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اقرأ يف هذا العدد

افتتــاح امللتقــى الثالث ألخصائيــي املكتبات واملعلومات.	 

االجتامع السابع ملجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا.	 

مركز دراسات النزاع يستعرض "دور املرأة الدبلوماسية يف صنع السالم".	 

اختتام ورشة عمل" أسس التنمية املجتمعية" .	 

افتتاح ندوة "السياسة الخارجية الروسية يف الرشق األوسط: صناعة سالم أم مفاقمة نزاعات؟ .	 

مشاركة نادي األمم املتحدة مبعهد الدوحة يف مؤمتر األمم املتحدة بجامعة كارنجي ميلون.	 

جانب من زيارة طالب كلية أحمد بن محمد العســكرية إىل معهد الدوحة للدراســات العليا.	 

جانــب من افتتاح معــرض الصور االول بالتعاون مع بادرة "فون آرت قطر".	 

املعهد يف اإلعالم

 تدشني برنامج الماجستري التنفيذي المزدوج في إدارة األعمال.
	  صحيفة العرب.	  وكالة األنباء القطرية.   

	  صحيفة الراية.	  صحيفة العريب الجديد.  

	  صحيفة الرشق.	  صحيفة لوسيل.   

	  صحيفة البيننسيوال.	  صحيفة الوطن.   

تلفزيون الريان.   	 

أقالم

 د. عيل املسرتيحي : رعاك الله يا )آرثر( !

 دفـع الله محمد : الرحلـُة رقم دجاجتني املتّجهة 
الجحيم.  إىل 
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تدشني املاجستري التنفيذي املزدوج يف إدارة األعامل واإلدارة العامة

حوار العدد

األســتاذ  أبــو راس  وهيبــة  الدكتــورة  مــع  زاجــل  نشــرة  مــن  العــدد  هــذا  فــي  حوارنــا 
المشــارك فــي قســم العمــل االجتماعــي – كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي 

العليــا. للدراســات  الدوحــة  فــي معهــد 
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تدشني املاجستري التنفيذي املزدوج يف إدارة األعامل واإلدارة العامة

دّشــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالتعــاون مــع المعهــد األوروبــي 
الماجســتري  برنامــج    2018 مــارس   27 الثالثــاء  والت�كنولوجيــا  لــإدارة 
التنفيــذي المــزدوج فــي إدارة األعمــال واإلدارة العامــة، بحضــور ســعادة 
الدكتــور ســعادة الدكتــور صالــح بــن محمــد النابت وزي�ر التخطيــط التنموي 
واإلحصــاء، وســعادة الدكتــور عيســى بــن ســعد الجفالــي النعيمــي، وزيــ�ر 
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، وســعادة الدكتــورة 
حصــة الجابــر عضــو مجلــس الشــورى القطــري،  الدكتور يــورغ روكال رئيس 
المعهــد األوروبــي لــإدارة والت�كنولوجيــا، وســعادة الســيد هانــس أودو 
موتســل ســفري جمهوريــة ألمانيــا اإلتحاديــة فــي دولــة قطــر، باإلضافــة 
للدكتــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
ــادات المؤسســات الحكوميــة والخاصــة و جمــع  ــة، وعــدد مــن قي بالوكال
مــن أعضــاء الهيئــة األكاديميــة واإلداريــة  فــي معهــد الدوحــة وباحثــن 

وطلبــة مهتمــن.

الدوحــة  معهــد  بــن  شــراكة  اتفاقيــة  التدشــن  حفــل  خــالل  وقعــت  و 
للدراســات العليــا، والمعهــد األوروبــي لــإدارة والت�كنولوجيــا فــي برلــن، 
وقــع عليهــا كل مــن الســيد ياســر ســليمان معالــي رئيــس معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا بالوكالــة، والدكتــور يــورغ روكل رئيــس المعهــد األوروبــي 

.ESMT BERLINلــإدارة والت�كنولوجيــا فــي برلــن

ويعــد هــذا الربنامــج األول مــن نوعــه فــي دولــة قطــر والخليــج والمنطقــة 
العرب�يــة، إذ يحصــل المتخرجــون مــن الربنامــج علــى شــهادتي ماجســتري 

مســتقلتن فــي كل مــن إدارة األعمــال واإلدارة العامــة فــي الوقــت ذاتــه 
مــن مؤسســة تعليميــة ألمانيــة مرموقــة معــرف بهــا عالميــا.

الدكتور ياسر معالي: الشراكة ت�أكيد على متانة العالقات القطرية - األلمانية

فــي كلمتــة الرحيبيــة قــال الدكتــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس معهــد 
الدوحــة للدراســات العليــا بالوكالــة، إننــا فــي معهــد الدوحــة نتطلــع قدمــا 
لهــذا اليــوم بعــد عــام مــن االســتعدادات، وت�كمــن أهميــة الحــدث فــي كونه 
يجمــع بــن خــربات معهديــن مهمــن فــي العالــم أحدهــا يحتــل المرتبــة 
الثامنــة فــي العالــم ESMT BERLIN ومعهــد الدوحة للدراســات العليا الذي 

هــو معهــد جديــد لــه مســتقبل واعــد.

ــور ياســر معالــي إلــى أن الحــدث الجــاري اليــوم يؤكــد علــى  ولفــت الدكت
ــة، فاليــوم نشــهد قــدوم أول معهــد  ــة األلماني ــة العالقــات القطري متان
الدوحــة  معهــد  مــع  بالعمــل  وي�باشــر  الدوحــة،  إلــى  ألمانــي  علمــي 
للدراســات العليــا. وأفــاد بــأن الربنامــج الدراســي يقــوم علــى فلســفة أن 
عالمــي المــال واألعمــال فــي القطــاع الخــاص وعالــم القطــاع الحكومــي ال 
يمكــن أن يبقيــا منفصلــن عــن بعضهمــا البعــض بــل ينبغــي أن يكــون هنــاك 
ــ�ق بتدشــن  ــ�آزر بينهمــا، ونحــن ســعداء أن نكــون خطــوة فــي هــذا الطري ت

برنامــج اليــوم.
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لكــي  وعمليــة  فكريــة  أجنــدة  علــى  يشــتمل  الربنامــج  أن  إلــى  وأشــار 
يتماشــى مــع  وي�واكــب رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 واســراتيجية التنميــة 

الوطنيــة الثانيــة لدولــة قطــر

ــر برنامــج الماجســتري  ــد الصحــن، أســتاذ ومدي مــن جهتــه قــال الدكتــور فري
إطــار  وفــي  المعهــد  أن  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  بمعهــد  التنفيــذي 
وتحقيــق   2030 الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  دعــم  فــي  للمســاهمة  ســعيه 
الت�كامــل بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وبمــا ينســجم مــع اســراتيجية 
التنميــة الوطنيــة 2018-2022 قــام المعهــد وبالتعــاون مــع واحــدة مــن 
أهــم المؤسســات األكاديميــة بألمانيــا وهــو المعهــد األوروبــي لــإدارة 
والتمنولوجيــا بتقديــم برنامــج فــي الماجســتري هــو األول مــن نوعــه علــى 
مســتوى دولــة قطــر والمنطقــة العرب�يــة. وهو الماجســتري التنفيذي في 
إدارة األعمــال واإلدارة العامــة ويحصــل المتخرجــون فيــه علــى شــهادتي 
والثانيــة  األعمــال  إدارة  فــي  ماجســتري  األولــى  مســتقلتن،  ماجســتري 

الماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة.

وأضــاف الدكتــور الصحــن إلــى أن هــذا الربنامــج يأتــي للمســاهمة فــي 
تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 والتــي تركــز فــي أحــد دعائمهــا علــى 
التنميــة البشــرية. وأضــاف إلــى أن الربنامــج يهــدف إلــى إكســاب القــادة 
فــي القطــاع العــام المهــارات العلميــة والممارســات اإلداريــة الناجحــة 
فــي القطــاع الخــاص بهــدف زيــادة الكفــاءة فــي األداء الحكومــي وعلــى 
الجانــب اآلخــر زيــادة وعــي القيــادات فــي القطــاع الخــاص بالشــأن العــام 
القــادة  ويهــيء  القطــري،  المجتمــع  تجــاه  المجتمعيــة  والمســؤولية 

للتعامــل فــي التقاطعــات المشــركة.

وصمــم الربنامــج حســب الدكتــور فريــد بعــد إجــراء دراســة جــدوى خاصــة 
بهــذا المشــروع الطمــوح للت�أكــد مــن وجــود حاجــة حقيقيــة لتقديــم هــذا 
المؤسســات  فــي  العاملــن  األســاس  فــي  يســتهدف  الربنامــج والــذي 
العامــة بدولــة قطــر باإلضافــة مؤسســات القطــاع الخاص، وبنــاء على نتائج 
دراســة الســوق صمــم الربنامــج بالتعــاون مــع المعهــد األوروبــي لــإدارة 
والت�كنولوجيــا أخــذا باالعتبــار انشــغال المديريــ�ن فــي أعمالهــم والموائمة 

بــن وقــت العمــل والدراســة.

وفي كلمه له بمناسبة إطالق الربنامج، قال سعادة الدكتور صالح النابت 
وزيــ�ر التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، ســّلط فيهــا الضــوء علــى اســراتيجية 
التنميــة الوطنيــة الثانيــة لدولــة قطــر والتــي ت�أتــي ضمــن سلســلة مــن 
االســراتيجيات التنمويــة المرحليــة المتعاقبــة متوســطة المــدى وصــوال 
لتحقيــق رؤيــة قطــر 2030. وأضــاف الوزيــ�ر النابــت بــأن اســراتيجية التنميــة 
الوطنيــة أدركــت أن تطويــ�ر  الطقــاع العــام وتحديثــه يتطلــب جهــودا مكثفــة 
ومســتمرة لتحســن قدراتــه مــن خــالل برامــج شــاملة تدفــع قدمــا بتحســن 
األداء العــام عــرب التحســن فــي مجــاالت التخطيــط والسياســات وتنميــة 
المــوارد البشــرية والعمليــات المؤسســية. وقــال النابــت بــأن تنفيــذ هــذه 
الربامــج يتطلــب معــارف ومهــارات مــن نــوع خــاص مؤمــال أن تدعــم برامــج 
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بشــكل عــام وبرامــج اإلدارة بشــكل خــاص 
بنــاء قيــادات قطريــة متميــزة وقياديــ�ن متميزيــ�ن وقادريــ�ن علــى القيــام 

بأعبــاء قضايــا الدولــة التنمويــة.

وعــرّب الدكتــور يــورغ روكال رئيــس المعهــد األوروبــي لــالدارة والت�كنولوجيــا 
عــن ســعادته ببــدء التعــاون  مــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا لتقديــم  
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الماجســتري التنفيــذي المــزدوج مشــريا إلــى أن المعهــد األوروبــي يحظــى 
بدعــم كامــل فــي ألمانيــا مــن كل القطاعــن الخــاص والحكومــي لطبيعــة 
الربامــج التــي يقدمهــا، موضحــا أن أبوابهــم مفتوحــة الســتقطاب الطــالب 

مــن كل أرجــاء المعمــورة.

وأوضــح أنهــم يطرحــون برامج تســتهدف تغطية  العاملن في مشــروعات 
القطــاع الخــاص والعــام، ومشــروعات القطاعــات المشــركة، موكــدا |أن 
التعــاون بــن هــذه القطاعات مســتمر والبــد من رفدها بالكــوادر المؤهلة 

بصــورة راتبــة.

