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اقرأ يف هذا العدد

افتتاح ندوة "إشكاليات املفاهيم واالصطالح بني العلوم اإلنسانية واالجتامعية".	 

اختتام بطولة أوفياء قطر يف نسختها األوىل.	 

معهد الدوحة للدراســات العليا يحتفي باليوم الريايض .	 

وفد من وزارة الخارجية القطرية يزور معهد الدوحة للدراسات العليا.	 

كلمــة الدكتورة هند املفتاح يف مؤمتر املســؤولية املجتمعية الخامس.	 

اختتــام الدورة التكوينية الرابعة ضمن مرشوع متكني الشــباب يف اإلعالم.	 

قادمة.	  فعاليات 

املعهد يف اإلعالم

 إطالق برنامج املاجستري التنفيذي املزدوج يف إدارة األعامل واإلدارة العامة
	  صحيفة الوطن.	  وكالة األنباء القطرية.   

 د. هند املفتاح: مؤمتر املسؤولية املجتمعية عكس جهود قطر يف مواجهة الحصار – الرشق .

 معهد الدوحة يناقش إشكاليات املفهوم واملصطلح –  الجزيرة.

 مركز االمتياز يف برنامج دوحة العلوم – تلفزيون قطر.

 وفد من وزارة الخارجية القطرية يزور معهد الدوحة للدراسات العليا .
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عدسةحوار العددتصميمإشراف
سلسبيل زي�ن الدينفاطمة ارحيميفاطمة الصالتخالد وليد محمود

األول من نوعه يف قطر واملنطقة

معهد الدوحة يطلق برنامج املاجستري التنفيذي املزدوج يف إدارة األعامل واإلدارة العامة

حوار العدد

حوارنــا هــذا الشــهر مــع الدكتــور يوســف داود الــذي يشــغل حاليــا مديــر برنامــج اقتصاديــات 
التنميــة فــي كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة.

مقابلة مع الطالب 

زكرياء بخوش، طالب 

السياسية  العلوم 

ــات الدولية  والعالق

يف معهــد الدوحة 

للدراســات العليــا
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يطلــق معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالتعــاون مــع المعهــد األوروبــي 
لــإدارة والت�كنولوجيــا  فــي ألمانيــا برنامــج الماجســتري التنفيــذي المــزدوج 
فــي إدارة األعمــال واإلدارة العامــة، والــذي يبــدأ  التســجيل فيــه 1 آذار/ 
مــارس 2018، وتبــدأ الدراســة للمقبولــن مــع بداية العام الدراســي القادم 

فــي أيلــول/ ســبتمرب 2018.

  ويعــّد هــذا الربنامــج األول مــن نوعــه فــي دولــة قطــر والخليــج والمنطقــة 
العرب�يــة بأجمعهــا؛ إذ يحصــل المتخرجــون فــي الربنامــج علــى شــهادَتْي 
ماجســتري مســتقلتن فــي كل مــن إدارة األعمــال واإلدارة العامــة فــي 
الوقــت ذاتــه مــن مؤسســٍة تعليميــة ألمانية مرموقة معــرٍف بها عالمًيا. 
ــ�ن فــي القطاعــن، الخــاص  يهــدف الربنامــج إلــى إكســاب القــادة واإلداري
والعــام، األســس العلمية والعمليــة والنجاعة في إدارة األعمــال واإلدارة 
العامــة، إضافــة إلــى تنميــة المهــارات والتــدرب علــى الممارســات الناجحة، 
بينهمــا، وبذلــك  الخاصــة والعامــة والتقاطــع  المصلحــة  والتعامــل مــع 

يهيِّــئ القــادة للتعامــل مــع كال القطاعــن.

ويعــد هــذا الربنامــج جــزءا مــن أهــداف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
وتطلعاتــه لتبــادل الخــربات األكاديميــة والعلميــة، إضافــة إلــى التعــاون 
مــع المؤسســات األكاديميــة العالميــة المرموقــة، لتعزيــ�ز المجــاالت التــي 
تســاهم فــي تطويــ�ر التعليــم األكاديمــي والبحث العلمي فــي دولة قطر 

والمنطقــة العرب�يــة.

وقالــت الدكتــورة هنــد المفتــاح، نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والماليــة 
فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، أن هــذا الربنامــج يدعــم احتياجــات 

دولــة قطــر لتحقيــق رؤيتهــا لعــام 2030، وذلــك مــن خــالل الرتكيــز علــى 
مجــال التنميــة البشــرية، وبنــاء قــوة عاملــة قائمــة علــى المعرفــة وبمــا 

يخــدم المجتمــع والدولــة. 

وأضافــت المفتــاح أن "الربنامــج ُصّمــم لتزويــد المديريــ�ن التنفيذيــ�ن  فــي 
المنظمــات العامــة وغــري الحكوميــة والخاصــة بمهــارات القيــادة التنفيذيــة 
والتخطيــط  القــرارات  بصنــع  يتعلــق  فيمــا  المهنيــة  إمكاناتهــم  لتعزيــ�ز 
االســرتاتيجي، ويمكنهــم مــن كفاءة وفعاليــة األداء المؤسســي ، كما يجمع 
المهنيــ�ن علــى المســار الســريع ألدوار القيــادة العليــا. ويأتــي هــذا الربنامــج 
ضمن الربامج المتميزة في نوعيتها  من حيث منهجه األكاديمي وتمكينه 
ألصحــاب األعمــال ومديــري الشــركات الصغــرية والمتوســطة الذيــن يدركــون 

أهميــة القيــادة المســؤولة فــي االبتــ�كار".

مــن جهتــه قــال الدكتــور فريــد الصحــن، أســتاذ ومديــر برنامــج الماجســتري 
التنفيــذي بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، إن برنامــج الماجســتري التنفيــذي 
ــا مميــًزا مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم  ــا أكاديمًي المــزدوج يطــرح برنامًج
العربي، حيث يحصل المشــاركون على فرصة التدريب والتعرف إلى فلســفة 
القطاع الخاص في أداء األعمال، والعكس صحيح بالنسبة إلى رجال األعمال، 
حيث يزيد من الحس بالشأن  العام وبالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع 
القطري، مؤكًدا أن تصميم الربنامج يصب في خدمة اإلســرتاتيجية الوطنية 
2022/2017 الهادفــة للتنويــع االقتصــادي وتطبيــق أحــدث األســاليب اإلداريــة 

فــي المنظمــات العامــة وقطــاع األعمــال الخــاص.

األول من نوعه يف قطر واملنطقةمعهد الدوحة

 يطلق برنامج املاجستري التنفيذي املزدوج يف إدارة األعامل واإلدارة العامة
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افتتاح ندوة 

"إشكاليات املفاهيم واالصطالح بني العلوم اإلنسانية واالجتامعية"

افت�تح معهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع جامعة برلن الحرة األحد 
18 فربايــر 2018 نــدوة بعنــوان " إشــكاليات المفاهيــم واالصطــالح بــن العلــوم 
اإلنســانية واالجتماعيــة"، فــي مقــر المعهــد وبمشــاركة عــدد مــن الباحثــن 

العــرب واأللمــان  فــي الحقــول المعرفيــة والدراســات العابــرة للتخصــص.

