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اقرأ يف هذا العدد

معهد الدوحة يستضيف مؤمترا حول "التكامل يف االتحاد 	 

األورويب و مجلس التعاون الخليجي ".

معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم املعرض املهني األول.	 

ورشــة عمل مقارنة لنهج الرنويج وقطر يف الوساطة الدولية.	 

مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يعقد ندوة حول مرشوع 	 

حّل الدولتني.

من خالل برنامج "اسلوم" املوجه للطالب: قطر الخريية تعرف طالب 	 

معهد الدوحة للدراسات العليا بعادات وتقاليد املجتمع القطري.

<معهد الدوحة للدراسات العليا ينّظم فعالية "أهالً رمضان" <	

<جانــب من دورة إعداد وكتابة التقارير ومحارض االجتامعات<	

<جانب من ندوة  حوكمة الرشكات العاملة بني الفرص والتحديات<	

املعهد يف اإلعالم

<استضافة املعهد ملؤمتر التكامل يف االتحاد األورويب 
ويف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

<معهد الدوحة ينظم املعرض املهني األول.

<الدكتور إبراهيم فريحات – الجزيرة اإلنجليزية.

<الدكتور خليل العناين – العريب الجديد.

أقالم

<<زينب املحمود : معهد الدوحة للدراسـات العليا.

<<مشاعل الريايش : هنيئاً النفسنا و هنيئاً لكم

<طالب الدغيم : تجربة عامني يف معهد الدوحة.

<  محمد صيام: العربيُة تستحّق.

<محمد الشـيخ :ما أكرث املشاكل األخالقية
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عدسةحوار العددتصميمإشراف
إبراهيم عبد الجوادشدا سلهبفاطمة الصالتخالد وليد محمود

وفد من جامعة ابن خلدون يف تركيا يزور معهد الّدوحة للدراسات للعليا

نصيحة و معلومة إدارية

حوار العدد

العــدد  هــذا  فــي 
نســتضيف الدكتــور 
علــي المســريحي، 
األســتاذ المســاعد 
فــي قســم اإلدارة 
والسياســات العامــة 
بكليــة اإلدارة العامــة 
واقتصاديات التنمية 
فــي معهــد الدوحــة 
العليــا.  للدراســات 
وهــو حاصــل علــى 
درجــة الدكتــوراه في 
اإلدارة عــام 2011م 

)جامعــة غريفــث، أســراليا( ودرجــة الماجســتري 
فــي اإلدارة العامــة عــام 1999م )جامعــة 

الريمــوك، األردن(.

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://www.al-sharq.com/news/details/454884
http://www.al-sharq.com/news/details/454884
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
http://www.qna.org.qa/News/17050916170052/مؤتمر-بالدوحة-حول-التكامل-في-الاتحاد-الأوروبي-ومجلس-التعاون-الخليجي
http://www.al-sharq.com/news/details/487336
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/3/12/ربيع-معرفي-عربي-1
https://www.youtube.com/watch?v=vTetFRiUzmo
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زار  وفــد مــن جامعــة ابــن خلــدون فــي تركيــا لمعهد الّدوحة للدراســات للعليا، 

يــوم الخميــس 25 أيــار/ مايــو 2017، برئاســة األســتاذ الدكتــور عرفــان غونــدوز، 

رئيــس هيئــة أمنــاء جامعــة ابــن خلــدون، وبرفقــة كل من الســيد بــالل أردوغان، 

نائــب رئيــس هيئــة أمنــاء الجامعــة، واألســتاذ الدكتــور رجــب شــنتورك، رئيــس 

الجامعــة، الســيد ســفر تــوران، مستشــار الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، 

الدكتــور أرمــان ايليجــاك، عضــو هيئــة األمنــاء ورئيــس رونســانس هولدينــغ، 

األســتاذ الدكتــور برهــان كــور أوغلــو، مديــر معهــد العلــوم االجتماعيــة فــي 

الجامعــة، والســيد أنــس يلمــان، مديــر مكتــب العالقــات الخارجيــة.

وكان فــي اســتقبال الوفــد الدكتــور عزمــي بشــارة، رئيــس مجلــس أمنــاء 

المعهــد، والشــيخ الدكتــور عبــداهلل بــن علــي آل ثانــي، نائــب رئيــس مجلــس 

األمنــاء. وشــارك فــي اللقــاء مــن المعهــد الدكتــورة هنــد المفتــاح، نائــب 

الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والماليــة، والدكتــور رشــيد العنانــي، عميــد كليــة 

العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، والدكتــور حامــد علــي، عميــد كليــة اإلدارة 

العامــة واقتصاديــات التنميــة، والدكتــور ســلطان بــركات، مديــر مركــز دراســات 

النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي المعهــد، والدكتــور عبدالرحيــم بنحــاده، عميــد 

شــؤون الطلبــة.

بحــث الطرفــان خــالل االجتمــاع ُســبل تعزيــ�ز أواصــر التعــاون بــني المؤسســتني 

األكاديميتــني فــي المجــاالت البحثية والتعليمية. واســتعرض الطرفــان برامج 

المعهــد والجامعــة األكاديميــة علــى مســتوى الدراســات العليــا. 

وفد من جامعة ابن خلدون يف تركيا يزور  معهد الّدوحة للدراسات للعليا
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معهد الدوحة يستضيف مؤمترا حول

 "التكامل يف االتحاد األورويب و مجلس التعاون الخليجي "

اســتضاف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا اليــوم الثالثــاء الموافــق 9 
يونيــو 2017 مجموعــة مــن ســفراء دول االتحــاد األوروبــي وممثليهــم 
فــي الدوحــة خــالل مؤتمــر "الت�كامــل فــي االتحــاد األوروبــي وفــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي: مقاربــة مقارنــة."  وقــد بــدأ المؤتمــر بكلمــة 
ــة،  ــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس المعهــد بالوكال ــة مــن الدكت ترحيبي
المؤسســات  منظمــة  رئيــس  ديســيز  أوليفي�يــه  للســيد  كلمــة  تبعتهــا 
اليونــان،  جمهوريــة  لســفري  وكلمــة  قطــر  فــي  الثقافيــة  الوطنيــة 
ســعادة الســيد كونســتانتينوس أورفانيــدس شــكر فيهــا معهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا علــى اإلســتضافة.
ناقــش المؤتمر-الــذي يأتــي علــى هامــش االحتفــاء باليــوم األوروبــي- 
وقــارن  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  فــي  الــدول  بــني  الت�كامــل  أهميــة 
بينهــا وبــني الت�كامــل فــي دول االتحــاد األوروبــي مــع األخــذ بعــني االعتبــار 
خصوصيــة الــدول فــي كال المنظمتــني.  وقــد شــارك فــي المؤتمــر كاًل 
للدراســات  الدوحــة  معهــد  رئيــس  نائــب  المفتــاح  هنــد  الدكتــورة  مــن: 
العليــا للشــؤون اإلداريــة والماليــة والدكتــور عبــد اهلل باعبــود رئيــس 

ميشــيل  الســيد  وســعادة  قطــر  جامعــة  فــي  الخليــج  دراســات  مركــز 
والبحريــ�ن  قطــر  لــدى  األوروبيــة  المندوبيــة  رئيــس  دورســو  ســريفون 
التعــاون  مجلــس  وأمانــة  الســعودية  العرب�يــة  والمملكــة  وعمــان 
الخليجــي والســيد نــك ويســت�كوت مديــر إدارة شــؤون الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا فــي وحــدة الخدمــات الخارجيــة فــي االتحــاد األوروبــي.  
اســتهل الدكتــور عبــد اهلل باعبــود مداخلتــه بعــرض تاريخــي عــن ت�أســيس 
مجلــس التعــاون الخليجــي وأهميــة هــذه المنظومــة بالنســبة لــدول 
دول  فــي  الت�كامــل  جهــود  وبــني  بينهــا  مقارنــة  أجــرى  ثــم  المنطقــة 
مجلــس  منهــا  يســتفيد  أن  يمكــن  التــي  والــدروس  األوروبــي  االتحــاد 
هاتــني  تعقــد  أن  الممكــن  مــن  أنــه  إلــى  مشــريا  الخليجــي،  التعــاون 
المنظمتــني عمــل عالقــة مباشــرة فيمــا بينهــم مــن خــالل اتفاقيــة تجــارة 
حــرة واندمــاج فــي المســتقبل لكــن هــذه الفكــرة ســابقة ألوانهــا فــي 
بالنســبة للخليــج حســب باعبــود هــي أقــرب  الحالــي. فأوروبــا  الوقــت 
منطقــة اقتصاديــة وت�كنولوجيــة وعلميــة وأن اســتقرار الشــرق األوســط 

مهــم بالنســبة لكليهمــا ولتنميــة التجاربــة واالســتقرار واالقتصــاد. 
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مــن جهتــه  تحــدث الســفري ميشــيل ســريفون عــن التنســيق األمنــي بــني 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي معتــرا إيــاه أنــه يجــري بشــكل جيــد فيمــا 
يخــص التحديــات اإلقليميــة التــي تواجههــا تلــك الــدول.  أمــا إقتصاديــا 
فــال زال هنــاك الكثــري مــن العمــل الــالزم منهــا تحقيــق العملــة الخليجيــة 
أنــه  ســريفون  وأشــار  الت�كامليــة.   المبــادرات  مــن  وغريهــا  الموحــدة 
بالنســبة لالتحــاد األوروبــي الــذي لــه بــاع طويــ�ل فــي تحقيــق الت�كامــل 
فيمكــن أن يســتفيد مجلــس التعــاون الخليجــي ممــا تحقــق علــى مــدى 
الخارجيــة  والسياســة  الموحــدة  الســوق  كتحقيــق  الســابقة  العقــود 
مؤكــدا علــى جهــود التعــاون بــني المنظمتــني اإلقليميتــني وخصوصــا 

فــي المجــال االقتصــادي.
نــك ويســت�كوت بمداخلتــه الحديــث عــن إنجــازات االتحــاد  وختــم  الســيد 
األوروبــي فــي تحقيــق الســالم واالســتقرار والتــي أتــت حســب قولــه 

كنتيجــة لبنيــة اإلتحــاد التــي تســمح للــدول باالنضمــام أو االنســحاب حســب 
رغبتهــا وبنــاًء علــى شــروط واعتبــارات علــى الــدول االلتــزام بهــا. كمــا أكّد 
علــى نجــاح االتحــاد األوروبــي فــي إزالــة الحــدود بــني الــدول ممــا خّفــف 
مــن أســباب النــزاع بــني الــدول.  ثــم اســتعرض ويســت�كوت بعــض المخاطــر 
التــي تواجــه االتحــاد األوروبــي داخليــا وخارجيــا كاإلرهــاب والهجــرة غــري 
الشــرعية وصعــود تيــارات اليمــني فــي بعــض الــدول األوروبيــة.  وشــّدد 
علــى أهميــة العمــل األوروبــي المشــرتك لمواجهــة هــذه التحديــات.  
وأكــد ويســكوت علــى أهميــة المزيــد مــن االنفتــاح االقتصــادي بالنســبة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والرتكيــز علــى ت�أســيس قطاعــات جديــدة 
اقتصاديــة مشــرتكة بــني دول المجلــس يمكنهــا التنافــس فــي األســواق 

العالميــة.
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الّدكتور عيل املسرتيحي لنرشة "زاجل":  
مســكون بشــعور الفخــر  كوين مــن الرعيل األول الذين أتيحــت لهم الفرصة والحظ الســعيد 

أن يســاهم ببنــاء قواعد هذا الرصح األكادميــي العريب الطموح.

