
1

فتح باب القبول يف معهد الدوحة للدراسات العليا 

للعام الجامعي 2016 - 2017

كلمة العدد

زاجل يف عددها التجريبي

 إّنـه لمـن دواعـي سـرورنا أن نرحـّب بكـم فـي 
العـدد التجري�بـي من نشـرة زاجـل كمجلة دورية 
تصـدر عـن إدارة االتصـاالت والعالقات الخارجية. 
نهـدف مـن خاللهـا إلى تعزيـ�ز التواصـل الفّعال 
بـن جميـع األقسـام والقطاعـات فـي معهـد 
بمنزلـة  ت�كـون  وأن  العليـا،  للدراسـات  الدوحـة 
مـن  المعهـد  بـه  يزخـر  مـا  لـكل  اتصـال  حلقـة 

نشـاط علمـي وثقافـي واجتماعـي.

ارت�أينـا تسـمية النشـرة زاجـل نسـبة إلـى ذلـك 
دور  لـه  كان  الـذي  الحمـام  أنـواع  مـن  النـوع 
فـي  والتواصـل  االتصـال  عمليـة  فـي  مهـم 
فـرات زمنيـة معينـة ومـا يؤديـه مـن خدمـات 
بدورنـا  ونحـن  الرسـائل،  نقـل  جليلـة  فـي 
نرغـب عـر هـذه النشـرة في التواصـل الدائم 

معكـم.

أهـم  مـن  مجموعـة  العـدد  هـذا  يتضمـن 
الخاصـة  والنشـاطات  األخبـار  والمواضيـع 
أن  آملـن  عليهـا  الضـوء  تسـليط  أردنـا  التـي 
تنـال إعجابكـم. وهـي مناسـبة لنشـكر كل مـن 
الضـوء،  النشـرة  هـذه  تـرى  أن  فـي  سـاهم  
وقـّدم لنـا مشـورة أو دعًمـا ، أو مـن شـّد على 
البـدء. علـى  فحفّزنـا  الطيبـة  بالكلمـة  أيدينـا 

وفـي الختـام، وإذ يحدونـا األمـل أن تلقـى هذه 
لديكـم  الحسـن  القبـول  “التجري�بيـة”  النشـرة 
وأن تحقـق أهدافهـا ومبتغاهـا؛ فإنـه يسـعدنا 
تواصلكـم معنـا بتقديـم مسـاهمات�كم والتعرف 
لـكل  الدعـوة  هـذه  ولت�كـن  نشـاطات�كم؛  علـى 
وهيئـة  وموظفـن  طالًبـا  المعهـد  منتسـبي 
مـن  القادمـة  األعـداد  فـي  للمشـاركة  تدريـس 
تسـليط  فـي  ترغبـون  ومواضيـع  مقـاالت  خـالل 

عليهـا. الضـوء 

التجري�بـي  عنـد  العـدد  يرتقـى  أن  كبـر  أملنـا 
مسـتوى  الطموحـات، فـإن كان ذلـك فـذاك مـا 
نبغـي، وإن كان غـر ذلـك، فننتظـر منكم ما يرفع 

تطلعات�كـم. مسـتوى  فـي  وي�جعلنـا  التحـدي، 

خالد وليد محمود 

رئيس قسم اإلعالم واالتصال

يف هذا العدد

علمـي 	  تعـاون  اتفاقيـات  خمـس  توقيـع 
وأكادميـي بـن معهـد الدوحـة وعـدد مـن 

الجامعـات

املؤمتـر الـدويل الخامـس عـر ملنظمـة 	 
اقتصاديـي الـرق األوسـط برعايـة رئيـس 

مجلـس الـوزراء يف دولـة قطـر

نشاط مركز اإلمتياز للتعليم التنفيذي 	 

زيـارة وفـد مـن الجامعـة األهليـة يف البحرين 	 
إىل معهـد الدوحـة للدراسـات العليـا

كتابـه 	  حـول  يحـارض  زريـق  إيليـا  الدكتـور 
يف  الكلونيـايل  إرسائيـل  “مـروع 

الوحشـية”. املطـاردة  فلسـطن: 

 أخبار الكليات: 	 

      - كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية
     - كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية

كلمـة الدكتـورة هنـد املفتـاح يف منتـدى 	 
دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة.

احتفـال املعهـد باليـوم الوطنـي لدولـة قطر	 

زيارة طالب معهد الدوحة للدراسات   العليا لدرب الساعي

صور املبنى الجديد ملعهد الدوحة   للدراسات العليا

صدر حديثًا

الفلسـطينية:  “الكينونـة  كتـاب 
الهويـة  عـن  شـخصية  شـهادات 

الغـرب” يف  الفلسـطينية 

كتاب “مروع إرسائيل 
الكلونيايل يف فلسطن: 

املطاردة الوحشية”

املعهد يف اإلعالم

مقابلة الدكتور يارس سليامن معايل    رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا
مع فضائية الروق.

كلمة الدكتور خليل العناين يف ندوة   "أدوار ومسؤوليات الالعبن املحلين"

الدكتور إيليا زريق: “علم االجتامع”   سقط من ذاكرة الدول العربية

الدكتـور  املولودي األحمـر، يف برنامج    الليرباليـون غـاب  هـل   : العمـق”  “يف 
عن الربيع العريب؟ 

يف  األفنـدي  الوهـاب  عبـد  الدكتـور    برنامـج “يف العمق”: العرب والتحول
املشـكلة؟ الدميقراطي..مـا 

مؤمتـر  عـي:  يوسـف  حسـن  الدكتـور    يبحـث األوسـط”  الـرق  “إقتصاديـي 
الخليـج عـى  وإنعكاسـها  النفـط  أسـعار 

مشـاركة أسـاتذة مـن معهـد الدوحة    يف نـدوة اللغـة العربيـة يف بيئـات
مختلفـة ومجـاالت 

