
جهــًدا كبــًرا اســتمر ســنًة كاملــًة؛ ألن المعهــد كان آنــذاك مجــرد مشــروع 
قيــد اإلعــداد، وأعتقــد أننــا نجحنــا نجاًحــا كبــًرا فــي هــذا المجــال، كمــا تشــهد 

بذلــك الهيئــة التدريســية التــي تعمــل معنــا اليــوم.

مــا دور إدارة الفاعليــة املؤسســية وضــامن الجــودة التــي 
ترتأســها حاليًــا؟ ومــا دورهــا يف حصــول املعهــد عــىل االعتامد 

ــني؟ ــرتاف الدولي واالع

اإلطــار  أو  المنظومــة  فهــي  المؤسســية،  الفاعليــة  نعــّرف  أن  أردنــا  إذا 
التنظيمــي الــذي يســمح للمعهــد بــأن يت�أكــد مــن مــدى تحقيقــه لرســالته 
وضــع  علــى  تقــوم  علميــة  طريقــة  وهــذه  اإلســرتاتيجية،  وأهدافــه 
آليــات للقيــاس والتحقــق مــن مــدى إنجــاز الوحــدات اإلداريــة واألكاديميــة 
ألهدافهــا الســنوية، ومــن ثــّم إنجــاز أهــداف المعهــد. بالنســبة إلــى ضمــان 
الجــودة، فهــي أيًضــا تقــوم علــى منظومــة مرتابطــة مــن عــّدة مكونــات 
تهــدف إلــى التطويــ�ر المســتمر وذلــك عــرب إرســاء البنــى التحتيــة الالزمــة 
لســرورة العمليــة األكاديميــة بطريقــة تضمــن الحــّد المطلــوب مــن المعايــ�ر 
)األكاديميــة( المعــرتف بهــا عالمًيــا. وفــي هــذا الســياق، أســوق مثــااًل علــى 
ذلك؛ إذ إّننا نتوافق ونتسق في تصميم برامجنا األكاديمية مع مواصفات 
الربامــج المعتمــدة فــي هيئــة ضمــان الجــودة الربيطانيــة )QAA(، وهــذا 
ينطبــق علــى كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ومركــز دارســات النــزاع 

والعمــل اإلنســاني، بينمــا تقــوم كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة 
بتصميم برامجها بحســب شــبكة مدارس شــؤون السياســات العامة واإلدارة 
NASPAA((. ُيضــاف إلــى ذلــك جانــب آخــر يتعلــق بالتحقق مــن رأي الطالب حول 
مقرراتهــم عــرب االســتبيانات التــي اشــتغلنا بهــا منــذ انطالقــة المعهــد، فــي 
ا. وهنــا أوّد أن أرّكز على أّن الطالب  الفصــل األول، وهــو أمــٌر نعــّده إنجاًزا مهمًّ
هــم العنصــر الحيــوي فــي المعهــد، وعلــى أّننــا نعمــل علــى إشــراكهم فــي 
آليــات أْخــذ القــرار فــي المعهــد علــى نحــٍو منتظــم عــرب االســتبيان المذكــور، 

وعــرب اســتبيانات أخــرى ســنطلقها قري�ًبــا. 
بالنســبة إلــى الشــق الثانــي مــن الســؤال المتعلــق بدورنــا فــي حصــول 
المعهــد علــى الرتخيــص مــن وزرارة التعليــم والتعليــم العالــي؛ فقــد كنــت 
ضمــن الفريــ�ق المســؤول عــن إعــداد ملــف الرتخيــص الخــاص بالمعهــد، وقــد 
عملنــا علــى مــدى أكــر مــن ســنتن ونصــف عمــاًل دؤوًبــا لنصــل إلــى مــا وصلنا 
إليه اآلن. وبالنســبة لدور إدارة الفاعلية المؤسســية المســؤول عنها، فإّن 
الرتخيــص كان مشــروًطا بــأن يتقــدم المعهــد بمنظومــة مت�كاملــة للفاعليــة 
المؤسســية وضمــان الجــودة، وقــد تقدمنــا بإطــار مت�كامــل لذلــك تطلــب 
إعــداده نحــو عــاٍم كامــل، وتضمــن مشــاورات ومراجعــات عديــدة مــع قيــادة 
المعهــد مــن رئيــس ونــواب وعمــداء، ومشــاورات مــع أفــراد مــن الهيئــة 
األكاديمية واإلدارية أيًضا، وهنا أوّد أن أشــكر الدكتور ياســر ســليمان معالي 
علــى متابعتــه ودعمــه لهــذه العمليــة. والجدير بالذكــر أّن ما حققه المعهد 
فــي هــذا اإلطــار؛ أي الحصــول علــى الرتخيــص، هــو فريــد مــن نوعــه. فهــذه 
المؤسســة هــي أّول مؤسســة �أنشــأت فــي قطــر، غــر مرتبطــة بــأّي جهــة 

خارجيــة، ت�أخــذ الرتخيــص الرســمي.
أّمــا االعتمــاد، فهــو عبــارة عــن شــهادة تؤكــد للمجتمــع وللممولــن ولــكل 
األطــراف المعنيــ�ن أّن هــذه المؤسســة تشــتمل علــى الحــّد المطلــوب مــن 
المعايــ�ر؛ مــن حيــث تصميــم مناهجهــا وتطبيقهــا، مــن خــالل عــّدة إجــراءات 
ت�تعلــق بمعايــ�ر الجــودة األكاديميــة والمؤسســية. وهــذه الشــهادة بمنزلة 
جــوابٍ إي�جابــي عــن الســؤال: هــل تحــرتم هــذه المؤسســة الحــّد المطلــوب 
مــن المعايــ�ر المطلــوب توافرهــا. ولكــن واجهنــا إشــكااًل تمّثــل فــي قلــة 
المؤسســات المتخصصــة فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة التــي تمنــح 
االعتمــاد، بعكــس المجــاالت العلميــة األخــرى التــي لهــا عالقــة بمهــنٍ لهــا 
ت�أثــر مباشــر فــي ســالمة المواطــن؛ كالطــب والهندســة وإدارة األعمــال 
وغرهــا. لهــذا طورنــا منظومــًة لضمــان الجــودة تقــوم علــى المراجعــة 
الخارجيــة للربامــج األكاديميــة التــي ليــس لديهــا هيئــات اعتمــاد خاصــة بهــا، 
هــذا ويســعى المعهــد إلــى الحصــول علــى اعتماد مؤسســي فــي المرحلة 

القادمــة.
ثــم يأتــي االعــرتاف وبخاصــة اإلقليمــي والدولــي الــذي هــو فــي األول 
وفــي األخــر ُســمعة، وهنــا ُنعــّول علــى الطلبــة ألنهــم ســفراء المعهــد بعــد 
تخرجهــم، وهــم مــن ســيبني ُســمعة المعهــد، ســواء فــي أماكــن العمــل، أو 
في دراســة الدكتوراه، واالعرتاف ال يكون وليد ســنة أو ســنتن، بل يأتي مع 

الوقــت، ومــع تراكــم الســنوات.

كيــف تدعــم إدارة الفاعليــة املؤسســية وضــامن الجــودة عمليــة 

التخطيــط اإلســرتاتيجي والتشــغييل للمعهــد؟

يعمــل مكتــب الفاعليــة المؤسســية مــع رئيــس ونــواب المعهــد ومــع مكتــب 
التخطيــط والتطويــ�ر، ويدعــم عملية التخطيط اإلســرتاتيجي عــرب متابعة إنجاز 
الخطــط التشــغيلية، والت�أكــد مــن توافقهــا مــع رســالة المعهــد وأهدافــه 
اإلســرتاتيجية، وخصوًصــا مــن ناحيــة تغذيــة عمليــة التخطيــط اإلســرتاتيجية 
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والتشغيلية بمدخالت كالمعلومات الدقيقة، والتقاري�ر التحليلية المساندة، 
واإلحصاءات، عالوًة على تقي�يم األداء المؤسســي بوجه عاّم، بما يســاهم، 

ويســاعد، فــي تقديــم التقاريــ�ر للمعهــد لتوجيــه صنــع القــرار.
لدينــا مســتويان مــن التخطيــط؛ األول يتعلــق بالتخطيــط اإلســرتاتيجي الــذي 
يوّجــه المعهــد لمســتوى بعيــد المــدى، إذ نت�كلــم عــن مــدة ال تقــّل عــن خمس 
ســنوات، كمــا أّن التخطيــط اإلســرتاتيجي يحــدد شــكل المؤسســة األكاديميــة، 
ونوع الطلبة المتميزي�ن مثاًل. والمستوى الثاني من التخطيط هو التخطيط 
الخطــط اإلســرتاتيجية لعمــل وسياســات،  تلــك  التشــغيلي؛ وهــو ترجمــة 
ويكــون علــى مســتوى ســنوي، فنقــول مثــاًل إّن هدفنــا اســتقطاب الطلبــة 
ٍ جــزء منهــا لــه  المتميزيــ�ن. وألجــل ذلــك، علينــا ترجمــة ذلــك إلــى عــدة نــواح
عالقــة بالقبــول، وآخــر بالربامــج، وآخــر باالتصــاالت والعالقــات العامــة لخدمــة 
هــذا الهــدف. ودورنــا هنــا، فــي إدارة الفعالية المؤسســية وضمــان الجودة، 
متابعــة مــدى توافــق أهــداف المعهــد بوجــه عــاّم مــع كيفيــة اشــتغال كل 
وحــدة مــن هــذه الوحــدات الســالفة الذكــر، والت�أكــد مــن ذلــك. ويتــّم ذلــك مــن 
خــالل المتابعــة والتطويــ�ر المســتمر، وهــو مــا تقــوم بــه كل وحــدة أكاديميــة 

وإداريــة معنّيــة بالهــدف.
مــا الخطــط املســتقبلية التــي تشــتغل بهــا حاليـًـا إدارة الفاعليــة 

املؤسســية وضــامن الجــودة؟

منظومــة  تطبيــق  طــور  فــي  اآلن  نحــن  المؤسســي،  المســتوى  علــى 
الفاعلية المؤسسية وضمان الجودة التي طورناها، وسنستمر على هذا 
العمــل متعاونــن مــع كافــة األطــراف مــن أكاديميــ�ن وإداريــ�ن. وعلــى هــذا 
األســاس، وضعنــا خطًطــا للفصــول الدراســية المقبلــة، وللســنوات المقبلــة 
أيًضــا، فرنكــز مثــاًل علــى تقي�يــم مخططــات المناهــج الدراســية Syllabus، وقــد 

تحدثنــا مســبًقا عــن اســتبيان لمعرفــة آراء الطلبــة. فمهمتنــا اآلن هي تحليل 
تلك المعطيات وتفعيل المنظومة النظرية التي وضعناها وتطبيقها، كما 
نســعى لرســم خريطــة طريــ�ق ت�تعلــق بالخطــوات اإلجرائيــة لحصــول المعهــد 
علــى اعتمــاد مــن هيئــة ضمــان الجــودة الربيطانيــة. ونحــن اآلن بصــدد توقيــع 
اتفاقيــة مــع الهيئــة التــي ســتواكب عملنــا وستســاعدنا فــي الحصــول على 
مــا ُيعــرف بمراجعــة الجــودة العالميــة International   Quality Review، وهــو 
اعتمــاد مؤسســي يقــّدم شــهادة بــأّن هــذه المؤسســة يتوافــر فيهــا الحــّد 
المطلــوب مــن معايــ�ر ضمــان الجــودة األوروبيــة. أّمــا بالنســبة إلــى الربامــج 
األكاديميــة، فبعــد تقديــم كل برنامــج علــى حــدة دراســة ذاتيــة خاصــة بــه، 
نقوم بمراجعة خارجية كجزء من عملية التطوي�ر المســتمر التي يقوم بها 
المعهــد. ويقــوم بهــذه العمليــة فريــ�ق مــن الخــرباء يتــّم تعي�ينهم مــن خارج 
المعهــد مــن مختلــف التخصصــات، ويت�كــون كل فريــ�ق مــن شــخصن أو ثالثــة، 
والهــدف مــن هــذه العمليــة هو تقي�يــم الربامج بهدف تطوي�رهــا وتجويدها.