والجديــر ذكــره، أن الكلّيــة األوروبّية لإدارة والت�كنولوجيــا ESMT في برلن؛ 
تعــّد مــن أفضــل جامعــات إدارة األعمــال فــي ألمانيــا، وتصّنــف رقــم 21 فــي 
أوروبــا حســب Financial Times كمــا أن لديهــا أكــر مــن اعتمــاد أكاديمــي أو 

  Triple crownما يســمى بالـــ

أمــا الدكتــورة حصــة الجابر فقد عرّبت أيضا عن ســعادتها بمشــاركة المعهد 
األوروبــي لــإدارة والت�كنولوجيــا بألمانيــا فــي هــذا الربنامــج مشــرية إلــى 
االقتصــادي  بــأن  المميــز وإليمانهــا  األلمانــي  التعليــم  نظــام  تقديرهــا 
القطــري ومســتقبله ورفاهيتــه واســتدامته يعتمــد علــى عــدة عوامــل 
أهمهــا تعليــم مميــز يناســب المتغــريات العالميــة ويعــزز البحــث والتطويــ�ر 
واالبتــ�كار. وأضافــت الجابــر إلــى أن برنامــج الماجســتري التنفيــذي يؤســس 
ذلــك ويعــزز تطويــ�ر التعليــم األكاديمــي والبحث العلمي واالبــداع واالبت�كار  
فــي دولــة قطــر والمنطقــة العرب�يــة. كما يطرح برنامجــا أكاديميا مميزا من 
نوعــه علــى مســتوى العالــم العربــي حيث يتمكن منتســبيه مــن المهارات 

التــي تمكنــه أن يكــون ناجحــا فــي القطــاع الخــاص مــع خلــص حــس بالشــان 
العــام وبالمســؤولية المجتمعيــة تجــاه الوطــن.

تعاون في مجال التعليم العالي واإلدارة

أمــا الســيد هانــز أودو موزيــ�ل ســفري جمهوريــة ألمانيــا لــدى قطــر،  أفــاد بأنه 
كان أللمانيــا مــكان فــي قطــر بمجاالت األعمــال والتجارة والت�كنولوجيــا، ولكن 
بات لديها حاليا مكان بمجال التعليم العالي واإلدارة وإدارة األعمال وهذه 
ســابقة بالنســبة أللمانيــا فــي قطــر، معربــا عــن ســعادته بــأن أعضــاء معهــد 
ESMT BERLIN تعاونــوا مــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا وشــكلوا فريقــا 
مشــركا، بمــا يخــدم الدخــول فــي آفــاق ومجــاالت أرحب ليس فقــط بالمجاالت 
االقتصاديــة لكــن أيضــا بالمجــاالت العلميــة بكافــة أطيافهــا. مضيفــا أن دولــة 
قطــر لديهــا حضــور قــوي فــي ألمانيــا مــن خــالل االســت�ثمارات فــي فولكــس 

واجــن ودوتــش بانــك وشــركات شــحن وغريهــا.

ويعــد هــذا الربنامــج جــزءا مــن أهــداف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
ــة، إضافــة إلــى التعــاون  ــادل الخــربات األكاديميــة والعلمي ــه لتب وتطلعات
مــع المؤسســات األكاديميــة العالميــة المرموقــة، لتعزيــ�ز المجــاالت التي 
تســاهم فــي تطويــ�ر التعليــم األكاديمــي والبحــث العلمــي فــي دولــة 

قطــر والمنطقــة العرب�يــة.
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افتتاح امللتقى الثالث ألخصائيي املكتبات واملعلومات

مــارس   28 األربعــاء  اليــوم  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  اســتضاف 
2018 الملتقــى الثالــث ألخصائيــي المكتبــات والمعلومــات بعنــوان : "دور 
المكتبــات فــي تطويــ�ر رؤيــة قطــر 2030"  بالشــراكة مــع جمعيــة المكتبــات 

والمعلومــات فــي دولــة قطــر.

وفــي كلمــة افت�تاحيــة، أوضــح الدكتور ياســر  ســليمان معالي رئيس معهد 
الدوحة للدراسات العليا بالوكالة دور المكتبات في بناء اإلنسان والرؤية 
الوطنيــة وأهميتهــا لالطــالع علــى المجتمعــات، ولفت إلــى أن مكتبة قطر 
الوطنيــة تســعى للتفاعــل مــع كافــة المكتبات المحليــة والعالمية، وأشــاد 
بأهميتهــا فــي تطويــ�ر الربامــج التعليميــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا، وأكــد معالــي إلــى أن دولــة قطــر تســعى الســتغالل جميــع العناصــر 

والروافــد لتطويــ�ر كل مــا يقطــن علــى رضها.

مــن جهتــه اســتهل غانــم الحميــد ممثــل جمعيــة المكتبــات والمعلومــات، 
كلمتــه بالت�أكيــد علــى دور المكتبــات المحليــة في بناء الرؤية المســتقبلية 
لدولــة قطــر، واعتربهــا مؤشــر ثقافــي للتنميــة البشــرية لبنــاء المجتمــع 
لــدى  ومــدى ازدهــاره، وأضــاف إلــى أن المكتبــات تحّفــز عامــل الشــغف 

األفــراد باســتغالل أوقــات الفــراغ فــي القــراءة والمطالعــة.

ــ�ز الكــواري  كمــا وأثنــى ضيــف الشــرف ســعادة الدكتــور حمــد بــن عبدالعزي
وزيــ�ر الدولــة، علــى معهــد الدوحــة للدراســات العليــا الســتقباله لهــذا 
الملتقــى، وأكــد علــى دور مكتبتــه ومكتبــة قطــر الوطنيــة فــي التشــبيك 
واالنفتــاح علــى المؤسســات المحليــة والعالميــة، التــي تمنــح القــارئ 
إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر المعرفــة الورقيــة والرقميــة، كمــا وأشــار 
إلــى أن المكتبــات مجمــع ثقافــي وفكــري فــذ، وعالمــة لرقــي وثقافــة 

المجتمعــات وشــرط أساســي للتقــدم والمعرفــة.

وأضــاف أن هــذا الملتقــى يصــادف مــع قــرار صاحب الســمو الشــيخ تميم بن 
حمــد آل ثانــي بإنشــاء المكتبــة الوطنيــة وبعــد أيــام معــدودة فقــط ســيتم 
رســميا افت�تــاح هــذا الصــرح المعرفــي الــذي سيشــكل مصــدر إشــعاع ثقافي 

وأدبــي وفكــري وعلمــي مــن قطــر إلــى العــرب وإلــى العالــم ككل..

وأوضح الكواري رؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على الدور األساســي 
ــاء سياســاته  للمكتبــات فــي مجــال دعــم مجتمــع المعرفــة الــذي يقــرر بن
واســراتيجياته المســتقبلة واتخــاذ قراراتــه اســتنادا علــى حالــة معرفيــة 
أصيلــة، فالمكتبــات – حســب الكــواري- ال تحفــظ المعرفــة فقــط بــل تحــوي 
علــى المصــادر التــي مــن شــأنها إنتــاج المعرفــة. مشــريا إلــى أن المكتبــات 
تمثــل صروحــا للُمثــل العليــا والقيــم اإلنســانية المشــركة التــي تدعــو إلــى 
التعايــش وتقــارب الثقافــات والحضــارات واحــرام الهوّيــات واآلخــر عمومــا.
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َعقــد مجلــس أمنــاء معهــد الدوحــة للدراســات العليــا اجتماعــه الســابع فــي 
مقــّر المعهــد، يــوم األحــد، 11 آذار/ مــارس 2018. وتــرّأَس االجتمــاع الدكتــور 
عزمــي بشــارة رئيــس مجلــس األمنــاء، بحضــور الشــيخ الدكتــور عبــد اهلل بــن 
علــي آل ثانــي نائــب رئيــس المجلــس، وأعضــاء المجلــس: الدكتــور أحمــد 
دالل، والدكتــورة لــوري برانــد، والدكتــورة دينــا خــوري، والدكتــور إبراهيــم 
موســى، والدكتــور وائــل بنجلــون، إضافــة إلــى أعضــاء المجلــس الُجــدد، 
وهــم: الدكتــور خليــل هنــدي، والدكتــور غانــم النجــار؛ حيــث رّحــب أعضــاء 
المجلــس بعضويتهــم. كمــا حضــر االجتمــاع الدكتــور ياســر ســليمان معالــي 

بحكــم منصبــه رئيًســا للمعهــد بالوكالــة. 
ــاء المــواد الُمدرجــة علــى جــدول األعمــال،  اســتعرض أعضــاء مجلــس األمن
ومــا �أنجــز مــن القــرارات والتوصيــات الُمنبثقــة مــن اجتماعــه الســابق. كمــا 
رفــع رؤســاء لجــان مجلــس األمنــاء الدائمــة توصيــات اللجــان إلــى المجلــس؛ 
إذ عقــدت هــذه اللجــان اجتماعاتهــا يــوم الســبت، 10 آذار/ مــارس 2018. فقد 

اجتمعــت لجنــة الشــؤون األكاديميــة برئاســة الدكتــور أحمــد دالل، وناقشــت 
مقرًحــا إلنشــاء برنامــج ماجســتري جديــد فــي الدراســات اإلســراتيجية فــي 
الدكتــوراه فــي  برنامــج  ت�أســيس  لجنــة  المعهــد، واطلعــت علــى تقريــ�ر 
المعهــد. كمــا اجتمعــت لجنــة الشــؤون الماليــة والتخطيــط برئاســة الدكتــور 
وائــل بنجلــون، لمناقشــة الموازنــة الماليــة التفصيليــة للعــام 2018. وقــد 

أقــّر مجلــس األمنــاء توصيــات اللجــان بعــد مناقشــتها.
واســتمع أعضــاء مجلــس األمنــاء خــالل اجتماعهــم إلــى تقريــ�ر ســري العمــل 
والــذي  معالــي،  ســليمان  ياســر  الدكتــور  عرضــه  الــذي  المعهــد،  فــي 
اســتعرض أيًضــا تقريــ�ًرا عــن الخطــة اإلســراتيجية للمعهد. كما اّطلــع األعضاء 
علــى تقريــ�ر المدقــق الداخلــي النصــف ســنوي. وقــد تقــرر عقــد االجتمــاع 
الســنوي القــادم لمجلــس أمنــاء المعهــد فــي الدوحــة في تشــري�ن األول/ 

أكتوبــر القــادم.

االجتامع السابع ملجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا
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مركز دراسات النزاع يستعرض "دور املرأة الدبلوماسية يف صنع السالم"

نظــم مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
ــة  ــا، األحــد 11 مــارس 2018، بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة للرب�ي العلي
والعلــوم والثقافــة - اليونســكو، نــدوة عامة حــول "دور المرأة الدبلوماســية 
فــي صنــع الســالم ومواجهــة مــآالت الحــروب فــي العالــم" بحضــور واســع مــن 

الدبلوماســي�ن واألكاديمي�ن والطلبة.

وجــاءت هــذه النــدوة لتجمــع نخبــة مــن المبعوثــات الدبلوماســيات فــي قطــر 
لالســتماع إلــى خرباتهــن تزامنــا مع اليوم العالمي للمــرأة، وهن: الســيدة "أّنا 
باولينــو " مديــر مكتــب اليونســكو فــي الدوحة، والســيدة إيفوني عبد الباقي 
ســفرية اإلكــوادور وســفرية اليونســكو للنوايــا الحســنة، و الســيدة لولــوة 
الخاطر  الناطق الرسمي في وزارة الخارجية القطرية، و السيدة ايوا بوالني، 
ــا، و الســيدة  ســفرية الســويد، والســيدة فاطمــة محمــد رجــب ســفرية تانزاني
روســانا سيســيليا ســوربالي ســفرية األرجنتــن، و الســيدة بهيــة تهذيب-لــي 

ســفرية هولنــدا.

أدارة النــدوة الدكتــور ســلطان بــركات مديــر مركــز دراســات النــزاع والعمــل 
اإلنســاني حيــث أشــار إلــى أن الفعاليــة ت�أتــي فــي إطــار الركيــز علــى الــدور 
المهــم الــذي تلعبــه المــرأة علــى جميــع المســتويات فــي صنــع الســالم وحــل 
النزاع ودعم التنمية. وهي جزء من التعاون والتواصل مع منظمة اليونسكو 
الستشــكاف ثقافــة بنــاء الســالم مــن توجهــات مختلفــة علــى مــدار عــام 2018.

