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يتيح املعرض املهني -الذي 
سيقام يف مقر معهد 

الدوحة للدراسات العليا- 
فرصة مناسبة لطلبة وخريجي 

املعهد للتعرف عىل أهم 
وأبرز الشواغر املهنية 

تســتعد إدارة شــؤون الطالب  في معهد الدوحة 
للدراســات العليــا لتنظيــم فعاليــات المعرض 
المهني في نســخته السادسة، وذلك يوم األربعاء 
الموافق 1 شــباط/ فبراير  2023، بمشاركة أكثر من 
38 جهــة عمل حكومية وخاصــة كقطاع التعليم، 
وقطاع المال واألعمال، إضافة إلى قطاع الصحافة 
واإلعالم، والخدمات، وغيرها من قطاعات العمل 

الحيوية في الدولة.
ويتيــح المعرض المهنــي -الذي ســيقام في مقر 
معهد الدوحة للدراســات العليا- فرصة مناســبة 
لطلبــة وخريجــي المعهــد للتعــرف علــى أهم 
وأبرز الشــواغر المهنية التي يقّدمها ســوق العمل 
القطري، واستكشــاف الخيــارات الممكنة، عالوة 
على اطالعهم على فرص التدريب التي تتوافق مع 
طموحاتهــم وتوجهاتهم الوظيفية المســتقبلية، 

وتقديم فرص مهنية واعدة ومتنوعة.
وبهــذه المناســبة، قالــت الســيدة علياء شــبارو 
أخصائي إرشــاد مهنــي وتطوير مهــارات للطالب 

في معهد الدوحة للدراســات العليا بأن المعرض 
المهنــي المزمع تنفيذه يعّد أحــد أهم الفعاليات 
التي تقّدمها خدمة اإلرشــاد المهني التابع لقســم 
الخدمــات الطالبية، إذ يعتبر المعرض بنســخته 
السادســة تقليــًدا ســنويًا مــن أجل ربط جســور 

التواصــل بين الطلبــة والمؤسســات الفاعلة في 
دولة قطر والحصول على المعلومة الصحيحة من 
مصدر المؤسسة، وتقديم السير الذاتية  للشواغر 
المعلنة في المؤسســات المشاركة  بشكل مباشر، 
هــذا باإلضافة إلى ســهولة اللقاء مع مؤسســات 
وشركاء عدة في يوم واحد؛ مما يوفر فرصة لالطالع 
على مســتجدات وتوجهات سوق العمل القطري، 
وبالتالــي التعرف على أهــم وأبرز الفرص المهنية 

الشاغرة والمعايير المطلوبة  في  هذا السوق.

هــذا، وتعمل إدارة شــؤون الطــالب، على إقامة 
وتنظيم فعاليات المعرض المهني بشــكل سنوي، 
األمر الذي من شــأنه أن يساعد على تشبيك الطلبة 
والخريجيــن مع مؤسســات العمــل المختلفة في 

الدولة.

مبشاركة أكرث من 38 جهة عمل حكومية وخاصة

إدارة شؤون الطالب  تستعد لتنظيم لقاء رشكاء املستقبل

صورة أرشيفية
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ينظم مركز اللغات في معهد الدوحة للدراســات 
العليــا ندوتــه الســنوية لتعلم اللغــة اإلنكليزية 
وتدريسها، وذلك يوم الخميس الموافق 2 شباط/ 
فبراير 2023. ويدور موضوع الندوة التي ســتعقد 
عــن بعــد من خالل منصــة ويبكس  حــول تعزيز 

الدافعية والتفاعلية في تعليم اللغة اإلنكليزية.

ســيفتتح النــدوة الدكتــور عــالء الجبالــي، مدير 
مركــز اللغات، تليها ثالثة عــروض تقديمية مهنية 
وأكاديميــة مــن المجتمع المحلــي والدولي حول 
الموضوعات المتعلقــة بتدريس اللغة اإلنكليزية 

في سياق التعليم العالي.

كما ســيقوم كل من الدكتور عبد الناصر التميمي، 
عميــد كلية التربيــة واآلداب، والدكتور عبد القادر 
الياسين، رئيس برنامج تدريس اللغة اإلنكليزية في 
جامعة لوسيل - قطر، بمناقشة كيف يمكن  للدافع 
أن يتحول إلى مشاركة وتفاعل إضافة إلى تحديات 

تعليم اللغة وحلولها المرتبطة بهذا.

وستســلط الســيدة أميرة ســالمة، مــدرس اللغة 
اإلنكليزيــة األكاديميــة ومعلــم الكتابــة البحثية 
بجامعــة النيــل في مصــر، الضوء علــى الكيفية 
التــي يمكن للمؤتمــرات الجماعيــة أن تكون أداة 
تعليمية فّعالة لتحســين التغذية الراجعة للكتابة 

األكاديمية. وفي الختام، ســيركز الســيد كاشــف 
رضــا، محاضر دورات في  كلية ويركلوند للتعليم، 
جامعة كالجاري - كندا، على تكييف اســتراتيجيات 
التدريــس لتلبيــة احتياجات الطــالب العرب في 
الفصول الدراســية لتعلم اللغــة اإلنكليزية لغير 

الناطقين بها.

يشــار إلــى أن مركز اللغــات يُعنى بتنفيذ رســالة 
المعهد اللغوية، واإلســهام فــي تعزيز التواصل 
بيــن المعهــد والمؤسســات األكاديميــة الدولية. 
ويتبنى المعهد اللغة العربية لغًة أساسيًة للدراسة 
والبحث، كما يعتمد اللغة اإلنكليزية لغة مواكبة، 
ويدعم قدرات طالبه وعامليه على استخدامها في 

التحصيل والبحث.

ويقــّدم المركز دورات مكثفة في اللغة اإلنكليزية 
لألغراض األكاديمية؛ بهدف تطوير الكفاءة العامة 
لطالبــه، ودعم قدراتهم اللغويــة والثقافية على 
اإلفــادة مــن اإلنتاج الفكــري الدولي فــي ميادين 

تخصصاتهم

سيفتتح الندوة الدكتور عالء 
الجبايل، مدير مركز اللغات، 
تليها ثالثة عروض تقدميية 

مهنية وأكادميية من املجتمع 
املحيل والدويل حول 

املوضوعات املتعلقة بتدريس 
اللغة اإلنكليزية يف سياق 

التعليم العايل.

ينظمها مركز اللغات

ندوة لتعلم اللغة اإلنكليزية وتدريسها



العدد 61 - كانون الثاين / يناير 2023
zajel@dohainstitute.edu.qa4

تعقــد كلية االقتصاد واإلدارة والسياســات العامة  
في معهد الدوحة للدراســات العليا، بالتعاون مع 
المعهد الدولي للعلوم اإلدارية، نسخة 2023 من 
المؤتمــر الدولي للعلــوم اإلدارية،  في الفترة بين 
6-9 شباط/ فبراير 2023. يمثل هذا المؤتمر فرصة 
فريدة لتبادل الخبرات ومشاركة المعارف، وتعزيز 
العمــل الحكومي في ســبيل معالجــة التحديات 

والقيود المحيطة بعالم صنع السياسات.
خالل الســنوات الخمس عشــرة الفائتة، واجهت 
الحكومات تحديات كبيرة كان أبرزها األزمة المالية 
العالميــة عــام 2008، وجائحة وبــاء كوفيد- 19. 
ولتفادي تبعات هذه المشكالت؛ عملت الحكومات 
على وضع خطوط عريضة الســتراتيجيات رئيســة 
بغــرض تنفيــذ خطــة األمــم المتحــدة للتنمية 
المســتدامة لعام 2030؛ إال أن تحقيق نســخة من 
التنمية تضمن نمًوا اقتصاديًا للمواطنين وللكوكب، 

ال يزال بعيد المنال.
وتحــت عنــوان: "الــدول التنمويّــة، والمهنية في 

اإلدارة العامة وصنع السياســات"، يطرح منظّمو 
المؤتمر تســاؤالت عدة أبرزها فيما إذا كان بإمكان 
الــدول التنمويّة في القرن الحادي والعشــرين أن 
تســاهم في التنمية الشــاملة بذات الطريقة التي 
ســاهمت بهــا في التنميــة االقتصادية فــي القرن 

العشــرين؟ إضافة إلى ذلك، فإنه مع وجود الدولة 
الليبراليــة الجديدة كنموذج بديــل؛ فإن المؤتمر 
يتناول بشــكل غيــر مباشــر الهيمنــة الغربية في 
السياســات التنمويــة واإلدارة العامــة كما يتناول 
بعمــق كيفية إضفــاء الطابع المهنــي على اإلدارة 
العامة والسياســات العامة بهدف تحقيق أهداف 

التنمية الشاملة.
تُعــد عضوية المعهــد الدولي للعلــوم اإلدارية 
تنافســية بين الــدول؛ وذلك ألهميــة المعهد في 
المشاركة في عملية الحوكمة وصنع السياسات في 
أوروبا والشــرق األوسط. تشــتمل عضوية المعهد 
31 دولة من أوروبا وآســيا والشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا، وانضمت دولــة قطر إلــى قائمة الدول 
األعضاء وتتمثل عضويتهــا بوجود معهد الدوحة 
للدراســات العليــا ضمن المؤسســات األكاديمية 

الشريكة مع المعهد الدولي للعلوم اإلدارية.

تُعد عضوية املعهد الدويل 
للعلوم اإلدارية تنافسية بني 
الدول؛ وذلك ألهمية املعهد 

يف املشاركة يف عملية 
الحوكمة وصنع السياسات 

يف أوروبا والرشق األوسط. 

بالتعاون بني كلية االقتصاد واإلدارة والسياسات العامة واملعهد الدويل للعلوم اإلدارية

املؤمتر الدويل للعلوم اإلدارية ينطلق فرباير املقبل



العدد 61 - كانون الثاين / يناير 2023
zajel@dohainstitute.edu.qa5

نظم برنامج اإلدارة العامة بمعهد الدوحة للدراسات 
العليا، األحد 22 كانــون الثاني/ يناير 2023، مؤتمره 
الطالبــي األول تحــت عنوان: "واقــع اإلدارة العامة 
في منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا: الفرص 
والتحديــات". ويأتــي المؤتمر في ســياق تعايش فيه 
المنطقــة العديد مــن التحديــات والعقبات؛ تتمثل 
فــي ارتفاع وتيــرة الصراعات، إلى جانــب تراجعات 

ملحوظة في مختلف مؤشرات التنمية.
وخــالل الكلمــة االفتتاحيــة للمؤتمر، أكــد الدكتور 
حامد علي، عميد كلية االقتصاد واإلدارة والسياسات 
العامــة، أن واقع اإلدارة العامة في المنطقة يشــهد 
مجموعة من الصعوبات والعوائق، وهو ما يســتلزم 
تقديم مداخالت بحثية لمقاربتها ومناقشــتها. وأشاد 
الدكتــور حامد علــي باألوراق البحثيــة المقدمة في 
المؤتمــر، وبــدور  اللجنــة العلميــة علــى مراجعة 
األورق المطروحة، ودور اللجنة التنظيمية والجهود 
التــي بذلت للخــروج بهذه النســخة الثرية من حيث 
المداخالت وطبيعــة الموضوعات التي طرحت على 

طاولة النقاش.
مــن جانبه، قال رئيــس اللجنة التنظيميــة للمؤتمر، 
الطالب محمد عبد الرزاق حســين، أن المؤتمر يمثل 
ســاحة للنقاش وتبادل األفكار والمعرفة حول قضايا 
اإلدارة العامــة. وهــو تأكيد لرســالة ورؤيــة المعهد 
الراميــة إلى إنشــاء جيل من الباحثيــن القادرين على 
البحــث وطرح األســئلة باســتخدام أدوات معرفية 

رصينــة، مضيًفا أن المؤتمر جهد طالبي يســهم في 
إثراء الساحة األكاديمية بالمعهد.

تضمن المؤتمر ثالث جلســات متنوعــة، ناقش فيها 
المشــاركون ثماني أوراق بحثية ســلطت الضوء على 
تحديات المنطقة مــن أبعاد مختلفة، وعبر مقاربات 
متعددة وعابرة للتخصصات، حيث جاءت الجلســة 
األولى بعنوان: المؤسســات والمؤسساتية ودورهما 
فــي اإلدارة العامــة. احتــوت الجلســة األولــى على 
ورقة بعنوان: "نظرية المعرفة األخالقية وحساســية 
الحقائق: االنفصال والحساســية المؤسسية" قدمها 
بسام ناصر طالب في برنامج الفلسفة، ناقش خاللها 
أنــواع النظريات التي يمكن أن تبرر االنفصال. وضمن 
نفــس الجلســة، تنــاول الطالــب حامــد أحمد، من 
برنامج اقتصاديات التنمية، تأثير جودة المؤسســات 
في جذب االســتثمارات األجنبية، واختتمت الجلسة 
األولــى بورقة حول رقمنــة اإلدارة العمومية في ظل 
جائحة كورونا وما بعدها في شــمال أفريقيا، قّدمتها 
الطالبة خديجــة علي من برنامج العلوم السياســية 

والعالقات الدولية.
وكانت الجلسة الثانية من المؤتمر بعنوان: "انعكاس 
مســتوى الالمركزية والفدراليــة في الدولة على واقع 
اإلدارة العامــة". وافتتحــت الجلســة بورقــة بحثية 
قدمها أحمد إدريس، طالب في برنامج علم االجتماع 
واألنثروبولوجيــا، تنــاول فيهــا بالتحليــل والنقاش 
ظاهرة اإلدارة األهلية في السودان كإحدى منظومات 

اإلدارة التــي نشــأت وفًقا للمنطق االســتعماري في 
نظام الحكم غير المباشــر في السودان. فيما تطرق 
الطالــب عبــد الفتاح حامــد من برنامج السياســات 
العامــة، ضمن الجلســة نفســها إلى مســألة الحكم 
الفيدرالــي في الســودان: تحديــات الماضي وفرص 

المستقبل.
وناقش المشاركون في الجلسة الثالثة "اإلدارة العامة 
وحقوق اإلنسان والدور التسويقي للدول" موضوعات 
متنوعة من بينها الحوكمة الرشــيدة وحقوق اإلنسان 
وتســويق األحداث الرياضية. وخالل الجلسة حاول 
الطالــب ناصر ثابت، مــن برنامج حقوق اإلنســان، 
استشــراف إمكانات تطبيق نظم الحوكمة الرشــيدة 
فــي الدول العربية علــى التمتع الوافي بأكبر قدر من 
الحقوق. فيما ســلطت الطالبــة روضة العامري، من 
برنامــج العلوم السياســية والعالقــات الدولية، في 
مداخلتها الضــوء على الحقوق والواجبات المتعلقة 
باإلنســان وبنــاء الســالم فــي دولة قطــر. واختتم 
المؤتمــر أعماله بورقة حــول تعزيز مكانة الدول عبر 
تسويق األحداث الرياضية: دراسة حالة قطر، قّدمها 

الطالب وليد أحمد من برنامج اإلدارة العامة.
 وشــهد المؤتمر مساحة للنقاش وتقديم المداخالت 
حــول العديــد من القضايا التي تخــص واقع اإلدارة 
العامــة، إضافــة إلــى تقديــم بعــض المالحظات 
الختاميــة والمقترحــات البناءة والراميــة إلى تطوير 

األوراق البحثية.

ناقش واقع اإلدارة العامة يف املنطقة

اختتام أعامل املؤمتر الطاليب األول لربنامج اإلدارة العامة
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اســتضاف مركز دراســات النزاع والعمل اإلنساني، 
بالتعاون مع برنامج ماجســتير حقوق اإلنســان في 
معهــد الدوحة للدراســات العليــا والهالل األحمر 
القطــري، االثنيــن، 23 كانون الثانــي/ يناير 2023، 
البروفيســور ماركو ساسولي، أستاذ القانون الدولي 
اإلنســاني ورئيس قسم القانون الدولي والمنظمات 
الدوليــة فــي جامعة جنيــف، حيث التقــى بخبراء 
ومختصيــن فــي مجال القانــون الدولي اإلنســاني 

وحقوق اإلنسان، وأكاديميين ودبلوماسيين.
ناقش البروفيســور ساســولي، في محاضــرة عامة 
ألقاها في مركز دراســات النزاع والعمل اإلنســاني، 
قضايا القانون الدولي اإلنساني؛ فسلط الضوء على 
مفــردات القانون النظرية وجوانبه التطبيقية، ودور 
المنطقة فــي إنفاذ القانون، وســبل تعزيز احترامه 
وتطبيقــه فــي ظل تصاعد حــدة ووتيــرة النزاعات 
المســلحة عالميًّــا، وال ســيما فــي أوكرانيــا واليمن 

وفلسطين وسوريا وإثيوبيا وغيرها من النزاعات.
ركزت المحاضرة على القانون الدولي اإلنساني، حيث 
ناقشــت محاوره وعالقته بالقوانين األخرى، كقانون 
حقــوق اإلنســان، والعالقات الدولية والدراســات 
األمنية ودراســات النزاع، وميزت بين أنواع النزاعات 
المســلحة الدولية وغير الدولية، والحاالت التي لم 
تعد تصنف على أنها نزاع مســلح، كحالة أفغانستان. 
وقدم البروفيسور ساسولي عرًضا للتحديات الراهنة 
التــي يواجههــا القانون؛ كالمعاييــر المزدوجة لدى 
المجتمع الدولي، والتراخي في محاســبة االنتهاكات 
والجرائم من قبل بعض األطراف، كمحاسبة الرئيس 
الســوداني السابق عمر البشــير، وغض الطرف عن 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين. 

