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اقرأ يف هذا العدد

بالرشاكة مع "جسور"معهد الدوحة للدراسات العليا يقّدم منح ماجستري للطالب السوريني.	 

ناثان براون يرصد العالقات بني الشــعب األمرييك والرشق األوســط يف ظل رئاسة ترامب.	 

جانب من اللقاء املفتوح بني الطلبة والدكتور عزمي بشارة يف "ذكرى ست سنوات عىل 	 

الثورتني التونسية واملرصية".

انطالق أعامل ندوة "قضايا اللغة العربية واللسانيات التطبيقية".	 

معهد الدوحة يعقد ندوة "عندما يصبح التاريخ علم الدولة يف العامل العريب".	 

مجموعة الروزنا الشــبابية تُهدي الدكتور يارس ســليامن معايل رئيس املعهد بالوكالة، 	 

لوحة فنية أليادي طلبة املعهد يف اليوم التضامني مع الشــعب الفلســطيني.

املعهد يف اإلعالم

 جولة جريدة الرشق يف املعهد .
 مقابلة جريدة الرشق  مع الدكتورة هند املفتاح.

 طالب يف مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يحرضون دورة تدريبية 
تأسيسية حول مبادئ إدارة الكوارث.

 مقابلة للدكتور املولدي لحمر  مع جريدة العرب .
 الدكتور سلطان بركات - وكالة األنباء الكويتية.

 مقابلة للدكتور إبراهيم فريحات مع وكالة األناضول لألنباء. 

أقالم

 بلقاسم داين : "طالب العلوم السياسية".

    سجى الطرمان: تلك العتمة الباهرة.

 زينب املحمود : إنه يعيش بداخلك.

 د. عيل املسرتيحي: ومضة 

zajel@dohainstitute.edu.qaنرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 
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عدسة حوار العددتصميمإشراف
إبراهيم عبد الجوادأشرف اقريطبفاطمة الصالتخالد وليد محمود

اتفاقيات بني معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعات تونسية

حوار العدد

نســتضيف فــي العدد التاســع 
الدكتــور  "زاجــل"  نشــرة  مــن 
أحمد مخوخ أستاذ اللسانيات 
فــي  العرب�يــة  والمعجميــة 

معهــد الدوحــة.

من أي الكيسني ستغرف؟!.

 انضمَّ إلينا

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.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.al-sharq.com/news/details/467981
http://www.al-sharq.com/news/details/467953
http://www.al-sharq.com/news/details/466024
http://www.alarab.qa/story/1077725/مولدي-لـ-العرب-ثورة-الياسمين-فككت-مؤسسات-الاستبداد
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2587461&language=ar
http://aa.com.tr/ar/دولي/خبير-في-النزاعات-الدولية-ترامب-سيبيع-الورقة-السورية-لبوتين-حوار-/723085
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وّقــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا أربــع اتفاقيــات للتعــاون العلمــي 
واألكاديمــي مــع عــدد مــن الجامعــات التونســية )جامعــة مّنوبــة، جامعــة 
تونس، جامعة صفاقس، وجامعة سوسة( في الفرتة بني 15 - 19 يناير 2017.

وُعقــد خــالل هــذه الزيــارات التــي حضرهــا رئيــس المعهــد بالوكالــة الدكتــور 
ياســر ســليمان معالي وعميد شــؤون الطلبة الدكتور عبد الرحيم بنحادة؛ 
عــدد مــن االجتماعــات مــع مســؤولي بعــض الجامعــات نتــج عنهــا توقيــع 
اتفاقيــات تخــص اســتقطاب الطــالب، وتســعى إلــى تعزيــ�ز التعــاون مــع 

ــة. المعهــد فــي الشــؤون األكاديمّي

مذكرة تفاهم مع جامعة مّنوبة
بــدأت تلــك الزيــارات يــوم االثنــني، 16 ينايــر، بتوقيــع مذكــرة تفاهــم وتعــاون 
العليــا تقضــي بوضــع  للّدراســات  الّدوحــة  بــني جامعــة مّنوبــة ومعهــد 
برنامــج تبــادل للطلبــة فــي عــدد مــن االختصاصــات العلمّيــة وفتــح المجــال 
أمــام الزيــارات المتبادلــة لألســاتذة إلــى جانــب الت�أســيس لمشــروع جامعــة 
صيفّيــة لعــدد مــن طلبــة معهــد الدوحــة والمؤسســات الجامعيــة بالمركــب 

الجامعــي بمنوبــة.
وقــّدم رئيــس جامعــة منوبــة الدكتور شــكري المبخوت؛ عرضــا عن الجامعة 
ومختلــف الكليــات المشــكلة لهــا، مــن جهتــه قــدم الدكتــور ياســر ســليمان 
معالــي عرضــا عــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا مســتهال هــذا العــرض 

بدواعــي ت�أســيس المعهــد مذكــرا بكلياتــه المختلفــة والربامــج المقدمــة 
فــي  متمثــال  للمعهــد  العلمــي  المحيــط  علــى  ومعرجــا  اطارهــا،  فــي 
المشــاريع المختلفــة فــي المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، 
كمــا ألقــى الضــوء علــى الفــرص التــي يتيحهــا المعهــد للطلبــة التونســي�ني.

جامعة تونس
ــد  وُعقــد فــي ذات اليــوم، لقــاء مــع رئيــس جامعــة تونــس الدكتــور حمي
وأن  خاصــة  الدوحــة،  معهــد  بتجربــة  إعجابــه  عــن  عــرب  والــذي  بنعزيــ�زة 
الدكتــور بنعزيــ�زة ســبق لــه أن زار المعهــد وألقــى بــه محاضــرات فــي 

العــام الماضــي. برنامــج الفلســفة 
بــدوره قــّدم الدكتــور ياســر ســليمان معالــي؛ عرًضــا مفصــال عــن المعهــد 
مركــزا علــى الربامــج التــي تطرحهــا كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات، 
ومؤكــدا توجــه إدارة المعهــد إلــى المــزج بــني إدارة االعمــال واإلدارة 
العامــة. داعًيــا إلــى التعــاون مــع كليــة تونــس إلدارة االعمــال، ســواء 
فــي مجــال اســتقطاب الطــالب أو االســتفادة مــن الخــربات االكاديميــة 
ألســاتذة الكليــة. كمــا أبــدى اســتعداد المعهــد الســتقبال أســاتذة زائريــ�ن 

ــ�ن مــن هــذه الكليــة. ــ�ن زائري ومحاضري
األولــى  تختــص  اتفاقيتــني،  االجتمــاع  نهايــة  فــي  الطرفــان  ووقــع 
باســتقطاب طــالب جامعــة تونــس، والثانيــة تخــص التعــاون مــع مدرســة 

االعمــال. إلدارة  تونــس 

اتفاقيات بني معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعات تونسية
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جامعة صفاقس
ووقــع المعهــد، الثالثــاء 17 ينايــر؛ مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة صفاقــس 
ــ�ز رئيــس الجامعــة والدكتــور ياســر ســليمان  بحضــور الدكتــور رفيــق بوعزي
ــ�ز  معالــي رئيــس معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وعــرض الدكتــور بوعزي
التوجهــات العريضــة لجامعــة صفاقــس التــي تضــم 19 مؤسســة جامعيــة 
و35 ألــف طالــب، مؤكــدا رغبــة الجامعــة فــي التعــاون مــع معهــد الدوحــة 
فــي مجــال الدراســات االجتماعيــة واإلنســانية، واتفــق علــى أن يتولــى 
بكيفيــة  الجامعــة  طــالب  إخبــار  الجامعــة  فــي  الدولــي  التعــاون  مكتــب 
التقــّدم للدراســة فــي المعهــد مــن خــالل الملصقــات وعــرب وضــع اإلعــالن 
علــى موقــع الجامعــة علــى االنرتنــت، كمــا ســيقوم نائــب الرئيــس للشــؤون 

البيداغوجيــة برتشــيح طــالب مــن مختلــف االقســام.

جامعة سوسة
وعقــد الوفــد  فــي ذات اليــوم؛ اجتماًعــا مــع رئيس جامعة سوســة الدكتور 
فيصــل المنصــوري، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة اســتقطاب الطــالب، وفــي 
يــوم األربعــاء 18 ينايــر؛ عقــد الدكتــور ياســر ســليمان معالــي والدكتــور 
عبــد الرحيــم بنحــادة جلســة عمــل مــع مديــر المركــز العربــي فــي تونــس 
الدكتــور المهــدي مــربوك، واتفــق الطرفــان علــى ضــرورة التعــاون باعتبــار 
الدكتــور المهــدي  العائلــة"، وعــرب  إلــى نفــس  "تنتميــان  مؤسســتيهما 
ــالزم إلنجــاح الجامعــة الصيفيــة  ــم الدعــم ال مــربوك عــن اســتعداده لتقدي
ــ�ن أن  التــي ينظمهــا المعهــد فــي الصيــف القــادم فــي سوســة، معتربي
مثــل هــذه التظاهــرات تعــد آليــة مــن اآلليــات المهمــة الســتقطاب الطــالب 

ــا. والتعريــف بمعهــد الدوحــة للدراســات العلي
يشــار إلــى أن التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــات يأتــي فــي إطــار الجهــود 
المبذولــة مــن قبــل معهــد الدوحــة للدراســات العليا من أجــل دعم وتقوية 
التعــاون العلمــي واألكاديمــي مــع الجامعــات العرب�يــة وتشــجيع البحــث 
العامــة  العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية واإلدارة  العلمــي فــي مجــال 

واقتصاديــات التنميــة وإدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني.
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بالرشاكة مع "جسور"

معهد الدوحة للدراسات العليا يقّدم منح ماجستري للطالب السوريني

أعلــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، بالشــراكة مــع منظمــة جســور، 
عــن تقديــم منــح دراســية للحصــول علــى درجــة الماجســتري فــي العلــوم 
االجتماعيــة واإلنســانية، واإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، وعلــم 
النفــس والعمــل االجتماعــي، ودراســة النــزاع والعمــل اإلنســاني، وذلــك 
ابتــداًء مــن العــام الجامعــي 2018/2017، وسيســتمر الرتشــيح لهــذه المنــح 

حتــى 15 فربايــر/ شــباط 2017.
وتغّطــي هــذه المنــح الرســوم الدراســية كاملــة لجميع الطــالب المقبولني 
ــًا فــي قطــر، أمــا الطــالب القادمــون للدراســة بالمعهــد  والمقيمــني حالي
مــن خــارج قطــر، فيســتفيدون مــن تغطيــة الرســوم الدراســية ومــن ســكن 
جامعــي وبــدل معيشــة، وت�أمــني صحــي وتذاكــر ســفر مــرة عنــد االســتقدام 

ومــرة أخــرى فــي حــال المغــادرة النهائيــة بعــد التخــرج.

