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مركز االمتياز للتعليم التنفيذي

تخريج املشاركني يف برنامج “الوظائف القياديّة واالرشافيّة”

كلمة العدد

يطيـب لـي فـي بدايـة هـذه الكلمـة أن أرحـّب 

زاجـل  نشـرة  مـن  األول   العـدد  فـي  بكـم 

اإلخباريـة، والتـي تصـدر عـن إدارة االتصـاالت 

الخارجيـة.  والعالقـات 

العـدد  علـى  واسـتمتاع  بفـرح  اطلعـت  لقـد 

السـابق “التجري�بـي” مـن هذه النشـرة، وأرى 

إعدادهـا  لفريـ�ق  الحثيـث  السـعي  قـرب  عـن 

وجهتهـا. وتحديـد  مالمحهـا  رسـم  فـي 

تطمـح زاجـل إلى المزيد مـن التطور لمواكبة 

كل أنشـطة المعهد ومسـتجداته مما يتطّلب 

جهـًدا لتحقيـق أهـداف المشـرفني على هذه 

يرقـى  منتظًمـا  عمـاًل  تقـّدم  وأن  النشـرة، 

المعهـد  رسـالة  نحـو  التطلعـات  لمسـتوى 

اإلعالميـة.  ورؤيتـه 

لقـد وصلـت النشـرة العديد من المسـاهمات، 

االقرتاحـات والمالحظـات القّيمـة؛ خاصـة  مـن 

الطـالب والطالبـات  الذيـن نتمنـى لهـم فـي 

هـذه المناسـبة فصـاًل جامعًيـا مميـًزا، ومكلـاًل 

بالتعـاون  وملـيء  والتوفيـق،  بالنجـاح 

بشـكل  مسـاهمني  يكونـوا  وأن  واالنجـازات، 

فاعـل فـي إثـراء صفحـات هـذا المنـر، وتـرك 

بصماتهـم فـي زوايـاه.  

مـع  النشـرة   هـذه  ت�كـر  أن  األمـل  يحدونـا 

خـالل  ومـن   ، معهـا  تفاعلكـم  بفضـل  األيـام، 

مشـاركات�كم واقرتاحات�كـم التـي سـيكون لهـا 

بهـا.   واالرتقـاء  تطوي�رهـا  علـى  جيـد  مـردود 

اهتمـام  محـل  سـت�كون  أنهـا  المؤكـد  ومـن 

وتقديـر مـن القائمني عليهـا. فنجاحها مرتبط 

وتفاعلكـم. بدعمكـم 

زاجـل  فـي  تحملـه  مـا  لتصفـح  نرتككـم  واآلن 

استحسـانكم،  تالقـي  أن  آملـني  العـدد  هـذا 

أن  و  بينكـم،  المتينـة  الروابـط  مـن  وتزيـد 

معلومات�كـم. يـري  مـا  فيهـا  تجـدوا 

أ. د. ياسر سليمان معالي 
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حوار الشهرتصميمإشراف
مي عـــــوادأحمد حلميخالد وليد محمود

حوار العدد

تســتضيف نشــرة “زاجــل” فــي باكــورة انطالقتهــا الّدكتــور خليــل العنانــي، أســتاذ العلــوم السياســة فــي معهــد 

الدوحــة للدراســات العليــا. وقــد عمــل ســابًقا أســتاذ العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة فــي جامعــة جونــز 

هوبكنــز األمركيــة. عمــل كبــر باحثــن فــي معهــد الشــرق األوســط، وباحثــًا فــي جامعــة دورهــام الربيطانيــة، 

ــًا زائــرًا فــي معهــد بروكينجــز. وباحث

https://youtu.be/rSS2DjVeeLc?t=7m12s
https://youtu.be/rSS2DjVeeLc?t=7m12s
https://youtu.be/rSS2DjVeeLc?t=7m12s
https://youtu.be/rSS2DjVeeLc?t=7m12s
https://youtu.be/rSS2DjVeeLc?t=7m12s
http://www.al-sharq.com/news/details/404849#.Vsv-k7PouAg
http://www.al-sharq.com/news/details/404849#.Vsv-k7PouAg
http://www.al-sharq.com/news/details/404849#.Vsv-k7PouAg
http://www.al-sharq.com/news/details/404849#.Vsv-k7PouAg
http://www.alwasatnews.com/news/1076901.html
http://www.alwasatnews.com/news/1076901.html
http://www.alwasatnews.com/news/1076901.html
http://www.alwasatnews.com/news/1076901.html
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2016/2/15/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2016/2/15/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2016/2/15/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://goo.gl/fZUK4d
http://goo.gl/fZUK4d
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مركز االمتياز للتعليم التنفيذي

حفل تخريج املشاركني يف برنامج “الوظائف القياديّة واالرشافيّة”

تحــت رعايــة معالــي الشــيخ عبــداهلل بــن ناصــر 
آل ثانــي، رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــ�ر الداخليــة، 
والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  وزارة  احتفلــت 
 134 وتخريــ�ج  بت�كريــم  االجتماعيــة  والشــؤون 
مــن المشــاركني فــي برنامــج تنميــة مهــارات 
واالشــرافية، القياديــة  الوظائــف   شــاغلي 

االداريــة  التنميــة  وزيــ�ر  ســعادة  وبحضــور 
بــن  عيســى  االجتماعيــة  والشــؤون  والعمــل 
عزمــي  والدكتــور  النعيمــي،  الجفالــي  ســعد 
الدوحــة  معهــد  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  بشــاره 
للدراســات العليــا، المدير العــام للمركز العربي 
لألبحــاث ودراســة السياســات، والدكتــور ياســر 
للدراســات  الدوحــة  معهــد  رئيــس  ســليمان 
يوســف  حســن  والدكتــور  بالوكالــة،  العليــا 
علــي عميــد كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات 
التنميــة، والدكتــور رشــيد العنانــي عميــد كليــة 
والدكتــورة  واإلنســانية  االجتماعيــة  العلــوم 
هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة 
والماليــة، والدكتــور فريــد الصحــن مديــر مركــز 

التنفيــذي. االمتيــاز 

افت�تاحيــة  كلمــة  الوزيــ�ر  ســعادة  وألقــى 
وتطويــ�ر  تنميــة  برنامــج  فــي  بهــا  أشــاد 
القياديــة  الوظائــف  شــاغلي  مهــارات 

واإلشــرافية واعتــره أحــد ثمــار عمــل الــوزارة 
فــي هــذا المجــال، والــذي يهــدف الــى تنميــة 
وتطويــ�ر مهــارات شــاغلو الوظائــف القياديــة 
لضمــان  الحكوميــة  بالجهــات  واالشــرافية 
والمســتقبلية  الحاليــة  القيــادات  تواصــل 
لالســتمرار  ومــدروس  معــروف  نهــج  علــى 
فــي تقديــم خدمــات متميــزة على المســتوى 
مــن  وتمكينهــم  واالقليمــي،  المحلــي 
المنوطــة  والمســئوليات  بالمهــام  القيــام 
بهــم وفــق أفضــل المعايــ�ي العالميــة فــي 
خــالل  مــن  وذلــك  االداريــة،  التنميــة  مجــال 
الرنامــج  تضمنهــا  التــي  الدراســية  المحــاور 
لمكتبــة  االول   االصــدار  خــالل  مــن  وكذلــك 
الــوزارة  وفرتهــا  التــي  االلكرتونيــة  المديــر 
علــى  تحتــوى  والتــي  الخري�جــني،  بهــا  وأمــد 
اإلداريــة  المعلومــات  مــن  الكافــي  القــدر 
تمكــن  التــي  وغيهــا  والماليــة  والقانونيــة 
شــاغلوا الوظائــف القياديــة واإلشــرافية مــن 

وفاعليــة.  بكفــاءة  بأعمالهــم  القيــام 

شــكره  كلمتــه  نهايــة  فــي  الوزيــ�ر  وقــّدم 
علــى  العليــا  للدراســات  الدوحــة  لمعهــد 
الرنامــج  تنفيــذ  فــي  الفاعلــة  المســاهمة 
،وبالجهــود المتميــزة التــي قامــت بهــا ادارة 

المدربــ�ني  خــية  اســتقطاب  فــي  المعهــد 
الرنامــج  ودعــم  التدريــب  وســائل  وأفضــل 

العالميــة. بالتجــارب 

ســليمان  ياســر  الدكتــور  ألقــى  جهتــه  مــن 
للدراســات  الدوحــة  معهــد  رئيــس  معالــي 
العليــا بالوكالــة كلمــة نيابــة عــن المعهــد وعــن 
 ، التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  كليــة 
وعــن مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي، ســّلط 
االمتيــاز  مركــز  ت�أســيس  علــى  الضــوء  فيهــا 
الدوحــة  معهــد  فــي  التنفيــذي  للتعليــم 
متميــزًة،  منــارًة  باعتبــاره  العليــا  للدراســات 
 فــي جــودة التدريــب واالستشــارات اإلداريــة،

للــوزارات  استشــاري،  خــرٍة  بيــَت  وباعتبــاره 
والهيئــات الحكوميــة والمنظمــات غي الربحية، 
بهــدف دعــم الركائــز األربــع التــي تقــوم عليهــا 
التنميــة  وهــي   2030 الوطنيــة  قطــر  رؤيــة 
البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة.

