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 مؤمتر اقتصاديي الرشق األوسط يختتم أعامله بتوصيات

للحد من تأثري الصدمات الخارجية عىل االقتصاد

كلمة العدد

 بكم ت�كتمل المسرية
ومعكم يطيب العطاء! 

نرحـبُّ بكـم فـي العـدد الثاني من نشـرة زاجل 
االتصـاالت  إدارة  عـن  تصـدر  التـي  الشـهرية 
بـن  نضعهـا  والتـي  الخارجيـة،  والعالقـات 
وإداريـ�ن،  وطلبـة  أكاديميـ�ن  أيديكـم، 
علـى  واالّطـالع  المعهـد  أنشـطة  لمواكبـة 
فيهـا  والمسـاهمة  ومسـتجداته،  فعالياتـه 

واهتمامـه.  اختصاصـه  مجـال  فـي  كٌل 

هـذا  يصـدر  أن  األقـدار  جميـل  مـن  ولعـّل 
العـدد فـي وقـت ممّيـز، فقـد بدأنـا االنتقـال 
لمعهـد  الجديـد  المبنـى  إلـى  “التدري�جـي” 
الدوحـة للدراسـات العليـا، ال بـل أّن ثمـة مـن 
بمكتبـه  جالـٌس  وهـو  النشـرة  هـذه  سـيقرأ 
أن  أيًضـا  الطالـع  حسـن  لمـن  وإّنـه  هنـاك. 
انتظرناهـا  لطالمـا  لحظـة  فـي  زاجـل  تصـدر 
بفـارغ الصـر، ومـا كانـت لت�تـم لـوال تضافـر كل 
العمـل  علـى  والقـدرة  المخلصـة  الجهـود 
أن  األمـل  ويحدونـا  الواحـد.  الفريـ�ق  بـروح 
الجديـد  للمبنـى  االنتقـال  خطـوة  لنـا  ُتشـّكل 
والعطـاء،  الجهـد  مـن  مزيـٍد  نحـو  دافًعـا 
مياديـن  مـن  رحبـة  آفـاق  إلـى  وانطالقـة 

النوعيـة.  واإلضافـات  والنجاحـات  اإلنجـاز 

األخبـار  مـن  بمجموعـة  العـدد  هـذا  يزخـر 
أبرزهـا  ولعـل  والفعاليـات،  والمقـاالت 
الخامـس  السـنوي  المؤتمـر  أعمـال  انعقـاد 
األوسـط  الشـرق  اقتصاديـي  لجمعيـة  عشـر 
للدراسـات  الدوحـة  معهـد  اسـتضافه  الـذي 
العليـا، الشـهر الماضـي و علـى مـدى ثالثـة 
أكاديميـ�ن مـن  ثالثـة  إلـى فـوز  أيام.إضافـة 
األولويـات  برنامـج  بحثيـة مـن  بمنـح  المعهـد 
قطـر  لصنـدوق  التابـع  لألبحـاث  الوطنيـة 

التاسـعة. دورتـه  فـي  لألبحـاث  الوطنـي 

وإّننـا إذ نضـع بـن أيديكم محتـوى هذا العدد، 
واسـتمراريتها  النشـرة  نجـاح  بـأّن  لنؤكـد 
تعتمـد بشـكل رئيسـي علـى تحقيـق التواصـل 
المسـرة  ت�كتمـل  ومعكـم  معكم...فمنكـم 

العطـاء! ويطيـب 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

خــالد وليد محمود   

رئيس قسم االعالم والتواصل  

اقرأ يف هذا العدد

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يحصــل 	 
عــى منــح مــن الصنــدوق القطــري لرعايــة 

البحــث العلمــي 

للدراسـات 	  الّدوحـة  معهـد  أمنـاء  مجلـس 
الُعليـا يُقـّر  إطـاق برنامـج ماجسـتري إدارة 

النـزاع والعمـل اإلنسـاين

يف 	  الدوحـة  معهـد  مـن  طـاب  مشـاركة 
االحتـال  “مقاومـة  أسـبوع  فعاليـات 

اإلرسائيـي” العنـري  والفصـل 

برنامج سيمنار “خميس التاريخ”	 

برنامج سيمنار علم االجتامع واألنرثبولوجيا 	 
لفصل ا لربيع 2016

انضمَّ إلينا	 

صـور املبنـى الجديـد ملعهـد الدوحـة   العليـا للدراسـات 

صور من المؤتمر السـنوي الخامس عشر   لمنظمة اقتصاديي الشـرق األوسـط

أقالم

 خديجة الصاليب: خمٌس وسبعون قوساً ذهبياً
 منى هداية : البيئة الطابية.. ملتقًى عريب

 ُمصطفى حسن: بني القومية والعروبة والعاملية
 مشاعل الريايش: ظاهرة التنمّر!

  وائل الدخييل: عن مركز االمتياز للتعليم التنفيذي

  عبد الرزاق مسعودي: ال حداثيني مع سبق اإلرصار والرتصد

  هبة أبو قرطومة: فّن التّطريز الفلسطينّي يف العر الحديث

صدر حديثًا

كتــاب “التعليــم و الرب�يــع العربــي” 
تحريــ�ره  و  إعــداده  فــي  شــارك 

محمــد عيــد  الدكتــور 

املعهد يف اإلعالم

ــي ــف ع ــن يوس ــور حس ــة الدكت مقابل   CNBC مع قناة

تقرير قناة الّريان عن مؤمتر اقتصاديّي   الرشق األوسـط

معـايل رئيـس مجلـس الـوزراء القطـري    يفتتـح املؤمتـر الــ 15 القتصاديـي الرشق
األوسط

مـن  أكادمييـاً  وفـداً  تسـتقبل  “األهليـة”   العليـا للدراسـات  الدوحـة  معهـد 
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حوار العددتصميمإشراف
شدى سلهبأحمد حلميخالد وليد محمود

حوار العدد

تســتضيف نشــرة زاجــل فــي عددهــا الثانــي الّدكتــور مولــدي األحمــر، أســتاذ فــي علــم االجتمــاع واالنرثوبولوجيــا 

ــ�ر دوريــة “عمــران” للعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية التــي  بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، و نائــب رئيــس تحري

يصدرهــا المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات
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الخامــس  الســنوي  المؤتمــر  أعمــال  اخت�تمــت 
األوســط  الشــرق  اقتصاديــي  لجمعيــة  عشــر 
للدراســات  الدوحــة  معهــد  اســتضافه  الــذي 
العليــا علــى مــدى ثالثــة أيــام فــي فنــدق ريتــز 

الدوحــة.  كارلتــون 

الخالــق  عبــد  جــودة  الدكتــور  مــن  كل  وقــدم 
والدكتــور حســن علــي والدكتــور حســن حكيميــان 
اليــوم  صبــاح  عقــدت  ختاميــة  جلســة  فــي 
خلصــت  ومــا  المؤتمــر،  توصيــات  أهــم  الجمعــة 
ونحــو  عامــة  جلســات  أربــع  نقاشــات  إليهــا 
عشــري�ن ورشــة عمــل شــارك فيهــا نحــو مئ�تــي 
خبــر وباحــث قدمــوا أوراق بحثيــة فــي محــاور 

الرئيســة. المؤتمــر 

وقــال الدكتــور جــوده عبــد الخالــق مــن جامعــة 
صدمــة  إلــى  ت�تعــرض  منطقتنــا  إن  القاهــرة 
العالميــة،  النفطيــة  الســوق  مصدرهــا  خارجيــة 
ت�تعــرض  ســتظل  المنطقــة  دول  علــى  مشــددا 
إلــى صدمــات خارجيــة طالمــا رهنــت اقتصاداتهــا 
بإيــ�رادات النفــط. وأضــاف أن علىــف حكومــات دول 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إنهــاء 
نحــو  والتوجــه  االقتصاديــة  سياســاتها  جمــود 
وضــع سياســات مرنــة قــادرة علــى الت�كيــف مــع 
أســعار  انخفــاض  لصدمــة  المشــابهة  الصدمــات 
النفــط الحاليــة. كمــا أكــد علــى أن المرونــة فــي 
السياســات االقتصاديــة تقتضــي مــن دول الخليــج 
مثــال إعــادة النظــر فــي ربــط عمالتهــا بالــدوالر 

األمركــي وفــق ســعر ثابــت، ألنهــا تخســر بذلــك 
مــا يوفــره ســعر عملــة مــرن مــن قــدرة علــى 
التحكــم فــي اســتقرار االقتصــاد، واقــرح أن تفكــر 
ــة مــرن وقــد يكــون  ــدول فــي ســعر عمل هــذه ال
ذلــك بربطــه بســلة عمــالت بــدال مــن الربــط مــع 

عملــة واحــدة.

ودعــا جــودة أيضــا إلــى تعزيــ�ز إيــ�رادات الموازنــة 
مــن مصــادر قــارة غــر متقلبــة مثلمــا هــي حــال 
التــي تجعــل االقتصــاد رهينــة  النفــط  إيــ�رادات 
العالميــة،  النفــط  الخارجيــة لســوق  الصدمــات 
قــد  ضرائــب  سياســة  وضــع  أن  إلــى  مشــرا 
الموازنــات.  إليــرادات  مســتقرا  مــوردا  يكــون 
تقليــص  إلــى  جــودة  يدعــو  المقابــل،  وفــي 
الدعــم الحكومــي موضحــا أن العديــد مــن بنــود 
التــي  الحكوميــة  الموازنــات  فــي  اإلنفــاق 

بســهولة. إلغاؤهــا  يمكــن 

كليــة  عميــد  علــي  حســن  الدكتــور  ولّخــص 
فــي  التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة 
ورئيــس  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد 
الشــرق األوســط، توجهــات  جمعيــة اقتصاديــي 
النقاشــات التــي شــهدها المؤتمــر فــي محــور 

تنويــع االقتصــاد. وأكــد علــى أن أهــم مــا أبــرزه 
المتحدثــون والخــراء خــالل المؤتمــر هــو ضــرورة 
تطويــ�ر التعليــم فــي دول المنطقــة مــن أجــل بناء 
ــم علــى المعرفــة، مــع الحاجــة إلــى  اقتصــاد قائ

تطويــ�ر إنتــاج المعرفــة واالبتــ�كارات الت�كنولوجيــة. 
نحــو  الســبيل  هــو  التعليــم  تنويــع  أن  وأوضــح 

االقتصــاد.  تنويــع  تحقيــق 

للدولــة  أكــر  دور  إلــى  حســن  الدكتــور  ودعــا 
دور  خــالل  مــن  الســوق  اقتصــاد  فــي  كفاعــل 
االســت�ثمار  فــرص  يوجــه  وتوجيهــي  تنظيمــي 
نحــو القطاعــات التــي يحتاجهــا االقتصــاد لتحقيــق 

مســتدامة. تنميــة 

ورأى المتحــدث أن أحــد عوامــل القــوة الكامنــة 
القتصــادات دول الخليــج أصبــح يشــكل تحديــا اليــوم 
العامــل  وهــذا  منــه،  االســتفادة  ســوء  بســبب 
ــد  ــات اســتراد غــر محــدودة للي هــو توفــر إمكاني
العاملــة، وهــو عامــل مهــم فــي القــدرة علــى 
تنويــع االقتصــاد. غــر أن هــذا العامــل أصبــح ســلبيا 
بســبب طغيــان اليــد العاملــة غــر المؤهلــة علــى 
تركيبــة العمــال األجانــب في دول مجلــس التعاون 
الخليجــي. وقــّدر أن أحــد الحلــول الممكنــة لهــذا 
الوضــع والعــودة إلــى االســتفادة الفعليــة مــن 
هــذه الميــزة االقتصاديــة يكمــن فــي تحديــد حــد 
أدنــى لألجــور فــي دول مجلــس التعــاون، علــى 
ت�كاليــف  أجــرا متوافقــا مــع مســتويات  يكــون  أن 
المعيشــة فــي هــذه الــدول، وهــو مــا ســيقلص 
اســتقدام أعــداد كبــرة مــن العمالــة غــر الماهــرة 
والتــي ليســت الحاجــة ماســة إليهــا، فــي مقابــل 

ــد عاملــة ماهــرة. التوجــه نحــو ي
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حوار مع الدكتور مولدي األحمر

»سعيد بالتحاقي مبعهد الدوحة للدراسات العليا، ألنه فتح يل مجاالت أخرى من العمل والنشاط 

كانت شبه مغلقة«

أجرت الحوار: شدى سلهب

من هو الدكتور مولدي األحمر؟

أنــا مولــدي األحمــر، مــن تونــس، أعمــل أســتاًذا 
بمعهــد  واألنرثوبولوجيــا  االجتمــاع  لعلــم 
الدوحــة للدراســات العليــا، متــزوج ولــي بنــت 
وولــد. التحقــت بالمعهــد منــذ أكــرث مــن ســنة، 
والبحــث  التدريــس  فــي  عملــي  جانــب  وإلــى 
رئيــس  نائــب  بمهمــة  أيًضــا  أقــوم  العلمــي 
تحريــ�ر دوريــة “عمــران” التــي يصدرهــا المركــز 
العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، وهــي 
دوريــة فصليــة محكمــة تصــدر كل ثالثــة أشــهر. 