ويشــرتط للت�أهــل إلــى هــذه المنــح أن يكــون المتقــدم أو المتقدمــة مــن 
المواطنــني الســوري�ني، أو الفلســطيني�ني الســوري�ني، الذيــن يحملون وثيقة 
ســفر ســورية، وتــم قبولهــم فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا حســب 

متطلبــات وشــروط القبــول بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا.
وســيكون بمقــدور الطــالب الراغبــني فــي االســتفادة مــن هــذه المنــح، 
تقديــم الطلــب مباشــرة علــى موقــع المعهــد علــى شــبكة اإلنرتنــت قبــل 
منتصــف الشــهر المقبــل، وتعبئة النمــوذج اإللكرتوني الخــاص، والذي يفيد 

الرغبــة بالتقــدم لهــذه المنحــة.
ومــن المتوقــع أن يتــم إعــالن نتائــج قبــول المتقدمــني للمنحــة فــي شــهر 
أيــار المقبــل، إذ تجــري عمليــة اختيــار المقبولــني، وإدارة هــذه  مايــو / 

ــا. المنحــة مــن خــالل معهــد الدوحــة للدراســات العلي
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ناثان براون يرصد العالقات بني الشعب األمرييك والرشق األوسط 

يف ظل رئاسة ترامب

  اســتضاف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، يــوم الثالثــاء 10 كانــون الثانــي/ ينايــر 
2017، أســتاذ العلوم السياســية والشــؤون الدولية في جامعة جورج واشــنطن، 
الربوفيســور ناثــان بــراون، حيــث ألقــى محاضــرة بعنــوان: "األمريكيــون والشــرق 

األوســط فــي عهــد دونالــد ترامــب".

ت�أتــي المحاضــرة التــي أدارهــا الدكتــور عيــد محمــد -أســتاذ األدب المقــارن- فــي 
إطــار فعاليــات مشــروع "ت�كونــات الهويــات عابــرة الثقافــات فــي عالــم عربــي 
ومتغــري"، والممــّول مــن برنامــج األولويــات الوطنيــة للبحــث العلمــي بالصنــدوق 

القطــري لرعايــة األبحــاث.

وقــد تحــدث ناثــان بــراون فــي عــدة محــاور رئيســة أبرزهــا مالمــح الشــخصية التــي 
يتحلــى بهــا ترامــب وكيفيــة ت�أثريهــا في سياســة إدارته التي اعتربها "مســتحيلة 
التوقع"، فضاًل عن السياســات األمريكية المرتقبة في الشــرق األوســط في ظل 

إدارة ترامــب والشــكل الــذي ســت�كون عليــه هــذه اإلدارة. 

وحــول وصــول ترامــب للرئاســة ومنظــور إداراتــه للسياســة األمريكيــة، فقــد أكــد 
بــراون علــى عــدم وجــود أيــة تصــورات تفســر بوضــوح ســبب فــوز ترامــب، مشــرًيا 
إلــى أن ذلــك يحتــاج إلــى وقــت لفهــم مــا حــدث، ومــن ثــم فإنــه مــن الصعــب التنبــؤ 
بمــا يمكــن أن ت�كــون عليــه سياســات إدارتــه المســتقبلية. وفــي الوقــت نفســه، 
يعتقــد بــراون أن إدارة ترامــب ســرتكز علــى السياســات الداخليــة أكرث مــن الخارجية، 
نظــًرا ألن ترامــب لــم يكــن يعــرب عــن رأيــه فــي خــالل الحملــة االنتخابيــة حــول قضايــا 
السياســة الخارجيــة األمريكيــة بشــكل كبــري وأنــه حــني عــرّب عــن رأيــه تجــاه تلــك 
القضايــا؛ كان رأيــه شــعبوًيا إلــى درجــة كبــرية.  وبحســب بــراون فــإن "أخطــر" مــا 
يمكــن أن تعكســه شــخصية ترامــب علــى السياســة األمريكية هو أنــه ال يتمّكن من 
التعبــري عمــا يجــول فــي ذهنــه وخاطــره بشــكل مفهــوم، إضافــة إلــى عــدم تبنيه 
أيديولوجيــة واضحــة نظــًرا لكونــه "شــخصية تحــب الغمــوض وإثــارة الجــدل" علــى 

حــد تعبــريه.  وقــد دّعــم بــراون قراءتــه هــذه باالســتناد إلــى مــا يطلقــه ترامــب مــن 
تصريحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة، 

والتــي اعتربهــا "محبطــة وصادمــة".

 ومــن ناحيــة شــكل إدارة ترامــب، فقــد اعتربهــا بــراون "خارجــة عــن المعتــاد إلــى 
حــد كبــري" ال ســيما أنــه اختــار جــرااًل عســكرًيا "جيمــس ماتيــس" ليكــون وزيــ�ًرا للدفاع، 
وهــو األمــر الــذي اعتــربه "غــري معتــاد" نظــًرا ألنــه مــن الرؤســاء القالئــل الذيــن 

اختــاروا شــخًصا عســكرًيا لتولــي هــذا المنصــب. 

 وفيمــا يتعلــق بحقيبــة الخارجيــة؛ فــإن ترامــب اختــار ريكــس تيلرســون الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة "إيكســون موبيــل" والــذي يحمــل خــربة فــي العالقــات الخارجيــة 
ــار  ــرب اختي ــه يفتقــر إلــى الخــربة السياســية "بدرجــة كبــرية". واعت ــة لكن االقتصادي
ــة واضحــة  ــه، دالل ترامــب لهــذه الشــخصيات لتولــي مناصــب حساســة فــي إدارت
علــى تركيــزه علــى األشــخاص وأيدولوجياتهــم أكــرث مــن خلفياتهــم وتجاربهــم 

السياســية، ومــدى خربتهــم بالسياســات التــي ســيعملون عليهــا.

ووصــف بــراون، الرئيــس األمريكــي المنتخــب دونالــد ترامــب بأنــه "شــخصية قويــة، 
تمتلــك رؤيــة قوميــة فيمــا يخــص القضايــا األمريكيــة، ويميــل طبعــه إلــى الجــدل 
والنقاشــات الشــعبوية"، مستشــهًدا بحديثــه المســتمر عــن بنــاء الجــدار علــى 
الحــدود مــع المكســيك بتموي�ل من المكســيكي�ني، األمر الــذي اعتربه بــراون كداللة 
واضحــة علــى تعاملــه مــع الــدول من "منطق أحــادي"، يعود إلى "جهلــه باألعراف 

الدبلوماســية الدوليــة"، وفــق مــا قــال. 

وحســب بــراون، فــإن ترامــب يميــل إلــى القيــادات العالميــة التــي توصــف بأنهــا 
ديكتاتوريــة، حيــث يراهــم أقويــاء يحــب التفــاوض معهــم وبالتالــي التوصــل إلــى 
اتفــاق معهــم، إال أن ذلــك ال يعنــي أن يكــون له ت�أثري كبري في العالقات األمريكية 
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ــ�ران، أشــار بــراون بــأن دونالــد ترامــب عــرّب بصراحــة عــن  وعــن عالقــة أمــريكا مــع إي
ــه مــن غــري  ــراون فإن ــ�ران، ولكــن حســب ب رفضــه لالتفــاق النــووي الغربــي مــع إي
المتوقــع معارضــة االتفــاق أو التدخــل فــي بنــوده كونــه يتضمــن عــدة أطــراف. 

وفيمــا يتعلــق بتعامــل إدارة ترامــب مــع المســلمني واإلســالم بشــكل عــام، يــرى 
بــراون أن ترامــب قــد اتخــذ مســاًرا جديــًدا بالتعامــل مــع هــذه القضيــة، حيــث إن 
بــراون ال يــرى أن إدارتــي أوبامــا وبــوش "تخندقتــا" تجــاه ديــن معــني أو أعلنتــا حرًبــا 
عليــه، بينمــا فــي المقابــل نــرى أن ترامــب قــد أعلــن صراحــة أنــه ســيحارب "التطــرف 

اإلســالمي". 

