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اقرأ يف هذا العدد

معهد الدوحة يعلن عن استضافة امللتقى الثالث لجمعية 	 

املكتبات واملعلومات للعام 2018.

عبد الله فاضل يُلقي محارضة عن العمل اإلنساينّ مبعهد الّدوحة 	 

للّدراسات الُعليا.

الدكتــور روجــر آلن يحارض حول " الرواية العربية بني كتابة وإعادة 	 

كتابة تاريخها" .

نارص مغيصيب يحارض يف طلبة املاجستري بكلية اإلدارة العامة 	 

واقتصاديات التنمية.

مركز االمتياز يعقد ورشــة عمل حول " القيادة اإلبداعية وأثرها 	 

عىل أداء رشكات القطاع الخاص".

املعهد يف اإلعالم

 معهد الدوحة يستضيف امللتقى الثالث لجمعية املكتبات 
واملعلومات  للعام  2018.

 مقال الدكتور سلطان بركات يف الجزيرة اإلنجليزية.

 مقــال الدكتور خليل العنــاين يف صحيفة العريب الجديد.

 مقال الدكتور إبراهيم فريحات يف صحيفة العريب الجديد.

 مقال خالد محمود يف صحيفة العرب القطرية.

أقالم

  زينب املحمود : بيوت الشباب ومبادرة "معاً من قطر إىل العامل".

   مشاعل الريايش: حتى تفوز ....ال بد أن  يخرس أحدهم.

  وائل الدخلييل : الحكومات العربية يف عامل متغري .
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عدسةحوار العددتصميمإشراف
إبراهيم عبد الجوادسكينة أجعوطفاطمة الصالتخالد وليد محمود

االجتامع الخامس ملجلس أمناء معهد الّدوحة للدراسات الُعليا

حوار العدد

مــن  العــدد  هــذا  حــوار  فــي  نســتضيف 
نشــرة "زاجــل" الســيدة خديجــة البوحليقــة، 
. بالمعهــد  أمــن وســامة  أول  مســؤول 

صدر حديثاً

  كتاب: تونس العثامنية: بناء الدولة واملجال"

      لللدكتور عبد الحميد هنيّة.

  جنة الكفار، سفير عثماني في باريس سنة 1721 
      للدكتور عبد الرحيم بنحادة.

https://youtu.be/vAaAvOuChco
https://youtu.be/vAaAvOuChco
https://youtu.be/vAaAvOuChco
https://youtu.be/vAaAvOuChco
http://www.al-sharq.com/news/details/454253
http://www.al-sharq.com/news/details/454253
http://webtv.un.org/watch/high-level-panel-on-investing-in-humanity-launch-of-global-humanitarian-appeal-2017-ocha/5235901310001
http://webtv.un.org/watch/high-level-panel-on-investing-in-humanity-launch-of-global-humanitarian-appeal-2017-ocha/5235901310001
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2016/12/3/ما-مدى-جدية-التحركات-لإنجاز-التسوية-السورية
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2016/12/3/ما-مدى-جدية-التحركات-لإنجاز-التسوية-السورية
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
http://al-sharq.com/news/details/478737
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/implications-syrian-transition-assad-170318122952744.html
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/3/19/استشراق-النخب-المدينية-العربية-1
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2017/3/27/trumps-administration-and-israeli-apartheid-will-bankrupt-un-morality
http://www.alarab.qa/story/1134113/قصص-الزمان-الجميل#.WOHyU_cIe3w.facebook
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َعقــد مجلــس أمنــاء معهــد الّدوحــة للدراســات العليــا اجتماعــه الخامــس فــي 

ــرأَّس االجتمــاع  مقــّر المعهــد يــوم األحــد الموافــق 26 آذار/ مــارس 2017. وت

الدكتــور عزمــي بشــارة، رئيــس مجلــس األمناء، بحضور جميــع أعضاء المجلس؛ 

وهــم الشــيخ الدكتــور عبــد اهلل بــن علــي آل ثانــي نائــب رئيــس المجلــس، 

برانــد،  لــوري  والدكتــورة  كنعــان،  طاهــر  والدكتــور  دالل،  أحمــد  والدكتــور 

والدكتــورة دينــا خــوري، والدكتــور روجــر آلــن، والدكتــور محمــد الرميحــي، 

والدكتــور وائــل بنجلــون. كمــا حضــر االجتمــاع الدكتــور ياســر ســليمان معالــي 

بحكــم منصبــه كرئيــس المعهــد بالوكالــة. 

اســتعرض المجلس المواد الُمدرجة على جدول أعماله وما �أنجز من قرارات 

وتوصيــات اجتماعــه الســابق. وناقــش بعــض القضايــا األكاديميــة المتعلقــة 

بربامــج الماجســتري فــي المعهــد وبعــض السياســات األكاديميــة، إضافــة إلى 

السياســة المالّيــة للمعهــد. واســتمع األعضــاء إلــى تقريــ�رٍ ُمفّصــل عــن ســري 

العمــل فــي المعهــد، قّدمــه الدكتــور ياســر ســليمان معالــي. 

لجانــه  لبعــض  اجتماعــاٍت  األمنــاء  لمجلــس  الرســمّي  االجتمــاع  وســبق 

الدائمــة، ُعقــدت فــي المعهــد يــوم الســبت، بتاريــ�خ 25 آذار/ مــارس 2017؛ 

فقــد اجتمعــت لجنــة الشــؤون األكاديميــة برئاســة الدكتــور أحمــد دالل، 

بنجلــون،  وائــل  الدكتــور  برئاســة  والتخطيــط  الماليــة  الشــؤون  ولجنــة 

اإلداريــة  للشــؤون  الرئيــس  نائــب  المفتــاح،  هنــد  الدكتــورة  وبحضــور 

والماليــة، واألســتاذ أحمــد العمــادي، مديــر الدائــرة المالية فــي المعهد. 

كمــا عقــد المجلــس لقــاًء مــع مجموعــة مــن طلبــة المعهــد مــن مختلــف 

الربامــج والتخصصــات للحديــث عــن تجربتهــم فــي المعهــد، وتوقعاتهــم 

وخططهــم المســتقبلية بعــد التخــرج. وقــد حضــر اللقــاء عميــد شــؤون 

الطلبــة الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــاده. 

هــذا وقــد تقــرر عقــد االجتمــاع القــادم لمجلــس أمنــاء المعهــد خــالل 

الّدوحــة. فــي   2017 أكتوبــر  األول/  تشــري�ن 

االجتامع الخامس ملجلس أمناء معهد الّدوحة للدراسات الُعليا
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خديجة البوحليقة لنرشة "زاجل": 
وضعنا خططا أمنية صارمة الهدف منها توفري بيئة آمنة وحياة مستقرة للطالب والطالبات 

بُسكناهم داخل املعهد 

أجرت الحوار: الطالبه سكينة أجعوط.