وأوضــح أن غيــاب تعريف واضح لإلرهاب شــكل 
"تحديًــا" في تطبيق القانون. وتحدث كذلك عن دور 
اإلعــالم في النزاع الروســي – األوكرانــي، الفتًا إلى 
حقيقة أن االنتهاكات المرتكبة من الجانب األوكراني 
ال تقل عن تلك المرتكبة من الجانب الروسي، وتطرق 
أيًضــا إلــى النزاع في أفغانســتان واليمن وســوريا، 
والنــزاع الفلســطيني – اإلســرائيلي. وأكــد ضرورة 
احترام القانون الدولي اإلنســاني في جميع حاالت 
النزاع، واالبتعاد عن عمليات االستهداف العشوائية 
واإلضرار بالمدنيين، وشدد أيًضا على ضرورة تفعيل 
آليــة الحــوار بين األطــراف المتنازعة فــي القانون 
الدولي اإلنســاني، ومن بينها الجماعات المســلحة 

غير الحكومية.
وعلــى هامــش الزيــارة اســتضاف الهــالل األحمر 
القطــري، يــوم األحــد 22 كانــون الثانــي/ يناير، 
البروفيســور ساســولي في جلسة نقاشــية مغلقة، 

شــارك فيها ثلة من األكاديميين والمتمرسين بالشأن 
القانوني والمؤسســي. تم التطرق إلى قضية تطبيق 
وإنفاذ القانون الدولي اإلنســاني في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وركزت الجلسة على الدور 
المحوري للقانــون الدولي في حماية المدنيين أثناء 
النزاعات المســلحة في مناطق متفرقة، والتحديات 
الراهنــة التي تواجه تطبيقــه في ظل تزايد أعدادها. 
كذلك ناقشت الجلسة إمكانية تكيف القانون الدولي 
اإلنســاني مع النزاعات المعاصــرة، ودور األطراف 
الســامية في رفع مســتوى احتــرام القانون الدولي 
اإلنســاني، وأهمية رفع مســتوى معرفــة الضحايا 
المحتمليــن لحقوقهــم بموجــب القانــون الدولي 

اإلنساني.
مــن الجديــر بالذكــر أن الدكتور ساســولي هو أحد 
قامات القانون الدولي اإلنســاني الرفيعة، وصاحب 
خبرة زاخــرة، حيث عمل مســؤواًل قانونيًّا في لجنة 
الصليــب األحمــر الدولي وأســتاًذا جامعيًّا في عدد 
مــن الجامعات والمؤسســات األكاديمية المرموقة، 
وتــرأس مؤخرًا لجنة التحقيــق في انتهاكات القانون 
الدولي اإلنســاني فــي الحرب الروســية األوكرانية، 
ولديــه مؤلفات ومقاالت عديدة في القانون الدولي 
اإلنساني والقانون الجنائي الدولي ومصادر القانون 
الدولي ومســؤولية الــدول والجهــات الفاعلة غير 

الحكومية.
وتأتي هذه اللقاءات باكورة لسلسلة من المحاضرات 
التي سيعقدها المركز ضمن إطار التزامه الفكري في 
إنتــاج المعرفة النظريــة والتطبيقية من أجل تطوير 
السياسات والممارسات التي من شأنها أن تسهم في 

حل األزمات.

محارضة حول القانون الدويل اإلنساين بني 

النظرية والتطبيق يف ظل النزاعات املسلحة

محارضة عامة ألقاها 
يف مركز دراسات النزاع 

والعمل اإلنساين، قضايا 
القانون الدويل اإلنساين؛ 

فسلط الضوء عىل مفردات 
القانون النظرية وجوانبه 

التطبيقية
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نظّــم برنامــج حقوق اإلنســان في معهــد الدوحة 
للدراســات العليــا، الثالثاء 24 كانــون الثاني/ يناير 
2023، المؤتمــر الطالبــي الثاني بعنــوان: "من أين 
نبدأ: الحقوق الفردية كأســاس للحقــوق الجماعية 
أم العكــس؟" وبحــث المؤتمر في عالقــة الترابط 
بين الحقــوق الفردية والجماعية وأنماط تفاعلها من 

وجهات نظر مختلفة.
وخالل الكلمة الترحيبية للمؤتمر، قالت الدكتورة أمل 
غزال، عميدة كلية العلوم االجتماعية واإلنســانية، 
أن ســؤال/عنوان هذا المؤتمر الطالبي يضعنا أمام 
أهميــة هذا الموضوع في ســياقنا العربي، الفتة أن 
العديد من التقارير تشير إلى تراجع الحقوق الفردية 
والجماعية في كثير من مجتمعاتنا. ويأتي هذا المؤتمر 
لتسليط الضوء على سؤال أسبقية الحقوق الجماعية 
والفردية في مجتمعات ممزقة بالنزاعات والحروب، 

واالنتهاكات التي تتم بشكل فردي وجماعي.
وأضافت الدكتورة غزال أن المؤتمر يراعي في أوراقه 
المقدمة تنّوع المواضيع المتعلقة بحقوق اإلنســان 
على المســتويين الفردي والجماعي ســواء من زاوية 
السياسات الدولية أو الشريعة اإلسالمية أو الجندر، 
باإلضافة إلى التنوع الجغرافي للحاالت المعروضة، 
مشيرة إلى أن المؤتمر يؤكد على أن العملية التعليمية 
الناجحة ال تقتصر فقط على األنشطة الصفيّة أذ أنها 
ترتكز بشــكل أساسي على األنشطة البحثية للطالب 
داخل وخارج المعهد، واكتســابهم لمهارات الحوار 

والعرض والتنظيم والتفكير النقدي.
ضّم المؤتمر ثالث جلسات ثرية ناقش خاللها الطلبة 
عــدة محــاور أبرزها "الحقوق الجماعيــة والفردية" 
و "حقوق النســاء في المنطقــة العربية" إضافة إلى 
"دراســة حاالت من الدول العربية واإلسالمية". وفي 
الجلســة األولى، قدم الباحث خالد إسحاق أحمد، 

وهو مرشح للحصول على درجة القانون الدولي من 
جامعة حمد بن خليفة، ورقة تناول فيها تناقض حق 
تقريــر المصير فــي أعماق القانــون الدولي، مقدًما 
مناقشة معيارية حول مبدأ تقرير المصير وأثره على 
سياسة حقوق اإلنسان. فيما ناقش علي الزير، طالب 
في ماجستير حقوق اإلنسان، موضوًعا حول أولوية 
الحقوق فــي الســياق العربي. واختتمت الجلســة 
األولى بمداخلة تحت عنوان: "هل حقوق اإلنســان 
الجماعيــة هي حقــوق فردية؟ تقييــم حّنة أرندت 
لحقــوق اإلنســان" قّدمها زكريا قجالــي، طالب في 

برنامج ماجستير حقوق اإلنسان.
هذا وافتتحت الجلســة الثانيــة، بورقة بحثية حول 
"النساء العربيات ومواجهتهن لألزمات في المنطقة" 
من تقديم رضوى عميري، طالبة في برنامج العلوم 
السياســية والعالقات الدولية، التي اشــتغلت على 
توصيف الواقع السياســي الحالي، وقراءة مستقبل 
النــزاع في المنطقــة العربية مع اســتعراض نماذج 
ألدوار المرأة خالل هذه األزمات. بعد ذلك، تطرقت 

الطالبــة هنــاء التيجاني، مــن برنامــج إدارة النزاع 
والعمل اإلنســاني، إلى خصوصيــة أدوات مقاومة 
أنظمــة االســتغالل ودورها فــي التغيّر السياســي 
والثقافي والمجتمعي، من خالل النظر في الوســائل 
واألدوات المســتخدمة من قبل الشــعوب لمقاومة 

األنظمة االستعمارية والرأسمالية واإلمبريالية.
وضمــن الجلســة الثالثــة للمؤتمر، تنــاول الطالب 
عمــر زهيدة، من برنامج ماجســتير الفلســفة، تأثير 
السياســات الدوليــة على المواقف اإلســالمية تجاه 
حقوق اإلنســان، مركزًا في ورقته على أثر السياسات 
الدوليــة علــى التحوالت فــي المواقف اإلســالمية 

والعربية تجاه حقوق اإلنسان في القرن العشرين.
وقدمــت إينــاس عبــدو الطالبة فــي برنامج حقوق 
اإلنســان ورقة بعنوان: "حقوق اإلنسان في العالم 
العربــي والحد من التبعيــة الغربية"، وهدفت فيها 
إلى بناء مســار لتقليص التبعيــة الغربية في الدول 
العربية باعتباره مســاًرا لنجاح حقوق اإلنســان في 
العالم العربي وفاعليتها على أرض الواقع، ليختتم 
المؤتمــر بورقة حول "المســاواة في الميراث: إلغاء 
التمييز أم االنقالب على الشــريعة؟ تونس نموذًجا" 
وفيهــا ناقش الطالب إســالم المدهون، من برنامج 
حقوق اإلنســان، مسألة إقرار المساواة في الميراث 
فــي العصر الحالي خاصــة في النموذج التونســي 
بوصفــه تكيًفا مع التطــورات االجتماعية  أم انقالبًا 

على أحكام الشريعة.
جديــر بالذكــر، أن المؤتمر الطالبــي األول لبرنامج 
حقوق اإلنســان، انعقد فــي 31 آذار/مارس 2022، 
بمشــاركة 11 باحثًــا وباحثة، وتطــرق إلى موضوع 
"مســتقبل حقوق اإلنســان في المنطقــة العربية.. 

الواقع والمأمول".

املؤمتر الطاليب الثاين لربنامج حقوق اإلنسان

ضّم املؤمتر ثالث جلسات 
ثرية ناقش خاللها الطلبة 

عدة محاور أبرزها "الحقوق 
الجامعية والفردية" و "حقوق 
النساء يف املنطقة العربية" 
إضافة إىل "دراسة حاالت من 

الدول العربية واإلسالمية"
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في أيلــول الماضي، صدر عن الدار األهلية للنشــر 
والتوزيــع روايــة "التغريبــة الفلســطينيّة" للكاتب 
والشــاعر والباحــث، د. َوليد َســيْف، والتــي تتألف 
مــن جزأين؛ أيّــام البالد وحكايا المخيّــم. يأتي هذا 
اإلصــدار كجزء جديد من مشــروع قيامــه بتحويل 
أعمالــه التلفزيونيــة إلى أعماٍل روائيــة، فيؤرخ فيه 
للنكبة والنكســة أدبيّاً بعد أّن وثــق تاريخ أحداثهما 
دراميّاً عام 2004 في مسلسل التغريبة الفلسطينية، 
الذي روى للُمشاهد قّصة أسرة فلسطينيّة في الفترة 
الزمنيــة الممتــدة بيــن ثالثينيات وســتينيات القرن 
الماضي، التي شــهدت وقائع االنتــداب البريطاني 
مروًرا بالتهجير القسري وحرب حزيران، فما الجديد 
مــن تحويل المسلســل لنصٍّ روائي بصــورٍة مغايرة 
للســائد عربيًا عن تحويل النص األدبي إلى سيناريو 

درامي أو سينمائي، وليس العكس؟

فلسطني يف رواية الروايئ 	 

الفلسطيني 

يحدثنــا الكاتب َوليد َســيْف فــي روايته "الَشــاهُد 
المْشــُهود" عــن مرحلة كتابتــه لســيناريو التغريبة 
الفلســطينية، وكيف هو "عمل سيكون المشهود فيه 
هو عين المشاهد الشاهد نفسه"، حيث إنّه اْستَْحَضَر 
نّص الســيناريو مما عايــش من أحداث ليحافظ على 
ذاكــرة المــكان حيّــة ونشــطة، فَكتَــَب منطلًقا من 
تجربتــه ومخزونه المعرفي المتشــكل من احتكاكه 
بذلك الواقع االجتماعي، إذ أّن القضية الفلســطينية 
"قضية نشأ الكاتب وعاش في قلبها وكان لها اإلسهام 
األكبر في تشــكيل وعيه ووجدانــه وأحالمه وأحزانه 

وذاكرته ومخيلته، بل شــرط وجــوده على الجملة". 
من هنــا، تتجلى فكرة أحقيــة المجتمعات بأّن تُنتج 
معرفــة عن ذاتها وتكتب ثقافتها وتاريخها بنفســها، 
مــن خالل العالقــة التي تربــط الكاتــب بالمجتمع 
باعتباره فرًدا  فاعاًل في الســياق ولم يكن بمعزل عن 
التفاعــالت االجتماعية. وعليــه، أذكر أّن أبرّز ما يميّز 
رواية د. َوليد َســيْف "الَشاهُد المْشُهود" هو فلسفته 
في كتابة ســيرته الذاتية، فيراها "مراجعات فكرية" 
للكيفية التي تشّكلت بها ذاته وتوسع بها وعيه. أضف 
إلى ذلك، تجاوزه لفكــرة التدوين، فالقارئ للكتاب 
يالحــظ انتقاله من حدود فرديته إلى ســيرة الجماعة 

الفلسطينيّة ككّل. 
يحضر الكاتب َوليد َسيْف وعائلته في أبرز شخصيات 
عمل التغريبة الفلســطينيّة،  تلك الشخصيات التي 
تشــكلت ِســماتها ومالمحها من وســطه االجتماعي 
فكانــت مرجعيته في الســرد، حيث تقاطعت قصة 
جــّده مع قصــة عائلة "أبو أحمد" التــي تدور حولها 
األحــداث، والتي جســد فيها واقع حيــاة أبيه، أمه، 

أعمامه وواقع مرحلة من عمره هو. 
وكان أبــرز ما ميّز هذا العمــل، تصوير الكاتب َوليد 
َســيْف الصراعات الداخلية بين ذات أفراد الشــعب 
الفلسطيني، بين من يحارب باسم الثورة والمقاومة 
والنضــال وبين من يتخذ مــن الثورة رداًء يحجب به 
خيانته. وســرد العديد من المشكالت االجتماعية في 
تلك الفترة من الزمن-ســيجري ذكرها الحًقا- بالتالي، 
يمكن أّن نقول، إّن َوليد َســيْف َصَدَق التوثيق ونقل 
الواقــع بمنأى عــن عمليــات تحوير المعانــي أثناء 
عمليــة الكتابة، حيث يتم تغيب بعض التفســيرات 

وتهميشها باستبعاد حضورها في النّص. 
علــى ضــوء مــا ســبق، يمكــن أن يكــون كل أديب 
فلســطيني هو الشــاهد المشــهود، كونــه ابن بيئة 
القضية الفلســطينية الذي عايش واقعها وكان جزًءا 
فاعــاًل فيه وشــاهًدا علــى أحداثه. هذا مــا يمكن أن 
نتلّمســه عند قراءة روايتي "عائد إلى حيفا" و "رجال 
في الشمس" لغسان كنفاني أو رواية "رأيت رام الله" 

لمريد البرغوثي، على سبيل المثال.

بني الدراما والرسد .. ما فارق الرواية عن 	 

املسلسل؟

إّن مــا يميــز التغريبة الفلســطينية فــي الرواية عن 
التغريبة الفلسطينية في السيناريو، هو قدرة الكاتب 
على َوصف مجريات األحداث االجتماعية والسياسية 
بكامل تفاصيلهــا وحيثياتها، دون اختصار أي منها، 
كما يحدث عــادًة في المعالجة الدرامية لمقتضيات 

التصوير واإلخراج. والشاهد في هذا، قول َوليد َسيْف 
في كتاب ســيرته، عن مرحلة كتابته لنّص السيناريو، 
أّن "الذاكــرة ممتلئة بالمشــاهد والتجارب واألخبار 
والقصــص، وكلها تتدافع للحضور في نص ال يمكن 
أن يتسع لها جميًعا.. واالنتقاء من كثير متزاحم أعسر 
من التوّسع بالقليل". لكن، مما ال شك فيه، أّن الرواية 
والمسلســل َعَمالن يرفد كّل منهما اآلخر في محاولة 
خلق تــوازن معرفي للقارئ والمتلقــي، ولتكاملهما 
الدور في تمكين األفراد على التحليل والتفسير، من 

خالل اتساع دائرة الوعي واإلدراك.
إّن وظيفــة القــارئ هي أن يتعامل مــع هذا اإلبداع 
األدبــي فــي حركتــه االجتماعيــة، فالروايــة تقدم 
المجتمــع كحقل معرفــي، يُمّكنه من فهم الظواهر 
االجتماعيــة بصورة شــمولية وأكثر عمق، وعليه هو 
أّن يغوص في تحليل وتفســير ســلوكيات الفاعلين 
في األحداث االجتماعية من داخلها، واســتنتاج كافة 
المعانــي المحتملــة لها ضمن الســياق الواقعة فيه 
)سياق الممارسة(. وهذه األخيرة، هي إحدى فوارق 
الروايــة عن المسلســل، فهــي تفرد للكاتــب مجااًل 
أفضل لنقل األحــداث وإيصال المعنى؛ ألّن فرصة 
الشــخوص للتعبير أكبــر، فيرى د. َوليد َســيْف"أن 
العقــل الروائــي يفــرد مســاحات واســعة لعوالم 
الشخصيات الداخلية وكيفية تلقيها لما هو حولها".

علــى صعيٍد آخر، يحمل النــّص معنى متعدد أوجه 
التأويل، كما ال يكتفي بمعنى واحد وإنّما يفرز العديد 
من مســتويات المعاني والتفســيرات، وعلى القارئ 
أن يعتمــد على ذاته في التأويل واســتنباط المعاني 
وقــراءة الحدث التاريخــي. التأويل الذي يُقصد فيه 
فحص واستخالص جميع المعاني الكامنة في النص، 
إذ ينتهــي دور الكاتب عند دار النشــر بعد أّن يصدر 
كتابه، لتبقى محاولة فهم القضية الفلسطينيّة مهمة 
القارئ الواعي. وهذا ما أكّد عليه َوليد َســيْف مؤخرًا 
بقوله:"أريد أن أوجه القــارئ لكيفية قراءة الرواية، 
فيجــب أن يقرأها على عاتقه، ويتصورها كما تتفتت 

في وعيه."