الوزيــ�ر  ســعادة  وّزع  الحفــل  نهايــة  وفــي 
الشــهادات علــى 134 مشــارًكا ومشــاركة فــي 
هــذا الرنامــج الــذي تضمــن حزمــة مــن ورش 
وتطويــ�ر  تنميــة  خاصــة  التدري�بيــة،  العمــل 
القياديــة  الوظائــف  شــاغلي  مهــارات 

واإلشــرافية.
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حوار مع الدكتور خليل العناين

»اإلبداع ليس وصفة يتم تحضريها، وإمنا هو حالة شعوريّة قلقة تظهر أحيانًا وتخبو أحيانًا أخرى«

أجرت الحوار: مي عّواد

تصوي�ر: فيصل ساولي

تســتضيف نشــرة “زاجــل” فــي باكــورة انطالقتهــا 
الّدكتور خليل العناني، أســتاذ العلوم السياســة 
فــي معهــد الدوحة للدراســات العليــا. وقد عمل 
والعالقــات  السياســية  العلــوم  أســتاذ  ســابًقا 
الدوليــة فــي جامعــة جونــز هوبكنــز األميكيــة. 
عمــل كبــي باحثــني فــي معهــد الشــرق األوســط، 
وباحثــًا فــي جامعــة دورهــام الريطانيــة، وباحثــًا 
زائــرًا فــي معهــد بروكينجز.مــن كتبــه “اإلخــوان 
تصــارع  ..شــيخوخة  مصــر  فــي  المســلمون 
الزمن”...أجــرت معــه الحــوار الطالبــة مــي عــّواد 
وقــد تشــّعب وتطــور إلــى نقــاش ت�أملــي عميــق 

ــب .  ــه كأكاديمــي وباحــث وكات حــول رؤيت

بالــذات  الدوحــة  معهــد  اخــرت  ملــاذا 

ومــا  التّدريــس؟  يف  بــه  لاللتحــاق 

ــز املعهــد عــن غــريه مــن  الــذي قــد مييّ

ــرى؟ ــة األخ ــة واألوروبي ــات العربي الجامع

اخــرتت معهــد الّدوحــة للدراســات العليــا ألســباب 
الموضوعّيــة  األســباب  وموضوعّيــة:  شــخصّية 
هــي المســاهمة فــي بنــاء مؤسســة تعليميــة 
وأخالقــي  أكاديمــي  التــزام  لديهــا  عرب�ّيــة 
بنــاء  ومحاولــة   ، العربــي  المواطــن  تجــاه 

غــي  عرب�يــة  بحثيــة  شــخصية 
الفكــر  تقــوم علــى  تقليديــة 
النقــدي فــي مجــال العلــوم 
االجتماعّيــة. أمــا فيمــا يتعّلــق 
باألســباب الموضوعيــة هــي: 
فــي  والتواجــد  الحضــور 
المنطقــة العرب�يــة والتعاطي 
خــالل  مــن  مشــكالتها  مــع 
المعايشــة الحقيقيــة وليــس 

عــن بعــد ، فضــال عــن رغبتي في أن ترتبط عائلتي 
وخاصــة أوالدي بالمنطقــة وبهمومهــا للحفــاظ 
علــى هويّتهــم وانتمائهــم العربــّي. الــذي يمّيــز 
هــو:  األخــرى  الجامعــات  عــن  الدوحــة  معهــد 
الرؤيــة والمــوارد. الرؤيــة: هنــاك رغبــة واضحــة 
قــادر  العــرب  الباحثــني  مــن  جديــد  جيــل  إلنشــاء 

علــى الّتعاطــي مــع مشــكالت المنطقــة بنفــس 
بنفــس  وليــس  همومهــا  فــي  متجــّذر  أصيــل 
استشــراقي كمــا كانــت الحــال طيلــة العقــود 

ليــس  بهــا  فأقصــد  المــوارد  أمــا  الماضيــة. 
فقــط المــوارد الماديــة وإنما البشــرية أيضا. 

فلدينــا فــي معهــد الدوحــة تنــّوع فكــري 
وثقافــي وجغرافــي كبــي وهنــاك منــاخ 

وبيئــة أكاديميــة جيدة ومشــّجعة لإلنتاج 
البحثــي والعلمــي.

كيــف ميكــن للمعهــد إنشــاء جــّو 

ــعي  ــز بالّس ــز يتمي ــريف محّف مع

املألــوف  عــن  الخــروج  نحــو 

ــدة مل  ــا جدي ــرح قضاي ــت، وط والثاب

تكــن قــد طرحــت ســابقا؟

 نقطــة االنطــالق هــي مــن تشــجيع وترســيخ 
ثالثــة أمــور أولهــا: الحّريــة األكاديميــة ألنهــا حجــر 

األســاس فــي طــرح كل القضايــا االجتماعيــة 
والسياســية والثقافيــة للنقــاش فــي 

وموضوعــي  منهجــي  إطــار 
رصــني. وثانيهــا: التالقح 

 القراءة بالنسبة لي ليست مجرد عادة
والكتابة رئة أتنفس منها



4

العدد األول  -  شباط/ فراير 2016

والتعــاون بــني الرامــج والتخّصصــات المختلفــة والتــي تســاعد فــي تفكيــك 
وتشــري�ح القضايــا االجتماعيــة المعقــدة. وثالثهــا، دعــم التعــاون المعرفــي 
والبحثــي بــني المعهــد وغــيه مــن المؤسســات األكاديميــة البحثيــة داخــل 

قطــر وخارجهــا. 

ما املضامني واملوضوعات التي تثري شهيّتك للكتابة، واألسلوب 

الذي تراه مناسبا للتّعبري عن موضوعاتك؟

أنــا انتمــي لجيــل مــن الكّتاب تشــّكل وعيهم في مرحلة العولمــة واالنفتاح 
ــد الواقــع  ــ�ر، وهــو أمــر علــى أهمّيتــه لكنــه زاد مــن تعقي المعرفــي الغزي
الــذي نعيشــه وجعــل مــن الصعــب الّنظــر لألمــور مــن زاويــة واحــدة، وهــو مــا 
يتطلــب جهــدًا معرفّيــًا لســر أغــوار هــذا الواقــع بزوايــاه المتعددة. لــذا فأنا 
ال أعتــر نفســي كاتبــا محرتفــًا أو متخصصــا، وإنمــا أرى نفســي ناطقــًا باســم 
الواقــع وأهــم مــا فــي هــذا الواقــع هــو اإلنســان. وأنــا أقــرب لتبنــي رؤيــة 
إدوارد ســعيد للمثّقــف باعتبــاره “صــوت مــن ال صــوت لــه”. بكلمــات أخــرى، 
الكتابــة بالنســبة لــي هــي فعــل وواجب أخالقــي وليس مهنــّي. لكن بوجه 
عــام أحــّب الكتابــة فــي موضوعــات االســتبداد والتحــّول الديمقراطــي، علم 

اجتمــاع الديــن، والّتحــوالت االجتماعيــة.

