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طالب الفوج الرابع يف معهد الدوحة للدراسات العليا يناقشون أطروحات التخرج عرب منصات التعليم االفرتايض

نرشة إخبارية دورية تصدر عن إدارة االتصال والعالقات الخارجية



العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  في  الرابع  الفوج  طالب  يواصل 
االفتراضي،  التعليم  عبر منصات  البحثية  أطروحاتهم  الدفاع عن 
في  الطالب  تناولها  التي  الموضوعات  وتعددت  وتنوعت 
أطروحاتهم وباستخدام مناهج البحث الكمية والكيفية وغيرها 
على  المشرفون  األساتذة  أشاد  المناسبة  بهذه  المناهج.  من 
ونجاحهم في  الطالب  التي حققها  باإلنجازات  التخرج  أطروحات 

تقديم رسائل بحثية متنوعة وبطرق إبداعية مختلفة.
شؤون  عميد  بنحادة  الرحيم  عبد  الدكتور  قال  له  تصريح  وفي 
البحثية  الرسالة  إن  العليا،  للدراسات  الدوحة  الطالب في معهد 
المثابرة  التي يتقّدم الطالب للدفاع عنها هي ثمرة سنتين من 
المــــرحلة   هذه  في  الطــــالب  أن  إلى  مشيًرا  واالجتهاد،  والجـد 

اكتسبوا تجارب مفيدة ومعارف على مختلف األصعدة من بينها 
التعود على البحث والكتابة، واالستفادة من مكتبة المعهد وما 
توفره من مصادر، إضافة إلى النظريات العلمية ومناهج البحث 

وتقنياته.
ونّوه بنحادة بالصرامة التي يتبعها معهد الدوحة وأساتذته في 
التعامل مع الباحثين، وهي صرامة الغرض منها الجدية واألصالة 
يتمكنوا من  الطالب لم  أن بعض  فيما يقدم من بحوث، موضًحا 
تقديم رسائلهم البحثية فيما فشلت فئة أخرى في الدفاع عن 
سياسات  إلى  ذلك  في  يحتكم  المعهد  أن  مؤكًدا  رسائلها، 
يسعى  التي  السمعة  يضمن  بما  لتطبيقها  يسعى  صارمة 

لتحقيقها عربًيا ودولًيا.

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات الخاصة بتطوير 
قطر،  بدولة  والحوكمة  الرقمية  الحكومة  دور  تفعيل  وزيادة 
وكيف أن الدولة استفادت من استثمارها في الحكومة الرقمية 
في التغلب على أزمة "كورونا" بتحويل أغلب خدماتها إلكترونًيا، 
نجحت في  األزمات قد  العليا إلدارة  اللجنة  أن  بحثه  مبّيًنا حسب 

التعامل باحترافية ومهنية عالية مع الموقف حتى اآلن.

الدراسة  هدفت  السياق،  هذا  وفي 
فخرو،  يوسف  أحمد  قّدمها  التي 
الرقمية  الحكومة  دور  تناول  إلى 
بدولة  الحوكمة  واقع  تعزيز  في 
العدل،  وزارة  على  بالتركيز  قطر 
المنهج  على  ذلك  في  معتمًدا 
البيانات  على  يرتكز  الذي  النوعي 

النوعية من مصادرها الموثوقة. واستعرض فخرو في دراسته 
الرقمية،  والحكومة  بالحوكمة  الخاصة  واألدبيات  المفاهيم 
بشكل من  الحديث  إلى  إضافة  والتطرق ألهدافها ومتطلباتها، 
التحليل عن ركائز وأهداف الحكومة اإللكترونية وفوائدها. وسّلط 
المختلفة  والوزارات  المؤسسات  الضوء على دور  الباحث فخرو 
دولة  جهود  مستعرًضا  الرقمية،  الحكومة  ممارسات  تعزيز  في 
الناجحة  النماذج  بعض  إلى  التطرق  مع  المجال،  هذا  في  قطر 

حول الخدمات الرقمية المقدمة.
 
 

طالب الفوج الرابع يف معهد الدوحة للدراسات العليا يناقشون أطروحات التخرج عرب منصات التعليم االفرتايض

الحكومة الرقمية ودور املنظامت الحقوقية ضمن مشاريع بحثية يف كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية
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وفي سياق آخر، ركزت موضــي حمـــد 
على  أطروحتها،  في  الهاجـــري 
لالستراتيجية  الفّعال  التنفيذ  وسائل 
الوطنية لمكافحة السمنة في دولة 
قطر، محاولة معرفة معوقات تنفيذ 
وسد  عليها  والبناء  االستراتيجية 
المنهج  وباستخدام  فجواتها. 

الوصفي التحليلي توصلت الهاجري إلى أن هناك معوقات تقف 
في طريق تنفيذ هذه االستراتيجية، موضحة حسب دراستها أن 
في  خاصة  االتساق  وعدم  بالبطء  اتسم  االستراتيجية  تنفيذ 

معالجة سمنة طالب المدارس.
بمخاطر  المجتمع  توعية  على  التركيز  بضرورة  الدارسة  وأوصت 
السمنة وطرق مكافحتها، وتحقيق االنحسار في معدالتها لفئة 
يمكن  سياسات  حزمة  أفضل  وتحديد  والمراهقين،  األطفال 
تفعيلها لتحقيق هذه المرامي، إضافة إلى إنشاء برنامج وطني 
المدارس  جميع  في  وتطبيقه  السمنة  لمكافحة  قيادي 

الحكومية والخاصة، وغيرها من التوصيات.

الله  عبد  عزه  سلطت  جانبها  من 

الماجستير  برنامج  من  العلي 

في  العامة،  اإلدارة  في  التنفيذي 

"دور  بعنوان:  جاءت  التي  دراستها 

المنظمات الحقوقية في إدارة أزمة 

اللجنة  حالة  دراسة  قطر-  حصار 

المنظمات  الضوء على دور  اإلنسان" (سلطت)  الوطنية لحقوق 

الحقوقية في إدارة األزمات، بتركيزها على دور اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان في إدارتها ومواجهتها ألزمة الحصار.

التي  والسياسات  واإلجراءات  االستراتيجيات  العلي  وناقشت 

التي  االستراتيجية  والخطط  األزمة،  إدارة  في  اللجنة  اعتمدتها 

األزمة،  إدارة  شملتها  التي  العمل  مجاالت  إلى  مشيرة  تبنتها، 

في  ودورها  الحصار  بأزمة  يختص  فيما  اللجنة  إنجازات  وأهم 

حلحلة القضايا الحقوقية والقانونية للمتضررين.

وأكدت الدراسة على أهمية دور المنظمات الحقوقية في إدارة 

اللجنة  به  قامت  الذي  الريادي  الدور  إلى  باإلشارة  األزمات، 

أزمة  واحتواء  إدارة  من  وتمكنها  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

القضايا  وحلحلة  والدولي،  الوطني  المستوى  على  الحصار 

الناحية  من  أثرها  وتخفيف  للمتضررين  والقانونية  الحقوقية 

اإلدارية والقانونية والعمل على تقديم حلول جزئية لبعضها.

بينها  من  التوصيات  من  جملة  دراستها  في  العلي  وقدمت 

إدارة  في  المتبعة  والسياسات  اإلجراءات  كافة  توثيق  أهمية 

فيما  االستشاري  اللجنة  دور  تفعيل  على  عالوة  الحصار،  أزمة 

يخص إدارة األزمات.
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التدريب  أثر  قياس   " عنوان  وتحت 
القطاع  في  األداء  على  ودوره 
الحكومي في دولة قطر" أشارت رنا 
أثر  قياس  أن  إلى  الهاجري  ماضي 
رفع  في  مباشًرا  تأثيًرا  يؤثر  التدريب 
يحقق  مما  العاملين  أداء  كفاءة 
رفع  وبالتالي  اإلنتاج،  لزيادة  الفائدة 

حوادث  وتقليل  االحتياطية،  القوة  إيجاد  العاملين،  معنويات 
العمل واالقتصاد في النفقات. 

لتدريب  خصصت  التي  التكلفة  فأن  الهاجري  دراسة  وحسب 
النتائج  العام في دولة قطر لم تحقق  القطاع  الموظفين في 
المتوقعة والمخرجات المرتقبة من قبل الموظفين، موضحة من 
خالل البحث أن دولة قطر وضعت العديد من االستراتيجيات لرفع 
النتائج  أن  إال  البشري،  المورد  في  واالستثمار  العاملين  كفاءة 
الصحيح  بالشكل  دائًما  تقاس  ال  التدريبية  العملية  من  المرجوة 

والكافي في المؤسسات.



الكريم  عبد  بالل  الطالب  أجراها  التي  الدراسة  سعت  كما 
واقع  على  التعّرف  إلى  العامة،  اإلدارة  برنامج  من  المذحجي 
للدراسات  الدوحة  معهد  في  االستراتيجي  التخطيط  تطبيق 
اإلدارات  ومديري  األكاديمي،  الكادر  نظر  وجهة  من  العليا 
تطبيق  واقع  أن  إلى  الدراسة  وأشارت  األقسام.  ورؤساء 
يتم  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  في  االستراتيجي  التخطيط 
بصورة عالية، وأن أهم محاور خطة المعهد االستراتيجية للتميز 
البحثي،  المجال  تشمل  مجاالت  أربعة  في  تتمحور  والتطوير 

واألكاديمي، والمؤسسي، وخدمة المجتمع.
خطة  وفق  بالعمل  المعهد  يستمر  أن  الدراسة  وأوصت 
استراتيجية يتم تقييمها وتحديثها بصورة مستمرة، وأن تحرص 
قيادته على تسهيل اجتماعات األطراف المعنية بوضع وصياغة 
عن  التواصل  تكنولوجيا  استخدام  خالل  من  االستراتيجية  الخطة 
التخطيط  في  المعهد  تجربة  توثيق  إلى  إضافة  بعد، 
االستراتيجي، ومشاركتها مع المؤسسات التعليمية ذات العالقة 

وغيرها من التوصيات.

الدراسة  هدفت  متصل،  سياق  وفي 

الهادي  عبد  الطالب  أجراها  التي 

صالح المري، إلى بيان الواقع الحالي 

قطر  دولة  في  السكان  لحجم 

مع  السابقة  الفترة  خالل  وتطوره 

واستعرض  المسببات.  إلى  اإلشارة 

فحص  على  بالتركيز  التطور  لهذا  الديمغرافية  التبعات  الباحث 

التطورات التي حدثت للقوى العاملة.

النتائج  بعض  إلى  الوصول  البحثية،  رسالته  في  المري  وحاول 

اختالل  من  للحد  واإلجراءات  اآلليات  وضع  في  تساهم  التي 

للحلول  تصور  ووضع  آثارها،  من  والتخفيف  السكانية  التركيبة 

الممكنة لمعالجة االختالل الحاصل في تركيبة السكان، من خالل 

نظرة شمولية على التغيرات من واقع اإلحصائيات والبيانات.
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علي  دراسة  هدفت  آخر،  جانب  من 
عــبـــــد الله الفهيـــــــدة إلـــــى تحـــــليل 
المــــــــواطنين  من  عينـــــة  اتجاهـــــــات 
السياسات  دور  حول  القطريين 
الحكومية في دعم تنافسية المنتج 
الحصـــــــار.  أثناء  المحلـــــي  الغــــذائي 
آراء  على  التعرف  الفهيدة  وحاول 

والصناعة،  التجارة  وزارتي  في  العاملين  المسؤولين  بعض 
والبلدية والبيئة حول مساهمة السياسات والمبادرات الحكومية 

في دعم تنافسية المنتجات الغذائية المحلية.

الطالبة حنان عيسى المال من برنامج 
في  حاولت  التنمية،  اقتصاديات 
على  الحصار  أثر  مناقشة  دراستها 
قطر،  دولة  في  الواردات  تكلفة 
موضحة من خالل بحثها -وباستخدام 
السلع  لجميع  سنوية  ربع  بيانات 
الواردة إلى قطر من أصل 146 منشأ- 

أن معرفة تأثيرات الحصار الفعلية على تكلفة التجارة الدولية من 
شأنها أن تساعد دولة قطر على تحويل هذه الصدمة الخارجية 

إلى فرصة للنمو االقتصادي.