البعد االجتامعي يف النّص اللغوي	 

تُعــدُّ الرواية حقــاًل أدبيًا ُمحّماًل بالمــوروث الثقافي 
والتراث االجتماعي للســياق الزماني والمكاني الذي 
تدور فيه األحداث. فــال تقتصر وظيفة الرواية على 
السرد، بل تتجلى أهميتها لدى الباحثون والُقرّاء على 
قدرتها في الكشف عن تمظهرات القضايا االجتماعية 
في البنية السردية، وذلك من خالل العالقة التي تربط 
النّص بالســياق االجتماعي؛ نظرًا إلى تصوير الرواية 

التغريبة الفلسطينية بني دفتي أيام البالد وحكايا املخّيم 

  إميان بديوي ▪

خريجة برنامج علم االجتامع واألنرثوبولوجيا
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لشــبكة األحداث التاريخية والعالقات االجتماعية، 
عبر رصدها للتفاعالت االجتماعية وتناولها لمكونات 
الحيــاة االجتماعية المختلفــة، والنبش في مختلف 
أبعــاد متغيرات الواقــع االجتماعــي. وهذه إحدى 
ميادين اهتمام الباحثون في سوســيولوجيا األدب، 
حيــث "إن علم اجتماع النص يهتم بمســألة معرفة 
كيف تتجسد القضايا االجتماعية والمصالح الجماعية 
في المستويات الداللية والتركيبية والسردية للنص"، 
إذ إّن المضاميــن الداللية للنــص والمعاني الكامنة 
فيه رهينة النظام االجتماعي، واألنســاق السياسية 

واالقتصادية والثقافية في المجتمع.
يبرز البعد االجتماعي لرواية "التغريبة الفلسطينية" 
في تجسيدها للواقع اليومي للمجتمع الفلسطيني، 
في الفترة الممتدة ما بين ثالثينيات وستينيات القرن 
العشــرين، في ســرٍد نََقَل لنا العديد مــن الظواهر 
االجتماعيــة في ذلك الزمان والمكان، حيث إنّه عمل 
يُحاكي مختلــف الفئات والشــرائح االجتماعية التي 
أبــدع د. َوليد َســيْف في رصد يومياتهــا وتفاعالتها. 
ففيها، مثاًل، المناضل، المتعلم، الفالح واإلقطاعي. 
وعليه، كانت أداًة رصدت لنا، على ســبيل التعداد ال 
الحصر: فوارق المدينة والقرية، اإلشكالية الطبقية 
بيــن الفالحيــن واإلقطاعيين، النظــام االقتصادي 
للبيع والشــراء الذي كان يتم عبر مقايضة الســلعة 
بالسلعة )تبادلها(، حياة القرية وعاداتها وتقاليدها، 
نمــط اإلنتاج وعالقة الفلســطيني بــاألرض، تركيبة 
األســرة، نظام الــزواج وقضايــاه، واقــع التعليم 
وظروفــه، والصور النمطية الســائدة عــن الحب، 

األرملة، الالجئ وغيره.
أيًضــا، "تمثــل الروايــة.. مواقف وأفعــااًل اجتماعية 
وتاريخية. إنها تجمع وصف الحياة النفسية "الداخلية" 
للفرد ليس فقط بتصور األوساط االجتماعية بل أيًضا 
بتحليالت "اجتماعية" لهذه األوســاط"، يتجلى هذا 
في وصف الكاتب للظروف االجتماعية التي أحاطت 
بشــخصيات الروايــة؛ كرصــده لقضايــا الالجئيــن 
مــن خالل ســرد معاناتهم وأحوالهــم االجتماعية، 
والوصمة االجتماعية التــي لحقت بهم جرّاء وقائع 
المخيــم، المخيم الذي يراه د. وليد ســيف "عنوان 

المأساة الفلسطينية، وحاضنة الكفاح والمقاومة".
أضف إلى ما ســبق، بُعًدا آخر، وهو تجليات الهوية 
فــي النــّص. إذ أّن الحديث عن المكونــات الثقافية 
واالجتماعيــة للمجتمع يعتبر جــزًءا مهًما في عملية 
بنــاء الهوية، في أبعادهــا االجتماعية والسياســية 
والقوميــة واإلنســانية، حيــث يمكننا اعتبــار رواية 
"التغريبة الفلســطينية" أداة مقاومة في وجه سلطة 
تزييــف الحقائق وطمس الهويــات وخطط التطبيع 
وصفقاته، وما يقوم به االحتالل من عمليات اغتيال 
للذاكرة وسلب حق العودة وانتقاص قصص الكفاح 

والثبات.
إّن الحديــث عن تاريــخ النكبة والنكســة والتهجير 
وجرائــم االحتالل، فــي أدٍب الزم الفعــل الثوري 
وفعل المقاومة، من شأنه أن يُسهم في تأصيل قيمة 
ومكانة القضيــة، باإلضافة إلى بلورة وإثبات الهوية 
الفلسطينية في عقول األجيال القادمة، فكيف يمكن 
أن تتشــكل الهويــة بمنأى عن ذاكرة واعيــة! كما أنّه 
يعمق الوعي بخطط إســرائيل الممنهجة لبناء ذاتها 
وصورتها وانعكاساتها في الداخل والخارج على أنها 

صاحبة حق ووجود. 

وقائع الحارض بشواهد املايض	 

يــرى وليد ســيف أّن "ما يجعل مــن عمل ما معاصرًا 
ليــس الزمان الذي تــدور في إطــاره األحداث، بل 
طريقــة المعالجة كتابيًا ودراميًا، والطرح الذي عليه 
أن يالمس الشــطر اإلنســاني باألســاس". وفق هذا 
الطرح، تكون المعالجة الكتابية للمسلســل قدمت 
الحالة الفلسطينية في زمن حرب عام 1948و 1967 
كحدث معاصــر ألي زمن يقرأ فيه النص، من خالل 
استدعاء السياق االجتماعي للقراءة. من هنا، يمكننا 
القول، إّن رواية "التغريبة الفلسطينية" ستكون ذلك 
الفضاء المكاني والزماني، الذي ســيمّكن القارئ من 
اســتنباط أو فهم واقع الحيــاة االجتماعية في فترة 
زمنية محددة، وتفســير أحــداث الحاضر من خالل 
وقائــع الماضي الذي شــّكل األرضية التي أسســت 
لشواهد اليوم؛ وذلك غايًة في تكوين رؤية شمولية 
عن قضايا المجتمع الفلســطيني في ظلِّ االحتالل، 
إضافًة إلى إعادة إنتاج الوعي بالقضية الفلســطينية. 
علــى اعتبــار أّن النص حقــل معرفي واســع مليء 
بالمعانــي والــدالالت والمشــاهد التــي يمكــن أن 

يســتحضرها القارئ ويتلقاها وفًقا لتصوراته وكيفية 
قراءته لألحداث الراهنة. 

إّن المعنــى مــن ذلك يتلخص بقول د. وليد ســيف: 
"بقــدر ما يســهم الماضي في إنتــاج الحاضر، فإّن 
الحاضر يسهم في إعادة إنتاج الماضي من حيث هو 
رواية يشــيدها الوعي الحاضر". وفق هذا المنظور، 
يتشــابك الماضي بالحاضر، حاضر تراكم الماضي. 
فمــن مّنا اليــوم ال يســتذكر مع كلٍّ وقائــع الظلم 
واالستبداد، ســؤال الماضي األخير لغسان كنفاني، 
فــي روايته "رجال في الشــمس"، " لمــاذا لم تدقّوا 

جدران الخزان؟".
كانــت "التغريبــة الفلســطينيّة" وال تــزال أنموذًجا 
للرســالة التي يُجاهــد صاحبها لتمهيــد كّل الطرق 
أمامهــا حتــى تَصــل، إذ نراها عمــاًل شــاماًل لكافة 
حقول األدب الفلســطيني، بدًءا من الســيناريو إلى 
الشــعر الُمغّنى فاإلنتاج الدرامي ثم ختاًما اإلصدار 
الروائــي.  هــذا العمــل الذي بدأت شــارته بكلمات 
الشــاعر الفلســطيني إبراهيم طوقان التي ال زالت 
تعزز االنتماء فينا وتعيــد تأصيل الجذور؛ حيت أّن 
ما .. وخصوماً  أبياتًــا َك "وبالداً أحبَّهــا .. ركُنها قد تهدًّ
ببْغِيهــْم .. ضجَّت األَرُض والســما" لــم تكن مجرد 
أغنيــة "التتــر". وقفلة مشــاهد المسلســل بكلمات 
محمــود درويش -"أيها المارون بين الكلمات العابرة 
.. اجمعوا أســمائكم وانصرفوا .. وخذوا ما شئتم من 
صور  كي تعرفوا .. أنكم لن تعرفوا .. كيف يبني حجر 
من أرضنا ســقف السماء .. منكم السيف ومنا دمنا .. 
منكــم النار ومنا لحمنــا .. وعلينا نحن أن نحرس دم 
الشــهداء .. وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشــاء .. آن 
أن تنصرفــوا" - لــم تكن مجرد موســيقى تصويرية 
أو معالجــة شــعرية للمشــهد األخيــر مــن الحلقة 
األخيرة، بل رســخت مجريات التاريــخ في الذاكرة 
وســعت إلثبات الهوية الفلسطينيّة، كي ال ننسى أّن  
"لنــا الماضي هنــا .. ولنا صوت الحيــاة األول .. ولنا 
الحاضر والحاضر والمســتقبل"، فتكون "البارودة" 
بطلة المشــهد األخير، ووصية "الكايد أبو صالح" لنا 

: "األرض بترجعش غير بالمكاومة". 
واليوم، يعود المثقف الشــمولي، وليد سيف لِيُحيي 
ذاكرة الوطن فينا؛ فيخّط في روايته إهداًء ".. إلى كل 
القابضين على جمر القضية .. إلى كل حرّاس الذاكرة 
.. إلــى كل الوطــن الممتد بين المــاء والماء" ؛ ليؤكد 
لــّكِل قارئ من األجيــال القادمة َمــْن هم أصحاب 
الحق والقضية، وهذه الحقيقة التي جاهد االحتالل 

تزييفها بين َدفّتي روايتي.
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حوار العدد

  نستضيف يف هذا العدد من نرشة زاجل 
اإللكرتونية، الدكتور إلياس خليل، أستاذ 
التنمية االقتصادية يف معهد الدوحة 

للدراسات العليا.

الدكتور إلياس خليل لنرشة زاجل:

"اهتاممي مبجال التنمية 

االقتصادية هو امتداد الهتاممي 

السابق باالبتكار وتطوير 

التكنولوجيا واملؤسسات"

 حوار: غنى الخطيب ▪

برنامج الصحافة
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حوار العدد

ما هي أبرز محطاتك العلمية واألكادميية 	 

التي جعلتك الباحث الذي تكونه اليوم؟   

قدمــت أطروحــة الدكتوراه في عــام 1990، وكانت 
تبحــث فــي أصــل االبتــكار الكامــن وراء التغييــر 
التكنولوجي والمؤسســي. حينها، درســت النظريات 
االقتصادية للفترة الكالســيكية، من آدم ســميث إلى 
كارل ماركس. والحظت أّن االقتصاديين الكالسيكيين 
التنميــة  فــي  التكنولوجــي  االبتــكار  دور  أدركــوا 
االقتصاديــة، إال أنهم لم يشــرحوا ذلــك. فوجهت 
االنتبــاه فــي أطروحتي إلــى العلــوم الطبيعية، مع 
تركيــزي على علم األحياء التطــوري والبيئة، محدًدا 
النظريــات والمفاهيم في علــم األحياء والبيئة التي 
يمكن أن تســاعد تخصص االقتصاد في شــرح تطور 
التكنولوجيا والمؤسسات. وجادلت أطروحتي بشكل 
أساسي في أن الموارد والضغوط البيئية هي األسباب 

الرئيسة للتغيير التكنولوجي والمؤسسي.
على الرغم من أن أطروحتي طويلة واســتغرقت مني 
ســنوات لكتابتهــا، إال أنني أدركت الحًقــا أن إجابتي، 
وهي أهمية المــوارد البيئية، غير كاملة. فيجب علينا 
أن نأخــذ في الحســبان اتخاذ إجراء هــادف إذا أردنا 
شــرح االبتكار الذي يكمــن وراء التغيير التكنولوجي 
والمؤسســي. وهــذا قادنــي إلى التفكيــر بجدية في 
نظريــة االختيار العقالني التــي رفضتها في أطروحة 
الدكتوراه باعتبار أن نسختها القياسية تفسر التحسين 
من دون شرح العمل الهادف، في حين تفسر النظرية 
االقتصاديــة االبتــكار باعتبــاره نتيجــة للصدمــات 
الخارجية أو، بأفضل األحوال، نتيجة االســتثمار في 
البحث والتطوير. لذلك، صرت أركز على كيفية تعديل 

نظرية االختيار العقالني لشرح العمل الهادف.
باإلضافــة إلــى تركيــزي على االبتــكار، كنــت مهتًما 
بالرابــط ما بيــن الســعي وراء المنفعــة المادية من 
جهــة والتمســك بالمبادئ األخالقية مــن جهة أخرى 
في الصــراع اليومي، خصوًصا في العالقات الدولية. 
وقمــت ببحثي بهــذا الخصوص عــام 1991، عندما 
دعيت إلى ورشــة متعددة التخصصــات في جامعة 
بوســطن، مدركًا أنه من أجل اختراق أســس المبادئ 
األخالقية، نحتاج إلى نظرية االختيار العقالني أيًضا.

بعدها، تقارب لدي الخطان المنفصالن من البحوث 
حول أهمية نظرية االختيار العقالني. إذ رأيت إمكانية 
أن تكون هذه النظرية بمثابة أساس لفرضيتين: كيفية 
شرح السلوك الهادف وكيفية شرح المبادئ األخالقية. 
فعملت في العقــود الثالثة الماضية على التعديالت 
المطلوبــة التــي نحتاجهــا إلدخال نظريــة االختيار 
العقالني لشــرح كل من الســلوك الهادف والمبادئ 

األخالقية.
على ســبيل المثال، إذا قارنّا ما بين رياضيين في دورة 
أولمبية، أحدهما يفــوز بالميدالية الفضية المرغوبة 

واآلخــر يفوز بالميداليــة البرونزية األقل رغبة، أي ال 
يفــوز أي منهما بالميدالية الذهبية. نرى أنه بالنســبة 
لنظريــة االختيار العقالني القياســية، يجب أن يكون 
الفائــز بالميداليــة الفضية أكثر ســعادة مــن الفائز 
بالميداليــة البرونزية. بيد أنه، إذا كان الرياضي الفائز 
بالميداليــة الفضيــة يتوقع أن يفــوز بالذهبية، فلن 
يكون ســعيًدا. في المقابــل، إذا كان الرياضي الفائز 
بالميداليــة البرونزيــة يتوقــع أال يفــوز بأي شــيء، 

فسيكون سعيًدا جًدا.
تلك العوامل النفســية تبرز دور المرجعيات، إذ تبين 
أنهــا وثيقة الصلــة بالخيارات وكيفية شــعور الناس 

حيــال النتائج الفعلية الختياراتهــم. فما يهم حًقا ال 
يتعلق بمجرد حســابات عــن الكلفة والمزايا المجردة 

من مرجعياتها. 
باختصــار، إن عملي بعد الدكتوراه هو في األســاس 
التحقيق في ثغرات نظرية االختيار العقالني، وكيفية 
تعديل هذه النظرية بغية شرح االنحرافات عن التنبؤ 
بنظرية االختيار العقالني القياسية بما يتعلق بكل من 

الفعل الهادف والمبادئ األخالقية.

تركز العديد من منشوراتك عىل األعامل 	 

املبكرة آلدم سميث، خاصة كتابه "نظرية 

املشاعر األخالقية" الذي نرشه عام 1759 

قبل أن يوجه انتباهه إىل كتابه األكرث شهرة 

"ثروة األمم" الذي نرش يف 1776. هل 

تشكل هذه املنشورات املحور الثالث من 

االهتاممات البحثية؟

 صحيــح أن العديــد من أوراقــي البحثية تدور حول 
نظريــة آدم ســميث عن المشــاعر األخالقية، وهذه 
األوراق جزء من اســتخالص التعديــالت الالزمة من 
كتابات آدم سميث لتقديم نظرية االختيار العقالني. 
إذ تدور نظرية ســميث للمشاعر األخالقية حول مزج 
العواطــف مــع األخــالق، وبالتالي كيفيــة ارتباطها 
بالعقــل. لذلك، يقدم ســميث نظرية أكثــر اكتماال 
للســلوك البشــري من النظريــة القياســية الحديثة 

للعقالنية التي ال تلتفت إلى المشاعر واألخالق.

ما رس شغفك البحثي باالقتصاد والتنمية 	 

االقتصادية؟   

اهتمامــي بمجــال التنميــة االقتصادية هــو امتداد 
الهتمامــي الســابق باالبتــكار وتطويــر التكنولوجيا 
والمؤسســات. لقــد جادلت في أطروحــة الدكتوراه 
واألوراق البحثيــة التي تلتها أن االنضباط االقتصادي 

يجب أن يكون حول التنمية االقتصادية.
لســوء الحظ، يركــز االقتصاد الحديث، الناشــئ من 
االقتصاد الكالســيكي، علــى تحليل توازن الســوق. 
وهــذا التركيز الحديث على التوازن يعد نتيجة لفترة 
طويلــة من االنضباط، تسترشــد فــي الغالب بقدرة 
االقتصادييــن على تطبيق تقنيــات التوازن الرياضية 
مقارنــة بقــدرة االقتصادييــن على تطبيــق التقنيات 
الرياضية لمناقشــة تطور التكنولوجيا والمؤسسات. 
وكنــت قد قدمت ورقة طويلة حــول هذا الموضوع 
في المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات، في 
نــدوة عقدت في مــارس 2022. بيّنــت الورقة حاجة 
عــودة علم االقتصاد إلى الجذور حتى قبل عمل آدم 
ســميث على ثــروة األمم )1776(. وأطمــح أن يكون 
عملي في مجال العقالنية بمثابة أســاس لتركيز جديد 

على االبتكار والتغيير التكنولوجي.