ما أهم املسارات العلمية والعملية يف 

مسريتكم الشخصية؟

فــي السادســة مــن عمــري التحقــت بالمدرســة 
االبتدائيــة التــي كان بناهــا ابــن عمــي بمبــادرة 
منــه علــى أرضــه، بعدمــا ذاق ســجن المســتعمر 
وســاعده  الوطنــي.  نضالــه  بســبب  الفرنســي 
فــي ذلــك جميــع ســكان القريــة، وتعاونــوا علــى 
بنائهــا مــدة ســنة كاملــة )ســنة 1955(، كل عائلــة 
ترســل مــن ينوبهــا فــي العمــل إلــى أن اســتوت 
جميلــة بــن حقــول اللــوز. بعــد ذلــك أرســلوا إليها 
حركــة  فــي  منهــم  والمنخرطــون  أوالدهــم، 
التحريــ�ر أرســلوا أيضــا بناتهــم، رغــم أنهــم كانــوا 
عملهــم  كان  أمّيــ�ن.  فالحــن  معظمهــم  فــي 
رائعــا وكان التالميــذ يأتــون إليهــا مــن علــى بعــد 
ــا علــى  9 كلمــرات مشــيا علــى األقــدام أو ركوب
األحمــرة. وبعــد أكــرث مــن نصــف قــرن مــن ذلــك 
الحــدث، أي بعــد ثــورة الكرامة فــي 2011، كان أول 
وزيــ�ر للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي أحد أبناء 
هــذه المدرســة، وكان يأتــي إليهــا فــي صغــره 
علــى حمــارة يربطهــا فــي إحــدى أشــجار اللــوز 

فــي ضيعتنــا المحاذيــة للمدرســة.

الدراســـة الثانويـــة كانـــت فـــي مدينـــة صفاقـــس 
المعروفـــة بتقديســـها للتعليـــم والعمـــل الجـــاد، 
كانـــوا  يكـــون:  مـــا  أروع  مـــن  أســـاتذتي  وكان 
وابـــي  والمعـــري  المتنبـــي  شـــعر  يحفظـــون 
نـــواس والشـــابي وشـــوقي عـــن ظهـــر قلـــب، 
ويدرســـوننا النحـــو والصـــرف مـــن خـــالل كليلـــة 

ودمنـــة والجاحـــظ، وفـــي ســـنة ختـــم الـــدروس 
الثانويـــة درســـونا إفالطـــون وأرســـطو وكانـــط 

أيضـــا  ولكـــن  وروســـو،  وفرويـــد  وماركـــس 
الفارابـــي وإخـــوان الصفـــا وابـــن خلـــدون، 
اإلســـالمي  التفكـــر  فـــي  دروس  مـــع 
أمنهـــا أســـاتذة مـــن قدمـــاء الزيتونـــة. 
إلـــى  انتقلـــت  الثانويـــة  ختـــم  بعـــد 
اإلجـــازة  علـــى  حصلـــت  حيـــث  تونـــس 
فـــي علـــم االجتمـــاع. ومنهـــا شـــددت 
التحقـــت  حيـــث  باريـــس  إلـــى  الرحـــال 
بأعـــرق مؤسســـاتها العلميـــة الحديثـــة: 

المدرســـة العليـــا للعلـــوم االجتماعيـــة 
بباريـــس EHESS. ورغـــم أن البيئـــة التـــي 

عشـــت فيهـــا، خاصـــة فـــي تونـــس العاصمة، 
كانـــت منفتحـــة علـــى العالـــم فـــإن الصدمـــة 
ــن  ــت لـــي مـ ــد حدثـ ــة قـ ــة المتوقعـ الثقافيـ
أول ليلـــة بتهـــا فـــي باريـــس: خـــالل فـــرة 
تعليمـــي بمدينـــة صفاقـــس درســـني مـــادة 

الرب�يـــة لســـنوات طويلـــة أســـتاذ رائـــع تعلمنـــا 
ــا  ــدأ دائمـ ــتاذ يبـ ــذا األسـ ــر. وكان هـ ــه الكثـ منـ

نحـــرث  ال  “كـــي  الجملـــة:  بهـــذه  حصتـــه 
فـــي البحـــر”. فـــي مســـاء وصولـــي 

إلـــى باريـــس فتحـــت التلفزيـــ�ون 
فـــإذا بدعايـــة للبنـــك الفالحـــي 
الفرنســـي ُتصـــور فالحـــا يقـــود 
فـــي  القمـــح  ويـــ�زرع  جـــرارا 
األمـــواج،  تحـــت  البحـــر  عمـــق 
مـــع صـــوت مميـــز يقـــول بنـــرة 
اســـتنهاضيه: “إذا كان الخيـــال 
ال ينقصكـــم فنحـــن ال تنقصنـــا 
ت�تخيلـــي  أن  ولـــك  اإلرادة”، 
الثقافيـــة  الصدمـــة  عنـــف 
التـــي تلقاهـــا وقتهـــا شـــاب 
مثلـــي فـــي الســـنة الثالثـــة 
ــري�ن مـــن عمـــره حفـــظ  والعشـ
عـــن ظهـــر قلـــب قولـــة “لكـــي 

ال نحـــرث فـــي البحـــر”.

العليــا  المدرســة  مــن   
االجتماعيــة  للعلــوم 
بباريــس حصلــت علــى مــا 
ماجســتر  اليــوم  يعــادل 
االنرثوبولوجيــا  فــي 
ذلــك  بعــد  ثــم  والتاريــ�خ، 
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التحــوالت  بحثــي  موضــوع  وكان  االجتمــاع،  علــم  فــي  الدكتــورا  علــى 
حيــاة  مــن  أهلهــا  انتقــل  تونســية،  ريفيــة  منطقــة  فــي  االجتماعيــة 
يعيــش  إلــى مجتمــع فالحــي  الماشــية  ترب�يــة  علــى  القائمــة  البــداوة 
علــى غراســة الزيتــون، بــكل مــا ترتــب علــى ذلــك مــن تحــوالت ثقافيــة 
واقتصاديــة وسياســية. كانــت تلــك فرصــة كبــرة لــي خضــت خاللهــا غمــار 
السوســيولوجية  النظريــات  مــع  الجــادة والتعامــل  الميدانيــة  البحــوث 
واألنرثوبولوجيــة، وقــد نشــر البحــث بعــد ذلــك فــي كتــاب بعنــوان” مــن 
باألريــاف  االجتماعيــة  التحــوالت  فــي  محاولــة  الزيتونــة،  علــى  الشــاة 

الفرنســية(. )باللغــة  المغارب�يــة 

بكليــة  وتحديــدا  للتدريــس،  األولــى  تونــس  بجامعــة  ذلــك  بعــد  التحقــت 
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، وكانــت وقتهــا المــكان الوحيــد الــذي 
ُيــدرس فيــه علــم االجتمــاع. ووفــاء لتقليــد قديــم فــي هــذه الجامعــة 
ــاك  ــم يعــد موجــودا اآلن- أعــددت هن ــه عــن الفــرة االســتعمارية –ل ورث�ت
أعلــى شــهادة يمكــن أن يحصــل عليهــا أســتاذ  الدولــة، وهــي  دكتــورا 
يــدرس، وكان موضوعهــا “الجــذور االجتماعيــة للدولــة الحديثــة فــي ليبيــا. 
الفــرد والمجموعــة والبنــاء الزعامــي للظاهــرة السياســية”، وإلنجــاز هــذا 
العمــل غامــرت وقتهــا باالنتقــال إلــى ليبيــا للتدريــس فــي جامعاتهــا مــدة 
ثــالث ســنوات – كانــت ليبيــا وقتها تعيش حصــارا خانقا فرضته عليها الدول 
الكــرى. وفــي الجامعــة التونســية كانــت لــي أنشــطة مختلفــة، منهــا 
القيــام بعــدة بحــوث فــي إطار نشــاط مخــر دراســات مغارب�ية، والمشــاركة 
فــي إدارة مجلــة الكراســات التونســية العريقــة، كما ترأســت لجنــة الدكتورا 
والت�أهيــل فــي علــم االجتمــاع، وكانــت تنشــط علــى مســتوى وطنــي. هــذا 

إلــى جانــب مســؤوليات أكاديميــة أخــرى مختلفــة.     

كيف تقيّم تجربة العمل يف معهد الدوحة للدراسات العليا؟

أوال أنــا ســعيد بالتحاقــي بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، ألنــه فتــح 
لــي مجــاالت أخــرى مــن العمــل والنشــاط كانــت شــبه مغلقــة ألســباب 
يطــول شــرحها. لكــن ينبغــي القــول بــأن التجربــة مازالــت فــي بدايتهــا، 
ــم ت�كــن دائمــا  ــد ل ــل االنتقــال للمبنــى الجدي ورغــم أن ظــروف العمــل قب
مريحــة، لكــن هــذا جــزء مــن التضحيــة ألننــا كفريــ�ق عمــل نعتــر أنفســنا 
وثمنــه،  وتحدياتــه  ظروفــه  لــه  والت�أســيس  األوائــل،  المؤسســن  مــن 
والعــرة ت�كــون بتحقيــق الهــدف، والهــدف العــام هــو المشــاركة فــي 
ــاء األرضيــة التــي ســيتبلور فيهــا فكــر عربــي نقــدي وأصيــل، منغــرس  بن
فــي ســياقه الحضــاري التاريخــي ومنخــرط فــي الكونيــة وفــي العصــر 
الــذي يعيــش فيــه، يســاعد المجتمــع علــى فهــم واقعــه وتغيــ�ره حتــى 
يمكــن لــه التحكــم فــي مصــره، ومــن ثــم اســتعادة الكيــان الشــامل ألمتنــا 
التاريخيــة دوره الحضــاري بــن األمــم. وهــذا ال يحصــل، بطبيعــة الحــال، إال 
بالمراكمــة والمثابــرة واإلصــرار علــى تحقيــق مــا مــن شــأنه أن يقربنــا مــن 

الهــدف، وهــذا عمــل أجيــال بأكملهــا.

ثنا عن دورك يف دورية “عمران” التابعة للمركز العريب. حدِّ

أنــا فخــور بــأن أكــون نائــب رئيــس تحريــ�ر دوريــة “عمــران”، والحقيقــة أن 
الفكــرة أعجبتنــي رغــم أنهــا تحتــاج إلــى عمــل كبــر. أنــا فــي بدايــة تجربتــي 
ولســت وحــدي فــي هــذا العمــل. المســؤولية جماعيــة والجميــع فــي 
ــ�ر متحمــس لتحقيــق هــدف أساســي: جعــل “عمــران” دوريــة  هيئــة التحري
أكاديميــة عرب�يــة ذات صيــت إقليمــي معــرف بــه وفــي مرحلــة متقدمــة 
عالمــي. لكــن هــذا دونــه جهــد كبــر وعراقيــل ال يســتهان بهــا، منهــا أن 

المجــالت العلميــة تعكــس مســتوى البحــث فــي البيئــة العلميــة التي تعر 
عنهــا، وفــي الوضــع الحالــي للجامعــات ومراكــز البحــث العرب�يــة األمــور 
ليســت علــى مــا يــرام. ولكــن ال ينبغي التعميم أو التســليم باألمــر الواقع. 
كلنــا فــي هيئــة التحريــ�ر نعــرف هــذا الواقــع ونعمــل علــى تجــاوز عقباتــه. 
لقــد نشــرت الدوريــة أعــدادا خاصــة مهمــة جــدا بالنســبة للســاحة الفكريــة 
العرب�يــة، وتابعــت أنشــطة المؤتمــرات التــي يقيمهــا المركز ونشــرت بعض 
األعمــال الجيــدة التــي تضمنتهــا. خطتنــا المســتقبلية يمكــن تلخيصهــا فــي 
جملــة واحــدة: رفــع مســتوى اإلنتــاج المعرفــي وخلــق رابطــة فكريــة 
تصبــح  بحيــث  العرب�يــة،  الثقافيــة  بالســاحة  وقويــة  دائمــة  وأكاديميــة 
“عمــران” دوريــة ينتظــر صدورهــا الباحثــون والمثقفــون للتفاعــل مــع مــا 

تنشــره باعتمــاده فــي بحوثهــم ت�أكيــدا أو نقضــا. 