السياسة  "توجهات  عنوان:  وتحت 
بالتطبيق  الصغرى  للدول  الخارجية 
ناقش  والكويت"  قطر  دولتي  على 
من  الهاجري  حسين  فالح  الطالب 
والعالقات  السياسية  العلوم  برنامج 
الدول  التي تمتلكها  الفرص  الدولية، 
ضمن  التأثير  لممارسة  الصغرى 

أو  الدولي  النظام  وضع  على  بناًء  عليها  مفروضة  مساحة 
اإلقليمي، مشيًرا في أطروحته إلى أن الدول الصغرى قد تتمكن 
أحسنت  ما  إذا  المساحة  تلك  من  استفادة  أقصى  تحقيق  من 
استخدام مواردها، وأدوات تعزيز وضعيتها واستقالليتها وأمن 
أوضاع  في  التباين  إلى  الدراسة  وتطرقت  السياسي.  نظامها 
الفرضيات  بالبارز، مع طرح عدد من  إياه  الصغرى واصفة  الدول 

بناًء على تحليل السياسة الخارجية لدولتي قطر والكويت.

بدوره تناول الطالب إبراهيم عرب من 
الثقافية،  والدراسات  اإلعالم  برنامج 
منصات  على  اإلسرائيلية  السردية 
تحليل  طريق  عن  الرقمية،  الفيديو 
عينة مسحية لمحتوى األعمال على 
الفترة  خالل  "نتفليكس"  منصة 
رجل  صورة  تتناول  والتي   2017-2019

األعمال والمسؤول المصري السابق "أشرف مروان". وطرح عرب 
في  مروان  أشرف  صورة  تمثيالت  عن  أسئلة  عدة  دراسته  في 
اإلسرائيلية  السرديتين  في  التباين  ومدى  األعمال  هذه 
مصرية  رواية  صدور  عدم  تأثير  مدى  إلى  إضافة  والمصرية، 

رسمية  على السردية المهيمنة في هذه األعمال.
فحص الباحث في دراسته مدى اتفاق السردية المسيطرة على 
نتفلكيس في حالة أشرف مروان مع السرديات التي ُتتهم بأنها 
اإلسرائيلي،  الجيش  صورة  تلميع  خالل  من  إسرائيلية  دعاية 
التأطير  نظرية  من  منطلًقا  المختلفة  االستخبارات  وأجهزة 

وإسهامات "روبرت ألتمان" في هذا الخصوص.
تحليل  منهجية  على  اعتمدت  التي  دراسته  في  الباحث  وخلص 
السرديات  عليه  تهيمن  نتفليكس  محتوى  أن  إلى  النص، 
وأجهزة  اإلسرائيلي  بالجيش  المتعلقة  تلك  خصوًصا  اإلسرائيلية 

المخابرات وتحديًدا الموساد حيال مسألة أشرف مروان.

مشاريع بحثية متنوعة يف كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية
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عنوان:  حملت  التي  أطروحته  وفي 
همِّ  إلى  الدعوة  هموم  "من 
في  اإلسالمية  الجماعة  تمويلها.. 
حاول  الخيرّية"  الموارد  ولعنة  لبنان 
ظاهرة  تفسير  كريمة،  خالد  سليمان 
الحركات  سياق  في  الموارد"  "لعنة 
اإلسالمية بما هي فواعل اجتماعية، 

متداخلة  علمية  مقاربة  وعبر  "دوالتية".  شبه  سياسية، 
كريمة  ناقش  الكيفي  التحليل  منهج  وباستخدام  التخصصات، 
أسباب قصور األداء االقتصادي والسياسي التراكمي لهذا الفرع 
وإدارية  مالية  زاوية  من  المسلمين  اإلخوان  لجماعة  اللبناني 

بحتة.



بامسعود  رشدي  هدف  جانبه،  من 
فاعلّية  تقييم  إلى  دراسته،  في 
القطاع  التدريب على منّظمات  برامج 
نظر  وجهة  من  اليمن  في  الثالث 
تقييم  على  بالتركيز  المتدّربين، 
فاعلّية البرامج التدريبية التي قّدمها 
برنامج "استدامة" في نسخته الثانية 

القطاع  منّظمات  في  للعاملين  اليمنّية  حضرموت  بمحافظة 
الدراسة  نتائج  حسب  المتدربين  معظم  وأكد  سنة.  خالل  الثالث 
على أّن درجة فاعلّية النسخة الثانية لبرنامج استدامة كانت عالية 
البرامج  في  التدريبية  المناهج  أّن  المشاركون  بّين  كما  جًدا، 
جميع  كفاءة  على  واّتفقوا  ُمفيدة،  كانت  لألخصائيين  الخمسة 
الثانية  نسخته  في  استدامة  برنامج  أّن  موضحين  المدّربين، 
على  إيجاًبا  وانعكس  والتطبيق،  التعّلم  عملّية  في  ساعدهم 

منّظماتهم.
أّن على مؤسسة  وقّدمت الدراسة جملة من التوصيات أهمها 
"استدامة" تكرار مثل هذه البرنامج مع المحافظة على مستوى 
الكفاءة والجودة، إضافة إلى توسيع نطاق استهدافها ليشمل 
على  أّن  كما  واليمن،  حضرموت  في  المنّظمات  من  أكبر  عدًدا 
العمل  بناء قدرات فريق  االستثمار في  الثالث  القطاع  منّظمات 

وغيرها من التوصيات.
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وتوصلت الدراسة إلى عديد من النتائج أبرزها أن مستوى التعرض 
خالل  العينة  في  الفلسطينية  األجيال  لدى  الصادمة  للخبرات 
المعرفي  اإلدراك  مستوى  وأن  متوسًطا،  كان   (1948-2000)
خالل  العينة  في  الفلسطينية  األجيال  لدى  النفسي  والتوافق 
عالقة  وجود  على  التأكيد  مع  أيًضا،  متوسًطا  كان   (1948-2000)
اإلدراك  وتطور  الصادمة  الخبرات  بين  إحصائية  داللة  ذات 
المعرفي لدى األجيال الفلسطينية ما بين عامي (1948-2000) 

وإثبات تلك النتائج باألرقام واإلحصائيات.

وفي أطروحتها التي جاءت بعنوان: 
الثقــــــافيـــــة  الحمـــــوالت  "إشكـــاليات 
واالستشراقية في نقل النص: دراسة 
شعراوي  هدى  لمذكرات  مقارنة 
إيمان  حاولت  واإلنجليزية"  العربية 
عبد الحكيم الطيطي االشتغال على 
دراســــــة ِكتاب المذكـــــرات لـ "هـــــــدى 

بالنسختين العربية واإلنجليزية، عن طريق االشتباك  الشعراوي" 
مع عدة تساؤالت للكتاب بنسخته اإلنجليزية، والنقاش حول تلك 
الّطبعة، وهل خدمت غايَة الشعراوي في مذكراتها؟ مستخدمة 

المنهج االستقرائي في اإلجابة على تلك التساؤالت.

األجيال  عبر  ادمة  الصَّ "الخبرات 
الفلسطينية (2000-1948) وعالقتها 
والتوافق  المعرفي  اإلدراك  بتطور 
النفسي" كان عنوان األطروحة التي 
العطل  محمد  عالء  الطالب  ناقشها 
اإلكلينيكي،  النفس  علم  برنامج  من 
الخبرات  حول  النقاش  إلى  وهدفت 

الصادمة عبر األجيال الفلسطينية (2000-1948) وعالقتها بتطور 
ثالثين  من  مكونة  لعينة  النفسي،  والتوافق  المعرفي  اإلدراك 

عائلة وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي.

من ناحية أخرى، تناول محمد يوسف 
" تطوير  البحثية  العتبي في رسالته 
دولة  في  اإلنساني  العمل  جودة 
الخيرية"  قطر  حالة  دراسة  قطر.. 
(تناول) مفهوم الجودة في العمل 
عرفها.  التي  والتطورات  اإلنساني 
إضافة إلى ذلك، حاول العتبي وضع 

ومساءلة  التاريخي،  سياقه  في  القطري  اإلنساني  العمل 
التاريخي  المسار  مناقًشا  عليها  يقوم  التي  الجودة  معايير 
للعمل اإلنساني "الخيري" في قطر، ومعيارية الجودة في ذلك 

العمل.
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مبادرة جديدة ملركز االمتياز بعنوان" من قطر ... إىل العامل "

الدوحة  بمعهد  واالستشارات  للتدريب  االمتياز  مركز  يستعد 
للظرف  واستجابة  الجاري-  األسبوع  -خالل  العليا  للدراسات 
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  العالم  يعيشه  الذي  االستثنائي 
(كوفيد 19) إطالق مبادرة تدريبية عن بعد (عبر اإلنترنت) بعنوان " 
من قطر ... إلى العالم"، تشمل في حزمتها األولى "فرنسا، لبنان، 
تركيا،  السودان،  الجزائر،  تونس،  المغرب،  فلسطين،  األردن، 
موريتانيا، غينيا"، حيث سيتم تقديم دورة تدريبية بعنوان " كيف 

نخطط لمستقبل ناجح لما بعد كورونا؟
وفي هذا السياق، صّرح الدكتور فريد الصحن مدير مركز االمتياز 
لدور  استجابة  تأتي  المبادرة  هذه  أن  واالستشارات،  للتدريب 
المركز في خدمة عمالئه الحاليين والمستقبليين، وتقديم أحدث 
والقطاعات  المجاالت  شتى  في  واالستشارات  التدريب  خدمات 
من  المركز  ليكون  األداء،  وكفاءة  فاعلية  لرفع  حثيًثا  والسعي 
يقّدم  والذي  اإلقليمي،  المستوى  على  الرائدة  المراكز  أوائل 
أفضل خدمات التدريب واالستشارات وفق المعايير العالمية. كما 
شبكة  توسيع  إطار  في  الصحن-  -حسب  المبادرة  هذه  تأتي 
األسواق  في  الدور  هذا  لتفعيل  والتخطيط  للمركز،  العمالء 
خدماته  مّد  في  المركز  رسالة  مع  انسجاًما  وذلك  المستقبلية، 

إلى مختلف القطاعات.

معهد  في  واالستشارات  للتدريب  االمتياز  مركز  أن  إلى  يشار 
من  سابق  وقت  في  أطلق  قد  كان  العليا  للدراسات  الدوحة 
شهري مارس وأبريل 2020، مبادرتين بعنوان: "دعنا نتكاتف من 
أجل قطر" و" إضاءات تدريبية " وتأتي هذه المبادرات في إطار 
مع  المركز  يعتمدها  التي  المجتمعية  الشراكة  مبدأ  تعزيز 

المؤسسات في دولة قطر.
التابع  واالستشارات  للتدريب  االمتياز  مركز  أن  ذكره  الجدير  ومن 
يعمل على  العليا هو مركز متخصص  للدراسات  الدوحة  لمعهد 
القيادات  مهارات  وصقل  تعزيز  في  الحكومية  المنظمات  دعم 

العاملة في القطاع العام بدولة قطر.
ويسعى المركز إلى المساهمة في خلق ثقافة عربية متجددة 
التنظيمي  والجمود  البيروقراطية  تتحدى  الحكومي  للقطاع 
وتشجع االبتكار والمساهمات الفردية وإدارة التغيير التي توائم 
وارتفاع  الشاملة  والتنمية  واالقتصادية  المجتمعية  االحتياجات 
على  قطر  دولة  وفي  المنطقة  في  االقتصادي  النمو  معدل 

وجه الخصوص.
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عرب منصات التعليم االفرتايض.. حوايل 1400 ساعة دراسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا

أشار السيد علي منادي الكعبي، مدير إدارة االتصال والعالقات 
المعهد  أن  إلى  العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد  في  الخارجية 
عمل منذ وقت مبكر على تأسيس قاعدة من المنصات والوسائط 
التعليمية التي تضمن استمرار العملية التعليمية بصورة تفاعلية 
أطراف  تمكن  وبطريقة  خارجه،  في  أو  الدراسي  الفصل  داخل 
العملية التعليمية من التواصل ومشاركة الملفات والقيام بكل 

ما يخص تلك العملية التعليمية بالصورة المطلوبة.
معهد  في  بعد  عن  التعليم  ساعات  عدد  أن  الكعبي،  وأوضح 
الدوحة للدراسات العليا قد بلغت ما يقارب 1400 ساعة دراسية 
حتى نهاية األسبوع الخامس من بدء هذه العملية عبر مختلف 
وبواقع  المعهد،  يوفرها  التي  اإللكترونية  والمنصات  الوسائط 
90 مقرًرا دراسًيا لتغطية 18 برنامج ماجستير في كليتي العلوم 
االجتماعية واإلنسانية، وكلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية، 
مشيًرا إلى أن نسبة حضور الدروس والمحاضرات االفتراضية بلغت 