وتبــع عــرض الربوفيســور ناثــان بــراون مناقشــات وأســئلة ألهــم أفــكاره التــي 
تضمنتهــا محاضرتــه، ســاهم فيهــا عــدد مــن أســاتذة معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بــراون، فضــاًل عــن عملــه األكاديمــي والبحثــي، قــد شــارك 
فــي اللجنــة االستشــارية لمنظمة "هيومــن رايتس ووتش" في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، وفــي مجلــس أمنــاء الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، 
كمــا عمــل ســابًقا مستشــاًرا للجنــة صياغــة الدســتور الفلســطيني، وللوكالــة 
 ،UNDPولربنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،USAID   األمريكيــة للتنميــة الدوليــة
ولعــدٍد مــن المنظمــات غــري الحكوميــة؛ وتوّلــى بــني العامــني 2015-2013 رئاســة 
جمعيــة دراســات الشــرق األوســط، وهــي جمعيــة أكاديمية للباحثني في شــؤون 

المنطقة.

مــع العالــم، وذلــك يعــود إلى ســببني؛ األول هو أن تركيزه منصب نحو السياســات 
الداخليــة أكــرث مــن الخارجيــة، والثانــي يتجلــى فــي مفهــوم االســتمرارية فــي 
السياســات األمريكية حيث إن توالي وتغري الرؤســاء واإلدارات ال يؤثر بشــكل كبري 
فــي المبــادئ التــي تنبني عليها السياســات الخارجيــة األمريكية والتي لم ت�تغري 

لعقــود مــن الزمــن. 

ترامب والشرق األوسط

 رأى الربوفســور بــراون أن يكــون هنــاك تغــري أقــل مــن المتوقــع، فيمــا يخــص 
قضايــا الشــرق األوســط، حيــث اعتــرب أن الرؤيــة الخاصــة بضمــان أمــن إســرائيل لــن 
ت�تغــري عمــا كانــت عليــه منــذ عــام 1967 وحتــى اليــوم. ويعنــي ذلــك التــزام كامــل 

مــن القيــادات األمريكيــة بأمــن إســرائيل كأحــد الثوابــت.

 وحــول القضيــة الفلســطينية، أشــار بــراون إلــى أن اختيــار ترامــب المحامــي ديفيد 
فريدمــان ســفرًيا جديــًدا للواليــات المتحــدة في إســرائيل يؤكد على مرحلة جديدة 
فــي العالقــات بــني واشــنطن وتــل أبيــب، ويعــزز ذلــك  صعــود قــوى يهوديــة 
جديــدة داخــل أروقــة السياســة األمريكيــة والبيــت األبيــض فــي عهــده، فضــاًل عــن 
عدم معارضة ترامب للمستوطنات وللسياسات اإلسرائيلية تجاه الفلسطيني�ني، 
وهو ما ال يتوقع أن يتغري -حســب براون - في عهد ترامب نظًرا  لثبات السياســة 
الخارجيــة األمريكيــة تجــاه إســرائيل منــذ ت�أسيســها، وعــالوة علــى ذلك؛ فــإن تقارًبا 
واضًحــا بــني إدارة ترامــب واليمــني اإلســرائيلي بــدأت ت�تشــكل معالمــه األولــى منــذ 

أن ســارع ترامــب فــي مؤتمــره االنتخابــي بوصــف إســرائيل بالحليــف.
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جانب من اللقاء املفتوح بني الطلبة والدكتور عزمي بشارة يف

 "ذكرى ست سنوات عىل الثورتني التونسية واملرصية"
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انطلقــت، األربعــاء 4 كانــون أول/ ينايــر، فــي مقــر معهــد الدوحــة للدراســات 
واللســانيات  العرب�يــة  اللغــة  "قضايــا  األكاديميــة  النــدوة  أعمــال  العليــا؛ 
التطبيقيــة" بتنظيــم مــن برنامج اللســانيات والمعجميــة اللغوية في كلية 
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية فــي المعهد، وبمشــاركة عدد مــن الخرباء 

والباحثــني المختصــني فــي اللســانيات واللغــة العرب�يــة. 
وضّمــت الجلســة األولــى مجموعــة مــن المداخــالت التــي بحثــت قضايــا 
التنظــري وعالقتــه باللســانيات، ووضــع اللغــة العرب�يــة فــي مجال اللســانيات 
االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى مواضيــع متصلــة بالتخطيــط اللغــوي واألبعــاد 

التطبيقيــة للســانيات النفســية، فضــاًل عــن معالجــات أخــرى.
وافت�تــح الدكتــور عــز الديــن البوشــيخي المديــر التنفيــذي لمعجــم الدوحــة 
التاريخــي للغــة العرب�يــة، النــدوة بالحديــث عــن تزايــد اإلقبــال علــى العلــوم 
التطبيقيــة أكــرث منــه علــى العلــوم البحثيــة، ســواء أكانــت تلــك العلــوم 
التطبيقيــة علومــا بحتــة أو إنســانية، موضحــا أن اللســانيات التطبيقيــة 
تعتــرب جــزءا مــن العلــوم التطبيقيــة التــي يتزايــد االهتمــام بهــا بشــكل 
دائــم؛ كونهــا تهــدف إلــى إي�جــاد حلــول للمشــاكل اللســانية المتواجدة في 

أوســاط العامــة. 
وحــول اللســانيات التفســريية، أضــاف البوشــيخي أن هــذا الجانــب مــن علــم 
اللســانيات يبتعــد عــن الجهــد الوصفــي لقصــوره فــي الوصــول لتفســريات، 
باعتبــار أن هــذا العلــم، ومنــذ ظهــوره مــع تشومســكي؛ يعــّرف علــى أنــه 
علــم نفســي معرفــي، شــارًحا أوجــه اإلشــكال فــي العالقــة بــني اللســانيات 

التطبيقيــة واللســانيات النظريــة ومحــاواًل فــي الوقــت ذاتــه بيــان أهميــة 
ذلــك فــي رســم آفــاق تطوي�رهمــا معــا فــي الفضــاء اللســاني العربــي.

بــدوره، اســتعرض الدكتــور حيــدر ســعيد فــي ورقتــه؛ جوانــب اللســانيات 
نشــأت  كيــف  متابعــة  حــاول  حيــث  عدمهــا،  مــن  وجاذبيتهــا  التطبيقيــة 
اللســانيات التطبيقيــة فــي الثقافــة العرب�يــة بخــط مــواز )ومســتقل إلى حد 

كبــري( عــن الســجال الــذي شــهدته وعاشــته اللســانيات العرب�يــة.
التطبيقيــة  اللســانيات  موضــوع  الفــران،  محمــد  الدكتــور  ناقــش  كمــا   
اســتقلت  أن  منــذ  اللســانيات  أن  إلــى  أشــار  حيــث  الخطــاب،  ومفهــوم 
مــن  انبثقــت  وتغــريات  تطــورات  عرفــت  حدودهــا  ورســمت  بموضوعهــا 
طبيعــة تصورهــا للعلــم مــن جهة ومــن طبيعة المناهــج والمقاربــات التي 
رامــت وصــف اللغــة لذاتهــا مــن جهــة ثانيــة. وبحســب الفــران، فقــد جعلــت 
تراكمــات معرفيــة  يحقــق  اللغــوي  الــدرس  والتغــريات  التطــورات  هــذه 

وانجــازات علميــة نــادرا مــا ت�تحقــق لعلــم حديــث النشــأة.
وفــي ورقتــه حــول اللغــة واالقتصــاد السياســي اخت�تــم الدكتــور إســماعيل 
الناشــف الجلســة األولى للندوة بالحديث عن دور علوم اللغة ودراســتها، 
بالجوانــب االقتصاديــة والواقع االجتماعي للمجتمعات التي ُتدرس لغوًيا. 
وقــد أعــاد الناشــف طــرح ســؤال اللغــة واالقتصــاد السياســي وعالقاتهمــا 

المتعــددة تحديــدا فــي ســياق هذه اللحظــة الرأســمالية المت�أخرة.
وتمحــورت الجلســة الثانيــة حــول عنــوان اللســانيات وتعلــم اللغــات، وقــدم 
فيهــا الدكتــور محمــد بلبــول ورقــة حــول "اآلفــاق التطبيقيــة للســانيات 
التوليديــة" أبــرز خاللهــا بعــض الحجــج "الخارجيــة" المرتبطــة بالممارســات 

انطالق أعامل ندوة "قضايا اللغة العربية واللسانيات التطبيقية"



9

العدد التاسع  -  فرباير/شباط 2017

مــن اللســانيات المعاصــرة واستشــراف الحلــول الممكنــة برســم مالمــح 
لســانيات عرب�يــة متخصصــة للرقــي بخطــط ومناهــج لتعليــم اللغــة لغــري 

الناطقــني بهــا بشــكل يضمــن لهــا النجــاح واالنتشــار عالميــا.
"الدراســات  بعنــوان  الثالثــة  الجلســة  عقــدت  األول،  اليــوم  ختــام  فــي 
التطبيقيــة فــي المعجــم"، ناقــش فــي بدايتهــا الدكتــور إليــاس عطــا اهلل، 
إشــكالية التذكــري والت�أنيــث فــي اللغــة العرب�يــة بــني حيادية الجنــس والحركة 
النســوية، تبعه الدكتور حســن حمزة بورقة اســتعرض فيها حروف الزيادة 
وترتيــب المداخــل فــي المعجــم العربي.  وتحدث الدكتــور أحمد الجنابي عن 
دراســة تطبيقيــة تختــص بالصناعــة المعجميــة المختصــة بالحقــول العلميــة 
فــي العصــر الحديــث، واخت�تــم الدكتــور محمــد عبــد الــرزاق البكــري فعاليــات 
الجلســة واليــوم األول؛ بورقــة عالــج فيهــا قضيــة المعــرب والدخيــل فــي 

المعجــم العربــي. 
يشــار إلى أن الندوة التي اســتمرت أعمالها لغاية الخميس 5 يناير انتهت 
بمائــدة مســتديرة، تجمــع حولهــا عــدًدا مــن الخــرباء لمناقشــة واقــع اللغــة 
العرب�يــة واللســانيات التطبيقيــة، بعــد تقديــم 30 ورقــة بحثّيــة مــن باحثــني 

لغويــ�ني وأســاتذة لســانيات متخّصصــني خــالل النــدوة.  