ــى  ــا ع ــدى تأثريه ــاس( وم ــة والن ــاة ) بالّسياس ــك بالحي عالقت

كتاباتــك ، ومــا هــي يف نظــرك محّفــزات اإلبــداع املطلوبــة 

ــدة ؟ ــة جدي ــاج معرف ــريف إلنت ــد املع ــى الّصعي ع

أنــا ابــن الّطبقــة الوســطى المصرّيــة، وجــزء كبــي من وعيي قد تشــّكل داخل 
البيئــة االجتماعّيــة والثقافّيــة واإلنســانّية التــي أنتجتهــا هــذه الّطبقــة. لذا 
فــإن كتاباتــي، أو تعليقاتــي، تنتمــي لهــذه الطبقة بكل همومهــا وآمالها 
وطموحاتهــا وانت�كاســاتها، وهــي طبقــة عانــت كثــيًا خــالل العقــود الثالثــة 
الماضيــة بســبب التحــّوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي اتبعتهــا الدولــة 

المصريــة. كمــا أنهــا دفعــت ثمنــًا باهظــًا للتغيــ�ي 
الــذي ال يــزال ينــاور دون أن يتحّقــق. لســت ناشــطًا 
بالمعنــى  بالسياســة  العمــل  أحــب  وال  سياســيًا، 
مــن  اآلخــر  الطــرف  علــى  أقــف  فأنــا  التقنــي. 
الّسياســة، وهــو جــزء مــن التــزام أخالقــي مبدئــي 
كمــا قلــت ســابقًا حيــث أن قناعتي هــي أن المثّقف 
الحقيقــي مكانــه الطبيعــي هــو أن يكــون رقيبــًا 
علــى الّســلطة وعلــى ممارســتها وليــس أداة لها. 

اإلبــداع ليــس وصفــة يتــم تحضيهــا، وإنمــا هــو حالــة شــعورّية قلقــة تظهــر 
أحيانــا وتخبــو أحيانــا أخــرى. وأنــا أنتمي لفئــة المثّقف القلق، فأحيانًا أشــعر 
بالّرضــا عّمــا أكتبــه وأحيانــًا أخــرى أشــفق علــى القــارئ ممــا أكتبــه والــذي 
قــد يأتــي فــي لحظــة شــعورية مــا أمــر بهــا. لكــن بوجــه عــام لــدّي قناعــة 
بــأن أهــّم محفــزات اإلبــداع هــي القــراءة العميقــة فــي مجــاالت ثالثــة هــي 
الفلســفة ، التاريــ�خ، والسوســيولوجيا )علــم االجتمــاع(. األولــى تعطي بعدًا 
أفقيــا للتفكــي، والثانــي يعطــي بعــدًا رأســّيا، والثالــث يجمعهمــا ســوّية 

ويــ�رى انعكاســاتهما علــى المجتمــع.

مبن تأثرت يف كتاباتك بشكل عام؟

أعشــق الكتابــات المرّكبــة، علــى صعوبتهــا، وأســعى لتبســيطها للقــارئ 
قــدر اإلمــكان. ال أســتطيع القــول بــأن ثّمــة أســلوب أو شــخص محــّدد قــد صــاغ 
طريقتــي فــي الكتابــة ألن لــكل كاتــب أو مثقــف أســلوبه فــي  التعبــي عــن 
أفــكاره وآراءه، ولكــن قطعــًا هنــاك الكثــي مــن الكّتــاب والمفّكريــ�ن الــذي 
أثــروا فــي طريقــة تفكــيي، وربما كتاباتي وإن بشــكل غي مباشــر، بدءًا من 
فالســفة المعرفــة مثــل كارل مانهيــام، وماكــس شــيلر، مــرورًا بجرامشــي 
وبيــرت برجــر وي�ورجــن هابرمــاس، وانتهــاء بعبــد الوّهــاب المســيي محمــد 

الســيد ســعيد ، وطــه عبــد الرحمــن. 

يف ضوء التّجربة الذاتية ، ما هو انطباعك عن الفصل األكادميي 

األّول يف املعهد؟

مــا الحظتــه خــالل الفصــل األكاديمــي األول هــو أمريــ�ن: الرغبــة الواضحــة 
لــدي الجميــع ليــس فقــط فــى النجــاح وإثبــات الــذات وإنمــا أيضــا فــي التميــز 
واالختــالف. والثانــي هــو الجهــد واالجتهــاد والتفانــي فــي العمــل. لدينــا 
اختيارهــم بعنايــة ونزاهــة، ولدينــا هيئــة تدريــس  تــم  طــالب طموحــني 
متميــزة وعلــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة وااللتــزام األكاديمــي، وال تّدخــر 
جهــدًا فــي مســاعدة الطــالب. وأعتقــد أن هذيــن الشــرطني ضروريــ�ني لنجــاح 
أي مؤسســة أكاديمّيــة، باإلضافــة إلــى العوامــل األخــرى التــي ســبقت 

اإلشــارة إليهــا كالّرؤيــة والموارد...إلــخ.

ــة  ــادة الحياتي ــك املعت ــا عــن هوايات ــن أن تحّدثن ــل مــن املمك ه

ــا؟ ــالب عموم ــا للط ــي تقدمه ــة الت ــة ، والّنصيح واليومي

هوايتــي المفّضلــة، والتــي أعتقــد أنهــا أصبحــت غوايــة وليســت مجــّرد 
هوايــة، هــي القــراءة والكتابــة. القــراءة بالنســبة لــي ليســت مجــّرد عــادة 
كاألكل  اليوميــة  الضروريــات  حــّد  إلــى  يصــل  واجــب  إرادي  فعــل  وإنمــا 
والشــرب. أمــا الكتابــة فهــي بمثابــة “رئــة” 
ذلــك  إلــى  باإلضافــة  خاللهــا.  مــن  أتنّفــس 
أعشــق رياضــة الجــري التــي تســاعدني علــى 
التخلــص مــن ضغــوط العمــل اليومــي، وتظــل 
المشــكلة هــي فــي كيفيــة التوفيــق بــني 

هــذه الهوايــات.

األولــى  الطــالب،  إلخوتــي  نصيحتــني  لــدي 
الّنصيحــة  أمــا  إجرائيــة.  والثانيــة  أكاديميــة 
علــى  االنفتــاح  ضــرورة  فهــي  األكاديميــة 
العلــم والعالــم والّتخلــص مــن القوالــب الفكريــة والمقــوالت الجاهــزة 
ــا، والتخلــص  وذلــك مــن خــالل االشــتباك المعرفــي الّرصــني مــع كل القضاي
مــن األحــكام المطلقــة علــى الّظواهــر االجتماعيــة واإلنســانية والثقافّيــة 
التــي هــي بطبيعتهــا نســبية وقابلــة للتغــي والتحــول. والثانيــة هــي 
تنظيــم الوقــت خــالل الفصل الدراســي بشــكل جيــد وفعال لتفــادي الّضغوط 
النفســية خــالل األســابيع األخــية من الفصــل. وفي الّنهايــة أتمنى للطالب 
جميعــًا الّتوفيــق وتحقيــق طموحاتهــم األكاديمّية والمهنيــة، كما أتمنى 

لزمالئــي وزميالتــي فــي المعهــد عــام دراســي ســعيد ومثمــر..