.100%

وتطرق الكعبي خالل حديثه إلى إيجابيات التعليم عن بعد قائًال: 
"على الرغم من أن الظروف الحالية التي نعيشها تفرض عملية 
من  جعلت  اإللكترونية  المنصات  هذه  أن  إال  االجتماعي،  التباعد 
استمرار العملية التعليمية أمًرا ممكًنا، وفي نفس الوقت مّكنت 
األساتذة والطالب من االنخراط في التعليم والتعلم رغم التباعد 

الجغرافي واالجتماعي بين الطرفين".
والتي  المنصات  لهذه  الهائلة  اإلمكانيات  من  الكعبي  وعزز 
الملفات  وتبادل  والصورة  بالصوت  المباشر  التواصل  تشمل 
من  وغيرها  للنقاشات  خاصة  غرف  إنشاء  وكذلك  والوسائط، 
قال  بعد  عن  التعليم  تواجه  التي  التحديات  وعن  الخصائص. 
الكعبي: "إن التعليم عن بعد حديث العهد في المنطقة العربية 
بشكل عام وفي دولة قطر بشكل خاص، وهذا يقتضي بالضرورة 
وجود بعض التحديات التكنولوجية المتمثلة في ضرورة التعّرف 
من  يسهل  الذي  األمر  أفضلها،  واختيار  المنصات  هذه  على 

عملية التعامل معها واالستفادة من جميع اإلمكانيات المتاحة.
 وخلص الكعبي إلى أن توفير البنية التحتية المناسبة التي تتيح 
من  تعد  المطلوب  والشكل  بالكفاءة  اإللكترونية  المنصات  عمل 
ضمن التحديات التي تجابه هذه العملية، عالوة على زرع الثقة 
الذاتية في الراغبين بالتعليم باإلقدام على هذه المنصات بوازع 

نفسي للحضور والمشاركة.
من الجدير ذكره أن معهد الدوحة للدراسات العليا كان قد أصدر 
استمرار  ينص على  آذار/مارس  قراًرا في وقت سابق من شهر 
الدراسة عن بعد استجابة إلعالن مكتب االتصال الحكومي الخاص 
التعليم في دولة قطر كإجراء  الدراسة في مؤسسات  بتعليق 
المستجّد  كورونا  فيروس  انتشار  من  للحّد  وقائي  احترازي 
بعد  عن  العمل  باستمرار  قرارات  عدة  ذلك  أعقب   ،(19 (كوفيد– 
األوضاع  مع  تماشًيا  للتمديد)  (قابلة   2020 أيار/مايو   17 حتى 
وخطط  للمعهد  العامة  بالخطة  ينتظم  وبما  الراهنة،  الصحية 

العمادات واإلدارات المركزية.

السيد عيل منادي الكعبي
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مركز االمتياز للتدريب واالستشارات يطلق مجموعة من الدورات التدريبية املجانية خالل شهر رمضان 

بالمؤسسات  للعاملين  المستمر  التطوير  بأهمية  منه  إيماًنا 
معهد  في  واالستشارات  للتدريب  االمتياز  مركز  أطلق  القطرية 
الدوحة للدراسات العليا مجموعة من البرامج والدورات التدريبية 

المجانية خالل شهر رمضان المبارك. 
وتماشًيا مع األوضاع الصحية الراهنة التي فرضها انتشار فيروس 
التدريبية  والبرامج  الدورات  تعقد  (كوفيد_19)  المستجد  كورونا 
كل  واحدة  دورة  وبموجب  االفتراضي،  التعليم  منصات  خالل  من 
أيار/مايو   13 وحتى   2020 نيسان/أبريل   29 من  ابتداًء  أسبوع 

.2020
وانطلقت الحملة التي جاءت تحت عنوان "إضاءات تدريبية" بدورة 
في "إدارة العالقات العامة اإللكترونية" عقدت في يوم األربعاء 
بعد  ما  "إدارة  بعنوان:  أخرى  ودورة   ،2020 نسيان/أبريل   29
ستقام  كما   ،2020 أيار/مايو   6 يوم  فعالياتها  ستجري  األزمة" 
"المسؤولية  بعنوان:  دورة   2020 أيار/مايو   10 األحد  يوم  في 
المجتمعية". ويختتم المركز برامجه التدريبية لشهر رمضان في 
"الذكاء  في  تدريبية  بدورة   2020 أيار/مايو   13 األربعاء  يوم 
العاطفي". من الجدير ذكره أن جميع الدورات ستبدأ عند الثالثة 
مساًء وعلى المنصات االفتراضية المخصصة لهذا الغرض والتي 
الدوحة  لمعهد  االجتماعي  التواصل  سائل  عبر  عنها  أعلن 

للدراسات العليا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور فريد الصحن مدير مركز االمتياز 
المركز وفي إطار تعزيز مبدأ الشراكة  للتدريب واالستشارات، إن 

الريادة  القائمة على  رؤيته  المجتمعية من جهة، وانطالقا من 
والتميز من جهة أخرى يطلق حملته الثانية تحت عنوان "إضاءات 
تدريبية " هادًفا من خاللها بأن تكون مشاركته الرمضانية مختلفة 
من حيث الطرح والمضمون، مشيًرا إلى أن المركز عمد على طرح 
أربع دورات تدريبية حديثة تقوم على أسس علمية تتناسب مع 
الظروف الراهنة، لتسهم في رسم اآلفاق الجديدة لما بعد أزمة 

فيروس كورونا.
الشرائح  كافة  خدمة  على  يعمل  المركز  أن  الصحن  وأضاف 
في  والتجديد  االختيار  في  التنوع  على  بالتركيز  المجتمعية، 
األفكار، موضًحا أن دورة "إدارة العالقات العامة اإللكترونية" تفتح 
باًبا جديًدا للدور اإلعالمي المبني على استشراف المستقبل، أما 
دورة "إدارة ما بعد األزمة" فتقوم على ركائز ومعطيات عالمية 
أن  الصحن  وتابع  للمؤسسات.  األزمة  بعد  ما  إدارة  كيفية  في 
بناء  في  األفراد  دور  تحدد  المجتمعية"  "المسؤولية  دورة 
على  فتعتمد  العاطفي"  "الذكاء  دورة  أما  المقبلة،  المرحلة 
من  الخروج  بعد  اآلخرين  مع  عالقاتنا  إدارة  في  حديثة  تقنيات 

األزمة.
معهد  في  واالستشارات  للتدريب  االمتياز  مركز  أن  إلى  يشار 
الدوحة للدراسات العليا كان قد أطلق في وقت سابق من شهر 
قطر"  أجل  من  نتكاتف  "دعنا  بعنوان:  مبادرة   ،2020 آذار/مارس 
التي  وجاءت المبادرة في إطار تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية 

يعتمدها المركز مع المؤسسات في دولة قطر.
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يحتفل المسلمون في شتى بقاع األرض بشهر رمضان المبارك، 
وقد تختلف العادات والتقاليد من بلد إلى آخر وداخل البلد الواحد 
المسلمين  جميع  أن  إال  الفضيل،  بالشهر  االحتفال  عند  نفسه 
وفي  والسرور،  البهجة  من  جو  في  رمضان  أجواء  يعيشون 
اجتماع األسرة على مائدة اإلفطار، كما يستعدون له ويحتفلون 
فتكثر  النفس،  إلى  محببة  بطقوس  أيامه  ويصومون  بقدومه 
الصدقات ويميل الناس إلى عمل الخير، واإلقبال على المساجد 
انتشار  فرضها  التي  الحالية  األوضاع  مع  ولكن  القرآن،  وتالوة 
سيكون  العام  هذا  رمضان  أن  يبدو  المستجد  كورونا  فيروس 

مختلًفا إلى حد كبير. 
في نشرة زاجل سألنا مجموعة من طالب وطالبات معهد الدوحة 
بلدانهم،  في  الصيام  شهر  وأجواء  مالمح  عن  العليا  للدراسات 
فيروس  انتشار  يحدثها  أن  يمكن  التي  والتغيرات  التأثيرات  وما 

كورونا المستجد؟
لدى سؤاله عن أجواء وطقوس رمضان في بلده، أجاب محمدن 
"يستقبل  المقارن:  األدب  ببرنامج  أولى  سنة  طالب  امبابي 
واللهفة  االشتياق  من  بكثير  الكريم  رمضان  شهر  الموريتانيون 
والفرح وذلك لمكانة هذا الشهر العظيم عندهم كما هو الحال 
الفضيل حفاوة كبيرة،  الدول اإلسالمية، ويجد الشهر  في أغلب 
والمحاضرات  القرآن،  وقراءة  بالروحانيات  فيه  الناس  وينشغل 

الدينية وصالة التراويح والتهجد".
وفضًال عن األجواء الروحانية فإن رمضان في موريتانيا له مذاقه 
الرمضانية  الوجبات  وتتميز  تتنوع  حيث  المطبخ،  داخل  الخاص 
الكريم، والتي يأتي على رأسها طبق  الخاصة في هذا الشهر 
"الطاجين" ملك المائدة في موريتانيا، والذي يتناوله كل أطياف 
تبادل  إلى  باإلضافة  هذا  والفقراء،  منهم  األغنياء  المجتمع 

كؤوس الشاي الذي له مكانة خاصة في الثقافة الموريتانية.

من  كغيرهم  الموريتانيون  يجد  كورونا  جائحة  ظل  في  ولكن 
األرحام  وصلة  التواصل  في  كبيرة  صعوبة  اإلسالمية  البلدان 
والزيارات العائلية والسمر الليلي الذي كان يتواصل حتى وقت 
في  عليها  اعتادوا  قد  كانوا  التي  األشياء  من  وغيرها  السحور 

شهر رمضان المبارك.
من جانبها قالت رباب كردالس طالبة سنة ثانية ببرنامج الصحافة، 
إن المغاربة يهتمون كثيًرا بشهر رمضان المبارك، فقبل انطالقه 
بأيام ينظفون المساجد، ويحّضرون المأكوالت الخاصة به كحلوى 
التي تعد طقًسا من  "الشباكية" و "سلو" وغيرهما من األطباق 
فيه  الّرحم  صلة  وتيرة  ترتفع  كما  الفضيل.  الشهر  هذا  طقوس 

بشكل كبير.
 وأضافت كردالس أن فيروس كورونا المستجد هذه السنة وقف 
وحرمهم  الشهر  لهذا  المغاربة  واستعدادات  عادات  وجه  في 
من ممارستها بالطريقة التي اعتادوا عليها، حيث بدت األسواق 
بال روح خالية من زحمة الباعة والمشترين وهي التي كانت تعج 
توارت  كما  عام،  كل  من  األيام  هذه  مثل  في  متميز  بزخم 
شغف  وتراجع  الصائمين،  إلفطار  الرحمن  موائد  عن  اإلعالنات 

الناس بمشاهدة جديد الدراما والبرامج التلفزيونية.
ببرنامج  أولى  سنة  طالبة  سلمى  ربى  الطالبة  قالت  بدورها 
بالتجهيز لشهر رمضان قبل  العائالت في األردن  "تبدأ  الصحافة: 
الداخل  من  البيت  بتزيين  وذلك  أسبوعين  أو  بأسبوع  موعده 
من  رمضان  بزينة  الفترة  تلك  في  األسواق  تمتلئ  إذ  والخارج، 
الزينة  تعّلق  مختلفة،  وإضاءات  وألوان  بأشكال  والنجوم  األهلة 
فقط،  البيوت  وليست  بيت،  كل  في  وتضاء  رمضان  هالل  خاصة 
الفضيل  الشهر  لقدوم  وتستعد  تزدان  التي  األماكن  أكثر  فأحد 
في األردن منطقة وسط البلد في عمان، وهي منطقة أسواق 

شعبية".
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وأضافت سلمى "أكثر ما يميز رمضان هي صالة التراويح، إذ تذهب 
العائالت بجميع أفرادها بعد اإلفطار إلى المساجد القريبة منها 
الحي، وهناك يصّلون جماعة مع جيرانهم، وبعد عودتهم  في 
من صالة التراويح يحضرون "القطايف" التي تعتبر وجبة أساسية 
بعد اإلفطار في بالد الشام، وال يمكن الحديث عن شهر رمضان 
اإلفطار  وموائد  العائلية،  الزيارات  ذكر  دون  األردن  في  الكريم 
جو  له  المبارك  رمضان  شهر  للمحتاجين،  المساجد  تعدها  التي 

جميل وخاص في األردن، لكن األمر سيكون مختلًفا هذه السنة".
ثانية  الولي شيخ عمر، طالب سنة  وفي سياق متصل، قال عبد 
يحظى  رمضان  شهر  إن  العربية:  والمعجمية  اللسانيات  ببرنامج 
بحلوله  يحتفلون  الذين  الصوماليين،  قلوب  في  بالغة  بمنزلة 
قيامهم  إلى  إضافة  هالله،  رؤية  لتحري  الشوارع  في  بالتجمع 
بالتسوق لشراء األغذية الضرورية بأنواعها المختلفة واألطعمة 
يقومون  الصوماليين  أن  إلى  مشيًرا  الشهر،  لهذا  المميزة 
باألعمال الخيرّية في رمضان ويبذلون جهًدا في إفطار الصائمين، 
تناغم  في  والمساكين  للفقراء  المحسنين  مساعدات  وتتضافر 
خاًصا.  طعًما  رمضان  على  يضفيان  كبيرين  مجتمعي  وتكامل 
بعض  قيام  هو  الصومال  في  رمضان  يميز  ما  إن  عمر  وأضاف 
المؤّسسات برفع الفتات ولوحات في الشوارع وتزيينها بعبارات 
من  وغيرها  الصائم  أخيك  بإفطار  وقم  كريم،  رمضان  مثل: 
الشعب  تمّيز  رمضانّية خاصة  العبارات، مؤكًدا على وجود مالمح 

الصومالي عن غيره من شعوب العالم اإلسالمي.