نســتضيف فــي حــوار هــذا العــدد مــن نشــرة "زاجــل" الســيدة خديجــة البوحليقــة، 
مســؤول أول أمــن وســالمة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، لنكتشــف مــن 
خالل هذا الحوار جوانب من الحياة الشخصية والمهنية لشابة قطرية رسمت 

لنفســها مســارات تجــاوزت المحلــي واإلقليمــي إلــى الدولي. 

خديجــة البوحليقــة خري�جــة مدرســة البيــان العلميــة للبنــات، الثانويــة العامــة، 
شغلت خالل سنة 2006 منصب رئيسة كلية اللغات وعضو بالمجلس الطالبي 
فــي الجامعــة األمريكيــة بالشــارقة. درســت بقســم الدراســات الدوليــة تخصــص 
بــدول الشــرق األوســط بالواليــات المتحــدة  اإلعــالم والصحافــة والتواصــل 
األمريكيــة ســنة 2011، قبــل أن تحصــل علــى شــهادة االتصــاالت الدوليــة التجارية، 
وبعدهــا علــى ماجســتري تخصــص السياســة العامة من جامعة حمــد بن خليفة.

 أجرت البوحليقة العديد من التدري�بات في مؤسسات دبلوماسية على رأسها 
الســفارة القطرية في واشــنطن، ثم عملت بشــركة برتول أمريكية لمدة أربع 
ســنوات كمحلــل أمنــي ومســؤول عــن الســالمة، بحيــث أســندت إليهــا مهمــة 
تدريــب الموظفــن وتوفــري االحــرتازات األمنيــة للشــركة فــي كل مــن العــراق، 
وروسيا، وليبيا، واإلمارات، وكزاخستان. لها اهتمامات بالمواضيع التي ت�تعلق 
بالمرأة والشباب فقد عملت بمكتب وزي�ر الثقافة في مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية عام 2012، كما أنها مثلت قطر في عدة مؤتمرات ومحافل 
دوليــة تخــص المــرأة والشــباب، آخرهــا مؤتمــر عالــي المســتوى للشــباب بمقر 

األمم المتحدة بنيوي�ورك.

روح اإلبــداع واالبتــ�كار التــي ت�تميــز بهــا خديجــة البوحليقــة دفعتهــا إلــى خــوض 
غمــار التصميــم، فهــي أيضــا مصممة أزيــاء حيث عرضــت العديد من تصاميمها 
في نيوي�ورك وكوريا الجنوبية، وقد تم اختيارها من إحدى منظمات المجتمع 
المدني التابعة لألمم المتحدة كممثلة لها بقطر. اختريت من قبل حملة "نحن 
قــادرات" فــي الكويــت لتمثيــل دولــة قطر على مســتوى دول مجلس التعاون 
كأحــد األمثلــة البــارزة للمــرأة الخليجيــة. أهلهــا تميزها لحيازة عــدة جوائــز آخرها 
ميدالية دول مجلس التعاون لعام 2016 للقيادات الشــبابية المميزة بالخليج. 
تصــف خديجــة البوحليقــة نفســها بأنها إنســانة اجتماعيــة، طموحة ومغامــرة، 

كمــا أنهــا مؤمنــة بالتغي�ري اإليجابــي إلى أقصى الحــدود.

كانــت لــك مســاهمة يف األنشــطة الشــبابية مــع وزارة الثقافــة 

والرياضــة، حدثينــا عــن هــذه التجربــة؟

التحقــت بربنامــج رواد العمــل الشــبابي عــام 2015، وهــو مشــروع طرحتــه 
وزارة الشــباب والرياضــة ســابقا، وكان لــي شــرف التخــرج مــن هــذا الربنامــج 
األكــر مــن رائــع. تخرجــت كمدربــة معتمــدة وفــزت بالمركــز األول كواحــدة مــن 

رائــدات ورواد العمــل االجتماعــي فــي قطــر. تعرفــت مــن خــالل الربنامج على 
شــخصيات أضافــت لــي الكثــري مــن المعلومــات والخــربات. 

وهــي تجربــة أتاحــت لــي كذلــك فرصــة القيــام بتدري�بــات بمجالــي أي األزيــاء، 
إلــى جانــب مجــاالت أخــرى اجتماعيــة تنمويــة، كان الهدف منهــا رفع وتطوي�ر 

مســتوى الوعــي وروح المبــادرة لــدى الشــباب القطــري.

كيــف تزاوجــن بــن التصميــم واألزيــاء ومجــال األمن والســالمة؟ 
وملاذا؟

تصميم األزياء هو شــغفي بالحياة وأمر أجد فيه نفســي، وأعتربه متنفســا 
لــي ولمهاراتــي بالتصميــم واإلبــداع. كمــا أننــي اســتخدم التصميــم ألعكــس 
فيــه أســلوب حياتــي وشــخصيتي، فأنــا أكــره التقليــد والروتــن. وهــو األمــر 
الــذي وجدتــه فــي مجــال األمــن والســالمة، فعملــي بهــذا المجــال غــري 
روتينــي، لذلــك أحســه يمثلنــي وقريــب إلــى طبعــي، والشــيء الــذي قــد ال 
ينتبــه إليــه الكثــري هــو أن هنــاك الكثــري من إمكانيــات وفــرص اإلبــداع داخل هذا 
المجال، فالتطوي�ر بالعمل األمني شيء أساسي وبناء العالقات أمر مهم 
كذلــك، وممــا ال شــك فيــه أن التدابــري األمنيــة والتخطيــط األمنــي يحتــاج إلــى 
جديــة وصرامــة فــي التحليــل والتخطيــط االســرتاتيجي�ن، إال أن ذلــك ال ينفــي 

أن يكون الجانب اإلبداعي فيهما حاضر وبقوة. 

المزاوجــة فــي العمــل بــن التصميــم الــذي 
أي  واألمــن  النســاء،  مــع  باألســاس  هــو 
مــع مجموعــة رجــال، هــو فــي الحقيقــة 
أمــر ليــس بالهــن ولكــن بالت�أكيــد كل جانــب 
فيهمــا يبعث في نفســي الفخــر واالعتزاز 

وأعتــربه مصــدر قــوة وتميــز.

كيــف جاء التحاقــك مبعهد الدوحة 
للدراســات العليا؟

أنا شخصية أحب الت�أسيس 
بشكل عام وأحب التحدي 

بهذه المرحلة، لذلك 
فبمجرد أن سمعت عن 

المعهد عندما كان 
في المراحل األولى 
من إنشائه وتحويله 
من مجرد فكرة إلى 

منارة علمية في 
قلب قطر، لم أتردد 

وتقدمت للعمل 
بالمعهد. وأنا سعيدة 
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بذلك كونها تجربة أتعلم منها كل يوم، وفي المقابل أنقل خرباتي 
ومعارفي التي اكتسبتها من مختلف التجارب السابقة إلى الزمالء 

الذين أشتغل معهم.