القلــق، فأحيانــًا أشــعر  المثّقــف  لفئــة  أنتمــي 
بالّرضــا عّمــا أكتبــه وأحيانــًا أخــرى أشــفق علــى 

القــارئ ممــا أكتبــه
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 كلمة الدكتور يارس سليامن معايل يف حفل تخريج املشاركني

يف برنامج »تنمية مهارات شاغيل الوظائف القيادية واالرشافية«

بســم اهلل الرحمن الرحيم 

سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي 

وزي�ر التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية،

أصحاب السعادة،

مجلــس  رئيــس  بشــارة  عزمــي  الدكتــور  ســعادة 

األمنــاء / معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، ورئيــس 

السياســات، ودراســة  لألبحــاث  العربــي  المركــز 

أيها الســيادات والسادة،

أيها الزمالء،

أيها الخري�جون؛

أبــدأ كلمتــي بشــكر معالــي الشــيخ عبــداهلل بــن ناصــر 

لرعايتــه  الداخليــة  ووزيــ�ر  الــوزراء  رئيــس  ثانــي  آل 

بكــم فــي هــذا  ُمرّحبــًا   الكريــم، وأثنــي  الحفــل  هــذا 

عامــة،  الدوحــة  معهــد  عــن  نيابــة  الواعــد،  اليــوم 

التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  كليــة  وعــن 

خاصــة، وعــن مركــز االمتيــاز التنفيــذي بأخــص خصــوص، 

والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  وزارة  شــارك  الــذي 

هــذه  إلــى  إيصالنــا  فــي  االجتماعيــة  والشــؤون 

المناســبة الطيبــة، التــي تجمعنــا فــي محطــة أولــى 

مــن محطــات تعــاون، نعمــل، يــدا بيــد، علــى تطوي�رهــا 

لخدمــة المجتمــع القطــري، فــي مســيته الواثقــة، 

نحــو المســتقبل الــذي تخطــط لــه قيــادة حكيمــة، علــى 

الراســخ  أيمانهــا  مــن  انطالقــا  المســتويات،  أعلــى 

بــدور التنميــة البشــرية ركيــزًة أساســية مــن ركائــز بنــاء 

األصعــدة. كافــة  علــى  الحديثــة  الدولــة 

أيها الحضور الكرام؛

لقــد تــم ت�أســيس مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي 

فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ليكــون منــارًة 

متميــزًة، فــي جــودة التدريــب واالستشــارات اإلداريــة، 

وباعتبــاره بيــَت خــرٍة استشــاري، للــوزارات والهيئــات 

دعــم  بهــدف  الربحيــة،  غــي  والمنظمــات  الحكوميــة 

قطــر  رؤيــة  عليهــا  تقــوم  التــي  األربــع  الركائــز 

الوطنيــة 2030 وهــي التنميــة البشــرية واالجتماعيــة 

الوزيــ�ر  ســعادة  ذّكرنــا  كمــا  والبيئيــة،  واالقتصاديــة 

فــي كلمتــه الكريمــة.

الدوحــة  بــني معهــد  االتفــاُق  تــم  اإلطــار،  فــي هــذا 

والشــؤون   والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  وزارة  وبــني 

إلعــداد   ،ٍ طمــوح  ٍ برنامــج تنفيــِذ  علــى  االجتماعيــة، 

رّواد المســتقبل، مــن خــالل مشــروع لتدريــب قيــادات 

الصــف الثانــي، بالــوزارات والهيئــات الحكوميــة، تحــت 

ــة  ــ�ر شــاغلي الوظائــف القيادي عنــوان “تنميــة وتطوي

تصميــم  تــم  االتفــاق،  هــذا  َوِوفــَق  واإلشــرافية”. 

“شــهادة التدريــب فــي القيــادة اإلداريــة”، لتغطــي 

مســاحة واســعة مــن المعــارف والمهــارات، التــي يجب 

ــِد منصــب قيــادي. أن يتســلح بهــا مــن يتــم إعــداُدُه لتقلُّ

الــوزارة،  فــي  اإلداريــة  التنميــة  معهــُد  كان  لقــد 

الدكتــور  ســعادة  مــن  مباشــري�ن  وتشــجيع  وبدعــم 

عيســى النعيمــي، خــَي شــريٍك فــي هــذا المضمــار. 

لهــذا  وامتنانــي  بشــكري  أتقــّدم  أن  يســعُدني  لــذا 

المعهــد، علــى اهتمامــه بتنميــة الجوانــب العمليــة 

والمهاراتيــة لــدى المتدربــ�ني، وعلــى إصــراره علــى 

التدري�بــي  الرنامــج  تطويــ�ر  فــي  كافــة،  إشــراكهم، 

الــذي قدمــه مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي فــي 

مــن  متمرســة  ثلــة  أيــدي  علــى  الدوحــة،  معهــد 

الخــراء، الذيــن تميــزوا بمرونــة عاليــة فــي االســتجابة 

لمالحظــات المتدربــ�ني اآلنيــة، أو لتلــك التــي حصدهــا 

مركــُز االمتيــاز التنفيــذي عــن طريــ�ق اســتمارات مألهــا 

عليــه. يشــكرون  باهتمــام  المتدربــون 

وإنــه ليســعُدني أن أرى هــذا التعــاوَن البنــاء يتطــّوُر، 

ليقــدِّم خطــوًة طموحــًة، الهــدف منهــا طــرُح شــهادٍة 

متقدمــة فــي القيــادة التنفيذيــة، تفتــح الطري�ق أمام 

مزيــد مــن التعــاون بــني الشــريكني فــي المســتقبل 

كمــا أفصــح ســعادة الوزيــ�ر فــى حديثــه عن الماجســتي 

التنفيــذي فــى االدارة العامــة. 

وفــي هــذا الســياق، اســمحوا لــي أن أتقــدم بالشــكر 

للمركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، الــذي 

كان خــي حاضنــة لهــذه الشــراكة فــي بدايتهــا، قبــل أن 

يســلِّم االمانــة إلــى مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي 

فــي معهــد الدوحــة. واســمحوا لــي أيضــا أن أتقــدم 

بالشــكر لــكل مــن ســاهم، مــن قريــب أو بعيــد، فــي 

إثــراء وتوجيــه برنامــج التدريــب وأخــص بالذكــر الدكتــور 

فريــد الصحــن، مديــر مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي، 

العامــة  اإلدارة  كليــة  والدكتــور حســن علــي، عميــد 

نعمــه  جــورج  والدكتــور  التنميــة،  واقتصاديــات 

مستشــار المعهــد، والبــد ان أشــيد هنــا بالــدور الــذي 

إثرائيــة  اجتماعــات  فــى  الدولــة  وزارات  بــه  قامــت 

أغنــت مشــروعنا.

سعادة الدكتور عيسى النعيمي

أصحاب السعادة

سعادة الدكتور عزمي بشارة

أيها السيدات والسادة

العلــم  زاوجــوا  الذيــن  لخري�جينــا  األعمــاق  مــن  تهنئــٌة   

بالعمــل بثقــة المؤمــن برســالته ووطنــه، تهنئــٌة لهــم 

علــى مثابرتهــم وشــكري لهــم، نيابــة عنا جميعــًا، ألنهم 

جمعونــا هــذا اليــوم لنحتفــي بعطائهــم لبلدهــم، َفُهْم 

فــي التنميــة اإلداريــة “قطــُر النــدى وبــلُّ الصــدى” فــي 

وطــن يتطــور يومــا بعــد يــوم لغايــة منشــودة.

أيها الخري�جون،

أبارك لكم وأبارك لنا فيكم جميعا.

والسالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته..
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فتح باب القبول ملاجستري “إدارة النزاع والعمل اإلنساين” 

العالميــة فــي مجــال  الخــرات  بــركات مــن أهــم  الروفيســور ســلطان 
فــي  جامعــي  أســتاذ  وهــو  الحــروب  دمــار  مــن  المجتمعــات  تعافــي 
علــى  المركــز  فريــ�ق  يعمــل  كمــا  المتحــدة.   بالمملكــة  يــورك  جامعــة 
تطويــ�ر برامجــه بالتعــاون الوثيــق مــع عــدد مــن الجهــات المختصــة مــن 
بينهــا: الهــالل األحمــر القطــري، ومعهــد دراســات الســالم فــي أوســلو 
PRIO، ومجموعــة السياســات اإلنســانية لــدى معهــد التنميــة الدولــي 

. المنتــدى االنســاني  لنــدن HPG و  فــي 

إدارة  إطــالق مركــز  “إن  بــركات:  المناســبة، صــرح الروفيســور  وبهــذه 
النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي هــذا التوقيــت يلبــي حاجــة مهمــة حيــث 
أن عــددًا مــن الــدول العرب�يــة تعانــي مــن عــدم االســتقرار المجتمعــي 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  للتنميــة  تفتقــر  وبالتالــي 
المســتدامة.  ومــن هنــا ت�أتــي ضــرورة ت�أســيس دراســات أكاديميــة عــن 
هــذه المشــكالت وكيفيــة حلهــا مــن منظــور محلــي وعربــي.  كمــا أن 
النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي معهــد الدوحــة  تواجــد مركــز دراســات 
للدراســات العليــا هــو عامــل قــوة لــكل الجهــود التــي تبذلهــا دولــة قطــر 
علــى مــدار العقــد الماضــي فــي ســبيل إنهــاء الصراعــات المســلحة فــي 
المنطقــة.  وأعتقــد بــأن الشــراكات الدوليــة التــي أسســها المركــز حتــى 

اآلن ســتمنحه دفعــة قويــة إلــى األمــام.”