وعن المائدة الصومالية في رمضان قال عمر: "هناك مأكوالت 
الصومالّية  "السمبوسة"  ومنها  اإلفطار  في  تقدم  رمضانية 
أو  البصل  مع  المفروم  اإلبل  ولحم  الدقيق  من  تصنع  التي 
إلى  إضافة  المختلفة،  والخضروات  البصل  مع  المفروم  السمك 
التمر  على  الرمضاني  اإلفطار  يحتوي  كما  الصومالي.  "البّر" 
والوجبات األخرى مثل األرز، والمرق، ولحم الماعز والسمك. أما 
يكون  أن  يمكن  وال  للسحور،  فوجبتان  والمعكرونة  الهريس 

السحور بدونهما.
السياق  في  رمضان  شهر  من  األواخر  العشر  أّن  عمر  وأضاف 
الصومالي تكون خاصة باالعتكاف في المساجد، وقراءة القرآن، 
القرآن  من  أجزاء  ثالثة  بقراءة  الجماعّي  والتهجد  الليل،  وقيام 
واالستغفار  القدر،  ليلة  لموافقة  والدعاء  ليلة،  كل  في  الكريم 

المستمّر، والموعظة في كّل ليلة.
الموسرة  الصومالية  األسرة  أن  إلى  باإلشارة  وختم عمر حديثه 
الشهر،  أواخر  في  الفطر  زكاة  المعسرة  لألسرة  تعطي 
يخرج  ما  وغالًبا  عسًرا،  منها  أشد  هي  لمن  تعطي  والمعسرة 
الصوماليون زكاة الفطر من الطعام أو الحبوب الغالبة في البلد 
البيضاء، مشيًرا إلى أن رمضان هذا العام  مثل الذرة الصفراء أو 

سيكون مختلًفا بكل تأكيد.
واتفق جميع من شاركوا في هذا التقرير، على وجود تأثير واضح 
النتشار فيروس كورونا على العادات والتقاليد المرتبطة بشهر 
رمضان في مختلف أنحاء العالم العربي واإلسالمي، خاصة مع 
وإقامة  التجمعات  تحظر  التي  القرارات  وإصدار  المساجد  إغالق 
المناسبات العامة، إضافة إلى اإلرشادات المتعلقة بالتزام التباعد 
السالمة  أجل  من  آمنة  مسافة  على  والحفاظ  االجتماعي 

الشخصية وسالمة اآلخرين.
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علم  تخصص  قطر  جامعة  في  تخرجت  الحيدر،  الريم  اسمي 
االجتماع/إعالم، وأشغل وظيفة مسؤول خدمات طالبية أول في 
منذ  العليا  للدراسات  الدوحة  بمعهد  الطالبية  الخدمات  قسم 
ثالثة أعوام. طبيعة عملي تكمن في التعامل مع الطالب بشكل 
التي  والبلدان  وثقافاتهم  جنسياتهم  مختلف  على  مباشر 
المهنية  مسيرتي  على  يضفي  الذي  الشيء  منها،  ينحدرون 

طعًما خاًصا وتجربة فريدة من نوعها.
ما هو شعورك ونحن نعيش أيام رمضان؟

انتظر هذا الشهر الفضيل بفارغ الصبر، إيماًنا مني أنه شهر الله 
تشملنا  أن  وأتمنى  بأسره،  العالم  على  رحمته  فيه  ينّزل  الذي 
أرحامنا،  نصل  كانت،  كما  حياتنا  لتعود  الوباء  عّنا  ويكشف  رحمته 

ونحيي مساجدنا.
كما ينتابني شعوًرا أن شهر رمضان هذه السنة سيكون مختلًفا 
نوًعا ما، فنحن مقبلون على شهر الله بأسرة قريبة، أكثر ترابًطا، 

وبشخصيات أيقنت أن األساسيات تكفينا للعيش.
كيف تستقبلون رمضان يف قطر؟

لكل مجتمع ثقافته، وعاداته الخاصة في استقبال شهر رمضان 
المبارك، وجرت العادة في قطر أن يكون استقبال شهر رمضان، 
الفضيل  الشهر  زال  فال  بفترة.  قدومه  موعد  قبل  له  والتحضير 
والمناسبات  العملية  المواعيد  من  الكثير  لتحديد  يستخدم 
شهر  بعد  أو  رمضان  شهر  قبل   " مثًال:  نقول  كأن  االجتماعية 

رمضان ".
اعتاد أهل قطر على االحتفال بقدوم شهر رمضان قبل موعده 
كما ذكرت سابًقا، ففي ليلة النصف من شعبان يستعد أهل قطر 
خاصة،  وأهازيج  أغنيات  ولها  النافلة"  "ليلة  بـ  رمضان  الستقبال 
على  واللقيمات  والهريس  أساسي  بشكل  الزالبية  فيها  توزع 

األهل والجيران.

مسؤول  الحيدر،  الريم  بالسيدة  التقينا  املبارك،  رمضان  شهر  يف 

خدمات طالبية أول يف معهد الدوحة للدراسات العليا وسألناها عن 

التايل:  الحوار  بيننا  القطــرية يف رمضــان، ودار  العادات والتقاليد 

يف بداية الحوار.. من هي الريم الحيدر؟

فيروس  انتشار  فرضها  التي  الحالية  الظروف  من  الرغم  وعلى 
كورونا المستجد إال أن أهل قطر احتفلوا بالنافلة، وانتشرت الصور 

في مختلف وسائل التواصل االجتماعي.
الرمضانية  بالفوانيس  البيوت  ُتزين  الفضيل  الشهر  دخول  قبل 
الرقاق، وتكون  مختلفة األشكال واألحجام، وتحضر األمهات خبز 
الرتدائه  (الجالبية)  التقليدي  الزي  حّضرن  قد  والفتيات  النساء 
والحّناء،  الخليجي،  الطراز  ذو  الذهب  إلى  إضافة  يومي،  بشكل 
في  إلعانتهم  المتعففة  األسر  مع  للتواصل  الجميع  ويتسابق 

شهر الخير والبركة.
تقريًبا  بأسبوع  دخوله  وقبل  المبارك،  رمضان  شهر  اقتراب  مع 
والجيران  واألصدقاء  األقارب  على  رمضان)  شهر  (نقصة  توّزع 
وسجاجيد  المصاحف  فيها  بما  الهدايا  أنواع  مختلف  وتشمل 

الصالة، والمواد الغذائية.
الفضائل؛  من  بالكثري  وميتاز  العائلة،  شمل  فيه  يلتئم  شهر  رمضان 

مباذا يرتبط هذا الشهر يف ذاكرتك؟

لهذا الشهر خصوصيته وعاداته المرتبطة به، فالروتين اليومي 
يتغير بالكامل، وهناك عادات وطقوس ال نقوم بها إال في هذا 
والمأكوالت  الفجر،  حتى  العائلة  مع  فالجلوس  الفضيل.  الشهر 
الشعبية والتراثية، وحتى اإلعالنات التلفزيونية، مشاركة أطباقنا 
مع الجيران، مع إعادة الطبق لنا في اليوم التالي من طعامهم، 

وغيرها من الذكريات الكثير.
ذكرياتنا  نعيش  يجعلنا  ألنه  الشهر  لهذا  دائم  شوق  هناك 
القديمة وهي تتكرر، ونتذكر األشخاص الذين ذهبوا لجوار ربهم 

وندعو لهم بالرحمة والمغفرة.
كيف تقضني وقتك يف نهار رمضان؟

عادة ال أحب االلتزام بروتين محدد في يومي، ولكني احرص أن 
الجوانب  على  حياتي  في  الطاغي  هو  العبادي  الجانب  يكون 

األخرى.
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أقضي بعض األوقات في نشاطات مختلفة، كأن أشارك عائلتي 
أو أن أمارس هوايتي المفضلة  في طبق على طعام اإلفطار، 
تحضير  يشمل  كأسرة  جماعي  خيري  بعمل  نقوم  قد  أو  (الخط) 
طعام اإلفطار مع األطفال وتوزيعه على العمال في الشوارع، 

األمر الذي يغرس فيهم حب الخير والعطاء.
حدثينا قليًال عن املائدة القطرية يف رمضان؟

على  بوجودها  تشتهر  التي  القطرية  األطباق  بعض  هناك 
الخاص،  صنفها  وجبة  ولكل  الفضيل،  الشهر  هذا  في  المائدة 
فيجب أن يكون اإلفطار على التمر واللبن والماء، مع مالحظة أن 
والسمبوسة  والكّبة  الشوربة  أو  الحساء  وجود  يفضل  البعض 
من  يتكون  الذي  الثريد  فتشمل:  الرئيسية  األطباق  أما  وغيرها. 
الهريس  إلى  إضافة  أساسي،  بشكل  "المفتت"  الرقاق  خبز 
مثل  الحلويات  من  أصناف  على  المائدة  وتحتوي  و"المرقوقة". 
"الساقو" والعصيدة و"الكسترد". أما السحور فيكون عادة عيش 

(األرز) والسمك.
ما أبرز الفعاليات والعادات الرمضانية التي متيز املجتمع القطري؟

أبرز الفعاليات الرمضانية هي "القرنقعوه" ويحتفل بها في ليلة 
النصف من رمضان. وجرت العادة أن يدور األطفال على البيوت 

الحلويات  ويجمعون  المشهورة،  القرنقعوه  أغنية  ويغنون 
صالة  بعد  من  الستقبالهم  جاهزة  البيوت  وتكون  والمكسرات، 
باحتفال  نقوم  العادة، فصرنا  اليوم قّلت هذه  المغرب مباشرة. 
إضافة  الحلويات،  األهل واألصدقاء ونوزع عليهم  منزلي يجمع 
واألهل  الجيران  على  (الحلويات)  القرنقعوه  إرسال  إلى 
متنوعة  وأحجام  وأنواع  بأشكال  منازلهم،  في  واألصدقاء 

ومختلفة.
بين  (الوجبة  كالغبقة  األخرى  الرمضانية  الفعاليات  بعدها  تأتي 
الفطور والسحور) ولكن على ما يبدو فإنها هذا العام ستقتصر 
فقط على أفراد األسرة الواحدة في البيت الواحد. وهناك أيًضا 
بعض العادات األخرى التي تمنح رمضان في قطر طعمه ونكهته 

الخاصة. 