مــا هــي األمــور التــي تشــتغلن عليهــا كمســؤولة األمــن 

املعهــد؟ يف  والســالمة 

جميــع التدابــري األمنيــة واألمــور المتعلقــة بســالمة األفــراد والمبانــي 
الموظفــون  ُيجريهــا  التــي  التدري�بــات  مــن  انطالقــا  اختصاصــي؛  تحــت 
األمنيــون ورجــال األمــن، وكــذا اإلشــراف األمنــي والتخطيــط االســرتاتيجي، 
لهــذا  اللوجســتية  والرتتيبــات  والنــدوات  المؤتمــرات  بت�أمــن  مــرورا 
الغــرض، ثــم زيــادة الوعــي باألمــن وبســالمة األفــراد والمبانــي، وصــوال 
األمــن  وشــركات  الــوزارات  مثــل  المعنيــة  الجهــات  مــع  التعــاون  إلــى 
وغريهــا، كلهــا أمــور تدخــل ضمــن اختصاصاتــي كمســؤول أول ســالمة 

بالمعهــد. وأمــن 

ــكن  ــة بالس ــاق الطلب ــت التح ــي واكب ــة الت ــط األمني ــي الخط ماه
ــي؟ الجامع

بــدأ التحضــري لهــذا األمــر منــذ مــدة طويلــة، بحيــث تــم تجهيــز خطــط أمنيــة 
صارمــة لضمــان ســالمة الطــالب والطالبــات بالمعهــد، كمــا تمــت زيــادة 
أعــداد رجــال األمــن لتوفــري بيئــة آمنــة وحيــاة مســتقرة للطــالب علــى 

مــدار الســاعة.

هــل كان ســهال عليــك فــرض ذاتــك يف مجــال األمــن الــذي كان 
إىل وقــت قريــب حكــرا عــى الرجــال؟

عنــد التحاقــي بالمجــال فــي بدايــة ســنة 2012، كنــت المــرأة الوحيــدة التــي 
"تقتحــم" مجــال األمــن فــي قطــر، خصوصــا فــي شــركات البــرتول، وكنــت 

كذلــك مــن القالئــل فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. إال أن ثقــة مديــري 
الســابق بــي وبشــخصيتي شــجعتني ودفعتنــي ألتشــبث بهــذا المجــال 
ــة أشــهر فقــط،  ــه بعــد التحاقــي بالقطــاع بثالث وأن أســتمر فيــه. أذكــر أن
َطلــب منــي أن أتــرأس لجنــة األمــن والســالمة علــى مســتوى شــركات 
والســالمة  األمــن  إدارة  بتمثيــل  كلفنــي  وأيضــا  قطــر،  فــي  البــرتول 
التابعــة للشــركة فــي اجتمــاع مــع وزيــ�ر الطاقــة، وكان ذلــك بعــد مــرور 
خمســة أشــهر فقــط علــى تعي�ينــي. لــم يكــن األمــر حينهــا ســهال علــي، 
فهــي مســؤولية كبــرية َقبِلــت أن أتحملهــا ألتحــدى نفســي وألتحــدى 

الظــروف، وقــد أثبــت جدارتــي وأننــي كنــت أهــال لتلــك الثقــة.
تجربتــي فــي أمريــكا كانــت خاصــة جــدا، فقــد كنت المــرأة الوحيــدة المحجبة 
التــي تحضــر هــذه النوعيــة مــن االجتماعــات. لــم يكــن مــن الســهل تقبــل 
وأعطــي  أشــرف  أننــي  خصوصــا  وأمنــي،  قيــادي  بــدور  امــرأة  وجــود 
التهــاون  وعــدم  والجديــة  بالعمــل  االلتــزام  ولكــن  للرجــال،  التعليمــات 
والتســاهل، تجــرب الطــرف اآلخــر علــى احــرتام األداء، قبــل االلتفات للشــخص 

ولجنســه.

ــات  ــاص والعربي ــكل خ ــات بش ــاء القطري ــالتك للنس ــي رس ــا ه م

ــام؟ ــكل ع بش

أعتقــد أننــا تفوقنــا علــى أنفســنا مــن ناحيــة تطويــ�ر المــرأة ووضعهــا 
بشــكل عــام، فلدينــا نســاء بمناصــب قياديــة كوزيــ�رات ودبلوماســيات... 
إلــخ، واألمثلــة علــى ذلــك كثــرية، ســواء فــي قطــر أو فــي باقــي الــدول 
األكاديميــة  بقدراتهــن  يؤمــّن  أن  هــي  النســاء  لــكل  رســالتي  العرب�يــة. 
أجــل  مــن  الصعــاب  كل  مواجهــة  علــى  بقدرتهــن  وكذلــك  والمهنيــة، 
تحقيــق أحالمهــن، وذلــك ال يمكــن أن يتحقــق إال بالمثابــرة والعمــل الجــاد 
والثقــة بالنفــس واإليمان باألهداف التي ينبغي أن ت�كــون واضحة ومحددة.
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معهد الدوحة يعلن عن استضافة امللتقى الثالث لجمعية املكتبات 

واملعلومات للعام 2018

اإلداريــة  للشــؤون  الرئيــس  نائــب  المفتــاح  هنــد  الدكتــورة  أعلنــت 
والماليــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وبصفتهــا رئيــس اللجنــة 
الت�أسيســية لجمعيــة المكتبــات والمعلومــات فــي قطــر عــن اســضافة 
المعهــد للجمعيــة فــي تنظيــم الملتقــى الثالــث للســنة القادمــة 2018. 
الثانــي ألخصائيــي  الملتقــى  انعقــاد  علــى هامــش  اإلعــالن  هــذا  جــاء 
المكتبــات والمعلومــات فــي دولــة قطــر الــذي تســتضيفه وتدعمــه " 
كتــارا". والــذي حمــل هــذا العــام موضــوع )أثــر ت�كنولوجيــا المعلومــات 

فــي تفعيــل دور المكتبــات فــي قطــر(.
ألخصائيــي  منــرب  توفــري   إلــى  يهــدف  الملتقــى  هــذا  أن  إلــى  يشــار 
المكتبــات والعاملــن فــي قطــاع المكتبــات والمعلومــات بدولــة قطــر 
غيــاب مظلــة رســمية ألخصائيــي  الخــربات فــي ظــل  للتواصــل وتبــادل 
المكتبــات والمعلومــات فــي قطــر. وقــد جــاء هــذا الملتقــى لهــذا العــام 
بدورتــه الثانيــة للتعــرف علــى بعــض كيفيــة توظيــف الت�كنولوجيــا فــي 
تفعيــل دور المكتبــات فــي دولــة قطــر وبالــذات المدرســية والجامعيــة، 