التطبيقيــة المت�أثــرة باللســانيات التوليديــة بوصفهــا لســانيات معرفيــة 
ت�تبنــى فرضيــة الفطريــة فــي صياغتهــا القويــة. فيمــا عــرض الدكتــور محمد 
الهاشــمي ورقتــه بعنــوان اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم اللغــة ألغــراض 
خاصــة، حيــث بحــث فــي الــدور العلمــي الــذي يمكــن أن تضطلــع به اللســانيات 
التطبيقيــة فــي إقامــة منهــاج تعليــم اللغــة العرب�يــة للناطقــني بغريهــا 
ألغــراض خاصــة. واســت�كمل الدكتــور محمــد لــروز الموضــوع بورقتــه التــي 
تحدثــت عــن اســرتاتيجيات تعليــم اللغــة للناطقــني بغريهــا حيــث ســلط الضــوء 
علــى بعــض متطلبــات التعليــم الفّعــال فــي مجــال تعليم اللغــة العرب�ية عرب 
اقــرتاح بعــض االســرتاتيجيات واإلجــراءات التي ســتعزز جودة التعليم وتلبي 
حاجــات الطــالب مــن بينهــا: فهــم المتعلمــني وت�كي�يــف طــرق التعليــم مــع 
أنمــاط التعلــم، وإجــراءات تحليــل تفاوضــي ودمج فن الخطابة واجــراء بحوث 

إجرائيــة واســتخدام ت�كنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وغريهــا.
وهــذا واســت�كملت فعاليــات الجلســة الثانيــة بورقــة الدكتــور عــالء الجبالــي 
حــول اللغــة العرب�يــة بــني الطفــل واآللــة حيــث أشــار فيهــا إلــى بيــان ضــرورة 
التفــات أبحــاث اكتســاب الطفــل العربــي للجوانــب اللغويــة المهملــة فــي 
البحــث العلمــي االســتقرائي والتجري�بــي. فيمــا اخت�تــم الدكتــور أحمد مخوخ 
الجلســة بالحديــث عــن كيفيــة توظيــف اللســانيات التطبيقيــة فــي تعليــم 
اللغــة للناطقــني بغريهــا، مــربزا بعــض المجــاالت التــي يمكــن اإلفــادة فيهــا 
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الوطنــي المفــرتض والقائــم علــى الســيادة الوطنيــة والمواطنيــة.
 ويالحــظ حســب كوثرانــي؛ أن عمليــة االنتقــال هــذه، أطلقــت حركــة ت�أريــ�خ 
واســعة وكثيفــة هدفهــا الت�أصيــل التاريخــي لهــذه الكيانــات الوطنيــة 
الجديــدة، وأن الكتابــة التاريخيــة أو السياســية التــي تســرتجع الماضــي 
الت�أسيســي  الزمنــي  الحــد  عنــد  تقــف  لــم   ، تربي�ريــة  جماعيــة  كذاكــرة 
لهــذه الكيانــات، بــل تجاوزتــه فــي التوجهــات والتصــورات الزمنيــة ســواء 
وأحداثــه  مشــاهده  مــن  وتصــورات  محطــات  الختيــار  الماضــي  باتجــاه 
وأبطالــه المتعدديــن، أو باتجــاه الحاضــر والمســتقبل المتحــول الملــيء 
باألحــداث الجديــدة واالنعطافــات واالنقالبــات والمتغــريات، حيــث ينــربي  
المــؤرخ الســتدخالها فــي خطابــه التاريخــي كمهمــة أو رســالة مزدوجــة 
الوظيفــة : وظيفــة معرفيــة  )علميــة( ووظيفــة أيديولوجيــة سياســية 

ــة. ــة أو الموقــع فــي الدول لهــا عالقــة مــا بالموقــف مــن الدول
ورأى كوثرانــي أن الكتابــة التاريخيــة غالبــًا مــا اســرتجعت الماضــي كذاكرة 
جماعيــة واســتدخلها المــؤرخ كمهمــة مزدوجــة علميــة وأيديولوجيــة 

سياســية لهــا عالقــة بالدولــة والطائفــة.

“مؤرخــون  بـــ  مداخلتــه  حبيــدة  محمــد  المغربــي  الدكتــور  عنــون  بينمــا 
فــي خدمــة الدولــة"، كمــا قــارن بــني نموذجــي أحمــد الناصــري وإرنســت 
ــان إلــى القــرن 19 م، ورأى أن مــا قدمــه  الفيــس، وهمــا مؤرخــان ينتمي
الناصــري مــن عمــل توليفــي فــي كتابــه االســتقصاء فــي تاريــ�خ المغــرب 
األقصــى هــو جهــد شــخصي ولكنــه بنــى فيــه مجاليــة الدولــة فــي مرحلة 
أزماتهــا، وأمــا إرنســت الفيــس فهــو قــدم عملــه حــول تاريــ�خ فرنســا 
بدعــم مؤسســي داخــل الجامعــة ولكــن االثنــان كانــا فــي خدمــة الدولــة 

ومجــدا حكامهــا.

معهد الدوحة يعقد ندوة

 "عندما يصبح التاريخ علم الدولة يف العامل العريب"

نظــّم برنامــج التاريــ�خ فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، األحــد 15 يناير، 
نــدوة "علــم التاريــ�خ كعلــم للدولــة فــي العالــم العربــي"، جــاء ذلــك فــي 
إطــار ســيمناراته الفصليــة التــي يعقدهــا بالتعــاون مــع مجلــة أســطور 

للدراســات التاريخيــة. 

الضــوء  ينايــر؛  بــني 16-15  الفــرتة  اســتمرت فــي  التــي  النــدوة  وســلطت 
علــى اإلشــكال المنهجــي الــذي يعانــي منــه أغلــب الباحثــني العــرب، باعتبــار 
أنــه ســؤال ُطــرح كثــريًا فــي المجــاالت األكاديميــة العرب�يــة فــي المشــرق 

والمغــرب حــول الــدور الــذي لعبتــه الدولــة فــي الكتابــة التاريخيــة.

وفــي افت�تــاح النــدوة، تســاءل الدكتــور عبــد الحميــد هنيــة عــن مــدى تدخــل 
الســلطة السياســية واالجتماعيــة فــي بنــاء المعرفــة التاريخيــة وصياغتها 

وتنــاول تســاؤل "متــى يكــون المــؤرخ ســجني الدولــة أو المجتمــع؟"

مــن جهتــه ألقــى الدكتــور وجيــه كوثرانــي محاضــرة تنــاول فيهــا قضيــة 
النمــوذج  فــي  وبحــث  للدولــة،  أصــواًل  المتخيلــة  للتحــوالت  الت�أريــ�خ 
الوطنيــة  للــدول  الت�أريــ�خ  فــي  الالفــت  أن  رأى  حيــث  كمثــال،  اللبنانــي 
العرب�يــة وال ســيما تلــك التــي حلــت مــكان الواليــات العثمانيــة وبعــد تفكك 
بنيــان الســلطنة والتقســيمات التــي رافقــت هــذا التفــكك؛ أن تصــورات 
ــة  ــة محلي ــل ارتســمت فــي أذهــان نخــب عرب�ي ومخططــات ومشــاريع بدائ
ت�أسيســية  تاريخيــة  أصــوال  النخــب  هــذه  اســتقرأت  أن  وكان  )قطريــة(، 
ومرجعيــة لهــذه الــدول، مزاوجــة بــني صــورة الدولــة/ األمــة كمــا دعــت 
عمليــة  وقانونيــا  مؤسســيا  دشــنت  التــي   1923 لــوزان  معاهــدة  لهــا 
االنتقــال مــن االجتمــاع الســلطاني الرعــوي واالمرباطــوري إلــى االجتماع 
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كوحــدات  األمــم  دور  االعتبــار  بعــني  ت�أخــذ  لــم  إذا  "مســتحيلة"  ت�كــون 
التاريــ�خ.  هــذا  وصياغــة  اخــرتاع  فــي  سياســية 

التــي تواجــه مؤرخــي الهويــة  الضــوء علــى الصعوبــات  وســّلط نصــار 
رســمي  تاريــ�خ  توفــر  عــدم  االعتبــار  بعــني  األخــذ  "مــع  الفلســطينية 
معتمــد مــن قبــل دولــة تفــرض رؤيتهــا علــى مجتمعهــا وشــعبها"، 
الماضــي  القــرن  فــي  فلســطني  شــهدتها  التــي  التحــوالت  أن  كــون 
كانــت "جذريــة" فــإن إمكانيــة التطــور التصاعــدي فــي اختــالق تاريــ�خ 
بتجربــة  كبــرية  لدرجــة  ت�أثــر  قــد  الفلســطينية  القوميــة  للهويــة 
لتشــكل  المعهــود  الســياق  مــن  أكــرث منــه  المعاصــرة  الفلســطيني�ني 