ما هي الصعوبات التي واجهتها كباحث يف مجال عملك يف 

األبحاث امليدانية؟

مجمــل الكتــب والبحــوث التــي نشــرتها اعتمــدت علــى أبحــاث ميدانيــة 
ــة انتقلــت فــي التعامــل  ــة كثيفــة. وخــالل هــذه التجرب أو وثائقيــة ونصي
مــع صعوبــات البحــث مــن مســألة مجــرد الحصــول علــى المعلومــة أو 
مشــاكل  إلــى  اســتبدادية،  نظــم  ظــل  فــي  عنهــا  البحــث  رخصــة  علــى 
التمويــ�ل، إلــى المســائل المنهجيــة التقنيــة، إن صــح التعبــر، إلــى القضايا 
حــد  فــي  المعرفــة  نظريــة  التــي تطرحهــا  العميقــة  اإلبســتيمولوجية 
ذاتهــا. وســتجدين فــي العــدد )16( القــادم ل”عمــران”، صــدى لهــذا مــن 
خــالل عرضــي آلخــر كتــب موريــس غودلي�يــه الــذي يتســاءل فيــه عــن معنــى 

أو عــن “حقيقــة” الواقــع الــذي نعيشــه أو ندرســه.  

أخربنا عن املرشوع الذي تعملون عليه حاليا حول “ القيادة لدى 

الشباب يف املجتمعات العربية”؟

أنــا اآلن بصــدد إعــداد مشــروع بحــث موضوعــه “القيــادة لــدى الشــباب في 
المجتمعــات العرب�يــة: المرجعيــات والتصــورات والممارســات والنمــاذج”. 
ويركــب المشــروع مــن ثــالث قطــع ت�تــوزع كل واحــدة علــى مرحلــة زمنيــة 
محــددة. وستشــارك فــي إنجــاز هــذا المشــروع نخبــة مــن الباحثــن العــرب 
مــن مختلــف االختصاصــات، وهــو يمتــد علــى فــرة متوســطة مــن الزمــن، 
ولــه مخرجــات أتمنــى أن تــرى النــور. لكــن كل هــذا مرتبــط بالحصــول علــى 

التمويــ�ل، وأنــا اســعى حاليــا لت�أمــن الجــزء األول منــه.

كيف تقيض وقتك يف الدوحة وما هي هواياتك؟

رغم أنني أســكن في مكان جميل بالدوحة إال أنني اقضي كل أيام األســبوع 
فــي العمــل مــع ممارســة المشــي ليــال. لكــن أتمنــى أن ت�توفر فــرص للثقافة 
والفــن والموســيقى فــي المركــب الجامعــي الــذي ســننتقل إليــه عندمــا 
يكــون جاهــزا. أتمنــى أن يكــون هنــاك إشــراف فنــي جيــد علــى هــذا المجــال 
مــن طــرف الطلبــة واألســاتذة، وت�كــون لهــم اإلمكانيــات الالزمــة والحريــة 
الموســيقية  والفــرق  األفــالم والمســرحيات  أفضــل  جلــب  فــي  الواســعة 
والشــعراء واألدبــاء كــي تصبــح الحيــاة “حيــة” وممكنــة فــي المركــب، خاصــة أن 
هــذا األخــر ســيصبح فضــاء للعمــل والعيــش فــي نفــس الوقــت، وبــدون حيــاة 
ثقافيــة متنوعــة قــد ال نســتطيع تجديــد طاقاتنــا وعزيمتنــا باســتمرار وتصبــح 
البيئــة طــاردة. أتمنــى أن يتحــول المركــب الجامعــي إلــى مركــز اســتقطاب 
ثقافــي وفنــي وحتــى رياضــي مــن نــوع مميــز لســكان الدوحــة، كمــا هــو 

الحــال فــي البلــدان المتقدمــة شــرقا وغربــا وحتــى جنوبــا. 
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لرعاية البحث العلمي

حــاز معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ثــالث منــح بحثية 
البحــث  لرعايــة  الوطنــي  قطــر  صنــدوق  برامــج  مــن 
الســنوي  قطــر  مؤسســة  مؤتمــر  أثنــاء  العلمــي 
لألبحــاث الــذي عقــد مؤخــرا فــي مركــز قطــر الوطنــي 
للمؤتمــرات. تبلــغ قيمــة الميزانيــة المقرحــة للمنــح 
1.9 مليــون دوالر أمريكــي لمشــاريع تمتــد لمــدة ثــالث 
ســنوات. بلغــت نســبة نجــاح المعهــد أكــرث مــن ضعــف 
والجامعــات  الهيئــات  جميــع  لنجــاح  العــام  المعــدل 

التــي قامــت بتقديــم مقرحــات لهــذه الــدورة.

حــاز المعهــد علــى منحتــن مــن برنامــج األولويــات 
الوطنيــة لألبحــاث فــي دورتــه التاســعة. أول منحــة 
لمشــروع بعنــوان “ التجربــة المدرســية، والطموحــات 
التعليميــة و اإلنجــازات المدرســية “ بإشــراف الدكتــور 
معهــد  فــي  االجتمــاع  علــم  أســتاذ  خّطــاب  نبيــل 
الدوحــة للدراســات العليــا، وبمشــاركة جامعــة قطــر، 
وأشــار  بريســتول..  وجامعــة  كينغســتون،  جامعــة 
خّطــاب إلــى أن المقــرح يكتســب أهميــة خاصــة لكونــه 
ــل بالعالــم  االول مــن نوعــه ليــس فقــط فــي قطــر ب
العربــي الــذي يهــدف لبنــاء قاعــدة بيانــات طوليــة 
وتجاربهــم  المــدارس  فــي  الطــالب  موضــوع  حــول 
التعليميــة. وحــول فحــوى المشــروع البحثــي أشــار 
دخــل  مســتوى  بــن  عالقــة  توجــد  ال  بأنــه  خّطــاب 
الفــرد فــي قطــر ومســتوى التحصيــل الدراســي فــي 
المــدارس حســب مــا يظهــر فــي إحصائيــات الرنامــج 
ثمــة  فــإن  وعليــه،  المدرســي.   للتقي�يــم  الدولــي 
عــدة أســئلة ســيتم طرحهــا حــول هــذا الموضــوع مــن 
بينهــا: لمــاذا ال يحصــل تالميــذ المــدارس فــي قطــر 
علــى درجــات عاليــة فــي امتحانــات التقي�يــم الدوليــة 
ومــا هــي أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي انخفــاض 
قطــر؟   فــي  المــدارس  لتالميــذ  المدرســي  اآلداء 
كمــا ســيتم البحــث فــي عالقــة األســرة وطموحــات 
تشــكل  كيفيــة  فــي  الالصفيــة  واألنشــطة  األبويــ�ن 

المســتقبلية” التالميــذ  طموحــات 

الوطنيــة  األولويــات  لرنامــج  الثانيــة  المنحــة  أمــا 
بعنــوان  بحثــي  مشــروع  تمويــ�ل  إلــى  فتهــدف 
التضامنــي  العمــل  الثقافــات:  عابــرة  “الهويــات 
والحــركات االجتماعيــة العرب�يــة المعاصــرة” بإشــراف 
الدكتور  عيد محمد أســتاذ االدب المقارن وبمشــاركة 

الدكتــور  عزيــ�ز  دواي،   أســاتذة مــن المعهــد هــم  
الدكتــور أيمــن الدســوقي والدكتــور حميــد دباشــي 
الجامعــة  مــن   كل  المشــروع  هــذا  بإنجــاز  ويشــارك 
االردنيــة، جامعــة كولومبيــا، وجامعــة جــورج ماســون .

وبهــذه المناســبة  أشــار الدكتــور عيــد إلــى أن هــذا 
المشــروع يقــّدم  قــراءة عابــرة للتخصصــات، للبنيــات 
التحــوالت السياســية  السوســيوثقافية فــي خضــم 
التــي يعرفهــا العالــم العربــي. كمــا يحــاول التقــاط 
تفاعــالت العوامــل السياســية والدينيــة والثقافيــة 
فــي تشــكيل هويــة عرب�يــة فــي مفــرق طــرق ت�تداخــل 
ووطنيــة،  ودينيــة  دوليــة  تحديــات  مجموعــة  فيــه 
وذلــك عــر تحليالت منهجية وشــاملة لألعمال الفنية 
العرب�يــة. وحســب الدكتــور عيــد فســيقدم المشــروع 
نتائجــه فــي شــكل كتــاب و مقــاالت أكاديميــة تنشــر 
محّكمتــن،  دوليتــن  لمجلتــن  خاصــن  عدديــن  فــي 
وحلقــات نقاشــية، وقاعــدة بيانــات الكرونيــة يمكــن 
تصفحهــا علــى االنرنــت حــول موضوعــات البحــث و 
تحــوي أرشــيفا اليكرونيــا للمــواد السياســية منهــا و 
الثقافيــة التــي توثــق الرب�يــع العربــي و مــا تــاله مــن 
المنــاخ  فــي  مؤثــرا  فاعــال  زال  مــا  اجتماعــي  حــراك 

الثقافــي العربــي بشــكل عــام.

حــول  باألبحــاث  المختــص  )أســرة(  برنامــج  وضمــن 
بالسياســات  الصلــة  العرب�يــة والقضايــا ذات  األســرة 
األســرية فقــد تــم اختيــار  المقــرح بعنــوان “الرب�يــة، 
ســلوكيات  و  المفضلــة،  اإلجتماعيــة  اإلختيــارات 
يوســف  الدكتــور  بإشــراف  العربــي”    المجتمــع 
فــي  التنميــة  اقتصاديــات  برنامــج  مديــر  داود، 
المعهــد، وبمشــاركة جامعــة كينغــس- لنــدن. وفــي 
هــذا الســياق أشــار الدكتــور يوســف إلــى أن هــذه 
الدراســة التجري�بيــة تعتــر دراســة فريــدة مــن حيــث 
الخــوض بكيفيــة ت�أثــر رغبــات األبنــاء واآلبــاء بالصــراع. 
الفلســطينية تجربــة طبيعيــة خصبــة  البيئــة  وتوفــر 
والســلوك  االجتماعيــة  الرغبــات  ت�أثــر  كيفيــة  لبحــث 
فــي  االســت�ثمار  بتحديــد  للمســتقبل  االستشــرافي 
الدكتــور  وأضــاف  الرياديــة.  واألنشــطة  التعليــم 
يوســف إلــى أن هــذه الدراســة تســّد فجــوة معرفيــة 
بكيفيــة تشــكل هــذه الرغبــات وكيــف ت�ت�أثــر بممارســات 

اآلبــاء فــي ظــل الصــراع.

مكتــب  مديــر  حبايــب  رائــد  الســيد  صــّرح   جهتــه  مــن 
للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  والمنــح  األبحــاث 
العليــا بقولــه “أن نجــاح ثالثــة مــن المقرحــات البحثيــة 
فــي الحصــول علــى تمويــ�ل مــن الصنــدوق القطــري 
فــي  للمعهــد  كبــر  إنجــاز  العلمــي  البحــث  لرعايــة 
األكاديميــة  رســالته  علــى  وت�أكيــد  األولــى  ســنته 
اإلبداعيــة..”    العلميــة  البحــوث  علــى  القائمــة  
وأضــاف حبايــب إلــى “أن هــذا اإلنجــاز شــهادة تقديــر 
واعــراف مــن أهــم مؤسســة تمــول البحــث العلمــي 
فــي قطــر وهــو دليــل علــى المســتوى األكاديمــي 
واســتجابتها  التعليميــة  المعهــد  لهيئــة  العالــي 
والعالــم  قطــر  بدولــة  ت�تعلــق  قضايــا  فــي  للبحــث 
والمنــح  األبحــاث  مكتــب  أن  علــى  مؤكــّدا  العربــي، 
فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يتطلــع لمزيــد 
مــن التعــاون مــع الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث 
ــاء منظومــة بحثيــة مثمــرة  العلمــي واالســتمرار ببن

فــي قطــر.” 