أجرت الحوار الطالبة: شدا سلهب.

فــي هــذا العــدد نســتضيف الدكتــور علــي المســرتيحي، األســتاذ المســاعد 
فــي قســم اإلدارة والسياســات العامــة بكليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات 

التنميــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

كيف تُعرّف نفسك؟

التاليــة هــي  القصــرية  أمــر معقــد! ومــع هــذا، فالجمــل  الــذات  تعريــف 
األقــرب وصفــا لمــن أكــون:  تركيبتــي أفقيــة تعاونيــة، نظرتــي لألشــياء 
تشــبيكية أفقيــة ورأســية، ودائمــا أحــاول أن أخــرج مــن الصنــدوق ألرى 
اجتماعــي  البعيــد،  القريــب وأقــرتب ألرى  ابتعــد ألرى  فيــه وحولــه،  مــا 
بطبعــي، عصامــي النشــأة والتطــور، أحــب مســاعدة النــاس حــّد التــورط، 
أقيــس وقتــي بميــزان االنجــاز، يهمنــي األثــر البعيــد، يهمنــي جــدا أن أكــون 
دائمــا متصالحــا مــع نفســي وراض عنهــا، الحيــاة بالنســبة لــي كل واحــد ال 
يمكــن اختزالهــا بمحطــة واحــدة، طريقتــي بالعمــل بنائيــة تركيبيــة تراكميــة، 
أكــره النمطيــة مــع أننــي أســتخدمها لرتتيــب األشــياء مــن حولــي قبــل أن 
أنطلــق، أتحــدى المســلمات وأشــاغبها، ال أتــرك مكانــا ولــو ســكنته لســاعات 
اال وحرصــت أن أحــدث فيــه فرقــا، يعجبنــي األحــرار من البشــر وأعشــق كل ما 
هــو أصيــل، الكرامــة بالنســبة لــي قضيــة حيــاة حــد االزعــاج أحيانــا. لــم أكــن 

يومــا اال نفســي، فأنــا كمــا أنــا.  

العامــة  والسياســات  اإلدارة  تخصــص  تجربــة  تقيّــم  كيــف 
واقتصاديــات التنميــة يف معهــد الدوحــة يف ظــّل نُدرتهــا يف 

العــامل العــريب؟

كمتابــع ومتخصــص بمجــال االدارة العامــة، فأننــي أرى شــواهد كثــرية تشــري 
بشــكل واضــح علــى تراجــع دورهــا أكاديميــا وتطبيقيــا. وبعيــدا عــن األســباب، 
فــان كثــري مــن الجامعــات العرب�يــة التــي كانــت االدارة العامــة أحــد تخصصاتهــا 
أتبعــت التخصــص لقســم أو كليــة ادارة األعمــال أو القانــون أو السياســة أو 
االجتمــاع، فيمــا ألغــت العديــد منهــا التخصــص. وقــد زاد األمــر ســوءا هبــوب 
ريــاح  "تجاريــة التعليــم" واتجــاه القطــاع الخــاص لالســت�ت�ثمار بــه، والــذي أصبــح 
معــه ال فائــدة ماديــة ترجــى مــن وجــود التخصــص. يضــاف الــى كل ذلــك حــال 
الــرتدي التــي تشــهدها معظــم مؤسســات القطــاع العــام العرب�يــة والتــي 
يكــون معهــا وضــع الشــخص المناســب بالمــكان المناســب أمــر بعيــد المنــال، 
األمــر الــذي تســبب بحالــة مــن االحبــاط لدارســي التخصــص واالحجــام عــن 
دراســته. لــذا، فقيــام معهــد الدوحــة باحــداث هــذا التخصــص هــو بحــد ذاتــه 

انتصــارا لــه ويتضمــن حالــة مــن الوعــي العميــق بأهميتــه.

أمــا فيمــا يتعلــق باألثــر الــذي أحدث�تــه تجربــة التخصــص بعــد ســنتني مــن عمــر 
المعهــد، فأعتقــد أن الوقــت مــا زال مبكــرا جــدا للحكــم علــى ذلــك، ولكــن 
المهــم أن فكــرة وجــود هــذا التخصــص مــن حيــث المبــدأ هــي فكــرة حكيمــة 

وباالتجــاه الصحيــح.

إىل أي مــدى تــرى أن طلبــة اإلدارة والسياســات العامــة 
تحقيــق  يف  دور  لهــم  ســيكون  التنميــة  وإقتصاديــات 
الــدول  يف  والتنمــوي  والسياســايت  اإلداري  التغيــر 
بروقراطــي؟  جمــود  مــن  باألصــل  تعــاين  التــي  العربيــة 

مــع أن قيــاس األثــر لمــا نقــوم بــه مــن اعــداد وت�أهيــل للكــوادر المحليــة 
والعرب�يــة والحكــم عليــه يتطلــب وقتــا مــن التجربــة والزمــن، اال أنــه لــدي 
ايمــان مطلــق بــأن األثــر ســيكون ايجابــي جــدا، ولكــن ذلــك بطبيعــة الحــال 
مشــروط باالســتمرار بالتمســك بأهدافنــا بعزيمــة واصــرار وعــدم التنــازل 
عــن شــيئ منهــا مهمــا بلغــت الضغوطــات والتحديــات. أمــا بالنســبة لحالــة 
الجمــود البريوقراطــي الســائدة بالكثــري مــن مؤسســاتنا العامــة العرب�يــة، 
فهــي بحــد ذاتهــا نتيجــة أكــر مــن أن ت�كــون ســببا؛ فمــن الواضــح أن 
صنــف  قبــل  مــن  تــدار  أنهــا  مؤسســاتنا  لمعظــم  الغالبــة  الســمة 
"المــدراء" أكــر  مــن "القــادة"، وهنــاك فــرق شاســع بــني مفهــوم 
االدارة ومفهــوم القيــادة وخاصــة النــوع التحويلــي منهــا، والــذي 
ــا.  هــو أكــر مــا تفتقــر اليــه منظمــات القطــاع العــام العربــي حالي
ومواجهــة  وتحــدي  التغيــ�ري  علــى  القــدرة  بالقيــادة  فاألصــل 
المشــكالت والمــراض االداريــة بعزيمــة واصــرار، وهــذا مــا نركــز 
عليــه بمقرراتنــا وخاصــة مقــرر القيــادة العامــة وادارة التغيــ�ري.
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مــا هــو واقــع وآفــاق اإلدارة العامــة يف الوطــن العــريب، 

ــل؟ ــذا الحق ــر ه ــد يف تطوي ــاهم املعه ــن أن يس ــف ميك وكي

والتهميــش  االهمــال  مــن  حالــة  فيــه  نلمــس  بدأنــا  الــذي  الوقــت  فــي 
)المتعمــد وغــري المتعمــد( لهــذا التخصــص فــي العالــم العربــي ألســباب 
الجامعــات  ت�أثــري  وضعــف  والتجاريــة  الربحيــة  باتجــاه  الميــل  منهــا  عــدة 
وتخليهــا عــن دورهــا األصيــل فــي قيــادة التغيــ�ري بالمجتمــع، وأصبحــت تابعة 
متلقيــة اكــر مــن أن ت�كــون مبــادرة، وانحســر دورهــا فــي ت�أطــري الممارســات 
التطبيقيــة وليــس العكــس، أو علــى األقــل احــداث الت�أثــري المتبــادل، وانتقال 
زمــام المبــادرة والتغيــ�ري للمؤسســات نفســها، وبالتالــي ضعــف االهتمــام 
بالجوانــب االنســانية واالجتماعيــة، فــان وجــود هــذا التخصــص فــي معهــد 
الدوحــة يعيــد الحيــاة مــن جديــد لــدور االدارة العامــة فــي قيــادة مبــادرات 
التغيــ�ري بالعالــم العربــي. أعتقــد أن هنــاك ذكاءا كبــريا بوجــود هــذا التخصــص 
بالمعهــد حيــث ينســجم مــع، ويدعــم رســالة المعهــد ورؤريتــه وأهدافــة.

ــذي  ــر ال ــي يف املؤمت ــث علم ــل بح ــوزك بأفض ــن ف ــا ع حدثن
ــة؟ ــراً يف الدوح ــد مؤخ عق

أنــا أؤمــن بــأن وجــود االنســان بــأي مــكان يجــب أن يحــدث فرقــا. أحــد أهــم 
األســباب التــي جعلتــي مقــال بالبحــث هــي أننــي أبحــث دائمــا عمــا يمكــن أن 
يكــون مختلفــا وذي أثــر، فأنــا ال أؤمــن بالبحــث مــن أجــل البحــث فقــط. ومــع أن 
ذلــك غالبــا ال يكــون عمليــا وقــد ال يخــدم أهدافــي علــى األمــد القصــري، اال 

أننــي أحــب أن أقــوم بعمــل أؤمــن بــه. 

انعقــد  الــذي  االجتماعيــة  المســؤولية  بمؤتمــر  لمشــاركتي  بالنســبة 
بالدوحــة منتصــف هــذا الشــهر، وحصــول ورقتــي البحثيــة علــى أفضــل بحــث 
مــن بــني مــا يزيــد عــن 45 ورقــة بحثيــة قدمــت بالمؤتمــر مــن قبــل مشــاركني 
مــن 18 دولــة عرب�يــة وأوروبيــة، أعترهــا مشــاركة نوعيــة، ولــم أقصــد أصــال 

عندمــا قــررت المشــاركة أن ت�كــون مشــاركة عاديــة.  لذلــك لــم تفاجئني هذه 
النتيجــة، ولكــن مــا راعنــي حقــا هــو درجــة النزاهــة لــدى الجهــة المنظمــة 
مــن  قدمــت  اوراق  وجــود  مــع  األبحــاث  بتقي�يــم  قامــت  التــي  واللجنــة 
مشــاركني مــن أصحــاب المناصــب الرفيعــة، ممــا أشــعرني باالرتيــاح والثقــة 
وعــزز مــن ايمانــي أنــه ال زال بــاألرض العرب�يــة مــا يســتحق البقــاء ويمكــن أن 

نبنــي عليــه.