ويمنــح المركــز للطــالب المقبولــني لرنامج ماجســتي إدارة النزاع والعمل 
اإلنســاني دراســة عــدة مواضيــع متنوعــة ت�تعلــق بهــذا االختصــاص، مــن 
التنميــة، وبنــاء الســالم وبنيــة الدولــة،  النزاعــات، اإلغاثــة،  بينهــا: حــل 

إقليمــي  منظــور  مــن  البنــاء  إعــادة  وتطبيقــات  لنظريــات  باإلضافــة 
ودولــي.  وتمتــد الدراســة فــي برنامــج الماجســتي لمــدة ســنتني ويهدف 
الرامــج ليكــون بمثابــة حلقــة وصــل بــني الدراســات األكاديميــة والعمــل 
المهنــي حيــث ت�تضمــن الدراســة زيــارات ميدانيــة لمناطــق ت�تعافــي مــن 

ــاري.  النزاعــات المســلحة وبرنامــج تدريــب مهنــي اختي

وســت�كون اللغــة العرب�يــة هــي اللغة األساســية فــي التدريس والبحــث.  اال 
انــه يجــب علــى الطــالب المتقدمــني إجــادة اللغــة اإلنجليزيــة حتــى يتمكنــوا 

مــن االســتفادة مــن الفــرص التــي ت�تــاح فــي المركــز وشــركاته الدوليــة.

مــارس  آذار/   31 هــو  بالرنامــج  االلتحــاق  طلبــات  لتقديــم  موعــد  آخــر 
2016 ويمكــن للمتقدمــني تقديــم نتائــج امتحــان TOEFL أو IELTS حتــى 

.2016 نيســان/أبري�ل   28

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع اإللكرتوني 
على الرابط التالي:

www.dohainstitute.edu.qa/AR/Academics/CHS

يعلــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــن إطــالق 
وهــو  اإلنســاني  والعمــل  النــزاع  دراســات  مركــز 
ــر للتخصصــات ويختــص بدراســة  ــد عاب مركــز بحثــي جدي
الدولــة  وهشاشــة  اإلنســانية  واألزمــات  النزاعــات 
والتحــوالت المجتمعيــة مــن الحــرب إلــى الســلم فــي 

العرب�يــة. المنطقــة 

برنامــج  فــي  القبــول  بــاب  المركــز  افت�تــح  وقــد 
الماجســتي الــذي يقدمــه فــي إدارة النــزاع والعمــل 
اإلنســاني CMHA  مــن تاريــ�خ اليــوم وحتــى 31 مــارس/

آذار 2016.  ويمكــن تقديــم طلبــات االلتحــاق بالرنامــج 
كرتونــي. االل الموقــع  عــر 

ويشــرف الروفيســور ســلطان بــركات وفريــ�ق عمــل 
برامــج  وتطويــ�ر  صميــم  ت علــى  الجنســيات  متعــدد 
ويعتــر  اإلنســاني.   والعمــل  النــزاع  دراســات  مركــز 
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معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يشــارك يف فعاليــات اليــوم الريــايض 

تحت الضوء

الطالبة: شدا سلهب

للجميـع،  الرياضـة  لمفهـوم  وغرسـًا  والسـرور  الفـرح  مـن  أجـواء  وسـط 
واألنشـطة  الفعاليـات  فـي  العليـا  للدراسـات  الدوحـة  معهـد  شـارك 
قطـر،  لدولـة  الرياضـي  اليـوم  بمناسـبة  أسـباير  حديقـة  فـي  الرياضيـة 

المعهـد. طلبـة  مـن  مجموعـة  بمشـاركة  وذلـك 

وتحـدث األسـتاذ عامـر الخالدي بأن هـذا اليوم جاء لتعريف طلبة المعهد 
باألنشـطة التـي ُتمـارس فـي دولـة قطر احتفااًل بهذا اليـوم، كما وأثنى 
علـى جهـود العاملـني في المعهد الذين سـاهموا في توزيع المالبس 
الرياضيـة علـى الطلبـة والتـي تعكـس مـدى اهتمـام المعهـد ورؤيتـه 

بأهميـة المشـاركة فـي اليوم الرياضـي للدولة.

التنميـة  واقتصاديـات  العامـة  اإلدارة  كليـة  فـي  الطالبـة  وعـّرت 
التـي  الفعاليـات  هـذه  فـي  بالمشـاركة  سـعادتها  عـن  فتّوحـي  نـوال 
سـمحت لهـا بالتعـرف أكـر علـى دولـة قطـر، مضيفـة بـأن هـذا اليـوم جاء 

بالضغوطـات. ملـيء  دراسـي  فصـل  بعـد  النفـس  عـن  للرتويـ�ح 

واإلنسـانية  االجتماعيـة  العلـوم  كليـة  فـي  الطالـب  تحـدث  فيمـا 
أنـس األعرابـة بـأن هـذه الفعاليـة فريـدة مـن نوعها في الوطـن العربي 
والتـي ت�كـّرس الثقافـة الرياضيـة فـي المجتمـع، مضيفـًا بأنهـا سـمحت له 
بالتواصـل اإلنسـاني مـع كافـة الجنسـيات مـن خـالل األنشـطة الرياضيـة 

والجـري. القـدم  ككـرة  مارسـها  التـي 

ومـن الجديـر ذكـره بـأن اليـوم الرياضـي لدولـة قطـر يقضـي بـأن يكـون 
تجسـيدًا  عـام  كل  مـن  فرايـر  لشـهر  الثانـي  األسـبوع  مـن  الثالثـاء  يـوم 

.2011 لسـنة   )80( رقـم  األمـيي  القـرار  ألهـداف 

مكتب األبحاث يف معهد الدوحة للدراسات العليا

يلتـزم معهـد الدوحـة للدراسـات العليـا، باعتبـاره مؤسسـًة بحثيـًة وأكاديميـة، بإنتـاج أبحـاث ت�تميـز بجـودة علميـة عاليـة تسـاهم فـي تعزيـ�ز 
مجـاالت العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، واإلدارة العامـة، واقتصاديـات التنميـة. كمـا يحـرص المعهـد علـى دعـم هيئ�تـه التدريسـية وطالبـه 
باإلمكانـات الالزمـة لتحقيـق بيئـة بحثيـة تخـدم أهدافهـم وتعـزز المكانـة األكاديميـة للمعهـد.  وفـي هـذا الصـدد يعمـل مكتـب األبحـاث علـى 
رصـد وتنسـيق األبحـاث فـي الكليتـني، وأدارة عمليـة التقديـم والتفعيـل للمنـح الداخليـة والخارجيـة بالتعـاون مـع لجنـة األبحـاث وتماشـيا مـع 
سياسـات المعهـد. علـى الصعيـد الوطنـي، ينسـق المكتـب التعـاون مـع المؤسسـات البحثيـة ومؤسسـات التعليـم العالـي فـي دولـة قطـر 
ويسـاعد أعضـاء هيئـة التدريـس بتقديـم المقرتحـات لصنـدوق قطـر الوطنـي لألبحـاث. يديـر المكتـب السـيد رائـد حبايـب الـذي كان سـابقا يديـر 
مشـاريع للت�كنولوجيـا المتقدمـة فـي معهـد ماساتشوسـتس للت�كنولوجيـا )MIT( فـي الواليـات المتحـدة األمييكيـة. نجـح المكتـب بتفعيـل 
و فتـح المجـال لتقديـم الطلبـات لصناديـق التمويـ�ل الداخليـة االوهـي صنـدوق أبحـاث هيئـة التدريـس، صنـدوق األبحـاث الطالبيـة، وصنـدوق 