وفــي الكلمــة االفت�تاحيــة التــي ألقاهــا الدكتــور ياســر ســليمان معالــي 
األكاديميــة،  للشــؤون  الرئيــس  بالوكالــة، ونائــب  الدوحــة  رئيــس معهــد 
ــا: رؤيــة جذريــة وآفــاق للعلــوم  بعنــوان "معهــد الدوحــة للدراســات العلي
اإلنســانية واالجتماعيــة"، قــال فيهــا : تقــع العلــوم االجتماعية واإلنســانية 
علــى تقاطعــات ميدانيــة متشــابكة تجعلهــا خليــة متميــزة لدراســة كل مــا 
يتعلــق باإلنســان والمجتمــع وتاريخيتهمــا ، وحقــال يتدرب فيــه الطالب على 
اكتســاب مهــارات ذهنيــة عاليــة تؤهلهــم لخــوض غمــار التفكــري  فــي عالم 
ت�تجــدد فيــه اآلفــاق المعرفيــة وقضايــا اإلنســان بــكل أبعادهــا. فاالهتمــام 
بهــذه العلــوم عامــل تخصيــب في المجتمعات اإلنســانية تنميها وتحصنها 

فــي آن واحــد,

أمــا الجلســة االفت�تاحيــة التــي تمحــورت حــول "إشــكايات المفاهيــم بــن 
العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة" و أدارهــا الدكتــور عبــد الوهــاب األفنــدي، 
عميــد كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية. نوقشــت فيهــا ورقتــان، حيــث 
ــة أســتاذ الدراســات العرب�يــة فــي جامعــة برلــن  تحــّدث الدكتــور إســالم دي
الحــرة، حــول موضــوع "ترحــال المفاهيــم: صناعــة الفكــر وأخالقيــات البحــث 
األكاديمــي" تنــاول عــدة قضايــا ت�أسيســية، بــدءا بداللــة المفهــوم النقــدي 
فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، وصلة المفهوم بالمجــال التداولي 
ــا  ــا التــي تؤطــر مقاربتن والعمــل واألداء. وت�تطــرق ديــة إلــى بعــض القضاي
اللغــات  عــرب  المفاهيــم  ترجمــة  كإمكانيــة  وتوجههــا، فهمــا وتطبيقــا، 
والحقــول، وكالموازنــة بــن العالمــي والمحلــي منهــا، وتقي�يــم الــدور 
االســتعماري ومــا بعــد االســتعماري فــي تشــّكلها، وأثــر ثنائيــات القديــم 
تصورهــا.  فــي  الثنائيــات  مــن  وغريهــا  والمــادي  والمعنــوي  والحديــث 
وحــاول الباحــث ديــة إلــى البحــث فــي هــذه المؤطــرات والموجهــات إلــى 

تجــاوز الموقــف الــذي يعتــرب تلــك المؤطــرات عائقــا للفهــم والتطبيــق 
ــروم  لتصبــح هــي نفســها شــرطا معتــربا ومقــدرا فــي أي بحــث علمــي ي
التفاعــل والتحــاور بــن الباحثــن. ســاعيا إلــى الكشــف عــن هــذه المؤطــرات 

ــة. ــا الحواريــة والمقارِن وســرب أثرهــا فــي مقارباتن

مــن جهتــه، تطــرق الدكتــور  أيمــن الدســوقي أســتاذ األدب العربــي الحديــث 
بحثيــة  بورقــة  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  المقــارن  واألدب 
معنونــة بــــ"برزخيــة المفاهيــم: اســتحالة فــي الرتجمــة أم إحالــة للنســق 
المعرفــي؟ إلــى أهميــة نقد المفاهيم ليس فقط في العلوم اإلنســانية 
خصوصيــة  لفهــم  وإنمــا  للتخصــص  العابــرة  والدراســات  واالجتماعيــة 
فــرض  تقــاوم  كظواهــر  واالجتماعيــة  والتاريخيــة  الثقافيــة  الفــروق 
المعانــي منهجيــا. وأشــار الدســوقي إلــى أن هــذه اإلمكانيــات المعرفيــة 
ــل المفهــوم  ــد تحلي ــدأ فــي الت�كشــف عن ــة تب ذات أبعــاد سياســية وثقافي
فــي عبــوره لحــدود الحقــل التخصصــي، وكــذا للحــدود اللغويــة والثقافيــة. 
وأشــار الدســوقي إلــى أهميــة نقــد المفاهيــم إلعــادة النظــر فــي بعــض 
جوانــب الراهــن االجتماعــي والسياســي والمعرفــي. وطــرح الدســوقي 
ثالثــة محــاور رئيســة هــي:  نقــد المفهــوم كآليــة معرفيــة للدراســات 
العابــرة للتخصــص، و كيفيــة عبــور المفهــوم للحــدود المعرفيــة واللغويــة 
لتفعيــل  ت�أويليــة  كآليــة  المفاهيــم  ترجمــة  وإشــكاليات  والجغرافيــة، 
خصوصيــة النســق المعرفيــة لغويــا وتاريخيــا وثقافيــا، بعيــدا عــن إشــكاليات 
ترجمــة المصطلــح أو اســتحالتها والتــي غالبــا -حســب الباحــث الدســوقي- 
مــا تبقــي علــى النســق المعرفــي كمــا هــو،  عــن الهيمنــة الثقافيــة التــي 
تفــرض آليــات التوليــد واالشــتقاق مــن المصطلــح الغربــي كمحــدد إلمكانيــة 

معرفــة الظاهــرة التــي يحيــل عليهــا.