تعبــريه. حــد  علــى  القوميــة،  الهويــة 

حــول  الحضــور  والطــالب  المشــاركني  األســاتذة  مداخــالت  وتركــزت 
وفــي  الوطنيــة  الدولــة  كيانيــة  تشــكيل  فــي  المــؤرخ  هاجــس 
إلــى أن  النقاشــات  يبنيهــا مــع الســلطة، إذ خُلصــت  التــي  المســافة 
أن  معتربيــ�ن  الدولــة،  أيديولوجيــا  بــل  الدولــة،  علــم  ليــس  التاريــ�خ 
الســلطة السياســية والنخــب االجتماعيــة تســتخدمه لخدمــة غاياتهــا 
وجيــه  الدكتــور  أكدهــا  نتيجــة  وهــي  ومطامحهــا  وصراعاتهــا 
كوثرانــي، فضــاًل عــن أن المــؤرخ ال بــد أن يســعى للخــروج مــن ســجن 
وجديــة  بحرفيــة  بــه  يتمتــع  فضــاء  إلــى  والحــزب  والطائفــة  الدولــة 

أفضــل. معرفــة  لبنــاء  وبحثــه  طرحــه  فــي 

التاريــ�خ  قســم  رئيــس  وهــو  الشــوك  أبــو  أحمــد  الدكتــور  حــاول  وقــد 
بجامعــة قطــر البحــث فــي شــخصية اســماعيل الكردفانــي والــذي كتــب 
ــآن معــًا وأنــه  ــ�خ الدولــة المهديــة ورآه نموذجــًا للفقيــه والمــؤرخ ب تاري
كتــب تاريخــًا ســلطانيُا وهــو الــذي كان قاضيــًا ومــن أنصــار المهدويــة، 
معتــربا أن "مشــايعته ألهــل البــالط" أثرت فــي معالجته للقضايــا التاريخية 
وســار وفــق المنهــج التفســريي لبطولــة المهديــة فــي كتابيــه "ســعادة 
ببشــرى  المنقــوش  و"الطــراز  المهــدي"  االمــام  بســرية  المســتهدي 
ــًا" رغــم أن  ــاره يقــدم "تاريخــًا تمجيدي ــا ملــك الحبــوش"، باعتب مقتــل يوحن
المهديــة ســنة 1893  الدولــة  النفــي والقتــل مــن قبــل  كانــت  نهايتــه 

ــو شــوك. ــا ألب وفًق

إلــى  ورقتــه  فــي  طاهــر  بــن  جمــال  التونســي  المــؤرخ  ســعى  فيمــا 
رصــد التحــوالت التــي عرفتهــا الكتابــة التاريخيــة فــي تونــس منــذ القــرن 
التاســع عشــر إلــى اليــوم، حيــث قــدم عــدًدا مــن الســرديات التاريخيــة بــدءًا 
مــن مؤرخــي تونــس فــي القــرن التاســع عشــر )ابــن أبــي ضيــاف( وصــواًل 
إلــى الهــادي التيمومــي وحديثــه عــن قيــم المواطنــة التونســية بعــد 

الثــورة وواقعهــا.

)عــرب  نصــار  عصــام  الدكتــور  قدمهــا  بكلمــة  المداخــالت،  واخت�تمــت 
الهويــة  وإشــكالية  التاريــ�خ  حــول  تمحــورت  شــيكاغو،  مــن  الســكايب( 
الوطنيــة الفلســطينية والعراقيــل التــي تقــف أمــام كتابــة تاريــ�خ موّحــد 
لفلســطني بعــد النكبــة، مشــرًيا إلــى أن دراســة التاريــ�خ المعاصــر تــ�كاد 



12

العدد التاسع  -  فرباير/شباط 2017

مجموعة الروزنا الشبابية تُهدي الدكتور يارس سليامن معايل 

رئيس املعهد بالوكالة، لوحة فنية أليادي طلبة املعهد يف اليوم 

التضامني مع الشعب الفلسطيني
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الّدكتور أحمد مخوخ  لنرشة "زاجل":
قدومي إىل املعهد كان مهام وفرصة طيبة الستكشاف عامل جديد يتميز بتدبري محكم 

وبرامج تعليمية هادفة.

أجرت الحوار: الطالب أشرف اقريطب.

نستضيف في هذا العدد من نشرة زاجل، أستاذ اللسانيات والمعجمية العرب�ية 
في معهد الدوحة ، حيث نستعرض أبرز المحطات في مسرية الدكتور مخوخ، 
ومشــاريعه المســتقبلية في مجال تخصصه ســيما مشــروعه المتعلق  بدور 

ت�كنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسني جودة الّتدريس.

كيف تعرّف عن نفسك؟

أنــا أحمــد مخــوخ أســتاذ الّتعليــم العالــي، مــن مواليــد 1954 بمدينــة فــاس / 
المغــرب، لــدّي تاريــ�خ طويــ�ل مــع تدريــس الّلغــة اإلنجليزّيــة، وأنا ســعيد أن أكون 
عضًوا في هيئة الّتدريس بمعهد الّدوحة للدراسات العليا، إذ أشغل أستاذا 
لمقــرر نظريــّات الّتواصــل والّترجمــة / الّتركيــب والداللــة بربنامــج الّلســانّيات 
والمعجمّيــة العرب�ّيــة، كمــا شــغلُت عضــًوا فــي الّلجنــة العلمّيــة لت�أليــف كتــب 
جماعيــة أهّمهــا: المعجــم الموحــد لمصطلحــات التواصــل اللغــوي: إنجليــزي 
– فرنســي – عربــي"، مهتــم حالًيــا بإشــكالّية المقاربــات البيداغوجّية وضمان 

الجــودة فــي الّتعليــم العالــي..

ملاذا وقع اختيار الدكتور مخوخ عىل معهد الّدوحة؟

وقــع اختيــاري علــى معهــد الّدوحــة للّدراســات الُعليــا بعدمــا اطلعــت علــى 
خــرب إنشــاء هــذا المعهــد عــرب االنرتنــت، وقــرأُت الكثــري عــن هــذا المنــرب 
العلمــي، وحقيقــة كنــت مســرورا جــدا برؤية المعهــد وبأهدافه الطموحة 
التــي ُتعنــى بتخصصــات كثــرية تهــم البحــث العلمــّي فــي الوطــن العربــي.

ــة  ــات املهنيّ ــع الُصعوب ــوخ م ــد مخ ــور أحم ــل الدكت ــف تعام كي
ــه؟ ــي واجهت ــيّة الت والّدراس

حقيقة، إّن قدومي إلى معهد الّدوحة كان مهما وفرصة طيبة الست�كشاف 
عالــم جديــد يتميــز بتدبــري محكــم وبرامــج تعليميــة هادفــة، وحقيقــة كان 
هنــاك فــرق كبــري بــني المحيــط الذي كنــت اأدّرس بــه بجامعة مغرب�ية والمحيط 
الجديــد، إال أنــه نظــرا إلعجابــي بهــذه المؤسســة واهتمامهــا بجــودة البحــث 
ــُت أن أت�كيــف مــع هــذا الواقــع  وباألهــداف النبيلــة التــي تطمــح إليهــا، حاول
الجديــد واإليجابــي المتميــز، والــذي يركــز علــى الجــودة فــي األداء وعلــى 

العمــل التشــاركي مــع األســاتذة والطلبــة.
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عــىل الصعيــد الشــخيص، كيف تصــُف تجربتــَك يف معهــد الّدوحة 

منــذ مجيئــك إىل اليوم؟

إنهــا تجربــة مهمــة جــدا؛ تجربــة فــي تدريــس مقــرر مهــم يتعلــق بنظريــات 
الّتواصل والّترجمة، وســأدّرس مقرر الّتركيب والّداللة بالفصل القادم، كل هذا 
يفيــد بــأن هنــاك مجهــود كبــري قمــُت وال زلــت أقــوم بــه بجديــة وبمســؤولية 
بهــدف المســاهمة فــي إنجــاح أهــداف المعهــد النبيلــة، وأنــا علــى يقــني بــأن 
تجربتــي الســابقة فــي الّتدريــس ســوف تفيدني اليــوم إذ أعطتنــي ثقة كبرية 

فــي اســت�ثمار مناهــج الّتدريــس الحديثــة وطرقــه بــكل اطمئنــان.
كيــف اخــرتت خــوض مغامــرة الّتدريــس بالّلغــة العرب�ّيــة بالمعهــد؟ مــع العلــم 

أنــك ُتــدّرس بالّلغــة اإلنجليزّيــة ألكــرث مــن 30 ســنة.
قد يعتقد البعض أن عملية الّتدريس بالّلغة العرب�ّية ست�كون صعبة علّي، إال 
أّن ت�كوينــي وتجربتــي فــي تدريــس اإلنجليزّيــة التي تفوق 30 ســنة أفادتني 
كثــريا، كمــا أّن محــور أبحاثــي فــي أطروحتــي الماجســتري والدكتــوراه كانــت 
ت�تعلق بالّلغة العرب�ّية، إذ كنت دائما مهتما بالّلغة العرب�ّية واستفدُت الكثري 
ــة  ــان كبــري فيمــا يخــص بلــورة خصائــص الّلغــة العرب�ّي وأصبحــت أحــس باطمئن
واســتعمالها فــي الّتدريــس. وكانــت هــذه فرصــة مهمــة ألفيــد بهــا تجربتــي 
مستفيدا من الطريقة المنهجية والبيداغوجية التي طبقتها منذ 30 سنة 
فــي تدريــس اإلنجليزّيــة بالّتعليــم العالــي. كمــا أّن تخصصــي فــي الّلســانّيات 
الحديثــة زادنــي قــوة وقــدرة تواصلّيــة لتدريــس العرب�ّيــة علــى أســس متينــة.