تهتم بدراسة االقتصاد السلويك 	 

والسيايس. إىل أي مدى تحتاج البالد 

العربية هذا النوع من األبحاث لتحسني 

وضعها االقتصادي والظروف املعيشية 

ملواطنيها؟   

هناك اكتشاف رئيسي واحد لعلم االقتصاد السلوكي 
يتعلق بالتنمية االقتصادية، ويتمحور حول العالقة ما 
بين الرؤية والمبــادئ األخالقية التي تحدد اختيارات 
األشــخاص والمنظمــات والحكومــات. يمكن اعتبار 
هــذه العالقة على نطاق واســع أنها "اإلســمنت غير 
المرئي" ألي فاعل اقتصادي سليم وفّعال، سواء كان 
الفرد أو المنظمة أو الحكومة. وبخالف ذلك، ال يوجد 

دافع جوهري من جانب هؤالء الفاعلين.
قد يفسر الدافع الداخلي، اإلجراء الهادف الذي يوجه 

عىل الرغم من أن أطروحتي 
طويلة واستغرقت مني 

سنوات لكتابتها، إال أنني 
أدركت الحًقا أن إجابتي، وهي 

أهمية املوارد البيئية، غري 
كاملة. فيجب علينا أن نأخذ 

يف الحسبان اتخاذ إجراء 
هادف إذا أردنا رشح االبتكار 

الذي يكمن وراء التغيري 
التكنولوجي واملؤسيس.
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ســلوك رواد األعمال، ســواء كانوا أفراًدا أو منظمات 
أو حكومــات. حتــى تتمكن المنظمــات والحكومات 
مــن تنفيذ خطط التنمية المســتدامة، يجب أن تكون 
الخطط متجذرة في ترابط رؤيتها ومبادئها األخالقية. 
يوفر االلتزام بهذه العالقة أســبابًا للمثابرة ومواجهة 
التحديــات. فــي المقابل، ال يســتطيع االقتصاديون 
المعياريون الذيــن يتجاهلون النقاط المرجعية مثل 
العالقة بين الرؤية والمبادئ األخالقية تفسير المثابرة 

المطلوبة التي توجه النشاط االقتصادي.
أما فيما يتعلق باالقتصاد السياســي، فإن أهم متغير 
هــو االســتثمار اإلنتاجــي للفائــض. فمــا يهم ليس 
الناتــج القومي اإلجمالي، لكن أي جزء من هذا الناتج 
مخصص إلعادة االستثمار. ولطرح مثال عن القرارات 
االقتصادية لألسرة، قد يكون لديك أسرتان، إحداهما 
تكســب 400 ألف ريال قطــري في الســنة، والثانية 
تكســب نصفه. إذا كانت األسرة األكثر ثراًء ال تستثمر 
أو تدخر ســتكون أفقر من نظيرتها التي تكســب 200 
ألــف ريال قطري ســنويًا والتي تمكنــت من ادخار  و 
اســتثمار ٪33 من الدخل. وبالمثــل، يمكن لدولة أن 
تكــون أفقر مــن دولة مجاورة، لكــن يمكن أن تصبح 
الدولــة األكثــر فقراً أكثر ثراًء مــن األخر ى إذا نفذت 
خطة اســتثمار وادخار تكون أكثر تركيزًا وإنتاجية من 

خطة الدولة التي كانت أكثر ثراء.  
وبالتالــي، مــن المهم الحفاظ على مســتوى ادخار / 
اســتثمار صحي للحفــاظ على االزدهــار. ومع ذلك، 
يضطر جميع السياسيين تقريبًا إلى الخروج عن خطة 
االدخار/االســتثمار المثلى نتيجة للضغط السياســي 
من قاعدتهم السياســية، ســواء كانت هذه القاعدة 
هي الجيش أو الحزب السياســي أو العرق أو الطائفة 

الدينية أو أي مجموعة أخرى.
وإذا أردنا تلخيص مجال االقتصاد السياسي، نجد أنه 
يتعلق بدراســة مدى انحراف السياســيين عن الخطة 
المثلى من أجل الحفاظ على قاعدة سلطتهم ووحدة 
الوطــن. ال يمكن أن تكــون هناك "دولة نيرفانا" يكون 
االنحــراف بها عــن الخطة معدوًمــا، على الرغم من 
تصريحــات السياســيين واأليديولوجيين الطامحين 
والمتنافســين. ومع ذلك، فكلمــا كان االنحراف أقل، 

كان هناك ازدهار اقتصادي طويل األمد.
 فــي ضوء ذلك، يكون  التعريف الحقيقي "للفســاد" 
هــو "الفســاد السياســي" بمعنى أنه درجــة انحراف 
الحكومــة عن الخطــة المثلى من أجــل الحفاظ على 
قاعــدة ســلطتها ووحدة الوطن. الفســاد في النهاية 
أوسع من التعريف المعياري. ألن التعريف المعياري 
الذي يعرّف الفســاد بأنه إساءة اســتخدام الوظيفة 
العامة لتحقيق مكاســب خاصــة، تعريف محدود ال 
يكشــف عــن القضية األعمق وهي: هــل الفجوة بين 
الخطــة المثالية والفعلية إلنفــاق الفائض ضيقة أم 

واسعة؟
إلى جانب الفســاد السياســي، هناك سبب خفي آخر 
للفجوة بين اإلنفاق األمثل والفعلي للفائض. وتتمثل 
فــي االقتصاد الريعــي. ولكي نكــون واضحين، فإن 
امتالك اقتصاد ريعي ال يعني بالضرورة وجود فجوة 
واسعة بين اإلنفاق األمثل والفعلي للفائض. ولكن مع  
زيادة الريع، هناك قوى يمكن أن تدفع االقتصاد نحو 
تبديد الفائض، أي زيادة الفجوة بين النفقات المثلى 

والفعلية للفائض.
وللتوضيح أيًضا، ال ينشــأ الريع من اكتشــاف رواسب 
الفوســفات وخــام الحديــد والنفط والســياحة وما 
إلى ذلك فحســب، إذ يمكن أن ينشــأ بســبب تصدير 
القــوى العاملة في البلــد، أي االعتماد على تحويالت 
المغتربين، لبنان واألردن مثاالن على ذلك. واالعتماد 
عليــه له عواقــب وخيمة عند انخفــاض التحويالت. 
وهذا مشابه لتجفيف الرواسب المعدنية واألحفورية 
في البلدان التي فشــلت إلى حد كبير في اســتخدام 

الفوائض الســابقة في مشــاريع االدخار/االســتثمار 
اإلنتاجية.

الــدرس األساســي لالقتصاد السياســي يــدور حول 
تصميــم المؤسســات التي تقلل الفســاد السياســي 
واالعتمــاد غيــر المنتج علــى الريع. التحــدي الذي 
يجــب علــى االقتصادييــن والمفكريــن فــي العالم 
العربي دراســته هو المدى الــذي يلعب فيه الهيكل 
الجيوسياســي للعالم دوًرا كبيرًا في توســيع الفجوة 
بيــن خطة االدخار / االســتثمار المثلــى والفعلية. إذا 
كانت سياســات الحكومات تمليها بشــكل كبير البنية 
الجيوسياسية، التي تولد تقسيًما دوليًا متحيزًا للعمل، 
يجب على االقتصاديين والمفكرين أخذ هذه العوامل 
السياسية في االعتبار عند مناقشة التنمية االقتصادية 

الفاشلة، وهذا ما تعانيه االقتصادات العربية حاليًا.

ضمن سيمنار املركز العريب لألبحاث 	 

ودراسة السياسات قّدمت محارضة بعنوان: 

"مفهوم العصبية عند ابن خلدون يف ضوء 

نقد آدم سميث لنظرية العقد االجتامعي" 

ما هي املداخلة الرئيسية لهذه املحارضة؟

الفرضيــة األساســية لهــذه الورقة تتعلــق بتحديد 
الطبيعة فوق التاريخية للدولة، أي الدولة في أبســط 
أشــكالها كمــا نجدها في المشــيخات المبكــرة إلى 
شــكلها المعقد الحديث. تتكون الطبيعة األساســية 
للدولــة من ركيزتين: الوالء والمنفعــة المالية. تحدد 
الركيزتــان بطــرق مختلفة من قبل آدم ســميث وابن 
خلدون. وتهدف الورقة إلــى نقد النظريات الحديثة 
للدولــة، التي تعتمد فــي الغالب على "نظرية العقد 
االجتماعــي". تؤكــد مثل هذه النظرية بشــكل شــبه 
حصري الركيــزة والمنفعة المالية، وبالتالي فهي غير 
مجهزة لمراعاة الوالء، الذي يقف وراء الوطنية. هذه 
الورقة جزء من مشروع أوسع لما هو مطلوب لتعديل 
نظرية االختيار العقالني من أجل تفسير الوالء: لماذا 
يعبــر الناس عن الوالء ؟ وذلك يســمح لنا في النهاية 

بشرح الوطنية.

كيف تحلل مداخلة سميث التي تذهب 	 

إىل أن الدولة تقوم عىل "مبدأ املنفعة 

والسلطة"؟

بالنســبة آلدم ســميث، النــاس ال يدعمــون الدولة 
لمجــرد الفوائد الماليــة التي توفرهــا، مثل الحماية 
من الجريمة والعدو الخارجي وتوفير الســلع العامة 
والخاصــة. كما يجب أن تحكم بالوالء الذي هو منبع 
السلطة، والوالء ينمو إذا كانت السلطة تمثل صفات 
الرؤية والمبادئ األخالقية التي يجدها الناس تستحق 

االحترام. 

حوار العدد

د. إلياس خليل

إذا أردنا تلخيص مجال 
االقتصاد السيايس، نجد أنه 
يتعلق بدراسة مدى انحراف 

السياسيني عن الخطة املثىل 
من أجل الحفاظ عىل قاعدة 

سلطتهم ووحدة الوطن.
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حوار العدد

باالعتامد عىل املدخل االقتصادي يف 	 

التحليل، ما الروابط األخرى التي تنشأ عليها 

العصبية عند ابن خلدون غري رابط الدم؟ 

حــرص ابن خلــدون على التأكيد علــى أن صلة الدم 
ليست الرابط األساسي الذي يميز القبيلة. صلة الدم 
هي باألحرى استعارة لعالقة أعمق، تسمى العصبية. 
يمكــن أن تنشــأ العصبية بيــن األشــخاص الذين ال 
تربطهــم صلة قرابة بالــدم. في النظريــة الحديثة 
للدولة، تتخذ العصبية شــكل الوطنية، حيث يشعر 
الناس برباط مشترك نتيجة الجغرافيا المشتركة ذات 

الحدود المشتركة.

إىل أي حد ساهمت دراستك لالقتصاد 	 

بزيادة فهمك إلشكاليات الواقع العريب 

وتحوالته ومعيقات التنمية بأنواعها 

املختلفة فيه؟

كما ذكرت، يجب أن تؤكد دراســة الرخاء والثراء دور 
الفائــض: هل يســتخدم صانع القــرار االقتصادي، 
ســواء أكان الحكومة أم األسرة، الفائض في االدخار 
/ االســتثمار أم فــي االســتهالك؟ إن نقطــة البداية، 
أي اســتخدام الفائــض، هي المفتــاح لفهم الكارثة 
االقتصاديــة الحاليــة التي تواجــه العديد من الدول 
العربية. الســبب الرئيســي للكارثة العربيــة الحالية 
يتمثل في الفشل في القيام باستثمارات منتجة جادة 
في الســنوات التي أعقبت االســتقالل السياســي في 
الخمســينيات من القــرن الماضي. هذا هو الحال مع 
المغرب والجزائر وســوريا ولبنان واألردن. ما يذهل 
المراقــب أن الكارثــة االقتصاديــة الناجمة عن تبديد 
الفائض شــائعة في جميــع البلدان، بغض النظر عن 

أيديولوجيتها السياسية.

برأيك، كيف تساعد دراستنا للواقع 	 

االقتصادي العريب وتحدياته عىل زيادة 

فهمنا للمشاكل االجتامعية يف مختلف 

البلدان العربية؟  

لقــد امتحنت الكارثــة االقتصادية العربيــة الحالية 
بشكل كبير النسيج االجتماعي واألخالقي للمجتمعات 
العربيــة. بدأنا نشــهد االضطرابــات االجتماعية في 
المجتمعــات العربية التي ظهرت فــي االقتصادات 
الغربية المتقدمة، بيد أّن االقتصادات العربية ليست 

مزدهرة بما يكفي لمواجهة هذه األمراض وعالجها.
برأيك، ما هي أهم الخصــال والمهارات التي ينبغي 
توفرهــا عنــد الباحــث المختــص بدراســة التنمية 

والوضع االقتصادي في العالم العربي؟   
يجــب أن يتقن الباحث األدوات األساســية لالقتصاد 
الحديث المكونة من النظرية االقتصادية واألساليب 
الكميــة )االقتصاد القياســي(، كما ينبغــي أن يدرس 

العالقــات الدوليــة والتفاعل بين القــوة االقتصادية 
والسياســية على المســتوى العالمي. مع أن النظرية 
االقتصاديــة تحلل عمل األســواق العالميــة باعتبار 
الهيمنة السياسية غائبة، إاّل أنه ال يمكن للباحث دراسة 
التنميــة مــن دون االلتفات إلى كيفية تأثر التقســيم 

الدولي للعمل بشكل كبير بالهيمنة السياسية.

ما أهمية برنامج اقتصاديات التنمية يف 	 

معهد الدوحة للدراسات العليا يف ظل 

األوضاع االقتصادية العربية السيئة يف 

معظم البلدان وتأثريها عىل الشعوب 

وأحالمها؟  

هناك قضيتان رئيسيتان في أذهان الطالب المسجلين 
فــي برنامج "اقتصاديات التنميــة" في معهد الدوحة 
للدراســات العليــا. القضية األولى هــي كيف يلتهم 
الفســاد السياســي الموارد اإلنتاجية فــي بلدانهم؟ 
والثانية، كيف يفرض االقتصاد الريعي عقبات خطيرة 
فــي وجه االدخار / االســتثمار المثمر؟ يــزود برنامج 

قدمت أطروحة الدكتوراه 
يف عام 1990، وكانت تبحث 

يف أصل االبتكار الكامن 
وراء التغيري التكنولوجي 

واملؤسيس

اقتصاديــات التنمية الطالب بــاألدوات المفاهيمية 
لفهم هاتين المسألتين الرئيسيتين.

كيف مُيّكن برنامج اقتصاديات التنمية 	 

خريجيه من مواجهة تحديات التنمية 

االقتصادية يف بالدهم العربية؟ 

هــذه مهمــة جماعيــة ال يمكــن للطالب القيــام بها 
بمفردهم. بــداًل من ذلك، يمكن للطالب المشــاركة 
فــي تعميق النقــاش العام والوعــي. إنهم مجهزون 
بــاألدوات المفاهيميــة لمعرفة الســبب األساســي 
للتنمية االقتصادية والتغلب عليها، أي كيف يخصص 
النــاس وحكوماتهــم الفائض، وإلــى أي مدى تعزز 
الهيمنة السياســية والتقسيم الدولي للعمل التوزيع 

األمثل أو يعرقالنه.

كلمة أخرية تود توجيهها إىل طالب برنامج 	 

اقتصاديات التنمية

أريدهــم أن يعرفــوا أن الســبب الرئيســي للكوارث 
االقتصاديــة الحالية فــي الدول العربيــة يتمثل في 
هــدر الفوائض الحاصل فــي األجيال الســابقة. لن 
أناقش الســبب الرئيسي لهذا الهدر. ولكن بالنظر إلى 
أن التبديــد يمر عبر االنقســامات األيديولوجية، فإن 
أيديولوجيــا أو رؤية معينة ال يمكن أن تكون الســبب 
بشــكل عــام. وفي الحقيقــة، إنه ســؤال يطرح تحٍد 
لمعرفة سبب إهدار  بعض البلدان للفرص، في حين 
نجــاح البعــض اآلخر إلى حد أكبر  فــي تنفيذ خطط 
االدخــار / االســتثمار المثمرة. الفهــم الصحيح لهذا 
السؤال مهمة ضخمة تستحق الجهد المبذول، فمثل 
هــذا الفهم يحررنــا من كراهية الــذات ولومها، مما 

يسمح لنا بالتركيز على الضوء في نهاية النفق.
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بدايًة.. عرفنا بنفسك	 

اســمي محمــد رمضــان النخالة، أبلغ مــن العمر 
37 عامــاً، فلســطيني من مدينة غــزة متزوج وأب 
لثالثة أقمار، شــام وجوري وإيليــاء، حاصل على 
شــهادة الماجستير من برنامج الصحافة في معهد 
 beIN. الدوحة للدراسات العليا، وأعمل في قنوات

SPORTS

ما الذي دفعك للتقديم إىل معهد 	 

الدوحة للدراسات العليا لدراسة الصحافة؟ 

بعــد 10 أعــوام مــن العمل فــي مجــال اإلذاعة 
والتلفزيــون في فلســطين، وبعد اجتيــاز مرحلة 
البكالوريــوس في اإلعالم الجديد، شــعرت أنني 
بحاجة الكتســاب المزيد مــن المعارف األكاديمية 
والخبــرات العمليــة، ووجدت ضالتــي في معهد 
الدوحة للدراســات العليا، نظرًا لوجوده في دولة 
قطــر التي تعيــش قفزات نوعيــة وهائلة في كافة 
المستويات كدولة ومنها اإلعالم حيث العديد من 

وســائل اإلعالم المرموقة مثل "بي إن ســبورتس" 
والجزيرة والتلفزيون العربي مثاًل ال حصرًا، كما أن 
المعهد يتمتع بســمعة أكاديمية طيبة اســتطاع أن 
يكتسبها بســرعة، ووصل صيتها إلى كافة األقطار 

العربية.
عنــد قبولــي في المعهــد كنت قد أنهيت دراســة 
مســتويات اللغة التركية في مدينة إسطنبول وعلى 
وشــك بدء دراسة الماجســتير في أحد جامعاتها، 
ولكننــي لــم أتردد ولــو للحظة واحــدة في تغيير 

وجهتي بالكامل نحو المعهد.

 حدثنا عن شغفك بالعمل الصحايف؟	 

يشــعرني العمل الصحفــي بالحيوية والحياة، هو 
فــي حقيقة األمــر أكثر من مجرد شــغف ويمكنني 
القول إنه األكســجين بالنسبة لي، فأنا عندما أعمل 
في هذا المجال ال أشعر أنني أعمل أبًدا، بل أشعر 

وكأنني أمارس هواية ال أستثقل فيها أّي شيء.
لقد بدأ شــغفي بهــذا المجال مبكــرًا، حيث كنت 
متيًمــا بتقديم فقرة اإلذاعة الصباحية المدرســية 
خــالل مراحــل دراســتي المختلفــة االبتدائيــة 

واإلعدادية والثانوية، وكنت حريًصا على المشاركة 
في الصحيفة األســبوعية الصادرة عن المدرســة، 
وخالل المرحلة الثانوية تشــرفت بتمثيل فلسطين 
في مســابقة الخطابة والتحدث بالفصحى والنحو 
التــي نظمتها جامعة الدول العربية ووزارة التربية 
والتعليــم المصرية في القاهــرة وحصلت آنذاك 
علــى المركز األول عربيًــا، وهو ما كرس في داخلي 
أن اإلعــالم والصحافة بمثابة قــدر لي، وهو قدر 

جميل في الحقيقة.