وُتشــّكل  هــذه المقرحــات الفائــزة جــزًءا رئيًســا مــن 
للدراســات  الدوحــة  معهــد  يوليهــا  التــي  األهميــة 
العلمــي،  البحــث  الت�أكيــد علــى أهميــة  العليــا فــي 
فــي وقــت يســتعد بــه الســتقبال الدفعــة الثانيــة مــن 
طــالب الماجســتر فــي كليتــي العلــوم االجتماعيــة 
واإلنســانية واإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة.
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 يف اجتامِعه الثالث:

مجلس أمناء معهد الّدوحة للدراسات الُعليا يُقّر  إطالق برنامج ماجستري 

إدارة النزاع والعمل اإلنساين

اجتمــع أعضــاء مجلــس أمنــاء معهــد الّدوحــة للدراســات العليــا يــوم االثنــن 
الموافــق 21 آذار/ مــارس 2016 فــي الّدوحــة إلقــرار عــدٍد مــن السياســات 
األكاديمّيــة والسياســات المالّيــة واإلدارّيــة اســت�كمااًل لمرحلــة مأسســة 
المعهــد. وتــرّأَس االجتمــاع الدكتــور عزمــي بشــارة، رئيــس مجلــس األمنــاء، 
بحضــور جميــع أعضــاء المجلــس، وهــم: الشــيخ الدكتور عبد اهلل بــن علي آل 

ثانــي نائــب رئيــس المجلــس، والدكتــور أحمــد دالل، والدكتــور طاهــر كنعــان، 
آلــن،  لــوري برانــد، والدكتــورة دينــا خــوري، والدكتــور روجــر  والدكتــورة 
والدكتــور محمــد الرميحــي، والدكتــور وائــل بنجلــون. كمــا حضــر االجتمــاع 
الدكتــور ياســر ســليمان معالــي بحكــم منصبــه كرئيــٍس للمعهــد بالوكالــة.

فــي  واإلجــراءات  السياســات  مــن  مجموعــٍة  إقــرار  إلــى  وباإلضافــة 
المعهــد، أقــّر المجلــس فــي اجتماعــه إطــالق “برنامــج ماجســتر إدارة 
النــزاع والعمــل اإلنســاني”، الــذي ســتبدأ الدراســة فيــه اعتبــاًرا مــن الفصــل 
األول فــي الســنة الدراســية 2016/ 2017. ويأتــي ت�أســيس هــذا الرنامــج 

اســتجابًة للحاجــة الملّحــة إليــه فــي المنطقــة.

المعهــد،  فــي  العمــل  ســر  عــن  لتقريــ�ٍر  المجلــس  أعضــاء  واســتمع 
المعهــد  رئيــس  والــذي قّدمــه  القــادم،  الدراســي  للعــام  واالســتعداد 
ــ�ر علــى عــرض  بالوكالــة الدكتــور ياســر ســليمان معالــي، واشــتمل التقري
إحصائيــات التســجيل فــي المعهــد. وأشــاد أعضــاء المجلــس باإلنجــازات 

ُحِقَقــت. التــي 

الدائمــة،  لجانــه  لبعــض  اجتماعــاٌت  األمنــاء  اجتمــاع مجلــس  وقــد ســبق 
وذلــك فــي يــوم األحــد الموافــق 20 آذار/ مــارس 2016؛ فقــد اجتمعــت 
ــة برئاســة الدكتــور أحمــد دالل، واجتمعــت لجنــة  لجنــة الشــؤون األكاديمّي
الشــؤون المالّيــة والتخطيــط ولجنــة الرواتــب والعــالوات برئاســة الدكتــور 
وائــل بنجلــون. وناقشــت هــذه اللجــان القضايــا التــي تختــّص بهــا، وأحالــت 

الــذي أقّرهــا بعــد مناقشــتها. وقــام أعضــاء  إلــى المجلــس  توصياتهــا 
مجلــس األمنــاء بزيــارة الحــرم الجامعــّي للمعهــد، واّطلعــوا علــى ســر 
ُيعَقــد االجتمــاع  العمــل فــي مبانيــه. واتفــق مجلــس األمنــاء علــى أن 
القــادم فــي بدايــة الفصــل الدراســي األول خــالل تشــري�ن األول/ أكتوبــر 
التدريــس  فــي  األساســية  اللغــة  هــي  العرب�يــة  اللغــة  2016.وســت�كون 
والبحــث.  اال انــه يجــب علــى الطــالب المتقدمــن إجــادة اللغــة اإلنجليزيــة 
المركــز  فــي  ت�تــاح  التــي  الفــرص  مــن  االســتفادة  مــن  يتمكنــوا  حتــى 

الدوليــة. وشــركاته 

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

.2016 نيســان/أبري�ل   28
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 مشاركة طالب من معهد الدوحة يف فعاليات

أسبوع “مقاومة االحتالل والفصل العنرصي اإلرسائييل”

شــارك طــالب مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ضمن 
فعاليــات أســبوع “مقاومــة االحتــالل والفصــل العنصــري 
اإلســرائيلي” والــذي دعــت لــه مجموعــة “شــباب قطــر 
وفــرع  المناظــرات  فــرع  مــع  بالتعــاون  التطبيــع”  ضــد 
الشــؤون الدوليــة فــي جمعيــة الخري�جــن بجامعــة قطــر، 
والنــادي الفلســطيني فــي جامعــة حمــد بــن خليفــة، 
ومركــز كتــارا للفــن، بنــدوة عنوانهــا “مشــاهد وحواجــز” 
والتــي عقــدت فــي “الحــي الثقافــي كتــارا” يوم الســبت 

الموافــق 26 آذار 2016.

حيــث تحــّدث فــي النــدوة طالبــن مــن المعهــد وهــم 
إيهــاب محارمــة ورب�يــع عيــد؛ حــول مســألة التعليــم 
تحــت االحتــالل، وأوضــاع المؤسســات األكاديميــة فــي 
عــام  المحتلــة  الغرب�يــة وفلســطن  الضفــة  مــن  كل 
علــى  ارت�كــز حديــث محارمــة  1948، وفــي مداخلتــه، 
والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الســياقات 
التعليــم  أن  إلــى  مشــرًا  للتعليــم،  والثقافيــة 
إلــى  بالنســبة  يمّثــل،  “بــل  عنهــا،  معــزواًل  ليــس 
الفلســطيني�ن، أحــد أهــم مرت�كــزات المقاومــة؛ حيــث 
يســاهم فــي ت�أكيــده علــى الهويــة الثقافيــة الخاصة 
لهــذا الشــعب”. وأضــاف: “يعتــر التعليــم أداة تحــّرر 
والهيمنــة  واألكاديميــة  الثقافيــة  الســيطرة  ضــد 
اإلمرياليــة التــي تحــاول إســرائيل فرضهــا علــى هــذا 
الشــعب”، ذاهبــًا إلــى تقديــم نمــاذج لمشــاهد حيــة 
مــن خــالل الحديــث عــن أثــر انتهــاكات االحتــالل علــى 

التعليميــة. العمليــة 

عــن  مداخلتــه  فــي  عيــد  رب�يــع  الطالــب  تحــدث  وقــد 
مســألة تــوّرط الجامعــات والمؤسســات األكاديميــة 
بأجهــزة األمــن ونظــام الحتــالل، فأكــد أن الجامعــات 
مــن  جــزءًا  كانــت  ت�أسيســها،  منــذ  اإلســرائيلية، 
المشــروع الصهيونــي فــي فلســطن، وحملــت رغبــة 
مــع  يّتســق  بمــا  فكريــًا  ُمَهنــدس  جيــل  إنشــاء  فــي 
هــذا المشــروع، علــى حســاب الشــعب الفلســطيني 
اإلســرائيلية  الجامعــات  أن  إلــى  وأشــار  وحقوقــه. 
ال ُتعتــر مؤسســات مســتقلة أكاديميــًا وفكريــًا، بــل 
الصهيونــي  للمشــروع  ســة  ومؤسِّ داعمــة  هــي 

المشــروع. هــذا  لتســت�كمل  أجيــااًل  وُتخــّرج 

األكاديميــا  تــوّرط  عــن  أمثلــة  عيــد  قــّدم  كمــا 
تنظيمهــا  خــالل  مــن  االحتــالل  بنظــام  الصهيونيــة 
خاصــة  تعليميــة  ودورات  لمســاقات  ورعايتهــا 
بالجيــش، إضافــة إلــى وجــود عســكري�ن ســابقن فــي 
ضــد  إســرائيل  لحــروب  ودعمهــا  مؤسســاتها،  إدارة 

والمنطقــة. الفلســطيني  الشــعب 

وتحــّدث أيضــًا عــن معاهــد البحــوث والدراســات األمنيــة 
إلــى  وتهــدف  الجامعــي،  الحــرم  داخــل  تعمــل  التــي 
تقديــم دراســات اســراتيجية تســتفيد منهــا أجهــزة األمن 
والجيــش، وفــي ســياقٍ آخــر، تطــّرق عيــد إلــى مخــاوف 
حملــة  تعاظــم  مــن  اإلســرائيلية  الجامعــات  رؤســاء 
المقاطعــة العالميــة لألكاديميا اإلســرائيلية بعد افتضاح 
الفلســطيني�ن،  العــرب  الطــالب  بحــق  أيضــًا  ممارســتها 

السياســي. والتضي�يــق عليهــم فــي نشــاطهم 

زيــارة،  شــيماء  الطالبــة  النــدوة  فــي  شــارك  وقــد 

بــن  “حمــد  جامعــة  فــي  ماجســتر  طالبــة  وهــي 

خليفــة” فــي الدوحــة، وتحدثــت عــن الظــروف التــي 

تعيشــها المؤسســات التعليميــة والطــاّلب فــي غــّزة 

إســرائيلي  عــدوان  مــن  أكــرث  خــالل  فــي  ســيما  وال 

شــهدتها المدينــة خــالل األعــوام األخــرة، وأشــارت 

زيــارة إلــى أثــر الحصــار المضــروب علــى غــزة علــى 

الخــارج. حرمــان الطــالب مــن فــرص الدراســة فــي 

كمــا اســتضافت النــدوة الصحافــي تامــر المســحال، 

الــذي قــّدم شــهادة حــول عملــه كمراســل تلفزي�ونــي 

تحــت  اإلعالميــة  التغطيــة  فــي  وتجربتــه  غــزة  فــي 

الحصــار، ودور الصــورة فــي نقــل القصــص اإلنســانية 

قرابــة  يعيشــها  التــي  الســجن  حالــة  تعكــس  التــي 

مليونــي فلســطيني فــي غــزة.

 وفــي ســياق متصــل اســتضاف طلبــة المعهــد يــوم 

لتلقــي  كيــوف  هديــة  الناشــطة  آذار   30 األربعــاء 

نــدوة حــول حــراك “ارفــض، شــعبك بيحميــك”، والتــي 

أقميــت فــي مكتبــة المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 

السياســات، وقــد قدمــت كيــوف نبــذة تاريخيــة عــن 

فــي  الــدروز  للفلســطيني�ن  اإلجبــاري”  “التجنيــد 

السياســية  جوانبــه  واســتعرضت  االحتــالل،  جيــش 

بالحــراك  للطلبــة  تعريفهــا  جانــب  إلــى  والقانونيــة، 

ونشــاطاته وأهدافــه، والتطــّرق إلــى قصــة حــاالت 

رفــض هــذا “التجنيــد”.
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صدر حديثًا

“التعليم و الربيع العريب”

شارك يف إعداده و تحريره الدكتور عيد محمد

صــدر حديثــا عــن دار Sense Publishers الهولنديــة كتــاب “التعليــم و الرب�يــع 
العربــي” و الــذي شــارك فــي اعــداده و تحريــ�ره الدكتــور عيــد محمــد مــن 
األبحــاث  مــن  عــدًدا  الكتــاب  ويتضمــن  بالمعهــد،  المقــارن  األدب  برنامــج 
التجري�بيــة مــن الكويــت و مصــر و اليمــن و تونــس و التــي يــدور النقــاش 
فيهــا حــول دور التعليــم فــي مرحلــة الرب�يــع العربــي و مــا بعدهــا. يتميــز 
توجهــات  و  انتمــاءات  مــن  القادمــون  و  فيــه  المشــاركن  بتنــوع  الكتــاب 
ثقافيــة و أكاديميــة مختلفــة مثــل التعليــم و الدراســات العرب�يــة ، و الديــن ، 
و علــم االجتمــاع و العلــوم السياســية . كتبــت مقدمــة الكتاب الروفيســورة 
بســمة مومانــي مــن جامعــة واترلــوو بكنــدا و قــّدم لــه تقريًظــا ناثــان بــراون 
الشــرق األوســط و األســتاذ بجامعــة  الســابق لجمعيــة دراســات  الرئيــس 

جــورج واشــنطون األمريكيــة.
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برنامج سيمنار »خميس التاريخ«

 برنامج سيمينار 

علم اإلجتامع واإلنرثبولوجيا لفصل الربيع  2016

“خميـس التاريـ�خ” هـو عنـوان السـيمنار الـذي ينظمـه برنامـج التاريـ�خ بكليـة العلـوم االجتماعية واإلنسـانية ومجلة أسـطور للدراسـات التاريخية مرتان 
فـي الشـهر يـوم الخميـس علـى السـاعة العاشـرة والنصـف صباحـا بمكتبـة المركـز العربي لألبحاث ودراسـة السياسـات، وذلك حسـب الجـدول التالي:

التاري�خالعنوانالمحاضر

7 أبري�ل 2026بن العرب والبيزنطي�ن : صورة األنا وصورة اآلخر.الطاهر المنصوري

14 أبري�ل 2016أصحاب محمد: السرة والتاري�خحياة عمامو

الفاعلــن عبدالحميد هنية أدوار  التاريخيــة  الكتابــات  تغيــب  عندمــا 
المحليــ�ن: الحالــة التونســية "خــالل القرنــن 17 و18.