حّدثنــا عــن املــرشوع الــذي تعمــُل عليــه حاليـًـا واملتعلــق بـــ "دور 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال يف تحســني جــودة التّدريــس".

عهنــاك فــي الحقيقــة مشــاريع كثــرية، وهــذ مــا ُيعجبنــي فــي المعهــد؛ 
عليــه  أرّكــز  الــذي  للمحــور  بالنســبة  المســتمر،  والبحــث  العمــل،  الحركــة، 

حاليــا يتعلــق بـــ "دور ت�كنولوجيــا المعلومــات واالتصــال فــي تحســني جــودة 
الّتدريــس"، وهــذا االختيــار مبنــي علــى مقــرر فــي فصــل الخريــف، إذ أردُت 
أن اأشــرك طلبــة الماجســتري فــي هــذا المشــروع إلنجاحــه، ُمبينــا بــأن إدمــاج 
ت�كنولوجيــا المعلومــات فــي العملّيــة التواصلّيــة ســواء فــي تدريــس الّلغات 
أو فــي الخدمــات اإلداريــة أو الخدمــات مــع الطــالب أمــر مهــم، وهــذا مــا 
ُيجســده معهــد الدوحــة بامتيــاز. أريــد أن اأنــوه كذلــك بطلبــة المعهــد الذيــن 
يتميــزون باإلقبــال علــى هــذا النــوع مــن الت�كنولوجيــا واالهتمــام بــه، وهــذا 
يزيــد حتمــا فــي تحســني جــودة التواصــل العمــودي بــني اإلدارة واألســاتذة 
والتواصــل األفقــي بــني الطلبــة وغريهــم. وأنــا علــى يقني أننا بعد اســت�كمال 
هــذا المشــروع، ســنخرج بتوصيــات تهــدف إلــى تشــجيع اســتعمال ت�كنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــال فــي العملّيــة التعليمّيــة بالمعهــد أكــرث فأكــرث. كمــا 
أننــي ُمتفائــل بــأّن المعهــد يتبــع مســارا ُمتقدمــا يتماشــى مــع المعايــ�ري 

ــة فــي البحــث عــن الجــودة فــي التدبــري والّتعليــم. الدولّي

كيف تقيض وقتك يف الّدوحة وما هي هواياتك؟

فــي الحقيقــة، يجــب أن يكــون هنــاك تــوازن عنــد األســتاذ بني عملــه االعتيادي 
تقــدم  هنــاك  يكــون  لكــي  األخــرى  واهتماماتــه  االجتماعــي  والعمــل 
ومردوديــة فــي العمــل. بالنســبة إلــّي فــي وقــت فراغــي أقــوم باالطــالع 
علــى مدينــة الدوحــة ألست�كشــف ثقافــة هــذا البلــد الــذي يختلــف عــن المغــرب 
وحضارتــه، وهــذا فــي حــد ذاتــه هــدف آخــر يتعلق بمعرفــة العــادات والتقاليد 
ــا عــن آخــر، كل هــذا ُيســاهم فــي االنفتــاح وفــي بنــاء  التــي ُتمّيــز ُقطــرا عرب�يًّ
ثقافية مشرتكة في أعرافها وتقاليدها المتمّيزة. بالنسبة للهوايات، أول 
هوايــة لــي هــي المطالعــة؛ إذ أقــرأ اإلنتاجات الجديــدة الورقية وااللكرتونية 
بالمقــرر وبالثقافــة العاّمــة، وأحيانــا أقــوم باالطــالع علــى قنــوات فضائيــة، 
ُمرّكــًزا علــى برامــج وثائقيــة وثقافيــة قــد تفيــد فــي عمليــة تطويــ�ر الّتدريس. 
ولعــّل تواجــدي بوســط جميــل ُيشــجع علــى الرياضــة جعلنــي مهتمــا أكــرث 
برياضة المشي والسباحة، كل ذلك يبعُث السرور والراحة الست�ئناف العمل 

بحمــاس كبــري. 
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"طالب العلوم السياسية"

الطالب: بلقاسم داني  

يقــال "مصائــب قــوم عنــد قــوم فوائــد" هــذا 
المثــل ينطبــق علــي كثــري عنــد دخولــي قســم 
الدوليــة  والعالقــات  السياســية  العلــوم 
بجامعــة الجزائــر ســنة 2011 حني انفجــرت أحداث 
الرب�يــع العربــي في عديد الــدول العرب�ية بداية 
جــًدا  محظــوظ  أننــي  أرى  كنــت  تونــس،  مــن 
كونــي أعايــش تحــوالت تاريخيــة قــد تحســدنا 
األجيــال القادمــة مــن طلبــة السياســة عليهــا، 
أتذكــر بالتفاصيــل المملــة عدد الســاعات التي 
علــى  المســتجدات  أشــاهد  أقضيهــا  كنــت 
الفضائيــات العرب�يــة واألجنبيــة وأحــاول بشــدة أن أظهــر أمــام العائلــة أننــي العالــم 
الوحيــد بأســباب مــا يحــدث كونــي طالــب السياســة الوحيــد فــي تاريــ�خ األســرة، هــذه 
العجرفــة لــم ت�كــن وليــدة اللحظــة بــل بــدأت ت�ت�كــون عنــدي منــذ تــم قبولــي فــي 

التخصص وفي ذلك قصة طويلة يجب أن تروى.

عندمــا  تــم قبولــي فــي قســم العلــوم السياســية أحسســت أن شــيئا فــي داخلي 
تغــري، توقفــت عــن مشــاهدة األفــالم، عــن ســماع األغانــي، تركــت دروس المســرح 
أختــي رســومنا  ابــن  تحريــم مشــاركة  إلــى  الروايــات، إضافــة  حتــى، ومطالعــة 
المتحركــة المفضلــة، حتــى لغتي المنزليــة تغريت، أدخلت علــى أحاديثي مجموعة 
مــن الكلمــات لم أعهد اســتعمالها فــي حواراتي األســرية كالدولة، األمــن، األحزاب 
وغــري ذلــك، أصبــح القســم السياســي فــي جرائــد الصبــاح هــو مــالذي، ونشــرات 
األخبــار القــادرة  الوحيــدة علــى إجالســي أمــام التلفزيــ�ون، صــرت أرى فــي أحاديــث 
مــن حولــي السياســية مجموعــة مــن آراء الشــارع التــي ال تالمــس الحقيقــة حيــث 
أننــي بنيــت جــداًرا ســميًكا بــني أحاديث المقاهي والــكالم األكاديمي العلمي الذي 
كنــت أطالعــه فــي الكتــب، أو أســتمع إليــه عنــد دخولــي المحاضــرات فــي مدرجــات 
الجامعــة، كنــت أشــعر أننــي مخــدر بمجــرد أن يبــدأ األســتاذ حديثــه وأكتــب كل شــيء 
يقولــه حتــى دعاباتــه ومالحظاتــه الجانبيــة، وكــم كنــت أجــرب كرســيه عندمــا يخــرج 
الجميــع، األكــرث ت�أزًمــا مــن هــذا، كنــت أقــف مقابــل بــاب اإلدارة فــي جامعتنــا وأنظــر 
إلــى األســاتذة وهــم يدخلــون قاعــة األســاتذة، كان مجــرد النظــر إليهــم يشــعرني 

بأننــي فــي المــكان الــذي يجــب أن أكــون فيــه، كنــت أحــس باالنتمــاء واألمــان.

كان بالنســبة لــي الغيــاب عــن محاضــرة خطيئــة ال تغتفــر، وجلســات الســمنار أو 
األعمــال الموجهــة متعتــي األســبوعية التــي أجلــس وحيــًدا فــي مقدمــة القاعــة 
وأطفــئ هاتفــي حتــى ال يزعجنــي أحــد وأنــا آخــذ جرعتــي مــن عــروض البحــوث التــي 
يقدمهــا زمالئــي، وأهيــم فــي لغتهــم العرب�يــة وفــي المعلومات التــي يلقونها، 
وكــم كنــت أتحمــس حــني يعلــن األســتاذ/ة بدايــة النقــاش فأقــوم أنــا باســتعراض مــا 
عنــدي وأطــرح انشــغاالتي و أســئلتي حــول الموضــوع، هــذه المتعــة ليســت شــيئا 
أمــام متعــة وصــول دوري لإللقــاء، لــم أكــن أحــس نفســي طالًبــا عادًيــا وأنــا أقــف 
علــى المنصــة، بــل كنــت أحــس أننــي بروفيســور فــي جامعــة هارفــرد أو مدرســة 
لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية، كنــت أعشــق نفســي إلــى درجــة الرجســية 
وأنــا أنتقــل كأي جزائــري بــني العرب�يــة والفرنســية واإلنجليزيــة، كنــت دائًمــا أتمنــى 
أال ينتهــي عــرض بحثــي، فالعشــري�ن دقيقــة المخصصــة لكل طالب كانــت ال ت�كفيني، 

متعــة أخــرى كانــت تنتظرنــي وهــي أســئلة زمالئــي التــي كنــت أشــعر أننــي ملكــت 
العالــم حــني أعــرف اإلجابــة، وعندمــا ال أعــرف كنت أســجل األســئلة وأعــود الى البيت 
مســرًعا كــي أتفحصهــا، وال أجــد األمــر ممــال حــني ألتقــي صاحــب الســؤال وأفتــح 

النقــاش معــه مــن جديــد.