– اهتمامنــا   نوجــه  أن  بمــكان  األهميــة  مــن  فانــه  العــام،  وبالمنظــور 
كمؤسســة تعليميــة حديثــة الت�أســيس-  لمثــل هــذه المشــاركات النوعيــة 
التــي تســهم بــال شــك بتعزيــ�ز الثقــة بقدرتنــا علــى ت�كريس رســالتنا وتحقيق 
ــا  ــا. وفــي هــذه المناســبة ال يســعني اال أن أعــرتف بفضــل معهدن أهدافن

لتوفــري الكثــري مــن ســبل الدعــم لمثــل هــذه المشــاركات. 

مــا هــو دور املعهــد يف تطويــر املعرفــة اإلداريــة للطلبــة 
القطريــن واالرتقــاء مبســتوى مهاراتهــم ومعرفتهــم؟

يمتلكــون  غالبيتهــم  أن  القطريــ�ني  طلبتنــا  لــدى  مختلفــا  وجدتــه  ممــا 
بشــكل  واالهتمامــات  بالمعرفــة  كبــري  وتنــوع  هائلــة  عمليــة  خــرات 
أفقــي. أجــد ذلــك غايــة باألهميــة، خاصــة لتخصــص مثــل االدارة العامــة. 
ــاء علــى تلــك الخــرات وتركيزهــا  ان كل مــا يحتاجــون اليــه هــو  فقــط البن
بؤريــا واســت�ثمارها بتجربتهــم التعلميــة، باالضافــة لت�أطــري تلــك التجــارب 
التطبيقيــة باألطــر النظريــة ونمذجتهــا وبالعكــس، بهــدف مســاعدتهم 
التغيــ�ري  الحــداث  المؤسســية  بيئ�تهــم  لواقــع  األعمــق  الفهــم  علــى 
المنشــود. وهنــا ال بــد مــن االشــارة الــى، وكمــا أؤّكــد ذلــك لطلبتــي دائمــا، 
أن مــا نقــوم بــه ليــس فقــط العمــل علــى زيــادة رصيدهــم المعرفــي 
نزودهــم  أننــا  ذلــك،  مــن  وأهــم  أكــر  بــل  مقرراتهــم،  خــالل  مــن  كميــا 
بالقوالــب الفكريــة المختلفــة، ونعلمهــم كيــف يفكــرون بالشــكل الــذي 
يســاعدهم علــى فهــم الواقــع وايجــاد حلــول خالقــة للمشــكالت التــي 
تواجههــم وتواجــه مؤسســاتهم. لــذا، فرتكيزنــا ال يتوقــف عنــد حــدود 
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المربــع التقليــدي األول المتعلــق بتجميــع المعلومــات، والتــي بطبيعــة 
الحــال يمكنهــم الحصــول عليهــا مــن أي مصــدر، بــل اقتحــام المربــع الثانــي 
المتعلــق بكيفيــة اســتخدامهم للمعلومــات، وصــوال لمرحلــة متقدمــة 
والقوالــب  والنمــاذج  األطــر  وبنــاء  التنظــري  وهــو  الثالــث  المربــع  مــن 
الفكريــة. ومــع أننــا فــي الحقيقــة نجــد بعــض الصعوبــات بهــذه الرحلــة 
بــني المربعــات الثالثــة لــدى أغلبيــة طلبتنــا، تحديــدا مــع بداياتهــم، اال أننــا 
ــواب التخــرج، كمــا  ــج مبهــرة لديهــم، خاصــة مــن هــم علــى أب نلمــس نتائ

نجــد تقديــرا كبــريا منهــم، لــذا أجــد ذلــك تحديــا يســتحق العنــاء بحــق.
ــذي  ــب ال ــا الجان ــة، وم ــة القامئ ــاريعك البحثي ــم مش ــا أه م

ــه؟  ــز  علي تُركّ

بالفجــوة  المتعلقــة  الجوانــب  تلــك  البحثيــة  شــهيتي  يثــري  مــا  أكــر 
أو  الغرب�يــة  والنظــم  العرب�يــة  االداريــة  نظمنــا  بــني  الكبــرية  التنمويــة 
التحوليــة الحديثــة، ذلــك علــى الرغــم مــن أننــا فــي العالــم العربــي نســتند 
الرث حضــاري غنــي عميــق، ودائمــا أســأل نفســي: لمــاذا ال يكــون لنــا 

نموذجــا عرب�يــا متفــردا فــي االدارة، ينبــع منــا ويصــب فينــا وحدنــا؟

بــني  الشــراكة  أســس  بنــاء  األخــرى  البحثيــة  اهتماماتــي  مــن  أيضــا 
القطاعــني العــام والخــاص وادارة الشــبكات المؤسســية باالضافــة الــى  
االدارة االســرتاتيجية وســبل الحوكمــة والجوانــب الثقافيــة االجتماعيــة 

العــام. القطــاع  ادارة مؤسســات  ت�أثريهــا فــي  وكيفيــة 

ــن  ــا ع ــال... حدثن ــة املق ــلوب يف كتاب ــس أديب وأس ــك ح لدي

ــام؟ ــذا املق ــك يف ه تجربت

البحــث عمــا هــو أصيــل عميــق  أننــي دائــم  جــزء مت�أصــل مــن طبيعتــي 
واســت�ثنائي شــغبي، ذلــك أيضــا ينطبــق علــى الكيفيــة التــي أقــوم بهــا 
بعمــل األشــياء، وكتابــة المقــال )والشــعر أيضــا( أحدهــا، ممــا يدخلنــي عــادة 
فــي ورطــة وصــراع دائــم مــع الوقــت، مــع الــذات وأحيانــا مــع األخــر!  لذلــك 
عــادة مــا ألجــأ الســتخدام الرمــز بالكتابــة، ومخاطبــة العقــل الباطــن لمــن 
يقــرأ مــا أكتــب. صياغــة الكلمــة بالنســبة لــي شــيء مــن مقدســاتي، أحملها 
الــي فنصبــح  تســكنني وتطمئــن  أن  الــى  أســكنها  بهــا،  أطــوف  برفــق، 
أصدقــاء!  ولكــن المحــزن أننــا اآلن أصبحنــا نجــد المتذوقــني قلــة، وأهملــت 

اللغــة العرب�يــة فأصبحــت يتيمــة ال تجــد مــن يرعاهــا ويحســن اليهــا ويحملهــا 
فتســكن فيــه. عــّل معهدنــا ومعجمنــا اللغــوي يعيــد للغتنــا العرب�يــة ألقهــا 

بســحر الشــرق بمذاقــه األصيــل وبقالــب انســاني عالمــي.

تقيــم  كيــف  األوىل  الدفعــة  تخريــج  أبــواب  عــى  ونحــن 

املعهــد؟ يف  تجربتــك 

أنــه  باألمــر   الجميــل  كبــري.  حــد  الــى  مثــرية  كانــت  البدايــات  أن  شــك  ال 
كان لدينــا وعــي مســبق بــأن البدايــات لمشــروع وطنــي عربــي طمــوح 
مســكونني  زلنــا-  –وال  وزمالئــي  وكنــت  ســهلة،  دائمــا  ت�كــن  لــن  كهــذا 
بشــعور الفخــر أن نكــون مــن الرعيــل األول الذيــن أتيحــت لهــم الفرصــة 
والحــظ الســعيد أن يســاهموا بقــدر أدوارهــم ببنــاء قواعــد هــذا الصــرح 

الطمــوح.   العربــي  األكاديمــي 

ــ�كاك  ــا، ومــن واقــع تجربتــي التدريســية واالحت فيمــا يخــص طلبــة معهدن
المباشــر معهــم، أشــعر هــذه األيــام بالكثــري مــن الفخــر وأنــا أرى غرســنا 
.. كلمــا تحدثــت مــع طالــب علــى وشــك التخــرج هــذه األيــام  بــدأ يثمــر 
تســتحضرني صــورة البدايــات، فــأرى فرقــا واضحــا بالصورتــني. إنــه شــعور 

ال يحتملــه التعبــري  وال يقــدر بثمــن!

مــا هواياتك، وكيف تســتثمرها بقضاء وقتك  يف الدوحة؟

  ليــس لــدي هوايــات، فالهوايــات تشــعرني بالنمطيــة لحــد الخصــام، هــي 
فقــط اهتمامــات وميــول أغلبهــا فنــي جمالــي الطبيعــة. أقــرب تلــك 
االهتمامــات لنفســي هــي العمــل بحديقتــي المنزليــة، أزرعهــا وأرعــى 
مــا أزرع وأراقبهــا وهــي ت�كــر وتزهــر وت�ثمــر. اآلن وقــد ابتعــدت عنهــا، 

فاننــي آمــل أننــي وجــدت مــا يعوضنــي: طلبتــي! 

القديمــة  باألحيــاء  والمشــي  األصيــل  القديــم  الــرتاث  أيضــا  يجذبنــي 
بمعنــى  والنــاس  باألشــياء  النظــر  أدقــق  عتيــق،  بمقهــى  والجلــوس 

شــؤون! خلقــه  فــي  هلل  بنفســي:  فأقــول  معنــى،  ودون 

لــدي بعــض الميــول الفنيــة مثــل الرســم والتصميــم  وبالرغــم مــن أن 
والخــط العربــي الــذي أعشــقه بأنواعــه واتقنــه لدرجــة االحــرتاف، اال أنهــا 

كلهــا اهتمامــات مؤجلــة ألننــي ال أجــد الوقــت الكافــي لهــا. 
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معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم املعرض املهني األول

نّظــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا  يــوم األربعاء 3 مايو أيــار 2017 المعرض 
المهنــي األول لطلبتــه وذلــك بمشــاركة العديــد مــن المؤسســات والشــركات 
الرائــدة فــي دولــة قطــر. حيــث  يهــدف إلــى ت�ثقيــف الطلبــة وإطالعهــم علــى 

الفــرص المهنيــة المتوافــرة فــي ســوق العمــل القطــري.