المعلومــات  إتاحــة  فــي  المكتبــات  إســهام  علــى  الضــوء  وتســليط 
واســتخدام الت�كنولوجيــا فــي دعــم خدمــات التعليــم والبحــث العلمــي.
الســعي  بــأن   " المفتــاح  هنــد  الدكتــورة  قالــت  الســياق  هــذا  وفــي 
بنــاء  ينبــع مــن تميــز دولــة قطــر فــي  واالصــرار نحــو انشــاء الجمعيــة 
المكتبــات  قطــاع  أداء  تطويــ�ر  وضــرورة  والتدريــب  التعليــم  منظومــة 
أكاديميــة  مكتبــة   429 يقــارب  مــا  بوجــود  علمــا  ومهني�يــه  وأخصائي�يــه 
بدورهــا  المكتبــة  ت�تطلــع  كمــا  الدولــة.  فــي  ومؤسســية  ومدرســية 
الروابــط  المكتبــات وتطوي�رهــم مهنيــا وتعزيــ�ز  أخصائيــي  إلــى خدمــة 
بينهــم، والســعي بــأن ت�كــون المكتبــات فــي دولــة قطــر تواكــب أحــدث 
المســتجدات لنظرياتهــا علــى المســتوى المحلــي والدولــي.  وأضافــت 
ــادل األفــكار  ــة ت�تبلــور فــي خلــق واحــة لتب ــة الجمعي ــأن رؤي ــاح :" ب المفت
المتعلقــة بأفضــل الممارســات المهنيــة التــي تــؤدي إلــى تطويــ�ر بيئــة 

والمعلوماتــي المكتبــي  للعمــل  وفكريــة  ثقافيــة 
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عبد الله فاضل يُلقي محارضة عن العمل اإلنسايّن مبعهد الّدوحة 

للّدراسات الُعليا

اســتضاف معهــد الدوحــة للّدراســات الُعليــا، يــوم الخميــس 23 مــارس 2017، 
ــد اهلل فاضــل؛ ممثــل برنامــج اليونيســيف فــي الســودان و عضــو  األســتاذ عب
ُمحاضــرة  ألقــى  والــذي  الســودان،  فــي  المتحــدة  األمــم  بعثــة  مؤســس 
بعنــوان: "األمــم المتحــدة والكــوارث اإلنســانّية: الّتحــدي واالســتجابة". فــي 
مقــر المعهــد. قــّدم لهــا وأدار النقــاش الّدكتــور عبــد الوهــاب األفنــدي مديــر 

برنامــج العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة بالمعهــد.

 اســتهل االســتاذ عبــد اهلل فاضــل محاضرتــه بالّتفريــ�ق بــن العمــل اإلنســاني 
تدخــال  يتضمــن  اإلنســاني  التدخــل  أن  إلــى  أشــار  حيــث  اإلنســاني،  والتدخــل 
ضروريــا بغــض النظــر عــن ســماح الدولــة بهــذا التدخــل أم ال. فــي حــن يتمحــور 
العمــل اإلنســاني حــول المبــادئ اإلنســانية أي االســتجابة للمعانــاة اإلنســانية 
يخضــع  ال  بــأن  وذلــك  ضــرار،  وال  ضــرر  ال  أخالقيــات  مبــدأ  علــى  والمحافظــة 
لت�أثــريات سياســية وعســكرية وأن يكــون دقيقــا محــددا هدفــه، كمــا يتضمــن 
أيضــا حمايــة المنكوبــن فــي حــال رغبــة حكومتهــم ذلــك، أمــا فــي حالــة عــدم 

رغبتهــا فقــد يكــون الحــل األخــري هــو التدخــل العســكري.

وأشــار الُمحاضــر إلــى أن منظمــة األمــم المتحــدة قــد صرفــت 28 بليــون دوالر 
علــى العمــل اإلنســاني، ومعظــم هــذا التمويــ�ل يأتــي مــن منظمــات التعــاون 
انضمــت  األخــرية  اآلونــة  وفــي  أنــه  إلــى  أشــار  كمــا  والتنميــة.  االقتصــادي 
فــي  المتحــدة  األمــم  عمــل  ويتجلــى  المتربعــن.  لقائمــة  الخليجيــة  الــدول 

االســتجابة للكــوارث الطارئــة مثــل توفــري المــاء والغــذاء والتطعيمــات إضافــة 
إلــى التنميــة طويلــة األمــد مثــل بنــاء المــدارس والمستشــفيات.

كمــا تســاءل المحاضــرة مــع الحاضريــ�ن عــن مفهــوم الســيادة، معتــربا إيــاه 
موضوعــا إشــكاليا، متســائال عــن إمكانيــة الحديــث عــن مفهــوم الســيادة فــي 

إطــار مســتجدات العولمــة والتطــور الت�كنولوجــي.

وبعــودة الُمحاضــر للتدخــل األجنبــي، أشــار إلــى أنــه فــي حــال اتفــاق المجتمــع 
تهديــد  فســيتم  ذلــك  حكومتهــا  ورفــض  مــا  دولــة  إعانــة  علــى  الدولــي 
ســيادتها، فوجــود الحلفــاء أمــر مهــم للحفــاظ علــى الســيادة. كمــا أّن مــن 
مهــددات الســيادة حســب المحاضــرة هــي العولمــة والمؤسســات الماليــة.

التــي تســاعد علــى  النقــاط   وختــم عبــد اهلل فاضــل محاضرتــه، بذكــر أهــم 
للعمــل  الممنوحــة  باألمــوال  عنهــا  معــربا  اإلنســاني،  العمــل  اســتمرارية 
اإلنســاني بحــد ذاتــه؛ وي�بقــى أبــرز دليــل علــى ذلــك هــو غلــق أو عــدم نشــر 
التــي  خاصــة  والجرائــم،  االنتهــاكات  ترصــد  التــي  التقاريــ�ر  إليــه  انتهــت  مــا 
ت�تعــرض لهــا الــدول الكــربى، ألن نشــرها وفــق مــا أشــار المخاضــر أنــه قــد يفقــد 
المؤسســات فــي المجــال اإلنســاني ماليــ�ن الــدوالرات فيكــون حســبهم غــض 
البصــر عــن نتائــج التقاريــ�ر التــي أجرمــت فــي حــق أطفــال مــن أجــل حمايــة 

أطفــال آخريــ�ن فــي بــالد أخــرى.
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الطالب: أشرف اقريطب

قــدّم الدكتــور روجــر آلــن، أســتاذ األدب العربــي فــي قســم الدراســات 
المتحــدة  بالواليــات  بنســلفانيا  بجامعــة  أوســطية  والشــرق  اآلســيوية 
ــا محاضــرًة اليــوم  وعضــو مجلــس أمنــاء معهــد الدوحــة للدراســات العلي
غربــي(،   – )عربــي  المقــارن  األدب  قســم  ضمــن   ،  27/3/2017 االثنــن 
عــرَض  تاريخهــا".  كتابــة  وإعــادة  كتابــة  بــن  العرب�يــة  "الروايــة  بعنــوان 
فيهــا رحلتــه التــي اســتمرت 50 عامــًا مــن البحــث والرتجمــة والتدقيــق 
فــي األدب والروايــة العرب�يــة. وأشــار الدكتــور روجــر إلــى ضــرورة إعــادة 
كتابــة التاريــ�خ، بكــون الروايــة هــي النــوع األدبــي األهــم الــذي يعــرض 
أشــكال التحــول واإلبــداع، وفيهــا يعيــد المؤلــف النظــر إلعــداد الدراســات 
الثقافيــة والنقديــة. وحســب روجــر فــإن دراســات نــوع الروايــة ركــزت على 