الزمتنــي عجرفتــي طــوال الســنة األولــى، كنــت أرى أن مــا يقــال فــي مدرجــات 
ــ�ر  ــد السياســية وتقاري ــح، ومــا تحملــه صفحــات الكتــب والجرائ الجامعــة هــو الصحي
الفضائيــات هــو الحقيقــة، وأن أحاديــث المقاهــي وشــكوات الشــارع، والمســرح 
والســينما كلهــا أمــور يجــب أن أبتعــد عنهــا حفاظــا علــى "برســتيجي" كطالــب فــي 
قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة الجزائــر، لكننــي بــدأت أتفطــن أنــه توجــد 
حقيقــة خــارج أســوار الجامعــة، ومــا الجامعــة إال قطــرة فــي بحــر أوســع يشــكل 
معالمــه الجميــع، ومــا الفائــدة مــن الدراســة إن كانــت تجعلنــي ســجني نفســي.

 أصبحــت أكــرث إدراكا أن السياســة تعنــي الحــوار، وأن الكتــب والمحاضــرات جــزء مــن 
المعرفــة السياســية وال ت�تطابــق معهــا، وهنــا بــدأت تدري�جًيــا بالعــودة إلــى تــذوق 
الفن، ومطالعة الروايات، ومشــاهدة األفالم الســنيمائية، واالســتماع مجددا إلى 
الســيدة فريوز والموســيقى األندلســية، لم أكن ألتقبل أن فيلًما ســينمائًيا يحمل 
نفــس بالغــة كتــاب فــي العلــوم السياســية، وكالم جانبــي علــى مقهــى يجعلنــي 
أوســع نظرتــي وأكتشــف أمــورا ماكنــت ألكتشــفها وأنــا طــوال النهــار فــي مكتبــة 
الجامعــة أو علــى مكتــب غرفتــي حيــث الجرائــد وقصاصــات األوراق تجعلنــي أبحــث 

عــن ســري�ري فــي بعــض األحيــان.

أعتقــد أن مشــكلة دارســي السياســة وممارســيها أنهــم فــي كثــري مــن األحيــان 
يصنعــون قالعــا وهميــة حولهــم تجعلهــم مــع مــرور الوقــت يقفــدون الثقــة 
فــي أهليــة اآلخــر وقدرتــه علــى امتــالك الحقيقــة، ســواء اآلخــر العامــي الــذي ال 
يرتــاد الجامعــة، أو اآلخــر مــن التخصصــات األخــرى، وكــم كنــت أســتمع إلــى عبــارة أن 
المقــاالت الصحفيــة تفقــد البحــث السياســي هيبتــه، وأن كرثة االســتعارات اللغوية 
تقتل أكاديمية الدراســة وتجعلها تقرتب من كالم الشــارع في الوقت الذي خلقت 
الجامعــات والمعاهــد ومراكــز الفكــر والبحــث لخدمــة هــذا الشــارع وتوعيتــه، كل 
العلــوم التجري�بيــة وغــري التجري�بيــة وجــدت لخدمــة االنســان، وهنــا أتذكــر العديــد من 
التحليــالت السياســية التــي تركــز على مفاهيم كالتدخل األجنبــي واألمن القومي 
والســيادة أكــرث مــن االنســان وحيــاة البشــر والضحايــا. ال يجــب أن تجعلنــا اكاديميتنــا 
قاســون حتــى علــى إنســانيتنا وإنســانية اآلخريــ�ن، فنخلــق ألنفســنا نــواد وجماعات 
خاصــة نقصــي مــن خاللهــا اآلخــر ونحرمه حقه في امتالك الحقيقة أو تفســريها أو 

حتــى المطالبــة بهــا.

 بعــد خمــس ســنوات فــي جامعــة الجزائــر، وتواجــدي حاليــا بالدوحــة أنــا أقــر أن 
العلــوم هــي تاريــ�خ وجغرافيــا، وعليــه  دراســة العلــوم السياســية فــي منطقتنــا 
العرب�يــة تحتــاج إلــى أن  تضبــط بوصلتهــا، وترســم طريقهــا بجديــة والتــزام تجــاه 
وضعنــا الفكــري والتنمــوي، العلــوم السياســية فــي شــرقنا تحتــاج إلــى أن ت�كــون 
تخصصــات لصناعــة الديمقراطيــة، ومخابــر مفتوحــة لمعالجــة مشــاكلنا الراهنــة 
ــا أمــام مجتمعــه ووطنــه، هــذه الخاصيــة  فيصبــح الطالــب ملتزًمــا أخالقيــا وعلمًي
ــا الــذي يعتــرب  تنطبــق إلــى حــد بعيــد مــع أهــداف معهــد الدوحــة للدراســات العلي
تجربة تاريخية واســت�ثنائية تســتحق أن تدعم، ت�ثمن وتعمم، هذا الصرح األكاديمي 
العظيــم  يأخــذ علــى عاتقــه مهمــة ت�كويــ�ن جيــل مــن الباحثــني الذيــن سيســاهمون 
مســتقبال  فــي خدمــة مجتمعاتنــا ومنطقتنــا العرب�يــة ككل، وفــي هــذا المقــام 
أســتحضر مقولة لســمو الشــيخة موزة في إحدى خطاباتها تقول "أنا أتخيل قطر 
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كمختــرب صغــري لصناعــة حلــول لمشــاكل العالــم"، أنــا بــدوري أتخيــل معهــد الدوحــة 
مصنعــا لنخــب عرب�يــة  خلوقــة، ملتزمــة، وقــادرة علــى تجــاوز الوصــف نحــو تقديــم 

وصفــات لجعــل دولنــا ومجتمعاتنــا العرب�يــ�ني يعيشــان نهضتنــا المنشــودة.

رواية: تلك العتمة الباهرة

الطالبة: سجى الطرمان

"أطــرق عظامــك، أهــرس لحمــك، أرميــك فــي 
قــرب، أدعــك تمــوت بجرعــات قليلــة بــال نــور بــال 
حيــاة ثــم أنكــر ذلــك كلــه: هــذا كلــه لــم يحصــل"، 

تلك هي العتمة الباهرة.

وأن  المعانــاة،  صــدق  ت�تــذوق  ان  أردت  إذا 
تقــرأ  ال  رجائــي  اآلخــر،  الحيــاة  طعــم  تختــرب 
روايــة عــن الحــب الســرمدي، بــل اقــرأ روايــة 
ت�تعلــم قســوة  حتــى  الســجون...  أدب  فــي 

عليــك... الســجن  وتواطــؤ  الســجان 

واقعيــة  أحداثهــا   ، باهــرة  روايــة  جلــون،  بــن  للطاهــر  الباهــرة  العتمــة  تلــك 
مســتلهمة مــن شــهادة أحــد معتقلــي ســجن تازمامــارت، تحكــي لنــا عــن معانــاة 
ســجني فــي الزنزانــة "ب" مــع 23 ســجينًا غــريه، شــهد رفاقــه يتناقصــون الواحــد 
تلــو االخــر بأحالمهــم بآمالهــم، بذكرياتهــم بحياتهــم التــي رفضــوا التخلي عنها، 
حتــى فارقتهــم أرواحهــم، بعــد ان نســوا النــور، ملعونــة هــي تلــك األنظمــة 
التــي تورثنــا الخــوف،  وتحرمنــا النــور، تراهــن علــى مــدى قدرتنــا علــى الصمــود، 
ولكــن ممــا الشــك فيــه ان لإلنســان قــدرة عجيبــة علــى البقــاء يتشــبث بالحيــاة وال 

يمــل، يثبــت ليحكــي لنــا عــن القســوة والبشــاعة والإلنســانية.

بــكل كلمــة، بــكل ســطر، ت�تعلــم فلســفة األلــم ،  االمــل، الحيــاة، تلعــن الظلــم 
وانعــدام العدالــة، ت�تحــدث الروايــة عــن محاولــة االنقــالب الفاشــلة فــي المغــرب 
والتــي تمــت فــي القصــر الملكــي، فــي 10 يوليــو 1971، علــى الحســن الثانــي 
فــي يــوم مولــده، تزعمهــا بعــض الجــراالت العســكري�ني المغاربــة، دون علــم 
الضبــاط األقــل رتبــة حيــث كان باعتقادهــم انهــم يقومــون بمنــاورة ، ليمتلــئ 
القصــر بالقتلــى والمصابــني، اقتيــد الضبــاط الناجــني الــى حفــرة مــن حفــر الجحيــم 
األرضــي ليجــدو انفســهم بســجن تازمامــارت فــي منطقــة معزولــة فــي صحــراء 
شــرق المغــرب، حفــرة مــن حفــر الجحيــم، يكــف فيهــا البشــر ان يكونــوا بشــرا، ال 
جــدوى معهــا للعقــل، البــطء فيهــا العــدو األول، يجعــل القلــوب خافقــة عــل 
االيقــاع العــذب للمــوت القليــل، الليــل هــو الصاحــب والمرتــع، العالــم والمقــربة... 
فـــكان القــرب زنزانــة يبلــغ طولهــا ثالثــة امتــار وعرضهــا مــرت ونصــف أمــا ســقفها  
منخفــض جــدًا يــرتاوح ارتفاعــه بــني مائــة وخمســني ومائــة وســتني ســنتيمرتات. 