مارست العمل الصحايف قبل دراستك 	 

يف برنامج ماجستري الصحافة. إىل أي حد 

صقل الربنامج مهاراتك الصحافية وطّور 

مفهومك عن اإلعالم؟ 

لقد قدمت لي الدراســة في البرنامج مجموعة من 
المهارات العمليــة المتقدمة في مجال الصحافة، 
ا بالكثير منها، إال أنه تم صقل  وحتــى إن كنــت ملمًّ
هذه المهارات من خالل الدراسة في البرنامج. كما 
قدمت لي الدراســة في البرنامــج مهارات البحث 
األكاديمــي والتكويــن النظري الالزم للممارســة 

الخريج محمد النخالة.. تجربة أكادميية ومهنية حافلة بالعطاء والتمّيز

 حوار: غنى الخطيب ▪

طالبة، برنامج الصحافة

حوار مع خريج
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العمليــة الصحيحة فــي بيئة غيــر تقليدية تحيط 
بالصحفي يغلب عليها الطابع الرقمي.

ما الذي عناه لك أن تكون جزًءا من فريق 	 

إعالمي يعرض للعامل حدثًا كرويًا ضخاًم 

يستضيفه العامل العريب ألّول مرّة؟ 

كما أن المشــاركة في كأس العالم حلم لكل العب 
وحضــوره حلم لكل مشــجع، فإن المشــاركة في 
فريق يعمل على تغطية البطولة األكبر في العالم 
هو حلــم تحول إلى حقيقة. شــعرت بمســؤولية 
كبيرة رفقة زمالئــي خالل الحدث، ورغم الضغط 
الذي عشــناه خالل فترة البطولة إال أننا اســتمتعنا 
بكل لحظة قضيناهــا في تغطية البطولة األفضل 
علــى اإلطالق في تاريخ المســابقة، حيث كان لبي 
إن ســبورتس نصيب مــن هذه النجــاح بتغطيتها 

المتميزة بفضل فريق عملها الفريد.

قبل أن تعمل مع قناة يب إن سبورتس، 	 

كنت تعمل مع قناة الكأس. إىل أي مدى 

ساعدتك تجربتك يف معهد الدوحة 

للدراسات العليا يف التطور عىل الصعيد 

املهني؟ 

تراكم الخبــرة العملية فقط فــي مجال الصحافة 

ال يعني بالضرورة اكتســاب المزيد من المهارات، 
فالجانــب األكاديمي يضيف للصحفــي الكثير من 
اإلضافات المهمة التي تصقل شخصيته كصحفي.

لقــد عشــت مــع قنــوات الــكأس تجربــة حافلة 
باإلنجازات اســتمرت لســبع ســنوات عملت فيها 
مراســاًل لهم في فلســطين وحصلــت فيها على 4 
جوائز صحفية على تقارير أنجزتها معهم وأنا ممتن 
حًقا لهذه التجربة. لكن دراســتي في المعهد كانت 
خطوة مهمة في طريقــي الصحفي الذي أعتبره ال 
يــزال في بدايته، فال يزال هنــاك حلم الدكتوراه، 

وأحالم مهنية أخرى لم تتحقق بعد.

بالعودة إىل تجربتك الدراسية يف 	 

املعهد، ما هي اللحظات التي تركت أثرها 

فيك؟ 

لحظــة حفــل التخرج من المعهــد كانت لحظة ال 
توصــف بصــدق واســتحضرتها بمجــرد أن قرأت 
الســؤال، كيــف ال؟ وهــي لحظة الحصــاد وجني 
الثمــار، بعد كد وجد وصبــر واجتهاد، ولكن بكل 
صدق كل لحظة عشــناها فــي المعهد في قاعات 
المحاضــرات، والمكتبــة، والكافتيريا، وكل مرفق 
مــن مرافقه كان لها نكهتهــا الخاصة التي أفتقدتها 

كثيرًا بعد تخرجي.

 كلمة تقدمها للطالب الذين سيتخرجون 	 

من برنامج الصحافة

هنيئًــا لكــم مــا وصلتم إليــه، فهو إنجــاز مهم 
وخطــوة علــى الطريــق الصحيــح فــي حياتكم 
المهنيــة واألكاديمية، ال تجعلوا محطة الدراســة 
في المعهد تكون األخيرة، اســتمروا فهناك المزيد 
الذي يمكنكم تحصيله والبناء عليه باالستفادة مما 

أنجزتموه في المعهد.

كلمة ختامية 	 

كْونــي من الصحفيين الرياضيين فســتكون كلمتي 
الختاميــة منحازة لمجال عملــي، ومن منبر زاجل 
أتوجه بنصح وتشــجيع طلبــة وخريجي الصحافة 
واإلعــالم لالتجاه نحو اإلعــالم الرياضي. العمل 
اإلعالمي غير منحصر فقط على اإلعالم السياسي، 
فاإلعــالم الرياضــي والرياضة يســتطيعان فعل 
الكثيــر في طريــق النضال نحو الحرية والســالم 
وتحقيق الشــعوب لذاتها وزرع بــذور األمل نحو 

حياة أفضل لألجيال القادمة.
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نظــم برنامج ماجســتير حقوق اإلنســان في معهد 
الدوحــة للدراســات العليــا ورشــة عمــل حــول: 
"الدستورية اإلســالمية وحقوق اإلنسان: ديناميكية 
ما بعد الربيع العربي" وذلك ضمن المؤتمر العالمي 
للقانــون الدســتوري الذي يقام كل أربع ســنوات. 
انعقدت ورشــة العمــل في كانون/األول ديســمبر 
2022 في جوهانســبرج في جنوب أفريقيا، وترأسها 
تومــاس دومبروفســكي، أســتاذ مســاعد زائــر في 
معهد الدوحة للدراســات العليا، وســلطت الضوء 
على الدســتورية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
وعرضت الورشــة النتائج األولية لمشــروع صندوق 
األبحــاث الكبرى حــول تطور ديناميكية الشــريعة 
اإلســالمية وحقوق اإلنسان الدولية في التشريعات 
العربية، والتي قّدمها الدكتور معتز الفجيري، أستاذ 
مســاعد ورئيــس برنامج حقوق اإلنســان في معهد 
الدوحــة للدراســات العليا. وقد ركّــز الفجيري في 
عرضه على الدور الوسيط للمحكمة الدستورية العليا 
في مصر والتي تحاول التوفيق بين حقوق اإلنســان 
الدولية والحقوق الدســتورية من جهة والشــريعة 
اإلسالمية من جهة أخرى. كما حلل السوابق القضائية 
المدنيــة والجنائية المتعلقة بتفســير المادة )2( من 

الدستور المصري.

وفي نفس السياق، قّدم كل من توماس دومبروفسكي 
من معهد الدوحة للدراسات العليا، والزبير خواجة 
مــن جامعة تشــارلز ورقة ) تقرير( حول دســتورية 
الهويــة. حيث تناول دومبروفســكي اإلطار النظري 
والمفاهيمي للبحث األوسع الذي يدرس الخطابات 
القانونية والسياسية من ناحية، ومواقف المواطنين 
تجاه الدســتورية من ناحية أخرى في عشــر دول من 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا واالتحاد 
األوروبي. فيما ركز الزبير خواجة على أحد الشــروط 
الموضحــة في اإلطار النظــري -التوافق المعياري- 

وقّدم دراســة مقارنــة حول مجموعــة متنوعة من 
البلدان اإلســالمية، بهدف تقييم األساس المنطقي 

والخيارات للموازنة بين الشريعة وحقوق اإلنسان.
بعــد ذلك، قــّدم فرانشيســكو بياجي مــن جامعة 
بولونيــا ورقة حــول حقوق المواطنة للنســاء وغير 
المسلمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بعــد الربيع العربي، مشــيرًا إلى أنه بعد عام 2011 
لم تطرأ أّي تغييرات على أرض الواقع تتعلق بالنساء 
وغير المســلمين. كما أشــار فرانشيســكو إلى أهمية 
الدعــوات التي أطلقها القادة الدينيون من أجل نهج 
قائم على المســاواة تجاه حقــوق المواطنة لجميع 

الناس.
هذا، وركزت المناقشة على دور المحاكم الدستورية 
/ العليا في البحث عن التوافق بين الشريعة وحقوق 
اإلنســان، حيث يكون المفتاح هو القانون المتعلق 
بتكوين المحاكم وإلى أّي مدى يمكن للقضاة تفسير 
الشــريعة بأنفســهم. وكذلك ركزت علــى اإلمكانية 
المفاهيمية إليجاد تفســيرات متوافقة مع الشريعة 
وحقــوق اإلنســان دون تشــويه أي مــن األنظمــة 
المعياريــة الخارجيــة، عــالوة على النقــاش حول 
وجهات النظــر المختلفة واإلصالحات في المنطقة 

خالل الفترة المقبلة.

ركّز د. الفجريي يف عرضه 
عىل الدور الوسيط للمحكمة 

الدستورية العليا يف مرص 
والتي تحاول التوفيق بني 

حقوق اإلنسان الدولية والحقوق 
الدستورية من جهة والرشيعة 

اإلسالمية من جهة أخرى

ورشة عمل حول "الدستورية اإلسالمية وحقوق اإلنسان"
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ينعــى المدير العــام للمركز العربــي لألبحاث 
ودراســة السياســات ورئيــس معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا الفقيد العزيــز الدكتور إيليا 
زريق، األســتاذ السابق بمعهد الدوحة والباحث 
الزائر ســابًقا فــي المركز العربي، وأســتاذ علم 
االجتمــاع الفخري بجامعة كوينــز في أونتاريو - 
كنــدا، الذي وافته المنية يــوم 16 كانون الثاني/ 

يناير 2023.
كان الدكتــور إيليــا من الرعيــل األول في معهد 
الدوحة، حيث عمل رئيًسا لبرنامج علم االجتماع 
2015 –2017(، وكان عضــًوا فــي أول مجلــس 
للمعهــد، فســاهم في العمل التأسيســي بهّمة 
وكفاءة. كمــا كان الفقيد مستشــاًرا لهيئة تحرير 
دوريــة عمران للعلــوم االجتماعية واإلنســانية 
التي يصدرها المركز العربي، خالل الفترة -2015

2019، وباحثًــا زائرًا في المركز للعام الدراســي 
.2019 /2018

يعتبــر الدكتــور إيليــا أحد أبرز علمــاء االجتماع 
واألنثروبولوجيــا العــرب دوليًــا، وقــد صدرت 
لــه عدة أعمال؛ أبرزها كتاب مشــروع إســرائيل 
الكولونيالي في فلســطين: المطاردة الوحشــية 
)2015(. وقد نشــر له المركــز العربي في 2021 
ترجمــة كتابه المشــترك مع مارك ســالتر ضمن 
سلســلة "ترجمــان" بعنــوان: المراقبــة وحفظ 
األمــن على الصعيــد العالمي: الحــدود واألمن 
 Global Surveillance and Policing:( والهوية

.)Borders, Security, Identity( )2005
بالنسبة إلى أصدقائه وزمالئه وتالميذه، كان إيليا 
هو العالم اإلنســان، عرفوا عنه تواضعه ودماثة 
خلقــه، كما عرفــوا عنه علمه وجــّده في البحث 

وعنايته بتالميذه.
الرحمــة والرضــوان للفقيــد العزيــز، والعزاء 

ألسرته وأصدقائه الُكثر.

كان الدكتور إيليا من 
الرعيل األول يف معهد 
الدوحة، حيث عمل رئيًسا 

لربنامج علم االجتامع 
2015 –2017(، وكان 

عضًوا يف أول مجلس 
للمعهد، فساهم يف 

العمل التأسييس بهّمة 
وكفاءة. 

رحيل عامل االجتامع الفلسطيني الدكتور إيليا زريق )2023-1939(
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تعرفــون هــذه البدايــات التقليديــة، طفــٌل كان يحلــم 
ــوى يف  ــدث س ــك ال يح ــعر إن ذل ــال ويش باملوندي
قــارة أخــرى يف مــكان مــا يف العــامل الواســع، 
العــامل  كأس  قطــر  تســتضيف  ثــم  عنــه،  بعيــد 
ويلمســه  يعيشــه  حقيقــة  الحلــم  هــذا  ويغــدو 
بنفســه، فمثلــه كنــت، مل أكــن طفلــة، بــل شــابّة 
يف غــزّة جــازت العرشيــن وتحّصلــت عــىل شــهادتها 
الجامعيــة وقتــذاك ولكنهــا كانــت ال تــزال تتمــّدد 
يف دارهــا أســفل شاشــة التلفزيــون عــىل الفــراش 
ــن  ــابّة م ــك الش ــبتها تل ــادة اكتس ــي ع األريض )وه
ــار،  ــرشة األخب ــه يف ن ــع علي ــت تتاب ــا( وكان طفولته
املباريــات،  هــذه  )ألن  روســيا،  يف  العــامل  كأس 
تكــن  ومل  مشــّفرة(  تكــون  معــروف،  هــو  وكــام 
ــدر  ــها بق ــات نفس ــك املباري ــة تل ــر متابع ــم بأم تهت
مختلــف  مــن  النــاس  تجّمــع  وقتــذاك  بهرهــا  مــا 
يف  وهتافاتهــم  وحامســتهم  وامللــل  األجنــاس 
هــذا املهرجــان الكــروي الضخــم، كلٌّ فخــوٌر بهويّته 
اللحظــة  تلــك  ومــن  جهــده،  بأقــى  ويربزهــا 
الســحرية كذلــك أضافــت تلــك الشــابّة رغبــة جديــدة 
يف قامئــة رغباتهــا الخياليــة )الرغبــة األوىل كانــت 
ــا،  ــن يفتقده ــة مل ــالم أجنح ــريًا!(، فاألح ــزوج أم أن تت
وليســت مثــة بقعــة مــن األرض أكــرث خصوبــة بأحــالم 

ســاكنيها الخياليــة مــن أرض غــزّة.
وقــد جــاء تحقيــق هــذا رسيًعــا، وكانــت تلــك رغبتــي 
الثانيــة التــي تتحّقــق مــن قامئــة رغبــايت، وأمــا 
الرغبــة التــي تحققــت قبلهــا حلــم الدراســة يف 
هــذا  إىل  جئــت  عندمــا  هــذا  كان  وقــد  الخــارج! 
املعهــد يف الدوحــة، ليصــادف األمــر بعــد عــاٍم 
مــن مجيئــي انطــالق فعاليــات كأس العــامل، وكأنــه 
وحــده حلــم ثــاٍن يتحقــق لــكل عــريب بنكهــة خاصــة، 

وأمــا أنــا فبــدأت منــذ ذاك أعــي متأخــرًا حقيقــة أين 
اآلن أعيــش حلمــي فعــالً!  ووجــدت نفــيس أغمغــم 
إذن  هكــذا  أن  بأيــام  العــامل  كأس  انطــالق  قبيــل 

ــالم! ــق األح تتحق
ــتعرت  ــي اس ــبه أنن ــر يش ــدو كان األم ــام يب ــن في ولك
حلــاًم ليــس يل، فقــد ضايقنــي كل هــذا الزحــام 
هــذه  وكل  والهتافــات  والشــعارات  والحامســة 
األجنــاس وامللــل املحتفلــة )أي نفــس األمــر الــذي 
ــّددة  ــاهده مم ــا أش ــوام وأن ــع أع ــل أرب ــرين قب به
عــىل الفــراش األريض أســفل شاشــة التليفزيــون!( 
ومــأين وقتــذاك خاطــر أن حلمــي ذاك كان مــن تلك 
ــم  ــي نحل ــاًم، الت ــا حل ــد أن نبقيه ــي نري ــالم الت األح
ــط،  ــات، وفق ــالم ورغب ــا أح ــون لدين ــل أن يك ــا ألج به
ولــي نحيــا، كالزيــت الــذي يبقــي فتيــل الحيــاة 
ــررت  ــت كل يشء وق ــه، ترك ــغلت عن ــتعاًل، وانش مش
ــب،  ــي القري ــالة تخرّج ــّد رس ــي ألع ــم بغرفت أن أعتص
فهــذا  العــامل،  كأس  هــو  العــامل  كأس  أن  غــري 
عليــك  ســتنقّض  ضخمــة  كفقاعــة  هائــل،  الحــدث 
وتبلعــك داخلهــا دون أن متنحــك الخيــار، فــإن مل تــر 
فستســمع، وإن مل تذهــب فســيأيت إىل نافذتــك 
ــت  ــة، كن ــه بوقاح ــن نفس ــا ع ــا معلًن ــرق زجاجه ويط
ــه،  ــذي أتنفس ــواء ال ــع اله ــال م ــق املوندي استنش
وليســت هــذه مبالغــة! بــل لقــد صــار املونديــال 
تقوميــي الــذي أعــرف بــه مــرور األيــام، لتصــري 
ونزهــايت  نومــي  ومواعيــد  وخطــوايت  وجبــايت 
مجدولــًة  البــالد  هــذه  يف  أمشــيها  خطــوة  وكل 
عــىل توقيــت املونديــال، وال أعــرف كــم مــرة فــاض 
ــن  ــرث م ــه أك ــذا الرتفي ــر إن ه ــول بضج ــل ألق يب الكي

ــري! ــرث بكث ــه، أك ــي للرتفي ــان الطبيع ــة اإلنس حاج
ــد،  ــوار املعه ــارج بأس ــج الخ ــن ضجي ــريًا م ــوذ أخ ألل