أنــواع اإلنتــاج الروائــي فــي األوقــات المبكــرة، وفــي اإلنتــاج المصــري 
والمنطقــة المتوســطة خاصــة. وهــذا يتطلــب مــن الباحــث توســيع مــدى 
البحــوث فــي الروايــة العرب�يــة، علــى األقــل عنــد النظــر مــن الخــارج ألنــه 
مــن المحــال شــمول جميــع اإلنتاجــات، ولكــن وجــب األخــذ حســب الثيمــات 

ــاج المتنــوع. ــز علــى اإلنت واألقطــار والرتكي
الســردي  النــوع  هــذا  الزدهــار  النظــر  الضــروري  مــن  أنــه  روجــر  وقــال 
الروائــي والنشــر فــي البلــدان العرب�يــة، ممــا يتطلــب مــن الباحثــن وصــف 
الروايــات العرب�يــة المعاصــرة، والتــي فــاز العديــد منهــم بجوائــز، والعمــل 
الروايــة  علــى  وبــرزت  طــرأت  التــي  التغــريات  دراســة ومالحظــة  علــى 

العرب�يــة اآلن.

الدكتور روجر آلن يحارض حول " الرواية العربية بن كتابة وإعادة كتابة تاريخها" 
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مركز االمتياز يعقد ورشة عمل حول " القيادة اإلبداعية وأثرها عى 

أداء رشكات القطاع الخاص"

نارص مغيصيب يحارض يف طلبة املاجستري بكلية اإلدارة العامة 

واقتصاديات التنمية

العليــا  للدراســات  الدوحــة  التنفيــذي بمعهــد  للتعليــم  نّظــم مركــز االمتيــاز 
قطــر  وصناعــة  تجــارة  بغرفــة  والتطويــ�ر  التدريــب  قســم  مــع  وبالتعــاون 
القطــاع  أداء شــركات  اإلبداعيــة وأثرهــا علــى  القيــادة  حــول"  ورشــة عمــل 
الخــاص" للدكتــور  محمــد بــو حجــي وذلــك يــوم 21 مــارس أذار 2017، تمحــور 
مســتقبل  فــي  القيــادات  هــي:  القضايــا  مــن  عــدد  حــول  الورشــة  برنامــج 
ملــيء بالتحديــات مفهــوم العــرض )مقابــل( الطلــب عنــد القيــادة االبداعيــة 
اليــوم وفــي المســتقبل والقيــادات االبداعيــة فــي عصــر يتطلــب اكتشــاف 
اإلمكانيــات والفــرص االقتصاديــة والمجتمعيــة فــي نمــوذج االعمــال، وســر 
األداء المؤسســي التنافســي الــذي تصنعــه القيــادات المؤسســية العالميــة.

وعــن  أهميــة عقــد مثــل هــذه الــدورات أشــار الدكتــور فريــد الصحــن مديــر 
المركــز إلــى أنهــا تنطلــق مــن رؤيــة ورســالة مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي 
والــذي ت�أســس ليكــون بمثابــة نموذجــا متميــزا ورائــدا فــي جــودة التدريــب 
واالستشــارات اإلداريــة باإلضافــة الــى كونــه بيــت خــربة استشــاري للــوزارات 
إلــى  باإلضافــة  للربــح  الهادفــة  غــري  والمنظمــات  الحكوميــة  والهيئــات 
المنظمــات الربحيــة وذلــك مــن خــالل المســاهمة فــي إعداد  قادة المســتقبل 
فــي المجــاالت المختلفــة وصقــل المهــارات القياديــة واإلداريــة بهــدف دعــم 
الركائــز األربــع  التــي تقــوم عليهــا رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، وهــي التنميــة 
البيئيــة.  االجتماعيــة، والتنميــة االقتصاديــة، والتنميــة  البشــرية، والتنميــة 
البشــري  المــال  راس  عنصــر  أهميــة  حقيقــة  علــى  المبــادرة  هــذه  وتؤكــد 

باعتبــاره البوابــة الرئيســية مــن أجــل تحقيــق التنميــة الشــاملة.

إعــداد  فــي  رائــدا  يصبــح  بحيــث  طموحــة  المركــز   رؤيــة  أن  الصحــن  وأضــاف 
وتهيئــة قــادة متميزيــ�ن مبدعــن يقــودون منظماتهــم نحــو التغيــ�ري اإليجابــي 

لتحقيــق التميــز والرقــي فــي األداء تحقيقــًا لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.

ويحقــق المركــز أهدافــه مــن خــالل مــد موظفــي الخدمــة العامــة والمديريــ�ن 
ــ�ن فــي الــوزارات والهيئــات الحكوميــة والمنظمــات غــري الحكوميــة  التنفيذي
بالمهــارات اإلداريــة والتنظيميــة واالســرتاتيجية والقــدرات القياديــة الالزمــة 
لالســتجابة الحتياجــات عمالئهــم،  والتنظيميــة  الفرديــة  لتقويــة طاقاتهــم 
تنميــة معارفهــم، وت�كويــ�ن رؤى وطاقــات الســتغالل  ومســاعدتهم علــى 
التــي  والمتجــددة  المتغــرية  البيئــات  فــي  التحديــات  ومواجهــة  الفــرص 
تصميــم  خــالل  مــن  ذلــك  ويتــم  األداء.  فــي  التميــز  لتحقيــق  بهــا  يعملــون 
وتقديــم مجموعــة متميــزة مــن الربامــج التدري�بيــة ذات الجــودة التــي تقابــل 

-إن لــم تــزد عــن -توقعــات عمالئــه.

ويعمــل المركــز كذلــك مــن خــالل خربائــه المتميزيــ�ن فــي كافــة المجــاالت علــى 
تقديــم الخدمــات االستشــارية المفصلــة التــي تطــرح حلــواًل مبت�كــرة للمشــكالت 
التنظيميــة واإلداريــة التــي تواجــه عمالئــه وتعــزز قدرتهــم علــى االســتفادة 

مــن الفــرص التــي تلــوح فــي األفــق.