األبحـاث الكـرى. يتوقـع اإلعـالن عـن المشـاريع الممولـة مـن صنـدوق األبحـاث الكـرى الشـهر القـادم.
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زيارة وفد من جامعة القدس ملعهد الدوحة للدراسات العليا

نبيل خطّاب عضًوا يف هيئة تحرير مجلة العمل والتوظيف واملجتمع 

هيئـة  فـي  االجتمـاع  علـم  أسـتاذ  خطـاب  نبيـل  الدكتـور  اأختـي 
عـن  تصـدر  التـي  والمجتمـع  والتوظيـف  العمـل  مجلـة  تحريـ�ر 

االجتماعيـة. للعلـوم  الريطانيـة  الجمعيـة 

الدكتــور يوســف داود مديــر برنامــج  اقتصاديــات التنميــة يف كليــة 

االدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة يشــارك يف تأليــف كتــاب 

»املــرأة، والعمــل، والرفــاه يف الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا« 

علـى  مؤخـًرا  الحسـابات  مديـر  صالحـة  أيهـم  الزميـل  حصـل 
شـهادة المحاسـبني القانونيـ�ني المعتمديـن، وكان قـد حصـل 
شـهادة  علـى   2015 أكتوبـر  شـهر  نهايـة  فـي  أيهـم  الزميـل 

العـام. للقطـاع  الدوليـة  المحاسـبية  المعايـ�ي 

أخبار منّوعة

ملتقى كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية

جانـب  مـن الملتقـى األول ألعضـاء هيئـة تدريـس كليـة اإلدارة العامـة واقتصاديـات التنميـة الـذي ُعقـد فـي 6-5 ديسـمر 2015  وتـم مناقشـة 
عـدد مـن المحـاور منهـا انطباعـات أعضـاء هيئـة التدريـس وتجربتهـم فـي الفصـل الدراسـي األول. تخللهـا جلسـة تخطيط اسـرتاتيجي للكلية.
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 برنامج سيمينار 

علم اإلجتامع واإلنرثبولوجيا لفصل الربيع  2016
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صور مختارة للمبنى الجديد ملعهد الدوحة للدراسات العليا
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نحو طالب دراسات عليا متميز ومنتج 

الطالب: إيهاب محارمة

“التعليــم هــو ليــس تعلــم الحقائــق، إنمــا هــو 
تدريــب العقــل علــى التفكــي” مقولــة للعالــم 
الفيزيائــي األلمانــي وصاحــب النظريــة النســبية 
الذيــن  للطلبــة  يبــدو  حيــث  اينشــتاين،  آلــرت 
أنهــوا مرحلــة دراســة البكالوريــ�وس بــأن خــوض 
ــا بشــتى أشــكالها  ــة الدراســات العلي غمــار تجرب
هــي تجربــة ينتابهــا الخــوف والتعقيــد للبعــض 
مــن  إنطالقــًا  وذلــك  اآلخــر،  للبعــض  والشــغف 
الدراســات  فمرحلــة  المرحلتــني،  بــني  االختــالف 
العليــا تحتــاج إلــى جهــد مضاعــف فــي دراســة مقــررات دراســية معمقــة،  
وإلــى إجــراء بحــث نوعــي وذلــك فــي إطــار اســت�كمال متطلبــات الحصــول 

علــى الدرجــة العلميــة.  

وي�جــدر الحديــث هنــا عــن محوريــ�ن رئيســي�ني ُيســتحب لطالــب الدراســات 
العليــا اإلرتــ�كاز عليهمــا فــي فوضــى تفاعــالت رحلــة العلــم والمعرفــة 
وذلــك مــن أجــل بنــاء بيئــة صحيــة وتفاعليــة بينــه والمرحلــة الجديــدة 
اإلنتــاج  ورفــد  األكاديمــي  التميــز  بتحقيــق  المســاهمة  مــن  وتمكنــه 
المعرفــي بمــا هــو  جديــد ومفيــد إن أمكــن، وتعظيــم هــذه المســاهمة 
بنــاء  فــي  الفــرد  علــى  المســؤول  الفكــري  الــدور  مــن  إنطالقــًا  يأتــي 

المعرفــة.  مجتمعــات 

المعرفــي  للحقــل  الطالــب  علــى وجــوب فهــم  يرت�كــز  األول  فالمحــور 
واألكاديمــي الــذي ســيخوض بــه تجربتــه فــي أي مــن العلــوم، ويكــون 
بــدء  قبــل  الفــرتة  ففــي  الدراســة،  وأثنــاء  بالدراســة  البــدء  قبــل  ذلــك 
الطالــب بالدراســة يقــف العديــد مــن الطلبــة أمــام عــدد مــن الخيــارات فــي 
حقــول متعــددة، خصوصــًا أن الدراســات العليــا ت�تيــح للطالــب أن يــدرس 
الجامعيــة  المرحلــة  فــي  بدراســته  قــام  الــذي  التخصــص  غــي  تخصــص 
األولــى، ولهــذا يستحســن قبــل البــدء بالدراســة أن يقــوم الطالب بســؤال 
نفســه عــن مــا هــو التخصــص الــذي أجــد نفســي بــه؟ وهــل هــذا يتوائــم 
أدرســه  مــا  وهــل  ؟  البحثيــة  وغــي  البحثيــة  ومهاراتــي  قدراتــي  مــع 

سيســاعدني  علــى ضمــان مســتقبل وظيفــي أو علمــي؟ 

التميــز  ولضمــان  الطالــب  علــى  فيتوجــب  الدراســة،  أثنــاء  فــرتة  أمــا 
األكاديمــي ســواء قــام باختيــار تخصــص فــي الحقــول التــي توصــف بأنهــا 
حقــول متخصصــة كالتخصصــات العلميــة أو تخصــص مــن الحقــول التــي 
توصــف بأنهــا غــي متخصصــة كالعالقــات الدوليــة والسياســات العامــة، 
أن يقــوم بالرتكيــز علــى فهــم ثالثــة جوانــب أولهــا منهجيــة التخصــص 
ــزوغ هــذا  ــات التــي تعتــر أســاس ب والتــي ترت�كــز علــى مجموعــة النظري
التخصــص وتســتخدم لتفســي الظواهــر،  أمــا ثانيهــا فت�تمثــل فــي دالالت 
التخصــص  التــي تشــكل كينونــة  المفاهيــم  التخصــص وهــي مجموعــة 
ولغتــه، واألخــية قائمــة علــى تراكميــة التخصــص وترابطــه مــع تخصصــات 

أخــرى. 

فــي حــني يرت�كــز المحــور الثانــي علــى مقولــٍة للكاتــب األمريكــي روبــرت 
بعــض  تعلــم فــي  حياتــك متوازنــة،  اللحظــة واجعــل  ”عــش  فولغهــام 
األوقــات و فكــر فــي أوقــات أخــرى، و فــي كل يــوم، أرســم وأرقــص وغــّن 
وامــرح بعــض الوقــت واعمــل فــي وقــت آخــر”، ولهــذا علــى الطالــب أن 
يتعامــل مــع هــذه المرحلــة كمرحلــة اكتســاب لمعرفــة جديــدة تقــوم 
علــى اكتشــاف مــا هــو خــارج المقــرر الدراســي أو خــارج بيئــة البحــث، 
كتعلــم صناعــة الحافــز الــذي يدفعــه نحــو تحقيقــه، وأن المضــي فــي 

رحلــة العلــم والمعرفــة هــي رحلــة شــاقة ولكنهــا ممتعــة وثريــة فــي 
والمجتمــع  األصدقــاء  مــع  الجيــدة  العالقــات  كــون  عــن  عــدا  واحــد،  آن 
نحــو تعظيــم االســتفادة، وأن  األكاديميــ�ني هــي بوصلــة  والمشــرفني 
يكــون الطالــب إي�جابيــًا مــع نفســه ومــع اآلخريــ�ن كالهمــا يســاهم فــي رفــع 
مســتوى االنتاجيــة والدافعيــة نحــو اإلبــداع، وأن يخــوض تجربــة الســفر 
والحصــول علــى الفــرص والمشــاركات فــي ملتقيــات وورشــات بحكمــة، 

وأن يديــر الوقــت بــذكاء، وأن يحافــظ علــى التواصــل مــع العائلــة.  