عــىل الصعيــد الشــخيص، كيف تصــف تجربتــك يف معهــد الدوحة 

منــذ انطالقــه إىل اليوم؟

ــًة ومهمــًة فــي مجــال إطــالق  ــة خــربًة طويل راكمــت مــن خــالل هــذه التجرب
المؤسســات التعليميــة، ومأسســتها وأريــد هنــا أن أشــكر الدكتــور عزمــي 
بشــارة علــى هــذه الفرصــة، وعلــى مــا تعلمتــه منــه فــي ســياق عملــي 
المباشــر معــه الــذي تعــدى المجــال العملــي؛ فقــد اســتفدت منــه علــى 
ــا علــى المســتوى الشــخصي، فإّننــي  المســتوي�ن الفكــري والثقافــي. أّم
تعرفــت إلــى كثــر مــن األشــخاص مــن ثقافــات وخلفيــات مختلفــة. فهــذه 
البيئة المتنوعة والفريدة هي ما يميز معهد الدوحة من كل المؤسسات 
التــي اشــتغلت بهــا، إضافــًة إلــى رســالة المعهــد الســامية النهضويــة التــي 
قوامهــا توفــر مجــال أكاديمــي خصــب مــن باحثــن ومفكريــ�ن وأكاديميــ�ن 
للطلبــة خصوًصــا؛ مــن العالــم العربــي الــذي يعــد معهــد الدوحــة منــه وإليــه. 
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صدر عن الدار املرصية اللبنانية" – القاهرة  كتاب 

للدكتور رشيد العناين/ عميد كلية العلوم االجتامعية و اإلنسانية.

 تاريخ النرش نوفمرب 2016

صدر حديثا كتاب 

  "البحث عن الحرية: مقاالت في األدب والحياة" 
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رعاك الله يا )آرثر( !

الدكتور: علي المسرتيحي 

أذكــر فــي أول محاضــرة لــي بالفصــل بأحــد مقــررات دراســة الدكتــوراه، وبعــد أن 
انتهــى الدكتــور )آرثــر( مــن عــرض خطــة المســاق التفصيليــة ولمتطلباتــه للطلبــة 
المسجلن بالمساق، طلبت أحدى الطالبات أن يقدم للمجموعة نصيحة تفيدهم 
ــاء المســاق ولمــا بعــد المســاق .. عندهــا وقــف مدرســنا مت�أمــال  ــر بهــم أثن وتؤث

شــاردا لبعــض الوقــت )كعادتــه بمحاضراتــه أحيانــا !(، ثــم أجابهــا:

ــه  ــاك نصيحــة، ولكنــي أحــب بمــن يطلــب النصيحــة أن يأخــذ بهــا !، موجهــا طلب  هن
للمجموعــة كلهــا .. فــردت المجموعــة كلهــا بالموافقــة بنغمــة إصــرار، فأجــاب:

 نصيحتي لكم جميعا )وتناول قلما وكتب على اللوح األبيض بخط كبر ..(:

"ابتعدوا عن العلم وال ت�تعلموا" !!

ثم أردف قائال )وقد بدأ وقت المحاضرة ينفذ، وسط ذهولنا !(:

إن أخذتم بنصيحتي جميعا، لن أَر أحدا منكم المحاضرة القادمة !!

فــي المحاضــرة التاليــة، وقفنــا جميعــا أمــام بــاب قاعتهــا قبــل بدئهــا نتــداول األمر 
مرتدديــن بالدخــول، فدخــل أمامنــا، وجلــس منتظــرا دخولنــا .. فتوجهــت إليــه وقلــت:

كلفنــي زمالئــي بــأن أنقــل إليــك مــا يــرون: "أنظــر! هــم يقــدرون نصيحتــك ولكنهــم 
يرجــون منــك تفســرا لهــذا الطلــب والنصيحــة كــي يقــررون !

فطلب دخولنا القاعة، فدخلنا .. فتحدث إلينا:

"العلم موجع والمعرفة ُمَرة .. والتعمق بهما موجع أكر .. ســت�تعبون بأنفســكم 
وت�تعبــون النــاس .. كمــا ســيتعبكم النــاس حينــا .. وســيكرهونكم أحيانــا .. للمعرفــة 
للعــارف ثمــن .. عليكــم أن تســتعدوا لدفعــة مخّري�ن ال مكرهن .. ســتحملون رســالة 

والحمــل ثقيــل .. ســتحلمون كثــرا وســيتبدد مــن أحالمكــم الكثــر .. 

أنتــم تحملــون معــوال أمــام "أصنــام معبــودة" .. ســت�كونون أمــام طريقــن: إمــا 
تحطيمهــا ولــن تســلموا مــن عبدتهــا .. وإمــا أن تعّلمــوا "عبــدة األصنــام" كيــف 
يســتخدمون معولكــم لنحــت أصنــام أكــرب منهــا !! للطريقــن ثمــن ومقابــل: فــاألول 
يرفعكــم درجــات فــي عالم الســمو والنبــل )وربما( ضيق العيــش، والثاني يرفعكم 
درجــات فــي عالــم المــادة )وربمــا( رخــاء العيــش .. هــذا المــكان ســينتهي بكــم علــى 

مفــرق للطريقــن .. فاختــاروا أي الطريقــن ستســلكون؟!"
             

رعــاك اهلل يــا )آرثــر(، كان درســا عميقــا ربمــا أعمــق بكثــر ممــا تعّلمنــاه بمســاق 
"الفلســفة ومناهــج البحــث" ذلــك الفصــل !! .

"عـــام جـــــديــــد"

الطالب: أحمد حسني الشيخ  

تطوينــا فــي طياتهــا، ت�أخــذ مّنــا ألَقنــا، ولمعــاَن 
عيوننــا، ت�تقاذُفنــا بــن بناتهــا اللواتــي يحملــن 
مــا يحملــن لنــا مــن همــوٍم وويــالٍت، ورّبمــا، 
ضحــكاٍت وقُبــالت، تلــك هــي الدنيــا، وبناتهــا 
الســنوات. بنــُت دنيــا جديــدٌة تحتضننــا بعــد أن 
ولــن  ورحلــت،  فارقتنــا  لهــا،  أخــٌت  بنــا  ألقــت 
نســعد  أم  نبكيهــا  ُتــرى  يــا  فهــل  تعــود، 

لرحيلها؟ 

قّلــب ذاكرتــك جيــًدا وتفــّرس وجــوه األحّبــة فيهــا، وابــك وترّحــم علــى مــن لــن 
ٍ جديــٍد فــي ذاكرتِــك ... ضــع يــدك علــى  يعــود، وعلــى مــن لــن يبنــي أّي صــرح
نبــض  إلــى  االســتماع  وحــاول  عميًقــا،  واشــهق  تنّهــد  قلبِــك،  فــوَق  صــدرك، 
قلبــك. كــم هــي ســريعٌة دّقاُتــه! قويــٌة دفقاُتــه. ال ت�تعجــب فــدوران األيــام أســرع 

أقــوى...  ووقعهــا 

ــٍد،  ٍ جدي ــٍد، فــي طــور واقــع ــّم جّفــت، وســتنمو مــن جدي ــذرٍة زرعَتهــا نمــت ث كلُّ ب
ســنتك الماضيــة هــي الجفــاف، أنــت البــذرة ... وأنــت الطلــع الموعــوُد فــي روضــة 
العــام الجديــد، اخــرت تربَتــك المالئمــة، نّقهــا مــن الشــوائب، اخــرت واقًعــا مشمًســا، 
لــرتى النــور جيــًدا، ولينعكــس النــوُر فــي حنايــاك؛ فتبــدو بــن أقرانــك أكــر بهــاًء، 

وأشــّد وضوًحــا.

غــر رجعــٍة...  إلــى  أّيــاٌم وليــالٍ، وّلــت هــي وســاعاُتها ودقائُقهــا وثوانيهــا، 
بكينــا، حزّنــا ســعدنا، فارقنــا واجتمعنــا، قتلنــا الشــوق ولــم يســعفنا لقــاٌء، صربنــا 
كمــا صــرب شــاطئ البحــر علــى حماقــة الجــزر والمــّد... �أطفئــت األنــواُر مــن حولنــا، 
فأشــعلناها تفــاؤاًل وأمــاًل بغــٍد أجمــل  ســكنت أرواَحنــا معالــُم وجــوٍه جديــدٍة، 
بهرتنــا، أســعدتنا، غرتنــا ،،، شــكًرا لهــا، َســعًدا لهــا،،، ولوجــوه الزّقــوم... وداًعــا... 
فراُقكــم ســبق العــام، فلســتم ســوى زاويــٍة مظلمــٍة فــي حنايــا الزمــن البائــد 
أخطائِ�كــم،  مــن  أعظــُم  وتســاُمحنا  حماقات�كــم،  مــن  أكــرب  قلوُبنــا   ... المهــرتئ 
وضوُحنــا أدقُّ مــن ِخداعكــم، أرواُحنــا أكــُر صفــاًء مــن اســوداِدكم ... فأعظــم اهلل 

أجــَر عامنــا الجديــِد برحيِلكــم !!!