ت�أتــي هــذه النــدوة ضمــن  سلســة ورشــات العمل المتخصصــة، والتي يزمع 
عقدهــا بــن المعهــد وجامعــة برلــن الحــرة، انطالقــا مــن رســالة معهــد 
الدوحــة للدراســات العليــا التــي تهــدف إلى ت�كريس المشــاركة العرب�ية في 

اإلنتــاج المعرفــي علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي. 
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اختتام بطولة أوفياء قطر يف نسختها األوىل

اخت�تمــت يــوم الخميــس 22 فربايــر بطولــة "أوفيــاء قطــر" لكــرة القــدم للصــاالت 
فــي نســختها األولــى التــي نظمهــا مكتــب الخدمــات الطالبيــة بمعهــد الدوحــة 
البطولــة  وعرفــت  القــدم.  لكــرة  القطــري  االتحــاد  ورعاهــا  العليــا  للدراســات 
مشــاركة ثمانية فرق تنتمي لمؤسســات عدة وهي معهد الدوحة للدراســات 
العليــا، ونــادي األهلــي لكــرة القــدم، وفريــ�ق شــبكة الجزيــ�رة اإلعالميــة، وفريــ�ق 
الهــالل األحمــر القطــري،  اللجنــة األولمبيــة، وفريــ�ق  جامعــة قطــر، وفريــ�ق 

ــ�ق جمعيــة أصدقــاء الصحــة النفســية.  ــ�ق ســول رايــدرز القطــري، وفري وفري

وشــكلت البطولــة أول مبــادرة رياضيــة مــن نوعهــا تمــزج البعديــن الرياضــي 
والوطنــي؛ إذ باإلضافــة إلــى كــون البطولــة مناســبة لالحتفــال باليــوم الرياضي 
مختلــف  إشــراك  إلــى  البطولــة  منظمــو  خاللهــا  مــن  َعِمــَد  فعاليــة  فهــي 
بوحــدة  االحتفــال  فــي  القطــري  المدنــي  للمجتمــع  الممثلــة  المؤسســات 
وتالحــم، وصمــود المجتمــع القطــري أمــريا، وشــعبا، ومقيمن فــي وجه الحصار 

الجائــر المضــروب عليــه.   

فــي هــذا اإلطــار وعنــد ســؤالها عــن أهميــة البطولــة، صرحــت أ. نســيمة عابديــن 
مديرة الخدمات الطالبية بمعهد الدوحة للدراسات العليا قائلة "أفتخر ببطولة 

أوفيــاء قطــر، وبإشــرافي عليهــا رفقــة أعضــاء فريقــي، كمــا أفتخــر بكونهــا أول 
فعاليــة رياضيــة ينظمهــا الفريــ�ق المت�كامل الذي أشــرف عليه والتــي حاولنا من 
خاللهــا إشــراك كل فئــات المجتمــع فــي هــذا الحــدث االحتفالــي". كمــا توجهــت 
بخالــص شــكرها للداعــم الرســمي األول لمختلــف الفعاليــات الرياضيــة فــي كــرة 
القــدم وهــو االتحــاد القطــري لكــرة القــدم علــى رعايتــه لبطولــة أوفيــاء قطــر 
والتــي تحمــل فــي ثناياهــا كل معانــي الحــب، والوفــاء، والــوالء لبلدهــا قطــر. 
ــن عــن شــكرها الكبــري لنجمــي منتخــب قطــر إبراهيــم  كمــا عــربت نســيمة عابدي
الغانــم وطــالل البلوشــي علــى دعمهمــا وثقتهمــا بأهــداف البطولــة مــن خالل 

افت�تاحهمــا للبطولة.  

وقــد عرفــت البطولــة نِديــة كبــرية بــن كل الفــرق المشــاركة التــي أبانــت علــى 
انضبــاط وروح رياضيــة عاليــة عــربوا مــن خاللهمــا عــن وفائهــم لدولــة قطــر، 
وقــد عرفــت الــدورة كذلــك ت�تويــ�ج فريــ�ق نــادي األهلــي القطــري بطــال للنســخة 
األولــى بعــد تفوقــه علــى فريــ�ق ســول رايــدرز فــي مبــاراة النهائــي فيمــا حــل 
فريــ�ق أصدقــاء الصحــة النفســية بالمركــز الثالــث متبوعــا بفريــ�ق معهــد الدوحــة 

فــي المركــز الرابــع. 
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معهد الدوحة للدراســات العليا يحتفي باليوم الريايض 

احتفــى معهــد الدوحــة للدراســات العليــا  باليــوم الرياضــي للدولــة بتنظيــم 
قبــل  مــن  واســعة  وبمشــاركة  الرياضيــة،  واألنشــطة  الفعاليــات  مــن  باقــة 
والحيويــة  التفــاؤل،  ســاده  جــو  فــي  األكاديميــ�ن،  والموظفــن  الطــالب 

والمــرح. والنشــاط، 

وت�أتــي هــذه الفعاليــة التــي نظمتهــا إدارة االتصــاالت والعالقــات الخارجيــة 
ت�أكيــدا علــى أهميــة الرياضــة ودورهــا فــي بنــاء جســم صحــي وعقــل ســليم، 
قــادرا علــى اإلنتــاج واإلبــداع. وتخللــت الفعاليــة العديــد مــن األنشــطة الرياضيــة، 
علــى رأســها المالكمــة، والســباحة، وكــرة القــدم، كــرة الســلة، الجــري، جلســات 
يوغــا مجانيــة للســيدات، وغريهــا. وقــد شــارك الحضــور فــي هــذه األنشــطة 

بحمــاس كبــري.

وفــي هــذا الســياق، قالــت فاطمــة الحــداد منســقة الفعاليــة بــأن هــذا اليــوم 
بالتواصــل  ويســمح  المجتمــع،  فــي  الرياضيــة  الثقافــة  ت�كريــس  إلــى  يهــدف 
اإلنســاني مــع كافــة الجنســيات مــن خــالل باقــة شــيقة مــن األنشــطة التــي جاءت 
لتشــجيع أســرة المعهــد علــى إتبــاع أنمــاط حيــاة صحيــة ونشــطة فــي حياتهــم 
اليوميــة. وأضافــت الحــداد : "أن المعهــد يســعى  مــن خــالل أنشــطته ومبادراتــه  

بمــا فــي ذلــك اليــوم الرياضــي للدولــة، لبنــاء مجتمــع متفاعــل وتعزيــ�ز الصحــة 
الذهنيــة والبدنيــة لجميــع األفــراد".

جرى خالل الفعالية التي امتدت لســاعات، ترجمة الشــعور بأهمية الرياضة على 
الســاحة الرئيســية لمقــر المعهــد، بنشــاط وحيويــة وتفــاؤل الزم الجميــع.. وقــد 
تخلــل ذلــك مســابقات مختلفــة ومتنوعــة، ُقدمــت من خاللهــا الجوائز للمشــاركن.

و هــذه هــي المــرة الثالثــة علــى التوالــي التــي يحيــى فيهــا معهــد الدوحــة 
أمــريي،  بقــرار  إقــراره  منــذ  للدولــة،  الرياضــي  اليــوم  العليــا  للدراســات 
وإطالقــه ألول مــرة فــي عــام 2012، حيــث ُخصــص هــذا اليــوم لحــث ســّكان 
دولــة قطــر علــى ممارســة األنشــطة الرياضيــة وتشــجيعهم علــى إتبــاع نمــط 
حيــاة صحــّي وتوســيع قاعــدة المشــاركة الشــعبية فــي األنشــطة الرياضيــة 
ــة  ــة الرياضي المختلفــة ويتــم تقديــم مجموعــة واســعة مــن األنشــطة البدني

والــورش التوعويــة الصحيــة.