الدكتـورة  هنـد املفتـاح ضمـن أقوى    50 شخصيــــة مؤثـــّـرة فــي اإلعـــالم
القطـري االجتامعـي 

zajel@dohainstitute.edu.qaنرة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 

Israel’s 
ColonIal ProjeCt 

in Palestine
Brutal Pursuit

elia Zureik

This is a tour de force that examines in 
often distressing detail the character of 
settler colonialism in Israel/Palestine. Its 
special contribution is to argue that for 
decades, surveillance in multiple forms 
has been a central form of governance 
enabling the Israeli regime. Its meticulous, 
measured and mature scholarship makes 
it indispensable to our understanding of 
the past, present and possible futures of 
Israel and the Palestinians.
David Lyon, Director of the Surveillance 
Studies Centre, Queen’s University

In this book, Zureik articulates the 
centrality of bio-political racism in the 
Israeli settler colonial surveillance regime. 
By historicizing Israel’s colonialism, he turns 
our attention to the devastating power of 
surveillance in the present time, or what he 
calls the “brutal pursuit” to monitor people 
and masses of information. Through his 
work, the author continues his already 
outstanding and original contributions to 
surveillance and settler colonial studies, 
as well as to our expanding knowledge 
and understanding of the continued 
dispossession of Palestine.
Nadera Shalhoub-Kevorkian, Lawrence 
D. Biele Chair in Law, Hebrew University of 
Jerusalem

Decades of careful reading, writing, and 
research have gone into this impressive 
volume; a must-read for serious scholars 
of Palestine, Israel, and the Middle East.
James Ron, Harold E. Stassen Chair 
of International Affairs, University of 
Minnesota
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Routledge titles are available as eBook 
editions in a range of digital formats

Cover image: © Getty Images

colonialism has three foundational concerns 
– violence, territory, and population control 
– all of which rest on racialist discourse 
and practice. Placing the Zionist project in 
Israel/Palestine within the context of settler 
colonialism reveals strategies and goals 
behind the region’s rules of governance that 
have included violence, repressive state 
laws, and racialised forms of surveillance.

In Israel’s Colonial Project in Palestine: 
Brutal pursuit, Elia Zureik revisits and reworks 
fundamental ideas that informed his first work 
on colonialism and Palestine three decades 
ago. Focusing on the means of control that 
are at the centre of Israel’s actions toward 
Palestine, this book applies Michel Foucault’s 
work on biopolitics to colonialism and to 
the situation in Israel/Palestine in particular. 
It reveals how racism plays a central role 
in colonialism and biopolitics, and how 
surveillance, in all its forms, becomes the 
indispensable tool of governance. It goes on 
to analyse territoriality in light of biopolitics, 
with the dispossession of indigenous people 
and population transfer advancing the 
state’s agenda and justified as in the interests 
of national security. The book incorporates 
sociological, historical and postcolonial 
studies into an informed and original 
examination of the Zionist project in Palestine, 
from the establishment of Israel through to 
the actions and decisions of the present-day 
Israeli government.

Providing new perspectives on settler 
colonialism informed by Foucault’s theory, 
and with particular focus on the role played 
by state surveillance in controlling the 
Palestinian population, this book is a valuable 
resource for students and scholars interested 
in the Arab-Israeli Conflict and Colonialism.

Elia Zureik is head of the department of 
sociology and anthropology at the Doha 
Institute for graduate studies in Qatar, and 
is professor emeritus of sociology at Queen’s 
university in ontario.
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routledge studies on the 
arab–israeli conflict
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حوار الشهرتصميمإشراف
شدا سلهبأحمد حلميخالد وليد محمود

حوار الشهر

مــع انطــالق العــدد التجري�بــي لنشــرة “زاجــل”، خصصنــا هــذه الزاويــة 

للحديــث مــع الدكتــورة دانــة علــوان األســتاذ المســاعد فــي قســم 

علــم اإلجتمــاع واألنرثوبولوجيــا

https://www.youtube.com/watch?v=LLw5VlNLacI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LLw5VlNLacI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LLw5VlNLacI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h6gfcMqXo9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h6gfcMqXo9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h6gfcMqXo9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h6gfcMqXo9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bpNz4Gq66QI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=bpNz4Gq66QI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=bpNz4Gq66QI&app=desktop
http://alarab.qa/story/743353/%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://alarab.qa/story/743353/%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://alarab.qa/story/743353/%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2016/1/18/%D9%87%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2016/1/18/%D9%87%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2016/1/18/%D9%87%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2016/1/18/%D9%87%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9
http://www.al-sharq.com/news/details/376438#.VpScerPouzl
http://www.al-sharq.com/news/details/376438#.VpScerPouzl
http://www.al-sharq.com/news/details/376438#.VpScerPouzl
http://www.al-sharq.com/news/details/376438#.VpScerPouzl
http://www.qna.org.qa/News/15122618060046
http://www.qna.org.qa/News/15122618060046
http://www.qna.org.qa/News/15122618060046
http://www.qna.org.qa/News/15122618060046
http://elmaam.com/Reports/Elmaam-Report-2015.pdf
http://elmaam.com/Reports/Elmaam-Report-2015.pdf
http://elmaam.com/Reports/Elmaam-Report-2015.pdf
http://elmaam.com/Reports/Elmaam-Report-2015.pdf
http://elmaam.com/Reports/Elmaam-Report-2015.pdf
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
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 فتح باب القبول يف معهد الدوحة للدراسات العليا

للعام الجامعي 2017-2016

أعلــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا فتــح بــاب القبــول اعتبــاًرا مــن 
 2016 مــارس  آذار/   31 حتــى   2015 ديســمر  األول/  كانــون  مــن  األول 
الجامعــي  للعــام  العليــا  الدراســات  برامــج  االلتحــاق  الراغبــن  للطلبــة 
وتنــاول  المعهــد  صحفي عقــده  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء   .2016 المقبــل 
آخــر المســتجدات بالمعهــد وخططــه المســتقبلية، وذلــك بحضــور رئيــس 
الرئيــس  ونائــب  معالــي،  ســليمان  ياســر  الدكتــور  بالوكالــة  المعهــد 
للشــؤون اإلداريــة والماليــة الدكتــورة هنــد المفتــاح، واالســتاذ الدكتــور 
عبــد الرحيــم بنحــاده العميــد المشــارك فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة 
واإلنســانية ورئيــس لجنــة اســتقطاب الطــالب، وبحضــور مجموعــة مــن 

صحفيــي وكاالت األنبــاء العرب�يــة واألجنبيــة فــي دولــة قطــر.