بالمعــرض  المؤسســات  ألجنحــة  زيارتهــم  عنــد  المعهــد  طــالب  تمكــن  وقــد 
الــذي أقيــم فــي مقــر معهــد الدوحــة للدراســات العليــا مــن االّطــالع علــى 
الفــرص المتاحــة وكذلــك برامــج التدريــب و مقابلتهــم للجهــات والمؤسســات 
المزيــد مــن  التعــرف علــى  ت�تيــح لهــم  التــي  لمشــاركة وطرحهــم لألســئلة 

الفــرص الوظيفيــة المقدمــة. المعلومــات عــن 

مشــاركة  أّن  الدوليــة  العرب�يــة  األكاديميــة  ممثلــة  المصــري  ربــا  وتحدثــت 
األكاديميــة فــي هــذا المعــرض ت�أتــي فــي إطــار  التعــرف علــى خــرات الشــباب 
وطاقاتهــم، خاصــة وأن طلبــة المعهــد يمثلــون نخبــة عرب�يــة مؤهلــة للعمــل 
بمــا يتوافــق وطموحاتهــم، ُمضيفــة أنهــا خطــوة إي�جابيــة تســعى للتعــاون 

مــع مؤسســات الســوق القطــري والمعهــد.

كمــا وّرحــب ممثــل الهــالل األحمــر القطــري أحمــد حامــد عبــد الرحمــن بهــذه 
التــي رأى بأنهــا توّفــر  لمســؤولي التوظيــف فــي المؤسســات  الخطــوة 

فرصــة الســتقطاب الكــوادر الفّعالــة والمؤهلــة مــن خــالل اللقــاء المباشــر مــع 
الطلبــة خــالل الحــدث، وأضــاف بــأن الهــالل األحمــر يفتــح المجــال للعمــل وعقــد 

الــدورات التدري�بيــة والعمــل التطوعــي.

مــن جهتهــا قالــت الطالبــة فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية هبــة 
لهــا  التــي  المؤسســات  مــن  العديــد  المعــرض شــمل  بــأن   " أبــو قرطومــة: 
إمكانيــة  مــن  يزيــد  مــا  وهــو  المعهــد،  يطرحهــا  التــي  بالتخصصــات  عالقــة 

حصولنــا كطلبــة علــى العديــد مــن فــرص العمــل".

عددهــا  تجــاوز  المشــاركة  والمؤسســات  الشــركات  أّن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
التعليــم  وزارة  السياســيات،  ودراســة  لألبحــاث  العربــي  المركــز  وضمــت:   15
والتعليــم العالــي، واألكاديميــة العرب�يــة الدوليــة، ومنّصــة بــاز. مجموعــة دار 
الشــرق، واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، الجمعيــة القطريــة للســرطان 
الرياضيــة، الرنامــج الوطنــي للرتشــيد وكفــاءة الطاقــة،  الــكأس  ، وقنــوات 
البحــوث  بــني خليفــة، معهــد  الريــان، وجامعــة حمــد  للبــرتول، مصــرف  قطــر 
المجلــس  القطــري،  األحمــر  والهــالل  المســحية،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
الكمبيوتــر. لتدريــب  إلــى مراكــز نيوهورايــزن  الريطانــي، إضافــة  الثقافــي 
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معهــد  مــع  بالتعــاون  اإلنســاني  والعمــل  النــزاع  دراســات  مركــز  نّظــم 
أوســلو لدراســات الســالم ورشــة عمــل بحثيــة فــي أوســلو يومــي10 و 11 
مايــو/ أيــار 2017 الست�كشــاف أوجــه الت�كامــل الممكنــة بــني الرنويــ�ج وقطــر 
حــدّد  وقــد  األخــرية.  المســتفادة  والــدروس  الخــرات  وبحــث  كوســطاء، 
المشــاركون مجموعــة مــن الفــرص لتبــادل المعرفــة وتعزيــ�ز القــدرات مــع 

إمكانيــة بــذل جهــود مشــرتكة للوســاطة الدوليــة. 
وقــد عقــد عقــب الورشــة اجتمــاع مائــدة مســتديرة مغلــق فــي وزارة 
الخارجيــة الرنوي�جيــة حضــره كبــار المســؤولني مــن الحكومتــني. حضــر مــن 
الجانــب القطــري ســعادة الســفري مطلــق القحطانــي المبعــوث الخــاص 

لوزيــ�ر الخارجيــة لمكافحــة اإلرهــاب والوســاطة فــي تســوية المنازعــات، 
والســيد تــون باكيفولــد مديــر وزارة الســالم والمصالحــة فــي الرنويــ�ج، 

حيــث تــم تبــادل النتائــج األوليــة لورشــة العمــل.
مــن  الباحثــني  كبــار  المســتديرة  والمائــدة  العمــل  ورشــة  حضــر  كمــا 
المؤسســات التــي تهتــم بالوســاطة فــي النزاعــات والشــرق األوســط.
يشــار إلــى أن هــذه الورشــة كانــت تحــت رعايــة وزارة الشــؤون الخارجيــة 
مديــر  هاربفيكــن  بــرغ  كريســتيان  الســيد  مــن  كل  برئاســة  و  الرنوي�جيــة 
معهــد أوســلو لدراســات الســالم  والدكتــور ســلطان بــركات مديــر مركــز 
دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

ورشة عمل مقارنة لنهج الرنويج وقطر يف الوساطة الدولية
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مركز دراســات النزاع والعمل اإلنساين يعقد ندوة

 حول مرشوع حّل الدولتن  

عقــد مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا نــدوة حــول مشــروع حــّل الدولتــني والخيــارات الفلســطينية المتاحــة 
فــي المرحلــة المقبلــة. حيــث اســتضاف كل مــن الدكتــور معــني ربانــي باحــث 
تقريــ�ر  فــي  مســاهم  ومحــرر  الفلســطينية  الدراســات  مؤسســة  فــي  أول 
الشــرق األوســط واألســتاذ  رامــي خــوري أســتاذ الصحافــة واإلعــالم فــي 
الجامعــة األمريكيــة فــي بــريوت والزميــل األول فــي جامعــة هارفــارد، وذلــك 
ــو 2017 فــي المبنــى الثقافــي للمعهــد. ــار/ ماي ــاء الموافــق 3 أي يــوم الثالث

أدار النــدوة الدكتــور إبراهيــم فريحــات ، األســتاذ  المشــارك فــي مركز دراســات 
النــزاع والعمــل اإلنســاني ُمفت�تحــا حديثــه عّمــا شــهدته الســاحة الفلســطينية 

مــن تطورات.إضافــة إلــى مــا توصــل إليــه مشــروع حــّل الدولتــني.

وقــال الباحــث معــني ربانــي بأنــه ال يوجــد حــل لمشــروع حــل الدولتــني  حيــث 
أن الواقــع الفلســطيني ُمتفــكك ومنقســم مــا يعنــي أّن البيــت الفلســطيني 
بحاجــة إلــى إعــادة ترتيــب وتوحيــد للصفــوف وتنظيــم للمــوارد الموجــودة ، 
ــة  وذلــك للحصــول علــى إجمــاع فلســطيني حــول اســرتاتيجية وطنيــة واقعي
بــأّن الشــعب  الحيــاة اليوميــة للفلســطينني. كمــا وأضــاف  ُترّكــز علــى صــراع 

الفلســطيني اليــوم قــد تحــّول مــن عامــل سياســي إلــى واقــع ديموغرافــي 
فقــط، وأّن  التحــدي الرئيــس يكمــن فــي إعــادة تحويــ�ل هــذا الشــعب مــن واقــع 

ديموغرافــي إلــى عامــل سياســّي.

أو  الواحــدة  الدولــة  مباحثــات  أّن  خــوري  رامــي  األســتاذ  قــال  جهتــه  مــن 
الدولتــني هــي مباحثــات دون اتجاهــات محــددة أو نتائــج مرجــّوة؛ خاصــة وأّن 
الحــل ســواء أكان عــن طريــ�ق المفاوضــات أو الحــرب فــي الوقــت الحالــّي فهــو 
مســدود. وأضــاف بــأّن إســرائيل تمتلــك قــوة عســكرية علــى األرض، بينمــا ال 
يمتلــك الفلســطينيون ســوى الدعــم العالمــي الــذي يقــف أخالقيــا ال سياســيا 

فــي صّفهــم. 

المحاضــرات  سلســلة  ضمــن  ت�أتــي  المحاضــرة  هــذه  أّن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
والنــدوات العامــة التــي اعتــاد مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني علــى 
تنظيمهــا بشــكل دوري، والتــي يشــارك فيهــا نخبــة عالميــة مــن األكاديميــ�ني 
بهــدف  وعالمــي  إقليمــي  اهتمــام  وذات  راهنــة  قضايــا  لطــرح  والخــراء 

تعميــق النقــاش وطــرح المقاربــات لدراســاتها.
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بالتعــاون مــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، نظمــت قطــر الخرييــة 
يومــا مفتوحــا لصالــح طلبــة المعهــد، بهــدف تعريفهــم علــى العــادات 
الموجــه  "اســلوم"  برنامــج  خــالل  مــن  القطــري،  للمجتمــع  والتقاليــد 

األجانــب. الطلبــة  خصوصــا  للطــالب، 
وشــهد مخيــم قطــر الخرييــة بالشــحانية أنشــطة ثقافيــة واجتماعيــة، 
التــي  المعهــد،  طلبــة  مــن  طالبــا   35 فيهــا  شــارك  وعمليــة  علميــة 
تمحــورت حــول: الطبيعــة فــي دولــة قطــر وأنــواع النباتــات واألشــجار، 

المجالــس. فــي  وتقاليــده  القطــري  المجتمــع  وعــادات 
تعاون ثقافي 

ــر إدارة العالقــات العامــة والفعاليــات بقطــر الخرييــة، الســيد  وقــال مدي
علــي الغريــب، إن الهــدف مــن هــذا النشــاط هــو التعــاون الثقافــي بــني 
قطــر الخرييــة ومعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الــذي يســتقطب العديــد 
مــن الطلبــة القطريــ�ني والعــرب، بالتالــي أردنــا تعريــف ضيــوف قطــر علــى 
عــادات وتقاليــد المجتمــع، ومــا تزخــر بــه مــن كنــوز ثقافيــة وأدبيــة، وكــذا 
التعريــف بالطبيعــة فــي قطــر، وانــواع النباتــات واألشــجار الموجــودة، 
ــة فخــورون بالتعــاون مــع مختلــف المؤسســات  ونحــن فــي قطــر الخريي
ونشــكر  بهــا،  والتعريــف  قطــر  ثقافــة  لخدمــة  والثقافيــة  العلميــة 

ــا فــي هــذا المجــال. للمعهــد ولطلبتــه التعــاون معن
أنشطة ممتعة

بــدوره قــال مديــر إدارة الرامــج المجتمعيــة بقطــر الخرييــة، الســيد ناصــر 
المغيصيــب ،إن أنشــطة اليــوم المفتــوح التــي أقامتــه قطــر الخريية للطبة 
كانت متنوعة وثرية، وحرصنا فيها على أن ت�كون ممتعة وأضاف: "نظمنا 
للطبــة يومــا مفتوحــا، بــدأ بكلمــة ترحيبيــة بالطلبــة، بعــد ذلــك تــم توزيعهم 