ولــم يكــن باإلمــكان ان يقــف المــرء فيــه.

وفــي الجنــاح ب كان هنــاك ثالثــة وعشــري�ن ســجني، كل واحــد منهــم وضــع فــي 
زنزانــة خاصــة بــِه، وكانــت عبــارة عــن ُحفــر ضيقــة ورطبــة وُمظلمــة، فيهــا يقضــون 

حوائجهــم، ويأكلــون ويشــربون ويقضــون اليــوم كلــه، فــي مــكان ال يــرون فيــه 
إال الظــالم وال يســمعون فيــه إال خشخشــة الحشــرات والعقــارب الســامة، ولــم 
فــرتات  بعــد  إال  الطلــق  والهــواء  والســماء  الشــمس  بنــور  يشــعروا  يكونــوا 

متقطعــة، وهــي عندمــا يخرجــون لدفــن مــن يمــوت منهــم!

ســرد الكاتــب مذهــل، مقدمــًا وصفــًا دقيــق لعذابــات، ومــرارة ســجني، حكــم علــى 
حياتــه بالنهايــة علــى حــدث لــم يكــن علــى علــم بــه، لتمحــى 18 ســنة مــن عمــره 
فــي ذاك الثقــب األســود، تلخــص أم المعتقــل فــي نهايــة الروايــة مــا وصــل اليــه 
االنســان مــن وحشــية قائلــة: "ال داعــي ألن تحكــي لــي. إنــي أعلــم مقــدار مــا 

يســتطيعه البشــر إذا قــرروا أن يــؤذوا بشــرا آخريــ�ن".

بهــذه الباهــرة ســوف يبقــى الماضــي حاضــرًا، والذاكــرة منتعشــة ...  اقرأوهــا 
فقــط لنتعلــم أننــا وحدنــا القــادرون علــى اخــراج أنفســنا مــن النفق، ولكــي نفعل، 
تعوزنــا إرادة ضاريــة، وطاقــة ذهنيــة أقــوى مــن الحلــم، وأســطع ضيــاءا مــن 
الصــالة، فنحــن ال نســكن الشــجرة. بــل نســكن األفــكار التــي تؤلــم، التــي تمزقنــا، 
ومــع ذلــك ترتقــي بنــا الــى مــا فــوق الجبــال والغابــات الوســنة، وللظلــم مهمــا 
تعــددت اشــكاله وضروبــه ...نهايــة.  هــو فــرغ الماضــي الــذي بداخلــه محــاوال ان 
يتجــاوزه، ويتناســاه، وذاك كتبــه ألنــه أدرك مــدى هشاشــة وقيمــة وزواليــة 
التاريــ�خ، والقــدرة علــى إزالــة اثــاره، ومــن هنــا ماكنــت ولــن ت�كــون الروايــة يومــا 

تــرف فكــري. 

إنه يعيش بداخلك

زينب المحمود

ثمــة لحظــات ســعيدة وأخــرى عصيبة تمــّر بنا، 
وتختلــف ردود أفعالنــا إزاء مــا يحــدث فيهــا، 
وهنــا يأتــي القــرار النابــع مــن داخلــك؛ أتقوم 
بعمــل كــذا أم كــذا؟ برأيــك مــاذا نفعــل؟ هــل 
نــرتك أنفســنا للرغبــة؟ أم نتحّكــم بهــا وفــق 

ما تمليه علينا ضمائرنا؟

ضمــريك؛ هــو ذلــك الصــوت العميــق بداخلــك، 
ُيرّبــى وُيكــّون، وترب�يتــه وت�كوينــه هما شــكله 

وجوهــره، وهمــا نزعتــه وتوّجهــه، ويت�كّيــف وفــق الثقافــة والبيئــة والعصــر 
والوســط الــذي يعيــش فيــه.

راحتــك  ســبب  ويكــون  يســكنك،  شــيًئا  هنــاك  بــأن  تشــعر  أن  جميــٌل  هــو  كــم 
وســعادتك، وكــم هــو جميــٌل أن ترب�يــه وتقّومــه وفــق مــا ُيرضــي اهلل ورســوله. 
ــا علــى مبــادئ اإلســالم وشــعائره  واألجمــل أن يصبــح منهــج حياتــك إذا كان مبنيًّ
النبيلــة، حينهــا لــن ت�أبــه ألي فتنــٍة ولــن ترضــخ ألي رذيلــٍة. وإن ســولت لــك نفســك 
ســوًءا؛ فســيزجرك هــذا الضمــري وســتبدأ حينهــا؛ بلــوم نفســك، وتحليــل موقفك، 

والبحــث عــن خطــوط العــودة للصــواب.

وهنا السؤال المهم: لو وقعنا في خطأٍ معنّيٍ، كيف نعالج هذا الخطأ؟
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ــّد أن ت�ّتســم بالمبــادرة، وهــي االعــرتاف بالخطــأ علــى  إن طريقــة المعالجــة ال ب
ــم منــه. ونحــن هنــا بحاجــة الستشــعار  الفــور، ثــم تصحيحــه ومحــو آثــاره، والتعّل
أهميــة الضمــري، وقدرتــه علــى تصويــب الخطــأ، والســري فــي االتجــاه الصحيــح؛ 
كــي نحــرز تقّدًمــا كبــرًيا ومتواصــاًل فــي مســرية حياتنــا. إّنهــا المنحــة التــي نرّب�يهــا 
وفــق تناغمنــا مــع المبــادئ الســليمة، أو ابتعادنــا عنهــا، وبالتالــي ســرتتقي بنــا 

ــا. إلــى مســتوى تلــك المبــادئ حــني يكــون ضمرينــا حيًّ

إن االســت�ثمار الوحيــد األقــوى الــذي يمكننــا أن نقــوم بــه فــي حياتنــا، وحيــاة 
وهــو  جوهــرك،  هــو  الروحــي  فالبعــد  أنفســنا؛  فــي  االســت�ثمار  هــو  أبنائنــا، 
مركــزك، إنــه التزامــك بنظــام القيــم الخــاّص بــك. وهــذا االلتــزام جــزٌء عميــٌق فــي 
خصوصّيتــك، ومهــمٌّ للغايــة فــي حياتك، فبه ســتجلب المنافع التي تلهمك فعل 

الخــري وترتقــي بــك نحــو المعالــي.
إن ســلوكنا تحكمــه المبــادئ؛ فالحيــاة فــي تناغــم مــع المبــادئ التــي ت�أتــي بنتائــج 
إي�جابيــة. وانتهــاك المبــادئ يأتــي بنتائــج ســلبية، تجــّر عواقــب وخيمــة. ونحن نملك 
حريــة اختيــار ردود أفعالنــا فــي أي موقــف، ولكننــا فــي الوقــت نفســه، نختــار 
العاقبــة المصاحبــة، فــال يخفــى علينــا أن اهلل خلقنــا وفــق طبيعــة نتحكــم فــي 
أمورهــا، وال ت�تحّكــم هــي فــي أمورنــا؛ لذا فالضمري يعيش في داخلك، فاســت�ثمره 
ــا يحّقــق لــك األمــان والراحــة باّتباعــك تعاليــم دينــك الحنيــف،  واجعلــه رصيــًدا طيًب

والحــذر مــن جعــل هــذا الضمــري شــبًحا يداهمــك ويتحكــم فيــك.

وأخرًيا:
نسأل اهلل الثبات في الدنيا واآلخرة

ومضة

من أي الكيسني ستغرف؟!

د. علي المسرتيحي

أنــت تســري اآلن فــي طريــ�ق الحيــاة وتحمــل 
كيســني علــى ظهــرك: كيــس يمتلــئ بالمــال 
ومتاع الدنيا وكيس يمتلئ بالقيم االنســانية 
ــ�ق يصادفــك  واألخــالق والكرامــة. خــالل الطري
جبٌل وعليك أن تصعده لت�كمل المشــوار. كلما 
صعــدت لألعلــى، أثقــل حملــك عليــك. ولكــي 
تســتمر بالصعــود، عليــك أن تلقي عــن ظهرك 
بعضــا مــن حملــك. وجــب عليــك أن تقــرر: فــي 
أي الكيســني ســتمد يــدك لتغــرف وتلقــي علــى األرض ؟! عندمــا تصــل قمــة الجبــل 
وتجلــس لتســرتي�ح، افتــح الكيســني وأنظــر مــا تبقــي بكل كيس لديــك .. تذكــر: ما تجده 
بــكل كيــس يعــرب عنــك أنــت ! كل واحــد منا يســري فــي طري�ق الحياة ال بــد وأن يصادفه 
يومــا جبــال يصعــده .. أســألوا أنفســكم بعــد هــذه الرحلــة فــي مشــوار حيات�كــم: مــاذا 

لديكم في الكيسني ؟ أسألوا كل من وصل قمة الجبل ماذا تبقى لديه بكيسيه ؟!

انضمَّ إلينا

الزميلة نشــوى حميد مدير مكتب- عميد شــؤون الطالب

الزميلــة عــا الزهارنه مديــر مكتب الرئيس

الزميلــة ألفــت حمــاد مديــر إدارة التخطيط والتطويــ�ر- مكتب الرئيس

مــع تمنياتنــا للجميــع بــدوام التوفيق و النجاح 
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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