فــي بدايــة اللقــاء، تحــدث الدكتــور ياســر عــن فكــرة معهــد الدوحــة التــي 
إلرســاء  المتواصــل  العمــل  مــن  ســنوات  أربــع  لجهــود  تطبيًقــا  جــاءت 
ثّلــة  نهضــة علميــة فــي قطــر والمحيــط العربي، وذلــك باســتقطابها 
مــن األســاتذة المميزيــ�ن والقادريــ�ن علــى إعــداد جيــل أكاديمــي متمكــن، 
يعتمــد اللغــة العرب�يــة لغــة بحــث وتدريــس جنًبــا إلــى جنــب مــع اللغــة 
اإلنجليزيــة، إضافــة إلــى قيــام المعهــد بعقــد العديــد مــن االتفاقيــات مــع 
جامعــات عرب�يــة بهــدف تســهيل عمليــة اســتقطاب الطــالب التــي ســتفتح 

أبوابهــا األســبوع القــادم.

ــاح عــن أهــم اإلنجــازات التــي ُســجّلت  فيمــا تحدثــت الدكتــورة هنــد المفت
فــي رصيــد معهــد الدوحــة خــالل الســنوات األربــع الماضيــة إلــى اليــوم، 
والمتمثلــة فــي إطــالق 13 برنامج أكاديمي واســتقطاب أفضل األســاتذة 
والطــالب، وحصــول المعهــد علــى ترخيــص مــن المجلــس األعلــى للتعليــم 
ــل صنــدوق البحــث القطــري، إضافــة  واعتمــاده كمكتــب للبحــوث مــن قب
إلــى المؤتمــر االقتصــادي األول والــذي ســيعقد فــي مــارس القــادم 
ــات أســعار النفــط، عــالوة علــى فتــح بــاب القبــول اإللكرونــي  حــول تقلّب
للمعهــد فــي األول فــي ديســمر. وفــي هــذا الشــأن، اشــارت الدكتــورة 
هنــد الــى التــزام المعهــد بوضــع أولويــة لقبــول الطلبــة القطريــ�ن فــي 

الرامــج المطروحــة بمــا فــي ذلــك وضــع اســراتيجية الســتقطابهم.

مــن جهتــه صــّرح الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــاده، بقولــه: “نســعى لقبــول 
طــالب أظهــروا تميــًزًا في مجاالت دراســاتهم في مســتوى البكالوري�وس، 
وي�رغبــون فــي االلتحــاق برامــج للدراســات العليــا فــي المعهــد وبهــذا 
برامــج  للتعريــف  الدولــة  فــي  جامعــات  مــع  للتعــاون  نســعى  الصــدد، 
المعهــد.  كمــا ننــوي زيــارة عــدٍد مــن الجامعــات العرب�يــة وعقــد اتفاقيــات 
تفاهــم معهــا ت�تيــح لنــا اســتقطاب نخبــة مــن الطــالب العــرب المتميزيــ�ن “. 
كمــا تحــدث بنحــاده عــن منهجية االســتقطاب المفتــوح لكافة طــالب الوطن 
العربــي القادريــ�ن علــى المشــاركة فــي ت�كويــ�ن نخبــة عرب�يــة فــي مجــاالت 

العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية واإلداريــة.
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حوار مع الدكتورة دانة علوان

رحلة يف الجامعات األمريكية والكندية تتوج بالعمل يف معهد الدوحة للدراسات العليا

“زاجــل”،  لنشــرة  التجري�بــي  العــدد  انطــالق  مــع 
خصصنا “حوار الشــهر” كنافذة نســلط من خاللها 
التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  أحــد  علــى  الضــوء 
ــة  فــي المعهــد، فــي هــذا العــدد تجــري الطالب
شــدى ســلهب وهــي طالبــة إعــالم ودراســات 
ثقافيــة مــع الدكتــورة دانــة علــوان، األســتاذة 
فــي قســم علــم االجتمــاع واالنرثوبولوجيــا فــي 
معهــد الدوحــة للدراســات العليا لتحدثنــا أكرث عن 

نفســها وتجربتهــا التدريســية والبحثيــة.

يف البداية حدثينا من هي دانة علوان؟

األدب  درســت  فلســطينية،  عرب�يــة  امــرأة  أنــا 
عــام  لمــدة  الرمــوك  جامعــة  فــي  اإلنجليــزي 
دراســية  منحــة  علــى  حصلــت  ثــم  ومــن  واحــد 
 La جامعــة  فــي  البكالوريــ�وس  درجــة  إلكمــال 
Roche College  فــي أمــركا. كّرســت نصــف حياتــي 
فــي العمــل األكاديمــي، فقــد حصلــت أيضــًا علــى 
  Georgetown جامعــة  فــي  ماجســتر  منحــة 
إلكمــال مســرتي فــي األدب اإلنجليــزي، وصــواًل 
فــي   Queen’s جامعــة   فــي  الدكتــوراة  إلــى 
كنــدا. أمــا عــن نشــاطاتي السياســية فأنــا مهتمــة 
بالحــركات التضامنيــة والتحرريــة مع فلســطن ضد 
االســتعمار الصهيونــي. إضافــة إلــى اهتمامــي 
المــرأة  بحيــاة  ُتعنــى  التــي  النســوية  بالحــركات 
المهمشــة دينيــًا وعرقيــًا واجتماعيــًا. فــي حــن 
كبــر فــي  لــه دور  السياســي كان  أن نشــاطي 
الت�أثرعلــى عملــي األكاديمــي والمنهجيــة التي 
اتبعهــا فــي التدريــس فــي جامعــات عــدة، كانــت 
المــرأة  دراســات  قســم  فــي  كأســتاذة  آخرهــا 
ســراكوز  جامعــة  فــي  االجتماعــي  النــوع  و 
نيويــ�ورك.   واليــة  فــي   )Syracuse University(