لرؤيــة قطــر 2030 ورؤيــة  يقــوم ودعمــا  المركــز  أن  الدكتــور فريــد  وقــال 
التدري�بيــة  معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بتنفيــذ مجموعــة مــن الربامــج 
الداخليــة والتــي ت�تميــز بمســتوى عــال مــن الجــودة والكفاءة لتطويــ�ر مهارات 
منتســبي المعهــد مــن موظفــن وأســاتذة وطــالب الماجســتري والتــي تصــب 

بشــكل جوهــري فــي احتياجاتهــم الوظيفيــة واألكاديميــة.

المبــادئ  بــن  للربــط  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  ســعي  إطــار  فــي 
ــة، حــّل األســتاذ   النظريــة والتطبيــق العملــي مــن واقــع المؤسســات القطري
الخرييــة  قطــر  بجمعيــة  المجتمعيــة  الربامــج  ادارة  مديــر  مغيصيــب،  ناصــر 
ضيفــًا متحدثــًا علــى احــدى محاضــرات طلبــة الماجســتري فــي اإلدارة العامــة 
المنظمــات  إدارة  مقــرر  فــي  التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  بكليــة 
غــري الحكوميــة، والــذي يشــرتك بتدريســه كل مــن الدكتــور علــي المســرتيحي 
والدكتــور صالــح الخصاونــه، وذلــك لعــرض تجربــة مؤسســة الضيــف فــي مجــال 

االدارة االســرتاتيجية، وذلــك يــوم االحــد الموافــق 26مــارس2017م. هــذا، وقــد 
تضمــن اللقــاء التعريــف بالجمعيــة وأنشــطتها ورؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا 
االســرتاتيجية، باالضافــة للتحديــات التــي تواجــه العمــل الخريي داخليــا وخارجيا. 
وقــد تبــع اللقــاء حــوار مفتــوح مــع طلبــة المقــرر. هــذا، قد حضــر اللقاء األســتاذ 
الدكتــور فريــد الصحــن مديــر برنامــج االدارة والسياســات العامــة بالمعهــد 

ــر لمشــاركته الفاعلــة". والــذي قــام بــدوره بتســليم الضيــف شــهادة تقدي
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بيوت الشباب ومبادرة "معاً من قطر إىل العامل"

الطالبة : زينب  المحمود  

إّن اإلنســان أغلــى مــا نملــك، وأعــّز مــا نفقــد، 
وقضيته أسمى قضّية في الوجود وأرفعها 
منزلــة، ألجــل ذلــك نحــن علــى قناعــة بديمومة 
العمل اإلنساني المبني على خدمة اإلنسان 
وت�كريمــه، ووضعه في المقــام الالئق به، من 
خــالل األعمــال الخريّية التي تســتهدف الوجود 
اإلنســاني فــي كل بقعــة مــن بقاع المعمــورة، 
تســتهدف رفــع الظلــم والفقــر والــداء عنــه، 
والمــوت،  والجــوع  التشــريد  مــن  وحمايتــه 
والدفاع عنه ومنحه مكانته، وتعزي�ز دوره في اإلبداع والتفكري. فالعمل اإلنساني 
واجــب كّل إنســان، ال يقتصــر علــى فئــة معّينــة، ومــكان محــّدد، فهو واجــب الكّل على 
الكّل، فالواجب مّنا جميعا أن نفتح األبواب أمام نســمات الخري، لتعم العالم بأســره، 

وتشمل البشرية جمعاء، بنفحاتها ورحماتها. 

وإيمانــا منــا بضــرورة النهــوض باإلنســان وبنائــه، كانــت بيــوت الشــباب القطرية التي 
تضــم مــا يزيــد عــن ثالثــة آالف عضــو، واالنتمــاء ألكــر مــن ثالثــة ماليــ�ن عضــو فــي 
العالــم، يجمعهــم مــا يقارب مــن أربعة آالف بيت، تنطلق منها المبادرات اإلنســانية، 
التــي تحمــل علــى عاتقهــا خدمــة اإلنســان وقضايــاه، ت�تشــّكل مــن خاللهــا الجمعيــات 

الخرييــة التــي تخــدم اإلنســان علــى الصعيــد المحلــي والصعيــد العالمــي.

إن قطــر، وباحتضانهــا العديــد مــن الجاليــات العالميــة، يتحتــم عليهــا احتضــان 
بيــوت الشــباب وتوجيههــا؛ لتحقيــق االندمــاج بــن الشــباب القطــري، وشــباب 
ــات األخــرى التــي تخــدم دولهــا ومناطقهــا، انطالقــًا مــن قطــر، وبدعــم  الجالي
مــن شــبابها ومؤسســاتها، والتــي تبــذل كل جهــد الســتدامة العمــل اإلنســاني 

علــى المســتوى الدولــي والعالمــي. 

وإننــي إذ أخــّط هــذه الكلمــات، ومــن خــالل تواجــدي بــن أيتــام ومشــردي مخيــم 
الزعــرتي فــي األردن المعطــاء، وبعــد تفقــدي العديــد مــن بيــوت رعايــة األيتــام 
الفقــراء ومعيشــتهم، ومــا يعانــي منــه  أحــوال  وإي�وائهــم، واالطــالع علــى 
الكثــري مــن إخواننــا فــي اإلنســانّية، ألدعــو كل إنســان قــادر علــى العطــاء والبــذل 
أن يتقــدم لنصــرة أخيــه اإلنســان، والوقــوف إلــى جانبــه ومؤازرتــه فــي محنتــه 
وابتالئــه، فأنفاســنا معــدودة، وخطواتنــا محــدودة، فلت�كــن كّلهــا هلل وفــي 
ســبيل اهلل، فالجــود بالمــال والوقــت والعلــم وغــري ذلــك ليــس إال صرخــة ضمــري 
اهتــّز لبــؤس أخيــه، وشــعر بمــرارة عيشــه، فلبــى نــداء الكرامــة، وهــّب لت�كريــم 

اإلنســان الــذي كّرمــه اهلل ورفــع قــدره. 

وكــم أنــا فخــورة بتواجــدي ضمــن طاقــم مؤسســة عيــد الخريّيــة وبيــوت الشــباب 
القطريــة، صاحبــة هــذه المبــادرة الكريمــة مبــادرة »معــًا مــن قطــر إلــى العالــم« 
التــي جــاءت ضمــن خطــوات عديــدة، والتــي تســعى فــي محصلــة األمــر إلــى إحضار 
القيــادات الشــابة المبــاِدرة فــي تقديــم الخــري للبشــرية، الســتضافتهم في قطر، 
ومــن ثــم ت�أهيلهــم ليكونــوا ســفراء لهــا فــي بلدانهــم وأماكــن تواجدهــم بهدف 
تحقيــق عمــل إنســاني مشــرتك، فتحيتــي لــكل األيــادي البيضــاء الســخّية التــي 

تقــّدم الخــري لإلنســانّية جمعــاء.