      وأوضحــت الســيدة لولــوة الخاطــر الناطــق الرســمي فــي وزارة الخارجيــة 
القطريــة،  بأنــه عندمــا يتعلــق األمــر بحقــوق النســاء وبرقيتهــا، فــإن األمــر 
مدعاة للفخر وللتشجيع سواء في قطر أو بقية البلدان. وبشأن وجود خطط 
ملموسة، فقد بينت المتحدثة حقوقا للنساء على أجندة القرار منذ عشري�ن 
ســنة فــي دولــة قطــر، وهــو أمــر مدمــج فــي رؤيــة 2030. ومــن منظــور آخــر 
ركــزت مداخلــة الخاطــر  عــن نجاعــة تمكــن النســاء والفئــات الضعيفــة للصمــود 
أمام االنت�كاســات، أو من خالل التعافي من االنت�كاســات، وقدمت أمثلة ألدوار 

محوريــة تقــوم بهــا دولــة قطــر بهــذا الخصــوص.،

وأبــرزت الخاطــر أنهــا ال تــرى أي آفــاق إليــالء المــرأة دورا في الوســاطة في 
حل األزمات، وفي حماية النســيج االجتماعي في المجتمع الخليجي، على 
ــات دبلوماســيات، أثبتــن  ــات وخليجي الرغــم مــن وجــود نمــاذج لنســاء قطري
جدارتهــن وكفاءتهــن فــي هذا المجال، وبالنظر إلى قدرات نســاء المنطقة 
لتولــي مناصــب قياديــة تجعلهــن قــادرات علــى أن يكــون لهــن دورا فــي 

تجنــب األزمــات وحلحلتها.   

وحول تجربتها بعيد تنصيبها كناطق باسم الخارجية القطرية، انتقدت الخاطر 
لغــة الخطــاب التــي تســتعملها بعــض وســائل اإلعــالم ضــد المــرأة القطريــة، 
مــن حيــث اختــزال أدوارهــا فــي مــا هــو تقليــدي، مشــرية في مقابــل ذلــك، إلى 
شــجاعة النســاء القطريــات فــي وقوفهــن إلــى جانــب بلدهــن أثنــاء الحصــار، 

الشــيء الــذي يجعلهــن مســتحقات لمناصــب لصنــع السياســات.

بدروها شاركت السيدة إيفان إيفوني عبد الباقي، سفرية اإلكوادور، الحضور 
تجربتهــا الشــخصية فــي إحالل الســالم فــي بلدها أثنــاء األزمة مع البــريو، حيث 
كانــت المــرأة الوحيــدة التــي شــاركت فــي المفاوضــات بــن الجانبــن وذلــك 
بدعــوة مــن رئيــس اإلكــوادور، مشــرية إلــى أن المــرأة تعطــي منظــورا مختلفــا 
عــن ذاك الــذي يقدمــه الرجــال فــي أي مفاوضــات ونقــاش، وهــو مــا حــدث 
بالفعــل بعــد نجاحهــا رفقــة الوفــد المرافق لهــا في دفــع األطــراف المتنازعة 

إلــى تجــاوز األزمــة. 

مــن جهتهــا، ركــزت الســيدة ايــوا بوالنــي، ســفرية الســويد فــي قطــر، فــي 
مداخلتهــا علــى السياســة الخارجيــة لبلدهــا، والتــي تســاوي الرجــال بالنســاء، 
مربزة وجود قوى سياسية ودبلوماسية داعمة عززت من العنصر النسائي 
في الشؤون الخراجية والداخلية لبلدها، حيث تقوم سياسة السويد الخارجية 
علــى هــذه االســراتيجية والتــي تظهــر نتائجهــا فــي الدراســات واألبحــاث، إذ 
تحقق كل المجتمعات التي تســاوي بن الجنســن الســالم واألمن والتنمية.

وحول ت�أثري االسراتيجية السويدية في هذا المجال دوليا، ذكرت السيدة ايوا 
بوالنــي أن لبالدهــا اســراتيجيات عمــل أدرجــت خططــا أمميــة، بحيــث تــم تعزيــ�ز 
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صــوت النســاء فــي جميــع البيانــات الصــادرة عــن األمم المتحــدة، كمــا أن بالدها 
عينــت 15 ســفرية تعنــى بشــبكة الوســاطة فــي األمــم المتحــدة فــي مختلــف 

النزاعــات، أبرزهــا النــزاع الســوري.

فاطمــة محمــد رجــب ســفرية دولــة تنزانيــا في قطر، وفــي جوابها عن ســؤال 
دور المــرأة فــي المبــادرات المحليــة إلحــالل الســالم، قالــت إن هنــاك قصــص 
نجــاح لــم تــ�أت مــن فــراغ، بل من مبــادرات ومســاع من االتحــاد االفريقــي واألمم 
المتحــدة، بهــدف دمــج النســاء للمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، والنتيجــة لذلــك 
وجــود عــدد ال يســتهان فيــه مــن النســاء األفريقيــات اللواتــي يلعــن دورا 
أساســيا، مــع الرجــال، فــي تقديــم الدعــم للنســاء النازحــات واللواتــي يتعرضــن 

للتحــرش الجنســي بســبب الحــروب. 

وقــد عــددت الســيدة فاطمــة محمــد رجــب تجــارب ناجحــة لنســاء شــغلن مناصب 
مهمــة كربلمانيــات ووزيــ�رات وقاضيــات فــي محاكــم، وأخريــات فــي الجيــش 
وفــي قــوات حفــظ الســالم، هــذه األخــرية التــي تلعــب دورا محوريــا فــي نــزع 

فتيــل الحــرب وإحــالل الســالم. 

من جانبها، قدمت السيدة روسانا سيسيليا سوربالي سفرية األرجنتن في 
قطــر، مداخلــة تحدثــت فيهــا عــن الشــوط الكبــري الــذي قطعتــه األرجنتــن مــن 
أجــل تحقيــق المســاواة بــن الجنســن، وهــو المشــوار الــذي أخــذ 100 ســنة من 
النضــال مــن أجــل تحقيــق مكاســب للمــرأة األرجنتينيــة. وهــو ما تحقق بعد ســن 
قانــون 1947، الــذي ســمح للمــرأة بالتصويــت، مــع مــا كان لــه مــن دور كبــري فــي 

تحســن وضعيتها على جميع المســتويات.

كما ركزت سيســيليا ســوربالي على تجربة مهمة شــهدتها األمم المتحدة 
قبــل ســنتن، حــن رشــحت األرجنتن إمرأة لشــغل منصب األمــن العام لألمم 
المتحدة، مشــرية إلى أن المســؤولن في بلدها ارت�أوا بأنه قد حان الوقت 
لتولــي المــرأة هــذا المنصــب، نظــرا للكفــاءة التــي أظهرتهــا الدبلوماســيات 
فــي تعاطيهــم مــع األزمــات، فمــع أن هنــاك منهــن مــن ال يظهــرن فــي 
الصــورة، لكنهــن يعملــن بجــد وكفــاءة مــن أجــل إحــالل الســالم فــي أوطانهــن 

وفــي خارجهــا.

على صعيد متصل، قالت السيدة بهية تهذيب-لي سفرية هولندا، إن المرأة 
والســالم واألمن جزء من النســيح الذي يشــكل ثقافة بلدها، وهو أمر لطالما 
ســعت الحكومــة الهولنديــة مــن أجــل تحقيقــه، مــع الدفــع إلــى تبنيــه أمميــا. 
وهــو مــا تحقــق ســنة 2000 مــع تبنــي مجلــس األمــن قــرارا يوصــف بالثــوري 
حــول المــرأة والســالم واألمــن، والــذي أكــد علــى "الـــدور الهـــام للمـــرأة فــي 
منـع الصراعـات وحلـها وفي بنـاء السـالم، وتشديده على أهميـة مسـاهمتها 
المت�كافئـة ومشـاركتها الكاملـة في جميـع الجـهود الراميـة إلى حفظ السالم 
واألمن وتعزي�زهمـــا، وعلـــى ضـــرورة زيـــادة دورهـــا في صنـــع القـرار المتعلـق 

بمنـــع الصراعات وحلها".

فــي مقابــل ذلــك، انتقــدت الســيدة بهية تهذيب-لي النســبة الضئيلة لتمثيل 
المرأة في عمليات الســالم، حيث ت�كشــف األرقام أن نســبة حضور المرأة في 
عمليــات الســالم تقــل عــن 10 %، فيمــا تمثــل نســبة حضــور المــرأة ضمــن كبــار 

الوســطاء أقــل مــن 2%.
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اختتام ورشة عمل" أسس التنمية املجتمعية" 

اخت�تمــت كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا، وبالتعــاون مــع مؤسســة قطــر للعمــل االجتماعــي، ورشــة عمــل حــول 
"أســس التنميــة المجتمعيــة" والتــي عقدت خــالل 18-17 مــارس 2018 ، في معهد 
الدوحــة للدراســات العليــا. وقدمــت خــالل الورشــة  معلومــات أساســیة ونظریــة، 
وأمثلــة عملیــة وتماریــ�ن تجری�بیــة لطــالب ماجســتیر العمــل االجتماعــي وعلــم 
النفــس والتدخــل فــي حــل النــزاع والعمــل االنســاني واألخصائی�یــن والمشــرفین 
االجتماعی�یــن مــن أجــل اكتســاب الفھــم والمعرفــة بأســس التنمیــة المجتمعيــة.

وت�تمثــل أهــداف هــذه الورشــة في تحليل تعاريف التنمية المجتمعية وتســليط 
وتشــمل  واســراتيجياتها.   وعملياتهــا  ومهاراتهــا  مبادئهــا  علــى  الضــوء  
األهــداف اإلضافيــه التعلــم عــن تاريــ�خ التنميــة المجتمعيــة وتطبيــق النظريــات 
المتعلقــة بالتنميــة المجتمعيــة.  والتعلم عــن رواد وقاده التنمية المجتمعية 
فــي الشــرق األوســط، والمهــارات واالســراتيجيات التــي اســتخدموها لتحقيــق 

نتائــج ناجحــه للمجتمعــات المحليــة.

أدارت الورشــة الدكتــورة محاســن صالــح وهــي أســتاذ مشــارك فــي كليــة العمــل 
االجتماعــي فــي جامعــة شــمال ت�كســاس فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
وهــي خبــرية فــي مجــال التنميــة المجتمعيــة. وبحضــور نخبــة مــن األخصائيــ�ن 
االجتماعيــ�ن والطلبــة باإلضافــة  إلــى مشــاركة  مهتمــن فــي علــم النفــس 
االجتماعــي وحــل النــزاع والعمــل االنســاني، حيــث أتاحــت لهــم هــذه الورشــة 
المجتمعيــة والعدســات  للتنميــة  ثريــه  الفرصــه الجــراء مناقشــات وتحليــالت 

المتعــددة التخصصــات.

وقــال الدكتــور ســليمان أبــو بــدر عميــد كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي 
أن الورشــة ناقشــت مجموعــه متنوعــة مــن المحــاور منهــا: مواءمــه الرؤيــة 
الوطنيــة القطريــة 2030 مــع التنميــة المجتمعيــة ، وتحديــات الواقــع فــي تنفيــذ 
التنميــة المجتمعيــة، وأهميــه تقي�يم االحتياجات وإدماج نتائج التقي�يم لتحســن 

التدخــالت والربامــج اإلنمائيــه المجتمعيــة فــي المســتقبل. 