ما الذي جذبك للعمل يف معهد الدوحة 

للدراسات العليا؟

بعــد 17 عامــًا مــن العمــل ُمتنقلــة بــن أمــركا وكنــدا، 
أصبــح لــدّي اهتمــام بالعــودة للتدريــس فــي بلــد 
حيــث  فــي قطــر،  مــا وجدتــه  عربــي، وهــذا فعــالً 
الدوحــة  معهــد  بهــا  يتمتــع  التــي  الخصائــص  أن 
للدراســات العليــا بكونــه المعهد الوحيــد عرب�يًا الذي 
اســتطاع أن يدمــج البحــث العلمــي بالتعليــم، مــن 
خــالل نخبــة مــن االســاتذة والباحثــن واألكاديميــ�ن 
الشــغوفن  الطلبــة  مــن  ثّلــة  بتدريــب  المهتمــن 

القادمــن مــن كافــة أرجــاء الوطــن العربــي.

حدثينا عن اهتامماتك البحثية وتجربتك 

يف هذا املجال بشكل عام.

الجــزء  فركــز  البحثيــة  أعمالــي  إلــى  بالنســبة 
خاصــة  المــرأة  ضــد  العنــف  علــى  منهــا  األكــر 
المجتمعــات  فــي  الشــرف”  “جرائــم  يعــرف  مــا 
والواليــات  كنــدا  فــي  المســلمة  أو  العرب�يــة 
الحكومــات  توظف هــذه  وكيــف  المتحــدة، 
الخطــاب فــي مجتمعاتهــا لخلــق وادارة االختــالف 
بلدانهــا. واآلن  فــي  المتنوعــة  الجماعــات  بــن 
اعمــل علــى اصــدار كتــاب حــول هــذا الموضــوع، 
أمــا االتجــاه االخــر معنــي بشــكل كبــر بمســألة 
“التضامن” بن الفلســطيني�ن والســكان االصلي�ن 
“native” فــي  كل مــن كنــدا والواليــات المتحــدة. 
الجماعــات فــي  تجــارب هــذه  واالســتفادة مــن 
مواجهة السياســات االستعمارية التي يخضعوا 
لها.إضافــة إلــى  عملــي كمحــرر مشــارك لمنتدى 
والــذي  االمريكيــة”  الدراســات  فــي  “فلســطن 
كمــا   American Quarterly فــي  مؤخــرا  نشــر 

اعمــل علــى الت�أريــ�خ للعالقــة بــن مراكــز البحــث 
الجامعــات  فــي  المــرأة  بدراســات  تعنــى  التــي 
االمريكيــة وت�أثرهــا  فــي واقــع الحراك النســوي 
وخطابــه وخــر مثــال علــى ذلــك مــا ُنشــر لــي 

 Feminist Formations فــي مجلــة مؤخــرًا 

 ما انطباعك عن أول فصل درايس

يف معهد الدوحة للدراسات العليا؟

نظــرًا ألنهــا التجربــة األولــى لــي بالتدريــس فــي 
بلــد عربــي، فانطباعــي يتســم باإليجابيــة، فقــد 
تعرفــت فــي هــذا الفصــل علــى أســاتذة وباحثــن 
تبادلنــا الخــرات فيمــا بيننــا، فــي بيئــة علميــة 
مبنيــة علــى تبــادل العلــم والمعرفــة، وذلــك 
روح  فيهــم  المســت  مميزيــ�ن  طلبــة  بوجــود 
المتعــددة والبحثيــة  االجتماعيــة  االهتمامــات 

كيف تقضني وقتك يف الدوحة باعتبارها 

التجربة األوىل لك يف التدريس هنا؟

الجميــل بالدوحــة أن بهــا العديــد مــن النشــاطات 
ــات التــي تســمح لكافــة  والفعاليــات والمهرجان
لقضــاء  فيهــا  المشــاركة  االجتماعيــة  الفئــات 
وقــت ممتــع ومفيــد فــي نفــس الوقــت، إضافــة 
لممارســتي رياضــة الركــض بشــكل شــبه يومــي، 
عــدا عــن ت�كريســي الوقــت اآلخــر مــا بــن المعهــد 

والتدريــس وااللتقــاء بالطلبــة واألصدقــاء.

 ما الرسالة التي تودين توجيهها

لطالب املعهد؟

رســالتي للطلبــة بــأن تبقــى قلوبهــم مفتوحــة 
للتجــارب والعلــم، وأن يدرســوا وي�جتهــدوا فيمــا 
بعضهــم  بــن  عالقاتهــم  ت�كــون  وأن  ُيحبــون، 
الــذات  وتقبــل  والنقــد  االحــرام  علــى  مبنيــة 
للخــرات  إي�جابيــة  بصــورة  واإلنفتــاح  واآلخــر 
الجديــدة التــي ســوف يكتســبونها فــي المعهد.