علــى مجموعــات، حرصنــا التنويــع فــي الفعالية، فتم تقســيم المجموعات 
علــى الــدورة التدري�بيــة بالهويــة والــرتاث واأللعــاب الرياضيــة مثــل كــرة 
، والــدورة قدمهــا األســتاذ معيــض القحطانــي  القــدم والكــرة الطائــرة 
،وهــي عبــارة عــن جــزء نظــري، وجــزء تطبيقــي، فالجــزء النظــري تمثــل فــي 
تعريــف حــول آداب الجلــوس، وآداب شــرب القهــوة عنــد القطريــ�ني، أمــا 
الشــق التطبيقــي فــكان يــدور حــول تدريــب الطلبــة يدويــا علــى طريقــة 
إعــداد القهــوة بــدءا بالتحميــص وصوال الى صبهــا في الفناجني وتوزيعها 
علــى الضيــوف، وفــي الختــام تحلــق الجميــع علــى مائــدة العشــاء المعــدة 

مــن األكالت الشــعبية، واليــت نالــت إعجــاب الطلبــة".
تخللــت الــدورة مســابقات كان محورهــا مــا تعلمــه الطلبــة فــي الــدورة 

ــ�ن. ــز علــى الفائزي ــا، وعليــه جــرى توزيــع الجوائ ــا وتطبيقي نظري
مهمة الجميع

   مــن جانبهــم عــّر طلبــة معهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــن شــكرهم 
وامتنانهــم لقطــر الخرييــة علــى هــذه األنشــطة الثقافيــة التــي فتحــت 
أعينهــم علــى الكثــري مــن العــادات والتقاليــد القطريــة، مشــريي�ن إلــى 
البلــدان  بثقافــات  التعريــف  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  دور  أن 
وطبيعتهــا، ال يقــل عــن دور الجهــات الثقافيــة والســياحية فــي البلــد، 
فهــذه مهمــة الجميــع، وأكــدوا أنهــم كضيــوف علــى دولــة قطــر، وجــدوا 
فــي هــذه األنشــطة الكثــري مــن المعلومــات التــي ستســاعدهم علــى 
التعــرف علــى المجتمــع القطــري وموروثــة الثقافــي، وكذلــك كيفيــة 
القطريــة،  المجالــس  يدخلــون  عندمــا  المناســبة  بالطريقــة  التعامــل 
برفقــة زمالئهــم القطريــ�ني الذيــن عــادة مــا يدعونهــم إلــى مجالســهم. 

من خالل برنامج "اسلوم" املوجه للطالب:

ــد  ــادات وتقالي ــا بع ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــالب معه ــرف ط ــة تع ــر الخري قط

املجتمــع القطــري 



12

العدد الثالث عشر  -  يونيو/ حزي�ران 2017

معهد الدوحة للدراسات العليا ينظّم فعالية "أهالً رمضان"

نظمــت إدارة االتصــاالت والعالقــات الخارجيــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا اليــوم الخميــس الموافــق 25 مايــو 2017 فعاليــة بعنــوان "أهــاًل 
رمضــان"، التــي ت�أتــي فــي إطــار اســتعداد المعهــد وطلبتــه وأســاتذته الســتقبال شــهر رمضــان المبــارك. وتضمنــت الفعاليــة عــدة أقســام أهمهــا 

ــاء وكتابــة األســماء بالخــط العربــي، إضافــة إلــى الحــرف اليدويــة والصقــور، وقســم خــاص بالمأكــوالت القطريــة الرتاثيــة. الحّن

وتحــدث إبراهيــم عبــد اهلل أحــد العاملــني بفــن صناعــة الســفن، بــأن هــذه المهنــة هــي تراثيــة يدويــة قديمــة وأّن ســبب مشــاركته فــي الفعاليــة هــو 
بمثابــة إبــراز للحــرف اليدويــة الرتاثيــة فــي دولــة قطــر، ُمســتفيدين بذلــك مــن التنــوع الثقافــي فــي المعهــد.

وعــّرت الطالبــة رويــدة محمــد مــن قســم العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة فــي المعهــد عــن ســعادتها فــي المشــاركة بهــذه الفعالية التــي ت�أتي 
لتهيئــة النفــس علــى حــد قولهــا الســتقبال شــهر رمضــان المبــارك، خاصــة وأّن هــذا الفعاليــة ت�أتي في إطار مشــاركتها فــي آخر الفعاليــات التي ينظمها 

المعهــد باعتبارهــا طالبــة علــى أبــواب التخــرج. وأضافــت بــأّن الفعاليــة جاءت متنوعة وشــاملة ُلتشــعرنا بروحانيــة أجواء الشــهر الكريم.
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جانــب مــن دورة إعــداد وكتابــة التقاريــ�ر ومحاضــر االجتماعــات التــي كانــت بإشــراف المــدرب الدكتــور راشــد الكــواري و شــارك فيهــا بعــض موظفــي 
وموظفــات المعهــد بتنظيــم مــن مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي . هدفــت الــدورة إلــى تعريــف المشــاركني بمفهــوم التقاريــ�ر اإلداريــة والمفاهيــم 

المتعلقــة بمجــال إعــداد وصياغــة التقاريــ�ر ومحاضــر االجتماعــات ومراحــل اعدادهــا والمهــارات المكتســبة المتعلقــة بهــا.

دورة إعداد وكتابة التقارير ومحارض االجتامعات
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جانــب مــن نــدوة  حوكمــة الشــركات العاملــة بــني الفــرص والتحديــات التــي ينظمهــا مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي 
بالتعــاون مــع مركــز قطــر الدولــي للتوفيــق والتحكيــم بعرفــة تجــارة وصناعــة قطــر

ندوة  حوكمة الرشكات العاملة بن الفرص والتحديات 
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هنيئاً النفسنا ... وهنيئاً لكم

الطالبة : مشاعل الرياشي  

واالخــرية  الثانيــة  الســنة  نهايــة  معلنــة  الرمليــة  الســاعة  حبــات  ت�تســاقط 
ــ�ج الدفعــة االولــى للمعهــد  دفعــة 2015مررنــا فيهــا  باوقــات عصيبــة  ...وتخري
منــه  تقديــرا  تحملنــا  مــن  ..هنالــك  اصعــب  بظــروف  معنــا  تعامــل  مــن  ومــر 
ــا علــى انفســنا  ــه العــذر ..ضغطن ــاه واحتســبنا ل ــا  وهنالــك مــن  تحملن لجهودن
....فكنــا  المعهــد  والدة  ورتبناها....عاصرنــا  اوراقنــا  الزمن....بعرنــا  وســابقنا 

إنتاجــه. باكــورة 

اجتهدنــا وت�كاســلنا ....تحمســنا وتمللنا....جمعتنــا االبحــاث وفرقتنــا التخصصــات...
االوليــة   الدرجــات  ،اســعدتنا   االجــازات   وفرقتنــا  المحاضــرات  فــي  التقينــا 
ــا لــم نتعلــم  ــا فــي الكثــري والزلن ــر النهائيــة... قران ــا  التقادي واتعســت بعــض من

ســواء القليــل ... ويظــل العلــم غايــة ال تــدرك مهمــا تعمقنــا فيهــا..

هــي أيــام ســتنقضي ....وي�بقــى مــا تركنــاه مــن انجــازات نحتفــي بهــا كلمــا طــرأت 
فــي بالنــا .....وربمــا نتعجــب أننــا مــن قمنــا بهــا.. ت�ألقنــا فــي عروضنــا التقديميــة 
وت�أنقنا.فيها..اتفقنــا واختلفنا......اعدنــا اكتشــاف ذواتنــا مــن جديــد ...مهــارات 
لــم نــدرك بانهــا فينــا ....ظهــرت مــع التحديــات مــن حولنــا ....بقــي ان نتمســك 
بهــا .... وننميهــا ..بعيــدًا عــن المحبطــني والمثبطــني لهممنا.......نبــدا مــرة أخــرى 
لنختــار مــن  يســاندنا ويدعمنــا ..ال مــن يحــاول أن يتصيــد أخطائنــا ........ ويقلــل مــن 
شــأننا ...إختيارنــا ســيحدد توجهاتنــا المســتقبلية .......إمــا بنقلــة نوعيــة لالمــام 
أو الحظيــظ ...... فــكل فصــل مــن فصــول حياتنــا هــو موعــد متجــدد لنقيــم مــا هــو 

ممكــن ومــا هومســتحيل ومــا يجــب ان يكــون عليــه االمــر..

مــا   .... ...ســنحقق  .....ســنتخرج  نعــم  ســنتخرج...  ...بأننــا  أنفســنا  نهنــئ  وأخــريًا 
حاولنــا الوصــول  اليــه منــذ سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ...... ســرنتقي   بأنفســنا ..ونضــع 
اهدافــًا جديدة....ســنت�أمل... ونتعلــم.... ونتالــم ..... ونتحمــل .. وســنضع بصمتنــا  

وســنكون مــن أردنــا  أن نكــون ....... 

ــا رؤيتهــا خــالل فــرتة  وســنلتقي ...يومــًا ..مــا ..أو قــد ال نلتقــي....  بوجــوه ألفن
.... وي�بقــى  .....وقــد نتذكــر معلومــة درســناها أو دعابــًة ســمعناها  دراســتنا 

جميــل االثــر ....

معهد الدوحة للدراسات العليا

الطالبة: زينب المحمود

إنهــا مؤسســة أكاديميــة قطريــة، ومنــارة 
علــم عرب�يــة، تضــم فــي جنباتهــا نحبــة النخبــة 
مــن أبنــاء الوطــن العربــي الذيــن يمتلكــون 
الكبــرية،  والبحثيــة  العلميــة  القــدرات 
التنافــس  فسياســة المعهــد تقــوم علــى 
فــي  مــا  تخصــص  فــي  فدخولــك  الصــرف، 
المعهــد يعنــي أنــك خضعــت لمنافســة مــع 
عــدد كبــري مــن األقــران، ســواٌء أكنــت عالمــًا 

أم متعلمًا.

لقــد حالفنــي القــدر ألن أكــون مــن الجيــل األول الــذي يلتحــق بالمعهــد، وهــذا 
لعمــري شــرف كبــري أن أتحمــل أنــا وزمالئــي جــزءًا مــن بنــاء مؤسســة قطريــة 
المفكريــ�ن  مــن  عربــي  جيــل  لبنــاء  وتســعى  عالميــة  رســالة  تحمــل  عالميــة، 
والمثقفــني القادريــ�ن علــى اإلنتــاج والبنــاء والنهــوض بالمجتمعــات العرب�يــة 

ونقلهــا إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة. 