وعرضــت خــالل الورشــة أمثلــه دوليــه مــن العالــم العربــي والواليــات االمريكيــه 
وإنجلــرا ســاعدت المشــاركن علــى است�كشــاف وفهــم التنميــة المجتمعيــة 
العربــي،  العالــم  فــي  خرباتهــم  وتطويــ�ر  أخــرى،  وثقافــات  ســياقات  فــي 
وبالتالــي النمــو بالمجتمعــات المحليــة مــع مراعــاة االختالفــات والفروقــات بــن 

المجتمعــات الغرب�يــة والعرب�يــة.  

وفــي نهايــة الورشــة التــي اخت�تمــت اليــوم األحــد،  أجمــع المشــاركون علــى 
وطــالب  المهنيــ�ن،  مــن  وغريهــم  االجتماعيــ�ن  اإلخصائيــ�ن  ت�ثقيــف  ضــرورة  
الدراســات العليــا فــي العمــل االجتماعــي، وإداره النزاعــات والعمــل اإلنســاني، 
وعلــم النفــس االجتماعــي بشــأن أســس التنميــة المجتمعيــة. هــذا باإلضافــة 
إلــى أهميــة تحفيــز المشــاركن علــى التفكــري فــي الكيفيــة التــي يمكنهــم 
بهــا اســتخدام اســراتيجيات ومهــارات التنميــة المجتمعيــة فــي ممارســاتهم 
نشــاطاتهم  توثيــق  علــى   المحليــة،   والعمــل  المجتمعــات  لصالــح  الخاصــة 
المقبلــة فــي مجــال التنميــة المجتمعيــة وتقاســمها مــع الزمــالء فــي التدريــب 
وفــي المؤتمــرات مــن أجل توســيع قاعده المعارف الخاصة بتنمية المجتمعات 

ــد الدولــي.  المحليــة فــي المنطقــة وعلــى الصعي
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افتتاح ندوة "السياســة الخارجية الروسية يف الرشق األوسط:

 صناعة ســالم أم مفاقمة نزاعات؟

نــدوة   2018 مــارس   4 األحــد  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  افُت�تــح 
دوليــة بعنــوان "السياســة الخارجيــة الروســية فــي الشــرق األوســط، صناعــة 
إدارة  ماجســتري  برنامــج  ينظمهــا  والتــي  نزاعــات؟  مفاقمــة  أم  ســالم 
النــزاع والعمــل اإلنســاني بالتعــاون مــع المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 

موســكو. فــي  لالقتصــاد  العليــا  والمدرســة  السياســات 

وأهميتهــا  النــدوة  موضــوع  لت�أطــري  افت�تاحيــة  بجلســة  النــدوة  انطلقــت 
والســياق الــذي ت�أتــي فيــه، حيــث أبــرز الدكتــور ياســر ســليمان معالــي، رئيــس 
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالوكالــة أن هــذه النــدوة تعــد األولــى مــن 
نوعهــا التــي ينظمهــا برنامــج ماجســتري النــزاع والعمــل اإلنســاني وبالتعــاون 
مــع أحــد جامعــات روســيا المرموقــة، فيمــا ســبق أن نظــم المركــز العربــي 
العــرب  بــن  العالقــة  حــول  دوليــا  مؤتمــرا  السياســات  ودراســة  لألبحــاث 

وروســيا عــام 2015.

ولــدى حديثــه عــن أهميــة هــذه النــدوة، أكــد الدكتــور معالــي أن مــن شــأنها 
مســاعدة الباحثــن العــرب علــى االنفتــاح علــى روســيا وعلــى مســارات جديــدة 
غــري تلــك المعتــادة ســواء مــن أمريــكا أو أوروبــا، وأن أهميتهــا تنبــع ليــس 
فقــط علــى مســتوى التوقيــت ، بــل كذلــك مــن الحاجــة إلــى تحليــل وفهــم 
التوازنــات المختلفــة التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي النــأي بالمنطقــة 

ــة عــن الصراعــات التــي ت�تخبــط فيهــا. العرب�ي

ــة  ــدوة هــو محاول ــور معالــي إلــى أن الهــدف مــن هــذه الن كمــا أشــار الدكت
الــدور الروســي فــي المنطقــة الشــرق أوســطية مــع مــا  تــدارس وفهــم 
كأمريــكا  الدوليــ�ن  الفاعلــن  مختلــف  بــن  وتجاذبــات  صراعــات  مــن  تعيشــه 

إيــ�ران وتركيــا. وروســيا وأوروبــا أو اإلقليميــ�ن مثــل 

كمــا أضــاف إلــى أن هــذه النــدوة ت�أتــي ضمــن رؤيــة معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا لالنفتــاح علــى مؤسســات التعليــم العالــي المرموقــة فــي دولهــا 
وعلــى النطــاق العالمــي. حيــث أن المدرســة العليــا لإقتصــاد فــي روســيا 
ــة مــن الجامعــات التــي يســر معهــد الدوحــة التعــاون  هــي ضمــن هــذه الفئ

معهــا فــي حقــول اإلنتــاج العلمــي والمعرفــي وهــي التــي حققــت نجاحــات 
علميــة مميــزة فــي بلدهــا. 

للــدور  أهميــة  ثمــة  أن   معالــي  الدكتــور  قــال  السياســي،  الجانــب  علــى 
الروســي فــي الت�أثــري بالنزاعــات التــي تشــهدها الســاحة العرب�يــة فــي ســوريا 
وليبيــا وفلســطن وغريهــا وأن هــذا الــدور أثــار الكثــري مــن التســاؤالت حــول 
تســويتها  فــي  المســاهمة  او  المنطقــة  نزاعــات  تعقيــد  فــي  مســاهمته 
وهــو ســؤال يبقــى ذات جــدل عميــق نأمــل أن يوفــر لنــا هــذا المؤتمــر فرصــة 
نزاعــات  فــي  ايجابيــًا  يؤثــر  أن  لــه  يمكــن  وكيــف  الــدور  لهــذا  أوضــح  لفهــم 
المنطقــة ودفعهــا باتجــاه الحلــول القائمــة علــى أســس العدالــة والتنميــة 
والديمقراطيــة البعيــدة عــن االســتبداد والقمــع واحتــالل أرض الغــري بالقــوة. 

مــن جهتــه، أوضــح ليونيــد إســاي�يف الخبــري الروســي والمحاضــر البــارز فــي 
قســم العلــوم السياســية التابــع لمدرســة االقتصــاد العليــا فــي موســكو 
أن أهميــة هــذه النــدوة ت�كمــن فــي الفرصــة التــي ت�تيــح للباحثــن وللمجتمــع 
األكاديمــي لتبــادل الخــربات األكاديميــة بــن الــروس والعــرب، ثــم مناقشــة 
األدوار المهمــة التــي تلعبهــا روســيا فــي المنطقــة فــي الســنوات األخــرية 
وكــذا اســراتيجية روســيا فــي المنطقــة وماهيــة أهدافهــا وكــذا أولوياتهــا.

برنامــج  ورئيــس  المشــارك  األســتاذ  فريحــات،  إبراهيــم  الدكتــور  وتحــدث 
الــدور  عــن  الدوحــة،  بمعهــد  اإلنســاني  والعمــل  النــزاع  إدارة  ماجســتري 
الروســي النشــط والفاعــل فــي المنطقــة وخصوصــا فــي النزاعــات، مشــريا 
االحتــ�كار  حالــة  مــع  يتعــارض  النشــاط  هــذا  فــإن  المبــدأ  حيــث  مــن  أن  إلــى 
ــات المتحــدة فــي نزاعــات المنطقــة. وهــذا  ــذي مارســته الوالي السياســي ال
يعنــي نظريــا أن هنــاك فرصــة الســتفادة الطرفــن الروســي والعربــي مــن 
هكــذا نشــاط، فهــو يعطــي خيــارات للعــرب بعــد االنحســار بقبــول السياســة 
األمريكيــة بالضــرورة. علــى أرض الواقــع يســتدرك الدكتــور فريحــات أن الــدور 
لــدى  مشــكلة  يشــكل  بــات  الحاليــة  الفــرة  فــي  المنطقــة  فــي  الروســي 
الــرأي العــام العربــي انطالقــا مــن الصــورة التــي باتــت ترتبــط بروســيا مــن 
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حيــث دعمهــا األنظمــة التــي عانــت منهــا الشــعوب العرب�يــة وثــارت ضدهــا 
بــدءا بدعمهــا المطلــق للرئيــس الســوري بشــار األســد وصــوال لتحالفهــا مــع 
ــا. وأضــاف  ــاح السيســي وخليفــة حفــر فــي ليبي ــد الفت الرئيــس المصــري عب
وتعقيــد  تفاقــم  علــى  عملــت  العربــي  العالــم  فــي  الروســية  السياســة 
"غروزنــي"  لحلــول  والمشــابه  ت�تبعــه  الــذي  بالنهــج  المنطقــة  صراعــات 
روســيا  أرادت  اذا  النــزاع.  فــي  رئيســية  ألطــراف  والمســت�ثنية  المدمــرة 
مــع  التحالــف  فــإن عليهــا  العربــي  لهــا وللعالــم  تبنــي عالقــة مفيــدة  ان 

المنطقــة. فــي  المســتبدة  األنظمــة  مــع  وليــس  الشــعوب 

وهــي  القائــم  الوضــع  لتغيــ�ري  لروســيا  فرصــة  هنــاك  أن  فريحــات  وأضــاف 
الطريقــة التــي تنهــي بهــا النــزاع فــي ســوريا. وأن هنــاك طريقــة للتحــوالت 
تجريهــا  ان  يمكــن  التــي  والتحــوالت  االعمــار  إلعــادة  وطــرق  السياســية 
بتغليــب  وليــس  النــزاع  فــي  الحقيقيــ�ن  الممثلــن  تشــمل  أن  وأهمهــا 
طــرف علــى آخــر. ليــس نمــوذج غروزنــي. تحــول شــامل يــؤدي الــى تغيــ�ري 

مــا دمرتــه فــي ســوريا. تنقــذ  ان  بإمــكان روســيا  مؤسســاتي 

نتائج مؤشــر الرأي العام العربي ت�كشــف فجوة معرفية تجاه روســيا

و شــهدت الجلســة االفت�تاحيــة كذلــك كلمــة للدكتــور محمــد المصــري، المديــر 
السياســات ومنســق مؤشــر  لألبحــاث ودراســة  العربــي  للمركــز  التنفيــذي 
الــرأي العــام العربــي ، عــرض فيهــا بعــض النتائــج المأخــوذة مــن اســتطالع 
ــج  ــرز الدكتــور المصــري أن النتائ للــرأي العــام العربــي حــول روســيا، حيــث أب
ت�كشــف فجــوة معرفيــة لــدى المواطــن العربــي تجــاه روســيا، فيمــا ت�تجــه 
أغلــب آراء المســتطلعن إلــى اعتبــار أن لروســيا دور ســلبي فــي المنطقــة.

وختــم المصــري قولــه بــأن أخطــر مــا ت�كشــفه نتائــج االســتطالع هــو تحــول 
الموقــف العربــي نحــو روســيا خــالل الســنوات الخمــس األخــرية إلــى ســلبي 
بنفــس الموقــف تقري�بــا الــذي يتبنــاه العــرب نحــو أمريــكا وسياســاتها فــي 

المنطقــة منــذ 1948.

وفــي الجلســة األولــى بعنــوان : روســيا فــي الشــرق األوســط صناعــة ســالم 
معهــد  فــي  أبحــاث  أســتاذ  كوروتاي�يــف  أندريــه  أجــاب  نزاعــات،  تفاقــم  أم 
السياســة  بــأن  الجلســة  إشــكالية  عــن  روســيا،  فــي  الشــرقية  الدراســات 
الخارجيــة الروســية تعتــرب صانعــة الســالم ومفاقمــة للنزاعــات فــي نفــس 
الوقــت، معتــربا بــأن األمــر ينطبــق علــى السياســة الخارجيــة لــكل الالعبــن 
الرئيســي�ن فــي المنطقــة،وال يــرى أي دور لهــذه القــوى بعيــدا عــن ثنائيــة 

صناعــة الســالم وتفاقــم األزمــات. 