أجرت الحوار: شدى سلهب

طالبة إعالم ودراسات ثقافية
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 توقيع خمس اتفاقيات تعاون علمي وأكادميي

بني معهد الدوحة وعدد من الجامعات

ياســر  الدكتــور  برئيســه  العليــا ممًثــال  للدراســات  الدوحــة  وّقــع معهــد 
ســليمان معالــي وكل مــن جامعــة برزيــت) فلســطن( وجامعــة الخرطــوم 
الخامــس  محمــد  وجامعــة  )الســودان(  النيلــن  وجامعــة  )الســودان( 
)المغــرب( وجامعــة مــوالي إســماعيل )المغــرب( اتفاقيــات تعــاون علمــي 
وأكاديمي، لتوطيــد الروابــط األكاديميــة بــن المعهــد وتلــك الجامعــات 
وتشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة واالنســانية 
واإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة وإدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني 
الكفيلــة  اآلليــات  إي�جــاد  إلــى  ترمــي  أكاديميــة  شــراكة  دعائــم  وإرســاء 

لت�أســيس برنامــج فعــال للتعــاون والتبــادل العلمــي.

علًمــا أن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بصــدد توقيــع أكــرث مــن اتفاقيــة 
مــع عــدد مــن الجامعــات العرب�يــة فــي المســتقبل. وعقــد اتفاقيــات تفاهم 

معهــا ت�تيــح للمعهــد اســتقطاب نخبــة مــن الطــالب العــرب المتميزيــ�ن.

األكاديمية  الروابط  لتوطيد  اإلتفاقيات  هذه   ت�أتي 
دراسية  منح  تخصيص  عرب  العلمي  البحث  تشجيع  و
واإلدارة  واالنسانية  االجتماعية  العلوم  مجال  في 
والعمل  النزاع  وإدارة  التنمية  واقتصاديات  العامة 

اإلنساني. 
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 املؤمتر الدويل الخامس عرش ملنظمة اقتصاديي الرشق األوسط

برعاية رئيس مجلس الوزراء يف دولة قطر

منظمـة  مـع  بالتعـاون  العليـا  للدراسـات  الدوحـة  معهـد  سـتضيف  ي
الفـرة  فـي  أكاديمًيـا  مؤتمـرًا  األوسـط  الشـرق  اقتصاديـي 
النمـو  علـى  النفـط  أسـعار  “ت�أثـر  بعنـوان   )23 – 25 اذار/ مـارس 2016( 
إفريقيـا”.   وشـمال  األوسـط  الشـرق  دول  فـي  والتنميـة  االقتصـادي 
فـي  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  معالـي  رعايـة  تحـت  المؤتمـر  هـذا  يعقـد  و
دولـة قطـر.  ويتوقـع حضـور حوالـي 200 شـخصية اقتصاديـة مهتمـة 
باإلضافـة  العالميـون  االقتصـاد  خـراء  أبـرز  بينهـم  مـن  الموضـوع  بهـذا 
قبلـت  وقـد  دكتـوراة.   وطـالب  وأكاديميـ�ن  المنطقـة  مـن  القتصاديـ�ن 
اللجنـة العلميـة للمؤتمـر مشـاركة 112 ورقـة علميـة مـن أصـل 134 مـن 

العالـم. حـول  دول  عـدة 

سيسـاهمون  المرموقـن  االقتصاديـ�ن  مـن  عـددا  أن  بالذكـر  والجديـر 
مثـل  المؤتمـر  فـي  مناقشـتها  سـت�تم  التـي  الموضوعـات  إثـراء  فـي 
الكتـاب  وصاحـب  هارفـارد  جامعـة  مـن  روبينسـون  جيمـس  الروفيسـور 
الشـهر )لمـاذا تفشـل األمـم؟( والذي تصّدر قائمـة المبيعات عالمًيا من 
2014-2012. كذلك سـيحضر الروفيسـور شـانتايانان ديفري�جان االقتصادي 
األوسـط  الشـرق  قسـم  عـن  الدولي والمسـؤول  بالبنـك  الرئيسـي 

وشـمال افريقيـا، واألسـماء مـا زالـت ت�توالـى على اللجنـة المنظمة مما 
يعـد بحـدث اقتصـادي غـر مسـبوق فـي المنطقـة.

هـذا وكان قـد تـم انعقاد النسـخ السـابقة للمؤتمر في عـدد من البلدان 
مثـل تونـس ودبـي وإسـطنبول واإلسـكندرية باإلضافـة الـى العديـد مـن 
المـدن األخـرى. إال أنـه هـذه المـرة األولـى التـي يعقـد بها هـذا المؤتمر 

العالمـي فـي قطر.

يتوقع حضور المـؤتمر حوالي 200 شخصصية إقتصادية 
وأكاديمية مهتمة بهذا الموضوع من بينهم أبرز خرباء 

اإلقتصاد العالمي�ي
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مركز االمتياز للتعليم التنفيذي

n  ينتهــي المركــز فــي شــهر كانــون الثاني/ ينايــر مــن تدريــب 136 مــن
المختلفــة  الحكوميــة  والهيئــات  بالــوزارات  الثانــي  الصــف  قيــادات 
القياديــة  المناصــب  لتبــوء  اإلداريــة  التنميــة  تعدهــم وزارة  والذيــن 
فــي المســتقبل تحقيقــًا لرؤيــة الوطنيــة 2030. وســوف يتــم تخريــ�ج 

هــذة القيــادات فــي شــهر فرايــر 2016.

n  تــم ت�كليــف مركــز اإلمتيــاز للتعليــم التنفيــذي مــن قبــل وزارة التنميــة
اإلداريــة بتنفيــذ 103 برنامــج تدري�بــي خــالل عــام 2016 وحتــى مــارس 
اإلداريــة  التنميــة  لــوزارة  الطمــوح  للرنامــج  اســت�كمااًل  وذلــك   2017
ــات  ــوزارات والهيئ ــادات الصــف األول والثانــي بال ــ�ر مهــارات قي لتطوي

المختلفــة فــي دولــة قطــر.

n  بتصميــم المركــز  بت�كليــف  والــراث  والفنــون  الثقافــة  وزارة  قامــت 
وتنفيــذ خمــس دورات تدري�بيــة فــي مجــال القيــادة، واإلدارة الحديثــة 
وتنميــة العمــل الجماعــي والتنــوازن بــن الحيــاة الشــخصية والعمليــة 

وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم الجــودة الفكريــة.

n  تــم إعــداد عــدد مــن مذكــرات التفاهــم بــن معهــد الدوحــة للدراســات العليا
وعــدد مــن الــوزارات والهيئــات تمهيــدًا لتوقيعهــا وتفعيــل العمل بها.

n  يقــوم المركــز بمجموعــة مــن الزيــارات للــوزارات والهيئــات الحكوميــة
مجــال  فــي  وخدماتــه  بالمركــز  للتعريــف  الربحيــة  غــر  والمنظمــات 
التطويــ�ر  عمليــة  لدعــم  وذلــك  والبحــوث  واإلستشــارات  التدريــب 

ت�تبنــاه حكومــة قطــر. الــذي  اإلداري 

تنمية  برنامج  التنفيذي  للتعليم  اإلمتياز  مركز  يقدم 
تؤدي  التي  القيادية  الوظائف  شاغالي  مهارات 

لتطوي�ر اآلداء المهني
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زيارة وفد من الجامعة األهلية يف البحرين إىل معهد الدوحة للدراسات العليا

زار معهــد الدوحــة للدراســات العليــا وفــد أكاديمــي مــن الجامعة األهلية 
بالبحريــ�ن مؤلــف مــن األســتاذ الدكتــور عبــد اهلل يوســف الحــواج، مؤســس 
الجامعــة ورئيســها التنفيــذي واألســتاذ الدكتــور منصــور العالــي، رئيــس 
التدريــس  جــودة  الجامعــة، والدكتــورة ســامية قســطندي، مستشــارة 

بالجامعــة والدكتــور عــالم حمــدان، رئيــس قســم االقتصــاد والمحاســبة.

اســتمع الوفــد الضيــف خــالل الزيــارة لشــرح قدمــه الدكتــور ياســر ســليمان 
معالــي، رئيــس معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالوكالــة حــول الرامــج 
األكاديميــة  لرســالته  باإلضافــة  المعهــد  يقدمهــا  التــي  والتخصصــات 
العابــرة للتخصصــات.  ورحــب بت�أســيس ســبل للتعــاون األكاديمــي المثمــر 

والبنــاء مــع الجامعــة األهليــة بالبحريــ�ن.

كمــا تــم االتفــاق علــى تفعيــل تعــاون أكاديمــي بــن الجانبــن يتضمــن 
عــدة نقــاط مبدئيــة مــن بينهــا: زيــارة أســاتذة مــن المعهــد للجامعــة 
العليــا  للدراســات  المعهــد  برامــج  طالبهــا  لتعريــف  بالبحريــ�ن  األهليــة 
وكيفيــة التقــدم بطلبــات القبــول، وعقــد لقــاءات بــن رؤســاء الرامــج 
مــن كال الجامعتــن لمناقشــة ســبل تعزيــ�ز التعــاون األكاديمــي، وإلقــاء 
أســاتذة مــن المعهــد محاضــرات بضيافــة الجامعــة األهليــة فــي البحريــ�ن.

وفد الجامعة األهلية
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 الدكتور إيليا زريق يحارض حول كتابه

»مرشوع إرسائيل الكلونيايل يف فلسطني: املطاردة الوحشية«

الموافــق  االثنــن  يــوم  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  نظــم 
11 كانون الثاني/ينايــر 2016 محاضــرة عامــة  نوقــش خاللهــا كتــاب بعنوان 
“مشــروع إســرائيل الكلونيالــي فــي فلســطن: المطــاردة الوحشــية”. 
وهــو الكتــاب الــذي صــدر حديثــا للدكتــور إيليــا زريــ�ق أســتاذ  ورئيــس برنامج 
علــم االجتمــاع واالنرثبوبلوجيــا بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا.  عّقــب 
علــى الكتــاب الــذي عرضــه الدكتــور إيليــا كل مــن الدكتــور إســماعيل ناشــف 
أســتاذ علــم االجتمــاع ، و الدكتــور حميــد دباشــي أســتاذ األدب المقــارن 
والدكتــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
تحليــل  وحــدة  رئيــس  قبــالن  مــروان  الدكتــور  الحــوار   وأدار  بالوكالــة. 

السياســات فــي المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات.

أثنــاء  عرضــه للكتــاب عــاد الدكتــور إيليــا زريــ�ق ليناقــش األفــكار األساســية 
التــي شــّكلت عملــه األول الــذي أّلفــه مــن ثالثــة عقــود عــن الكلونياليــة 
وفلســطن.  كاشــًفا عــن الــدور المركــزي للممارســات العنصريــة فــي 
صــون االســتعمار والسياســة البيولوجيــة وكيــف تصبــح أنظمــة المراقبــة 

بــكل أشــكالها وســيلة للســيطرة ال يمكــن للمســتعمر التخلــي عنهــا.

حيــث أشــار الدكتــور زريــ�ق بــأن الكتــاب الحالــي هــو إمتــداد وت�كملــة لكتابــه 
الــذي ألّفــه قبــل 36 ســنة ، حيــث ســّلط بــه الضــوء علــى سياســات إســرائيل 

ليــس فقــط فــي حــدود ال 1948 بــل فــي كل فلســطن التاريخيــة.
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أخبار كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية

نظمــت كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية جلســات الســيمنار المفتــوح خــالل الفــرة الماضيــة بهــدف توثيــق عــرى التواصــل بــن أعضــاء الهيئــة 
التدريســية والبحثيــة فــي المعهــد وتعزيــ�ز التعــارف بينهــم. 

n  تطبيقــات الجامــح:  للعنــف  الســردي  التفســر  األولــى:  المحاضــرة 
 النظرية على حاالت عرب�ية، المحاضر: الدكتور عبدالوهاب األفندي 

الثالثاء الموافق 27 أكتوبر/تشري�ن األول 2015

n  المحاضــرة الثانيــة: َفْتــح الجســد: قــراءة نقديــة فــي الفــن التشــكيلي
 الفلسطيني منذ نكبة 48 ،المحاضر: الدكتور اسماعيل ناشف  

الثالثاء الموافق 10 تشري�ن ثاني/نوفمر 2015

n  والعوائــد الشــباب  عربــي:  “فجــر  كتــاب:  مناقشــة  الثالثــة:  المحاضــرة 
 الديموغرافية الممكنة”، المحاضر، الدكتورة:  بسمة المومني. 