ــأن يكــون يــوم  ــأن اليــوم الرياضــي لدولــة قطــر يقضــي ب ــر ذكــره ب ومــن الجدي
الثالثــاء مــن األســبوع الثانــي لشــهر فربايــر مــن كل عــام تجســيدًا ألهــداف القــرار 

األمــريي رقــم )80( لســنة 2011.
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وفد من وزارة الخارجية القطرية يزور معهد الدوحة للدراســات العيا

بتنظيــم مــن المعهــد الدبلوماســي فــي وزارة الخارجيــة القطريــة، قــام اليــوم 
األربعــاء 7 فربايــر 2018  وفــد مــن موظفــي الــوزارة بزيــارة تعريفيــة لمعهــد 
الدوحة للدرســات العليا، وكان باســتقبالهم عمداء الكليات الذين قدموا شــرّحا 
عــن المعهــد وبرامجــه، وأجابــوا عــن األســئلة المتعلقــة فــي االلتحــاق بالمعهــد 
وشــروط القبــول ومتطلباتــه. وتحدثــوا عــن عــن الخطــط الطموحة فــي الوصول 

إلــى أعلــى درجــات التميــز والجــودة فــي الحيــاة األكاديميــة والجامعيــة.

وأبــدى الوفــد اهتمامــا فــي برامــج الماجســتري التــي يمكــن لهــا أن تســاهم 
فــي تطويــ�ر كفــاءة الموظفــن فــي المجــاالت األكاديميــة، وتلــك التــي ُتخّصــص 

للعاملــن فــي المؤسســات الحكوميــة والعامــة.

وفــي نهايــة الزيــارة قــام الوفــد بجولــة شــملت مرافــق المعهــد واطلعــوا 
علــى المرافــق واألقســام المختلفــة.
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الدكتور يوسف داود لـــ"نرشة زاجل" مخاطبا طلبة املعهد 

أنتم األمل الذي نزرعه ألجيال املستقبل

أجرت الحوار: فاطمة ارحيمي.
حوارنا هذا الشــهر مع الدكتور يوســف داود الذي يشــغل حاليا مدير برنامج  
اقتصاديــات التنميــة فــي كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة. ولــد 
الدكتــور يوســف فــي فلســطن. حصــل علــى ليســانس اآلداب مــن الجامعــة 
أألردنيــة وعلــى درجــة الماجســتري بامتيــاز فــي االقتصــاد مــن جامعــة ســانت 
مــاري فــي ســان أنطونيــو ، ت�كســاس وعلــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة 

واليــة نيويــ�ورك - ألبانــي.. 

حّدثنا عن نفسك؟

ولــدت فــي خمســينيات القــرن الســابق فــي قريــة صغــرية فــي وســط 
الضفــة الغرب�يــة )التــي كانــت تابعــة لــالردن انــذاك( تســمى فرخــة وتقــع مــا 
بــن نابلــس ورام اهلل. كان والــدي )رحمــه اهلل( يعمــل بالزراعــة حيــث كنــت 
أرافقــه بالعمــل الزراعــي كلمــا لــم أكــن بالمدرســة، شــمل هــذا العمــل 
الــذي حاولــت  كصبــي التهــرب منــه كثــريا زراعــة وحصــد القمــح والحبــوب 
بمختلــف أنواعهــا، قطــف الزيتــون، وحراثــة األرض. خلقــت هــذه الخــربة 

لــدي حــب االرض وعــدم التفريــط بهــا )حيــث أن ســنن العمــل هــذه تزامنــت 
ــا(. وبمــا أننــي كنــت األبــن األول لمــا أصبــح بعــد  ــة االحتــالل تقري�ب مــع بداي
ذلــك عائلــة كبــرية جــدا، فقــد دفعنــي الوالــد بشــدة لالهتمــام بالتعليــم. 
لــي  كــي يضمــن  الكــر  إعالــة أخوتــي وأخواتــي  لقــد كافــح كثــريا فــي 

تعليمــا جيــدا.

مــن بكالوريــوس يف الفنــون إىل ماجســتري يف االقتصــاد ، مــا 
ســبب هــذا التحــّول؟

فــي  االجليزيــة  اللغــة  ألتعلــم  ذهبــت   ، العامــة  الثانويــة  إنهــاء  بعــد 
وآليــات  الدراســة  بميكانيكيــات  اهتمامــي  ولكــن  األردنيــة.  الجامعــة 
لقــد  قصــد.  بغــري  العرب�يــة  اللغــة  قســم  دخولــي  إلــى  أّديــا  التخصــص 
المطــاف  بــي  وانتهــى  األســرة  طاقــات  دراســتي  ســنوات  اســتنفذت 
وكانــت  راكــدا.  كان  الــذي  العمــل  ســوق  فــي  عليــه  طلــب  ال  بتخصــص 
هــذه فــرتة قاســية حيــث كانــت هنــاك توقعــات بدخــل مــا بعــد التخــرج، 
ولكــن اصطدمنــا بحاجــز البطالــة بــدال مــن ذلــك. وبعــد فــرتة ومســاعدة 
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بشــكل  معتمــدا  أجنبيــة  بشــركات  بالعمــل  بــدأت  األصدقــاء  بعــض  مــن 
جــدا  جيــد  بوضــع  كانــت  طالمــا  التــي  اللغــة  مهــارات  علــى  أساســي 
هــي  الفــرتة  هــذه  فكانــت  الجامعيــة.  والــدروس  المطالعــة  بســبب 

التحــول. فكــرة  وراء  الســبب 

تحّصلــت عــى املاجســتري يف االقتصــاد بدرجــة متميــزة ثــم 
الــر وراء  الدكتــوراه مــن جامعتــني أمريكيتــني.. مــا  عــى 

األكادميــي؟ نجاحــك 

بدايــات العمــل كانــت جيــدة، ولكنهــا كانــت متقلبــة كذلــك. عندمــا تخرجــت 
مــن الجامعــة عــام 1980 كانــت مــرارة حــرب إســرائيل علــى المقاومــة 
الفلســطينية فــي جنــوب لبنــان عامــي 78 و 79 ال تــزال تضفــي خيبــة أمــل 
أخــرى إضافــة الــى خيبــة أمــل البطالــة. ومــن هنــا، ولــدت فكــرة الهجــرة 
ألمريــكا، ولكــن فــي ظــل انعــدام المــوارد الماديــة الالزمــة لذلــك، ذهبــت 
للعمــل فــي الســعودية لتوفــري مــا يلــزم لتحقيــق الهــدف. وعندمــا تــم 
ذلــك وقبلــت للدراســة فــي أمريــكا، قــررت أال أدع مجــاال للفشــل، وأن مــن 
الضــروري مســاعدة األســرة أوال والوطــن )إن أمكــن( ثانيــا. إن إحساســي 
أفضــل  بحــال  أكــون  بــأن  الرغبــة  علــي  فرضــت  الفلســطينية  بكينونتــي 
لكــي أعمــل فرقــا فــي حيــاة أحــد مــا. غــري أن حالــة االحبــاط مــع مجريــات 
األمــور فــي العلــم العربــي والفلســطيني�ن حيــال اســرائيل منــذ 67 ال 
يــزال يعمــل باتجاهــن: أحدهمــا محفــزا واالخــر مثبطــا، وأحــاول كغــريي 

عــدم االستســالم لليــأس.