وأضــاف الباحــث بــأن الــدور الــذي تلعبــه القــوى الكــربى هــو دور طبيعــي 
اســتطالع  نتائــج  علــى  عــّرج  كمــا  العليــا.  مصالحهــا  تحقيــق  محاولــة  فــي 
المؤشــر العربــي والتــي اعتربهــا مثــرية لالهتمــام، وبضــرورة نشــرها فــي 
فهــم  مجــال  فــي  اإليجابيــات  ببعــض  ت�أتــي  قــد  أنهــا  باعتبــار  أكــر  روســيا 

الروســية.  الخارجيــة  السياســة 

وانطلــق الدكتــور محمــد الحمــزة  الباحــث فــي العالقــات الروســية –العرب�يــة 
اعتربهــا  والتــي  المشــرق  مــع  الروســية  للعالقــات  تاريخــي،  منظــور  مــن 
مشــرفة، حيــث انــه وابتــداء مــن القــرن 18 بــدأ االهتمــام بالثقافــة العرب�يــة 
فــي روســيا فــي مختلــف المجــاالت وبعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي، بــدأت 

مرحلــة جديــدة ت�تســم بالرباغماتيــة

مرحلــة  بــدأت   2000 عــام  بوتــن  وصــول  بعــد  بأنــه  الحمــزة  وأوضــح  هــذا 
إعــادة  السياســة  هــذه  معالــم  أبــرز  ومــن  بالرباغماتيــة،  ت�تســم  جديــدة، 
االعتبــار للدولــة، ومحاولــة بوتــن العمــل مــن أجــل إعــادة روســيا للســاحة 
الدوليــة، كقــوة عظمــى، هــذا وأســهب الباحــث قــي تبيــان رؤيــة السياســة 
الخارجيــة الروســية، والحديــث عــن إمكانيــة اســتخدام القــوة فــي الخــارج، 
جهــة،  مــن  الداخلــي  الوضــع  فــي  والتطــور  التنميــة  علــى  الحفــاظ  بغيــة 
والدفــاع عــن مصالحهــا فــي العالــم أينمــا تــرى ذلــك ممكنــا مــن جهــة أخــرى.
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مصالحهــا  روســيا  حفــاظ  آليــات  عــن  بالتســاؤل  محاضرتــه  الحمــزة  واخت�تــم 
فــي ســوريا ومــع مــن ســت�تعامل للحفــاظ علــى هــذه المصالــح؟ مبينــا أنــه 
مــن الضــروري أن تبحــث روســيا عــن مصالحهــا مــن خــالل صداقــة مــع شــعوب 

المنطقــة، وليــس مــع أنظمــة شــمولية. 

قــدم الدكتــور ماجــد األنصــاري، أســتاذ علــم االجتمــاع السياســي فــي جامعــة 
قطــر، خلفيــة عــن العالقــات بــن دول الخليــج وروســيا.

ورأى األنصــاري أن علــى روســيا تعبئــة الفــراغ األمريكــي فــي المنطقــة، 
والكســب اإلســراتيجي مــن خــالل لعــب دور وســيط سياســي أكــر فعاليــة 
فــي األزمــة الخليجيــة، التــي تســّبب فيهــا التحالــف الســعودي اإلماراتــي، 

الــذي يســعى إلــى فــرض ســيطرته علــى المنطقــة".

وقــال األنصــاري: إّن "بمقــدور روســيا التحــّول إلــى شــريك اقتصادي، والســعي 
مــع دول المنطقــة لفــك ربــط النفــط بالغــاز وت�أســيس ســوق للغــاز مســتقلة، 

وخلــق حالــة تــوازن، بحيــث ت�كــون ضابــط إيقــاع للصراعــات فــي المنطقــة".

تفكيــك  فــي  روســيا  نجحــت  حــال  فــي  يحصــل،  أن  يمكــن  ذلــك  إن  وأضــاف 
أســباب الخــالف بينهــا وبــن دول المنطقــة، بوقــف دعمهــا المطلــق إليــران، 
واســتغالل عالقــات الــدول العرب�يــة واإلســالمية بالمســلمن داخــل وخــارج 
مســلم،  مليــون   20 روســيا  فــي  يوجــد  حيــث  مصالحهــا،  لتحقيــق  روســيا، 
وإيقــاف الحــرب ووقــف قصــف طائراتهــا فــي ســوريا، إلعــادة إنتــاج صورتهــا 
فــي المنطقــة التــي تجــاوزت فــي الســوء الواليــات المتحــدة األمريكيــة".

ووصــف األنصــاري حالــة المنطقــة بأنهــا تبــادل أخطــاء بــن روســيا والواليــات 
المتحــدة، منوهــًا بــأن الــردد فــي السياســة كان لــه أثــر ســلبي علــى دول 
الخليــج، وأحــد األخطــاء الرئيســية فــي السياســة األمريكيــة تجــاه المنطقــة. 
أمــا األخطــاء الروســية فــي المنطقــة فتمثلــت فــي اإلشــكال األيديولوجــي 
المتمثــل فــي دعــم الــروس للتوجهــات اليســارية فــي العالــم، عــالوة علــى 
الت�أثــري الســلبي الــذي أحدثــه التدخــل الروســي المباشــر فــي ســوريا، حيــث 
كان االنطبــاع العربــي عــن روســيا ســلبيًا بدرجــة واضحــة. ونّبــه إلــى أن روســيا 
اعتمــدت علــى إيــ�ران فــي الدخــول للمنطقــة، لذلــك بــدأ ينظــر إليهــا مــن قبــل 
بعــض دول المنطقــة علــى أنهــا داعمــة لطــرف بعينــه فقــط فــي المنطقــة 

وليــس كافــة األطــراف.
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مشــاركة نادي األمم املتحدة مبعهد الدوحة

 يف مؤمتــر األمم املتحدة بجامعة كارنجي ميلون

شــارك نادي نموذج األمم المتحدة الذي يشــرف عليه مكتب الخدمات الطالبية 
فــي مؤتمــر نمــوذج األمــم المتحــدة الــذي هــو عبــارة عــن محــاكاة يقــوم بهــا 
الطــالب المشــاركون لألمــم المتحــدة، ويلعــب الطــالب دور المندوبــن الذيــن 
يمثلــون وجهــات نظــر البلــدان معينــة. وهــدف المؤتمــر لزيــادة الوعــي حــول 
الشــؤون الدوليــة وتعزيــ�ز مهــارات التفــاوض والدبلوماســية. وشــارك فــي 
المؤتمــر أكــر مــن 100  طالــب مــن معاهــد ثانويــة مختلفــة. وتعــد هــذه المــرة 
األولــى مــن نوعهــا التــي يشــارك فيهــا طــالب جامعيــون فــي المؤتمــر، وقــد 

شــارك نــادي نمــوذج األمــم المتحــدة بمعهــد الدوحــة ممثــال بأربعــة أعضــاء: 

فاطمة الرحيمي ممثلة فرنسا في مجلس األمن.	 
عالء محسن ممثل سوريا في مجلس األمن.	 
هاجر حمداوي ممثلة فرنسا في مجلس حقوق االنسان.	 

عمران موسى ممثل فرنسا في المجلس االقتصادي واالجتماعي.	 

وقــد عــرف المؤتمــر ت�توي�جــا لنــادي األمــم المتحــدة في شــخص الطالبــة فاطمة 
   Outstanding Diplomacy "الرحيمــي فــازت بجائــزة "امتيــاز فــي الدبلوماســية
 Best "فــي مجلــس األمــن وهــي الجائــزة الثانيــة بعــد جائــزة "أفضــل منــدوب

Delegate التــي تحصلــت عليهــا ممثلــة أثيوبيــا. 
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جانب من زيارة طالب كلية أحمد بن محمد العسكرية

 إىل معهد الدوحة للدراسات العليا
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الدكتورة وهيبة أبو راس لـــ"نرشة زاجل 

أتيت  إىل معهد الدوحه ألنني أؤمن برسالته ورؤيته املستقبلية ، وألنني أعتربه من أرقى 

املؤسسات األكادميية التي عملت بها يف البلدان العربية

أجرت الحوار: نورا الجمعة.
حوارنــا فــي هــذا العــدد مــن نشــرة زاجــل مــع الدكتــورة وهيبــة أبــو راس 
األســتاذ المشــارك فــي قســم العمــل االجتماعــي – كليــة علــم النفــس 

والعمــل االجتماعــي فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. 

حدثينا عن نفسك؟

اســمي "وهيبــة أبــو راس" أســتاذ مشــارك فــي قســم العمــل االجتماعــي 
– كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي فــي معهــد الدوحــة للدراســات 
 2017-2018 الدراســي  العــام  بدايــة  فــي  الدوحــة  إلــى  قدمــت  العليــا، 
ــد  فــي العمــل  للمســاهمة فــي وضــع أســس لربنامــج الماجســتري الجدي
االجتماعــي، حيــث يعتــرب األول فــي دولــة قطــر والمنطقــة، والــذي يقــام 
علــى أســس أكاديميــة تراعــي أخالقيــات مهنيــة عالميــة، ومازلــت أنتســب 
إلــى جامعــة "أدلفــاي" فــي نيويــ�ورك، وحاليــا أقــوم فــي التدريــس فــي 
معهــد الدوحــة كإعــارة لمــدة ســنتن. متزوجــه ولــدي ولديــن بــالل وتامــر..

أنــا فســلطينية األصــل، ولــدت فــي قريــة اســمها عيلــوط، قضــاء الناصــرة 
فــي شــمال فلســطن، وأكملــت دراســتي 
القريــة،  فــي  واإلعداديــة  االبتدائيــة 
وانتقلــت إلــى الناصــرة، وأتممــت 
المرحلــة الثانويــة فــي مدرســة 
الفرانسيســكان للبنــات، وخــالل 
حادثــة  حصلــت  الفــرة  هــذه 
حادثــة  وهــي  القريــة،  فــي 
العائلــة،  شــرف  علــى  قتــل 
صديقــة  الفتــاة  هــذه  وكانــت 
هــذه  وأصبحــت  طفولتــي، 
فتــاة  لــكل  عــرة  حجــر  الحادثــة 
اللواتــي  وخاصــة  القريــة  فــي 

تعليمهــن. إكمــال  فــي  يرغــن 

أوّد أن أشــاطركم تجربتــي فــي الحصــول علــى التعليــم العالــي، بــدءا مــن 
المرحلــة الجامعيــة األولــى وحتــى الدكتــوراه...