عــاٌم جديــٌد يخطــو أولــى خطواتــه، يحمــل حقيبتــه المــألى بــكل جديــد، ســيوزع 
علينــا مــا فيهــا. فمــا هــو نصيبنــا يــا تــرى؟ خــٌر أم شــٌر؟ جميــٌل، قبيــٌح؟ ... ال ت�تعجــل 
صديقــي... ســيصلك نصيُبــك منهــا... لــن تعــود صفــر اليديــن... لــكّل مجتهــٍد نصيــبٍ، 
والحيــاُة اجتهــاٌد، وليــس النصيــُب خــًرا دائًمــا، لكــن... الخــر فــي القناعــة والرضــا، 
ــع، اِْرَض... لــن ت�أخــذ إال مــا ُقــدِّر لــك ... فــأرح نفســك. انطلــق، تفــاءل ... األمــل  فاْقَن
ــا إليهــا فــي شــروق أنفســنا ال فــي  أقــوى مــن اليــأس، الحيــاة جميلــة إن نظرن

غــروب هواجســنا.

اِبــن نفســك بنفســك، واعلــم أّن تاريخــك ُيبنــى كمــا ُتبنــى المنــازل والمنشــآت،،، 
وُيشــيَّد كمــا ُتشــّيد الصــروح والعــروش؛ فاخــرت خــَر الّلبِنــات وأجمَلهــا وأجدَرهــا؛ 
لت�كــوَن فــي بنائِــك وكيانِــك، ... تســاَمح، ابتســم، تفــاءل، اقنــع،... كــن محًبــا، كــن 
ودوًدا، بانًيــا للخــر هادًمــا للشــّر، ُ�رســم لمــن حولــك ابتســامة بشــٍر، وأحســن 
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الظــّن بهــم، اِنصــح، واقبــل النصــح، َاعــط قبــل أن ت�أخــذ، تمّتــع بحصــاد زرعــك وافتخــر 
بِنتاجـِـك، وال تســلب غــَرك حصــاَده، نــّق حقــل أخالِقــك مــن الشــوائب، هــّذب الــورَد، 
وانتــزع الشــوك،،، فجّنتــك جميلــٌة بصفائِــك، وهدوئــك وحّبــك لآلخريــ�ن الخّريــ�ن، 

وبانطالِقــك فــي الحيــاة، وأمِلــك بالغــد الباســم...

عــذًرا قلمــي... فحــربك لــن يكفــَي بــوح القلــب والوجــدان، ســاأبقي فيــك مــا يُســّد 
ــا المنصــرم،  رمَقــك، فرحمتــي بــك هــي مــن كيانــي وطبعــي، فرحــم اهلل عامن

وأهــاًل بعامنــا الجديــد...

إبداعات العلامء املسلمني يف

العلوم التطبيقية والرياضيات

الطالب: أشرف قريطب

ال أحــد مّنــا ُينكــر إال جاحــد أو عــدو للمســلمن، 
جــل  علــى  المســلمن  العــرب  إســهامات 
األورب�يــة،  النهضــة  قيــام  فــي  المســتويات 
فيمكــن القــول إن الغــرب تطــور بمســاعدة 
علمــاء العــرب؛ حيــث أخــذوا مــا رأوه مفيــًدا 
لهــم حتــى تقــّوت حضارتهــم، فأصبــح الغــرب 
اآلن هــو مصــدر التطــور واالبتــ�كار بينما العرب 

في مرتبة المالحقة والتقليد والتبعية.
    ســأحاول فــي هــذا المقــال، ذكــر بعــض مــا 
أبدعــه العــرب فــي مجــال العلــوم التطبيقيــة والرياضيــات، وفــي هــذا الصــدد 
ــا لــم يســمع بمحاولــة عبــاس بــن فرنــاس  يقــول د. شــوقي أبــو خليــل؛ "مــن مّن
فــي الطــران... ونضيــف إلــى هــذه المعرفــة أنــه مخــرع الّنظــارات، والســاعات 
انطالقــا  بيتــه"؛  فــي  صنعهــا  التــي  الّســماوية  بــة  والقُّ الرتكيــب،  المعقــدة 
مــن هــذه المقولــة يظهــر لنــا نبــوغ العلمــاء العــرب وشــجاعتهم رغــم ضعــف 
التجهيــزات المتطــورة آنــذاك مقارنــة بما هو متوفر اآلن، لكــن العزيمة والحاجة 
باعتبــار األخــرة أم االخــرتاع دفعــت علمــاء العــرب المســلمن إلــى اخــرتاع أشــياء 

وإنتــاج علــوم ال زال صداهــا مســموًعا لحــّد الســاعة.
 مــن مّنــا ال يعــرف الهمذانــي! )ت 945م( مكتشــف الحقيقــة العلميــة، التــي 
مفادهــا أن "الكــرة األرضيــة تجــذب األجســام فــي كل جهاتهــا، وهــذا الجــذب إنمــا 
هــو قــوة طبيعيــة مركــّزة فــي األرض، وتــ�رتك حــول األرض مجــاال فعــاال أشــبه 
بذلــك المجــال الــذي ت�تمتــع بــه قطعــة المغناطيــس"، والتــي ســيضع نيوتــن 

قوانينهــا فيمــا بعــد وتحديــدا عــام 1687 م.
    أنــا لســت هنــا لســرد األســماء؛ فاألخــرة كثــرة، لكــن أحــاول ذكر بعــض االخرتاعات 
التــي أفــادت األمــم حينهــا وبعدهــا؛ منهــا اخــرتاع المضخــة ذات األســطوانات 
الّســت مــن قبــل تقــيَّ الّديــن الدمشــقي )ت 1525م(. فــي مجــال الرياضيــات، أول 
مــا يتبــادر إلــى ذهننــا األســتاذ الخوارزمــي الــذي بدأ باســتعمال األرقــام الهندية 
وبالضبــط عــام 813م، كمــا أدخــل اســتعمال الّصفــر فــي العــّد والحســاب، والــّذي 
ســينتقل ليســتعمل فــي أوروبــا بعدهــا، كمــا أبــدع ونظــم الخوارزمــي علــم الجــرب 
إلــى غرهــا مــن األعمــال التــي تشــهد بكفــاءة مــا كان يطلــق عليــه باألســتاذ أو 

المعلــم آنــذاك.

    بهــذا ففضــل العــرب المســلمن فــي علــم الرياضيــات كبــر وواســع جــًدا، زيــادة 
عــن الهندســة التــي نبــغ فيهــا )البرونــي ق 10م والمراكشــي ق 13م(، بينمــا 
فصــل الخيــاُم الجــرب عــن الهندســة وهــو صاحــب مدرســة التحليــل الجــربي، أمــا 
علــى مســتوى الكيميــاء فقــد نهــل العــرب فــي أبحاثهــم بصــورة خاصــة ممــا 
تواجــد عنــد اليونــان والفــرس وذلــك عــن طريــ�ق ترجمــة كتبهــم، وعنــد ذكــر 
الكيميــاء فالبــد مــن ذكــر اســم جابــر بــن حيــان )ت 738م( ويحســب لألخــر أنــه نقــل 
مجــال الكيميــاء مــن وضــع اعتباطــي صدفــي إلــى وضــع علمــي مؤســس، وعــن 
اكتشــافاته العلميــة نذكــر: حامــض النيرتيــك، مــاء الذهــب. كمــا ترك عــدة مؤلفات 
الكتــب  العلــم اإللهــي. وهــذه  قيمــة نذكــر منهــا كتــاب الموازيــ�ن، الرتاكيــب، 
ســت�رتجم فيمــا بعــد إلــى عــدة لغــات علــى رأســها الالتينيــة، وال ننســى اكتشــاف 
الكحــول والتقطــر مــن طــرف أبــي بكــر الــرازي وغرهــا مــن االكتشــافات األخــرى.
    بخصــوص كيفيــة وصــول اإلســهامات العرب�ّيــة إلى الغرب فهنــاك دور الرتجمة؛ 
حيــث ترجــم الغــرب أمهــات الكتــب العرب�يــة، كمــا يمكــن القــول إن الحضــارة العرب�يــة 

دخلــت عــن طريــ�ق أربعة أبــواب:
صقلية.. 1
األندلس.. 2
الحروب الصليبية.. 3
التجارة بن الشرق والغرب.. 4

يمكــن القــول، إن الُعلمــاء العــرب المســلمن ارتقــوا بالحضــارة اإلنســانية بفضــل 
ذكائهــم وفطنتهــم ونبوغهــم العلمــي، حيــث أول أمــْر صــادف العربــي هــو 
الخلــق واإلبــداع  لــذا وّلــد الطمــوح فــي نفوســهم علــى  فعــل األمــر "اقــر�أ" 
والرتجمــة والدراســة والتمحيــص والت�تبــع والنقــل والتصحيــح. كل هــذا وأكــر 
اقتبســه الغــرب فــي أواخــر عصــوره الوســطى المظلمــة، لينــر لهــم درب عصــر 

ــد إلــى باقــي البقــاع. ــا لتمت ــدأت فــي إيطالي النهضــة التــي ب
العــرب  علمــاء  ونبــوغ  أكتــاف  علــى  بنيــت  األوروبيــة  فالنهضــة  وبالتالــي    
مواجهــة  يمكــن  حيــث  العــرب،  مســاهمة  يدحــض  مــن  أنــف  رغــم  المســلمن 
المجحفــن فــي حــق العــرب بشــواهد ال ُتحصــى مــن التاريــ�خ الموثــق، وباعــرتاف 
المنصفــن والموضوعيــ�ن لــدور الحضــارة العرب�يــة فــي جعــل أوروبــا مــا هــي 

عليــه اليــوم.

"اقتصاد المرأة"

الطالبة:مشاعل الرياشي
يعتــرب العنصــر البشــري مــن أهــم العناصــر التــي تقــوم عليهــا التنميــة ألي 
دولــة وأفضــل اســت�ثمار  ال يقبــل المراهنــة عليــه فــي أي حــال كان، وحتــى 
يتــم اســتغالله بشــكل أمثــل فــي ظــل نــدرة المــوارد المتاحــة؛ كان ال بــد مــن 
تســليط الضــوء نحــو طاقــة ســاكنة تجــاه اقتصــاد المــرأة، أي نحــو مشــاركتها 
الفعالــة  فــي ســوق العمــل بمــا يعــود علــى الجميــع بالفائــدة ، وهنــا ال ننظــر 
للمــرأة بأنهــا نصــف المجتمــع فقــط؛ ولكنهــا أيًضــا نصــف الســوق، فهــي التــي 
ــه األســرة مــن ســلع اســتهالكية وغــر  ــاج إلي ــة المنــزل ومــا تحت تخطــط لميزاني
اســتهالكية، وتحســن التصــرف فــي حــال وجــود عجــز فــي المصاريــف اليوميــة 

وتســتعن بالحكمــة الدخــار الفائــض منهــا.
إال أن الجــدل المطــروح هنــا؛ هــو فــي أي جانــب مــن االقتصــاد يمكــن تفعيــل 
دور المــرأة؟ وهــل تواجدهــا فــي مناصــب قياديــة نابعــة مــن سياســة تمكينهــا 
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الجنســن،  بــن  المســاواة  لمبــدأ  تطبيًقــا  يعتــرب  زمالئهــا؛  خــط  علــى  لت�كــون 
ولتنافــس قريناتهــا فيمــا يمكــن أن تقدمــه وتــرع فيــه، هومــا يجــب أن يكــون.