5 مايو 2016

19 مايو 2016الكتابة التاريخية العرب�ية بن القومية والوطنيةيوسف الشوي�ري
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خمٌس وسبعون قوساً ذهبياً 

الطالبة: خديجة الصالبي

ــا، رغــم أن الزمــن ال يعــود، إال أّن بعضــه  ــاًء كانتظاراتن ــح الوقــَت كري الشــيء يمن
المحاضــرة  تلــك  مــن  األّول  يومــي  فــي  بخلــــــود!   ... ذاكرتنــا  فــي  ينــام 
أّنــي ســّجلتها فــي  االســت�ثنائّية، كنــت متحمســة ألقصــى درجــة، رغــم 
الحــذف  أســبوع  انتهــى  فقــد  اآلن،  رجــوع  وال  الضائــع،  بــدل  الوقــت 
الطريــ�ق  عــر  المكتبــة  مــن  هرولــت  تخيــب”،  يــا  تصيــب  “يــا  واإلضافــة 
المختصــر، دّقــات الّســاعة توّبخنــي.. ســأصل مت�أّخــرة وال شــّك، دخلــت إلــى 
القاعــة وأنفاســي تســبقني، آه.. ال بــأس.. فــي الوقــت تمامــًا!، بــدأ بأخــذ 

نبــع الحكمــة يتدّفــق!.. الحضــور، وبــدأ 

فــي كّل حــرٍف ينطــق بــه أســتاذنا الجليــل، البّد من معلومــة جديدة، وحكمة 
عميــــــــــــــقة!، أخــذ يحّدثناعــن َمَثــلٍ ينتمــي لبلــده تونــس: )مــن المرســى 
بدأنــا نجــّدف(، كِنايــة عــن غيــاب الطالبــات مــن بداية األســبوع الماضــي!، ذكر 
عنــوان المحاضــرة ثــّم توّقــف منّوهــًا: “ال تحفظــوا التعريف عــن ظهر قلب، 
أدركــوه وافهمــوه، فــإذا حفظتــم مــا كتبــت أنــا صرتــم أنتــم أنــا مشــّوهة!، 
إّن اإلنســان الــذي يحفــظ آلــٌة متقّيــأة!، والذاكــرة ليســت ســوى وســيلة 

معرفــة، فالحفــظ جّيــد ولكــن بــدون فهــم كـــــــــــارثة!”. 

فــي منتصــف الشــرح بادرنــا بســؤال: هــل تعرفــون مــن هــو بينوكيــو؟، 
أجبتــه وأنــا أتمالــك ضحكتــي: اللعبــة الخشــبية ؟!، نظــر إلــّي باســتنكار: 
“وهــل تســتهينن ببينوكيــو؟، هــل تعلمــون أّن هــذه القّصــة ُكتبــت فــي 
فلورنــس إحــدى مقاطعــات إيطاليــا، وكان لــكّل مقاطعــة إيطالّيــة لغتهــا 
الخاّصــة، وبعــد أن انتشــرت ماليــ�ن النســخ مــن هــذه الروايــة التــي بلغــت 
حوالــي 3000 صفحــة أصبحــت لغــة فلورنــس هــي لغــة إيطاليــا، وبذلــك 
خلقــت هــذه القّصــة لغــة قوميــة!”، ثــّم انتقــل إلــى قّصــة أخــرى فــي 
ســرٍد فلســفّي ألعظــم الموروثــات األدبيــة وســألنا: “مــا رأيكــم بعلــي بابــا 
واألربعــن حرامــي؟ هــل نتعاطــف مــع علــي بابــا أم األربعــن حرامــي؟”، 
كانــت اإلجابــات عفويــة: “علــي بابــا”، أجابنــا: “إّن الكاتــب أراد أن ُيرســل 
لنــا رســالة مفادهــا: أّيهــا القــارئ اللــّص لقــد تعاطفــت مــع اللــّص فأنــت 
لــّص مثلــه!”، اســتطرد: “ومــن العجيــب أّن العمالــة الوافــدة عندمــا نزحــت 
مــن ليبيــا فــي أحــداث الرب�يــع العربــّي إلــى تونــس كانــوا يشــكون فــي 
مــا بينهــم: علــي بابــا علــي بابــا، ويقصــدون بذلــك أّن كتائــب القّذافــي 

جّردتهــم مــن كّل ممتلكاتهــم!”.

واســتهّل يحّدثنــا حــول الرّحالــة ســندباد وقصــص شــهرزاد وكيــف وصلــت 
إلينــا، حتــى روى لنــا عــن طفولتــه : “أن أحــد آبــاء أصدقائــه ســافر إلــى 
فرنســا، والصبيــة الصغــار تمّنــوا هــذه الســفرة وكانــوا شــغوفن تّواقــن 
للســفر إليهــا، فعندمــا عــاد وتحّلقــوا حولــه لــروي لهــم مــا رآه مــن 
الطرقــات والمبانــي والــرد القــارص.. خفتــت حماســة األطفــال، فتونــس 
فــي شــمالها تشــهد ســقوط الثلــوج وتملــك المبانــي والطرقــات، إذا مــا 
الجديــد؟ فقالــوا لــه: أنــت لــم تذهــب إلــى فرنســا وانفّضــوا مــن حولــه!، 
فــي اليــوم التالــي أعــاد عليهــم نفــس القّصــة فأجابــوه نفــس اإلجابــة، 
ــاح يحّي�يــون بعضهــم:”  ــرٍد يجعــل الســائري�ن فــي الصب ــه حّدثهــم عــن ب لكّن
بونجــور” صبــاح الخــر، كيــف الحــال؟ الحمــد هلل .. ولكــّن الــكالم يتجّمــد.. 
حتــى إذا مــا أشــرقت الشــمس.. ذاب الــكالم فتســمع فــي الطــرق أصواتــًا 
“الحمــدهلل”،  الحــال؟”،  “كيــف  الخــر”،  “بونجور”،”صبــاح  أصحابهــا:  بــال 

فرنســا!. زار  أّنــه  األســطورة  بهــذه  أخــرًا  فصّدقــو 

دّقــت ســاعتي المشاكســة متزامنــًة مــع اســت�ئذان أســتاذي محمد لطفي 
اليوســفي وهــو يقــول: “إّنهــا مجــّرد أقــواٍس مفتوحــة”، لكّنهــا كانــت 75 

دقيقــة شــّيقة، جعلتنــي وألّول مــرة أنســى الوقــت وال أتفّحــص عقاربــه، 
لــم أكــن أعلــم مــا الــذي ينتظرنــي مــن مفاجــآت فــي المــادة وامتحاناتهــا، 
ولكّنــي كنــُت مدركــة تمامــًا أننــي مســتعّدة لمواجهــة القــادم بســعادة 

واستفادة غـــــــامرة. 

البيئة الطالبية.. ملتقًى عريب 

منى هداية

جســاًما  أحداًثــا  اليــوم  العربــي  عالمنــا  يعيــُش 
بالــغ  لهــا  ســيكون  كبــرة،  مفصليــٍة  وتغــّراٍت 
واقتصادًيــا  سياســًيا  مســتقبله  فــي  األثــر 
بظاللهــا  ســتلقي  كمــا  وإنســانًيا،  واجتماعًيــا 
تخلقــه  بمــا  وثقافاتهــم  شــعوبه  حيــاة  علــى 
مــن تحديــات، وعليــه؛ فقــد كان البــد فــي هــذه 
النقطــة الحرجــة مــن تاريــ�خ المنطقــة مــن تســليط 
العلــوم  فــروع  كافــة  علــى  الضــوء  مــن  مزيــد 
االجتماعيــة واإلنســانية، ومعالجــة موضوعاتهــا 
بأســاليب حديثــة مطــّورة، علــى أن ت�كــون هــذه الجهــود ابنــَة المنطقــة، 
تســتعُن بالمعــارف العالميــة، لكنهــا عرب�يــُة تفهــُم ثقافــة هــذه األرض 
لألبحــاث  العربــي  المركــز  ت�أســيس  فــكان  وتاريخهــا،  شــعوبها  وآمــال 
ودراســات السياســات قاطــرًة لُجملــٍة مــن هــذه الجهــود، والتــي ُتّوَجــت 
أخــًرا بافت�تــاح معهــد الدوحــة للدراســات العليــا أبوابــه للطــالب فــي بدايــة 

هــذا العــام.

الحيــاة  ألمــس جانًبــا مــن  لــي أن  الدراســي األول تســنى  خــالل الفصــل 
قســم  فــي  كموظفــة  لتواجــدي  نظــًرا  الدوحــة  معهــد  فــي  الطالبيــة 
ســت�كون  هنــا  الدراســة  تجربــة  أن  اعتقــدت  طالمــا  والتواصــل.  اإلعــالم 
تجربــة متميــزة بســبب مــا يقدمــه المعهــد مــن برامــج متميــزة يدرســها 
كوكبــة مــن األســاتذة األفــذاذ، لكننــي –ومــع بــدء العــام الدراســي- أدركــت 
أن ذلــك ليــس الســبب الوحيــد، حيــث ثمــة نقطــة مهمــة أخــرى قــد تغيــب 
عــن البعــض، أال وهــي التنــوع الثقافــي الكبــر فــي البيئــة الطالبيــة. يمثــل 
العــرب مــن مختلــف  للطــالب واألســاتذة  كبــًرا  الدوحــة ملتقــى  معهــد 
إلــى  شــرًقا  قطــر  فمــن  واأليديولوجيــات،  بــل  والثقافــات  الجنســيات 
ســورية شــمااًل فالمغــرب غرًبــا إلــى الســودان جنوًبــا، يلتقــون جميًعــا فــي 
صــٍف واحــد، األمــر الــذي ُيــرثي النقاشــات الصفّيــة ويحّفزهــا، فــكٌل منهــم 
تخــرج فــي ُقطــٍر عربــي مختلــف، وعايــَش تجارًبــا وأحداًثــا وخــراٍت مختلفــة.

نقاشــاٍت  فــي  جديــد  مــن  ليخوضــوا  الــدرس  قاعــة  مــن  الطــالب  يخــرج 
معرفّيــة، وأخــرى فــي الشــأن العــام، ثــم دردشــاٍت جانبيــة يــروون فيهــا 
حكاياتهــم وآمالهــم. ُيلقــي أحدهــم نكتــًة بلهجتــه المحلّيــة فيجــد بعــض 
زمالئــه صعوبــًة فــي فهمهــا، يشــرحها فيبــدأ الجميــع بالضحــك، وت�تحــول 
الجلســة إلــى درٍس فــي تعُلــم اللهجــات العرب�يــة، ليقــف كل منهــم علــى 
منصــة األســتاذ يكــرر نطــق الكلمــات ويشــرح معانيهــا. تحيــط بالقاعــة حالــة 
مــن البهجــة، يشــعر الجميــع أن ثمــة مشــرٌك بينهــم، وأنهــم فــي العمــق 

“شــعٌب واحــد”!

البيئــة الطالبيــة فــي المعهــد –كمــا الحظتهــا- بيئــة ودودة للغايــة، فيهــا 
تعــاون مثمــر، وســواعد مشــّمرة، وهمــٌم عاليــة بحــق، ال مجــاًزا فقــط، 
وذلــك يجعلهــا بيئــة محّفــزة لإلبــداع واإلنجــاز. ومــع كل ذلــك القــدر مــن 
االبتســامات، فالمنافســة شــديدة، والتحــدي كبــر، يطمــُح كل واحــد مــن 
أولئــك الطــالب للوصــول إلــى مســتوى أكاديمــي رفيــع، وتقديــم إضافــة 
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حقيقيــة إلــى الحقــل المعرفــي الــذي يتخصــص فيــه. يطمــُح كٌل منهــم 
أال يكــون مجــرد نســخًة مــن خري�جــن ُكــرث، وي�بــذل فــي ســبيل ذلــك جهــًدا 
ٍ ودعــٍم كبريــ�ن مــن أســاتذة متميزيــ�ن فــي  ُمكّثًفــا، وهــم يحظــون بتشــجيع

مجاالتهــم. 