حتى تفوز ....ال بد أن  يخرس أحدهم

الطالبة: مشاعل الرياشي

تمــر فــي مخيلتنــا في كثري مــن األحيان مواقــف في مراحل طفولتنا منها ما أزعجنا 
ومنهــا مــا أســعدنا ،...وترجــع بــي الذاكــرة إلــى لعبــة قديمــة كّنا  نســتمتع بالمشــاركة 
فيهــا ونتشــاقى فــي طريقــة لعبهــا ، هــي لعبــة الكراســي والتــي حاولــت  أن أحــدد 
مصدرهــا دون جــدوى   ..قواعــد اللعبــة  كمــا يعرفهــا أغلبنــا  هــي مجموعــة مــن 
الكراســي تصــف بشــكل دائــري يتشــارك فيها عــادًة عدد مــن االطفال يفــوق عددهم 
عــن عددهــا ،وفكرتهــا فــي أن يقــوم الالعبــون بالــدوران حــول هــذه الكراســي علــى 
أنغــام موســيقى محــددة يتحكــم بهــا احدهــم من خــارج اللعبة متفرجــاً ،ويقف فيها 
المشاركون فور توقف الموسيقى ليقتنصوا الفرصة للجلوس على اقرب كرسي 
، و يتخلــل محاولــة اختيــار المكان تدافع المتواجدين فيما بينهــم  ، دون ان يعــريوا أي 

اهتمــام لمــدى مناســبة هــذا المــكان مــن عدمــه . 

المهــم أن أبقــى ...وبقائــي فــي اللعبــة يحتــم علــي إزاحــة غــريي عــن طريقــي ، إذ 
البــد مــن أن يخــرج أحدهــم مــن اللعبــة ، وتســتمر العمليــة  بنفــس الخطــوات إلــى أن 
يفــوز واحــد فقــط  اليهــم الكيفيــة  التــي يتــم بهــا  الفــوز...  المهــم هــو الخــروج 

منتصــر�ً  مــن اللعبــة .

 قديمــاً كنــا نتنافــس فيهــا  مــن أجــل الفــوز بالجائــزة او حتــى  النصــر المعنــوي  
دون  أن نــدرك اننــا قــد نقــوم بهــا مســتقبالً لتحــدد مصرينــا الحقــاً  ،ال ادري مــن 
اخــرع اللعبــة ولكــن االكيــد انــه غــرس فــي نفــوس العبيهــا شــرط التضحيــة باالخري�ن، 

واتقــان المحــاورة والمنــاورة  ،للوصــول للهــدف .

بينمــا فــي  شــعوب أخــرى ، يتــم لعــب نفــس اللعبــة ولكــن شــرط االســتمرار فيهــا  
أن تحــرص علــى بقــاء غــريك معــك  ،والــذي هــو بمثابــة ترســيخ  الهميــة الجماعــة 

وقيمــة المشــاركة والتعــاون وايثــار الغــري  علــى النفــس .

ال ســيما أن لهــا بعــد�ً آخــر يظهــر فــي نواحــي الحيــاة المختلفــة ، منهــا  السياســية ، 
كاالنتخابــات ، المهنيــة  فــي حــال االســتغناء عــن الموظفــن ، ..وغريهــا .

الحكومات العربية يف عامل متغري 

الطالب: وائل الدخليلي

األخــرية   العرب�يــة  القمــة  انعقــاد  أن  شــك  ال   
عديــد  رافقهــا  قــد  بــاألردن  الميــت  بالبحــر 
ت�كــون  تــ�كاد  التــي  الثقــة  وقلــة  االنتقــادات 
باإلجمــاع حــول مخرجاتهــا التــي لــم تختلف بتاتا 
عــن ســابقاتها مــن حيــث المخرجــات التــي ال 
واالعالنــات  الخشــبية  اللغــة  حــدود  ت�تعــدى 
والبيانات وإعالن التعاطف والشكر  المتبادل...

ولعل األسئلة التي تطرح في هذا الصدد:

 متــى يمكــن لحكوماتنــا العرب�يــة أن ت�توجــه 
؟  الفعــل والتخطيــط االســرتاتيجي للمنطقــة ككل  نحــو 

متى نرى مناظرات ومواقف اسرتاتيجية ورؤية بعيدة المدى للمنطقة ككل ؟
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متى نرى طرح البدائل السياسية والسياساتية واالقتصادية للمنطقة ؟

متــى يتــم طــرح مشــروع حقيقــي لوحــدة حقيقيــة علــى اأٌلقــل فــي مجــال فقــط 
واضــح األركان والمعالم؟ 

ــم اليــوم  ــة بمــدى تغــري العال ال شــك أن رؤســاءنا األفاضــل ليســوا واعــن البت
حولنــا ولــم يصدقــوا كمــا لــم يصــدق الذيــن مــن قبلهــم أن هنــاك نظامــا عالميــا 
جديــدا صــار جاهــزا للتطبيــق إلــى أن ســقطت ســقوف عديــدة عليهــم ومحــت 
آثــار مــا كانــوا قــد تمســكوا بــه مــن بنيــة هشــة للدولــة القوميــة ومــن مقومات 
ــزال تغــريات هائلــة فــي  ــة كانــت األمــة محورهــا ,لقــد شــهد العالــم وال ي هوي

بنيــة نظامــه التــي وإن شــكلت السياســة واجهتهــا،

 غــري أن قواعدهــا قــد اعتمــدت مزي�جــا مدهشــا بــن مــا هــو اقتصــادي ومــا هــو 
اجتماعــي ومــا هــو ثقافــي بطريقــة ال تقبــل التفكيــك. و فــي ذلــك الوقــت 
بالضبــط بــدت الهــوة ت�تســع بــن عالــم، صــار يتجــه إلــى تجديــد سياســاته بعيــدا 
عــن االمــالءات العقائديــة وبــن عالمنــا العربــي الــذي قــرر فــي لحظــة صدمتــه 
1اليــوم وقــد  أن ينغلــق علــى تراثــه العقائــدي، بشــقيه القديــم والمعاصــر. 
أدرك أغلــب أصحــاب القــرار فــي دولنــا العرب�يــة والنخبــة الصانعــة للسياســات 

مــن جهــة والتوجهــات السياســية مــن جهــة أخــرى

 أن الزمــن لــم يعــد يجــري لصالحهــم بحيــث تمرتســوا قناعــات سياســية لــم يعــد 
تداولهــا عالميــا ليــدر إال الشــفقة. لقــد بــدا واضحــا أن لحاقهــم بالعالــم ال يتــم 
إال عــن طريــ�ق ثنائيــة االســتهالك أو العــوز. مــا جهــزوه مــن منطلقــات نظريــة 
فــكان أغلبــه إنشــاء ت�تبخــر قيمتــه محليــا قبــل أن يجــف حــربه. و واقعيــا فــإن تلــك 
المنطلقــات بلغــت مناطــق خوائهــا قبــل أن يطلــق العالــم نظامــه الجديــد الــذي 
اعتــربه عــرب كثــريون غــزوً� مــن غــري أن يكونــوا مســتعدين لمبارزتــه انطالقــا مــن 

غرائزهــم الخائفــة2 

التطــور  مــن  المرعــب  المــد  لذلــك  ت�تفطــن  أن  العرب�يــة  دولنــا  علــى  يجــب 
هــذه  يقــرأ  مــن  ولعــل  واالجتماعــي,  والثقافــي  واالقتصــادي  الت�كنولوجــي 
الــى  والدعــوة  األصالــة  عــن  لالنســالخ  بالتنظــري  يتهمنــي  ســوف  العبــارات 
ــا فــي اليــوم الــذي كانــت أصالــة  الحداثــة غــري أن هــذا الطــرح غــري واقعــي بتات
غرينــا منطلــق للتقــدم والنمــاذج كثــرية فــي عالــم جعــل ماليزيــا وســنغافورة 

مــن أشــرد الــدول تنافســية فــي العالــم. 