عاطفيون ومرىض باألمل

ياسمني املرصي

طالبة، برنامج علم االجتامع واألنرثوبولوجيا	 
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وهــو مــا مل يكــن يل منــه بــد، وقــد كان ألطــف 
تجربــة  املعهــد  منحنــي  اعتنــاء!  أرق  يف  عزلــة 
حميمــة وفريــدة لعيــش هــذا املونديــال، فقــد بــدأ 
تجهيزاتــه للحــدث الضخــم عــىل قــدم وســاق قبــل 
أن ننتهــي مــن دراســتنا يف فصــل الخريــف، مــن 
تأهيــل الســاحة وتعليــق الزينــة واألعــالم للــدول 
شاشــات  وإعــداد  العــامل  كأس  يف  املشــاركة 
العــرض الكبــرية، ومل يكــن بإمــكان أحــد أن يقنعنــي 
مهــام كان الثمــن بــأن أرصف تركيــزي عىل دراســتي 
وأتــرك الحفلــة تفوتنــي يف الخــارج، وهــو مــا جعــل 
ــرية  ــة صغ ــدت طفل ــا وكأين ع ــدو يل متاًم ــر يب األم
الــدار  حــوش  يف  عــرس  ومثــة  الكّفــني  محّنــاة 
ولكنهــا مــا تــزال مطالبــة بالذهــاب لغرفتهــا مبكــرًا 
ــا،  ــرتب موعده ــي اق ــا الت ــواّد امتحاناته ــدرس م لت
ومــن ذا يلــوم الطفلــة إن رأت أن االستســالم إلغــواء 
ــن  ــا م ــالوة لروحه ــّد ح ــاء أش ــوب والحّن ــرس والث الع

الــدرس والتعليــم!
واآلن وبعــد أن انقــى كل يشء وأزيلــت الزينــات 
واألعــالم والشاشــات وعــادت الحيــاة إىل طبيعتهــا 
املعتــاد،  حيــايت  منــط  إىل  وعــدت  الســابقة 
دهمنــي إحســايس بالفقــدان، ووجــدت نفــيس 
حــويل  مــن  الواقــع  بــرود  عــىل  عينــي  أفتــح 
ــل  ــد بالفع ــي أفتق ــت أنن ــش، وعرف ــه املوح وصمت
هــذا املحفــل الــذي كان، وســأفتقد الزحــام يف 
الواحــدة  الســاعة  مباريــات  وســأفتقد  الشــوارع، 
بعــد الظهــر التــي كنــا نجتمــع فيهــا بحميميــة يف 
مقهــى املعهــد أو ســاحته ونحــّس فيهــا أننــا أرسة 
واحــدة كبــرية متجّمعــة يف صحــن الــدار، وســأفتقد 
املواقيــت  يف  واإلتقــان  االعتنــاء  دفء  بعمــق 
التــي كانــت تشــغل فيهــا شاشــة العــرض الخارجيــة 
يف املعهــد ألجلنــا، ففــي كل موعــد مبــاراة يــأيت 

املوظــف ليقــوم بهــذه املهمة ويشــّغل الشاشــة 
الكبــرية وتنهمــر األلــوان واملتعــة والبهجــة، ومــن 
ــكان  ــب امل ــاراة ويُرتّ ــد املب ــا بع ــود ويطفئه ــم يع ث
واملقاعــد بعــد انرصافنــا، واآلن وقــد مللــم املحفــل 
مثــل  يف  حولــه  ويجمعنــا  ســيعود  َمــن  حقائبــه 
ــا االســتيقاظ مــن  هــذه الــروح، كان األمــر يشــبه حًق

ــم! حل
أدرك أن مــا بقــي معــي مــن هــذا املحفــل الضخــم 
ليــس بالكثــري، فذاكــريت غامئــة املالمــح ســوى مــن 
بعــض التفاصيــل الصغــرية التــي التقطتهــا مــن هنــا 
ــام  ــك األي ــالل تل ــه خ ــت ب ــا أحسس ــن م ــاك، ولك وهن
ــر  ــذا األم ــت ه ــي عش ــرة، ألنن ــن كل ذاك ــرب م كان أك
وأحسســت  جوانبهــا،  كل  مــن  حقيقيــة  معايشــة 
ــا يشء  ــني فيه ــي يالمس ــرة األوىل الت ــا امل كأنه
عــىل نحــو خــاص مــن املــكان "معهــد الدوحــة"، 
تلــك  أعنــي  والحــب،  للتجربــة  باالمتنــان  فشــعرت 
ــم  ــب، رغ ــىل الُح ــا ع ــي تحملن ــرية الت ــياء الصغ األش
أنــه "حــٌب َخِطــر" ملــكان ســأتركه خلفــي عــام قليــل. 
وقــد حقــق يل رغبتــني مــن رغبــايت الخياليــة )هــي 
ــام  ــذا م ــة( ه ــذه اللحظ ــا إىل ه ــق منه ــا تحّق كل م
أحســبني لــن أنســاه أبــًدا حتــى لــو فقــدت كل ذكــرى 
امتلكتهــا يف حيــايت، ألننــا، وكــام يقــول درويــش، 
ومــرىض  »عاطفيــون  الكبــري،  الخيــايل  شــاعرنا 

ــل«. باألم
هامش قبل أن تتغّول يد النسيان:

ــاراة  ــاراة الســعودية واألرجنتــني أجمــل مب كانــت مب
أشــاهدها يف حيــايت، وكنــت مل أفلــح يف تشــجيع 
أي مــن الفــرق األخــرى، غــري العربيــة بالطبــع، غــري 
أين وجــدت نفــيس مــع الوقــت أقــف يف صــّف كل 

مــا يقلــب الطاولــة عــىل خصمــه!
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املــاء يغــيل يف زاويــة الغرفــة. وأنــت تحــّدق يف الســقف، أو يف 
الحائــط املقابــل، تفّكــر يف كل يشٍء ينبغــي فعلــه هــذا النهــار. 

ــاة تجــري وفــق منــٍط محــّدد. مل تعــد تجــري ضمــن أّي  مل تعــد الحي
ــًة أن زمــن الجــدول املــدريّس املفــروِض عليــَك  منــٍط باألحــرى. خاّص
فرًضــا قــد وىّل، وأّن زمــن الجامعــة، بروتينــه الفصــيّل، وطقوِســه 
التــي قضيــَت عــّدة ســنواٍت يف تشــكيلِها، وىّل هــو اآلخــر، وأصبحــَت 
اآلن عــىل قارعــة الطريــق، بــال قيــود، بــال إرشــادات، بــال أطــواِق نجــاة، 

بــال محــرّكات، بــال مكابــح، بــال ســكوٍن كاٍف، بــال روتــنٍي مطَمــِن. 
قامئــة املهــاّم مل تعــد عمــوًدا واحــًدا مــن الواجبــات املعنونــة 
تحــت: "رياضيــات، علــوم، لغــة عربيــة، لغــة إنجليزيــة، تربيــة مهنيّــة"، 
بــل صــارت أكــرثَ تشــابًكا وتفّرًعــا، واهتــزازًا. وكل بنــٍد منهــا أضحــى 
يتعلّــق بتكويــِن ذاتــك القادمــِة التائهــة: صــارت دراســًة، وعمــاًل، 
ــًة خجولــًة  ــة، وعاطفــًة ُمرتبكــة، ومســؤولياٍت ماديّ وعالقــاٍت اجتامعيّ
أو ضخمــة، وصــارت مخــاوَف وتطلّعــات، وتحديــًدا للمســارات، وتعامــاًل 
مــع التحديــات التــي مــا زلــت تكتشــفها يف العــامل الحقيقــّي، هــذا 
العــامل ذي األنيــاِب الــذي مل تكــن تعرفـُـه داخــل فقاعاتِــك القدميــِة، 
ــة، تلــك التــي كانــت تحــرّكك بــال عنــاء، وتُعفيــَك مــن  املريحــِة، الطريّ

إدارِة املشــهد. 
املاء يغيل يف زاوية الغرفة. 

وعقلك يغيل يف زاوياه كلّها، لكّنك ال تريد النهوض حًقا. 
اآلَن يــأيت دور أســئلتك الوجوديّــة. مــا يعنيــه هــذا هــو أّن قامئــة 
فلســفيًا  تأصيًــال  تحتــاج  الكئيــب  حائطــك  عــىل  املعلّقــة  املهــام 
معّمًقــا، يُصــاغ بشــكٍل ضبــايّب: مــا الــذي يريــده العــامل ببســاطة؟ مــن 
صّمــم هــذه القامئــَة الجديــدَة التــي مل أعــد أُحِســن الســيطرة عليها؟ 
ملــاذا أفعــل مــا أفعــل؟ وإىل أيــن ســأصل؟ وهــل ســأصل أصــاًل؟ ومــا 

املرحلــة اآلتيــة؟ ومتــى تــأيت؟ ومــن ســيكون معــي فيهــا؟ 
من معي؟ هل معي أحٌد اآلَن حًقا؟ 

أيــن رحــَل اآلخــرون؟ اآلخــروَن القدامــى؟ أولئــك الذيــن شــاركوين 
مخــاوَف بســيطًة جميلــة، كّنــا نصوغهــا بكلــامٍت ُحلــوة، طفوليــة، ثــم 
ــرتاث، كأّن  ــال اك ــىل األرض ب ــتلقاٍء ع ــق، واس ــٍك عمي ــي إىل ضح ننته
ــدى،  ــُد امل ــراٌء بعي ــاذجة، وه ــٌة س ــا مزح ــأيت. كأّن مخاوفن ــَد ال ي الغ

ــة. ــن الرتاب ــنا ع ــيّل أنفس ــاه لنس اخرتعن

تغرّي األمر اآلن.
الخــوف بــاَت جــادًّا، صمــَت الجميــع، وغابــوا يف طرقاتِهــم ســاِهمني. 
ــَة  ــدو أّن اللعب ــر، ويب ــِة األم ــًة يف نهاي ــت مزح ــاة ليس ــدو أّن الحي يب
ــًة  ــة، لئيم ــًة لئيم ــتحالت متاه ــًدا، فاس ــٌة ج ــاٌة حقيقيّ ــا حي ــت فيه دبّ

ــية. وقاس
املاُء يزمجُر اآلَن يف زاوية الغرفة.

املهــاّم  قامئــِة  بنــوِد  تراكــُم  نفســك.  وتُســكَت  لتُســكته،  تنهــُض 
يُشــعل فيــك وقــوًدا مــن الرعــب. تعــرُف قواعــَد اللعبــة جيــًدا: العــامل 
يف الخــارج كلـّـه يغــيل. وينتظــرك رغــَم انشــغاله عنــَك بغليانـِـه لتجــَد 
لنفِســَك مكانـًـا فيــه. إذا مل تتحــرّك اآلن، فســتُحرقَك نــرياُن الرّكــود يف 
ــىل  ــا اآلَن، ع ــَت متلكه ــة، لس ــذه الرفاهي ــك ه ــَت متل ــة. ولس الّنهاي

ــق:  ــن إدراٍك قلِ ــٌة م ــٌة كثيف ــِة لحظ ــذه النقط ــَك يف ه ــّل. وتأكلُ األق
ــل. لكّنهــا املــرة األخــرية  ــن يف الخامســة والعرشيــن مــن قب “مل أكُ
التــي ســأكوُن فيهــا يف الخامســِة والعرشيــن. وهــذا يعنــي شــيئًا. 

ــه يعنــي شــيئًا، يجــُب أن أنهــض." وألنّ
صبــاٍح  مــن  الســابعة  الســاعِة  بــكاء  يبــدو  اللحظــة،  هــذه  وعنــد 

وصدقًــا. منطقيّــًة  أكــرثَ  مــدريّس، 
ترتــدي ثيابــك. ترتــدي وجًهــا. وجًهــا عشــوائيًا مــا. ترتــدي مزاًجــا زائًفــا 
ملقابلــة بــرٍش كثرييــن، يتحرّكــون كثــريًا، يتكلّمــون كثــريًا، يصــدرون 
مــن الضوضــاء شــيئًا كثــريًا، ويضعــوَن قواعــَد جديــدًة للعبــِة كّل يــوم، 
وترتــدي أنــَت أفــكارك لهــذا الّنهــار، مبــا يناســب تحرّكاتهــم، إذ تتحــرك 

وتتكلّــم وفًقــا إليقاعاتهــم، وتغــيل معهــم، يف عــامٍل يغــيل.
املاء. 

نسيتَه يف زاوية الغرفة. 
هــذه املــرة الرابعــة التــي تعــّد فيهــا املــاَء لتــرشَب فنجــاَن قهــوٍة 

واحــٍد يُعينــك عــىل هــذا النهــار. 
لكــّن املــاَء بــريٌء مــن برودتــه معــك. أنــَت املَلــوم منــُذ اللحظــة. منــُذ 

هــذه املرحلــة العمريـّـة الفاصلــة. 
تركتَه يربُد ببساطة، ألنّك تغيل بدورِك. 

ألنّك ما زلَت صغريًا يف الخامسِة والعرشين. 
وألنّك كبرٌي مبا يكفي يف الخامسِة والعرشين. 

يا مسكني.

مشهٌد عابر يف عمر الخامسة والعرشين

مريم الصفدي

خريجة برنامج الصحافة	 

أقالم
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ــؤال ملــاذا هــذا االضمحــالل  لطاملــا جــال يف خاطــري س
والتجــاوزات؟ ملــاذا النزعة الفردية مســيطرة يف عاملنا؟ 
هــل نعيــش أزمــة أخــالق أم أزمــة قانــون؟ لعلنــا ال نخطــئ 
إذا مــا ُســئلنا عــاّم هــو أســاس بنــاء املجتمعــات الصالحــة 
أن  منــا  أحــد  جــواب  وكان  العادلــة؟  والدولــة  الســليمة 
ــراد  ــك ألن األف ــك. وذل ــن وراء ذل ــرد يكم ــداد الف ــاء وإع بن
هــم اللبنــة األساســية للدولــة فبقــدر متانتهــا وصالبتهــا 
ــاء  ــل بن ــرد قب ــاء الف ــن بن ــد م ــك الب ــا. ولذل ــون أفراده يك
وتشــييد ناطحــات الســحاب واملشــاريع العمالقــة، وبنــاء 
ــىل يف  ــم املث ــرس القي ــه وغ ــر يف تربيت ــرد يتمظه الف
شــخصيته ليكــون ظاهــره وباطنــه متناســًقا. وقــد ردد 
ــاء  ــالق يف بن ــة األخ ــا أهمي ــدة مبيًن ــة خال ــوقي مقول ش
األمــم "إمنــا األمــم األخــالق مــا بقيــت.. فــإن هــم ذهبــت 

ــوا". ــم ذهب أخالقه
هــو  مــن  هنــاك  كاألرزاق  لأفــراد  بالنســبة  فاألخــالق 
مكتنزهــا ويف ســعة وهنــاك مفتقــر معــدم البــد لــه 
يتعايــش  لــي  بالقيــم واملبــادئ  للتــزود  مــن ســبيل 
ــاس  ــىل أس ــز ع ــرد ترتك ــاة الف ــك ألن حي ــن. وذل ــع االخري م
ــالق  ــم واألخ ــىل القي ــوم ع ــي تق ــوية الت ــات الس العالق
األمــم  بنــاء  يف  كبــريًا  إســهاًما  وتُســهم  املثــىل، 
بالطريقــة الصحيحــة التــي تضمن بقــاء أفرادهــا مطمئنني 

وبالتــايل بقــاء املجتمــع وحضارتــه.   
تنظــم  قوانــني  إىل  تحتــاج  البرشيــة  حيــاة  أن  شــك  ال 
عالقــات النــاس فيــام بينهــم بصــورة تــؤدي إىل أن يأخــذ 
كل ذي حــق حقــه.  لكــن كميــة القوانــني التــي تــم ســّنها 
مرحلــة  إىل  البــرش  بوصــول  تنــذر  ترشيعهــا  وســيتم 
ــة يغلــب عليهــا الفســاد وأزمــة الضمــري،  الحضيــض، مرحل
ــم  ــذا الك ــن ه ــل س ــة قب ــة أخالقي ــن تربي ــد م ــايل الب وبالت
الهائــل مــن القوانــني. وذلــك ألن مــن مل يردعــه خلقــه 
مــا  متــى  القانــون  خــرق  يف  يتــواىن  فلــن  وضمــريه 
وجــد الفرصــة املناســبة. وملــاذا الرتكيــز عــىل الرتبيــة 

يف  ذلــك  عــىل  يدلــل  الحنيــف  ديننــا  ألن  األخالقيــة؟ 
مواضــع كثــرية. فالرتبيــة األخالقيــة موجــودة قبــل بعثــة 
ــه  ــاءت بعثت ــم ج ــلم، ث ــه وس ــه علي ــيل الل ــد ص ــا محم نبين

إلمتــام مــكارم األخــالق. 
هــل  ســؤال  اســتوقفني  املقــال  لهــذا  تدوينــي  يف 
نعيــش أزمــة أخــالق أم أزمــة قانــون؟ هذا الســؤال أخذين 
ــد  ــي، وق ــوة النب ــة دع ــوع إىل بداي ــري والرج ــًدا للتفك بعي
ــي  ــا النب ــي درّب عليه ــف الت ــض املواق ــتوقفتني بع اس
ــث  ــا، حي ــم عليه ــه وربّاه ــلم أصحاب ــه وس ــه علي ــيل الل ص
ــم  ــىل القي ــه ع ــة أصحاب ــة برتبي ــم الدول ــت دعائ ــدأ تثبي ب
ــهم  ــاء بأنفس ــم إىل االرتق ــة؛ ودعوته ــة النبيل االجتامعي
ال  الفضيلــة  ودنيــا  الــرش،  عــن  بعيــًدا  الخــري،  لعــوامل 
الرذيلــة. فاإلســالم مل يجــرب الصحابــة عــىل نــزع املــوايل، 
ورشائعــه مل تجــرم هــذا األمــر يف بدايتــه، إمنــا الرتبيــة 
ــذي يف  ــوت ال ــك الص ــة بتحري ــت كفيل ــا كان ــي تلقوه الت
ــك  ــه. يف ذل ــبيل الل ــم يف س ــوا بعتقه ــم فقام داخله
العهــد مل تكــن هــذه املجتمعــات يف حوجــه إىل محاكم 
ــس  ــايض فجل ــة الق ــني يف وظيف ــن ُع ــاك م ــرية، فهن كث
ــّل  ــى م ــني حت ــني اثن ــالف ب ــة أو خ ــه قضي ــهوًرا مل تصل ش
وظيفتــه. وذلــك ألن تلــك املجتمعــات كانــت تــويل أهمية 