متحــورت أغلــب أبحاثــك عــى املجتمــع و االقتصــاد الفلســطيني 
، هــل االنتــامء هــو الســبب الرئيــي يف ذلــك أم أن هنــاك 

ــرى؟ ــباب أخ أس

في الحقيقة أن تواجدي في فلسطن بعيد التخرج من الدكتوراه تزامن مع 
بنــاء مؤسســات الدولــة، وأخــص بالذكــر هنــا الجهــاز المركــزي لالحصــاء، ســلطة 
ــة الفلســطيني  النقــد، وزارة الماليــة، و معهــد أبحــاث السياســات االقتصادي
)ماس( وكنت قد اســتقطبت من قبل )ماس( الذي كان مؤسســا منذ البدايات 
لمرحلــة صنــع السياســات. وبدأنــا فــي تلــك الفــرتة بت�أســيس وتفعيــل وحــدة 
مراقبــة االقتصــاد والتــي ال تــزال تصــدر المراقــب االقتصــادي واالجتماعــي 
إلــى يومنــا هــذا.  فشــكلت البيانــات المتاحــة أرضــا خصبــة لألبحــاث الكميــة التي 
تســاهم فــي بنــاء مؤسســات الدولــة. ولكــن قــرار العــودة إلــى فلســطن كان 
متخــذا حتــى قبــل الزواج وهو العودة إلى فلســطن عندما يكون االبــن األول 

فــي ســن الذهــاب إلــى المدرســة.

ــد  ــا يف معه ــتقام قريب ــة س ــدوة علمي ــري لن ــدد التحض ــت بص أن
ــا ؟ ــي عنه ــبق صحف ــا بس ــن أن تفيدن ــل ميك ــة ، ه الدوح

قمت و زميلي الدكتور نبيل خطاب أســتاذ علم االجتماع واالنروبولوجيا 
بحثيــة  اهتمامــات  لنــا  )حيــث  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي 
النســاء  تجربــة  حــول  كتــاب  بتحريــ�ر  المشــاركه  فكــرة  بطــرح  مشــرتكة( 
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المســلمات فــي أســواق العمــل الغرب�يــة. وقمنــا باالتصــال مــع الزمــالء 
ممــن لهــم خــربة بالعمــل حــول هــذا الموضــوع. واآلن تقــوم فــرق العمــل 
االتصــال مــع  تــم  للمؤتمــر. ولقــد  األولــى تحضــريا  المســودات  بتحضــري 
بضعــة دور نشــر عالميــة  والقــت الفكــرة استحســانا مــن قبلهــم. ولكــن 
لمــاذا النســاء المســلمات ولمــاذا االقتصــادات الغرب�يــة؟ أوال: ألن هنــاك 
الكثــري مــن األدبيــات التــي توثــق عــدم ت�كافؤ الفرص للنســاء مقابــل الرجال 
فــي أســواق العمــل، ولكــن هنــاك أبحــاث أقــل حــول النســاء المســلمات 
مقابــل النســاء مــن األديــان األخــرى فــي أســواق العمــل الغرب�يــة. وثانيــا:  
نريــد مقارنــة هــذه التجربــة بــن دول غرب�يــة مختلفــة وبمنهجيــة موحــدة.

شــغلت مناصــب أكادمييــة، إداريــة و استشــارية عــدة طيلــة 
ســريتك املهنيــة و قمــت بالعديد مــن األبحــاث القيمة، بالنســبة 

لــك ماهــي أكــر االنجــازات التــي تفتخــر بهــا ؟

الطــالب  مــن  مجموعــة  بالهــام  مــا(  حــد  )إلــى  أســهمت  أننــي  أعتقــد 
المتميزيــ�ن )ذكــورا وإناثــا( الذيــن حصلــوا علــى الدكتــوراه مــن جامعــات 
متميــزة بتحقيــق احالمهــم. فهــم االن يشــغلون مناصــب مهمــة وذات 

ت�أثــري وأنــا فخــور جــدا بهــم. 

كيف تقيم تجربتك مع معهد الدوحة ؟

بعــد قضــاء مــا يقــارب خمســة عشــر عامــا فــي جامعــة بريزيــت واســتالمي 
منصــب عميــد كليــة األعمــال واالقتصــاد، جاءتنــي الفرصــة لاللتحــاق بمعهــد 
الدوحــة. واســتطيع القــول أن فلســفة فكــرة معهــد الدوحــة كانــت عامــال 
جاذبــا للكثرييــ�ن مــن الزمــالء الذيــن تعرفــت عليهــم هنــا. لقــد تطــورت مهنيــا 

بســبب التعدديــة فــي المــدارس والفكــر والجنســيات. وكذلــك اســتفدت 
مهنيــا بســبب التوقعــات، بمعنــى أنــه إضافــة الــى المهــام التدريســية 
واالداريــة، فإنــه متوقــع منــا أن نقــوم باألبحــاث واالنتــاج الفكــري. ولكــن 
كمؤسســة فــي مرحلــة التطويــ�ر والنمــو، فإنــه مــن المتوقــع حــدوث بعــض 
االشــكاليات غــري الصحيــة التــي نأمــل أن نتعلم منها لبناء مؤسســة متميزة 

فــي العالــم العربــي.

يف  نجحــت  أنــك  ميديــا"  "السوشــيال  خــالل  مــن  يل  يبــدو 
التوفيــق بــني حياتــك الشــخصية وحياتــك العمليــة وهــو يشء 

يصعــب إدراكــه ، بــم تنصــح إذن ؟

هنــاك فكــرة أصوليــة فــي االقتصــاد تســمى مبــدأ التــوازن، ولكــن فــي 
عالــم األعمــال واألكاديميــا هنــاك مبــدأ التنظيــم )دور الحكومــة عندمــا 
ت�كــون األســواق غــري تنافســية وعادلــة( كذلــك. أتصــرف معظــم الوقــت 

ــ�ن. ضمــن هذيــن االطاري

كلمة أخرية لطالب املعهد و أطره

المســتقبل،  ألجيــال  نزرعــه  الــذي  األمــل  انتــم  أقــول  المعهــد  لطلبــة 
أقــول،  المعهــد  وألطــر  أنفســكم.  مــع  صادقــن  وكونــوا  بجــد  اعملــوا 
أنظــروا حجــم المســؤولية أعــاله، إن اشــراك اعضــاء الهيئــة التدريســية 

الت�أثــري لمســتقبل أفضــل للجميــع لــه بالــغ  فــي القــرارات المهمــة 
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كلمة الدكتورة هند املفتاح يف مؤمتر املســؤولية املجتمعية الخامس

أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،..