كمــا ذكــرت، كان الحصــول علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى بعــد معانــاة 
وذلــك علــى ضــوء الحــدث )قتــل صديقتــي( والتــي كان لهــا بالــغ األثــر 
فــي تغيــ�ري النظــرة االجتماعيــة نحــو تعليــم الفتــاة خــارج القريــة، وعندهــا 
تحولــت فكرتــي إلكمــال تعليمــي الجامعــي إلــى مجــرد حلــم، وكنت أحســبه 
ضربــا مــن الخيــال أن أحصــل علــى أي شــهادة جامعيــة فــي أي مجــال كان، 
وذلــك لســببن، أولهمــا: تغــرّي موقــف المجتمــع القــروي تجــاه الســماح 
بالتعليــم للفتيــات، والتــي كانــت نقطــة تحــّول فــي القريــة، وثانيهمــا: 
ــاء المصاريــف  ــل أعب ــدى عائلتــي لتحّم ــة ل ــات المادي عــدم وجــود اإلمكاني
الجامعيــة والتــي كانــت باهظــة فــي ذلــك الوقــت، لكــن هــذا لــم يمنعنــي 
مــن مشــاركة حلمــي مــع والــدي ووالدتــي، وكانــت رّدة فعلهــم إي�جابيــة 
إجابــة   - اللحظــة  وداعمــة لحلمــي- لدرجــة أدهشــتني ومــا زلــت حتــى 
أملــك  ال  ولكــن  أملــك،  مــا  بــكل  ألدعمــك  "مســتعد  اهلل:  رحمــه  والــدي 

ســوى هــذا "البنطلــون" وإن نفــع ســأبيعه كرمــال ت�كملــي تعليمــك.. "

كانــت كلمــات أبــي مؤثــرة جــدا، ودفعتنــي إلــى عــدم التنــازل عــن حلمــي، 
ومــع ذلــك وجــدت نفســي فــي حلقــة مفرغــة عالقــة بــن طموحاتــي 
التعليميــة والواقــع الــذي أعيــش فيــه. ولكــن لــكل نجــاح لــي فــي الحيــاة 
التــي تصغرنــي بســنتن  أختــي  مــع  تبــدأ  األولــى  قصــة، وهنــا قصتــي 
أبــي  إلــى  وتوجهــت  حريتــي،  كثــب  عــن  تراقــب  كانــت  التــي  "نــوال" 
وعرضــت عليــه فكــرة التســّرب مــن المدرســة، والعمــل فــي أحــد مصانــع 
ليــس  أنهــا  وأقنعتــه  دراســتي،  ت�كاليــف  لدفــع  الناصــرة  فــي  المالبــس 
لديهــا أي طموحــات إلكمــال تعليمهــا فــي المســتقبل، ووافــق أبــي، 
وبفضــل تضحيــة أختــي تمّكنــت مــن االلتحــاق بالجامعــة وســأبقى ممتّنــة 
جامعــة  فــي  الجامعيــة  الشــهادة  علــى  وحصلــت  عمــري..  طــوال  لهــا 
حيفــا فــي العلــوم السياســية والعلــوم االجتماعيــة، وبعدهــا أتممــت 
ماجســتري فــي العلــوم االجتماعيــة فــي الجامعــة العربيــة فــي القــدس، 
وخــالل دراســتي عملــت ولمــدة خمــس ســنوات كمديــرة حــي فــي جمعيــة 
تطوي�ريــة فــي جبــل الطــور فــي شــرقي القــدس، وكنــت األصغــر ســّنا بــن 
جميــع مديــري األحيــاء وكنــت �أشــرف علــى 23 عامــال مهنيــا وغــري مهنــي.

وخــالل االنتفاضــة األولــى عــام 1989 وبعــد صــدام يومــي مــع الجنــود 
ــكا للحصــل علــى ماجســتري آخــر فــي  اإلســرائيلن قــررت الســفر إلــى أمري

برنامــج التنميــة االقتصاديــة المجتمعيــة فــي جامعــة نيوهامبشــر.
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أمــا قصتــي مــع إكمــال دراســتي فــي جامعــة هارفــارد فالحديــث عنــه 
نيوهامبشــرتلقيت  جامعــة  إلــى  بشــهر  وصولــي  فبعــد  شــجون،  ذو 
مــن  كاملــة  منحــة  علــي  وُعــرض  هارفــارد  جامعــة  مــن  هاتفيــا  اتصــاال 
"فولربايــت" إلتمــام ماجســتري ثالــث فــي اإلدارة العامــة، ومنحــة أخــرى 
مــن فلســطيني أمريكــي يدعــى الســيد "عثمــان"، والــذي قــام بتمويــ�ل 
دراســتي خــالل وجــودي فــي جامــة هارفــارد، وبعــد هــذه الماجســتريات 
الثالثــة حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة كولومبيــا فــي العمــل 
االجتماعــي والــذي كان شــغفا بالنســبة لــي إلتمــام رســالتي التعليميــة، 
ومــن ذلــك الحــن تحولــت كل اهتماماتــي وأبحاثــي فــي هــذا المجــال، 
وخــالل دراســتي فــي الدكتــوراه عملــت فــي األمــم المتحــدة فــي أقســام 

مختلفــة أهمهــا قســم فلســطن، وجنــوب أفريقيــا، والعــراق.

أشــعر بأننــي كنــت محظوظــه للغايــة لمجــرد وجــود مثــل هــؤالء األفــراد 
الكرمــاء فــي حياتــي. لكنــي أدرك تمامــا أننــي مــن األقليــة التــي ُتفتــح 
لهــم فــرص خياليــه كالفــرص التــي حصلــت عليهــا.. خاصــة وأنــه يوجــد فــي 
ــدا  ــوا أب ــم أكــر مــن 100 مليــون طفــل فــي ســن الدراســة لــم يذهب العال
إلــى المدرســة، ونحــو ثلثيهــم مــن الفتيــات. هــؤالء األطفــال عالقــون 

فــي حلقــة مفرغــة مــن األميــة والفقــر والمــرض والوفــاة المبكــرة.

ملــاذا أصبــح مهــام دراســة العمــل االجتامعــي يف املنطقــة 
ــذا  ــن ه ــرج م ــب املتخ ــة للطال ــرص املتاح ــا االف ــة؟ وم العربي

ــج؟ الربنام

فــي  كولومبيــا  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  برنامــج  مــن  تخرجــي  بعــد 
التغيــ�ري  إلــى  أّدت  11 ســبتمرب والتــي  أحــداث  نيويــ�ورك، حصلــت  واليــة 
الجــذري فــي األوضــاع السياســية، وأصبــح المســلمون والعــرب محــّط 
التهــم وُســّلط عليهــم الضــوء فــي جميــع  إليهــم  األنظــار، وتوجهــت 
وســائل اإلعــالم ممــا ســّبب الكثــري مــن التوّتــرات النفســية واالجتماعيــة 
ــز أبحاثــي  ــدى الكثــري منهــم، ممــا اضطرنــي إلــى أن أرّك ــة ل واالقتصادي
جوانبــه  كل  مــن  المجتمــع  هــذا  منهــا  يعانــي  التــي  الت�أثــريات  علــى 
التــي  األوائــل  مــن  تعتــرب  أبحاثــي  وكانــت  منهــا،  النفســية  وخاصــة 
ــة والحصــول علــى الخدمــات بعــد  ــا النفســية واالجتماعي عالجــت القضاي

األحــداث. هــذه 

تواجــه  مختلفــة  تحّديــات  بدراســة  أهتــّم  أصبحــت  الحــن،  ذلــك  ومنــذ 
فــي  خربتــي  خــالل  ومــن  أمريــكا.  فــي  والمســلمة  العرب�يــة  الجاليــة 
هــذه الدراســات وانخراطــي فــي قضايــا المجتمــع العربــي األمريكــي 
األمــور  مواكبــة  فــي  االجتماعــي  األخصائــي  دور  أهميــة  أدركــت 
األفــراد والعائــالت والمؤسســات  تواجــه  التــي  الدقيقــة والحّساســة 
رائــد  دوٌر  لــي  وكان  والمســلمة،  العرب�يــة  الصغــرية  والمجتمعــات 
وأهمهــا  أبحاثــي  خــالل  مــن  األمــور  هــذه  مــن  الكثــري  تغطيــة  فــي 
الت�أثــري الســلبي ألحــداث ســبتمرب علــى الصحــة النفســية واالجتماعيــة 
للجاليــة العرب�يــة والمســلمة. وبعدهــا تطــورت أبحاثــي لتشــمل بعــض 
الدراســات حــول التفرقــة العرقيــة والعنصريــة ضــّد العــرب والمســلمن 
خاصــة فــي الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة 

فــي  نفتقــده  الــذي  األمــر  حكوميــة.  غــري  أو  حكوميــة  كانــت  ســواء 
دور األخصائــي االجتماعــي فــي العالــم العربــي والــذي ينحصــر فــي 
العمــل المكتبــي النمطــي )clerical( وال يتطــرق بعمــق إلــى معالجــة 
الشــرق  فــي  العربــي  المجتمــع  تواجــه  التــي  والتحديــات  المشــاكل 
األوســط بشــكل عــام والتــي ت�تطلــب مهــارات اكلينيكيــة وأســس علميــة 
متعمقــة إلحــداث التغيــ�ري المطلــوب فــي دور األخصائــي االجتماعــي، 
ــ�ري دوره مــن )clerical to clinical(، ومــن  ــا أصبحــت أهتــم بتغي ومــن هن
والتشــديد  المهنــة  هــذه  إلــى  الدونيــة  المجتمــع  نظــرة  تغيــ�ري  ثــم 
علــى احــرام أدوار األخصائــي االجتماعــي والتــي ترت�كــز علــى مهــارات 
النظريــة  البحثيــة  األدلــة  علــى  القائمــة  أخالقيــة والممارســة  وقيــم 
الدوحــة  معهــد  فــي  الحالــي  الربنامــج  هــدف  هــو  وهــذا  والعلميــة، 
فــي  األساســي  وجــودي  ســبب  وهــذا  تحقيقــه،  إلــى  يطمــح  والــذي 

الدوحــة.  معهــد 

لقــد شــاركت فــي عــدة برامــج تعليميــة فــي مجــال العمــل االجتماعــي، 
وأهمهــا كان فــي دولــة اإلمــارات، وســورية، وفلســطن، والســعودية، 
علــى  تعليميــة  ومناهــج  برامــج  تطويــ�ر  فــي  جاهــدة  عملــت  والتــي 
المســتوى األكاديمــي، وأطمــح أن يكــون برنامــج الماجســتري فــي قطــر 

هــو برنامــج نموذجــي ليطبــق فــي دول عرب�يــة أخــرى.

قضيــت فــرتة جيــدة يف التدريــس يف الجامعــات األمريكيــة 
ــة  ــرب مقارن ــة يف الغ ــل والدراس ــة العم ــني تجرب ــف تقيم ..كي

يف العــامل العــريب؟

برســالته ورؤيتــه  أومــن  الدوحــه ألننــي  إلــى معهــد  أتيــت   أنــا  أوال؛ 
األكاديميــة  المؤسســات  أرقــى  مــن  أعتــربه  وألننــي   ، المســتقبلية 
التــي عملــت بهــا فــي البلــدان العرب�يــة؛ إال أن هنالــك بعــض الفروقــات 
األمريكيــة،  الجامعــات  فــي  تجربتــي  فــي  وجدتهــا  التــي  األساســية  
ومــا زلــت أفتقدهــا فــي الجامعــات العرب�يــة، وأهمهــا النــص الواضــح 
التــي  واألهــداف  والرؤيــة  المؤسســة  رســالة  بــن  مــا  والمرابــط 
كانــت  مهمــا  تنــازالت  غــري  ومــن  الواقــع،  أرض   علــى  تطبيقهــا  يتــم 
الضغوطــات السياســية واالجتماعيــة. وفــي رأيــي فــي اللحظــة التــي 
فســوف  الثالثــة  العناصــر  هــذه   بــن  مــا  ضعيــف  ترابــط  هنــاك  يكــون 
نعــرض هــذه المؤسســات  إلــى مواجهــة الصعوبــات والتحديــات فــي 
خلــق جيــل جديــد وواع،  وذلــك لعــدم قدرتنــا أن نجّســد هــذا الرابــط أو 

أن نكــون نموذجــا جيــدا.

االختــالف الثانــي هــو: الشــفافبة الواضحــة فــي الجامعــات األمريكيــة 
حقوقهــم  علــى  بالتعــرف  التدريســية  الهيئــه  أعضــاء  تســاعد  والتــى 
وواجباتهــم منــذ البدايــه وحتــى انتهــاء خدمتهــم، األمــر الــذي نفتقــده 
فــي الجامعــات العرب�يــة والــذي طالمــا نتفاخــر بكتابتــه فــي الســجالت 
الرســمية والسياســات، إال أنــه ال يطبــق علــى أرض الواقــع. وإذا طبــق 
فلــم يطبــق بشــكل واضــح، وأحيانــا يبعــث فينــا روح التســاؤل عمــا بحــري 
إلــى  تــؤدي  أنفســنا فــي مواقــع مضللــة  نجــد  أننــا  مــن حولنــا لدرجــة 

فقــدان اإلحســاس بالطمأنينــة وعــدم االســتقرار .