وعلــى الرغــم مــن العقبــات التــي واجهــت المعهــد وواجهتنــا كدفعــة أولــى، 
يــوم يســطع  نــرى نجمــه كل  الــذي  بانتمائنــا لهــذا المعهــد  فإننــا فخــورون 

وي�زيــد بهــاًء ولمعانــًا.

لقــد ســعى معهــد الدوحــة ومنــذ اللحظــة األولــى إلــى التميــز فــي جميــع 
المســتويات، وإن الرؤيــة التــي يقــوم عليهــا هــي رؤيــة جديــرة بتقديــر كل 
إنســان يســعى للمعرفــة والفكــر البنــاء، ولذلــك رأينــا أن الفــرادة ميــزة هــذا 
المعهــد الــذي اختــار مجازفــًا االســت�ثمار فــي العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية 
التــي أرى أن الوطــن العربــي يحيدهــا وال يســت�ثمر فيهــا، فاختارهــا واختــار مــا 
رأى أنهــا تخــص صــات تســاهم فــي بنــاء وطننــا العربــي وتســهم فــي خلــق 

وعــي فــي هــذا الجانــب الــذي هــو األســاس للتخصصــات المهنيــة.

وعلــى المســتوى األكاديمــي فقــد ضــم المعهــد فــي أركانــه خــرية الباحثــني 
واألســاتذة ذوي الخــرة والكفــاءة فــي مجالهــم، فاســتقدمهم وهــي أ لهــم 
مــا يمكنهــم مــن العطــاء واإلنتــاج، هــؤالء الذيــن أضافــوا لنــا علمــًا ومعرفــة 
وطرائــق تفكــري وأعانونــا علــى إي�جــاد األدوات التــي تمكننــا مــن المضــي قدمــًا 
فــي طريقنــا البحثــي، كمــا أن الرامــج المطروحــة فــي المعهــد والمقــررات 
ــع بهــا أســاتذة  ــة التــي يتمت ــة الثاقب ــدرج تحتهــا تظهــر بوضــوح الرؤي التــي تن
ونوعيــة  حجــم  ثــم  ومــن  بتخصصاتهــم،  تضلعهــم  مــدى  وتظهــر  المعهــد، 
بالفخــر  تشــعر  تجعلــك  بأســمائهم،  توســم  التــي  والمؤلفــات  الدراســات 

لت�تلمــذك علــى أيديهــم.
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ومــن الناحيــة اإلداريــة؛ يقــوم المعهــد علــى نخبــة هــم مــن صفــوة أبنــاء الوطــن 
العربــي وأبنــاء قطــر، الذيــن ذاع صيتهــم فــي العلــم واإلدارة، والعالقــات العامــة 
والمهــارات البحثيــة، والخدمــة المجتمعيــة، ولذلك رأينا أن المعهد يضم أقســامًا 
إداريــة منظمــة بطريقــة توحــي بالتقــدم والرقــي، فمــن يدخــل معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا ويســري فــي مرافقــه ويتعــرف علــى بنيتــه اإلداريــة واألكاديمي 
ــاة الجامعيــة فيــه، يــدرك أن المعهــد  ة وكلياتــه ومكتبتــه ونظــام العمــل والحي

مؤسســة جديــرة باالهتمــام القطــري والعربــي والعالمــي.

وعلــى الرغــم مــن حداثــة المعهــد فقــد وجدنــا أنــه اســتطاع أن يحصــل اعرتافــًا 
محليــًا وعرب�يــًا وعالميــًا بــه، وبمنجزاتــه البحثيــة وبشــهاداته األكاديميــة، فبعــد 
تحصيلــه العــرتاف التعليــم العالــي القطــري، عمــل علــى عقــد اتفاقيــات صداقــة 
مــع كثــري مــن الجامعــات والمعاهــد العالميــة األوروبيــة والعالميــة وعــدد كبــري 
مــن الجامعــات العرب�يــة مــن المحيــط إلــى الخليــج، واعتمــاده مؤخــرًا ضمــن اتحــاد 
الجامعــات العرب�يــة، وهــذا دليــل علــى الجهــد الــدؤوب الــذي يبذلــه مجلــس إدارة 

المعهــد بــكل كــوادره. 

وقــد رأينــا مؤخــرًا أن اإلقبــال علــى معهــد الدوحــة للدراســات العليــا آخــٌذ فــي 
االزديــاد، فبعــد أن كان عــدد المتقدمــني لمنحتــه فــي ســنته األولــى مــا يقــارب 
مــن ألــف طالــب، نــرى العــدد فــي هــذا العــام يقــرب مــن األربعــة آالف طالــب، 

ــاد، والتنافــس ســيصبح أشــد. واإلقبــال عليــه فــي ازدي

والحقيقــة أن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا كمــا رأيــت؛ بإدارتــه المميــزة، 
الثقافيــة  ومشــاربهم  طالبــه  بيئــات  وبتنــوع  التعليمــي،  البحثــي  وبــكادره 
وتخصصاتهــم ومــا يمتلكونــه مــن قــدرات بحثيــة وفكريــة، وبما يوفــر ه المعهد 
مــن نظــام حديــث فــي التعليــم والمرافــق، يجعلنــي أقــول وبــكل وضــوح إن 
معهــد الدوحــة ولــد عمالقــًا، قطريــًا وعرب�يــًا، ويســتحق منــا كقطريــ�ني احتضانــه 
والفخــر بــه، والســعي للنهــل مــن معينــه الــذي يــروي ظمــأ كل مــن يســعى 

لتطويــ�ر ذاتــه ورفــع كفاءتــه فــي البحــث والتفكــري والمعرفــة.

تجربة عامان يف معهد الدوحة

الطالب: طالب الدغيم 

الدوحــة  كانــت لحظــة قبولــي فــي معهــد 
للدراســات العليــا لحظــة انتقاليــة هامــة فــي 
ســورية  جــو  مــن  االنتقــال  كان  إذ  حياتــي. 
وســط  والحيــاة  الحــرب،  بدخــان  الملــيء 
النــاس،  يعيشــها  التــي  الصعبــة  الظــروف 
واالنشــغال عــن إكمــال دراســتي الجامعيــة 
بعــد أن تــم تعي�ينــي معيــدًا فــي جامعــة حلــب 
إلــى حيــاة علميــة أكاديميــة وبحثيــة مختلفــة 
كل االختــالف. فكانــت لحظــة القبــول فارقــة 
فــي حياتــي. وقــد بــدأت الرحلــة والمغامــرة عــر الجبــال والغابــات الواقعــة 
بــني الحــدود الســورية الرتكيــة، حيــث كانــت أبوابهــا مقفلــة فــي تلــك األثنــاء. 
مــن  جديــدة  مســرية  وبدايــة  تركيــا،  أراضــي  إلــى  وصولــي  كان  وبعدهــا 
مــع  وأتواصــل  وقراهــا،  مدنهــا  بــني  اتنقــل  شــهر،  مــن  ألكــر  المعانــاة 
هدفــي،  بلــوغ  مــن  ألتمكــن  والقطريــة،  والرتكيــة  الســورية  الوســاطات 

وااللتحــاق بدراســتي فــي المعهــد في قطر.  

بــدأت مســريتي  منــذ وصولــي الدوحــة فــي 17 تشــري�ن األول/ أكتوبــر 2017، 
والت�أقلــم  التعايــش  مــن  تمكنــي  حــول  الرهــان  وبــدأ  والبحثيــة،  االكاديميــة 
عليــه  كانــت  عمــا  تمامــًا  مختلفــة  وأكاديميــة  اجتماعيــة  بيئيــة  ظــروف  فــي 
حياتــي فــي ســورية. ومضــت الســنة الدراســية األولــى بظــروف بــني الســهولة 
والتعقيــد. وقــد واجهــت خاللهــا تعقيــدات العمــل واالنطالقــة البحثيــة بعــد 
خمــس ســنوات مــن االنقطــاع عــن الدراســة والعلــم. ووقــف بجانبــي أســاتذة 
وزمــالء أعــزاء لعبــوا دورًا كبــريًا فــي تســهيل عمليــة اندماجــي وانفتاحــي علــى 

جــو الحيــاة الجديــد، وعشــت مــع هــؤالء أجمــل األوقــات فــي قطــر.  

شــكل معهــد الدوحــة مؤسســة أكاديميــة نخبويــة، ضمــت نخبــة متميــزة مــن 
األســاتذة والطــالب مــن جميــع دولنــا العرب�يــة وبعــض الزمــالء مــن دول أوروبيــة 
وأفريقيــة لهــم مكانــة طيبــة عندنــا. وكان مــن دواعــي حظــي أن أكــون ضمــن 
الدفعــة األكاديميــة األولــى فــي معهــد جمــع هــذا المزيــ�ج المتنــوع من خمســة 
ــة، لهــم خلفياتهــم وانتماءاتهــم وبيئاتهــم التــي اســتفدنا  ــة عرب�ي عشــر دول
صعيــد  وعلــى  البحثيــة،  والمهــارات  المناهــج  صعيــد  علــى  وتعملنــا  منهــا، 
والذهنيــات  واألذواق  والفنيــة  واألدبيــة  والغذائيــة  االجتماعيــة  الثقافــة 
والســوري  القطــري  الطالــب  واحــد  مــكان  فــي  يجــد  فالمراقــب  المختلفــة. 
وغريهــم.  واليمنــي  والمغربــي  والســوداني  والمصــري  والفلســطيني 
وألن سياســة إدارة المعهــد لــم تقــم علــى نظــام تفريقــي معــني، بــل قامــت 
ــع الطــالب علــى  علــى سياســة الدمــج الطالبــي داخــل الرنامــج الواحــد، وتوزي
المعهــد  تحــول  ولــذا  المســبقة،  ومعارفهــم  خراتهــم  وفــق  التخصصــات 
ــ�ن داخــل  إلــى مختــر عملــي يعــج بالطلبــة والباحثــني المتنافســني والمتحاوري
المكتبــة وقاعــات الــدرس وســاحات مبانــي المعهــد الواســعة، وفــي األنديــة 

الطالبيــة العلميــة والرتفيهيــة المختلفــة. 