الناشــطة،  المتحفــزة  العقــول  تلــك  أصحــاب  كل  بــأن  ثقــة  علــى  إننــي 
بالكتــب  المثقلــة  والســواعد  الصاخبــة،  المفاتيــح  ولوحــات  واألقــالم 
القيمــة، والقلــوب الحاملــة للهــم العربــي، ســيخرجون مــن هــذه التجربــة 
الجامعيــة بدائــرٍة واســعة مــن الصداقــات النوعيــة، وبذاكــرة ووعــي زاخــر 
بالثقافــات العرب�يــة، ومعرفــة أكــر بأقطــار وطنهــم العربــي، وبالطبــع 
معايــ�ر  بأعلــى  تخصصاتهــم  تخــدم  جديــدة  ومهــاراٍت  قيمــة،  بعلــوٍم 
العلــم  رحلــة  لكــن  الماجســتر،  مرحلــة  ســتنتهي  األكاديميــة.  الجــودة 
مــن  الممتــدة  والصداقــات  مســتمرة،  ســتظل  األكاديمــي  والصعــود 

أيًضــا. الخليــج ســتظل مســتمرة  إلــى  المحيــط 

بني القومية والعروبة والعاملية 

الطالب: ُمصطفى حسن

انضمامــي  مــع  يشــغلني  الــذي  التســاؤل  كان 
فــي  الفكريــة  رؤيتــِه  حــول  الدوحــِة  لمعهــد 
المشــاركة العالميــة بإنتــاج معرفــة عرب�يــة، وهــل 
يأتــي هــذا التصــور مــن رؤيــٍة قوميــة أم رؤيــة 
الثقافــات  حواجــز  ت�تخطــى  رؤيــة  أم  عروبيــة 

واألمــم؟
لقــد نشــأت القوميــة كمحاولــٍة لتحديــد الهويــة 
فعــلٍ  وكــرد  اآلخــر،  مــع  المواجهــة  خــالل  مــن 
علــى محــاوالت اآلخــر االســتيطانية / الهجوميــة/ 
االبتالعيــة. فمحــاوالت العــرب االســتقالل بدعــوى القوميــة نشــأت – فــي 
األســاس- كــرٍد علــى محــاوالت الت�ريــك لللغــة والعــادات والتقاليــد والتصــور 
ــة الت�ريــك نفســها نشــأت  ــة فــي العهــد العثمانــي. ومحاول الكامــل للدول
للــرد علــى ســياقٍ تاريخــّي كان فيــِه العــرب هــم أصحــاب الخالفــِة و حاملــي 
الرســالة. وحتــى فــي أوروبــا، فقــد نشــأت الحركــة الملهمــة فــي محاولــٍة 
للــرد علــى ظلــم النظــم الحاكمــة و الســالالت الملكيــة التــي حكمــت أوروبــا 
فــي  ســلبية  أداٌة  هــي  فالقوميــة  ولهــذا  الزمــان.  مــن  طويلــة  لقــرونٍ 
تعريــف الــذات فــي مقابــل اآلخــر. ومالمــح هــذه األداِة ت�تشــكل كــردود أفعــالٍ 
علــى تصرفــات اآلخــر وأفعالــه الهجوميــة، وهــو مــا يختلــف تماًمــا عــن نشــوء 
ــز هــذه الــذات عــن غرهــا، كمــا يفعــل مفهــوم  التصــور عــن الــذات بمــا يمّي

العروبــة. 
فالعروبــُة نشــأت فــي ســياقٍ تاريخــّي واجتماعــّي يحمــُل االعتــزاز بالنفــس 
والفخــر باألنســاب واألصــول، أي أنهــا تشــّكلت مــن خــالل وعــّي مجــّرد بقيمــة 
الــذات و تقاليدهــا الخاّصــة دون أخــذ “اآلخــر” فــي االعتبــار، أو فــي ت�كويــ�ن 

هــذا الفهــم أو الوعــّي حــول الــذات. 
بحاجــز  ترتبــط  المــدى  قصــرة  رؤيــة  هــي  القوميــة  فالرؤيــة  بالتالــي 
اللحظــة الحاضــرة وال ت�تحــرك إال بــرد فعــلٍ، فــإذا مــا انتهــت إشــكاالت الهويــة 
والصراعــات، تهــاوت مــن تلقــاء نفســها. بينمــا الرؤيــة العروبيــة ت�أتــي مــن 
محاولــة تطويــ�ر الــذات الموجــودة بالفعــل، والمتشــكلة بســياقٍ تاريخــّي 

وحضــاري ضــارب فــي عمــق الزمــان والمــكان.
ومــع بدايــة الدراســة بالمعهــد و االنصهــار فــي بوتقتِه الفكريــة والثقافية، 
بــدأت ت�تشــكل أمامــي اإلجابــة، وت�تبلــور الرؤيــة أكــرث. ففكــرة المشــاركة ت�أتــي 
مــن حقيقــة أن هنــاك بالفعــل كيــاٌن عربــي تــ�كال لــه الضربــات مــن الداخــلِ 
إلــى االنفــالت مــن حــدودِه  والخــارج، وي�وجعــه التشــرذم وجنــوح أفــرادِه 

إلــى أي كيانــاٍت أوروبيــٍة أو أمريكيــة للنجــاِة مــن الســقوط. وإعــادة لــم 
الشــمل وااللت�ئــام وســط هــذا المنــاخ، ومحاولــة ت�كويــ�ن صــوت عربــّي واضــح 
ومســموع تصبــح مهمــة مصريــة ال يمكــن تجاهلهــا. بــل ومحاولــة الخــروج 
مــن إشــكالية الــذات فــي مواجهــة اآلخــر، والدخــول فــي حــواٍر عالمــّي يصــر 
تغيــ�ًرا جذرًيــا للتصــور الذهنــي القائــم حــول الــذات واآلخــر، وعامــال محــّركا 
جديــدا يضــاف إلــى العوامــل التــي تحــرك الكيــان العالمــي بــأدوات المعرفــِة 

والعلــم، بمــا يخــدم المصلحــة العرب�يــة.
والطالــب الــذي يهــدف إلــى تطويــ�ر نفســه وإلــى تغيــ�ر هــذا الوضــع العربــي 
الراهــن، يصبــح بالنســبِة لــه االنضمــام إلــى معهــد الدوحــِة اختيــار ناجــح علــى 
كل األوجــه واألصعــدة. فبــدال مــن االنضمــام إلــى أي جامعــٍة أوروبيــة أخــرى 
تعمــل ضمــن منظومــٍة ثقافيــٍة مغايــرة، ثــم العمــل منفــرًدا فيمــا بعــد؛ تمثل 
الدراســة داخــل المعهــد الحجــر الــذي يصيــب هدفــن؛ تطويــ�ر الــذات داخــل 
منظومــٍة ثقافيــٍة عرب�يــٍة، وكذلــك االنضمــام إلــى منظمــٍة فكريــٍة عمالقــة 
تمضــي فــي ذات المســعى، برؤيــة تنظيميــة عالميــة فــي إعــادة انتــاج 
صــوت عربــّي، بالتالــي تجــاوز القوميــة ) الــذات فــي مواجهــة اآلخــر( وتجــاوز 
العروبــة ) الــذات بغــض النظــر عــن اآلخــر( والدخــول فــي حــواٍر عالمــي يعيــد 

تشــكيل الــذات واآلخــر مًعــا.

ظاهرة التنمّر! 

الطالبة: مشاعل الرياشي

كانــت أول مــرة أســمع بهــا عــن ظاهــرة التنمــر)Bullying( كمصطلــح فــي 
إحــدى المــدارس النموذجيــة ،عرفنــا أطرافهــا فــي الماضــي بأنهــم مــن 
الطلبــة ومــع الوقــت أصبحــت أكــرث انتشــارًا وانتقلــت بالتدريــ�ج بــن الطــالب 
مــن  ،و وجدنــا  العمــل  بيئــة  مجــال  إلــى  أن وصلــت  إلــى   ، والمعلمــن 

يمارســها بشــكل يومــي كهوايــة  ال غنــى عنهــا، فمــا هــو  التنمــر؟
 ٌعرفــت الظاهــرة  بأنهــا فعــل عدوانــي بهــدف الحــاق األذى باآلخريــ�ن 
باســتخدام  شــتى الطــرق  كااليــذاء اللفظــي ،االعتداء الجســدي ،النفســي 
)دان  الرنوي�جــي   النفــس  عالــم  برنامــج  ويعتــر  ،االلكروني..وغرهــا. 
الويــس( مــن أقــدم وأكــرث الرامــج تطبيقــًا كعــالج علــى مســتوى العالــم 
تراجعــت مــن خاللــه الظاهــرة . حيــث وجــدوا أن مــن أهــم أســبابها التنشــئة 
زياداتهــا،  فــي  واضحــًا  دورًا  تلعــب  أنهــا  إذ  األســرة  فــي  االجتماعيــة  

وكذلــك االنفتــاح والعولمــة ووســائل اإلعــالم المختلفــة.
بيئــة  فــي  المتنمريــ�ن  وجــود  مقبــواًل  أجــده  أن  اســتطيع  ال  مــا  أن  إال 
مجــازًا   اإلرهابــن(  أو  )المتســلطن  نســميهم  أن  يمكــن  مــا  أو  العمــل، 
،حيــث أنــه مهمــا  كنــت مســالمًا  وهادئــًا فذلــك ال يعنــي بالضــرورة أن 
ت�كــون بمنــأى عــن المتنمــر، الــذي يضعــك فــي مواقــف متعــددة  منهــا 
التقليــل مــن   ، بمــا ال تطيقــه  يكلفــك  أن  التعمــد  المثــال   علــى ســبيل 
ــة ، االنتقــاد  ــ�ن ،اســتقصائك مــن االجتماعــات الروتيني شــانك أمــام االخري
الجــارح والمبالــغ فيــه بســبب وبــدون ســبب ، االحــراج المت�كــرر ، كل ذلــك 
بهــدف تقليــل تقديــرك لذاتــك ..ناهيــك عــن التصرفــات الغــر مســؤولة  
بنقــل االخبــار الغــر حقيقيــة ،وفركــة المقالــب الطفوليــة بقصــد التســلية 

دون وعــي لحجــم االســاءة لزميلــه االخــر.
فــال تجــد أمامــك حــالً ســواء أن ت�تعامــل معــه كحالــة خاصــة ، يحتــاج إلــى 
مــا  الطريقــة، ولكــن هــذا  بهــذه  تــراه  أن  تريــد  ليــس ألنــك  مســاعدتك  
ــ�ن يعانــون مــن  أثبت�تــه الدراســات وأقــّره الباحثــن المختصــن أن المتنمري
اضطرابــات نفســية تدفعهــم إلــى أن يتســلطوا  علــى مــن حولهــم إمــا 
بســبب مشــاكل عنــف أســرية ،الغــرة مــن نجــاح الغــر وعــدم قدرتهــم على 
المنافســة، مرورهــم بنفــس التجربــة، رغبتهم إلى االنتمــاء إلى الجماعة 

،وعــدم معرفتهــم بالطــرق الســليمة ألن يحضــوا بقبــول زمالئهــم .
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األكــرث  الوســائل  مــن  اإللكرونــي  التنمــر  أصبــح  األخــرة  اآلونــة  وفــي 
شــيوعًا ،إذ يتــم االســتعانه فيــه بوســائل التواصــل االجتماعــي  لتلفيــق 
أو  الســمعه  تشــويه  بهــدف  الحاقــدة  الشــائعات  ،ونشــر  االتهامــات 
االضــرار االكاديمــي والعلمــي والعملــي باالخريــ�ن ،ولحســن الحــظ فــإن 
هــذا النــوع مــن التنّمــر واكبتــه الدولــة بقوانــن تــ�راوح عقوبتهــا مــن 
ســنه الــى 3 ســنوات ســجن، بإالضافــة إلــى غرامــة ماليــة، و يمكــن أن 
الحكوميــة وي�بقــى  األجهــزة  اســتخدمت  حــال  فــي  جنايــة  إلــى  ت�تحــول 
طبيعــي؟!  امــرًا  زمالئــك  مــن  متنمريــ�ن  وجــود  هــل  مطروحــًا  الســؤال 