الثالثاء الموافق 30 كانون األول/ديسمر  2015

n  ،”التيــار معكــس  التجذيــف  “االستشــراق:  الرابعــة:  المحاضــرة 
 المحاضر: الدكتور ياسر سليمان معالي 

الثالثاء الموافق 12 كانون الثاني/يناير 2016

أخبار كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية

n  زار عميــد كليــة االدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة الدكتــور حســن
علــي كليــة تونــس للتجــارة، وهــي الكليــة الوحيــدة فــي تونــس التــي 
يتــم التدريــس فيهــا باللغــة اإلنجليزيــة و تقــع تحــت مظلــة جامعــة 
تونــس. التقــى أثنــاء الزيــارة كل مــن الدكتــور صالــح بــن عبــداهلل عميــد 
الكليــة و الدكتــورة ليلــى بغــدادي )أســتاذة كرســي منظمــة التجــارة 
العالميــة( وبحضــور الدكتــور محمــد القــادري األســتاذ الزائــر بمعهــد 
الذيــن  الطــالب  أســئلة  عــن  أجــاب  والــذي  العليــا  للدراســات  الدوحــة 
يرغبــون التقــدم لرنامــج االدارة العامــة ومــا يمكــن أن يقدمــه لهــم 

ــل هــذا الرنامــج. مث

n  العامــة االدارة  كليــة  عميــد  علــي  يوســف  حســن  الدكتــور  تبــادل 
واقتصاديــات التنميــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا والدكتــور 
الــدروع  بالمغــرب  الخامــس  محمــد  جامعــة  رئيــس  المــزازي  ســعيد 
التذكاريــة علــى هامــش زيــارة قــام بهــا الدكتــور حســن لجامعــه محمــد 
الخامــس وتــم فيهــا مناقشــه تفعيــل االتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا 
المعهــد والجامعــة فــي مجــال تقديــم منــح واســتقبال طلبــة  بــن 
الدراســات العليــا مــن الجامعــة للدراســة فــي المعهــد، وكذلــك التبــادل 
فــي  الجامعــه  واشــراك  القــادم  الدراســي  العــام  خــالل  الطالبــي 
توفــر فــرص تدري�بيــة لطــالب اإلداره العامــه فــي المغــرب ســواء فــي 

الجامعــه او منظمــات االمــم المتحــدة المنتشــرة فــي الربــاط . 

)NASPAA( كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية عضًوا يف

n  تــم قبــول طلــب كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة في معهد
ــا لتصبــح عضــًوا فــي شــبكة كليــات السياســة  الدوحــة للدراســات العلي
العامــة والشــؤون واإلدارة العامــة )NASPAA( والتــي تضــم كليــات 
الدراســات العليــا المختصــة  بالسياســات والشــؤون واإلدارة العامــة 
وهــي التــي تحــدد المعايــ�ر األكاديميــة لتدريــس هــذه االختصاصــات 
فــي كافــة أنحــاء العالــم و ذلــك فــي االجتمــاع الســنوي لمجلــس إدارة 

الشــبكة الــذي عقــد فــي أكتوبــر تشــري�ن أول 2015.

الدكتـور حسـن  يوسـف  انتخـاب  إعـادة 
العامـة  اإلدارة  الكليـة  عميـد  علـي 
التنميـة رئيًسـا لمنظمـة  واقتصاديـات 
اقتصاديي الشرق األوسط لعام 2016

https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Academics/SPADE/Pages/default.aspx
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أرسة معهد الدوحة للدراسات العليا تحتفل باليوم الوطني لدولة قطر

اليــوم  بمناســبة  احتفاليــة  العليــا  للدراســات  الدوحــة  أقــام معهــد 
الوطنــي لدولــة قطــر والــذي يصــادف فــي الثامــن عشــر مــن ديســمر 
ــور ياســر ســليمان  مــن كل عــام، وذلــك بحضــور رئيــس المعهــد الدكت
معالــي والدكتــورة هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة 
واســعة  وبمشــاركة  الرامــج  ورؤســاء  الكليــات  وعمــداء  والماليــة 
المختلفــة  اإلدارات  موظفــي  وجميــع  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن 

بالمعهــد.

وتضمنــت هــذه االحتفاليــة التــي نظمتهــا إدارة الخدمــات المســاندة 
منوعــة  فنيــة  فقــرات  للمعهــد  المؤقــت  المبنــى  مدخــل  فــي 
المســت روح الــراث القطــري، وحظــي الموظفــون وأعضــاء الهيئــة 
األنشــطة  مــن  عــدد  فــي  والمشــاركة  االلتقــاء  بفرصــة  التدريســية 
االجتماعيــة والثقافيــة، حيــث ارتــدى الحضــور األوشــحة والكوفيــات 
الوطنيــة وتــم رفــع االعــالم القطريــة، و شــارك جمــع مــن الموظفــن 
العرضــة بالســيوف جريــًا علــى العــادات والتقاليــد الشــعبية القطريــة 
فــي هكــذا مناســبات. هــذا وباإلضافــة إلــى تخصيــص جانــب بموقــع 
لتعريــف  القطريــة  الشــعبية  لــألكالت  المبنــى  االحتفــال فــي ســاحة 