ــا. ــوا عليه ــي ترب ــم الت ــة القي ــم نتيج إىل ضمريه
عندمــا يقــارن ذلــك العــرص بالعــرص الحــايل تجــد أن النــاس 
أصبحــت أكــرث ميــال إىل الشــهوات ويف تغليــب دائــم 
لحظــوظ النفــس. فتجــد أن القوانــني صارت أكــرث واملحاكم 
ــترشي  ــو املس ــع ه ــذا الوض ــرث، وه ــاد أك ــة والفس ممتلئ
إىل  رئيســية  بصــورة  ويرجــع  املجتمعــات  غالبيــة  يف 

ــم. ــواة ملجتمعاته ــم ن ــراد باعتباره ــري لأف ــاب الضم غي
يشــهد عــامل اليــوم اضطرابًــا وترديًــا ومأزقًــا حضاريًــا 
يتمظهــر حــول التخــيل عــن األخــالق والقيــم النبيلــة التــي 
ــا  ــة أو م ــفة الوضعي ــادت الفلس ــرش، فس ــاة الب ــم حي تنظ
يعــرف بالحداثــة التــي حطــت الديــن واألخــالق جانبـًـا وأعلــت 

األخالق ودورها يف هندسة املجتمع.. مقاربة فلسفية

عبد الفتاح حامد محمد عيل

طالب، برنامج  السياسات العامة	 
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مــن األفــكار املنحرفــة وتغليــب حظــوظ النفس اآلنيــة. وما 
يلخــص جــزء مــن ذلــك مقولــة للرئيــس األمريــي نيكســون 
"إننــا نجــد أنفســنا أثريــاء يف البضائــع، ولكــن ممزقني يف 
الــروح ونصــل بدقــة إىل القمــر، وأمــا عــىل األرض فنتخبــط 
يف متاهــات ومتاعــب كبــرية". فهذا التخبــط، أرى أنه يف 
ــة  ــب املصلح ــب جان ــث لتغلي ــعي حثي ــاك س ــادة ألن هن زي

املاديــة الفرديــة.
واألخــالق  للقيــم  تؤســس  التــي  املشــارب  اختــالف  إن 
الــذي لطاملــا  الجــدال  لرمبــا هــو ســبب رئيــيس وراء 
كانــت بدايتــه قبــل امليــالد، مــن قبــل الفالســفة القدامــى 
الذيــن وضعــوا أســاس نظــري علــامين لأخــالق معتمديــن 
ــا أو  ــك إىل عرصن ــد ذل ــد امت ــل. وق ــة والعق ــىل الطبيع ع
عــرص مــا بعــد الحداثــة. والســؤال املطــروح هــل األخــالق 
مكتســبة؟  أم  فطريــة  هــي  هــل  مطلقــة؟  أم  نســبية 
واملرجعيــة التــي يجــب أن نبنــي عليهــا؟  واإلجابــة تكمــن 
يف املرجعيــة الفكريــة التــي ينظــر منهــا ســواء كان 
العقــل أو النقــل )الفكــر الفلســفي الغــريب أو مــا يعــرف 
مرجعيتهــا  االخــالق  أن  يــرى  مــن  وهنــاك  بالعلامنيــة( 

الديــن )الفكــر الدينــي أو النظــرة الدينيــة لأخــالق(.
 فاملنظــور الغــريب بدايــة بالفالســفة اليونانيــني ســقراط 
لعلــم  تصورهــم  كان  وغريهــم  وأرســطو  وأفالطــون 
األخــالق يــدور حــول "الســعادة" وأن اإلنســان ال يفعــل 
ينــايف  بفعــل  اإلنســان  قــام  مــا  فــإذا  بإرادتــه.  الــرش 
ذلــك فإنــه جاهــل بالســعادة وال يعــرف الطــرق التــي 
تــؤدي إليهــا، وأن الحكيــم الــذي يفكــر تفكــريًا مجــرًدا مــن 
ــوده إىل  ــا تق ــي بدوره ــة الت ــل إىل املعرف ــوى يص اله
الخــري. أمــا الفالســفة الحداثيــني الذيــن ركــزوا عــىل النتائــج 
يف تفســري فلســفة األخــالق بــداًل مــن النزاهــة، بالنســبة 
لهــم أن ســعي الفــرد نحــو مصلحتــه الفرديــة أمــر مقبــول 
أخالقيًــا. أمــا الفلســفة الكانطيــة التــي نــادت بالواجــب 
ــة  ــة والرصام ــيل إىل الحتمي ــب العق ــن املذه ــت م انتقل
الفرديــة  الترصفــات  بتعميــم  يعــرف  مــا  أو  الخلقيــة 
لأخــالق  االجتامعــي  الطابــع  أو  النــاس،  عامــة  عــىل 
الســعادة.  عــن  تبحــث  التــي  املبــادئ  عــن  والتخــيل 
خالصــة الفلســفة الغربيــة لأخــالق نجدهــا تنحــرص يف 
أربــع مذاهــب فســلفية املثاليــة )الســعادة( والواقعيــة 
اتجــاه  الــذي ذهــب يف  التجريبــي  )اللــذة( واملذهــب 

نســبية األخــالق بنــاء عــىل البيئــة والثقافــة.

أمــا املقاربــة الدينيــة فتبنــى عــىل أن االخــالق ال ميكــن أن 
تنفــك عــن الديــن أو اإللــزام الخلقــي باعتبــاره أهــم عنــرص 
تــدور حولــه املشــكلة األخالقيــة ويحمــل يف جوهــره 
ــي  ــزام األخالق ــث اإلل ــة. وينبع ــة والعملي ــة العقلي الحكم
عــن ثالثــة مصــادر تتمثــل يف ســلطة املجتمــع، وقــوة 
اإللهــام التــي تدفــع النفــس إىل إعــالء القيــم اإلنســانية، 
ــرص  ــا عن ــا. فهن ــة العلي ــوة الخالق ــال بالق ــة االتص ومحاول
ــة  ــار ومرشوعي ــة االختي ــر وحري ــىل التدب ــوم ع ــل يق العق
ــالق يف  ــد األخ ــي، تع ــوم الدين ــبة للمفه ــل. بالنس الفع
فــر  وقــد  الســعادة،  إىل  املؤديــة  الطريــق  الدنيــا 
ــا )ونفــس  ــزام يف مواضــع كثــرية منه القــرءان هــذا اإلل
ســورة  وتقواهــا(  فجورهــا  فألهمهــا   * ســواها  ومــا 
الشــمس. فــإذا كانــت األخــالق تتمثــل فيــام ينبغــي عــىل 
اإلنســان فعلــه أو ســلوكه، وليســت لهــا منفعــة أو غايــة 
ماديــة، وإمنــا غايتهــا يف ذاتهــا، فــإن الّديــن يتمثــل يف 

ــا. ــان تحقيقه ــد اإلنس ــي يري ــات الت الغاي
االتجــاه  قــّدس  الغــريب  الفكــر  أن  نجــد  املقابــل  يف 
ــل  ــالق، ب ــم واألخ ــس للقي ــا يؤس ــربه نظاًم ــيل واعت العق
يأســس للحيــاة بأكملهــا فهــو بالنســبة لهــم ليــس مجــرد 
أداة يسرتشــدون بهــا إدراك املعرفة والتفكــر يف الحياة 
الدنيــا ومــا بعدهــا. وبالتــايل نالحــظ أن هنــاك اختــالف 
ــاًل أن  آراء حســب الرؤيــة الفلســفية واملدرســة. نالحــظ مث
ســقراط وتالميــذه يتناولونهــا مــن زاويــة التمييــز بــني 
الخــري والــرش والحســن والقبيــح، أمــا كانــط فقــد عارضهــم 

ــالق. ــدًرا لأخ ــذة أو األمل مص ــون الل ــرة أن تك ــى فك ونف
الــرشع  يعتــرب  الــذي  اإلســالمي،  للفكــر  بالنســبة  أمــا 
مصــدًرا واساًســا لأخــالق، نجــد القــران ينــادي )فاتقــوا 
اللــه مــا اســتطعتم( وأيضــا )لــكل جعلنــا منكــم رشعــة 
ــن  ــدة ولك ــة واح ــم أم ــه لجعلك ــاء الل ــو ش ــا... ول ومنهاًج
ــة  ــليم باآلمري ــادي بالتس ــدة( وين ــورة املائ ــم. س ليبلوك
ــح  ــل صال ــل، ب ــل العق ــرءان مل يبط ــد أن الق ــة. فنج اإللهي
بينــه والعلــم ونــادى بالتدبــر والتفكــر؛ حيــث إن العقــل 
والنقــل يســريان معــا يف قلــب املؤمــن )نــور عــيل نــور( 
ــب  ــدنا إىل الواج ــا يرش ــا م ــاىل دامئً ــبحانه وتع ــه س فالل
والديــن  باللــه  اإلميــان  عــىل  أســس  الــذي  األخالقــي 
ــة  الــذي ال يتبــدل وال تتغــري دعامئــه مهــام تغــريت األزمن

واألمكنــة.

أقالم
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ال شــك أن تحديــد األولويــات حاجــة يجــب عــىل كل مدمــن نجــاح 
ــب  ــا يتناس ــايت مب ــب حي ــل أرت ــؤال ه ــى الس ــن يبق ــا، لك تعلمه
مــع  يتناســب  مبــا  أولويــايت  أرتــب  هــل  أم  أولويــايت.  مــع 

حيــايت؟ 
ــن  ــة ميك ــي موهب ــات ه ــب األولوي ــة أن ترتي ــق يف البداي لتنف
ويجــب تعلمهــا، ومــع أنهــا عامــل مــن عوامــل النجــاح إال أن 
النجــاح غــري مرتبــط بهــا قــدر ارتباطــه بالعمــل الجــاد والشــغف. 
لدواعــي  عليــك  تفــرض  أو  اختياريــة  تكــون  قــد  األولويــات 
العائليــة،  الروابــط  اجتامعيــة،  حتــى  أو  ماديــة،  عاطفيــة، 
العمــل، الحــب، والصحــة، الوقــت الخــاص بالنفــس والصداقــات. 
ــاذا  ــات؟ ومل ــب األولوي ــف نرت ــم كي ــوع امله ــأيت للموض ــا ن هن

ــة؟  ــي مهم ه
أظهــرت دراســة أجريــت يف عام 2010 أن االفتقــار إىل التنظيم 
يزيــد مــن مســتويات "الكورتيــزول" مــا يؤثــر ســلبًا عــىل مزاجــك. 
باإلضافــة إىل ذلــك، إن عــدم إعطــاء األولويــة لحياتــك، يجعلــك 
معرًضــا لخطــر قضــاء وقتــك الثمــني يف أشــياء ال تتــامىش مــع 
ــك  ــىل صحت ــك ع ــر ذل ــن أن يؤث ــاة. ميك ــرب يف الحي ــك األك هدف
العقليــة بعــدة طــرق ، كــام اتضــح أن األشــخاص الذيــن يعطــون 
األولويــة لحياتهــم يكونــون عموًمــا أكــرث قــدرة عــىل متابعــة 

شــغفهم يف بيئــة أكــرث تحكــاًم.
ــن  ــراد الذي ــام 2017 إىل أن األف ــت يف ع ــة أجري ــت دراس وخلص
ضبــط  مــن  مزيــد  ومــع  بانســجام  شــغفهم  وراء  يســعون 
ــا  ــة، وانطالقً ــتوى الرفاهي ــًنا يف مس ــون تحس ــس يعيش النف
مــن هــذه الدراســات إليكــم  5 نصائــح بســيطة حــول كيفيــة 

تحديــد األولويــات.

حدد القيم التي تؤمن بها	 

متــر الحيــاة بأقــى رسعــة، ويف كثــري مــن األحيــان، نفقــد 
ــاة  ــش حي ــي نعي ــا. ل ــامم به ــى االهت ــنا ونن ــال بأنفس االتص
ُمرضيــة وغنيــة، يجــب أن نجــد الوضــوح بشــأن مــا يســاعدنا 
ــا يف  ــش حياتن ــا ونعي ــدد قيمن ــب أن نح ــا. ويج ــا وفكريً عاطفيً

تناغــم معهــا. وتذكــر لــدى كل شــخص قيــم مختلفــة.
الوقــت  العمــل،  وقــت  حياتــك:  أوقــات  تــدرك  أن  يجــب  أوالً 
الشــخيص، وقــت الصحــة، وقــت العائلــة، ووقــت العالقــة. قــم 
ــب  ــا حس ــة، ورتبه ــت كل فئ ــات تح ــن 5 أولوي ــة م ــاء قامئ بإنش
األهميــة. اآلن تعــرف عــىل قيمــك وأولوياتــك. واســأل نفســك 
ــر  ــن األم ــا؟ إذا مل يك ــك العلي ــا لقيم ــاة وفًق ــش الحي ــل تعي ه
ــري  ــن املث ــريات. م ــض التغي ــراء بع ــت إلج ــان الوق ــد ح ــك فق كذل
ــة،  ــة القراب ــا بقيم ــا وثيًق ــط ارتباطً ــعادة ترتب ــامم أن الس لالهت
ــرش  ــال بالب ــاس باالتص ــعر الن ــا يش ــا عندم ــم اختباره ــي يت والت
اآلخريــن مــن خــالل نــوع مــن األرضيــة املشــرتكة. رمبــا حــان 
ــدء  ــة أو الب ــة االجتامعي ــذه املجموع ــامم إىل ه ــت لالنض الوق

يف االهتــامم مبــن شــاركوك قيمــك وعالقتــك!

قل "ال" لتحرير نفسك ووقتك	 

قــد نكــون غــري قادريــن عــىل االلتــزام باملواعيــد النهائيــة 
ونجــد أنفســنا نضيــف مهــامت إىل أخــرى. فتعلم أن تقــول "ال". 
ــم"  ــول "نع ــم أن تق ــن، تتعل ــول "ال" لآلخري ــم أن تق ــا تتعل عندم
لنفســك. وهنــاك عــدد ال يحــى مــن املــوارد ملســاعدتك 
يف وضــع الحــدود وقــول "ال". إذ يعــد إنشــاء حــدود صحيــة 
بقلــم كارال ويلز-برانــدون بدايــة رائعــة. قلــت ال للصديــق الــذي 
ــد  ــا، ال مزي ــادرات يف صداقتن ــكل املب ــوم ب ــي أن أق ــع من توق
ــب  ــب" أن أذه ــه "يج ــعرت أن ــي ش ــة الت ــداث االجتامعي ــن األح م
إليهــا، لكــن يف الواقــع مل أرغــب يف ذلــك، قلــت "ال" للدخــول 
ــاد لقضــاء وقــت مفــرط يف تنظيــم أعــامل  يف منطــي املعت
ــذه  ــن. به ــم اآلخري ــا لقي ــايت وفًق ــش حي ــد أعي ــن، مل أع اآلخري
الخطــوات مل أســتعد وقــت األحــداث الــذي كنــت أكرههــا فقــط. 
اســتعدت الوقــت الــذي قضيتــه يف التفكــري يف األمــر. نتيجــة 

ــة. ــي الخاص ــاحة لقيم ــحت مس ــي وأفس ــررت ذهن ــك، ح لذل
لــذا عليــك أن تــدرك أنــك ببســاطة ال متلــك القــدرة، أو أنــك 
انتبــه  لكــن  "ال".  تقــول  أن  وتعلــم  اآلخريــن  إلرضــاء  تتــرصف 
فاســتخدام "ال" يجــب أن يكــون بالشــكل املناســب. فليــس مــن 

أولويات الناجح

عمر خالد

خريج برنامج دراسات اإلعالم	 
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الجيــد أن تقــول "ال" لإلفــالت مــن العقــاب لرئيســك يف العمــل. 
ــخصية  ــات الش ــات العالق ــض طلب ــد رف ــن الجي ــس م ــه لي ــام أن ك

ــك. ــي تهم ــاس الت ــن الن م

تعلم تنظيم حياتك من خالل "جدول أيزنهاور" 	 

منــذ لحظــة اســتيقاظنا، نقــوم بتحليــل املعلومــات واتخــاذ 
القــرارات، وبعضهــا يتــم بســهولة ورسعــة، لكــن البعــض اآلخــر 
يتطلــب قــوة عقليــة أكــرث، فالقــرارات رغــم أنهــا قــد تبــدو 
بســيطة إال أنهــا معقــدة مــن حيــث اإللحــاح. إذا مل نتعامــل مــع 
عمليــة صنــع القــرار لدينــا بشــكل مناســب، فســنقع يف مشــاكل 
مــع املعلومــات الزائــدة ونعيــش الحيــاة بعجلــة. وهــذا لــه 

ــا. ــة لدين ــة العام ــر والرفاهي ــتويات التوت ــىل مس ــات ع تداعي
يف  للمســاعدة  ممتــازة  أداة   "Eisenhower Matrix" يعتــرب 
القــرارات  إىل  الــواردة  املعلومــات  مراحــل  خــالل  توجيهنــا 
خــالل  مــن  املعلومــات  معالجــة  يف  تســاعدنا   إذ  الصــادرة. 
ــاع  ــة أرب ــارك أربع ــع يف اعتب ــا". ض ــا وأهميته ــني "إلحاحه عامل
باســرتاتيجيات مختلفــة. أواًل، إذا كانــت املهمــة ملحــة، فإننــا 
إذا  ثانيًــا،  الفــور.  عــىل  عليهــا  ونعمــل  األولويــة  نعطيهــا 
ــوم  ــن نق ــة ، فنح ــت عاجل ــا ليس ــة ولكنه ــة مهم ــت املهم كان
بجدولتهــا للعمــل. ثالثـًـا، إذا كانــت املهمــة عاجلــة ولكنهــا غــري 
مهمــة، فإننــا نفوضهــا إىل آخــر التخــاذ إجــراء. أخــريًا، إذا مل 
ــذه  ــاعدنا ه ــا. تس ــة نحذفه ــري مهم ــة وغ ــة عاجل ــن املهم تك
املصفوفــة عــىل إدارة وقتنــا بفعاليــة وكفــاءة يف جميــع 

مجــاالت حياتنــا. جربهــا، قــد تفاجئــك النتائــج.