بالعودة إىل تجربتك املهنية يف معهد الدوحة كيف تقيمينها؟

اعتبرها تجربة فريدة من نوعها، فعلى الرغم من أنه سبق لي 
العمل في أماكن أخرى، إال أن تجربة المعهد أضافت لي الكثير، 
تغيرت بعض أفكاري، اكتسبت الكثير من المهارات والخبرات، أنجزت 
على  تعرفت  يوًما،  أنجزها  قد  أني  أتوقع  أكن  لم  كثيرة  أموًرا 
الكثير من األشخاص من مختلف البلدان والذين أصبحوا لي أخوة 

وأصدقاء.
كلمة توجهينها لزمالئك يف ظل األوضاع الصحية الراهنة؟

وزميالتي  لزمالئي  الشكر  جزيل  تقديم  في  أرغب  تأكيد  بكل 
وجميع منتسبي معهد الدوحة، ففي ظل الظروف الحالية أثبتنا 
أننا نستطيع مواجهة األزمات والتعامل معها، مع المقدرة على 
تكيف اإلمكانيات المتاحة إلنجاز العمل على أكمل وجه. إن الحياة 
األزمة  انتهاء  وانتظار  للتقاعس  مجال  فال  حال،  كل  على  تسير 
العمل  في  المضي  بل  ستنتهي،  متى  أحد  يعرف  ال  التي 

ومضاعفة الجهود. 
في  الزمالء  من  وبمساعدة  الله  من  بفضل  إننا  أقول  أن  وأود 
تكنولوجيا المعلومات قمنا بإنجاز أغلب أعمالنا ومهامنا عن بعد 
رغم األوضاع الصحية الحرجة التي يعيشها العالم اآلن ولحظات 

االنتظار والترقب.
وكلمة أخرية ألرسة املعهد خاصة الطالب؟

البقاء  علينا  توجب  التي  الراهنة،  الصحية  الظروف  ظل  في 
االزدحام،  في  الخروج  وقل  األعمال  قّلت  المنزل،  في  منعزلين 
فرصة  أمام  اآلن  فنحن  الوقت.   من  الكثير  لدينا  أصبح  وبالتالي 
كلمتي  لذلك  إلنجازه.  الوقت  نحتاج  كنا  ما  جميع  إلنجاز  عظيمة 
نتعلم  هواياتنا،  ننمي  نحب،  مما  الكثير  نعمل  أن  في  ستتخلص 
والعقلي.  الروحي  الجانب  ننمي  الرياضة،  نمارس  جديدة،  لغة 
ولنخرج بعد هذه األزمة وقد أصبحنا أكثر قوة وإصراًرا وأفضل من 
ذي قبل. كما أشكر الزمالء في نشرة زاجل على هذه المقابلة 

متمنية لهم التوفيق والسداد.
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مركز االمتياز للتدريب واالستشارات يتابع برامجه اإللكرتونية

حيث  من  المبادرة  من  الثاني  األسبوع  في  الدورات  وتنوعت 
المستدام  "التميز  دورة  مع  البداية  فكانت  وطرحها،  مضمونها 
"إدارة  ودورة  نيسان/أبريل،   5 األحد  يوم  العمالء"  خدمة  في 
 6 اإلثنين  يوم  اليابانية)"  كايزن  (استراتيجية  المستمر  التحسين 
يوم  كمسؤول"  موقعك  من  األزمات  "إدارة  و  نيسان/أبريل، 
الثالثاء 7 نيسان/أبريل، و"مهارات إدارة اإلجهاد والضغوط" يوم 
 9 الخميس  يوم  البرامج  واختتمت  نيسان/أبريل،   8 األربعاء 
نيسان/أبريل 2020 ببرنامج "األداء اإلبداعي في تقديم الخدمات 

عن بعد".
حملة  "شاورني"  مكتب  عبر  أطلق  قد  االمتياز  مركز  وكان 
استشارات  تتضمن  أسبوع  لمدة  بعد  عن  مجانية  استشارات 

اجتماعية وإدارية وتربوية للمتفاعلين عبر القاعة الصوتية.
الجهات على رأسها وزارة  العديد من  الدورات  شارك في هذه 
الثقافة  ووزارة  الداخلية،  ووزارة  العالي،  والتعليم  التعليم 
التجارة  ووزارة  للمؤلفين،  القطري  والملتقى  والرياضة، 
والصناعة، ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، 
من  األفراد  من  والعديد  العليا،  للدراسات  الدوحة  ومعهد 
بمعدل  قطر،  دولة  في  حكومية  ومنظمات  جهات  منتسبي 

حوالي 1600 متدرًبا، و80 استشارة.

تقرير: مهيب الرفاعي

الدوحة  معهد  في  واالستشارات  للتدريب  االمتياز  مركز  تابع 
للدراسات العليا مهامه في تقديم ورشاته التدريبية عبر منصات 
وبرامج  دورات  تقديم  بهدف  دوري،  بشكل  االفتراضي  التعليم 
تدريبية لموظفي المؤسسات الحكومية واألقسام التابعة لها. 
التدريبية  البرامج  من  مجموعة  تقديم  على  المركز  وعمل 

بالتعاون مع العديد من الهيئات الوطنية القطرية.
مدارس  لعدة  صباحًيا  برنامًجا  المركز  نفذ  السياق،  هذا  وفي 
ساعة  لمدة  بعد"  عن  التدريب  "أساليب  عنوان:  تحت  حكومية 
إلى  إضافة  المتميزين،  المدّربين  من  مجموعة  بواسطة  ونصف 
من  وانطالًقا  اليومية.  المسائية  البرامج  من  مجموعة  تنظيم 
المركز  رّتب  المنزلي،  المتدربين وظروف عملهم  حاجات ورغبات 
دوراته المسائية لتكون ضمن فترتين: تنطلق األولى في تمام 
السابعة  الساعة  عند  فتبدأ  الثانية  أما  عصًرا،  الخامسة  الساعة 

مساًء.
وحملت الدورة األولى -في األسبوع األول- عنوان: "تطوير األداء 
 28 السبت  يوم  في  أقيمت  بعد"  عن  للعمل  الوظيفي 
"التخطيط  بعنوان:  الثانية  الدورة  جاءت  فيما  آذار/مارس، 
الشخصي"   في يوم األحد 29 آذار/مارس، والثالثة بعنوان "إدارة 
اإلثنين  الوظيفي" في يوم  أو  األزمات من موقعنا االجتماعي 
اآلخرين  مع  االتصالية  "البراعة  بعنوان:  والرابعة  آذار/مارس   30
بشكل  فّكر   " وورشة  آذار/مارس،   31 الثالثاء  يوم  األزمة"  خالل 
مختلف - إدارة الضغوط" يوم األربعاء 1 نيسان/أبريل، وورشة "أنا 
وعائلتي - أسرار الشعور بالدافعية والسعادة" يوم الخميس 2 

نيسان/أبريل 2020.
المدارس  لموظفي  المقدمة  التدريبية  الدورات  إلى  باإلضافة 
تنفيذ  المركز  واصل  أيام،  لخمسة  استمرت  التي  الحكومية 
من  الثاني  األسبوع  ضمن  التدريبية  البرامج  من  أخرى  مجموعة 
مبادرة "دعنا نتكاتف من أجل قطر" بواقع خمسة برامج تدريبية 
عن بعد، عالوة على برامج مسائية يومية جديدة ومتنوعة في 

تمام الساعة الخامسة عصًرا من كل يوم.
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الدكتور حمود عليامت

رئيس برنامج العمل االجتماعي

حالوة الخرافة ومرارة الحقيقة.. يف زمن كورونا

الغالبة  الوباء كان الغموض هو السمة  انتشار هذا  وفي بداية 
هذه  في  الخفي.  القاتل  هذا  من  والرعب  الخوف  مع  مترافًقا 
الفورية  والتحليالت  التفسيرات  جاءت  إنسانًيا  العصيبة  األوقات 
استجابة لشوق وعطش الجمهور لتفسيرات تريح النفس وتبعد 
بالمرض.  اإلصابة  احتمالية  شبح  عنها  وتبعد  الجهل  شبح  عنها 
األسباب  حول  والتحليالت  التفسيرات  من  الكثير  جاءت  وهنا 
والمسببات، والعالج، ولماذا هذا الوباء؟ هل هو عقاب للمذنبين، 
أو  المؤامرة  ونظريات  فيه  الصين  دور  وما  للغافلين؟  وتنبيه 
وقائع مسيرة التاريخ اإلنساني؟؟ وإضافة إلى ذلك تبرع الكثيرون 
مواقع  يشغلون  أناس  ومن  وشعبية  تقليدية  عالجات  بطرح 
يصدقه  يكاد  ال  شيء  به  تقدموا  ما  ولكن  ومؤسسية،  علمية 
الترهات؟  هذه  مثل  يقدموا  أن  لهؤالء  كيف  المعقول.  الخيال 
جائحة  على  المنتصرين  بفرح  األشهاد  رؤوس  على  يقدمونها 
كورونا التي تعجز عن مواجهتها كبرى المؤسسات العلمية في 
الجاهزة؛  والحلول  العالجات  بتقديم  هؤالء  ويقوم  العالم. 
في  يشقى  العقل  ذو  المتنبي:  قول  هؤالء  على  فيصدق 

النعيم بعقله وذو الجهالة في الشقاوة ينعم.

15

أقــــالم

دائم  استعالمي  استفهامي  كائن  اإلنسان  إن  القول  يمكن 
السؤال عن ”لماذا“؟ فهو مذ كان طفًال صغيًرا ينطق، وهو يسأل 
وغيرهم.  الوالدين  حفيظة  يثير  قد  شديد  وبإلحاح  السؤال  هذا 
وال يسأم اإلنسان من هذا السؤال. ففي أعماقه شوق ليعرف 
من  اإلنسان  يرتاح  وال  وتعقيداته.  الوجود  سر  وليفهم  لماذا 
إذا وجد إجابة ترضيه وتعيد االتزان اإلدراكي المضطرب  إال  حيرته 

في أعماقه، حتى لو كانت اإلجابة غير علمية وغير منطقية.
وفي سياق األزمات أو الكوارث أو األحداث الكبرى فإن تساؤالت 
الغموض  أن  ذلك  وتعليالت.  تفسيرات  عن  بحًثا  تزداد  اإلنسان 
وعدم الشعور باألمان يدفعان اإلنسان للبحث عن إجابات تعطيه 
أقل  اإلنسان  كان  فكلما  الداخلي.  واالطمئنان  باألمن  شعوًرا 
أكثر تصديًقا  إجابات وربما  بحًثا عن  أكثر  كان  كلما  باألمان  شعوًرا 
لألكاذيب والخرافات المريحة وربما نكراًنا وتجافًيا للحقائق المّرة. 
المشكالت  يحل  كي  اليقظة  أحالم  نحو  اإلنسان  ينزع  ولهذا 

ويحقق األمنيات والطموحات المستحيلة في الواقع.
وفي أزمة كورونا ُطرِحت مثل هذه األسئلة وال تزال تطرح. فقد 
التفسيرات  من  مصاحبة  أخرى  جائحة  كورونا  بجائحة  أحيط 
الناس من  الكثير من  والتناقضات والشعوذات والتي تطوع بها 

مختلف المشارب والتخصصات والتعليم. 
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السبق المعلوماتي: عادة المعلومات التي يتلقاها اإلنسان أوًال 
بغض  ذلك.  بعد  تأتي  التي  المعلومات  من  أكبر  تأثير  ذات  تصبح 
النظر عن مصداقيتها، فتصبح المعلومات األولى (أتاني هواها 
قبل أن أعرف الهوى فصادف قلًبا خالًيا فتمّكـنـا) التي وصلت أوًال 
هي قاعدة مقارنة المعلومات الجديدة. وبالتالي يكون لها أثر 

في التعقل. ويصبح أمر إزالة أثرها صعًبا.
فتبدو  أيًضا:  تؤثر  وعرضها  المعلومات  رواية  طريقة  أن  كما 
وُرويت  ُسبكت  ما  إذا  تأثيًرا  أكثر  مغلوطة  كانت  وإن  المعلومات 
تناسب  وهذه  وشواهد)،  وحركات…  (مشاهد  حكاية  شكل  على 
من  منظومة  شكل  على  األشياء  يرى  الذي  التعقل  من  نماذج 
المشاهد التي تروي الحكاية …. وإذا ما صدرت هذه الحكاية عن 
يكون  وقعها  فإن  للناس،  قدوة  أو  مؤثر  شخص  أو  ثقة  مصدر 

أكبر.
التكرار عامل آخر في انتشار الخرافات واألغلوطات: فمجرد تكرار 
فإنها  ونقاشها  وتلقيها  صوابها  عن  النظر  بغض  المعلومات 

تصنع تأثيًرا على الناس إدراًكا وسلوًكا وفعًال.
متعددة،  وأوقات  متعددة  جهات  من  صدر  إذا  وخاصة  فالتكرار 
للتلقي  القابل  البشري  فإنها سوف تتسرب إلى أعماق اإلدراك 
دون التفكير بنقاش أو نقد هذه المعلومات، فتختزن في ذاكرته 

وتصبح من العتاد المعرفي الذي ينافس الحقائق الموضوعية.
لقد وضع ابن خلدون مقدمته الشهيرة بدوافع أهمها ما رآه عند 
المؤرخين من سرد حكايات وقصص ووقائع ال يمكن أن تستقيم 
مع طبائع العمران وطبائع األشياء. فكل أمر اجتماعي أو مادي 
أو فكري. له حدود وطبائع ينبغي معرفتها وعدم تجاوزها في 
وال  األمور  يستسهلون  الذين  ولكن  والعمل.  والفكر  التصور 
رواية  عن  يتورعون  ال  فإنهم  الطبائع  هذه  في  بعمق  يبحثون 
مولعة  يبدو  والنفس  والعجيبة،  الغريبة  الروايات  وتقبل  وسرد 

بالعجائب والغرائب.