أحدهــم؟!! صادفــت  إذا  ســتفعل  ومــاذا 

عن مركز االمتياز للتعليم التنفيذي 

الطالب: وائل الدخيلي

الماجســتر  برامــج  فــي  اليــوم  الناظــر  ان 
بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا ســوف يقــف 
حقيقــة عنــد التصميــم  والتنســيق المــدروس 
فــي  المختلفــة  والتخصصــات  الرامــج  بــن 
الكليــات مــن جهــة  والعمــل الطالبــي مــن جهــة 
أخــرى وذلــك بشــكل يجعــل الطالــب ال يكتفــي 
فقــط بالمقــررات الدراســية المناطــة بعهدتــه 
الــى  ذلــك  يتجــاوز  وانمــا  وحســب  األكاديميــة 
مرحلــة التطبيــق وااللتصــاق بالواقــع العملــي 
مــن زاويــة تخصصــه الدراســي ولعلــي فــي هــذا 
الصــدد ســوف أذكــر  تجربتــي الفريــدة ولــو فــي بدايــة مرحلتهــا كطالــب 
برنامــج االدارة العامــة تخصــص سياســات عامــة بالمعهــد وعملــي فــي 
للدكتــور  باحــث  مســاعد  خطــة  فــي  التنفيــذي  للتعليــم  االمتيــاز  مركــز 
التنميــة  واقتصاديــات  االدارة  كليــة  فــي  االدارة  أســتاذ  الصحــن  فريــد 
ــاز للتعليــم التنفيــذي, ولمــن المهــم بمــا  ــر مركــز االمتي بالمعهــد ومدي
تابعــة  الرائــد كوحــدة  المركــز  بهــذا  نعــرف فيهــا  نبــذة  أن نعطــي  كان 
الدوحــة  معهــد  فــي  التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  لكليــة 
رؤيــة  فــي  وانخراطــا  تلبيــة  ت�أسيســه  تــم  والــذي  العليــا   للدراســات 
قطــر 2030 التــي قوامهــا أربعــة ركائــز  تبــدأ بالتنميــة البشــرية مــرورا 
بالتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وانتهــاءا بالتنميــة البيئيــة وذلــك 
مــا جعــل رؤيــة مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي تنبثــق مــن هــذه الرؤيــة 
الشــاملة فــي أن يكــون مركــزا اقليميــا رائــدا فــي اعــداد وتهيئــة قــادة 
متميزيــ�ن مبدعــن يقــودون منظماتهــم نحــو التغيــ�ر االيجابــي لتحقيــق 
التميــز والرقــي فــي األداء تحقيقــا لرؤيــة دولــة قطــر  2030 اذ يعمــل 
المركــز  علــى دعــم المنظمــات الحكوميــة فــي تقديــم خدماتهــا وتعزيــ�ز  
ــة قطــر  بصفــة  ــز فــي العالــم العربــي بصفــة عامــة ودول األداء المتمي
والمديريــ�ن  العامــة   الخدمــة  موظفــي  مــد  خــالل  مــن  وذلــك  خاصــة  
غــر  أو  حكوميــة  كانــت  ســواءا  والهيئــات  الــوزارات  فــي  التنفيذيــ�ن 
والقــدرات  واالســراتيجية  والتنظيميــة  االداريــة  بالمهــارات  حكوميــة 
القياديــة الالزمــة لتقويــة طاقاتهــم الفرديــة والتنظيميــة ممــا ينعكــس 
بشــكل أو بآخــر علــى جــودة آدائهــم و التميــز  فــي آداء منظماتهــم 
علــى حــد الســواء, ويقــدم المركــز عديــد الخدمــات  لعــل أبرزهــا تقديــم 
دورات تدري�بــة عــدة ترت�كــز  علــى التدريــب التعاقــدي مــن خــالل الركيــز  
علــى التعــرف علــى احتياجــات العمــالء واشــراكهم فــي تصميــم الرامــج 
التــي تلبــي احتياجاتهــم وتعــر بوضــوح عــن الموضوعــات التــي يجــب 
التطــرق اليهــا أو المهــارات التــي يــراد تنميتهــا  و ت�كــون هــذه الــدورات 
فــي تخصصــات  بشــهادات رفيعــة وأخــرى معتمــدة دوليــا  مشــفوعة 
معينة.كمــا يقــدم مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي االستشــارات اإلدارية 

المدروســة بوصفــه بيــت خــرة إستشــاري للــوزارات والهيئــات الحكوميــة 
المؤتمــرات  تقديــم  الــى  اضافــة  للربــح  الهادفــة  غــر  والمنظمــات 
والنــدوات بشــكل دوري بهــدف تســليط الضــوء علــى أحــدث الموضوعــات 
والنظريــات واألفــكار فــي مجالــي االدارة العامــة وصنــع السياســات.وقد 
ابتــدأ عمــل المركــز  بمشــروع رائــد بالتعاقــد مــع وزارة التنميــة االداريــة 
الثانــي  الصــف  قيــادات  تدريــب  خــالل  مــن  المســتقبل  قيــادات  العــداد 
بالــوزارات والهيئــات الحكوميــة القطريــة عــر تصميــم برامــج تدري�بيــة 
لنيــل شــهادة التدريــب فــي القيــادة االداريــة مــن خــالل التعــاون الفعــال 
بــن وزارة التنميــة االداريــة  وخــراء مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي 
وبدعــم معالــي وزيــ�ر التنميــة االداريــة الدكتــور عيســى النعيمــي  وتــم  
بعــد ذلــك وتحــت رعايــة معالــي الشــيخ عبــد اهلل بــن ناصــر  آل ثاني,رئيــس 
بت�كريــم وتخريــ�ج 134 مــن المشــاركن  الــوزراء ووزيــ�ر الداخليــة  مجلــس 
فــي برنامــج تنميــة مهــارات شــاغلي الوظائــف القياديــة واالشــرافية 
ممــا يرجــم جديــة والتــزام مــن مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي فــي 
تحقيــق رســالته ورؤيتــه كجــزء ال يتجــزء مــن اســراتيجية دولــة قطــر وذلــك 
مــا جعلنــي كطالــب برنامــج ادارة عامــة تخصــص سياســات بمعهــد الدوحــة 
ــا أضــع هــذا المركــز  فــي أولويــة ســلم اختياراتــي فــي  للدراســات العلي
العمــل الطالبــي بالمعهــد نظــرا للخــرة التــي يمكننــي اكتســابها فــي 

مركــز  امتيــاز  يمشــي بخطــا ثابتــة نحــو الريــادة. 

ال حداثيني مع سبق اإلرصار والرتصد

الطالب: عبد الرزاق مسعودي

ما الحداثة؟ ولماذا لسنا حداثي�ن؟ 
يعــرف هابرمــاس الحداثــة بالقطيعــة الزمنيــة مــع الماضــي، بهــدف إنتــاج 
نســق جديــد بمعرفــة ووجــود وقيمــة وشــرطية اإلنســاني والعقالنــي. 
فــي نفــس الســياق يــرى عبــود المحمــداوي )2011( أنَّ الحداثــة قطيعــة 
اإلنســان.  مركزّيــة  مــن  يحــّد  الــّذي  والمــوروث  الّتقاليــد  مــع  مســتمّرة 
هــو  مــا  كل  مــع  إبســتيمولوجية  قطيعــة  الحداثــة  أن  هــذا  ويعنــي 
مرتبــط بالماضــي.  وهــو مــا يوحــي برغبــة ملحــة فــي تحقيــق قفــزة 
الجمــود  تجــاوز  مرحلــة  إنهــا  الــذات.  لتحقيــق  الســابق  فــي  كان  عّمــا 
بــه حيــاة اإلنســان والــذي أرخــى بظاللــه علــى معظــم  الــذي اّتســمت 
مناحــي الحيــاة، مّمــا أفقدهــا قيمتهــا وتجددهــا. لقــد عانــى اإلنســان 
قبــل الحداثــة مــن نمطّيــة التفكــر والفعــل، بعــد ذلــك لــم يعــد بمقــدوره 
تحمــل َتبِعــات وطــأة ضغوطــات الحيــاة التــي الزمــت ممارســاته الفكريــة 
الحريــات  التضي�يــق علــى  والعلميــة والعقائديــة وغرهــا مــن أســاليب 
لــت اإلنســان مــن غايــة فــي ذاتــه باعتبــاره مركــزا للكــون إلــى  التــي حوَّ
مجــرد أداة ت�كــّرس كل جهودهــا لخدمــة هــذا الكــون.  إّن الحداثــة نتيجــة 
عبــًدا،  فيــه  اإلنســان  كان  مــأزوم  مــاض  مختلفــن:  عالمــن  بــن  حــوار 
ومســتقبٌل منشــوٌد يكــون فيــه ســيًدا. انطالًقــا مــن تعريفــي هابرمــاس 
والمحمــداوي، فالحداثــة محاولــة ت�كســيٍر للحواجــز التــي رافقــت اإلنســان 
طيلــة قــرونٍ مــن الّزمــن بفعــل طغيــان ممارســات رجعيــة وقفــت أمــام 

تحــّرره وتطــّوره.
نقلــت  تاريخيــٍة  بنقلــٍة  نافــذة مقفلــة يوهمنــا  مــن  للحداثــة  النظــر  إّن 
ــي طالــت وجــوده طيلــة قــرون مــن  ــة الّت اإلنســان مــن الجمــود والدونّي
الّزمــن إلــى حالــٍة مغايــرة ت�تميــز بالفاعلّيــة واألهمّيــة يكــون لإلنســان 
فيهــا قــدرٌة وحريــٌة وإرادة. لقــد أصبــح اإلنســان مركــًزا للكــون وعنصــًرا 
ٍ أقــّل مــا يمكــن  فاعــاًل ومتحكًمــا فيــه. هــي أيًضــا نــوٌع مــن الهجــر لواقــع
أن نقــول عنــه أنــه مــزري بالّنســبة لإلنســان الّطامــح إلــى الحرّيــة وتقديــر 
ذاتــه عــن طريــ�ق جعلــه غايــًة فــي ذاتــه بــدل وســيلٍة أو أداٍة ُمتحكَّــم 
فيهــا. انطالقــا مــن رغبــة اإلنســان أن يصــر مركــزا للكــون بــدل هامــٍش لــه، 
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ســيتبلور مفهــوم جديــد للحداثــة وللطريقــة التــي ينظــر إليهــا اإلنســان 
لمفهــوم  جديــد  معنــى  بــرز  وبذلــك  بــه.  المحيــط  والكــون  ذاتــه  إلــى 
الحيــاة والحريــة والعدالــة والمســاواة والتــي تبلــور فــي شــكل قيــم 

إنســانية جديــدة لــم ت�كــن معهــودة فــي الســابق. 
انطالقــا ممــا ســبق، ســيتبن أن الحداثــة قدمــت لإلنســان مجموعــة مــن 
الوعــود، مــن قبيــل جعلــه جوهــرا للكــون. بموجــب ذلــك ســيضمن لإلنســان 
حقوقــه غــر منقوصــة: الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة. 
المشــروع  أن  أم  االنســان؟  اتجــاه  بوعودهــا  الحداثــة  أوفــت  فهــل 

الحداثــي لإلنســان ظــل فقــط حــرا علــى ورق؟  
          فــي إطــار نقــده للحداثــة، يقــول هابرمــاس )2009(، “إّن الحداثــة 
مشــروع لــم ينتــه بعــد ألنــه لــم يتجّســد قــّط”.  والســؤال الــذي يطــرح 
نفســه هــو مــا الــذي جعــل الحداثــة مشــروعًا غــر مكتمــال؟ ولمــاذا تعّطــل 

قطــار الحداثــة ولــم يصــل إلــى مــا كان منتظــرا منــه؟ 

إن التحليــل العميــق للحاضــر يؤكــد طــرح هابرمــاس. فبمجــّرد الّنظــر إلــى 
العالــم مــن حولنــا ســنجد أّن مــا وعــدت بــه الحداثــة هــو مجــرد ســحاب 
العالــم.  أطــراف  الحداثــي كل  المشــروع  لــم يشــمل  تبّخــر.  مــا  ســرعان 
ــة  ــاة تــرف يكــون فيهــا للعدال ــه بحي ــع جــزء من ــذي يتمت ففــي الوقــت ال
الجــزء  أن  نجــد  ســيادة،  اإلنســان  وحقــوق  والديمقراطيــة  االجتماعيــة 
الحــال  وهــو  والحــروب  والجهــل  الفقــر  جــراء  الويــالت  يعانــي  اآلخــر 
الســائد فــي إفريقيــا والشــرق األوســط. فكيــف يكــون اإلنســان حداثيــا 
وســيدا ال عبــدا وهــو يقاســي األمريــ�ن تحــت شــدة وطــأة االســتعمار 
ــٌم بــن  ــم مقسَّ ــث عــن كرامــة فــي عال ــة؟ كيــف يمكــن الحدي واإلمريالي
شــمال ُمســيِطر وجنــوب ُمَســيَطر عليــه؟ وبالتالــي كيــف ال يمكننــا أن 