لقــد أتــاح معهــد الدوحــة بيئــة معرفيــة خصبــة لــم نــرى مثيــل لهــا إال فــي 
الجوانــب  بعــض  بــل وتجــاوز جامعــات غرب�يــة فــي  جامعــات غرب�يــة مرموقــة، 
الخدميــة، فلــم يبخــل المعهــد علــى الطلبــة فــي اســتقطاب أســاتذة مــن ذوي 
الخــرة والكفــاءة العاليــة، ولــم يقصــر علــى توفــري المســكن والمــكان المناســب 
المرجعيــة فــي  المــادة  تجميــع  أو فــي  الماضيــ�ني،  العامــني  خــالل  للدراســة 
المكتبــة حــني يطلبهــا أّي زميــل أو باحــث. وفــي مقابــل ذلــك، تمتــع الطلبــة 
بالنشــاط ومعرفــة النظــام الداخلــي، ومواكبــة الت�كاليــف البحثيــة المطلوبــة. 
وبالتالــي، تقاســموا مــع إدارة المعهــد أعبــاء مرحلــة البنــاء والت�أســيس. أي 
أعبــاء مرحلــة بنــاء مؤسســة أكاديميــة بهــذا الحجــم واألداء، وصــرح جديــد فــي 
قطــر يطــور مجتمعهــا، ويســهل تنميــة الخــرات والكفــاءات العرب�يــة الناجحــة 

أكــر فأكــر.  

كان مــن أهــم المزايــا التــي اكتســبتها فــي المعهــد القــدرة علــى االندمــاج 
مؤتمــرات  فــي  وخارجــه  التاريــ�خ  برنامــج  داخــل  أبديتهــا  التــي  والمشــاركة 
ونــدوات علميــة تاريخيــة وسياســية، وتجــاوز اختصــاص التاريــ�خ إلــى مجــال عابــر 
للتخصصــات جعلنــي أعــدُّ رســالتي بعنــوان" التطــورات الدســتورية فــي ســورية 
سياســية  تاريخيــة  دراســة  بمثابــة  كانــت  والتــي  الوطنــي"،  االســتقالل  بعــد 
واجتماعيــة واقتصاديــة وقانونيــة بمنهــج تحليلــي ونقــدي. وهــذه الخاصيــة 
المعرفيــة أهــم مــا تعلمنــاه فــي معهدنــا بالدوحــة. فأصبحنــا ال نقــوم بــأي 
دراســة إال بدمجهــا فــي ســياقات عابــرة للتخصــص ذاتــه. هــذا باإلضافــة إلــى 
ســهولة عمليــة النشــر البحثــي فــي مجــالت قطريــة وعرب�يــة عريقــة. ولعــل 
أجمــل مــا تعلمتــه فــي المعهــد هــو العيــش وســط مجتمــع متنــوع ثقافيــًا 
واجتماعيــا وأيديولوجيــًا، ومعرفــة المصطلحــات واللهجــات والعــادات واألفــكار 
الخاصــة مــن البيئــات العرب�يــة األخــرى، ومالمســة القضايــا العرب�يــة الداخليــة عــن 

قــرب، وقراءتهــا بشــكل أكــر فهمــًا وعمقــًا وتحليــاًل.
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أمــا اإلشــكاالت التــي شــهدتها، فلعــل كــرة الســجاالت والمناوشــات التــي كانــت 
تجــري بــني إدارة المعهــد ونحــن كطــالب فيــه بخصــوص أمــور أساســية وأخــرى 
بديهيــة، وفــي بعــض األحيــان صغــرية. ربمــا هــي صــورت حالــة الباحــث العربــي 
ومشــكالته، وال ســيما االهتمــام بالتفاصيــل أكــر مــن العمــل علــى تطويــ�ر عمــل 
مســتقبلي ناجــح. وكمــا لمســت فــي بعــض األحيــان ميــول بعــض الزمــالء إلثبــات 
ثقافتهــم ومــا تعلمــوه فــي بلدانهــم التــي تربــو فيهــا، وبــذل قصــارى الجهــد 
إلثبــات تفوقهــم علــى حســاب ثقافــة اآلخريــ�ن، وعاداتهــم االجتماعيــة والفكريــة، 
وهــذه فكــرة تحمــل مســؤوليتها أفــراد لــم يتحملهــا أبنــاء جاليــة جميعــًا، ولعلــه 
هــو جــزء مــن الحالــة المرضيــة التــي لــم تشــفى منهــا شــعوبنا المختلفــة حتــى 
اليــوم. وبرأيــي كان ذلــك أمــر طبيعــي فــي مؤسســة حديثــة ناشــئة، قــد تمكنــت 
رغــم كل المعوقــات مــن تحقيــق نجاحــات وشــهرة واســعة، وقــد بلــغ صيتهــا دول 
عرب�يــة وعالميــة كثــرية، حتــى تجــاوز عــدد المتقدمــني لمحنــة الدراســة فيــه لعــام 
2018 نحــو ثالثــة آالف طالــب وطالبــة مــن مختلــف الــدول العرب�يــة ووصــل إلــى 
دول أوروبيــة وأفريقيــة، وكمــا حصــل علــى االعــرتاف، وهــو يجــري شــراكات مــن 

جامعــات عرب�يــة وأجنبيــة، هــي تــزداد يومــًا بعــد يــوم.

   ومهمــا يكــن وبرأيــي، شــكلت تجربــة معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالنســبة 
لــي تجربــة رائــدة، ومغامــرة حفزتنــي علــى شــق الطريــ�ق البحثــي، واكمــال 
مســريتي نحــو الدكتــوراه لقطــف الثمــار األولــى التــي زرعناهــا منــذ دخولنــا 
معهــد الدوحــة. وبنــاء عليــه، شــكل معهــد الدوحة بإدارتــه المتنــورة والصبورة، 
وبهيئ�تــه العلميــة المت�ألقــة، وفــي بنيتــه البشــرية التــي يمثلهــا طــالب لهــم 
خلفيــات اجتماعيــة وفكريــة، منــارة أكاديميــة ال مثيــل لهــا فــي العالــم العربــي 
إلــى يومنــا هــذا، ومختــرًا اجتماعيــًا وثقافيــًا يســتحق كل االحــرتام والتقديــر، 
وهــو ســيحظى بمســتقبل معرفــي غــري عــادي إذا اســتمر الت�كامــل البنائــي 
والتنســيق بينــه وبــني النخبــة المميــزة فــي المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 
المطــاف  نهايــة  وفــي  وخارجهــا.  قطــر  داخــل  مؤسســات  ومــع  السياســات، 
ال بــد مــن شــكر مــن ســاهم ببنــاء هــذا الصــرح النهضــوي فــي قطــر، وأشــكر 
إدارتــه وزمالئــي مــن جميــع أقطــار وطننــا الحبيــب ومــن أقطــار عالميــة أخــرى، 

وأتمنــى لهــم كل النجــاح والتوفيــق والمســتقبل المشــرق. 

ما أكرث املشاكل األخالقية 

الطالب: محمد الشيخ

المؤسســة  فــي  تعي�ينــه  علــى  يمــض  لــم 
ســوى بضعــة أشــهر حتــى بــدأت مشــرتياته 
ت�تدفــق  المواقــع االلكرتونيــة  الخاصــة عــر 
إلــى المؤسســة بشــكل شــبه يومــي إلــى 
عــن  المســؤول  الموظــف  أرهــق  حــٍد 
تحمــل  ولكنــه  المؤسســة  بريــد  اســتقبال 
االرهــاق رغبــة منــه فــي المحافظــة علــى 
زميلــه  أن  ظانــًا  زميلــه  مــع  العالقــة  طيــب 
ســيمتنع َاجــاًل عــن وضــع رقــم صنــدوق بريــد 

المؤسسة عند الشراء عر المواقع االلكرتونية.

لكــن لألســف خــان الظــن صاحبــه، فــازداد تدفــق المشــرتيات الخاصــة بالزميــل 
إلــى المؤسســة بوتــرية أســرع ممــا كانــت عليــه. ورغــم ذلــك لــم يشــأ موظــف 
الريــد اتخــاذ إي اجــراء ضــد زميلــه أو شــكوته إلــى مديــره المباشــر. ولكــن كان 
ــد اتصــااًل مــن زميلــه  للصــر أن يبلــغ حــده عندمــا تلقــى موظــف اســتقبال الري

ــٍد كان مــن المفــرتض أن يصلــه باألمــس. فــرد موظــف اســتقبال  يســأله عــن بري
الريــد بأنــه لــم يســتلم أي شــيء خــاص بــه حتــى اللحظــة. لحظــات و اذا بالزميــل 
يقتحــم مكتــب اســتقبال الريــد وبيــده ورقــة مطبوعــة مــن الموقــع االلكرتونــي 
ويظهــر فيهــا ان الريــد المنتظــر قــد تــم اســتالمه، ويطالــب موظــف اســتقبال 

الريــد بإحضــار الريــد الخــاص بــه فــورًا.

لــم يتمالــك موظــف اســتقبال الريــد نفســه ولــم يســتطع كظــم غيظــه أكــر 
فقــام علــى الفــور بتقديــم شــكوى بحــق الموظــف الــذي قــال الحقــًا، عندمــا 
تــم اســتدعاءه وتحذيــره مــن ارســال بريــده الخــاص إلــى صنــدوق المؤسســة، 

بأنــه يعتــر األمــر عــادي.

كثــريٌة هــي المشــاكل األخالقيــة التــي تعرتضنــا يوميــًا حتــى أن البعــض منــا 
يجهــل أنهــا مشــكلة أخالقيــة، فهــذا الموظــف الــذي يســتخدم صنــدوق بريــد 
الــذي  وذلــك  أخالقيــة  مشــكلة  أنهــا  يــدرك  ال  الخــاص  لحســابه  المؤسســة 
يســتخدم مــوارد المؤسســة لحســابه، فيســتخدم ّالــة الطباعــة لطباعــة أوراقــه 

الخاصــة، ال يــدرك أيضــًا أنهــا مشــكلة أخالقيــة.

إن مــا شــجع مثــل تلــك الممارســات هــو عجــز المنظومــة القانونيــة التــي تحكــم 
ُوجِــدت الدوافــع  مؤسســاتنا عــن وضــع حــد لإلنتهــاكات والحــد منهــا طالمــا 
بــات  لــذا فقــد  البشــرية واالجتماعيــة المؤديــة لهــذه اإلنتهــاكات.  والنــوازع 
لزامــًا علــى كل المؤسســات البحــث عــن منظومــة قيميــة وميثــاق أخالقــي مــن 
شــأنه معاضــدة المنظومــة القانونيــة التــي يخضــع لهــا الموظــف. فمدونــات 
الســلوك تهــدف إلــى ضمــان احــرتام القانــون وكذلــك االلتــزام بقيــم النزاهــة 
والشــفافية والمســاءلة والحيــاد مــن قبــل الموظفــني وذلــك مــن خــالل توعيــة 

وتوجيــه وإرشــاد الموظــف.