مــن الواضــح اليــوم أن وطننــا العربــي يشــكو عديــد األوهــان واألحــزان والتــي 
الحاضنــة لهــذه  نتــاج الهشاشــة والبيئــة  يــوم مــن األيــام اال  ت�كــن فــي  لــم 
األوجــاع المزمنــة التــي تســببت فيهــا عــدم ثبــات لألســس القيميــة لمجتمعاتنــا 
للقاعــدة  اتباعــا  هشــة  حكومــات  اال  المجتمعــات  هــذه  تنتــج  لــن  وبالتالــي 
المنطقيــة والقانونيــة التــي تقــول " مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل " ان 
حكوماتنــا اليــوم ليــس عليهــا اال التفكــري اســرتاتيجيا والتفكــري فــي توفــري تلــك 
البيئــة الداعمــة لالبــداع واالبتــ�كار والتنافــس كجــزء مــن حلــول التغلــب علــى 
النــدرة وجعــل هــذه النــدرة فــي حــد ذاتهــا وفــرة مــن منطلــق رفــع ســقف 

التنافــس وتوفــري البدائــل وخلــق الثــورة وليــس توارثهــا...

ألمانيــا  األمريكيــة,  المتحــدة  الواليــات  سويســرا,  مثــل  الــدول  مــن  فعديــد   
بمعنــي: الــروة"  "خلــق  وهــو  مشــرتك  معيــار  فــي  ت�تنافــس  ,ســنغافورة, 

والصناعــات  األدويــة  صناعــات  علــى  قائمــة  التنافســية  قدرتهــا  سويســرا: 
والشــكوالتة  الســاعات  مثــل  المتخصصــة 

 ...Google,Apple أمريكا: اعتماد على االبداع والشركات المبدعة مثل 

 ســنغافورة: قدرتهــا التنافســية قائمــة علــى قدرتهــا فــي توفــري الخدمــات 
المحيطــة )لوجســتية,تقنية,علمية...( للــدول 

ألمانيا: بوصفها دولة صناعية بامتياز )السيارات...(

فمــن خــالل هــذه االســتعراض ألكــر الــدول تنافســية فــي العالــم نفهــم أن 
الــروة يتــم خلقهــا وليــس توارثهــا ومــا علــى حكوماتنــا اال التفكــري فــي كيفيــة 
خلــق هــذه الــروة ومواكبــة هــذا العالــم المتغــري الــذي فيــه مــن التحديــات مــا 
ــار والنكســة األبديــة ولــي  يجعــل كل دول المنطقــة العرب�يــة أمــام شــبح االندث
ــرز  ــال دائــم مــا أردده يتعلــق بأب ــار مث ــ�ري أو الندث قــي هــذه الجدليــة بــن التغي
شــخصيتن فــي العالــم قــد أحــوال مجــرى العالــم فلــو ســألت نفســي وســألت�كم 

أيضــا عــن مــن يكــون هاذيــن الرجلــن ؟؟؟  

ترى ماذا ست�كون االجابة؟

االجابة ست�كون حتما كالتالي:

مخــرع   Zekenburg مــارك  هــو  اليمــن   علــى  الصــورة  فــي  الــذي  -الرجــل 
ك يســبو لفا ا

-الرجل الثاني هو ...... ؟؟؟؟ ال نعرفه ... ترى من يكون ؟؟

الرجــل الــذي فــي الصــورة علــى اليســار هــو "تيــم برينــرز لــي" مخــرع االنرتنــت 
والشــبكة العنكبوتيــة التــي يشــتغل عليهــا الفايســبوك اآلن والتويــرت ونتبــادل 

عليهــا االيميــالت ....

الــى  يدلنــا  االنرتنــت  مخــرع  معرفــة  وعــدم  الفايســبوك  مخــرع  معرفــة  ان 
اســتخالص درس مهــم يحيلنــا علــى الفــرق بــن أن تخــرع شــيئا وبــن أن تقــدم 

ابداعــا أو شــيئا جديــد يواكــب تطلعــات العصــر.

ان مــارك Zekenburg اســتغل الشــبكة العنكبوتيــة وبنــى عليهــا وقــدم خدمــة 
جديــدة وهــي خدمــة التعــارف والتواصــل وأنتــج فكــرة االعــالم التشــاركي.

الخدمــة  أن  رغــم  )االنرتنــت(  موجــود  غــري  شــيء  أوجــد  لــي  برينــرز  تيــم  أمــا 
البشــرية كانــت اعلــى لكــن ال أحــد يعرفها.فــاألول مخــرع وبقــى علــى اخرتاعــه 
دون تطويــ�ر والثانــي مبت�كــر ومبــدع بنــى علــى شــيء موجــود وأوصلــه للنــاس 
رغــم أنــه لــم يخــرع االنرتنــت ...وذلــك حســب تقديــري مــا جعــل األول مشــهورا 
ــا رغــم الخدمــة العظيمــة التــي قدمهــا هــذا األخــري للبشــرية  والثانــي محجوب

جمعــاء ... أليســت ســخرية قــدر أم ظلــم أم خطــأ مخــرع االنرتنــت !!!

الــدرس مــن هــذا أن علينــا دائمــا التجديــد ومواكبــة العصــر وعــدم التخلــف عــن 
ركــب التقــدم الفكــري والعلمــي واالقتصــادي لباقــي الــدول ... التحــدي اليــوم 

أمــام دولنــا هــو باختصــار اختيــار شــيء مــن اثنــن:

التغي�ري أو الزوال....االبت�كار أو االندثار
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صدر حديثًا

تونس العثامنية: بناء الدولة واملجال"

 إصدار جديد للدكتور عبد الحميد هنّية، أستاذ التاري�خ في المعهد 
منشورات ترب الزمان، 2016.
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صدر حديثًا

جنة الكفار، سفري عثامين يف باريس سنة 1721

 إصدار جديد للدكتور عبد الرحيم بنحادة، مدير برنامج التاري�خ في المعهد
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العدد الحادي عشر  -  أبري�ل/نيسان 2017

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

zajel@dohainstitute.edu.qa
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