كل مــا تــم اإلشــارة إليــه ســابقًا يجعــل مــن طالــب الدراســات العليــا شــخصًا 
منتجــًا، ولذلــك فإنــه وبغــض النظــر عــن التوجــه الــذي يختــاره الطالــب 
ــه اآلن الحــد االدنــى مــن  ــا، فــإن لدي ــة الدراســات العلي ــازه مرحل بعــد اجتي
المعرفــة للبــدء فــي الطريــ�ق الصحيــح فمــا زال هنــاك الكثــي ليتعلمــه. 

املحطة األهّم يف حيايت 

الطالبة: حنان الشرشني

عندمــا تــم نشــر كتابــي ) أســرار فتــاة قطريــة( 
عــام 2010 ، كان فحــواه يتحــدث عــن طموحــي 
كفتــاة قطريــة وعــن أهــم المراحــل و المحطــات 
التــي مــررت بهــا فــي حياتــي آنــذاك، ولــم يــدر 
ببالــي إنــه بعــد خمــس ســنوات من صــدور كتابي 
و نجاحــه، ســأبلغ المحطــة األهــم فــي حياتــي، 
أتمناهــا وأحــدث نفســي  كنــت  والتــي لطالمــا 
دراســتي  اســت�كمال  وهــو   ، الخفــاء  فــي  بهــا 
العليــا فــي قطــر، ألن ذلــك كان محــااًل بالنســبة 

لــي كفتــاة، مــن دون الحاجــة للســفر واالغــرتاب عــن األهــل والوطــن.

أن  رغــم  تجنبهــا،  أحــاول  كنــت  التــي  القــرارات  مــن  االغــرتاب  قــرار   
ــّي بالرضــوخ  ــح عل ــا وتل ــت تراودنــي دوًم ــة اســت�كمال الدراســة، كان رغب
الدوحــة  معهــد  فــي  كطالبــة  قبولــي  وبعــد  اآلن  ولكــن  للظــروف، 
صــار  الحلــم  تحقيــق  إمكانيــة  بــل  هينــًا،  األمــر  صــار  العليــا،  للدراســات 
الدوحــة  معهــد  مثــل  مرمــوق  بمعهــد  فالتحاقــي  ملموســًا،  واقعــًا 
للدراســات العليــا، ُفتحــت أمامــي آفــاق رحبــة للتميــز و تحقيــق الــذات، 
وســنحت لــي الفرصــة لإلســتزادة مــن العلــم علــى يــد اســاتذة اكفــاء، ال 
أنكــر وجــود جامعــات فتحــت أبوابهــا حديثــًا إلســت�كمال الدراســات العليــا، 
ولكــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا تميــزت بتخصصــات لهــا طابــع 
خــاص وغالبــًا نحتــاج لدراســاتها لالبتعــاث للخــارج، باألخــص برنامــج االدارة 
العامــة والسياســات، والــذي فضلــت االلتحــاق بــه، فهــو مــن التخصصــات 
الوحيــدة التــي تــدرس فــي قطــر. ودراســتي لهــذا التخصــص بالــذات، 
ســيجعلني علــى  قــدر كبــي مــن الوعــي والدرايــة بأهميــة المهــام 
الموكلــة إلــي فــي الوظيفــة التــي أشــغلها اآلن، ال بــل ســت�كون قفــزة 
نوعيــة ومهمــة لــي فــي مجــال العمــل فــي القطــاع الحكومــي، وقــد 
ت�كــون ســبياًل لــي لإلرتقــاء لــدور قيــادي وريــادي مســتقباًل، ، فخدمــة 
الوطــن هــو مــا أصبــو إليــه، متســلحة بأرقــى العلــوم و أفضلهــا، وذلــك 

مــن أجــل أن تحظــى بلــدي قطــر بمكانــة عاليــة تشــهد لهــا األمــم .

اللبنــة  وضــع  فــي  المســاهمني  و  القائمــني  لــكل  موصــول  فالشــكر 
ت�كبــد  و  شــارك  مــن  ،وكل  العليــا  للدراســات  الدوحــة  لمعهــد  األولــى 
الجهــد والتعــب حتــى ظهــر المعهــد للنــور، و يســر لنــا كطلبــه عــرب 
أن ننهــل مــن العلــم، و نحــن فــي كنــف بيئــة تالئــم مــا نشــأنا عليــه، 

العرب�يــة. هويتنــا  علــى  الحفــاظ  ،مــع  ايدلوجيتنــا  وتوافــق 



12

العدد األول  -  شباط/ فراير 2016

رواية 1984 

الطالبة: سجى الطرمان

ت�تحــدث روايــة 1984 عــن األنظمــة الشــمولية التــي 
كيفيــة  وفــي  الفــرد،  شــؤون  جميــع  فــي  ت�تحكــم 
قضــاء النــاس كل دقيقــة مــن أوقاتهــم حتــى فــي 
لمحاولــة  ذلــك  ت�تعــدى  األمــور  إن  بــل  خلواتهــم، 
الحكــم الشــمولي التحكــم فــي طريقــة تفكــي النــاس 
وإعتقاداتهــم. كتــب جــورج أورويــ�ل 1984 فــي فــرتة 
أربعينــات القــرن العشــري�ن، ومــن خــالل 353 صفحــة 
تمكــن أورويــ�ل أن يصــور الدولــة الشــمولية القمعيــة 
التســلطية، فبنــى رؤاه اســتنادًا إلــى تصوراتــه عــن 
ذلــك  فــي  النازيــة،  وألمانيــا  الســوفيتي  اإلتحــاد 
الوقــت. فحــاول أورويــ�ل مــن خــالل روايتــه أن يوصــل للقــارىء الشــاكلة التــي 
ســيكون عليهــا الحــال إذا وقعــت بــالد ت�تمتــع بالحريــة  تحت الحكم الشــمولي. 
تقــع أحــداث الروايــة فــي لنــدن، ولنــدن كمــا يصورهــا الكاتب مدينــة كئيبة، ال 
تعدو عن كونها أطالل وبقايا، باســت�ثناء تلك المباني الحكومية الهالمية 
التــي تنتصــب عاليــًا، وال أحــد قــادر علــى فهــم تلــك الحرب المجنونــة الدائرة 
فــي األرجــاء، ولكنهــم يعشــونها مــن خــالل الصواريــ�خ  التــي ت�تفجــر بكــرة 
، لُيصــاب العــوام بســببها، والجــزء األكــر ســوءًا أن الحكومــة تراقــب كل 
مــا يفعلــه النــاس باســتمرار، وفــي كل مــكان تجــد ملصقــات تحمــل صــورة 
االخ األكــر يراقبــك، وتســطيع الحكومــة مراقبتــك مــن خــالل شــرطة الفكــر 
وأجهــزة الرصــد والتعقــب والشاشــات الكبــية، وهنــاك الكثــي مــن األشــياء 
التــي ُيمنــع القيــام بهــا فــي مجتمــع أمنــي بوليســي بالدرجــة االولــى، 
وإذا ارت�كبــت احدهــا فــإن شــرطة الفكــر ســتلقيك بعيــدًا فــي مجتمعــات 
األعمــال الشــاقة، مجتمــع قائــم علــى الممنوعــات، ويفــرتض بــك فقــط أن 
توفــر كل طاقاتــك  للحــزب، وهنــاك الكثــي مــن االشــياء التــي يتعــني عليــك 
القيــام بهــا كفــروض “مســلمات” غــي قابلــة للنقــاش،  تحــدد مســار حياتــك 
بــل وتفاصيــل يومــك، نحــن أمــام مشــهد مــن التعبئــة المســتمرة، فيملــؤن 
بأفــكار  للتفكــي  وقــت  أي  هنــاك  وليــس  بالروباجانــدا  العــوام  رؤوس 