17

العدد الواحد و العشرون  -  أبري�ل/نيسان 2018

عــدم وجــود معايــ�ري  الثانــي  بالفــرق  الثالــث وهــو مرتبــط  الفــرق  أمــا 
واضحــة ت�تعلــق بالتعي�ينــات والرقيــات ودفــع الراتــب حســب المؤهــالت 
هــذه  بتوضيــح  المعهــد  يقــوم  أن  وآمــل  البحثــي.  واإلنتــاج  والخــربات 
السياســات فــي المســتقبل القريــب واإلجابــة علــى جميــع االستفســارات 
المتداولــة بــن أروقــة المعهــد وحــزم األمــور بتقديــم لوائــح واضحــة 
تعتمــد علــى مقاي�يــس ومعايــر دقيقــة، والــذي مــن ضمنــه أن  يقــوي  
ثــم  ومــن  والطــالب  واإلداريــة  التدريســية  الهيئــة  بــن  مــا  العالقــه  
تنمــي الشــعور باالنتمــاء الكامــل وتطويــ�ر الهويــة األكاديميــة وربطهــا  

برســالة ورؤيــة وأهــداف المعهــد.

رابعــا: األســتاذ فــي الجامعــات األمريكيــة يتمتــع باالســتقاللية والحريــة 
الكاملــة فــي انتقــاء مــادة التدريــس والمشــاركة فــي وضــع المناهــج 
إنمــا  بتدريســها  يقــوم  التــي  المقــررات  فــي  فقــط  ليــس  التدريســية 
هــو جــزء ال يتجــزأ مــن اللجــان المتخصصــة والعامــة فــي وضــع المقــررات 
الجامعيــة والــذي مــا زلنــا نطمــح إليــه فــي الــدول العرب�يــة. باإلضافــه الــى 
ذلــك يتمتــع عضــو هيئــه التدريــس بصنــع القــرارات المتعلقــه فــي سياســه 
الجامعــه وذلــك مــن خــالل العضويــه واالنتســاب إلــى المجلــس التشــريعي 

ــع القــرارات. واتحــاد العاملــن، والمشــاركه فــي التصويــت علــى جمي

فــي  مفتــوح  مجــال  لــه  األمريكيــة  الجامعــات  فــي  األســتاذ  خامســا: 
الركيــز علــى أبحاثــه وإعطــاء الفــرص للتفــرغ البحثــي بمقابــل تخفيــض 

اآلن. أفتقــده  والــذي  التدريســي،  النصــاب 

سادســا: البريوقراطيــة المت�أصلــة فــي الكثــري مــن الممارســات اإلداريــة 
علــى  الملقــاة  المهــام  إتمــام  وتؤخــر  تعيــق  والتــي  إداريــة  والغــري 

عاتــق أعضــاء الهيئــة التدريســية.

إال أن هنالــك أمــور إي�جابيــة لــم ألمســها فــي الجامعــات األمريكيــة . بينمــا 
وأســاتذة  للطــالب  واالجتماعــي  والقومــي  الحســي  االنتمــاء  ألمــس 
المعهــد والقائمــن علــى إدارة المؤسســة، فهنــاك صلــة حميمــة ال 
أســتطيع تفســريها إال بكونــي عرب�يــة أنتمــي إلــى مجتمــع عربــي، والــذي 
أننــي مــن ضمــن  الجامعــات األمريكيــة، فإننــي ال أشــعر  أفتقــده فــي 
األقليــة وال أعانــي مــن أي تمي�يــز عرقــي أو عنصــري، بــل وجــدت أننــي 
فــرد مــن أفــراد عائلــة كبــرية، وهــذا مــا يســاعدني فــي تحّمــل الغربــة 

واالبتعــاد عــن عائلتــي أال وهــو عالقتــي الوديــة مــع الطــالب.

وأنــا أؤمــن أن طالبنــا أينمــا كانــوا لهــم قــدرات كبــرية فــي الوصــول إلــى 
مراتــب علميــة عاليــة طالمــا وجــدوا الشــخص المناســب الــذي يســت�ثمر 
فــي تطويــ�ر إمكانياتهــم وفتــح أبــواب الت�ألــق والنجــاح لهــم، فطالبنــا ال 
ينقصهــم الــذكاء وال العزيمــة ولكــن تنقصهــم الفــرص الحقيقيــة فــي 

ــراز مهنيتهــم وأدوارهــم فــي المجتمعــات. إب

أنــا أؤمــن أن دور األســتاذ هــو ليــس التعليــم فقــط، وإنمــا االســتفادة 
مــن طالبــه، فهــم يتعلمــون مــن شــخص واحــد، ولكــن األســتاذ يتعلــم مــن 
جميــع طالبــه،   ويمكــن تقي�يــم تجربتــي مــع طالبــي بأنهــا غنيــة جــدا، وفي 

كل يــوم تــزداد خربتــي فــي أمــور عديــدة يطرحهــا الطلبــة، فــكل شــخص 
منهــم لــه خربتــه الفريــدة فــي الحيــاة ومشــاركته فــي إثــراء المعرفــة 
لــدى األســتاذ والطلبــة اآلخريــ�ن، وهــذا مــا أفتخــر  العلميــة والعمليــة 
وأعتــز بــه، لذلــك أتمنــى أن تقــوم المؤسســات األخــرى بفتــح أبوابهــا 
وإعطــاء الفــرص الكافيــة للطلبــة لتقديــم الخدمــات وتطويــ�ر المجتمعــات 
مــن  االجتماعــي  العمــل  وممارســة  أكاديميــة  خــربة  مــن  لديهــم  بمــا 
العمــل  فــي  الماجســتري  برنامــج  يتيــح  حيــث  الميدانــي،  التدريــب  خــالل 
مســريتهم  إتمــام  فــي  للمتخرجــن  الفــرص  مــن  الكثــري  االجتماعــي 

ورســالتهم المهنيــة فــي أي مجتمــع كان.

مــا املشــاريع البحثيــة التــي تعملــني عليهــا عليهــا حاليــا ومــا 

ــة؟  ــدارات القادم ــم اإلص أه

كمــا ذكــرت فــي البدايــة أن كل عمــل بحثــي لــه قصــة كانــت ســببا فــي إنتاجــه، 
فالبحــث األول الــذي قمــت بــه )القتــل علــى شــرف العائلــة( كان نتيجــة لحادثــة 
مريــ�رة إلحــدى صديقــات الطفولــة، وأبحاثــي حــول أحــداث 11 ســبتمرب والتفرقة 
العنصرية والعرقية واإلسالموفوبيا استندت على تجارب العرب والمسلمن 
فــي الغــرب وأمريــكا، واألبحــاث حــول الضغوطــات النفســية التــي يعانــي منها 
آبــاء وأمهــات األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة تســتند علــى تجــارب بعــض 
األشــخاص المقربــ�ن منــي، وأبحــاث الكحــول والمخــدرات بــن طلبــة الجامعــات 
تســتند علــى فقــدان بعــض الشــباب فــي المجتمــع الــذي أعيــش فيــه، والتــي 
تعتــرب مــن آخــر األبحــاث التــي قمــت بهــا، أمــا األبحاث الحاليــة فهي تنحصر في 
عــدة مجــاالت، منهــا دور الديــن والروحانيــة فــي التعامــل مــع مــرض الســرطان، 
والمتفــرع منهــا تحديــد العقبــات والتحديــات التــي تواجههــا المــرأة العرب�يــة 
فــي الكشــف المبكــر لســرطان الثــدي فــي المجتمــع الفلســطيني واألمريكي 
والســعودي، والــذي تعتــرب أول دراســة مقارنــة رياديــة، وحاليــا قمــت بتقديــم 
مشروع بحثي إلى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يتمحور 
حــول تقديــم خدمــات الصحــة النفســية عــن ُبعــد )Tele Mental Health( وحســب 
رأيــي هــو األول مــن نوعــه فــي قطــر، وآمــل أن أبــدأ فــي هــذا المشــروع فــي 

حــال الحصــول علــى المصــادر التمويلية.

كيف تقضني وقتك يف الدوحة؟

الدوحــة تعتــرب مــكان جميــل جــدا، وكنــت أتمنــى أن أجــد الوقــت الكافــي 
الكتشــاف اإلرث الثقافــي القطــري واالســتجمام فــي أماكــن عديــدة قــرأت 
عنهــا مــن خــالل صفحــات اإلنرنــت، والتــي لــم أتمّكــن بعــد مــن زيارتهــا 
والتعــرف عليهــا، وذلــك لعــدم وجــود متســع مــن الوقــت الــذي أقضيــه 
وتعليــم  الميدانــي  والتدريــب  االجتماعــي  العمــل  برنامــج  تطويــ�ر  فــي 
المســاقات. لكــن هنــاك بعــض األحيــان التــي أغتنــم فيهــا الوقــت للخــروج 

مــع بعــض األصدقــاء والزمــالء للعشــاء فــي اإلجــازة األســبوعية.

وكانــت فــرص كثــرية ومناســبات عديــدة مــن خاللهــا تعرفــت علــى الكثــري 
مؤسســات  فــي  آخريــ�ن  ومهنيــ�ن  المهنــة،  نفــس  فــي  الزمــالء  مــن 
المهنيــة  والقــدرات  الكفــاءة  مــن  قــدر  علــى  الدوحــة  فــي  مختلفــة 
البحثــي  المجــال  فــي  معهــم  بالمشــاركة  أقــوم  أن  أتمنــى  والتــي 

االجتماعــي. العمــل  فــي  والتدري�بــي 
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افتتــاح املعرض األول للصور بالتعاون مع بادرة "فون آرت قطر" 
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رعاك الله يا )آرثر( !

د. علي المسرتيحي

أذكــر فــي أول محاضــرة لــي بالفصــل بأحــد مقــررات دراســة الدكتــوراه، وبعــد أن 
انتهــى الدكتــور )آرثــر( مــن عــرض خطــة المســاق التفصيليــة ولمتطلباتــه للطلبة 
المســجلن بالمســاق، وعندمــا اقربــت المحاضــرة مــن نهايتهــا، طلبــت أحــدى 
الزميــالت أن يقــدم للمجموعــة نصيحــة تفيدهــم وتؤثــر بهــم أثنــاء المســاق 
الوقــت  لبعــض  شــاردا  مت�أمــال  مدرســنا  وقــف  عندهــا   .. المســاق  بعــد  ولمــا 

)كعادتــه بمحاضراتــه أحيانــا !(، ثــم أجابهــا:

- هنــاك نصيحــة، ولكنــي أحــب بمــن يطلــب النصيحــة أن يأخــذ بهــا ! )موجهــا طلبــه 
للمجموعــة كلهــا( .. فــردت المجموعــة كلهــا بالموافقــة مــع اإلصــرار، فأجــاب:

- نصيحتي لكم جميعا )وتناول قلما وكتب على اللوح األبيض بخط كبري ..(:

"ابتعدوا عن العلم وال ت�تعلموا" !!

ثم أردف قائال )وقد بدأ وقت المحاضرة ينفذ، وسط ذهولنا !(:

- إن أخذتم بنصيحتي جميعا، لن أَر أحدا منكم المحاضرة القادمة !!