تســاعد  التــي  الســلوكية  المرجعيــة  بمثابــة  الســلوك  مدونــات  تعتــر  كمــا 
حياتــه  فــي  تعرتضــه  قــد  التــي  الخالفيــة  الوضعيــات  تجــاوز  علــى  الموظــف 
المهنيــة وكذلــك تســاعده فــي اتخــاذ القــرارات الصحيحــة وعــدم الوقــوع فــي 
شــبهات خــرق القوانــني. فالتعلــق بالقيــم والمبــادئ الــواردة فــي مدونــات 
الســلوك وااللتــزام بهــا واالحتــ�كام إليهــا مــن شــأنه أن يعــزز قيــم النزاهــة 

العمــل. منــاخ  والشــفافية والمســاءلة ويطــور 

وأخــريًا يمكــن القــول أن مدونــات الســلوك هــي وســيلة فعالــة لتذكرينــا بالقيــم 
والمبــادئ الواجــب احرتامهــا و لكنهــا ال تغنينــا عــن رقابــة ذواتنــا. فهــي تمثــل 
الحــد االدنــي للقيــم االخالقيــة والصفــات الســلوكية التــي يجــب أن ت�توفــر فينــا.

العربيُة تستحّق

الطالب: محمد صيام 
الدوحــة  معهــد  طــالَب  نحــن  محظوظــون 
ــر  يتوفَّ ال  يــكاد  بشــيٍء  العليــا  للدراســات 
خصوصــًا،  الجامعــات  طــالب  مــن  للكثــري 
والشــباب العربــي عمومــًا، إذ نحظــى بفرصــة 
كبــرية  لنخبــة  اللقــاء، والحديــث، واالســتماع 
أنحــاء  جميــع  مــن  والعلمــاء  األســاتذة  مــن 
ــا ومــا  ــا مــن أطــراف الدني ــون إلين ــم، يأت العال
مــن  نســتفيد،  نســأل،  نســتمع،  أن  إال  علينــا 
شــخصيات قــد يكــون اللقــاء بهــا مســتحياًل لــو 

لم ت�كن طالبًا في هذا الصرح األكاديمي الواعد.
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إننــا ُنــدرك ونتفّهــم أن الحديــث باللغــة اإلنجليزيــة أهــَون عليهــم بكثــري مــن 
كان  إذا  خاصــًة  بالت�أكيــد،  إرادتهــم  عــن  خــارج  العرب�يــة، وهــذا  باللغــة  الحديــث 
اللغــة  أن  أيضــًا  ونعــرف  ســنوات،  منــذ  بالعرب�يــة  محاضــرة  ُيْلــقِ  لــم  أحدهــم 

اأخــرى. اإلنجليزيــة هــي لغــة العلــم حاليــًا، ال تنازعهــا فــي ذلــك أي لغــة 

نعــرف  ونحــن  األســاتذة،  بهــؤالء  واالعتــزاز  االحــرتام  كامــل  ت�أكيــد  بعــد  إنمــا 
ــًا  ــح لهــم الفرصــة، لكــن ُحب ــا لكــن ظروفهــم لــم ُت�ِت حرصهــم علــى ذلــك أكــر مّن
فيهــم، نتمنــى عليهــم لــو يخطبــون ُودَّ اللغــة العرب�يــة مجــددًا، وهــي حتمــًا 
ــّن،  ــدًا عــن أبنائهــا، بــل تحــنُّ إليهــم وت�ِئ ستســارع بالموافقــة، ألنهــا ال ت�تخلــى أب
وتقــول لهــم أنــا معكــم وســوف أســاعدكم بالعــودة إلــّي، ومــا عليكــم إال البــدء 
بجهــد بســيط، وهــا هــو معهــد الدوحــة َيــٌد اأخــرى تعــاون، باعتمــاده إّيــاَي لغــًة 

رســمية للتدريــس.

ال مشــكلة لدينــا فــي القــراءة باللغــة اإلنجليزيــة الست�كشــاف العلــم، والبحــث، 
وتوثيــق المعلومــات والمراجــع، بــل نحــن بحاجــة إلــى ذلــك بــال ريــب، لكــن علــى 
الجانــب اآلخــر نحتــاج مفاتيــَح ُتيســر لنــا األمــر، مثــل حديــث األســتاذ فــي قاعــة 
الــدرس، أو اللقــاء باللغــة العرب�يــة، أو تصميمــه شــرائح البوربوينــت كذلك باللغة 
العرب�يــة، وي�بقــى علــى الطالــب أن يذهــب ليكمــل مــا عليــه أن يكملــه ويصــل إلــى 

مــا يريــد الوصــول إليــه بعــد أن َفَتــح لــه األســتاذ البــاب ُمشــَرعًا.

إن اللغــة العرب�يــة تنادينــا كل يــوم، كمــا أّن لغــة كل أمــٍة هويتهــا، فأنــا هوّيت�كــم 
بــني األمــم، بكــم ســأعود، واأُســود كمــا كنــُت مــن قبــل، وحتــى ال يطيــل الكاتــُب 
علــى القــارئ، ينقــل إليكــم مقالــَة المــؤرخ والمستشــرق الفرنســي أرنســت 
رنــان  الــذي يقــول فيهــا " اللغــة العرب�يــة نفســها مــن أغــرب الغرائب، هــذه اللغة 
التــي كانــت قبــل مجهولــة، ت�تجلــى لنــا فجــأة فــي منتهــى كمالهــا، ومرونتهــا، 
وثرائهــا غــري المحــدود، إنهــا فــي غايــة الكمــال بحيــث لــم يطــرأ عليهــا إلــى يــوم 
النــاس هــذا تغيــ�رٌي ذو بــال، إنهــا لغــة ال تعــرف لهــا طفولــة وال شــيخوخة، فكأننــا 
ــا عنهــا كل شــيء،  ــا عــن فتوحاتهــا، وانتصاراتهــا الباهــرة، قــد علمن حــني علمن
وال أدري إن كنــا ســنجد شــبيهًا لهــذه اللغــة التــي ظهــرت كاملــًة دون طــور 

عتيــق، مــن غــري تــدّرج". تاريــ�خ اللغــات الســامية. 

وتــزداد حظوتنــا باألســاتذة والعلمــاء العــرب، الذيــن هــم بــال شــك قامــات فــي 
تعــرف  ولــم  أوطانهــم،  تحتضنهــم  لــم  كغريهــم  لكنهــم  والمعرفــة،  العلــم 
قْدرهــم، فخرجــوا منهــا ُمكَرهــني ومختاريــ�ن فــي ذات الوقــت، ُمكرهــني ألنهــم 
أكرَهُهــم  لكــن  وأمتهــم  أوطانهــم  خدمــة  يتمّنــون  بــل  الخــروج  يريــدون  ال 
ــ�ن  ــردَّوا معــه. ومختاري ــه َلَت ــم يخرجــوا من ــو ل ــذي ل الواقــع العربــي المــرتدِّي ال
ــز، فقــد علمــوا أّن هــذه المنــاالت موطنهــا هنــاك فــي بــالٍد  للنجــاح، والتميُّ
غــري بالدهــم، لذلــك خرجــوا منهــا وَقَضــوا عشــرات األعــوام فــي بــالد الغــرب 

وُيعلِّمــون. يتعلمــون 

إذا ت�كلمــُت بالخصــوص ومــن واقــع تجربتــي وزمالئــي فــي مركــز دراســة النــزاع 
والعمــل اإلنســاني فــي المعهــد، فإنــه ال تخفــى الجهــود الكبــرية التــي يبذلهــا 
د. غســان الكحلــوت، ود. إبراهيــم فريحــات فــي "تعريــب العلــم" وتيســريه لنــا، 
ســواًء فــي محاضراتهمــا الخاصــة أو فــي طبيعــة الضيــوف الذيــن يأتيــان بهــم 
ــُت بالعمــوم  إلينــا وهــم فــي غالبيتهــم يتحدثــون إلينــا بالعرب�يــة، أمــا إذا تحدَّْث
بالنســبة إلينــا معشــر طــالب المعهــد فإننــا بمجــرد أن تنتشــر الدعــوات لحضــور 
ار، أو يكــون محاِضــرًا ضيفــًا فــي قاعــة التدريــس، ننطلــق  لقــاٍء مــع أحــد الــزوَّ
فــي الموعــد، نتطلــع لالســتماع والفائــدة، حتــى إذا اســتقرَّ بنــا المجلــس وبــدأ 
المتحــدُث بالشــكر وإظهــار ســعادته باللقــاء، جــاءت الصدمــة، فبعــد هــذا الرتحيب 

ت�أتــي غالبــًا جملــة )اعذرونــي ســأت�كلم المحاضــرة باإلنجليزيــة(.

ت�ت�كــرر هــذه الجملــة، ويت�كــرر معهــا الحــزن فــي كل مــرة، نعــم نســتطيع الجلــوس 
واالســتماع وقــد أســتفيد مــن المحاضــرة بنســبة 50 إلــى 60 بالمئــة لكننــي 
أعلــم أّن زمــالَء آخريــ�ن قــد يخرجــون بمــا ال يزيــد عــن ٪10 مــن الفائــدة، إضافــة 
إلــى صــورة ســيلفي مــع المتحــدث فــي نهايــة المحاضــرة، ويــ�زداد الحــزن إذا 

ــًا عرب�يــًا ُيعنــى بــه المســتمعون. كان الموضــوع يعالــج مســألًة أو َهمَّ

إّن الُعــذَر موجــوٌد لهــؤالء األســاتذة والعلماء، فمع طــول إقامتهم، وعلمهم، 
وعملهــم فــي الغــرب تالشــت عندهــم القــدرة علــى الــكالم بالعرب�يــة إال قليــاًل، 
بــل قــد تجــد أبناءهــم ال يت�كلمونهــا البتــة، وهــذا ُحــزٌن آخــر ليــس مقــام الحديــث 

عنــه هنــا.
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نصيحة إدارية

عزي�زي الموظف:
  ضمانك الوحيد للوصول إلى التغي�ري والتمّيز هو التعلم اليومي إن إست�ثمارك

في التطوي�ر الذاتي والمهني هو أذكى إست�ثمار يمكنك أن تصنعه.

معلومة إدارية

 يحــق للموظــف أن يتقــدم بإجــازة عارضــة لســبب طــارئ لمــدة ال ت�تجاوز ثالثــة أيام
 فــي الســنة، تحســب جزئيــا لمــن باشــر الخدمــة خــالل الســنة، وباشــراط أن ال ت�كــون
 اإلجــازة العارضــة أكــر مــن يومــن فــي المــرة الواحــدة وال يجــوز اتصالهــا بإجــازة

ســنوية، ولكــن يجــوز اتصالهــا بإجــازة رســمية أو عطلــة نهايــة أســبوع فقــط.

 مع تحيات إدارة الموارد البشرية
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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