إنــه لمــن دواعــي ســرورنا فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا اســتضافة 
مؤتمــر "المســؤولية المجتمعيــة الخامــس" الــذي تنظمه مجموعة دار الشــرق 
بنســخته الخامســة تحــت عنــوان "مســؤوليات رغــم التحديــات" ، إيمانــا مّنــا بــدوره 
ــ�ز  فــي ترســيخ الوعــي بالمســؤولية المجتمعيــة، ورســالته الرائــدة فــي  تعزي
وت�كريــس هــذا المفهــوم ونشــره ســيما فــي ظــل الحصــار الجائــر المفــروض 
علــى دولتنــا، آملــن أن تســاهم جلســات المؤتمــر فــي عكس جهــود دولة قطر 
فــي مواجهــة الحصــار واالنتصــار عليــه، ومواصلــة مســرية التنميــة المنشــودة 
وفــق توجيهــات حضــرة صاحــب الســمو أمــري البــالد المفــدى الشــيخ تميــم بــن 

حمــد آل ثانــي.

أيها الحضور الكريم...

قطــر  تجــاه  المجتمعيــة  مســؤوليته  مــن  انطالقــا  الدوحــة  معهــد  اأنشــيء 
والعالــم العربــي كمشــروع نهضــوي تنمــوي يهــدف الــى ت�كويــ�ن جيــل جديــد 
بالمعرفــة  الدفــع  علــى  القادريــ�ن  والمهنيــ�ن  والباحثــن  االكاديميــ�ن  مــن 
االنســانية فــي العلــوم االجتماعيــة واالداريــة والعمــل االجتماعي واالنســاني. 
وفــي ســعي المعهــد لتحقيــق هــذه األهــداف، فإنــه يولــي أهميــة كبــرية 
لبنــاء الشــراكات مــع كافــة القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والتطوعيــة لتطويــ�ر 
واســتحداث الربامــج الدراســية التــي تخــدم احتياجاتهــم. ولقيامــه بهــذا الــدور 

الهــام، فانــه ال بــد وأن يكــون علــى تمــاس مباشــر ودائــم مــع القضايــا الماســة 
والتحديــات الراهنــة التــي تهــم المجتمــع ومؤسســات الدولــة. 

لعــّل احتضــان المعهــد لهــذا المؤتمــر تحــت عنــوان "مســؤوليات رغــم التحديــات" 
يأتــي ت�كريســا لــدوره األصيــل الــذي يقــوم بــه مــن بعديــن: فمــن ناحيــة، لكونــه 
مؤسســة أكاديميــة ذات مســؤولية اجتماعيــة ولديــه التــزام عميــق بتعزيــ�ز 
ونشــر مفهــوم وثقافــة وممارســات المســؤولية االجتماعيــة وتطويــ�ره بمــا 
يســهم بتحقيــق األهــداف التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبشــرية وبمــا 
يتوائــم مــع رؤيــة قطــر 2030، وهــو مــا يتفــق تمامــا مــع رســالته التــي تركــز 
علــى ت�كريــس القيــم الثقافيــة واالجتماعيــة واإلنســانية والبيئيــة اإليجابيــة 
الداعمــة للتنميــة والتطويــ�ر. ومــن ناحيــة أخــرى، انعكاســا لدوره بمشــاركة غريه 
مــن مؤسســات المجتمــع كافــة، والمدنــي خاصــة، بتقديــم المبــادرات التــي 
ت�كــرس المســؤولية المجتمعيــة كواجــب وطنــي وأخالقــي وتســعى لرتجمتــه 

واقعــا ملموســا.

السيدات والسادة ،..

بــل  ربحيتهــا فحســب،  علــى  يعتمــد  الخــاص  القطــاع  تقي�يــم شــركات  يعــد  لــم 
أدركــت  وقــد  المجتمــع.  تنميــة  عمليــة  فــي  اإلســهام  علــى  قدرتهــا  فــي 
مؤسســات القطــاع الخــاص أهميــة مشــاركتها فــي المجتمــع وعــدم عزلتهــا 
عنــه، فالمؤسســات - ككيــان بشــري ومالــي – كانــت ومازالــت تلعــب دومــا دورًا 
هامــًا ومركزيــًا، إلــى جانــب الفاعلــن اآلخريــ�ن، فــي تنميــة المجتمــع الــذي تعمــل 
فــي كنفــه. فهــي المصــدر الرئيســي للــروة والتحديــث وتوليــد فــرص العمــل. 
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ولهــذا، بــات مــن المحتــم عليهــا االضطــالع بمســؤولياتها االجتماعيــة وتوســيع 
للشــباب  وبالــذات  والفنيــة  الثقافيــة  النشــاطات  رعايــة  لتشــمل  نشــاطاتها 
البيئيــة وترشــيد  التوعويــة  الحمــالت  الخاصــة ومســاندة  االحتياجــات  وذوي 

الطاقــة وتقديــم المنــح الدراســية وغريهــا.

لقــد باتــت المســؤولية االجتماعيــة اليــوم مــن أهــم العوامــل والمؤشــرات 
بدعــم  والشــركات  المؤسســات  ومســاهمات  أداء  لقيــاس  المســتخدمة 
األهــداف التنمويــة االجتماعيــة للدولــة. ولــم تعــد المســؤولية المجتمعيــة 
فــي يومنــا خيــارا لألفــراد والمؤسســات المختلفــة؛ ولكنهــا أصبحــت أمــرا حتميــا 
للبقــاء واالســتمرار. كمــا لــم تعــد المســؤولية المجتمعيــة ت�تمثــل فــي اخــراج 
الــزكاة واألعمــال الخرييــة بــل توســعت وأصبحــت مجــاال خصبــا لتشــمل توفــري 
آليــات فاعلــة مــن شــأنها التصــدي للتحديــات القائمــة وبالــذات أوقــات األزمــات 
ومحاولــة إي�جــاد حلــول مبت�كــرة للمشــكالت التــي تقــف عائقــًا فــي وجــه النمــو 
ابداعيتــن  عالميتــن  بمبادرتــن  االستشــهاد  هنــا  ويحضرنــي  االقتصــادي. 
ورائدتــن للمســؤولية المجتمعيــة، االولــى  تعلــق بإحــدى شــركات األحذيــة 
ــزوج آخــر لشــخص فقــري  ــع أي زوج مــن أحذيتهــا بالتــرع ب ــد بي التــي التزمــت عن
ــة فت�تعلــق  ــادرة الثاني ــدول الفقــرية، أمــا المب ال يجــد مــا ينتعلــه فــي إحــدى ال
بشــركة لبيــع المالبــس التزمــت بزراعــة عشــر شــجرات عنــد بيــع أي منتــج مــن 
ــادة فــي  منتجاتهــا مــع وضــع حاســبة علــى موقعهــا اإللكرتونــي تظهــر الزي

عــدد األشــجار بزيــادة المبيعــات.