شــخصية بعيــدًا عــن الحــزب الحاكــم، مجتمــع ممتلــىء بالخــوف.
لديــه  ســنة،   39 وعمــره  الرئيســة  الشــخصية  هــو  ســميث  وينســتون 
اليومــي،  المخيــف  الواقــع  هــذا  كل  ويعيــش  الحكومــة  فــي  وظيفــة 
مذكراتــه  فــي  وينســتون  يكتــب  الحــال،  بطبيعــة  أصدقــاء  لــه  وليــس 
ليتحــدث عــن كميــة الكــره التــي يحملهــا تجــاه الحيــاة التــي  يحياهــا، فــي 
مجتمــع  مقيــت كئيبــب، ويمــارس بذلــك أحــد المحظــورات التــي تســتوجب 
القتــل علــى مقرتفهــا، كانــت المذكــرات بمثابــة المــكان الــذي كان يتخيــل 
غــي  الحيــاة ممكنــة بشــاكلة مختلفــة  كانــت  إذا  فيــه وينســتون فيمــا 
التــي يحياهــا، ولــم يكــن هنــاك أي طريقــة ممكنــة للت�أكــد فيمــا إذا كان 
هنــاك حيــاة اخــرى ســابقة فــي الماضــي فالحــزب أعــاد كتابــة التاريــ�خ بعــد 

تزويــ�ره وفــق مايــرى. 
وهنــاك شــخصيتان اهتــم بهمــا وينســتون، األولــى هــي جوليــا، الفتــاة 
يكرههــا  وينســتون  كان  المبنــى،  بنفــس  معــه  تعمــل  التــي  الجميلــة، 
النهــا كانــت جميلــة وال يســتطيع الوصــول إليهــا، وكان  يعتقــد أنهــا تعمــل 
لــدى شــرطة التفكــي، فــكان خائــف منهــا ومنهــر بهــا بنفــس الوقــت. 
والشــخصية األخــرى  هــي  أوبرايــن، وهــو عضــو فــي التنظيــم الداخلــي 
للحــزب، يحظــى بمركــز ومنصــب مرموقــنّي كان ينتابــه الخــوف منــه، ولكــن 
فــي ذات الوقــت، كان يــراوده إحســاس بــأن أوبرايــن مختلــف يتســتطيع ان 

يفهمــه، ويفهــم شــعوره ازاء الحيــاة. 
تعــر  ملحوظــة  لونســتون  جوليــا  تمــرر  عندمــا  الروايــة  مجــرى  يتغــي 
فيهــا عــن حبهــا لــه، “وهــي تصديــق لمقولــة الحــب ينتصــر” ولكــن ليــس 

للنهايــة! هــذه الورقــة تزلــزل عالــم وينســتون بالكامــل، فتبــدأ قصــة 
ظــل  فــي  الحديــث،  أطــراف  تبــادل  عليهمــا  والتمــرد، فيصعــب  التحــدي 
الرقابــة المفروضــة  ليلتقــو الحقــًا  فــي الريــف لتبــدأ قصــة حــب مجنونــة 
تدخــل التجديــد علــى حياتهمــا الكئيبــة، تجديــد يجلــب الســعادة، قــد يــودي 
بهمــا إلــى القتــل، أو إلــى معســكر العمــال، ولكــن بالمقابــل أصبــح لــدى 
وينســتون شــخص يفهمــه ويكــره الحــزب مثلــه، تطــور األمــر ليصــل إلــى 
التفكــي بالتمــرد علــى الحكومــة، وتواتيــه الفرصــة فــي أحــد األيــام حيــث 
يدعــوه أوبرايــن إلــى بيتــه، بحجــة العمــل، وينســتون يفكــر مليــًا فــي هــذا 
اللقــاء، ليقــوده التفكــي إلــى أن أوبرايــن هــو أعضــاء التمــرد، فلــم يكــن 
هــذا الســلوك معتــادًا، فــال أحــد يقــوم بدعــوة النــاس إلــى بيتــه، فيذهــب 
هــو وجوليــا إلــى منــزل أوبرايــن، ليؤكــد أوبرايــن شــكوكهما عــن كونــه 
عضــو فــي جماعــة مــن المتمرديــن، ويعطيهمــا كتــاب يشــرح لهمــا عــن 
الكيفيــة التــي تســي علــى نحوهــا االمــور. وينســتون يقــرأ الكتــاب فيصبــح 
ــراوده،  ــه وليجــد أن هــذه األفــكار  هــي ذاتهــا التــي ت عقلــه ممتلــىء ب

لينتهــي بــه الحــال هــو وجوليــا عنــد شــرطة الفكــر. 
إحــدى النقــاط المركزيــة التــي يــدور حولهــا الكتــاب ان باإلمــكان إحابــط 
الكائــن البشــري تمامــًا وإجبــاره  ليؤمــن بــأي شــيء تريــد منــه أن يؤمــن 
بــه. مثــل: الحــرب هــي الســالم، أو أن 2+2=5، ولكــن فــي المقابــل مــن 

الصعوبــة بمــكان أن تنفــذ إلــى رأس أحدهــم، وتســر غــوره. 

نظرية التعلُّم )كولب( 

الطالبة: مشاعل الرياشي

كتــاب  مؤلــف  كولــب  ديفيــد  االمريكــي  للعالــم  كولــب  نظريــة  تنســب 
)التعلــم التجري�بــي: التجربــة هــي مصــدر التعلــم والتطــور( وهــي إحــدى 
أنمــاط التعلــم التــي تســاعدك ليــس فــي طريقــة التعلــم فقــط ،ولكــن 
أيضــًا فــي فهمــك لرئيســك و زمالئــك فــي العمــل ومــن ت�تعامــل معهــم 
بشــكل يومــي،و تعتمــد هــذه الطريقــة علــى أربــع محــاور ينقســم فيهــا 

ــع انمــاط :- األشــخاص إلــى أرب
التحليــل  علــى  فهمهــم  فــي  يعتمــدون  الذيــن  هــم  االســتيعابي�ي: 
المنطقــي لألشــياء لمن حولهم، وبالتالي األرقــام واالحصائيات ومصادر 
المعلومــات مــن االمــور المهمــة ،الســتيعابهم مــا تريــد أن توصلــه اليهم 

والســؤال الــذي يطرحونــه دائمــًا هــو )مــاذا أحتــاج العرفــه؟(.
التواميــ�ي: الــذي التقنعهــم النظريــات ويفضلــون أن يدركــوا المعلومــة 
باســتمتاعهم  ويتميــزون  بهــا  وبالشــعور  لهــا  المعايشــة  خــالل  مــن 
بالعمــل مــع الجماعــة ،وقناعتهــم بــآراء أصدقائهــم واســتقاللية الــذات 

ــو( . ــدور حــول )مــاذا ســيحدث ل وتســاءلهم ي
التقارب�يــ�ي: وهــم مــن يهتمــون بطريقــة عمــل األشــياء ،فــال يكتفــون 
)كيــف  يهمهــم  أيًضــا  ولكــن  مجــرد  هــو  ،ومــا  المفاهيمــي  بالجانــب 

التفاعلــي. التعلــم  أي  تطبيقــه؟(،  اســتطيع 
التباعديــ�ي: الذيــن يميلــون الــى مالحظــة مــا حولهــم والمراقبــة بالدرجــة 
االولــى ،وت�كــون ملكــة الخيــال لديهــم واضحــة، فــال يتســرعون بإعطــاء 

أحكامهــم ،وي�ركــزون علــى ســؤال )لمــاذا؟(.
اليعنــي  و  للتعلــم  األساســية  األعمــدة  هــي  األربعــة  األنــواع  هــذه 
بالضــرورة أنــه يجــب أن  تمتلــك نوعــًا واحــدًا مــن هــذه األنمــاط ،ولكننــا قــد 
نجــد أحيانــًا مــن يمتلــك نمطــني أو أكــر ،فت�تنــوع هنــا الطريقــة التــي يجــب 
أن  نســتخدمها إل يصــال المعلومــه لــه بشــكل صحيح،وبذلــك ال نتوقــع أن 
يفهــم مســؤولنا المباشــر  فــي العمــل مــا نريــد أن نوضــح لــه ،إذا كان 
مــن الذيــن اليقتنعــون إال باألرقــام والشــواهد الحية،ونحــن  نحدثــه طــوال 

الوقــت عــن موضــوع  كلــه نظريــات.
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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