المنطقية  العلمية  التفسيرات  عن  بعيًدا  اإلنسان  ينحو  لماذا 
يلقي  األقل  يتمكن من تفسيرها علمًيا، على  لم  لألحداث؟ وإن 
بالغرائب  مغرم  اإلنسان  هل  العلمي؟  الشك  من  ظالًال  عليها 
لذة  التفسيرات فيها  البعيدة؟ هل هذه  والتفسيرات  والعجائب 
عقلية وتخدير شمولي يبدد القلق والشك العلمي؟ هل الناس 
مشدودون نحو الغرائب واألمور غير المنطقية التي تجلب لهم 
في  تكن  لم  لو  حتى  المادي  الربح  حتى  أو  الفرح  أو  السعادة 

حدود المعقول.
الثقافات  مختلف  من  الناس  من  كبيرة  أعداد  وقوع  نفسر  كيف 
التعليم  منخفضي  يكونوا  قد  محتالين  براثن  في  والمهن 
االستثمارية  والخدع  البورصات  ظواهر  في   – والخبرة  والثقافة 
خدع  كافة؟  اإلنسانية  المجتمعات  تصيب  دورات  في  تتكرر  التي 
المعقول  نطاق  خارج  تقع  أرباح  على  الحصول  في  إغراء  فيها 
والعرف ومع ذلك ال يساورهم شك في أنها مقدمة لمرحلة من 

مراحل الخداع التي تتكرر؟؟ وتعاد الكرة مرات عديدة.
هو  الظاهرة  هذه  عوامل  من  يكون  ربما  كورونا،  جائحة  وفي 
فترة  وفي  يومًيا  اإلنسان  له  يتعرض  الذي  المعلوماتي  الزخم 
وجيزة ومن مصادر مختلفة موثوقة وغير موثوقة حول كورونا 
شيوع  في  وساسة  وعلماء  أطباء  شارك  وقد  وأسبابها. 
الغموض والتناقض بخصوص الفايروس وأسبابه وتأثيراته. وهذا 
عن  البحث  إلى  الناس  بعض  يدفع  المصادر  متعدد  التشويش 
وترضي  المعرفية  رغباتهم  تشبع  وتفسيرات  معلومات  مصادر 

منظومتهم اإلدراكية والعاطفية.
المعلومات  مع  إدراكيا  اإلنسان  يتعامل  ال  السياق  هذا  وفي 
معاملة موضوعية ويقارن ويوازن بينها، ولكنه يختار بناء على 
تأثيرات تجعله يميل إلى معلومات دون غيرها ويصدق أموًرا غير 
منطقية كما سوف تبدو. ويمكن القول إن هناك عوامل متعددة 
المعلومات،  مع  تعامله  وكيفية  اإلنساني  اإلدراك  على  تؤثر 

ونذكر منها:

16

 العدد 41 - نيسان/أبريل 2020



والحكيم  يشك،  والعالم  يؤكد،  ”الجاهل  القول  ألرسطو  ينسب 
يتروى“. ما يجب فعله هو التربية العقلية المنهجية وهذه هي 
وليست  الجامعي.  التعليم  وخاصة  للتعليم  األساسية  الوظيفة 
وظيفته فقط تخريج متخصصين ومهنيين، ولكن أن يرّبي ويصنع 
أناًسا متنورين أحرار التفكير لديهم حصانة فكرية ومنهجية ضد 
السامية  الوظيفة  واالستخفاف.  والخداع  والضالل  الجهالة 
الشك  يكون  علمية  عقليات  يصنع  أن  هي  العالي  للتعليم 
هو  البرهان  عن  والبحث  التحقق  إلى  يؤدي  الذي  العلمي 
سمتها ”قل هاتوا برهانكم“. وقد قيل ألحد العلماء كما يرد في 
اليقين“.  عن  محاماة  قال  الشك،  كثير  أنت  ”لماذا  التراث،  أدبيات 
ال  الواقعي  والبحث  العلمي  بالشك  يصان  أن  يجب  اليقين  نعم 
أيا كان  المتهورين  أو  المشعوذين  التقبل والوقوع في مصائد 

موقعهم ومكانتهم.
البحث العلمي والتحليل المنطقي فيهما تعب ومشقة، وكذلك 
الحقيقة مرة. والنظرية تريح من ذلك، وكما يقال ”النظرية توقف 
التفكير“. وعلى ذلك فالعلم يعرف أيًضا بأنه ”مقبرة النظريات“، 
ألنه يفند ويفحص ويمحص، والنظرية العلمية من أهم صفاتها 
أنها ”قابلة للدحض“، فإن لم تكن كذلك فهي غير علمية، أوهام 
أو قناعات أيديولوجية. لذلك ال بد من التربية العلمية المنهجية 
األسطورية  واالدعاءات  العلمي،  النظر  بين  تميز  التي 

ا كان مصدرها. åوالشعوذات أي

ينعمون  الذين  نسفه  أم  الخاطئة،  المعلومات  ننتقد  هل 
والتسفيه،  النقد  بقدر  إنه  تقوالن  والتجربة  الحكمة  بالخرافة؟ 
يكون التمسك بالخرافة والمعلومات المغلوطة أكثر عناًدا. ولكن 
والحقيقية،  الصحيحة  والمعلومات  المعرفة  نشر  هو  األنسب 
اإلنسانية  التجارب  فخالصة  مؤثرة.  مناسبة  بطرق  نشرها  وتتابع 
في البحث تشير إلى أنه من األفضل العمل على بناء سلوك أو 
مكافحة  أو  نقد  في  الكبيرة  الجهود  بذل  من  إيجابي  فكر 
ومحاربة مفاهيم مغلوطة أو سلوكيات خاطئة. العمل اإليجابي 

أفضل تأثيًرا في النفس وأكثر نجاعة واحتمالية في التأثير.
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معهد  في  االجتماعي  العمل  برنامج  إلى  منتسبين  كطالب 
الدوحة للدراسات العليا، يتحتم علينا إنجاز ما مجموعه 750 ساعة 
اختيار  في  يد  لنا  يكن  لم  األول  الدراسي  الفصل  في  ميدانية. 
للتدريب  األول  المكان  فكان  فيها،  سنتدرب  التي  المؤسسة 
الميداني هو مركز "الشفّلح" لألشخاص ذوي اإلعاقة. يتميز هذا 
ويستقبل  الحديثة،  والتأهيل  اإلدماج  ألساليب  بمواكبته  المركز 
أنواع إعاقاتهم ولكنه يختص أكثر باإلعاقة  ذوي اإلعاقة بكافة 

الذهنية، ويتبع لمؤسسة قطر للعمل االجتماعي.
من  الهدف  كان  لكن  األول،  اختياري  تكن  لم  اإلعاقة  ذوي  فئة 
بالتدرب مع فئات لم يسبق  التدريب إكسابي خبرات جديدة  هذا 
لي التعامل معها. في وقت الحق من التدريب، تعلمت مهارات 
كثيرة في المركز، فهو متنوع الخدمات، وال بد أن تشعر بالفخر 

واالطمئنان لوجود عناية بهذا القدر بذوي االحتياجات الخاصة. 
لذوي  العالمي  الدوحة  مركز  على  بالصدفة  تعرفت  مدة  بعد 
دولية،  تطوعية  بمنصة  تطوعي  خالل  من  الخاصة،  االحتياجات 
في  بمهمة  المشاركة  لي  أتاحت  التي   "Bevol-بيفول" منصة 
وهي  السعيد،  هال  الدكتورة  المهمة  مديرة  كانت  قطر.  دولة 
ماجستير  مع  نفسية  ومعالجة  دكتورة  المركز،  مدير  نفسها 

ودكتوراه في التربية الخاصة، التوحد والدمج. 

في مركز الدوحة العالمي يستخدم العالج بالفن، وهو أمر جديد 
العالج قليًال ما يستخدم في منطقتنا برغم  النوع من  كلًيا، هذا 
األردن رفقة زمالئي كان  تدريب ميداني لي في  فعاليته. في 
والطفل،  لألسرة  رانيا  الملكة  مركز  في  يستخدم  بالفن  العالج 
هذه  سنوات،  منذ  عليه  ومدربة  محترفة  تنفذه  التي  األخصائية 
العالمي  الدوحة  مركز  قبل  أعرفها  التي  الوحيدة  المؤسسة 
النفسي  العالج  أنواع  كأحد  بالفن  العالج  بتنفيذ  وتقوم 

االجتماعي. 
األطفال  مع  بالفن  العالج  يستخدم  العالمي  الدوحة  مركز  في 
ذوي االحتياجات الخاصة، وهو أمر ملفت فعًال، إضافة إلى غيره 
من األفكار الجديدة والمواكبة، فمثًال استخدام الخطط الفردية 
للتعامل مع ذوي اإلعاقة عبر نموذج جديد يسمى APA  يطبق 
في  زرناها  التي  المؤسسات  إحدى  وفي  "الشفلح"  مركز  في 

األردن وفي هذا المركز أيًضا.

بيسان أبو حميد

برنامج العمل االجتماعي

تأمالت عن األمل، اإلبداع، مواكبة العرص، وأشياء أخرى
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الخاصة، ويتميز  المراكز  المركز من ضمن  الواقع يعتبر هذا  في 
قامت  السعيد  هال  فالدكتورة  ملهمة،  وتأسيس  إنشاء  بقصة 
ومدفوعة  بالفكرة  منها  إيماًنا  الخاصة  نفقتها  على  بإنشائه 
باهتمامها بأسرتها، فابنتها من ذوي اإلعاقة. اهتمت الدكتورة 
السعيد بالبحث والتعلم حول ذوي اإلعاقة وحاجاتهم، وكيفية 
تطوير مهاراتهم، إلى أن وصل بها األمر إلى إنشاء المركز. ربما 

يعتبر إنشاء المركز بهذه الدوافع شيء ملفت ونبيل.
ليوم واحد ضمن فعالية خاصة  التطوع  أتيحت لي فرصة  الحًقا؛ 
بالمركز عبر منصة "بيفول" للتطوع، ومن قبله لقاء تحضيري مع 
المكان، وفوجئت  تعرفت فيه على  المركز  السعيد في  دكتورة 
بوجود مخرجات ملموسة غير األفواج الخريجة من ذوي اإلعاقة، 
المراجع  أجد  ولم  وقتها  عنه  أبحث  كنت  الذي  بالفن  فالعالج 
كتاب  إصدار  وشك  على  السعيد  الدكتورة  أن  لي  تبين  الكافية، 
والعالجات  اإلعاقة  ذوي  حول  المؤلفات  بقية  عن  ناهيك  عنه. 

النفسية وغيرها.
مفهوم  على  بالتركيز  قمت  بي،  الخاص  التخرج  بحث  في 
التقنية  هذه  تركز  السردي  العالج  فحسب  المضيئة"  "اللحظات 
أثناء  ما.  تجربة  أو  قصة  من  الناتجة  اإليجابية  المخرجات  على 
جمعي للبيانات وفي حوار حول هذا العالج مع دكتورة السعيد 
بأنها تستخدم هذا العالج  العالمي، أفادت  الدوحة  مديرة مركز 
لالستشارة  إليها  يتوجهون  الذين  واألشخاص  اإلعاقة  ذوي  مع 

وغيرها.