ــ�ن فــي هــذا المجــال؛ فــإن تجربــة اليابــان - القــوة   باالطــالع علــى تجــارب اآلخري
االقتصاديــة التــي ال يســتهان بهــا-  ومــا وصلــت إليــه مــن ثــورة ت�كنولوجيــة 
وازدهــار تقنــي، وبالرغــم مــن إعطــاء نســائهم قــدر مــن الحريــة للمشــاركة 
فــي صنــع القــرار. إال أن ثقافــة المجتمــع ال زالــت تنظــر لعمــل المــرأة اليابانيــة 
بصــورة نمطيــة تقليديــة متحفظــة، دفعــت رئيــس وزرائهــا شــينزو آبــي لوضــع 
خطــة تهــدف إلــى إحــداث تغيــ�ر جــذري فــي تفكــر اليابانيــ�ن، ليتمّكــن مــن تعزيــ�ز 
مكانــة المــرأة كقــوة عاملــة؛ فعــّن عــدة وزراء مــن النســاء ضمــن تشــكيله 
الــوزاري الــذي مــا لبــث أن تبعــه اســتقاالت لبعــض منهــن نتيجــة تورطهــن فــي 
مخالفــات ال يجــب أن تصــدر مــن شــخص يتبــوأ منصًبــا قيادًيــا، ناهيــك عــن انخفــاض 
شــعبيته بعــد ذلــك، باإلضافــة إلــى مــا عّلــق عليــه أحدهــم باختالقــه مشــاكل 
جديــدة بتعي�ينهــن. وبالتالــي فــإن ثقافــة المجتمــع لربمــا الزالــت غــر قــادرة 
علــى تقبــل وجــود هــذا الكــم مــن النســاء فــي حقيبــة وزاريــة واحــدة فــي ظــل 
العولمــة واالنفتــاح علــى العالــم. وباختصــار؛ فــإن القانــون اليابانــي اختــزل 
مكانــة المــرأة فــي المجتمــع بقانــون يمنــع أن ت�تولــى حكــم الدولــة، وبذلــك 
حــدد لهــا اإلطــار الــذي يجــب أن ت�كــون عليــه وعلــى أهميــة االســرة التــي ت�توالها 
وســاعدها بلوائــح وقوانــن تعينهــا علــى أداء دورهــا توزاًنــا مــع مهامهــا 

ــاء وظيفتهــا.  ــة أبنائهــا وعليهــا مســؤولية وأعب كموظفــة لهــا حــق رعاي
ورغــم كل هــذا؛ تبقــى لــكل قاعــدة اســت�ثناء، كالمرأة الحديدية )مارغريت ثاتشــر( 
أول امــرأة شــغلت منصــب رئيســة وزراء فــي تاريــ�خ المملكــة المتحــدة، والتــي 
وصفــت بطــول مــدة حكمهــا، وهنــا يتضــح لنــا أن اختــالف البيئــة االجتماعيــة 
ــ�خ  ــد مــكان المــرأة باإلضافــة إلــى تاري ــًرا فــي تحدي واأليدلوجيــة يلعــب دوًرا كب

مســرتها منــذ بدايــة حياتهــا.

"هذا هو وطني"

الطالبة: زينب المحمود
فيــه  تشــرق  يــوٍم  كّل  فــي  عيدنــا...  قطــر 
الشــمس وتغيــب، معلنــًة إنجــاًزا جديــًدا ونجاًحــا 

باهــًرا تحــرزه قطــر.
لــكّل مقيــٍم  المضيــوم  كعبــة  عيدنــا...  قطــر 
الســالم  رائــدة  قطــر...  وزائــٍر،  ومواطــنٍ 
والمبــاِدرة دائًمــا، الصغــر والكبــر والجميــع 
قطــر...  عمــري  يــا  )اهلل  حنايــاه:  فــي  يــردد 
تســتحق  فهــي  عطــر(  بنســماتك  وردة 
إذا  الــروح  وتســتحق  والوفــاء،  الفــداء  منــا 
ــا  مــا المنــادي رفــع النــداء )حــي علــى النجــاح( )حــي علــى الجهــاد( لنقــف جميًع
ــا... فقــد آن  ــه أوتارن ــا، ومــا تعــزف ب ــج أنفاســنا وأرواحن ــم مــا يختل وُنســمع العال
األوان ليعلــم كائًنــا مــن كان أّن قطــر ليســت شــبه جزيــ�رة تقــع علــى ســاحل الخليــج 
بــل هــي امتــداٌد عالمــيٌّ فــي كيــان كّل كائــنٍ، هيــا )قطــر( لرنّدد نشــيدك الوطني:

قسًما بمن رفع السماء قسًما بمن نشر الضياء 
قطر ستبقى حرة تسمو بروح األوفياء

قطــر تســكن فينــي... تســكن فيكــم... هــي جــزٌء مــن كّل إنســانٍ حــرٍّ فــي هــذا 
العالــم.

انظر لراحة يدك اليسرى... هنا قطر حفرت ك�أجمل ذكرى
خريطة قطر على الراحات محفورة

كوشي زان مندياًل... بها قد �أْبِدعت صورة
وطنــي ليــس حثــوًة مــن تــرابٍ... خرقــًة مــن ثــوبٍ... كســرًة مــن خبــٍز... كســفًة مــن 
ســحاٍب... قصمــًة مــن ســواٍك... لمظــًة مــن طعــاٍم... صبابــًة مــن شــراٍب... جــذوًة مــن 

ناٍر...هزيًعــا مــن ليــلٍ.!
وطني ذاكرتي.. طفولتي... مدينتي.... وأرضي جّنتي.

تســكنني منازلهــا... تبهرنــي طيبــة أهلهــا... تغرينــي مجالســها فيهــا الشــطآن... 
اللؤلــؤ والمرجــان... وفــي الســنبوك... النوخــذة والربــان ألن هضابهــا تســجد 
لباريهــا لــه تركــع... فلــن تبصــر بأرضــي جبــال... لنــا األخــوار والخلجــان بهــا ت�تغــازل 
األطيــار... وصقــر يقتنــص وعقــاب... وصيــاد علــى جبــل لــه عــز لــه أنســاب مناخــي 

عاشــق للحــر... علــى العــادي لهيــب الجمــر
يعلمنــا معانــي الصــرب... يذكرنــا بيــوم الحشــر وتحــت النخــل حيــث الظــل... نحيــل 

الشــعر أوتــارا
وإعالم لنا تسمو.... على الهامات خفاقة 
فأبيضها صفا روحي ودمي روعة العناب 

أقول:
الدوحة في قلبي والوكرة في العيون تنام 

أبو سمرة ووادي السيل ومعيذر مع الريان 
من القاصي إلى الداني سألت اهلل يحميها 

تعانق أرضها العرفج وتعطيها شذى العوسج 
قطر يا كعبة المضيوم رنوت بعشقك البلدان 

بَِعْيِنِك مكَّة الريحان وجارات لنا بأمان
فنور اهلل عّطرك وطّهرك أضاء القلب باإليمان

وعشقك في ثرى لبنان يحلق عند باب القدس 
وتسكن في الحنايا مصر جمال النيل والسودان 

يغني النبض سورّيا ويهدي الورد للجوالن 
فداك دمي أيا وطني فأنت الذخر لألوطان 

محلل سياسات عامة! 

الطالب: سجى الطرمان 

ســواء  كبــرة  أزمــة  مــن  يعانــي  حقــل  فــي  مهنــة  عامــة؛  سياســات  محلــل 
بالتعريــف، أو االعــرتاف باألهميــة، فالبحــث عــن السياســات بالوطــن العربــي 
إنمــا يقــود الــى نتيجــة يتجســد فيهــا واقــع القطيعــة بــن الدولــة وأجهزتهــا، 
فاألجهــزة  العمليــة،  مشــاكله  لحــل  باألســاس  وجــدت  الــذي  المجتمــع  وبــن 
الحكوميــة اســتطاعت أن تجعــل  مــن ذاتهــا كيانــات قائمــة بذاتهــا ولذاتهــا، 
مــن خــالل شــبكة المصالــح الداخليــة التــي نســجتها وغيــاب قيــم الديمقراطيــة 
والمســائلة الحكوميــة، واســتغالل الــوالءات الفرعيــة كالعائلــة والعشــرة أو 
ــا ســافًرا إلدراك  االنتمــاء السياســي، هــذا أدى الــى غيــاب ملمــوس، أفــرز غياًب
معنــى ملموًســا أو أهميــة ملحــة لمفهــوم السياســات العامــة وممارســتها، 

ممــا غيــب المفهــوم والممارســة والحاجــة لمحلــل السياســة العامــة! 
تحليــل السياســة العامــة ليــس بمفاهيــم وممارســات حديثــة إنمــا هــو قديــم 
مــن  ابتــداًء  مختلفــة  أشــكااًل  وأخــذ  بالتاريــ�خ،  ضاربــة  جــذوره  الحضــارة،  بقــدم 
العصــور التــي قامــت علــى الغيبيــات حتــى العصــر الحديــث، فهــم السياســة 
العامــة بمنظــور موســع يجعلنا ننظر إلى السياســة العامــة بتطور المجتمعات 
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البشــرية حيــث المعرفــة التطبيقيــة أصبحــت ماثلــة بالوعــي البشــري مــن حيــث 
وإجــراءات  طــرق  فتطويــ�ر  المعــاش.  والواقــع  المعرفــة  بــن  الربــط  ضــرورة 
متخصصــة لتحليــل السياســات ترافــق مــع الســعي البشــري لتطويــ�ر الحضــارة 
المدنيــة، وتطــور وأصبــح أكــر تخصًصــا تبًعــا للتطــورات االجتماعيــة، والتــي أيضــا، 

ترافقــت مــع تطــور شــكل الحكــم وأنظمتــه. 
أولــى  مــن  واحــد  بــأن  المريــ�ر  التاريخــي  والهــزل  الكــربى  المفارقــة  ولعــل 
الجهــود الموثقــة والتــي شــكلت بــذوًرا أوليــة لتطويــ�ر هذا النوع مــن المعارف؛ 
وجــدت مكانــًا فــي بــالد مــا بــن النهريــ�ن، بمــا يعــرف اآلن بمنطقــة البصــرة 
جنــوب العــراق حيــت وضــع واحــدة مــن أولــى المخطوطــات القانونيــة فــي 
القــرن الواحــد والعشــري�ن قبــل الميــالد فــي مدينــة أور فــي بــالد الرافديــن، أي 
قبــل حوالــي األلفــي ســنة مــن أرســطو )322-284 ق.م(، وكونفوشــيوس )-479 
551 ق.م( ، وكتاليــا  )300 ق.م(، حيــث قامــوا بوضــع طروحاتهــم الكالســيكية 
بالحكــم والسياســة، وفــي القــرن الثامــن عشــر قبــل الميــالد قــام الملــوك 
البابليــون وبمســاعدة مــن نســميهم اليــوم محللــي السياســة العامــة؛ بوضــع  