أن  تؤكــد  التــي  المحليــة  بصيغتهــا  النمــاذج  هــذه  مــن  العشــرات  وهنــاك 
المســؤولية االجتماعيــة واجــب والتــزام وطنــي وأخالقــي وليــس صدقــة أو 

مؤسســي.  وجهــد  مبــادرة  فقــط  وليــس  وجماعــي  فــردي  مكرمــة، 

فــي الختــام، أوّد  أن أتقــدم بالشــكر للمنظمــن والقائمــن علــى هــذا المؤتمر 
، ولــكل المســؤولن فيــه وعلــى رأســهم الشــيخ ثانــي بــن علــي آل ثانــي رئيــس 
لجنةالمســؤولية المجتمعيــة، و األســتاذ عبــد اللطيــف بــن عبــد اهلل آل محمــود 
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة دار الشــرق ، ولجميــع الجهــات التــي ســاندت 

ودعمــت إقامــة هــذه الفعاليــة. 

وال يســعني إال أن أســّجل لكــم الشــكر  علــى تشــريفنا باســتضافة هــذا المؤتمــر 
المهــم فــي مواضيعــه التــي  سيناقشــها والنتائــج التــي ســيتوصل إليهــا، وال 
يســعني أيًضــا إال أن أشــكر بإســمي وإســمكم الجنــود المجهولــن الذيــن عملوا 
الخدمــات  لتوفــري  المؤتمــر وبفــرتة قياســية  وأثنــاء  قبــل  الســتار  مــن وراء 
المســاندة ألعمالــه والتــي لوالهــم لمــا تمكّنــا مــن أداء أعمالنــا بــكل ســهولة 

ويســر. متمنيــا للمؤتمــر النجــاح والتوفيــق!

اللهم بارك هذه الجهود الطيبة واحفظ هذه النخبة المميزة.

حياكم في معهد الدوحة للدراسات العليا 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اختتام الدورة التكوينية الرابعة ضمن مرشوع متكني الشــباب يف اإلعالم

ــر 2018 الــدورة الت�كوينيــة الرابعــة التــي تنــدرج ضمــن  اخُت�تمــت الســبت 10 فرباي
الخدمــات  مكتــب  عليــه  يشــرف  الــذي  اإلعــالم  فــي  الشــباب  تمكــن  مشــروع 
الطالبيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وقــد هــدف هــذا المشــروع إلــى 
تدريــب مجموعــة مــن طــالب وطالبــات المعهــد علــى تقديــم حلقــات تلفزي�ونيــة 
وإذاعيــة ت�تنــاول مواضيــع وقضايــا سياســية، واجتماعية، واقتصاديــه، وثقافيه 
ــ�ري إعالميــة موضوعيــة تســتند علــى البحــث العلمــي والمعلومــة  وفــق معاي
الدقيقــة. وقــد أشــرف علــى هــذا المشــروع الطالــب إبراهيــم عبــد الجــواد ، 
وقــد شــمل التدريــب جوانــب عــدة فــي االعــالم أهمهــا كيفيــة إنجــاز أو إعــداد 

الســيناري�وهات الخاصــة بمواضيــع الحلقــات المــراد تقديمهــا، والتــدرب علــى 
خــالل  مــن  الهدفــن  هذيــن  تحقيــق  تــم  وقــد  الجمهــور.  ومخاطبــة  االلقــاء 
مرحلتــن أساســيتن. فبينمــا هدفــت المرحلــة األولــى التحــدث إلــى المــرآة 
وتســجيله عــرب الكامــريا لضبــط الحضــور الخــاص بالمذيــع وكــذا مهــارات االتصــال 
والتواصــل مــع عدســة الكامــريا والجمهــور المشــاهد عرب شاشــات التلفــاز، فقد 
ركــزت المرحلــة الثانيــة إلــى تقي�يــم أداء جميــع المشــاركن مــن خــالل مشــاهدة 
أدائهــم وإبــداء مالحظاتهــم وأراءهــم حولــه لغــرض االســتفادة مــن التجربــة 

ــ�ر أداءهــم مســتقبال فــي تطوي



12

العدد العشري�ن  -  مارس/آذار 2018

زكرياء بخوش لنرشة زاجل: 

معهد الدوحة للدراسات العليا ليس تجربة أكادميية فقط، وإمنا تجربة شملت معان كثرية

عرفنا عن نفسك؟

هــذه  علــى  زاجــل  نشــرة  البدايــة  فــي  شــكري  فائــق  عليكــم،  الســالم 
الكريمــة.  االســتضافة 

معكــم زكريــاء بخــوش مــن الجزائــر، طالــب فــي قســم العلــوم السياســية 
والعالقــات الدوليــة فــي معهــد الدوحــة، مــن مواليــد 1994، ترجــع أصولي 
لقريــة بابــار فــي الشــرق الجزائــري، أتممــت مراحــل المتوســط والثانــوي 
والجامعــي فــي واليــة باتنــة، ألتحصل على شــهادة البكالوريــ�وس بتقدير 

امتيــاز فــي العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة مــن جامعــة باتنــة1.

اآلن، أنــا عضــو فــي مجلــس إدارة المنظمــة العالميــة للتدريــب والتنميــة 
ARTDO بماليزيــا برتبــة مستشــار شــاب، وهــي منظمــة دوليــة تعنــى 

برفــع جاهزيــة وبنــاء قــدرات موظفــي األمــم المتحــدة.

كنــت عضــوا فــي عديــد المؤسســات الوطنيــة والدوليــة، والتــي تعنــى 
بقضايــا العمــل اإلنســاني وقضايــا الشــباب والتنميــة، فقــد تــم تعي�ينــي 
كمستشــار شــاب لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )2012-2014(، رئيــس 
لجنــة الشــباب فــي المنظمــة الكشــفية العرب�يــة )2016-2013(، وكــذا عضــو 

اللجنــة العالميــة للمنتــدى الكشــفي العالمــي للشــباب )2017-2014(.

كيف ترى تجربتك األكادميية مبعهد الدوحة؟ 

صقلــت  وحاضنــة،  ممكنــة  بيئــة  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد 
ــة بشــكل ملحــوظ، باإلضافــة إلــى الطاقــم األكاديمــي  مهاراتــي البحثي
فــي  دراســتي  وبحكــم  بالكفــاءة.  لــه  والمشــهود  المميــز  واإلداري 
قســم العلــوم السياســية، فقــد اســتفدت كثــريا مــن أســاتذة تخصصــي، 
الدوليــة:  العالقــات  المقارنــة وخصوصــا فــي مجالــي  السياســة  فــي 
عمــل  مــن  بــه  أقــوم  لمــا  ومكمــال  مهمــا  نظريــا  بعــدا  أراه  مــا  وهــو 

المنظمــات. عديــد  مــع  ميدانــي 

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ليــس تجربــة أكاديميــة فقــط، وإنمــا 
والمعانــي  المشــاعر  عديــد  تحفهــا  كثــرية،  معــان  شــملت  تجربــة 
اإلنســانية، وهــو مــا لقيتــه مــن كــوادر المعهــد وأســاتذته وتشــجيعهم 
ــا وآخرهــا فــي  ــه دولي ــم أحظــى ب المســتمر لــي، خصوصــا بعــد كل ت�كري
ماليزيــا، وبهــذا الصــدد أشــكر د. هنــد المفتــاح علــى دعمهــا المتواصــل. 