وعند سؤالها عن القصص واللحظات المضيئة في المركز قدمت 
بالرسم،  السرد  دمج  بينها:  من  أمثلة  عدة  السعيد  دكتورة  لي 
أو  قصته  يكتب  أن  العميل  من  الطلب  حول  الفكرة  وتتمحور 
بالنسبة  ملهًما  نموذًجا  كان  وقد  بالرسم.  عنها  ويعبر  مشكلته 
لي. واستمرت الدكتورة في سرد العديد من قصص النجاح في 
أعتبر  الذي  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  العالمي  الدوحة  مركز 

وجوده لحظة مضيئة.
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العقالء يدركون حتمية أّن الحياة ال تخلو من المعضالت، والحكماء 
فمع  األزمات.  واستثمار  إلدارة  وممارساٍت  أدواٍت  يطّورون 
ومستوياٍت  أنواٍع  إلى  والمجتمعات  األفراد  حاجة  تبرز  التحّديات 
-جائحة  الراهنة  البشرّية  أزمة  وفي  التدخالت.  من  مختلفة 
الخدمات  مقّدمي  على  كبيًرا  العبء  أصبح   (COVID-19) كورونا- 
فمن  المكّونات.  ومختلف  والمنّظمات  والحكومات  األفراد  من 
وجهة نظر العمل االجتماعي ومختّصيه، تحتاج المجتمعات في 
تدخالت  أولها  مستويات،  ثالثة  على  تدخالّت  إلى  األزمات  زمن 
على  وثانيها  والمجموعات،  واألسرة  الفرد  مستوى  على 
على  وثالثها   ،(Communities) المحلّية  المجتمعات  مستوى 

.(Societies) مستوى المجتمعات الكبيرة
أوًال: التدخالت عىل مستوى األفراد واملجموعات

المرض  الخوف من  بأّن  أّكدت جائحة كورونا  األزمات،  كغيرها من 
قد يكون أشّد فتًكا من المرض، وإذا كانت الجائحة قد أوجبت على 
في  جعلتنا  كذلك  فإّنها  صحّية،  تدخالت  إلى  الحاجة  مجتمعاتنا 
يتكامل دور  واجتماعّية، وهنا  نفسية  تدخالّت  إلى  الحاجة  أمس 

المختصين  من  غيره  مع  اإلكلينيكي  االجتماعي  األخصائي 
وغيرهم،  والممّرض  النفسي،  واألخصائي  المختص،  كالطبيب 
هدفه  واحٍد  لفريٍق  األمامّية  الصفوف  في  جميعهم  ليعملوا 
دور  ويمتّد  ا.  åوسلوكي ا  åونفسي ا  åوجسدي ا  åعقلي اإلنسان  صّحة 
األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي لإلسهام في مساعدة الّناس 
على تجاوز مشكالتهم ذات البعد االجتماعي، منطلًقا من مبدأ أّن 
عن  الناتجة  معضالته  تجاوز  على  قادٌر  وأّنه  الخبير،  هو  العميل 
الجائحة. حيث أشارت العديد من اإلحصاءات إلى أّن الحجر المنزلي 
البيت  في  مشكالٍت  عنه  تنتج  الذي  االحتكاك  كثرة  إلى  يؤدي 
حاملٍة  حاالت  وجود  فيها  َتأّكَد  التي  المجتمعات  أّن  كما  الواحد، 
للفيروس يدبُّ الذعُر والخوُف في أفرادها األّصحاء، خاّصة مّمن 
كل  إصابتهم.  ثبتت  الذين  لألشخاص  المغلقة  الدوائر  في  هم 
هذه المشكالت توجب على األخصائي االجتماعي القيام بدوره 
إلى  إضافة  واالجتماعي،  النفسي  الدعم  تقديم  في  المتمثل 

الدور اإلرشادي.

رشدي بامسعود

برنامج العمل االجتماعي

العمل االجتامعي يف زمن األزمات
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Communi-) املحليّة  املجتمعات  مستوى  عىل  التدخالت  ثانيًا: 
(ties

وتصبُح  الواحدة  واألسرة  الواحد  الفرد  المشكلة  تتجاوز  عندما 
والمدن  السكنية  والمناطق  األحياء  مستوى  على  منتشرًة 
الصغيرة، فإّنها تحتاج إلى تدخالت على مستوى تلك المجتمعات، 
في  المتخّصص  االجتماعي  األخصائي  إلى  الحاجة  تكون  وهنا 
المحلّية، من خالل تقديم مشاريع  المجتمعات  العمل مع  مسار 
وبرامج تستفيد منها فئات واسعة من المجتمع. وقد تكون تلك 
التدخالّت على نهج تنمية المجتمع، أو على نهج تنظيم المجتمع 
أو على غيرهما من الُنهج التي تستهدف المجتمعات الصغيرة. 
معروفة  واألحياء  المناطق  بعض  أصبحت  كورونا  جائحة  فمع 
الحاجة  أصبحت  وهنا  المنزلي،  بالحجر  االلتزام  لقوانين  بكسرها 
لتدخالت على مستوى المجتمع من خالل برامج توعوية، وبرامج 
األخصائي  يلجأ  قد  وهنا  وغيرها،  اإليجابّية  العدوى  نشر 
خالله  من  والذي  اإلجماع،  تنظيم  بنهج  لالستعانة  االجتماعي 
المجتمع  أبناء  من  كل  نظر  وجهات  بين  للجمع  سيسعى 
العاملة  والمنّظمات  المصلحة  وأصحاب  والسلطة  المستهدف 
في المجتمع، ليّتفق الجميع على خارطة طريٍق واحدة هدفها 
سالمة اإلنسان وتعزيز رأس المال االجتماعي. كما أّن المجتمعات 
تلّبي  تدخالت  إلى  تحتاج  األزمة  من  اقتصادًيا  تضّررت  التي 
احتياجاتها المعيشّية، وهنا يقوم االخصائي االجتماعي بتطوير 
تدخالت عاجلة تتمّثل في المشاريع والبرامج اإلغاثّية، كما أّن عليه 
المنزلي  الحجر  في  األوقات  استثمار  على  تعين  تدخالت  تطوير 
يقتصر  وال  األسرّية،  المشكالِت  من  ممكن  قدرٍ  بأقل  الخروج  مع 
بل  وتنفيذها  التدخالت  تطوير  على  االجتماعي  األخصائي  دور 
تغذيتها  من  واالستفادة  وتقييمها  متابعتها  في  يستمر 

الراجعة.

(Societies) ثالثًا: التدخالت عىل مستوى املجتمعات الكبرية 
هناك بعض المشكالت التي يتعّدى ضررها األفراد والمجتمعات 
واألقاليم  كالدول  الكبيرة  المجتمعات  إلى  ليصل  الصغيرة 
الدولة،  مستوى  على  لتدخالت  الحاجة  تكون  وهنا  والواليات. 
االجتماعية  السياسات  مستوى  على  التدخالت  في  تتمّثُل 
المنزلي  للحجر  كان  الدول  بعض  ففي  والتشريعات.  والقوانين 
في  اليومي  باألجر  يعملون  الذين  المواطنين  على  كبيًرا  ضرر 
القطاع الخاص، حّتى أّن المعونات التي تقّدمها بعض المنّظمات 
االخصائي  على  وجب  لذا  بالغرض،  تِف  لم  الدول  تلك  في 
االجتماعي في هذه الحالة أن يتعامل مع المعضلة بنظرٍة أشمل 
وأعمق، يطّور على إثرها مقترحاٍت لسياساٍت وقوانين يمكن أن 
تسهم في تقليل حجم الضرر على المدى القصير، وتضمن على 
كانت  حال  في  المجتمع  على  الضرِر  تكراِر  عدم  الطويل  المدى 
بين  طردّية  العالقة  أّن  لنا  يّتضح  وهنا  قادمة.  أزمات  هناك 
لنا  السياسات االجتماعّية واألزمات، ففي وقت األزمات تتكّشُف 
الثغراُت في السياسات، وبناًء عليها نطّور سياساٍت ُتجّنبنا قادم 

األزمات.
لتدخالت  الحاجة  أمس  في  المجتمعات  أّن  الجائحة  أثبتت  ختاًما: 
متخّصصة على مستويات مختلفة إلى جوار التدخالّت الطبّية، كما 
أثبتت أّن لألخصائي االجتماعي حاجة كبيرة ودور محوري، إال أّن 
بعض مجتمعاتنا العربّية واإلسالمّية التزال بعيدًة عن هذا اإلدراك 
ألهمّية دور االخصائي االجتماعي في مختلف األوقات وخصوًصا 
وتدفع  وعيها،  قّلة  ثمار  تجني  بذلك  وهي  األزمات.  زمن  في 
فاتورة ذلك من حساب أبنائها، لكّن األمل ما زال معقوًدا بأن تصل 

مجتمعاتنا للتعامل مع األزمات بوعٍي يفوق االحتياج.
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اللغة  عن  الحديث  تناولت  التي  المختلفة  المدونات  في  ُكّررت 
العربّية في الصومال عبارات معروفة من بينها أن العربية لغة 
الدين ولغة القرآن الكريم، وأنها لغة اختارها الشعب الصومالي 
الصومالي  الدستور  في  جاء  حيث  رسمّية  وطنّية  لغة  لتكون 
الفيدرالي "اللغة الصومالّية هي اللغة الرسمّية، واللغة العربّية 
هي اللغة الثانية". وعلى كل حال، لم يتشّكل إدراج العربّية في 
بين  اإلقليمّية  الدساتير  وفي  الفيدرالّي  الصومالي  الدستور 
الصومالّية،  بجانب  رسمّية  وطنّية  لغة  باعتبارها  وضحاها  عشية 
الشعب  وبمطالبات  بكفاح  طويًال  وقًتا  األمر  استغرق  وإنما 

الصومالي بتاريخ طويل ال يسعني المقاُم هنا للخوض فيه.
الصومالي  السياق  في  للعربية  المثالّية  المكانة  إلى  نظرنا  إذا 
الشعب  وجدان  في  كبيرة  بمنزلة  تتمتع  كانت  أّنها  فنجد 
الكتابة  المكاتبات، ولغة  لغة  كانت  العربية  أّن  لدرجة  الصومالي، 
قبل كتابة اللغة الصومالّية على المستوى األكاديمّي، وذلك أّن 
نشر  وافقت   1950-1960 الوصاية  عهد  في  اإليطالية  اإلدارة 
الرسمّية  الجريدة  في  العربّية  باللغة  كتبت  التي  المقاالت 
الحكومّية "Corriere della Somalia" باعتبارها لغة تحمل الهوّية 

الدينّية للشعب الصومالّي.

حظيت اللغة العربّية في عهد حكومة الثورة بعناية كبيرة بعد 
انضمام الدولة الصومالّية إلى جامعة الدول العربّية 14 نوفمبر 
1974، وقامت الحكومة بوضع تخطيط لغوّي تجاه اللغة العربّية 
حيث عرّبت الثقافة الجماهيرّية من خالل بّث إذاعة مقديشو أربع 
ساعات بالعربّية، وصدرت صحيفة نجمة أكتوبر بالعربية، وتعريب 
أسماء المحالت التجارّية، ونشر دروس تعليم اللغة العربّية في 

جريدة أكتوبر ما عدا يوم الجمعة.
وفي  العشرين  القرن  أواخر  الصومال  في  سائًدا  التعريب  كان 
بدايات القرن الواحد والعشرين، وكانت اللغة العربّية ال تقّل شأًنا 
في  تنعكس  العربّية  اللغة  كانت  حيث  الصومالّية  اللغة  عن 
قضايا  قي  الصومالية  اللغة  مع  وتتقاطع  الصومالّية،  الهوّية 
وفي  أحضانهم  في  ارتمت  ولهذا  ودينّية،  وطنّية  هوياتّية 
اإليجابّية.  منتهى  في  الجماعّية  بذاكرتهم  والتصقت  قلوبهم، 
صراع  في  حاضرة  أصبحت  العربية  اللغة  أن  األمر  في  والطريف 
انهيار  بعد  المتعاقبة  الصومالّية  الحكومات  بين  السياسات 
من  بدًءا  الجهادّية  والجماعات  المركزية  الديمقراطية  الحكومة 
الجهادّية  الشباب  حركة  إلى  الجهادّية  اإلسالمّية  المحاكم 
اإلعالمّي  الخطاب  في  العربّية  اللغة  واسُتخدمت  اإلرهابّية، 

عبد الويل شيخ عمر
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بأناشيد  الناس  وإيذاء  والترويع  بالتهديد  الجهادّية  للجماعات 
تخويفّية وبفتاوى تدميرّية ضّد الدولة الصومالّية االنتقالّية في 
عهد الرئيس شريف شيخ أحمد بعبارات دّونت الذاكرة الجماعّية " 
رمي  إلى  أدى  الذي  األمر  بالشريف"  المسّمى  كفر  دّمروا 
وبأماكن  فيها  محصورة  الجهادّية  الجماعات  بدائرة  العربّية 

محّددة أخرى.
نحن على يقين أن وصف العربّية باإلرهاب اللغوّي فيه نوع من 
العبث، ولكّن  قيمة اللغة العربّية في العام 2009-2008 بدأت 
خالل  عامة  بصفة  يجري  الوضع  وكان  بالتدريج،  وتتراجع  تتناقض 
من  الصومالّيون  يعهدها  لم  سّيئة  صورة  على  العامين  هذين 
قبل، حيث ُهجرت البيوت، وُخربت الطرق، ولم تكن اللغة العربّية 
أكثر حًظا، بل كان مصابها أشّد، واّتجه مسارها فجأة من مستوى 
التربع على الذاكرة الجماعّية بصورة إيجابّية والمناهج التعليمّية 
بالذاكرة  االلتصاق  إلى مستوى  األساسية والثانوية والجامعية 
الجماعات  اتخذت  عندما  وذلك  السلبّية،  بمنتهي  الجماعّية 
اإلرهابّية في الصومال اللغة العربّية الفصحى لغتهم الرسمّية، 
وقت  في  والعنف  القهر  يشبه  شكل  على  بالتعريب  وقامت 

ُخّصت اللغة العربّية باإلرهاب في سياق الغرب.
الحكومّية  المؤسسات  اإلنجليزّية في  اللغة  برز دور    ومن هنا 
الغربّية، وأصبحت  الدول  التي تجد دعًما كبيًرا من  في الصومال 
العالقة  يحاكي  نحو  على  والحكومة  اإلنجليزّية  بين  العالقة 
في  الجهادّية  والجماعات  العربّية  اللغة  بين  "التالزمّية" 

الصومال.
للغة  التداولّي  البراغماتّي  اإلطار  في  النموذجّي  المثال  إن 
السلبّية  النمطّية  الصورة  هو  الصومالّي  السياق  في  العربّية 
التي التصقت بذاكرة الصومالّيين بحّق اللغة العربّية، حتى كادت 
القديمة للغة  السلبّية تحّل محّل الصورة اإليجابّية  هذه الصورة 
قلوب  في  مرموقة  بمكانة  تتمتع  كانت  التي  العربّية 

الصومالّيين.