مخطوطــات حمورابــي.  
شــريعة حمورابــي صممــت لتضمــن حكًمــا عــاداًل وموحــًدا فــي الفــرتة التــي كان 
فيهــا البابليــون فــي مرحلــة انتقــال مــن مدينــة صغــرة إلــى دولــة إقليميــة. 
فكانــت عبــارة عــن مجموعــة مــن السياســات، فسيفســائية الت�كويــ�ن تجمــع بــن 
لتحقيــق  االجتماعيــة  والمتطلبــات  االقتصــادي  التنظيــم  وتعكــس  القانــون، 
إعمــار متمــدن، حيــث يتــم صيانــة الحقــوق وااللتزامــات المعرفيــة بنــاًء علــى 
المكانــة االجتماعيــة، تناولــت الشــريعة اإلجــراءات العقابيــة عنــد ارتــ�كاب الجرائــم، 
وحقــوق الملكيــة والتجــارة والعالقــات األســرية والزوجيــة. وأتعــاب األطبــاء، 
وتشــريعات  قوانــن  فتوضــح  الشــعبية.  بالمحاســبة  اليــوم  نســميه  ومــا 
رعايــة  أو  والزراعــة  الســرقة،  فتناولــت  القانــون.  يخــرق  لمــن  وعقوبــات 
المــرأة، وحقــوق األطفــال، وحقــوق  الممتلــكات، وحقــوق  األغنــام، وإتــالف 
العبيــد، والقتــل، والمــوت، واإلصابــات. وتختلــف العقوبــات علــى حســب الطبقــة 
التــي ينحــدر منهــا المنتهــك إلحــدى القوانــن وكذلــك الضحيــة. وال تقبــل هــذه 

ٍ لألخطــاء إذا مــا وقعــت.   القوانــن االعتــذار، أو توضيــح
للتعقيــد  اســتجابة  كانــت  المبكــرة  المراحــل  فــي  الرافديــن  بــالد  قوانــن     
حاجــة  هنــاك  كان  حيــث  مســتقر،  مدنــي  تعمــر  تحقيــق  لغايــات  المتنامــي 
للسياســات لتنظيــم عمليــة االســتجابة لالحتياجــات، وتوزيــع الخدمــات، كتنظيــم 
مــدون يحفــظ ويصــون االمــن الداخلــي والدفــاع الخارجــي، كمــا لنــا التعامــل 
مــع دراســات أرســطو وتالميــذه؛ حيــث قامــوا بجمــع دســاتر أكــر مــن مائــة 
دولــة مــن دول المــدن بغــرض مقارنتهــا الســتخالص المبــادئ األفضــل للحكــم 
والتعامــل مــع الشــعوب مــن قبيــل دراســة السياســات العامــة الضاربــة فــي 

جــذور التاريــ�خ. 
ــ�خ القديــم  وفــي القــرن التاســع عشــر قــام ميكافيللــي بفــرز حــاالت مــن التاري
والمعاصــر لكــي يكشــف لنــا عــن المبــادئ العامــة لسياســة القــوة ويقــدم 
لألمــراء نوعــا مــن التوصيــات السياســاتية العمليــة.  بــل ويمكــن إي�جــاد جــذور 
للمدرســة  الفكــري  األســاس  وخاصــة  العامــة  السياســات  لحقــل  تاريخيــة 
العقالنيــة فــي كتابــات الفكــر اإلســالمي المعتــزل، وتعتــرب كتابــات ماكــس فيــرب 
األلمانــي الســيما فــي كتابــات شــرعية الســلطة ونظريتــه فــي البروقراطيــة 

مســاهمات مؤثــرة فــي حقــل السياســات المعاصــرة.  
 بطبيعــة الحــال االدراك المتنامــي للعالقــة بــن المعرفــة والتصــرف العملــي، 
العالقــة  ذات  المعلومــات  إنتــاج  فــي  بالتخصــص  االهتمــام  ســرع  الــذي  هــو 
بالسياســات. عمومــًا، االعــرتاف بحقــل السياســات العامــة كحقــل فرعــي فــي 

العلــوم السياســية واإلدارة العامــة حــدث قبــل عقــود قليلــة، إال أن دراســة 
الطــرق والوســائل الضروريــة لرتقيــة الرفــاه تعــود إلــى قــرون مضــت. فحقــل 
السياســات العامــة حقــل عملــي يســتخدم فــي ذلــك مناهــج وصفيــة وعلميــة 
بغــرض دراســة المشــاكل العامــة بمــا يمكــن مــن تقديــم أفــكار متعمقــة حــول 
السياســات والخيــارات الممكنــة والمتاحــة، بغــرض تحقيــق قــدر مــن التحكــم 
فــي المســتقبل.  فظهــر حقــل السياســات العامــة كحقــل فرعــي فــي العلــوم 
السياســية واإلدارة العامــة فــي عقــد الســتينات ألســباب تمثلــت بالتغــرات 
التــي حدثــت فــي دور الحكومــة فــي فــرتة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 

عرب�يــًا هنــاك غيــاب واضــح للمفهــوم والممارســة الســليمة علــى الرغــم مــن 
تعقــد المشــكالت وتنامــي الفجــوات بــن المأمــول والواقــع، مــع ترســيخ وضــع 
راهــن متدهــور، وهــذا ال يعنــي غيــاب وجودهــا بقــدر مــا يعنــي عــدم الوضــوح 
فــي عمليــة إعدادهــا وتحديدهــا. وفــي هــذا اإلطــار يمكــن تفســر االرتــداد 
العربــي علــى الدولــة واالحتجــاج الرافــض لهــا كمــا عــربت عنــه ثــورات الرب�يــع 
العربــي، لــم ينبــع مــن العــداء لفكــرة الدولــة ذاتهــا، إنمــا جــاء بســبب عجزهــا 
عــن وضــع سياســات وبرامــج وطنيــة، تســعى لحــل مشــكالها الداخليــة وتطبيــق 
حكــم القانــون وتحقيــق أمنهــا الداخلــي والدفــاع عــن تماســكها، وت�أمــن فــرص 
والتدريــب  التعليــم  العمــل ومؤسســات  فــرص  االقتصــادي وتوفــر  التقــدم 
والصحــة والمرافــق العامــة، والت�أهيــل ألجيالهــا القادمــة، بــل إنهــا عجــزت عــن 
تحقيــق فكرتهــا الوطنيــة وانزلقــت فــي والءات فرعيــة طائفيــة، وأبــدت عجــًزا 
ــا بقصورهــا عــن تطبيــق الربامــج التــي وعــدت بهــا، واكتســبت الشــرعية  فاضًح

بســببها. 
تــم  التــي  العرب�يــة  الدولــة  إشــكاليات  هــي  عرب�ًيــا؛  السياســات  إشــكالية   
اختطافهــا، وتحويلهــا مــن دولــة حريــة ومواطنــة وشــعب، إلــى دولــة غــول 

الوجــود. مــن  ومحــوه  الشــعب  البتــالع  تســعى 
يعــود  العربــي  الوطــن  فــي  وتطبيقهــا  السياســات  مفهــوم  فــي  الخلــل    
بالدرجــة األولــى الــى خلــل مت�أصــل فــي الدولــة، مفهومهــا وعالقتهــا فــي 

ومؤسســاتها.  المجتمــع 
بتطويــ�ره  ومهتمــن  العامــة  السياســات  لحقــل  كدارســي  منــا  المطلــوب 
عرب�ًيــا؛ دراســة القطيعــة بــن أجهــزة اإلدارة العامــة والمجتمــع كنتيجــة لفشــل 
السياســات العامــة والتــي تعتــرب بالدرجــة األولــى الوســيلة التــي تنظــم عالقــة 
المجتمــع بالدولــة فــي جانبهــا االجرائــي التنظيمــي، مجســدة بذلــك فلســفتها 

للحكــم بممارســات عمليــة إنمــا توضــع لمعالجــة المشــاكل الراهنــة. 

نتائج كان لها أن تصدر: يف مؤمتر الجيش والسياسة 

الطالب: طالب الدغيم
َتحتــل العالقــة بــن الجيــش والسياســة مكانــًة 
بدايــات  منــذ  العربــي  العالــم  فــي  بــارزة 
نشــوء الــدول الوطنيــة فــي منتصــف القــرن 
الماضــي "إبــان االســتقالل"، وحاولــت نظريات 
الجيــش  مســألة  تفكيــك  المفكريــ�ن  كبــار 
وتفهــم طبيعتهــا. بــدءا بنظريــة هانتغتــون 
 ،Finerبفيــرن ومــرورً�   ،Huntington
وجانوفيتــزJanowitz، والتــي تــدرس العالقة 
ـــــ المدنيــة، وتحــاول تحليلهــا. وقد  العســكريةـ 
مــن  متباينــة  العرب�يــة ردود فعــلٍ  الثــورات  أنتجتهــا  التــي  التداعيــات  أفــرزت 
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طبيعــة  عــن  وخاصــة  الــواردة،  النظريــات  ت�توقعهــا  لــم  العرب�يــة  الجيــوش 
الجيوش العرب�ية، وت�أثرها ببنية المجتمع وتركيبته. 

منــذ ثالثــة أشــهر تقري�بــًا، وفــي تاريــ�خ 3 اكتوبــر 2016، أنهــى المركــز العربــي 
مــن  الخامســة  الــدورة  أعمــال  الدوحــة  فــي  السياســات  ودراســة  لألبحــاث 
المؤتمــر العلمــي الســنوي لقضايــا التحــّول الديمقراطــي، وكان قــد اختار هذه 
الســنة موضــوع "الجيــش والسياســة فــي مراحــل التحــول الديمقراطــي فــي 
ــا مــن المؤسســات  الوطــن العربــي". وشــارك خــالل المؤتمــر أكــر مــن 50 باحًث
البحثيــة مــن مختلــف األقطــار العرب�يــة واألجنبيــة. وقــد غطــى برنامــج المؤتمــر 
بــدور المؤسســة العســكرية فــي  المتعلقــة  مســاحة واســعة مــن القضايــا 
الحيــاة العامــة فــي العالــم العربــي، وفــي تموضــع العســكر داخــل األنظمــة 

السياســية للدولــة العرب�يــة منــذ بدايــة تشــكلها، وحتــى الوقــت الراهــن. 

في االفت�تاحية: عزمي بشارة وزولتان براني أ. 