حدثنا عن نشاطاتك يف مجال الكشافة واألمم املتحدة؟

تعي�ينــي كأصغــر مستشــار شــاب فــي صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
ســنوات  ل6  العالمــي  الكشــفي  المكتــب  لجــان  فــي  وكــذا  لســنتن، 
الممثــل  حينهــا  فكنــت  كبــرية،  مســؤولية  فــي  وضعنــي  متواصلــة، 
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جعلنــي  ممــا  العالمــي،  المســتوى  علــى  العرب�يــة  للمنطقــة  الوحيــد 
المنظمــات. لهــذه  الناجــع  لإســهام  وقتــي  أكــرس 

والتمكــن،  التســوي�ق،  لجــان  فــي  تعي�يننــا  فــي  نشــاطاتنا  تجلــت 
بزيــارة  خاللهــا  مــن  وقمنــا  المنظمــات،  لهــذه  الخارجيــة  والعالقــات 
كثــب وعمــق لواقــع هــذه  عــن  بلــدا، تعرفنــا فيهــا  أكــر مــن عشــري�ن 
البلــدان، وأوجــه االســهام فيهــا مــن قبــل منظمــات كاألمــم المتحــدة 
والمنظمــة الكشــفية العالميــة. فضــال عــن تقديــم عديــد الــدورات التــي 
تعنــى ببنــاء قــدرات الشــباب فــي هــذه البلــدان )قطــر، ماليزيــا، األردن، 

وغريهــا...( األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  النمســا،  الجنوبيــة،  كوريــا 

ــا  ــدف وم ــا اله ــش.. م ــرا  لبنغالدي ــة مؤخ ــارة علمي ــك زي ــت ل كان

ــه؟ ــذي حققت ال

صحيــح، كان اهتمامــي مــن قبــل أن أزور بنغالديــش، وخصوصــا مخيمــات 
الالجئــن الروهنغيــا، وهــو بالفعــل مــا تــم والحمــد هلل. فلقــد خصصــت 
جــزءا مــن أطروحتــي للتخــرج حــول هــذه األزمــة المعقــدة، وعلــى إثــر 
ذلــك، التقيــت بعديــد الفواعــل المحليــ�ن والدوليــ�ن، فــي العاصمــة داكا، 
وانتقلــت إلــى مخيمــات الالجئــن الروهنغيــا فــي منطقــة حدوديــة مــع 

ميانمــار إلجــراء مقابــالت مــع الالجئــن. 

كانــت  فقــد  وتحدياتهــا،  صعوبتهــا  مــن  بالرغــم  مميــزة،  جولــة  كانــت 
محطــة ناجعــة الختبــار "إنســانيتك"، و"حيــادك" لمــا ت�تعامــل مــع أنــاس مــن 
أيدولوجيــات وديانــات مختلفــة، وتعــرف عــن كثب البعد المحلي وســياقاته، 

فالميــدان يقــدم لــك قــراءات مختلفــة باختــالف الظــروف والســياقات. 

الدوحــة  عــن معهــد  لتقديــم محاضــرة  حينهــا  الفرصــة ســانحة  وجــدت 
للدراســات العليــا لفائــدة مجموعــة كشــفية مــن أحــد الجامعــات، فــي 
لمعهدنــا  الحالــي  الرهــان  أن  أعتقــد  وإذ  لمعهدنــا،  التســوي�ق  ســبيل 

داخليــا وخارجيــا. التســوي�ق لصورتــه  نجاعــة  فــي  يكمــن 

كمــا تشــرفت باســتقبال مــن قبــل ســعادة ســفري قطــر فــي بنغالديــش 
وتقديــره  احرتامــه  عــن  وأبــان  الدهيمــي،  محمــد  بــن  أحمــد  األســتاذ 

معهدنــا. لجهــود 

نصيحتك لزمالئك من الطلبة ؟

ــ�ن  أجــد نفســي صغــريا فــي حضــرة كوكبــة مــن الزمــالء الطلبــة المميزي
حتــى أنصحهــم، لكــن مــا يمكــن أن أنصــح نفســي وإياهــم بضــرورة الجمــع 
غــري  لوحــده  النظــري  فالجانــب  والممارســة،  النظريــة  الدراســة  بــن 
كاف. كمــا أنــه يمكننــي الجــزم بــأن للمنطقــة العرب�يــة كفــاءات شــبابية، 
ولنــا مــن الطاقــات مــا يمكننــا مــن ولــوج مختلــف المنظمــات الدوليــة، 

وعديــد الهيئــات األخــرى، فقــط األمــر يتعلــق بالكــد واالجتهــاد.

أين يرى زكرياء نفسه بعد 5 سنوات؟ 

أجــد نفســي فــي مــكان مميــز، يتقاطــع مــع رؤيتــي ورســالتي فــي الحيــاة، 
وي�وافــق مهاراتــي. ال أراه بوضــوح اآلن، لكــن أتمنــى أن أجــده علــى تــراب 

قطــر، لمــا وجدتــه مــن بيئــة ممكنــة وحاضنــة وداعمــة.

كلمة أخرية،  

أجــدد الشــكر واالمتنــان لمجلــة زاجــل علــى االســتضافة، وكل التوفيــق 
ــا، بكــوادره المختلفــة..  والســؤدد لمعهــد الدوحــة للدراســات العلي
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فعاليات قادمة
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تعلم اللغة األملانية

يعلن نادي اللغات والرتجمة تحت اشراف مكتب الخدمات الطالبية وبالتعاون مع مركز اللغات عن انطالق دورة ت�كوينية في

 تعلم اللغة األلمانية 

التي ستمتد لشهري�ن بمعدل حصة في األسبوع، وسيكون التسجيل مفتوح لجميع الطلبة واألساتذة، ستنطلق الدورة 

يوم الثالثاء الموافق 6 مارس 2018

من الساعة 6:30 إلى  8:00 مساء 

بمعدل حصة واحدة كل أسبوع في المدرج رقم 1 في الطابق األرضي بالمبنى األكاديمي

 بناء عليه فإن من يرغب في التسجيل في الدورة

 يراسل رئيس النادي عبد الفتاح الورداني على اإليميل:

ael011@dohainstiute.edu.qa  

 

مالحظة: ست�كون هناك شهادات مشاركة في الدورة
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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