طرأ  الذي  التغيير  السلبّية  الصورة  لتلك  مثاًال  نضرب  أن  ويمكن 
الصومالّي،  المجتمع  في  العربّية  األسماء  استعمال  على 
سياق  في  صار  الذي  محمد  مثل  مختصرة  أسماء  وتعويضها 

.(MOHA) وَمْوَه (MO) الجيل الجديد َمْو
السابع  الصف  طالب  من  طالًبا  أّن  األسماء  حياة  طرائف  ومن 
اإلعدادي في مدرسة من مدراس مقديشو كان اسمه "أسامة"، 
يريد  أّنه  بحّجة  "أبَرام"  إلى  "أسامة"  غّير اسمه من  ولكّن والده 
الذهاب إلى أمريكا وأّن اإلدارة األمريكّية ال تسمح البنه الدخول 
إلى أمريكا بسبب اسمه، األمر الذي من شأنه أن يكون عائًقا في 

سبيل حصوله على التأشيرة.
خطاب  في  (أخي)  كلمة  مثل  الكلمات  بعض  استعمال  كثر  كما 
اإلرهابّيين، ولهذا أصبح الجيل الجديد ينفر من استخدامها، وينفر 
أيًضا عندما ينادى بـ (أخي) خوًفا من الكلمة وحمولتها السلبية، 
التداولّي،  اإلطار  أخي في  كلمة  (Brother) على  كلمة  ويفّضل 
ألّن كلمة أخي تحمل معنى غير معناها الحقيقّي، وأصبحت تشير 
التي  واألفعال  اإلرهابّية  الجماعات  تعكس  سلبّية  داللة  إلى 
عموًما  والعربّية  خاصة  أخي  كلمة  خسرت  ولهذا  بها،  يقومون 
واإلنجليزية  خاّصة   (Brother) كلمة  أمام  التداولّي  السياق  في 
عمومًا. وتتدّرج اللغة اإلنجليزية في االرتقاء حتى يومنا الحاضر 
وفي  المختلفة  االجتماعّية  األطر  في  العربّية  اللغة  أمام 

ا. åا وبراغماتي åالمؤسسات الحكومّية الرسمية وغير الرسمّية مثالي
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باإلسالم،  يدينون  السنغالي  الشعب  من  الساحقة  األغلبية  إن 
وهم  السكان.  مجموع  من  بالمئة   %97 نسبته  ما  ويمثلون 
وملتزمون  الراسخة،  الدينية  بالتعاليم  بعيد  حد  إلى  ملتزمون 
ركًنا  إليهم  بالنسبة  التأسيسية، والصوم  اإلسالمية  بالقيم  أيًضا 
من أركان اإلسالم، لذلك يستقبل السنغاليون شهر رمضان بأرقى 
العلماء قصيدة في  كبار  أحد  كتب  أن  لدرجة  االستقبال،  أساليب 

الترحيب بالشهر الكريم قائًال فيها:
يا خير ضيف أتى بالبشر والَمَدِد *** فأهًال وسهًال وترحيًبا بال َعَدِد

َدِد ما بِقَرى الطاعات والسَّ ال زلت ضيًفا كريًما زائًرا أبدا *** مكرَّ
هذا من الناحية الفكرية والدينية العقدية، أما من ناحية المالمح 
السنغالي  المجتمع  في  األجواء  إن  القول  يمكن  االجتماعية 
كالمحاضرات،  العلمية  األنشطة  منها  متعددة،  بمالمح  تتميز 

واألعمال االجتماعية األخرى مثل المناسبات واألعمال الخيرية.
من ضمن المالمح الرمضانية في السنغال تنظيم المحاضرات: إذ 
نجد ما يسمى بالمدن الدينية مثل: "طوبى، وِتيَواَواْن، وَكْوَلْخ". 
وهذه المدن ُتعرف بتعاليمها الدينية الراسخة، وتشهد في أيام 
رمضان محاضرات متنوعة من اليوم األول إلى آخر الشهر. وتكون 
المثقفين  أو  العلماء،  أحد  استضافة  طريق  عن  المحاضرات  تلك 
ليلقي  المجتمع  في  المتميزة  والشخصيات  األطباء  من  وحتى 
بّثها مباشرة من الذي يشتغل فيه، ويتم  الجانب  محاضرًة حول 
المسجد إلى المحطات الشبكية المحلية وفي القنوات الرقمية  

يتابعها كل السنغاليين في العالم، يناقشون فيها على سبيل 
كما  االجتماعية،  واألوضاع  والسياسة،  والصحة،  التعليَم،  المثال 
ينظمون حلقات لإلفتاء في نهاية كل أسبوع من أسابيع شهر 

رمضان، باإلضافة إلى صالة التراويح الجماعية.
وهناك أيًضا األعمال االجتماعية الخيرية: فهي من أكبر وأنشِط 
الفعاليات االجتماعية في هذا الشهر. يقوم الشباب تقريًبا من 
بتنظيم "حلقات إفطار" وذلك من خالل  السنغال  كل مدينة في 
إعداد أطعمة وأشربة وما في معناهما من خيرات الضيافة، ثم 
إلى  بها  يذهبون  أو  الشوارع،  في  للناس  يقدمونها 
الناس المحاضرات كما يحدث في  الجوامع/المساجد حيث يحضر 
طوبى، أو يزورون المستشفيات والسجون. بل في بعض األحيان 
ينظمون محاضرات في السجون أيًضا. فهناك جماعة في مدينة 
"ُجْربْل" تقوم في كل جمعة بنحر ما يقرب مئات من األبقار، ثم 
مدينة  إلى  مشًيا  ويحملونها  األشكال،  أحسن  على  يجّهزونها 
في  للناس  ويقدمونها  "المريدية"  الطريقة  عاصمِة  طوبى 

البيوت، لكن النصيَب األوفر يذهب للجامع الكبير فيها.
هناك شيء آخر طريف جًدا في السنغال الذي يشتهر مجتمعه 
بتعدد الزوجات. والمعروف عادًة أن هناك معاداة ما بين الضّرات، 
وهو  وطريف،  غريب  بشكل  يتصرفن  السنغال  في  الضّرات  أن  إال 
"سكر  بتقديم  العربية  إلى  يترجم  بما  رمضان  في  يقمن  أنهن 
شهر رمضان" فهو عبارة عن تجهيز ما تسير من األكل والشرب 
لضراتهن  ويقدْمنها  والمجوهرات  والحلي  الغالية  واأللبسة 
يقدمن  أحياًنا  والبعض منهن  األسرية،  للعالقات  تعبيًرا وتوطيًدا 
العمرة،  ألداء  تذاكر  يقدمن  كما  بيوت،  أو  سيارات،  مفاتيح  حتى 

فاألمر يرجع إلى مستوى ثروة األسرة وقدراتها المادية. 
بقرابة  تتميز  رمضان  شهر  خالل  السنغال  في  األجواء  إن  ختاما؛ 
القرآن  بقراءة  األرواح وترتقي  اجتماعية وأسرية جميلة، تعيش 
محاضرات  األساتذة  يلقي  التلفاز،  قنوات  في  الدينية  والحلقات 
أيًضا على الهواء مباشرة، وال يتصرف أغلب الناس بتصرفات مخلة 
الجيران  فيشاركون  العيد،  أيام  إلى  يكون  هكذا  الدينية.  بالقيم 
غير  الجيران  إلى  الهدايا  ويرسلون  واألفراح،  التهاني  واألحباء 
المسلمين بل في بعض األحيان يزورونهم في البيوت لإلفطار 

معهم.

محارضات وأعامل خريية.. أجواء رمضان يف السنغال
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إضاءات تدريبية

إدارة العالقات العامة اإللكرتونية 

       األربعاء 29 أبريل 2020

إدارة ما بعد األزمة 

      األربعاء 6 مايو 2020

املسؤولية املجتمعية

       األحد 10 مايو 2020

الذكاء العاطفي

       األربعاء 13 مايو 2020

الدورة الثانيةالدورة األوىل

الدورة الرابعةالدورة الثالثة

دورات أسبوعية مجانية

تنطلق جميع الدورات عند الثالثة بعد الظهر

ملزيد من االستفسارات أو التسجيل

العليا مجموعة  للدراسات  الدوحة  للتدريب واالستشارات يف معهد  سيطلق مركز االمتياز 

من الربامج والدورات التدريبية املجانية خالل شهر رمضان املبارك وفق التفاصيل التالية:

Email: ectc@dohainstitute.edu.qa

5040 4472

3375 0636

5555 9698



شــــــاورين...

يطلق مركز االمتياز للتدريب واالستشارات عرب مكتب شاورين
حملة استشارية مجانية عن بعد ملدة أسبوع

ملزيد من االستفسارات

55559698   33750636   50404472
Email: ectc@dohainstitute.edu.qa

انضـم إلينا
يف القاعة الصوتية

• استشارات اجتامعية

• استشارات إدارية     

• استشارات تربوية
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باإلسالم،  يدينون  السنغالي  الشعب  من  الساحقة  األغلبية  إن 
وهم  السكان.  مجموع  من  بالمئة   %97 نسبته  ما  ويمثلون 
وملتزمون  الراسخة،  الدينية  بالتعاليم  بعيد  حد  إلى  ملتزمون 
ركًنا  إليهم  بالنسبة  التأسيسية، والصوم  اإلسالمية  بالقيم  أيًضا 
من أركان اإلسالم، لذلك يستقبل السنغاليون شهر رمضان بأرقى 
العلماء قصيدة في  كبار  أحد  كتب  أن  لدرجة  االستقبال،  أساليب 

الترحيب بالشهر الكريم قائًال فيها:
يا خير ضيف أتى بالبشر والَمَدِد *** فأهًال وسهًال وترحيًبا بال َعَدِد

َدِد ما بِقَرى الطاعات والسَّ ال زلت ضيًفا كريًما زائًرا أبدا *** مكرَّ
هذا من الناحية الفكرية والدينية العقدية، أما من ناحية المالمح 
السنغالي  المجتمع  في  األجواء  إن  القول  يمكن  االجتماعية 
كالمحاضرات،  العلمية  األنشطة  منها  متعددة،  بمالمح  تتميز 

واألعمال االجتماعية األخرى مثل المناسبات واألعمال الخيرية.
من ضمن المالمح الرمضانية في السنغال تنظيم المحاضرات: إذ 
نجد ما يسمى بالمدن الدينية مثل: "طوبى، وِتيَواَواْن، وَكْوَلْخ". 
وهذه المدن ُتعرف بتعاليمها الدينية الراسخة، وتشهد في أيام 
رمضان محاضرات متنوعة من اليوم األول إلى آخر الشهر. وتكون 
المثقفين  أو  العلماء،  أحد  استضافة  طريق  عن  المحاضرات  تلك 
ليلقي  المجتمع  في  المتميزة  والشخصيات  األطباء  من  وحتى 
بّثها مباشرة من الذي يشتغل فيه، ويتم  الجانب  محاضرًة حول 
المسجد إلى المحطات الشبكية المحلية وفي القنوات الرقمية  

دعوة للكتابة يف زاجل

تصدر شهرية  الكـــرتونية  نرشة  زاجل 

الخارجية والعالقات  االتصال  إدارة  من 

يســـرّنا تلّقــي مشاركاتكم واقرتاحاتكم 

ومالحظــاتكم عىل العنـــوان التالـــــي:

za je l@doha ins t i tute .edu .qa
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