تصــدر جلســات المؤتمــر الباحثــان عزمــي بشــارة مديــر المركــز العربــي لألبحــاث 
ودراســة السياســات، والباحــث زولتــان برانــي أســتاذ العلــوم السياســية فــي 
جامعــة ت�كســاس األمريكيــة، وبحثــا المحــاور الرئيســية للعالقــة المتشــابكة بــن 
العســكري والمدنــي فــي مراحــل التحــول الديموقراطــي فــي العالــم العربــي. 
ــرازه ســمات مشــرتكة تضبــط عالقــة  وأهــم مــا جــاء فــي كلمــة بشــارة، هــو إب

الجيــش بالمجتمــع، وهــي علــى النحــو التالــي: 

1 ـــــ نمــوذج الجيــش بوصفــه وســيلة للتَّرقــي االجتماعــي ـــــ االقتصــادي )فــي 
مجتمعــات فالحيــة(، حيــث يــربز الجيــش بصفتــه جهــاز الدولــة األقــوى، واألكــر 

انضباطــًا مــن بــن جميــع مؤسســات الدولــة والمجتمــع. 

2 ـــــ نمــوذج أخويــة رفــاق الســالح )الرجوليــة(، وهــي "رابطــة رفاقيــة"، تشــبه 
أخويــات الطلبــة فــي الكليــات الجامعيــة فــي الماضــي أو رابطــة الخشداشــية 
الشــخصي  الــوالء  مــن  نــوع  إلــى  هــذه  وت�تحــول  المملوكــي.  الجيــش  فــي 
للجماعــة أو رفــاق الســالح. وُيســّهل ذلــك تجنيدهــم فــي تخطيــط أّي تحــرك 

وانقــالب. 

3 ـــــ حالــة الصراعــات الحزب�يــة واأليديولوجيــة، ففــي مراحــل تســي�يس المجتمعــات 
العرب�يــة، وال ســيما المرحلــة الليرباليــة األولــى بعــد االســتعمار التــي عّجــت 
باألحــزاب األيديولوجيــة والتيــارات السياســية المحليــة المت�أثــرة باألفــكار التــي 
راجــت عالمًيــا وصراعاتهــا: الشــيوعية، القوميــة، الفاشــية وغرهــا، وهــو مــا 

ــة صفــوف الجيــش وتشــكيالته.  ــة وااليديولوجي أدى إلــى اخــرتاق الحزب�ي

ـــــ ســلطوية النخبــة العســكرية، فالضبــاط ال يقومــون بالتخلــي عــن الحكــم   4
الــزي  الضبــاط  خلــع  هــو  غالبــًا  يجــري  ومــا  نــادرً�.  إال  سياســي  حــزب  لصالــح 
العســكري وارتــداء ثيــاب مدنيــة، بحيــث يتقلــدون مناصــب حكوميــة كمدنيــ�ن.

      ألقــى الباحــث زولتــان برانــي، فــي بدايــة أعمــال اليــوم الثانــي للمؤتمــر 
محاضــرًة عــن الجيــش والديمقراطيــة، حــدد فيهــا المبــادئ الرئيســة التــي تمنــح 
أّي جيــش صفــة "الديمقراطــي". وقــال برانــي إّن الجيــش هــو المؤسســة األقــل 
ديمقراطيــة مــن بــن مؤسســات الدولــة جميعهــا، بســبب طبيعتــه والقواعــد 

آليــات  لتطبيــق  الرتاتبيــة واألوامــر، وال مجــال فيــه  تحكمــه  إذ  التــي تســّره، 
هــو  الجيــش  أّن  ذلــك، مؤكــًدا  مــن  أبعــد  إلــى  يذهــب  إنــه  بــل  الديمقراطيــة. 
أّن  الدولــة. ولكنــه يوضــح  تدمــر  القــادرة علــى  الوحيــدة  الدولــة  مؤسســة 
هنــاك مبــادئ تمنــح الجيــش صفــة "الديمقراطــي" عنــد إقرارهــا وتطبيقهــا. 
وُيعــّرف الجيــوش الديمقراطيــة بأنهــا الجيــوش التــي َتقبل الحكــم الديمقراطي 

وتســانده وتحميــه.

الجيــش  خضــوع  هــو  الديمقراطيــة،  الجيــوش  تؤســس  التــي  المبــادئ  وأول 
لســلطة مدنيــة، فمــن الضــرورة أن يكــون تحّكــم المدنيــ�ن فــي الجيــش عــرب 
تقاســم بــن الســلطة التنفيذيــة. ويكــون الرئيــس هــو القائــد األعلــى للقــوات 
الرقابــة  فــي  دوًرا  الربلمــان  يــؤّدي  بــأن  التشــريعية  والســلطة  المســلحة، 
والتشــريع فيمــا يتعلــق بــأدوار الجيــش وموازنتــه. ولذلــك تعتمــد األنظمــة 
المبــدأ  أّمــا  الربلمانيــة.  اللجــان  بــن  مــن  للدفــاع  لجنــة  وجــود  الديمقراطيــة 
الثانــي، فهــو أن ُتحــدد الدســاتر والقوانــن تنظيــم الجيــوش والرتــب، وآليــات 
الرقابــة والمحاســبة والجهــات التــي تقــوم بهــا، مثلمــا يجــب أن ُتحــدد مهّمــات 
الجيــوش بدقــة، خصوًصــا مــا تعلــق منهــا بالتدخــل فــي الداخــل. والمبــدأ الثالــث 
هــو عــدم الســماح للجيــش بــأّي تدخــل فــي الحيــاة السياســية. وتذهــب بعــض 
األنظمــة الديمقراطيــة فــي تطبيــق هــذا المبــدأ إلــى منــع العســكري�ن حتــى 
مــن المشــاركة فــي التصويــت فــي االنتخابــات. وربمــا ُيحســب للحبيــب بورقيبــة 
عــراٍك  أّي  وخــوض  السياســية،  المناصــب  فــي  الدخــول  مــن  الجيــش  منعــه 
انتخابــي ولذلــك نجــد الجيــش التونســي أكــر احرتامــًا للتجربــة الديموقراطيــة، 

فكانــت الثــورة التونســية االكــر نجاحــًا فــي ثــورات الرب�يــع العربــي. 
خــالل المؤتمــر نوقشــت ورقــات بحثيــة عديــدة عــن واقــع الجيــوش العرب�يــة 
والصومــال  وتونــس  والســودان  والعــراق  وســورية  والجزائــر  مصــر  فــي 
فــي مرحلــة الرب�يــع العربــي وبالوقــت الحالــي، وقدمهــا عــدد مــن الباحثــن. 
وأثــرت مجموعــة مــن المواضيــع شــملت نقــاط جوهريــة فــي عالقــة الجيــش 
بالمجتمــع والدولــة “الحيــاة المدنيــة “، وطرحــت مجموعــة أســئلة حــول اأُلطــر 
النظريــة واالقرتاحــات التفســرية العرب�يــة لفهــم عالقــة الجيــش بالسياســة 
ثــورات  إثــر  وخاصــة  العربــي،  العالــم  فــي  الماضيــة  الخمســة  العقــود  فــي 
العرب�يــة؟  للجيــوش  العســكرية  التســلطية  جــذور  العربــي؟ ومــا هــي  الرب�يــع 
وإلــى أي مــدى كان الجيــش ضامنــًا الســتمرار التجربــة الديموقراطيــة العرب�يــة 
بعــد الثــورات؟ وكيــف ُيمكــن بنــاء جيــٍش وطنــي موحــد فــي مجتمــع منقســم 
مناطقيــًا أو طائفيــًا؟ ومــا االســرتاتيجيات الُممكنــة التــي ت�تبعهــا المعارضــة 
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فــي مواجهــة نظــام الحكــم العســكري؟ وكيــف يمكــن قــراءة التجربــة الرتكيــة 
بعــد االنقــالب األخــر فيهــا؟ 

كان الســؤال الرئيســي الــذي كان يــدور فــي أذهــان معظــم الباحثــن وفــي 
مداخــالت جميــع جلســات النقــاش، وكان يحتــاج إلــى إجابــات متعــددة هــو: كيــف 

نحمــي الديــار مــن ُحمــاة الديــار؟ 

مــن خــالل متابعــة أعمــال المؤتمــر فــي أيامــه الثالثــة يمكــن أن نلخــص ُمجمــل 
مــا تــم تداولــه والتوصــل إليــه فــي خالصــة تركيبيــة، وهــي:  

الجيــوش  عالقــة  ت�تنــاول  التــي  النقديــة  العرب�يــة  الكتابــات  نــدرة  ُيالحــظ  1ـــــــــ 
بالسياســة إلــى درجــة كبــرة، وتعتــرب جميعهــا مجــرد ت�أريــ�خ ُيركــز علــى التعظيــم 

لهــذه الجيــوش. 

2 ـــــــ ال يوجــد ُمتغــر أو ُمحفــز واحــد للتحــول الديموقراطــي، بــل متغــرات ُتمثــل 
فــي تفاعالتهــا قــوة جاذبة/نابــذة للحكــم الســلطوي فــي المنطقــة العرب�يــة، 
ــًة بأمــور ت�تعلــق بعوامــل  ولكــن دور المؤسســة العســكرية ُيعــد األهــم مقارب
ثقافيــة مثــل المجتمــع المدنــي، والُبعــد الجغرافــي مــن محيــط ديموقراطــي 

واالقتصــاد الرجعــي وغرهــا. 

3 ـــــ ثمــَة توتــر عســكري سياســي فــي عالمنــا العربــي واإلســالمي، وإشــكااًل 
لالعتــداءات  التصــدي  علــى  قــادر  قــوي  جيــش  ت�كويــ�ن  كيفيــة  فــي  يتمثــل 
األجنبيــة، دون أن يقــوم هــذا الجيــش باســتغالل قوتــه الكبــرة للســيطرة علــى 

والسياســة.  الحكــم 

العســكري  الطابــع  )ذات  المتخندقــة  الدولــة  اشــكالية  عــن  الحديــث  عنــد  ـــــ   4
يتــم تحليــل واقــع الدولــة القائمــة فــي أساســها علــى طبيعــة  واألمنــي(، 
ايديولوجيــة، أو اســتبدادية تســلطية، يمكــن أن ينطبــق عليهــا هــذا المفهــوم. 

محــددة،  ســمة  ذات  أو  ثابتــا  معطــى  ليســت  العســكرية  االيديولوجيــة  ــــ   5
وإنمــا ت�تغــر بحســب الســياقات التــي تعمــل مــن خاللهــا، وأن مســألة الُبعــد 
األيديولوجــي والعقائــدي للنخــب العســكرية، هــي مســألة يتــم صناعتهــا بشــكل 

أو بآخــر، بــإرادة داخليــة أو خارجيــة.