الحضــور بأهميــة الحفــاظ علــى الــراث القطــري العريــ�ق. رافــق ذلــك 
تاريــ�خ  عــن  وأجوبــة  أســئلة  مثــل  الرفيهيــة  األنشــطة  مــن  العديــد 

للموظفــن. تفاعليــة  تجربــة  تقديــم  قطر بهــدف  دولــة 
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Israel’s 
ColonIal ProjeCt 

in Palestine
Brutal Pursuit

elia Zureik

This is a tour de force that examines in 
often distressing detail the character of 
settler colonialism in Israel/Palestine. Its 
special contribution is to argue that for 
decades, surveillance in multiple forms 
has been a central form of governance 
enabling the Israeli regime. Its meticulous, 
measured and mature scholarship makes 
it indispensable to our understanding of 
the past, present and possible futures of 
Israel and the Palestinians.
David Lyon, Director of the Surveillance 
Studies Centre, Queen’s University

In this book, Zureik articulates the 
centrality of bio-political racism in the 
Israeli settler colonial surveillance regime. 
By historicizing Israel’s colonialism, he turns 
our attention to the devastating power of 
surveillance in the present time, or what he 
calls the “brutal pursuit” to monitor people 
and masses of information. Through his 
work, the author continues his already 
outstanding and original contributions to 
surveillance and settler colonial studies, 
as well as to our expanding knowledge 
and understanding of the continued 
dispossession of Palestine.
Nadera Shalhoub-Kevorkian, Lawrence 
D. Biele Chair in Law, Hebrew University of 
Jerusalem

Decades of careful reading, writing, and 
research have gone into this impressive 
volume; a must-read for serious scholars 
of Palestine, Israel, and the Middle East.
James Ron, Harold E. Stassen Chair 
of International Affairs, University of 
Minnesota

PolITIcs/socIology/MIDDlE EasT sTuDIEs

www.routledge.com
9 780415 836104

ISBN 978-0-415-83610-4

Routledge titles are available as eBook 
editions in a range of digital formats

Cover image: © Getty Images

colonialism has three foundational concerns 
– violence, territory, and population control 
– all of which rest on racialist discourse 
and practice. Placing the Zionist project in 
Israel/Palestine within the context of settler 
colonialism reveals strategies and goals 
behind the region’s rules of governance that 
have included violence, repressive state 
laws, and racialised forms of surveillance.

In Israel’s Colonial Project in Palestine: 
Brutal pursuit, Elia Zureik revisits and reworks 
fundamental ideas that informed his first work 
on colonialism and Palestine three decades 
ago. Focusing on the means of control that 
are at the centre of Israel’s actions toward 
Palestine, this book applies Michel Foucault’s 
work on biopolitics to colonialism and to 
the situation in Israel/Palestine in particular. 
It reveals how racism plays a central role 
in colonialism and biopolitics, and how 
surveillance, in all its forms, becomes the 
indispensable tool of governance. It goes on 
to analyse territoriality in light of biopolitics, 
with the dispossession of indigenous people 
and population transfer advancing the 
state’s agenda and justified as in the interests 
of national security. The book incorporates 
sociological, historical and postcolonial 
studies into an informed and original 
examination of the Zionist project in Palestine, 
from the establishment of Israel through to 
the actions and decisions of the present-day 
Israeli government.

Providing new perspectives on settler 
colonialism informed by Foucault’s theory, 
and with particular focus on the role played 
by state surveillance in controlling the 
Palestinian population, this book is a valuable 
resource for students and scholars interested 
in the Arab-Israeli Conflict and Colonialism.

Elia Zureik is head of the department of 
sociology and anthropology at the Doha 
Institute for graduate studies in Qatar, and 
is professor emeritus of sociology at Queen’s 
university in ontario.
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routledge studies on the 
arab–israeli conflict

صدر حديثًا

“الكينونة الفلسطينية: شهادات شخصية عن الهوية الفلسطينية يف ا لغرب”

إعداد وتحرير: د. يارس سليامن

“مرشوع إرسائيل الكلونيايل يف فلسطني: املطاردة الوحشية” 

للدكتور: إيليا زريق
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الدكتورة هند املفتاح يف افتتاح منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية

االداريــة  للشــؤون  الرئيــس  نائــب  المفتــاح  هنــد  الدكتــورة  قدمــت 

والماليــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا كلمــة باســم المعهــد 

والجزيــ�رة  الخليــج  دراســات  لمنتــدى  الرســمي  االفت�تــاح  حفــل  فــي 

العرب�يــة والــذي نظمــه المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات 

تحــت رعايــة ســمو أمــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي. 

الدوحــة  معهــد  ميــالِد  عــن  مختصــًرا  عرًضــا  هنــد  الدكتــورة  وقدمــت 

للدراســات العليــا  الــذي  افت�تــح عامــه الدراســي األول ، بعــد أن كــّرس 

المركــُز العربــي الجهــَد والوقــَت علــى مــدارِ أكثــرِ مــن أربعــِة أعــواٍم فــي 

ت�أسيســه. وقالــت الدكتــورة هنــد  إّن رســالَة معهــِد الدوحــة للدراســات 

ــا فــي  ــٍة مســتقّلٍة للدراســات العلي ــاُء مؤّسســٍة أكاديمّي ــا هــي بن العلي

العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية واإلدارة العاّمــة واقتصاديات التنمية.
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صور مختارة للمبنى الجديد ملعهد الدوحة للدراسات العليا




دعوة وتنويه 

كمــا أشــرنا فــي افت�تاحيــة النشــرة فــإّن هــذا العــدد هــو عــدد تجري�بــي، وما نأمله فــي األعــداد القادمة 

أن ت�تســع دائــرة المشــاركات للهيئــة التدريســية وللطــالب الراغبــن فــي تقديــم أنفســهم وتســليط 

الضــوء علــى منجزاتهــم ونشــاطاتهم، ويســّرنا تلّقــي إقراحات�كــم ومالحظات�كم على العنــوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa

mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
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