نبصــم بأصابعنــا العشــرة أننــا ال حداثيــ�ن؟

فّن التّطريز الفلسطينّي يف العرص الحديث

الطالبة: هبة أبو قرطومة

الّشــعبّي  الّتراثــّي  الــّزي  ظهــور  تاريــ�خ  يرجــع 
الفلســطينّي المت�كــّون مــن الّتطريــ�ز المزخــرف 
حيــث  الّســنن،  آالف  إلــى  الملّونــة  والخيــوط 
قبــل  عــاٍم  ألــف   280 قبــل  ظهــرت  أنهــا  ُيَرجــح 

الميــالد.
تراجــع  عــن  الحديــث  فــي  نبــدأ  أن  قبــل 
بالّتطريــ�ز  يمتــاز  الــذي  الفلســطينّي  الــّزي 
الفلســطينّي، يجــب الّتطــرق إلــى تاريــ�خ األزيــاء 
ســوف  ثــم  نشــأتها،  وكيفّيــة  الفلســطينّية 
نتنــاول بعــض األســباب التــي أّدت إلــى تالشــي هــذا الفــّن وتراجعــه وكيــف 
عــاد بشــكل آخــر عــن طريــ�ق الموضــة المعاصــرة مــن خــال إدخالــه فــي 
ــذي  ــة البيــوت، الوشــاح ال ــل: اإلكسســوارات وزين كثــر مــن الّصناعــات مث
ــوب الفلســطينّي  يوضــع علــى الكتــف، ومناديــل الــرأس، إضافــة إلــى الّث

عليــه. المتعــارف 
وي�رجــع تاريــ�خ ظهــور الــّزي الّتراثــّي الّشــعبّي الفلســطينّي المت�كــّون مــن 
الّتطريــ�ز المزخــرف والخيــوط الملّونــة إلــى آالف الّســنن، حيــث ُيَرجــح أنهــا 

ظهــرت قبــل 280 ألــف عــاٍم قبــل الميــالد.
المــدن  مــن  كثــر  فــي  الموجــودة  والّنقــوش  الزخــارف  دلــت  وقــد 
الّتطريــ�ز  فــّن  أن  الّدراســات  أثبتــت  حيــث  ذلــك،  علــى  الفلســطينّية 

الّســنن  إاّل اســتمراًرا لحضــارٍة عاشــت قبــل آالف  الفلســطينّي مــا هــو 
وهــذا مــا أظهرتــه الّنقــوش العاجّيــة والفسيفســاء فــي عهــد الكنعانــن.

العــادات  الّتطريــ�ز فــي األزيــاء الفلســطينّية، حيــث فرضــت  تنــّوع  ولقــد 
والّتقاليــد االجتماعّيــة علــى الفتيــات القيــام بتحضــر وتجهيــز مالبــس 
زواجهــا المت�كــّون مــن الــّزي الفلســطينّي ذي األلــوان والّرســومات التــي 
تدخــل الفــرح والبهجــة إلــى القلــب، ولــم يقتصــر ذلــك عليهــن، بــل تعــدى 
الــّرأس  الــزي كغطــاء  بهــذا  يتفاخــرون  كانــوا  الذيــن  الرجــال  إلــى  ذلــك 
والّثــوب الملــّون والمزخــرف مــن كافــة الجوانــب، حيــث كانــت بعــض الّثيــاب 
ٍ معــن فــي  لهــا مناســبات خاصــة يشــرك فيهــا الجميــع وت�تســم بطابــع
الــّزي. وبعــد دخــول اإلســالم وانتشــار تعاليــم الّديــن اإلســالمّي، انتقــل 
فــّن الّتطريــ�ز فــي مالبــس الرجــال مــن ألــوان وزخــارف إلــى خطــوٍط طوليــة 
مــن غــر ألــوان علــى الّثــوب والّســروال. ومــن الجديــر بالذكــر تنــوع أشــكال 
وأنــواع فــن الّتطريــ�ز الفلســطينّي واختالفهمــا مــن منطقــة إلــى أخــرى، 
فنجــد أن لــكل مدينــة فلســطينّية طابــع خــاص وصبغــة معينــة ت�تمثــل فــي 
نوعّيــة الّتطريــ�ز وشــكله ولونــه، وعلــى ســبيل المثــال للحصــر نذكــر عــدة 
أنــواع مــن أنــواع الّتطريــ�ز، أواًل تطريــ�ز الّدائــرة، وامتــازت بــه مناطق شــمال 
وجنــوب فلســطن وتــم اســتخدام هــذا الّنــوع فــي المبانــي والمالبــس 
‘النمــاذج’  هــي  الفــّن  هــذا  فــي  المســتخدمة  الّتطري�زّيــة  والوحــدات 

وت�كــون علــى شــكل زهــور، مبــانٍ، طيــور أهمهــا العصافــر.

الّزخرفــة المعروفــة بإســم المثلــث، وتســمى أيًضــا بالحجــاب العتقادهــم 
أنهــا تقيهــم مــن األرواح الّشــري�رة، وهــي منتشــرة فــي بعــض المناطــق 
الفــّن  ركائــز  مــن  ركيــًزا  الفــن  هــذا  ويعتــر  أريحــا،  مثــل  الفلســطينّية 

الّشــعبّي. الفلســطينّي 

التــي أّدت  بالكثــر مــن العوامــل  الّتطريــ�ز الفلســطينّي  ت�أثــر فــّن  لقــد 
إلــى تراجعــه وعــدم بــروزه فــي العصــر الحديــث، بالرغــم مــن تمســك 
وتقاليدهــم  عاداتهــم  تــرك  تقبلهــم  لعــدم  الفــّن  بهــذا  الّســن  كبــار 
فــي  الحاصــل  واالنفتــاح  الّتطــور  العوامــل  هــذه  ومــن  وتراثهــم، 
عالــم األزيــاء، ونجــد هنــا أغلــب الّشــباب مــن قبــل الجنســن يواكبــون 
العوامــل  أّول  الّتطــور مبتعديــن عــن كل مــا هــو قديــم، وهــذه  هــذا 
التــي أّدت إلــى انحســار هــذا الفــّن. العامــل الّثانــي جــاء بعــد االحتــالل 
الُهوّيــة  طمــس  علــى  االحتــالل  عمــل  حيــث  لفلســطن،  الّصهيونــّي 
الفلســطينّية والّتــراث الفلســطينّي وكذلــك ســرقته، مــن خــالل نســب 
مركبــات الهوّيــة فلســطينّية لــه، كالمأكــوالت علــى ســبيل المثــال، بمــا 

الفلســطينّي. الّتطريــ�ز  ذلــك  فــي 

ونتيجــة لهــذه العوامــل التــي اجتمعــت مًعــا َوَحــّدت مــن توســع هــذا 
مــن  تراثهــم  إليــه  يتعــرض  الــذي  بالخطــر  الفلســطينّي�يون  شــعر  الفــّن، 
قبــل االحتــالل الّصهيونــّي فــي محاولــة لســرقة هــذا الــراث وتشــويهه، 
حيــث قــام االحتــالل بإنشــاء مشــاغل للتطريــ�ز محــاواًل لطمــس هــذا الّتــراث 
مــن خــالل تغيــ�ر شــكل الّتطريــ�ز وتحويــ�ل أماكــن الّزخــارف علــى الّثــوب 
ــا  وتجــاوز ذلــك إلــى شــراء المطــرزات القديمــة والّتخلــص منهــا، مــن هن
بــدأ الفلســطينّيون بمرحلــة اإلحيــاء والّتجديــد، حيــث اأدخــل فــّن الّتطريــ�ز 

واإلكسســوارات. للزينــة  للبيــوت،  الفلســطينّي 

أمــا بالنســبة للفتيــات فقــد صــرنًّ يتباهــن بإرتدائهــن الــّزي الّشــعبّي 
ــداء هــذا  المطــّرز، حتــى أصبحــت العــروس فــي ليلــة زفافهــا تفّضــل ارت
الــّزي، واأدخــل فــّن الّتطريــ�ز فــي الكثــر مــن الّصناعــات اليدوّيــة، وهــذا 
ــا وعصًيــا  الّتــراث الفلســطينّي ســوف يبقــى حيًّ دليــٌل قاطــع علــى أن 

علــى اإلندثــار.
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صور مختارة للمبنى الجديد ملعهد الدوحة للدراسات العليا
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صور مختارة من املؤمتر السنوي الخامس عرش ملنظمة اقتصاديي 

الرشق األوسط
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مربوك للزميل جاد كوثراين

أســرة »زاجــل« تبــارك للدكتــور جــاد كوثرانــي مديــر مكتــب الفعاليــة المؤسســية  لحصولــه علــى درجــة الدكتــوراه 
اللبنانيــة فــي ســياق  لــإلدارة فــي فرنســا. وكانــت أطروحتــه بعنــوان: “دراســة الحالــة  مــن جامعــة غرونوبــل 

تطويــ�ر منظومــة وطنيــة لضمــان جــودة التعليــم العالــي”.

انضمــت الزميلــة خديجــة أحمــد أبــو حليقــة للمعهــد بوظيفيــة مســؤول 
أول األمــن والســالمة، إدارة الخدمــات المســاندة، بعــد أن عملــت فــي 
شــركة كونيكــو فيلبــس النفطيــة فــي قطر منذ ســنة 2012.  كما اشــتغلت 
بمناصــب عــدة فــي مجــال األمــن والســالمة فــي العديــد مــن المؤسســات 
فــي قطــر والخــارج مــن بينهــا: وزارة الشــباب والرياضــة وســفارة دولــة 
قطــر فــي واشــنطن  وغرهــا.  وقــد أنهــت الزميلــة خديجــة عــدة برامــج 
علــى  األمــن والســالمة واإلدارة.  وهــي حاصلــة  فــي مجــال  تدري�بيــة 
شــهادة الماجســتر فــي السياســات العامــة مــن جامعــة حمــد بــن خليفــة 
ــ�وس فــي الدراســات الدوليــة اإلعالميــة والصحافــة  وشــهادة البكالوري

واالتصــال مــن جامعــة أوريغــون فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

انضمــت الزميلــة إنجــي فريــد، مســاعدة إداريــة، كليــة العلــوم االجتماعيــة 
واإلنســانية  بعــد أن عملــت فــي شــركة نيلســون ألبحــاث الســوق فــي 
شــركة  فــي  ذلــك  قبــل  اشــتغلت  كمــا  لالســتبيانات.   كمنســقة  قطــر 
لوجيــك لالستشــارات كمســؤولة بيانــات.  وهــي حاصلــة علــى شــهادة 
البكالوريــ�وس فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن جامعــة القاهــرة.

انضــم الزميــل أحمــد العمــادي ألســرة المعهــد  بوظيفــة مديــر إدارة الماليــة 
بعــد أن عمــل فــي اللجنــة األولمبيــة القطريــة كرئيــس قســم الموازنــة منــذ 
ســنة 2009.  كمــا اكتســب خــرة عمليــة فــي مجــال الماليــة والمحاســبة مــن 
خــالل عملــه كمديــر عالقــات تمويــ�ل الشــركات فــي بنــك صفــا اإلســالمي 
بشــهادة  مجــاز  وهــو  الماليــة.   وزارة  فــي  موازنــة  شــؤون  وباحــث 
البكالوريــ�وس مــن جامعــة قطــر فــي اختصــاص إدارة األعمــال. وقــد أكمــل 

عــدة دورات تدري�بيــة فــي مجــال المحاســبة واإلدارة وخدمــة العمــالء.

انضمــت الزميلــة نرمــن حنــا اهلل للمعهــد بوظيفــة مســاعدة إداريــة، كلية 
اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة بعــد أن عملــت فــي شــركة قطــر 
القابضــة لالســت�ثمار والمشــاريع QIPCO كســكرترة وموظفــة اســتقبال.  
كمــا اشــتغلت قبــل ذلــك فــي مصــر كمدربــة فــي شــركة أكســيد للخدمــة 
العمــالء حيــث اســتلمت خدمــة عمــالء شــركة مايكروســوفت الناطقــن 
األدب  فــي  البكالوريــ�وس  شــهادة  علــى  حاصلــة  وهــي  بالفرنســية.  
الفرنســي مــن جامعــة حلــوان فــي مصــر وشــهادة فــي إدارة المــوارد 

البشــرية مــن الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة. 

انضمَّ إلينا



يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقراحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa


	Button 30: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off

	Button 31: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off

	Button 32: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off

	Button 61: 
	Button 62: 