تنظيم يومك	 

يوميًــا  األشــياء  تنظــم  أن  عليــك  حياتــك،  أولويــات  لتحديــد 
وشــهريًا. املثابــرة واالتســاق عــىل املــدى القصــري ينتــج مثــار 
عــىل املــدى الطويــل. ضــع لنفســك قوائــم مهــام يوميــة 
ــا أســبوعية وشــهرية.  للعمــل عليهــا، وخصــص لنفســك أهدافً
إذ توصلــت األبحــاث إىل أن تحديــد أهــداف عاليــة يرتبــط باإلنجــاز 
العــايل. مبجــرد تحديــد الهــدف، نحتــاج إىل إنشــاء طريقــة 
لتحقيقــه. مــن املحتمــل أنــك تريــد الركــض ملســافة معينــة 
ــع  ــب أن تض ــك، يج ــق ذل ــل تحقي ــن أج ــهر. م ــة الش ــول نهاي بحل
لنفســك أهدافـًـا قيــد التشــغيل يف أيام محــددة لبنــاء هدفك.

مــن واقــع خــربيت، فــإن الكفــاءة والتنظيــم مــن أهــم الخطوات 
ــذا، حــان الوقــت للتوقــف عــن اختــالق  لتــويل ملكيــة الحيــاة. ل
األعــذار! إذا كانــت اللياقــة البدنيــة إحــدى قيمــك، لكنــك تقــدم 

ــاك يشء  ــة إذا كان هن ــت. والحقيق ــك وق ــس لدي ــه لي ــذًرا بأن ع
ــه. ال مزيــد مــن  مهــم بالنســبة لــك، فســتجد الوقــت للقيــام ب
ــض أو  ــت للرك ــك وق ــون لدي ــا أن يك ــر متمنيً ــكع يف الري التس
الكتابــة أو العمــل. إذا كنــت تقــدم األعــذار باســتمرار، فقــد حــان 
ــون  ــرة أن تك ــك فك ــا تعجب ــك  فرمب ــم قيم ــادة تقيي ــت إلع الوق
ــة.  ــك الحقيقي ــدى قيم ــت إح ــع ليس ــا يف الواق ــا، لكنه رياضيً
ــىل  ــدول ع ــب ج ــك. اكت ــع نفس ــا م ــن رصيًح ــن ك ــد لك ــذا جي وه
يوميــات أو مخطــط حائــط، أي يشء للمســاعدة يف تنظيــم 
ــذ  ــة ألخ ــرتات زمني ــص ف ــن تخصي ــد م ــك وتأك ــدد وقت ــك. ح وقت
فــرتات راحــة، فــإن وقــت الراحــة بعــد مهمــة صعبــة سيحســن 

ــك. إنتاجيت

كن لطيفا مع نفسك	 

أنــا فخــور بنفــيس عــىل لطفهــا. لكــن لفــرتة طويلــة جــًدا، 
مــن  نــوع  عــىل  ينطــوي  اآلخريــن  مــع  اللطــف  أن  اعتقــدت 
التضحيــة بالنفــس الشــخصية. ال تخاطــر بفقــدان نفســك عندمــا 
مهامــك  لقامئــة  اعتبــار  أي  دون  لآلخريــن،  "نعــم"  تقــول 
ــتغالل  ــك لالس ــرض نفس ــعة. ال تع ــك الواس ــدة والتزامات املتزاي
االســتياء  يرتاكــم  قــد  الطويــل  املــدى  فعــىل  املتكــرر. 
ــة"  ــة الذاتي ــح "الرعاي ــد أن مصطل ــد تعتق ــك. ق ــتعاين صحت وس
يســتخدم بشــكل مفــرط يف هــذا املقــال ولكــن الحقيقــة أنــه ال 
يتــم تنفيــذه بشــكل كاٍف. زد مــن نومــك، تعلــم أن تضــع الحــدود 
جســمك  غــذي  طاقتــك،  يســتنزفون  الذيــن  األشــخاص  مــع 
وعقلــك بالطعــام الصحــي واملغــذي، ال تقلــق بشــأن وزنــك أو 
مظهــرك. أحــب نفســك مــن أجــل الشــخص الجميــل الــذي أنــت 

ــت. ــام أن ــا ك ــوم ، متاًم ــه الي علي
ــي  ــي الت ــاة ه ــدع الحي ــك. ال ت ــفينة حيات ــان س ــك قبط ــر أن تذك
توجهــك، واخــرت املــكان الــذي تســبح فيــه مــع مــن يســاعدك 
عــىل تطويــر نفســك عــىل طــول الطريــق. حــدد قيمــك فبمجرد 
تحديــد قيمــك يــزول ضبــاب الحيــاة. ال تضيــع الوقــت يف أشــياء 
ال تهمــك. تعلــم أن تقــول "ال" لأشــخاص الذيــن ال يجلبــون لــك 
الســعادة. حــدد أولويــات حياتــك يوًميــا، تخلــص مــن أي شــعور 

بالذنــب مرتبــط بإظهــار اللطــف والرحمــة لنفســك.
فقــط عندمــا نرتــدي قنــاع األوكســجني الخــاص بنــا، ميكننــا حًقــا 
تقديــم أي مســاعدة لآلخريــن. لــذا أمســك بعجلــة القيــادة 
ــان  ــك. ح ــادة حيات ــت لقي ــان الوق ــد ح ــان، فق ــزام األم ــط ح وارب

ــش. ــدء يف العي ــود والب ــرد الوج ــن مج ــف ع ــت للتوق الوق
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نّجــار يف  -أشــهر  النّجــار  إبراهيــم  أن قــرر  يــوم 
ســوق التبلديــة- إرســال ابنــه إىل زاويــة الشــيخ 
مشــارف  عــىل  وقتهــا  الصيــف  كان  مــوىس، 
ألن  بالفعــل  دخــل  إنــه  القــول  وميكــن  الدخــول، 
بإرجــاع  اليــوم  ذلــك  صبــاح  بــدأت  ُدوســة  فتحيــة 
مالبــس الشــتاء إىل مكانهــا يف الــدوالب الخشــبي 
القديــم الســتخدامها يف الشــتاء املقبــل، وأرجعــت 
أيًضــا البطانيــة الوحيــدة يف البيــت، وأودعتها داخل 
الــدوالب بطريقــة تشــري إىل االســتغناء املؤقــت، 
وبــدأت يف إزالــة قطــع القــامش والكرتــون مــن 
عــىل النافــذة الخشــبية والســامح لتيــارات الهــواء 

باملــرور إىل داخــل الغرفــة الطينيــة الدافئــة. 
إدارة  يف  وخبــرية  وملّاحــة،  ذكيــة  امــرأة  هــي 
تضــع  أن  دون  ميــر  شــيئًا  تــرتك  ال  بيتهــا،  شــؤون 
ــوق  ــل وتتف ــأدق التفاصي ــم ب ــاب، تهت ــف حس ــه أل ل
جبــل  قريــة  ربــوع  يف  جاراتهــا  عــىل  ذلــك  يف 
الدهــب. لذلــك عندمــا قــرر إبراهيــم النجــار أخــذ ابنــه 
ــبة إىل  ــد خش ــروف بـــــ محم ــم املع ــد إبراهي محم
زاويــة الشــيخ مــوىس، كان مــن الّســهل عليهــا 
ــاًل،  ــه طوي ــث مع ــن زاد ميك ــه م ــا يحتاج ــده مب تزوي
ــرى  ــياء أخ ــتخدام، وأش ــددة االس ــتلزمات متع ومس

مهمــة.
مصنوعــة  الحجــم  متوســطة  شــنطة  لــه  حــّرت 
والــده  يســتخدمها  كان  الخفيــف،  الصفيــح  مــن 
ــريًا،  ــاًرا صغ ــا كان نّج ــة عندم ــارج القري ــه خ يف رحالت
وضعــت فيهــا ثالثــة أكيــاس مملــوءة إىل آخرهــا 
ومتامســك  جــاف  خليــط  وهــو  "الدمســورو"  بــــــ 
مكــّون مــن فتــات الخبــز والتمــر، يضــاف إليــه الســكر 
ــة مــن امللــح، وحفنــة مــن  يف حــال توفــره مــع رشِّ
الفــول الســوادين وجرعــة مــن الزيــت. ثــم وضعــت 

لــه تلــك البطانيــة الوحيــدة إضافــة إىل مبلــغ مــايل 
ــروف، أو يف  ــذه الظ ــل ه ــره ملث ــت تّدخ ــيط كان بس
الحقيقــة كانــت تدخــره لــرشاء كرســيني بالســتيكيني 
البيــت ألثــاث جديــد،  ألنهــا الحظــت مؤخــرًا حاجــة 
لكنهــا اضطــرت إىل حــرش املبلــغ داخــل البطانيــة 

ــص. ــوي خال ــان أم بحن
ــار مــن ســوق التبلديــة، واســمه  جــاء إبراهيــم النّج
الكامــل إبراهيــم يعقــوب ُدوســة، جــاء مــن الســوق 
ــرًا  ــاء مبك ــاد، ج ــري املعت ــىل غ ــه ع ــق محلّ ــد أغل وق
هــذا اليــوم ويف ذهنــه يشء واحــد وهــو أن يأخــذ 
ابنــه مــن البيــت مثلــه يف ذلــك مثــل ألــواح الخشــب 
ــة  ــه يف اآلون ــك ألن ابن ــة، وذل ــله إىل الزاوي ويرس
األخــرية كاد أن يفلــت مــن يــده، فأصبــح يســب الديــن 
اعتــالء  إىل  الحــال  بــه  ووصــل  املــوىت،  ويلعــن 
ســطح غرفــة البيــت ذات نهــار غائــظ الحــر، وإطــالق 
موجــة مــن الشــتائم والبــذاءات يف كل اتجــاه. كان 
ــرب  ــررة، وي ــورة متك ــه بص ــد والدت ــاكس ويعان يش
ســكان  أن  حتــى  األفاعيــل  ويفعــل  أمــرية،  أختــه 

ــبة.  ــيطان خش ــب: الش ــه لق ــوا علي ــة أطلق القري
كان يف أوج مراهقتــه لدرجــة أنــه كان يشــعر برغبته 
يف غــزو العــامل والســيطرة عليــه. ومــا العــامل 
وتفريــغ  ثقبــه،  ميكنــه  منفــوخ  بالــون  إال  عنــده 
الهــواء منــه بســهولة ويــر. وأوحــت لــه مراهقتــه 
ــبان  أن باســتطاعته أن يهــزم كل مــن نازلــه مــن الشُّ
يف القريــة حتــى َمــن هــم أكــرب ســًنا وحجــاًم منــه، 
فلــم يجــد والــده ســببًا واحــًدا مينعــه مــن أخــذه إىل 
زاويــة الشــيخ مــوىس، حيــث املــكان الــذي يــروَّض 

فيــه الثــور الهائــج ليتحــول إىل حمــٍل وديــع.
عندمــا جــاء إبراهيــم النّجــار ألخــذه إىل الزاويــة، كان 
ــة  ــة طاحن ــن معرك ــوه م ــرج لت ــد خ ــبة ق ــد خش محم

دفع الله حسن بشري

خريج برنامج علم االجتامع واألنرثوبولوجيا	 

تجلّيات محمد خشبة )1(
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فقــد عــىل إثرهــا مجموعــة مــن أســنانه األماميــة، 
بقــوة  ولكمــه  مربًحــا  رضبًــا  خصمــه  أوســع  لكنــه 
جعلتــه يتكــوم عــىل األرض كجثــة هامــدة. رآه وهــو 
يــركل خصمــه عــىل بطنــه، ووجهــه كأن بينهــام ثــأر 
قديــم، بينــام تســيل الدمــاء مــن فمــه والدمــوع مــن 
عينيــه املحمرتــني. أمســك إبراهيــم النّجــار بابنــه 
ــى  ــىل الفت ــن ع ــه، واطم ــرب من ــى ال يه ــًدا حت جي
ــه ابــن لعائلــة مشــهورة  الــذي اتضــح فيــام بعــد أن
يف تلــك األنحــاء، ويتوقــع أنهــا لــن تــدع األمــر ميــر 

ــرام. ــرور الك م
يف تلــك اللحظــة بالــذات، أحــس إبراهيــم النّجــار 
ــأس  ــعر بالي ــه وش ــة ابن ــي يف تربي ــله الحقيق بفش
يتســلل إىل أحشــائه، انتابــه شــعور بالهزميــة لكنــه 
آثــر عــىل نفســه ودفــع ابنــه باتجــاه البيــت. وهنــاك 
كانــت فتحيــة ُدوســة قــد جهــزت الشــنطة الحديديــة 
ــني.  ــدوم االثن ــار ق ــدة يف انتظ ــورة جي ــا بص ورتبته
وملــا دخــل االثنــان مــن البــاب الحديــدي املكســور، 
لفتحيــة  كلامتــه  موجًهــا  النّجــار  إبراهيــم  قــال 
ــا  ــكان م ــودة يف م ــا موج ــرف أنه ــي يع ــة الت ُدوس

ــت: ــاء البي يف أرج
ــن  ــة م ــة ُدوس ــزة؟ وردت فتحي ــنطة جاه ــل الش - ه

ــد: البعي
- نعم. 

معرفــٍة  عــىل  وقتــذاك  خشــبة  محمــد  يكــن  مل 
إرســاله  يف  ورغبتهــام  املبيتــة  والديــه  بنيــة 
إىل الزاويــة، ألنــه كان مشــغواًل بنزاالتــه اليوميــة 
املتكــررة وبأشــياء أخــرى تخــص أحالمــه بالســفر 
ومل  هنــاك،  نبوءتــه  وتحقيــق  الخرطــوم  إىل 
ــده  ــؤال وال ــن وراء س ــبب م ــن الس ــتطع أن يخّم يس
عــن الشــنطة الحديديــة؛ وأي شــنطة تلــك التــي 
يســأل عنهــا إبراهيــم النّجــار بهــذه الطريقــة التــي 

والدتــه  رأى  عندمــا  لكنــه  االســتعجال؟  عــن  تنــم 

تحمــل الشــنطة عــىل يدهــا اليمنــى وتقــف إىل 

ــا  ــة، وثوبه ــة الحيل ــن قلّ ــيء م ــة ب ــوار الراكوب ج

ــز،  ــاص املمي ــا الخ ــة طابعه ــح اللحظ ــش مين املزرك

أدرك أن هــذه الشــنطة ُجهــزت لــه بــكل مــا تحتويــه 

ــكاٍن  ــل إىل م ــا والرحي ــه أخذه ــياء، وأن علي ــن أش م

مــا، ويفضــل أن يكــون بعيــًدا جــًدا عــن هــذا املــكان.

بــدأ يفكــر يف املــكان الــذي يرغــب والــداه يف 

ــم يف  ــه مري ــالنه إىل خالت ــل سريس ــه، ه ــذه إلي أخ

ــة يف  ــارك ُدوس ــه مب ــني؟ أم إىل عم ــة الضع مدين

الخرطــوم؟  يف  فاطمــة  خالتــه  إىل  أم  الفــارش، 

لتمنــى  بيــده  القــرار  كان  ولــو  إليــه،  بالنســبة 

بالســفر  أغــرم  فطاملــا  الخرطــوم  إىل  إرســاله 

ــا  ــه فيه ــة اتهم ــدة، لدرج ــة البعي ــك املدين إىل تل

ــال ذات  ــا ق ــون، عندم ــه بالجن ــاء مراهقت ــد أصدق أح

يــوم يف جمــع مــن شــباب القريــة: لــدّي نبــوءة 

خشــبة  محمــد  هناك.أبــرز  لتحقيقهــا  وسأســافر 

الحديــث  يف  النظــري  منقطعــا  ونبوًغــا  شــجاعة 

عــن الخرطــوم بــني أصدقائــه، يــوم كان الحديــث 

عنهــا يف تلــك األزمنــة الغابــرة مقياًســا للبلــوغ 

ــار الــذي مل يســمح  والشــجاعة. لكــن إبراهيــم النّج

ــدل  ــدم، وال أن يب ــات ال ــن لطخ ــه م ــل وجه ــه بغس ل

مالبســه املتســخة برائحتهــا التــي كرائحــة تيــس 

جبــيل، وضعــه أمــام األمــر الواقــع قاطًعــا بذلــك كل 

توقعاتــه، واسرتســالته قائــاًل وهــو يدفعــه باتجــاه 

والدتــه الســتالم الشــنطة:

- سنأخذك إىل زاوية الشيخ موىس.
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جانــب مــن زيــارة وفــد طــاليب مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا األمريكيــة،  

ــات  ــة للدراس ــد الدوح ــر 2023، إىل معه ــاين/ يناي ــون الث ــد 22  كان األح

العليــا. التقــى الوفــد برئيــس املعهــد الدكتــور عبــد الوهــاب األفنــدي، 

إميــان  األســتاذة  واملــايل  اإلداري  للقطــاع  التنفيــذي  واملديــر 

ــج. ــاتذة الربام ــض أس ــات وبع ــداء الكلي ــليطي، وعم الس
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منحــت اللجنــة الوطنيــة لحقوق اإلنســان طــالب وطالبــات برنامــج حقوق 

اإلنســان مبعهــد الدوحــة للدراســات العليــا شــهادات تدريبيــة بعــد أن 

قضــوا فــرة تدريــب عمــيل باللجنــة الوطنيــة اســتمرت لشــهرين، تلّقى 

ــن  ــم م ــة مكنه ــة إدارات اللجن ــا يف كاف ــا مكثًف ــا تدريبً ــالب خالله الط

اكتســاب مهــارات الربــط بــني النظريــة واملامرســة.



العدد 61 - كانون الثاين / يناير 2023
zajel@dohainstitute.edu.qa29

ــا عــىل ســيمنار  حــّل الدكتــور فــؤاد القيــي، مــن مركــز اللغــات، ضيًف

م د. القيــي مداخلــة  ــدَّ كليــة اآلداب يف جامعــة الريمــوك بــاألردن. قَ

حــول املتصاحبــات اللغويــة وتعلّمهــا وتعليمها، مبشــاركة طــالب برامج 

البكالوريــوس، واملاجســتري، والدكتــوراه مــن كافــة أقســام الكليــة.
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فعاليات قادمة
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فعاليات قادمة
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فعاليات قادمة



نرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصال والعالقات الخارجية

يرّنا تلّقي مشاركاتكم واقرتاحاتكم ومالحظاتكم 
عىل العنوان التايل:

zajel@dohainstitute.edu.qa

دعوة للكتابة يف زاجل