6 ــــ فــي غالــب األحيــان، فــإن النخــب السياســية التــي تدعــم االنقــالب ال تحصــل 
علــى شــيء مــن الكعكــة إال بنســب قليلــة للغايــة، والنمــوذج المصــري ال يــزال 
ماثــاًل. فالعســكري يعتــرب نفســه األصلــح إلدارة شــؤون البــالد؛ كونــه ينتمــي 

لمؤسســة متينــة وعريقــة وذات شــرعية وطنيــة ال منــازع لهــا.

8 ــــــ مــن خــالل المتابعــة التاريخيــة ألوضــاع نشــأة الجيــوش العرب�يــة، وتطورهــا، 
شــمال  وفــي  األوســط  الشــرق  فــي  المدنيــة  ــــــ  العســكرية  العالقــات  فــإن 
الجيــش،  مــن  الحاكــم  موقــف  وهــي؛  عوامــل  أربعــة  علــى  ُبنيــت  أفريقيــا، 
الجيــش  وعالقــة  للمجتمــع،  والطائفيــة  واالثنيــة  االجتماعيــة  والرتكيبــة 

بالمنطقــة  المحيطــة  الدوليــة  واألوضــاع  وتطورهــا،  الدولــة  بنــاء  بمســارات 
وأبعادهــا.  العرب�يــة 

9 ـــــ يمكــن للمعارضــة إتبــاع اســرتاتيجيات ورهانــات لمواجهــة الحكــم العســكري، 
وأولهــا اســتخدام العنــف المســلح فــي مواجهــة النظــام، أومــن المقاومــة 
ــار يتوســط االثنــن، وهــو  الســلمية التــي ت�تبنــى وســائل غــر عنيفــة، أو باختي
العنــف المحــدود، أو بنــاء التحالــف مــع قطاعــات مــن القــوات المســلحة ذاتهــا، 
وأمــا الخيــار الخامــس فهــو اللجــوء إلــى قــوى أجنبيــة إلســقاط النظــام، والخيــار 

األخــر، هــو العمــل علــى زعزعــة بنيــة النظــام وتغي�رهــا. 

ـــــ يمكــن الوصــول إلــى جــذور التســلطية العســكرية فــي العالــم العربــي، مــن  10ـ 
خــالل فحــص دور الصــراع الناجــم عــن االزدواجيــة العســكرية ــــــ المدنيــة، ودورهــا 
انبثقــت مــن برنامــج تحويــ�ل اجتماعــي  تلــك التســلطية، باعتبارهــا  بنــاء  فــي 
الجيــش  فــي  الماضــي،  القــرن  أربعينــات  نهايــة  منــذ  شــعبوي  اقتصــادي  ـــــ 

الســوري مثــاًل. 

11 ــــ يرجــع الســبب فــي عــدم بنــاء جيــش وطنــي فــي بعــض الدولــة العرب�يــة، 
كالصومــال مثــاًل، لعوامــل االنقســام المناطقــي أو العرقــي، والــذي يســببه 
فــي غالــب األحيــان، عــدم وجــود اإلدارة السياســية القويــة والمنظمــة، أو 
نشــوب حــرب أهليــة تنتــج شــكوكًا بــن مكونــات المجتمــع، وبالتالــي فــإن وجــود 
للحكومــات  أكــرب  المتنازعــة، ويحقــق شــرعية  جيــش قــوي يطمئــن األطــراف 

المقبلــة. 

12 ـــــــ أثبتــت التجربــة نتيجــة هامــة، بــأن االنقــالب يحتــاج إلــى تحالــف ُنخبــة الجيــش 
مــع قــوى مدنيــة وسياســية لكــي يتمكــن مــن فــرض نفســه علــى المجتمــع 
والســيطرة عليــه. فهــو يفشــل مــن دونهمــا بــدون شــك. وهــو مــا نلمســه فــي 

حالــة االنقــالب الرتكــي األخــر. 

13 ــــ مــن مراقبــة التداخــل بــن العســكري والسياســي فــي الجزائــر مثــاًل، ُيمكــن 
الت�أصيــل للظاهــرة العســكرية، ربمــا كان دور الجيــش فــي اضطالعــه بمهمــات 
الدولــة الحديثــة، ومراقبــة المجتمــع مــن العوامــل التــي زادتــه تسيســًا مــن 
للمراقبــة  الجيــش  بإخضــاع  التداخــل،  هــذا  تفكيــك  ويمكــن  االســتقالل،  بدايــة 
الديموقراطيــة فــي ظــّل أوضــاع محليــة ودوليــة، ت�تمفصــل فيمــا بينهــا للعمــل 
وصــراع  السياســة  عــن  إلبعــاده  الجيــش،  وَمْؤَسســة  النظــام،  تمديــن  علــى 

المجتمــع بشــكل نهائــي.  

14 ـــــ ســاهمت بعــض الجيــوش العرب�يــة فــي تحقيــق االنتقــال الديموقراطــي 
العربــي، كالجيــش التونســي؛ فهــذه الجيــوش لــم تنخــرط منــذ االســتقالل فــي 
الشــأن السياســي، ولــم تهيمــن علــى المشــهد االقتصــادي واإلداري، بــل ظلــت 
جهــازً� وقائيــًا وقــف إلــى جانــب المواطنــن فــي حراســة الحــدود، ومكافحــة 
المؤسســات  علــى  والمحافظــة  الطبيعيــة،  الكــوارث  ومواجهــة  التهريــب، 

الســيادية دون تدخلــه فــي أعمالهــا.  

للتحــول  العســكرية  المؤسســة  اســتجابة  تــزداد  النهايــة،  فــي  ــــــ   15
الديموقراطــي كلمــا ركــزت علــى وظائفهــا الدفاعيــة التقليديــة، واســتقلت 
ببنائهــا المؤسســاتي العســكري عــن تجاذبــات السياســة واالقتصــاد، وحافظــت 
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المشــاكل العامــة التــي يمكــن أن تعــرتض العمــل الحكومــي أو العمــل البلــدي 
مثــل رصــد جوائــز حكوميــة لــكل مواطــن يجــد حــل لمشــكلة عامــة فــي أســرتاليا 

أو امريــكا وغرهــا...

وحتــى ال ت�كــون الصــورة قاتمــة يبــدو أن الدولــة التونســية ابــان الثــورة أخــذت 
القانونــي  واالطــار  المنــاخ  هــذا  خلــق  ســبيل  فــي  وكبــرة  هامــة  خطــوات 
واآلليــات بحيــث قــد أكــد دســتور 2014 علــى البعــد التشــاركي مــن خــالل تدعيــم 
اعتمــاد المقاربــة التشــاركية و مبــادىء الحوكمــة الرشــيدة كوســيلة إلدارة 
الحكــم و قــد أبــرزت عــدة تجــارب نجــاح الديمقراطيــة التشــاركية فــي تحقيــق 
االجتماعيــة و  االقتصاديــة و  المشــاكل  لحــل  ديمقراطيــة حقيقيــة و فاعلــة 
انخــراط مختلــف أطيــاف المجتمــع مــن مواطــن ومجتمــع  السياســية بضمــان 
مدنــي و سياســي وعــدم قصــر مشــاركة المواطــن فــي المحطــات االنتخابيــة 
فقــط و مزيــد مــن الشــفافية فــي القــرارات و تعزيــ�ز قيــم المواطنــة الفعالــة و 
اإلحســاس باالنتمــاء إضافــة إلــى توفــر أكر ضمانــات لنجاح المشــاريع و تحقيق 
الديمقراطيــة  الممارســة  عمــود  اعتبارهــا  يمكــن  التــي  الفعليــة  المشــاركة 
باالضافــة لتنميــة اإلرادة السياســية لصنــاع القــرار و تطويــ�ر التدبــر العــام مــن 
خــالل تحقيــق ترابــط و ت�كامــل بينهــا و بــن الديمقراطيــة التمثيليــة القائمــة 

ــة. علــى انتخــاب ممثلــن عــن المواطنــن لفــرتة معين

 عــدة مبــادرات قامــت بهــا بعــض منظمــات مــن المجتمــع المدنــي و بعــض 
البلديــات فــي تونــس بعثــت بالتفــاؤل لعديــد التونســي�ن تمثلــت فــي ابتــ�كار 
آليــات كالميزانيــة التشــاركية و بعــث المراصــد التــي تعنــى بمراقبــة العمــل 
البلــدي إضافــة إلــى اعتمــاد التشــاركية فــي انجــاز المخططــات االســت�ثمارية 
التــي تحقــق المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات باعتمــاد مبــادئ الحوكمــة مــن 
خــالل تحســن طــرق المشــاركة فــي وضــع القــرارات المتعلقــة بربامــج التنميــة 
الجهويــة أو البلديــة و برامــج التهيئــة الرتابيــة و التخطيــط الحضــري للمــدن. 

وبالتالــي يمكــن القــول أن هنــاك مؤشــرات فــي تونــس تــدل علــى بدايــة 
مأسســة هــذا الفكــر الــذي يجعــل الحكومــة فاعلــة والمواطــن مســؤوال 
ولعــل هــذه اآلليــات المضمنــة فــي الدســتور ال يمكــن أن تــرى النــور اال 
مــن خــالل تطبيــق الالمركزيــة الفعليــة وتركيــز اآلليــات الكفيلــة برتكيز حكم 
محلــي يعتمــد علــى المواطــن وهــو مــا يؤكــد علــى تونــس االســراع فــي 
تنظيــم انتخاباتهــا البلديــة حتــى تجــد هــذه الممارســات طريقهــا الفعلــي 
فــي صنــع السياســات العامــة وادارة الشــان العــام والخدمــات الحكوميــة 
ولكــن يبقــى الحلــم حلمــا الــى حــن استشــفاف هــذه الممارســات التــي 
لــم نعهدهــا ال فــي تونــس وال ي أغلــب الــدول العرب�يــة ودائمــا مــا يقابــل 
كل اطــار ونــص قانونــي خيبــة أمــل فــي مســتوى تطبيقــه و مأسســته 

ذهنيــا وســلوكيا!!!

علــى مســافة فاصلــة بينهــا وبــن النظــام السياســي القائــم، ولــم تمــارس 
ايديولوجيــا عصبويــة مجتمعيــة )طائفيــة واثنيــة وعرقيــة وقبليــة( أو سياســية 

وبراغماتيــة(.  )تحالفيــة  اقتصاديــة  أو  وعقائديــة(  )حزب�يــة 

للمؤسســة  التســلطية  الجــذور  بــأن  القــول  يمكــن  المطــاف،  نهايــة  فــي 
العســكرية العرب�يــة نشــأت نتيجــة ضعــف النظــام السياســي أو لوجــود تمــزق 
مجتمعــي، وكمــا أن االيديولوجيــا العســكرية لمعظــم الجيــوش العرب�يــة، ُبنيــت 
إبــان االســتقالل، فــي عالقــة وطيــدة مــع األنظمــة السياســية، أو فــي ارتبــاط 
ــات  ــان فئ ــه مصالحــه واســرتاتيجياته. وهــو مــا أخــرج فــي بعــض األحي فئــوي ل
مهمشــة إلــى الســلطة وأقصــى أخــرى كانــت مهيمنــة علــى الجــو السياســي 
للبــالد فــي مرحلــة الكفــاح ضــد االمربياليــة. وال يمكــن أن يحصــل انقــالب علــى 
مــع  سياســي  أو  مدنــي  تحالــف  دون  مــن  دســتوراني،  أو  مدنــي  نمــوذج 
ُتحــدد  التــي  النظريــة  تفكيــك  آليــات وطــرق  اعتمــاد  مــن  بــد  فــال  العســكري، 
العالقــة بــن المدنــي والعســكري، لنتمكــن مــن فهمهــا وتحليلهــا، ومعرفــة 

وآفاقهــا. مآالتهــا 

الحلم العريب:حكومة فعالة ومواطن مسؤول!

الطالب: وائل دخيلي

تبقــى قضيــة التقــدم والتخلــف، شــائ�كة مــن 
حيــث األســباب والدوافــع واإلمكانيــات، ولكــن 
ألن عالمنــا العربــي، ال يــزال يعانــي مــن وطــأة 
أخــرى،  بــدول  مقارنــة  العلمــي،  الت�أخــر 
وتقــارع  كبوتهــا،  مــن  تنهــض  أن  اســتطاعت 
ال  كانــت  أن  بعــد  المتقدمــة،  الــدول  أعتــى 
والتقنيــة.دول  الحضــارة  بمقيــاس  شــيء 
ــان تغلبــت  جنــوب شــرق آســيا انتفضــت، والياب
والربازيــ�ل  نوويتــن،  قنبلتــن  توابــع  علــى 
قلبــت المعادلــة فــي غضــون ســنوات، وكوبــا اســتطاعت محــو أميتهــا، ودول 
أخــرى قاومــت عجــز إمكاناتهــا واعتمــدت علــى نفســها، رغــم أنهــا بمقاي�يــس 
الــروة فقــرة جدً�.ومــع ذلــك، ارجــع أكاديميــون وباحثــون التخلــف العلمــي فــى 
العالــم العربــي واإلســالمي الــى عوامــل داخليــة وخارجيــة أدت إلصابــة العالــم 

االسالمي، تمثلت في االستعمار والتخلف االقتصادي

و لعلــي ال أخفــي عليكــم اهتمامــي الشــديد بممارســات الــدول المتقدمــة 
فــي جميــع المجــاالت اقتصاديا,اداريا,سياســاتيا,اجتماعيا وت�كنولوجيــا واتمعــن 
فــي عقليــة المواطــن الغربــي فــي أداء دوره كمواطــن فاعــل ودور الحكومــة 
أيضــا فــي فســح مجــال ممارســة هــذه المواطنــة انطالقــا مــن منظــور تشــاركي 
يجعــل المواطــن الفــرد شــريكا فاعــال فــي صنــع السياســات التــي تخاطــب حياتــه 

فــي دولتــه بصفــة عامــة و مدينتــه بصفــة خاصــة.

ولعــل هــذه الممارســات صــارت فــي عالمنــا العربــي حلمــا باتــم معنــى الكلمــة 
لكــون المواطــن العربــي اليــوم وفــي أغلــب الــدول العرب�يــة ال يتمتــع بمســاحة 
علــى  وافرتاحاتــه  آرائــه  خاللــه  مــن  يعكــس  مكشــوف  متنفــس  و  معقولــة 
العمــل الحكومــي بخــالف الــدول المتقدمــة التــي يومــا بعــد يــوم تفتــح قنــوات 
متعــددة لتشــريك المواطنــن بــل تحفزهــم علــى اقــرتاح أفــكار مبت�كــرة لتجــاوز 



20

العدد السابع  -  ديسمرب/كانون األول 2016

اللسانيات وما بعد الحداثة

الطالب: يونس ادشيش

ارتبطــت مرحلــة مــا بعــد الحداثــة فــي شــتى أبعادهــا التاريخيَّــة والمرجعيَّــة 
وسياســيا،  واقتصاديــا،  اجتماعيــا،  الغرب�يَّــة  الرأســماليَّة  ر  بتطــوُّ والســياقيَّة، 
ســات  للمؤسَّ وُمعريــة  الغرب�يَّــة،  للفلســفة  ضــة  ُمَقوِّ وجــاءت  وثقافيــا. 
وتمتلــك  اإلنتــاج،  وســائل  وتحت�كــر  العالــم  فــي  ت�تحكَّــم  التــي  الرأســماليَّة 
المعرفــة العلميَّــة. فعِملــت علــى انتقــاد "اللوجــوس" والمنطــق عــرب آليــات 

والتفكيــك.  والتشــري�ح  والتشــتيت  التشــكيك 

كل هــذه المالمــح وغرهــا، طبعــت مختلــف المجــاالت والمياديــن بطريقــة جعلــت 
المجــال الواحــد فيهــا يختلــف مــن حيــث تمظهــرات مــا بعــد الحداثــة فيــه عــن 
باقــي المجــاالت، لذلــك وجــب علينــا أن نلفــت االنتبــاه هنــا، إلــى أنَّ انعــكاس 
اصطــالح مــا بعــد الحداثــة علــى هــذه المجــاالت يــكاد أن يكــون كالمــاء الصافــي 
اكتســابه  ذلــك  ودليــل  عليــه؛  المنعكســة  األلــوان  بتغــرُّ  لوُنــه  يتغــرَّ  الــذي 
ألبعــاد ومفاهيــَم مختلفــة بانتقالــه مــن مجــال إلــى مجــال آخــر، فمفهومــه، 
أي اصطــالح مــا بعــد الحداثــة، فــي مجــال الهندســة المعماريَّــة يختلــف عــن 
مفهومــه فــي مجــال األدب، كمــا يختلــف عــن مفهومــه فــي مجــال اللســانيات، 
وهكــذا دواليــك. إنَّ مــن يســلِّط الضــوء علــى انعــكاس مفهــوم مــا بعــد الحداثــة 
ــة فــي هــذا الحقــل كان  علــى مجــال اللســانيات، يجــد أنَّ مجــيء مــا بعــد الحداث
بمثابــة رد فعــل علــى البنيويَّــة اللســانيَّة والمقــوالت المركزيَّــة الغرب�يَّــة التــي 
تحيــل علــى الهيمنــة والســيطرة واالســتغالل واالســتالب فــي مجــال الــدرس 
رات التــي عرفهــا حقــل اللســانيات فــي  اللســانّي. وإذا أردنــا تلخيــص أهــم التطــوُّ

ــا اآلتــي؛ هــذه المرحلــة، قلن

ظهــور اتجــاه لســانّي جديــد )االتجــاه التوليــدّي مــع نعــوم تشومســكي( يّدعــي 
بــه علــى المناهــج الســابقة، بمــا فــي ذلــك  لنفســه منهًجــا تفســرًيا يثــور 
االتجــاه التاريخــّي الــذي اهتــم بدراســة اللغــات وتقســيمها إلــى أنــواع وعائالت، 
مواكبــة  وعــدم  المنهجــّي  بالقصــور  إّياهمــا  ووصفــه  البنيــوّي؛  واالتجــاه 
راتهــا، واالقتصــار علــى وصفهــا دون تعــدي ذلــك  الظواهــر اللســانيَّة فــي تطوُّ

إلــى تقديــم تفســرات لهــا. ليتــمَّ بعــد ذلــك تفكيــك المنظــور البنيــوّي للغــة، 
وتغيــ�ر موضــوع الــدرس اللســانّي مــن دراســة اللســان فــي ذاتــه ولذاتــه إلــى 
دراســة اآللــة الباطنيَّــة التــي تنتــج اللغــة، الموجــودة داخــل الدمــاغ البشــرّي، 
واالنصبــاب علــى وصــف كيفيَّــة اشــتغالها. وبــدأ االشــتغال علــى صياغــة نظريــات 
لســانيَّة وفــق نمــاذَج مت�تابعــة يســتدرك الســابق منهــا الالحــق وي�زيــد عليــه 
إضافــات أغفلهــا مــن قبــل. إلــى أن تــمَّ الوصــول إلى نظريَّة أســاس فــي الدرس 
اللســانّي، �أطلــق عليهــا آنــذاك "نظريَّــة النحــو الكلــّي"، مفاُدهــا؛ أنَّ قدرتنــا علــى 
تعلُّــم قواعــد اللغــة هــي موجــودة فــي الدمــاغ ُمْســَبقا. وأنَّ القــدرة اللغويَّــة 
لــدى اإلنســان تظهــر بنفســها دون أن يتــم تعليمهــا، كمــا أنَّ هنــاك خصائــص 
تشــرتك فيهــا جميــع اللغــات البشــريَّة. ولتحديــد ماهــي هــذه القــدرات الفطريــة 

أو الخصائــص، فالمســألة ال تحتــاج منــا إال المالحظــة واالختبــار.

الحداثــة  بعــد  مــا  انعــكاس  فــي  المختصــرة  الجولــة  بعــد هــذه  القــول  مفــاُد 
علــى حقــل اللســانيات: إنَّ اللســانيات لــم تســَلم بدورهــا مــن تداعيــات مــا بعــد 
الحداثــة شــأنها فــي ذلــك شــأن باقــي المجــاالت األخــرى، غــر أنَّ هــذا الت�أثــر 
األخــرى،  المياديــن  مــن  غرهــا  عــن  اللســانيات  ميــزت  ــة،  خاصَّ صبغــة  ذو  كان 
بحــق  ت�كــون  المرحلــة، جعلتهــا  وذلــك لمــا حققتــه مــن تطــورات خــالل هــذه 
ر مســتوى  ــة ق.20، فتطــوَّ مرحلــة تغــرُّ مفصلــّي فــي تاريــ�خ الدراســات اللغويَّ
البحــث اللســانّي تنظــرا وتطبيقــا، وخرجــت اللســانيات مــن دائــرة الوصــف إلــى 
التفســر، ثــمَّ إلــى مــا وراء التفســر ) يعــدُّ هــذا األخــر حديــث الســاعة فــي 
لســانيات ق.21 (. وعليــه، إنَّ التفكيــك الــذي جــاءت بــه مرحلــة مــا بعــد الحداثــة 
والــذي تحدثنــا عنــه فــي البدايــة، قــد عــاد بالنفــع علــى مجــال اللســانيات كمــا 
أشــرنا، هــذا "النفــع" قــد ال نجــده بالضــرورة فــي بعــض المجــاالت األخــرى. ليبقــى 

الســؤال التالــي قائمــا:

كيــف لمراحــل "الحداثــة، مــا بعــد الحداثــة . . ."، أن يكــون مــن تداعياتهــا مــا يشــكِّل 

صحــوة إي�جابيــة لمجــاالت بعينهــا، دون أخــرى؟
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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