فــي المحاضــرة التاليــة، وقفنــا جميعــا أمــام بــاب قاعتهــا قبــل بدئهــا نتــداول األمر 
مردديــن بالدخــول، فدخــل أمامنــا، وجلــس منتظــرا دخولنــا .. فتوجهــت إليــه وقلــت:

يقــدرون نصيحتــك  "أنظــر! هــم  يــرون:  مــا  إليــك  أنقــل  بــأن  - كلفنــي زمالئــي 
ولكنهــم يرجــون منــك تفســريا لهــذا الطلــب والنصيحــة كــي يقــررون" ! فطلــب 

دخولنــا القاعــة، فدخلنــا .. فتحــدث إلينــا:

"العلم موجع والمعرفة ُمَرة .. والتعمق بهما موجع أكر .. ســت�تعبون بأنفســكم 
وت�تعبــون النــاس .. كمــا ســيتعبكم النــاس حينــا .. وســيكرهونكم أحيانــا .. للمعرفــة 
للعــارف ثمــن .. عليكــم أن تســتعدوا لدفعــة مخرّيي�ن ال مكرهن .. ســتحملون رســالة 

والحمــل ثقيــل .. ســتحلمون كثــريا وســيتبدد مــن أحالمكــم الكثــري .. 

أنتــم تحملــون معــوال أمــام "أصنــام معبــودة" .. ســت�كونون أمــام طريقــن: إمــا 
تحطيمهــا، ولــن تســلموا مــن عبدتهــا .. وإمــا أن تعّلمــوا "عبــدة األصنــام" كيــف 
ثمــن ومقابــل:  للطريقــن   !! أكــرب منهــا  أصنــام  لنحــت  يســتخدمون معولكــم 
العيــش،  )وربمــا( ضيــق  والنبــل  الســمو  عالــم  فــي  درجــات  يرفعكــم  فــاألول 
والثانــي يرفعكــم درجــات فــي عالــم المــادة )وغالبــا( رخــاء العيــش .. هــذا المــكان 
ســينتهي بكــم علــى مفــرق للطريقــن .. فاختــاروا أي الطريقــن ستســلكون؟!"

رعــاك اهلل يــا )آرثــر(، كان درســا عميقــا ربمــا أعمــق بكثــري ممــا تعّلمنــاه بمســاق 
"الفلســفة ومناهــج البحــث" ذلــك الفصــل !! 

الرحلُة رقم دجاجتني املتّجهة إىل الجحيم 

الطالب: دفع اهلل محمد 

ــال محــّرك، وال  ــة، وهــو مركــب خشــبي قديــم ومتهالــك، ب ــٌق بالضّف المركــب عال
أشــرعة، وال ســرات للنجــاة، مربــوط إلــى عشــبة صغــرية ممتــدة الجــذور إلــى 
قــاع األرض الطينيــة المتشــققة. وكان هنــاك علــى بعــد خمســة أمتــار فــي المــاء 
رجــٌل ضخــم لــه رأس مدبــب كــرأس خنزيــ�ر بــري شــرس، مفتــول العضــالت، وكان 
صــدره العــاري يلمــع كأنمــا ُدلــَك بزيــت النخيــل. كان الرجــل يغنــي ويدنــدن بأغنيــات 
القراصنــة وراكبــي البحــر: "أيهــا البحــر المســكن الخائــف، تعــال إلــّي وســيكون 
مصــريك المــوت، تعــال إلــّي وال تخــف، أنــا أنتظــرك عنــد الضفــة، تعــال إلــّي عندمــا 
تغيــُب حبيبتــي.. ســنبتلعك أنــا والوحــدة ". كان يحــاول جاهــدً� ســحب المركــب 
العالــق إلــى المــاء عــن طريــ�ق حبــل طويــ�ل، وعندمــا عجــز عــن ذلــك بعــد محــاوالت 
عديــدة قــال وهــو يعــود إلــى اليابســة: حتــى الــرّب نفســه ال يمكنــه ســحب هــذا 

المركــب. ثــم نــادى علــى رجلــن ليســاعدانه فــي جــرِّ المركــب إلــى المــاء.

وقبــل أن يأتــي الرجــالن كان ســكان القريــة قــد جــاءوا إلــى الضفــة ُمحّملــن 
عــب وكثــرٌي مــن القلــق، عددهــم ال يقــل عــن مائــة فــرد بمــن فيهــم  بالخــوف والرُّ
األطفــال والنســاء. وقفــوا صّفــًا واحــدا أشــبه بقطــار ملتــٍو، بدايتــه عنــد المركــب 
ونهايتــه عنــد شــجرة المهوقنــي المقطوعــة فــي منتصــف القريــة. وكان أحــد 
األطفــال األشــقياء يمســك دجاجــة بكلتــا يديــه، وعلــى مــا يبــدو أن الدجاجــة كانــت 
علــى وشــك أن تبيــض لذلــك كانــت تنقنــق بطريقــة مزعجــة للغايــة، يقفــل الطفــل 
منقارهــا بأصبعيــه، ويضّمهــا إليــه لتهــدأ وتســكت، لكنهــا تنقنق وتنقنــق إلى أن 
تبيــض، تســقط البيضــة علــى األرض وت�تدحــرج دون أن تنكســر وتســتقر بــن شــقن 
طينيــ�ن، فتهــدأ الدجاجــة أخــريً�. لكــن البّحــار ذو الــرأس المدبــب والــذي كان قــد 
ســمع نقيقهــا أتــى إلــى الطفــل، أخرجــه مــن الصــف، أخــذ الدجاجــة منــه وقــال لــه: 
لــن تحتــاج إليهــا بعــد اآلن، ألن المــكان الــذي ســنذهب إليــه ليــس بــه دجاجــات وال 
طيــور، ليــس بــه أم وال أب، وال حتــى أطفــال. ســأل الطفــل وعينــاه الدامعتــن 

راحتــا تراقبــان الدجاجــة التــي نفضــت ريشــها وجــرت نحــو الدغــل:

-إلى أين سنذهب؟

-إلى الجحيم.

ســحبت األم المســكينة طفلهــا وأعادتــه إلــى الصــّف أمامهــا، وأغلقــت أذنيــه 
براحتــي يديهــا كيــال يســمع كالم هــذا البّحــار المجنــون الــذي كان وقتهــا قــد أخــذ 
خطوتــن بمحــاذاة الصــف، وراح يخُطــب فــي النــاس. قــال لهــم وابتســامة شــري�رة 
ارتســمت علــى شــفتيه اليابســتن: "يــا ســكان قريــة الدجــاج األغبيــاء.. الــّرب وحــده 
يعــرُف غبائ�كــم، ثــم أنــا مــن بعــده، أنــا الــذي جئ�ت�كــم مــن وراء البحــر ألخلصكــم مــن 
التوحــش، والتخلــف، وربمــا ســأخلصكم مــن شــيء ال تعرفونــه. وبمــا أن القريــة 
أضحــت غــري صالحــة للعيــش، حيــث يمــوُت النــاس مــن المالريــا، والطاعــون، وذبــاب 
الليــل، ولعنــة الدجاجــات، ولــم تعــد الســماء تمطــر كمــا الســابق فجــف النبــت، 
وعطشــت الحيوانــات وماتــت، لذلــك ســنهجرها إلــى األبــد، وســنذهب.. ســكت 
لربهــة، ثــم أكمــل: ســنذهب إلــى الجحيــم". وبــدأ النــاس يركبــون إلــى المركــب 
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ــب. ورغــم أن المركــب كان صغــريا نوعــًا مــا وال يســُع  ــك فــي صمــت رهي المتهال
هــذا الكــم الهائــل مــن الــّركاب، لكــن البّحــار كان يدفعهــم للركــوب بقــوة ُمــرددا: 

"هــذا المركــب يســُع الجميــع".

بــن األعشــاب الصغــرية، نفضــت ريشــها مجــددً�  وفجــأة ظهــرِت الدجاجــة مــن 
وســارت نحــو المركــب كمــا يفعــل ســكان القريــة اآلن، وعندمــا اقربــت رآهــا الطفل 
أوالً.. ثــم والدتــه المســكينة، وأخــريً� البّحــار الــذي بمجــرد أن وقعــت عينــاه عليهــا 
اقتلــع عشــبة مــن األرض وحــاول أن يصطادهــا، وعندمــا فشــل فــي مهمتــه 
ألن الدجاجــة قفــزت قفزتــن مت�تاليتــن فــي الهــواء، اكتشــف أن الُعشــبة التــي 
اقتلعهــا كانــت ُت�ثّبــُت المركــب ألنــه مربــوط إليهــا بحبــل متــن. وقتذاك بــدأ المركب 
بالت�أرجــح واالنســحاب نحــو المــاء علــى الرغــم مــن أنــه كان عالــٌق بالضفــة، وهــذه 
ــار وســكان القريــة، فالســفينة التــي تمخــر  داللــة للفــأل الســيئ كمــا يظــن البّح
نحــو البحــر بــدون رغبــة قبطانهــا حتمــا ســتغرق. غضــب البّحــار وقــال لنفســه: يبدو 

أن هــذه الدجاجــة ســتغرقنا.

وركــب النــاس إلــى بطــن المركــب بســرعة، وأخــذوا مواقعهــم، األطفــال فــي 
أحضــان أمهاتهــم، الرجــال واقفــون علــى أرجلهــم يمســكون حافــة المركــب بيــد 
وباألخــرى يمســكون الفــراغ. وعندمــا أخــذ المركــب يفــارِق الضفــة شــيئا فشــيئا 
ســمع الجميــع دونمــا اســت�ثناء بمــن فيهــم البّحــار حفيــف أجنحــة الدجاجــة وهــي 

تحــط علــى المركــب.. يبــدو أنهــا طــارت وحلقــت كمــا تحّلــق طيــور البجــع.

وبعــد خمســة عشــر يومــا مــن اإلبحــار، أضحــى العالــم كلــه ســماٌء ومــاٌء زرقاويــ�ن، 
فــي عــرض البحــر ُتختــزل كل األشــياء فــي اللــون األزرق، فــال نــرى غــريه وال نســمع 
غــريه، نستنشــقه، نحتويــه ويحتوينــا.. لدرجــة أننــا عندمــا نغمــض أعيننــا نحلــم بــه. 
وفجــأة الحــت فــي األفــق ســحابة زرقــاء بيضاويــة الشــكل وراح الــّركاب يحملقــون 
إلــى  تســللت  التــي  الدجاجــة  وكانــت  وُمقلقــة،  رتيبــة  مت�كــررة،  بصــورة  فيهــا 
المركــب علنــًا تقبــع فــي أحضــان ذاك الطفل الشــقي الــذي راح يخفيها عــن البّحار، 

وألن البحــار كان علــى علــم بــكل شــيء يحــدث داخــل المركــب، تــرك موقعــه وجــاء 
إلــى الطفــل محدقــا فيــه بعينيــه الشــري�رتن، أخــذ الدجاجــة منــه بالقــوة، ناثــرً� 
بقوتــه تلــك نتفــًا مــن ريــش الدجاجــة علــى الســطح. أمســك بالدجاجــة وألقاهــا 

فــي المــاء.. ُمــرددا بمتعــة خاصــة: ال مــكان للدجاجــات بيننــا.

البحــار نقيــق دجاجــة قــادم مــن  إلــى المقدمــة، ســمع  فــي طريــ�ق عودتــه 
الخلــف، إذ أن الســحابة البيضاويــة أمطــرت دجاجــة كبــرية لــم ُيــَر مثلهــا مــن قبــل، 
لــم يســمع عنهــا القراصنــة والبّحــارة أبــدً�، ولــم تحــِك عنهــا الجــدات فــي القريــة. 
انتشــلت الدجاجــة األخــرى مــن المــاء، ثــم حطــت علــى ســطح المركــب الخشــبي 
المتهالــك، وعــن طريــ�ق منقارهــا الحــاد الــذي يشــبه منقــار نّقــار الخشــب أحدثــت 
فيــه ثقبــا كبــريً� اندفــع منــه المــاء إلــى بطــن المركــب. ودّب الخــوف فــي نفــوس 

الــركاب والمركــب ينســحب إلــى األســفل، صرخــوا، بكــوا، تمنــوا، ولكــن..

المــوت  هــو  وهــا  المــوت،  مــن  هربــًا  قريتهــم  تركــوا  الجميــع،  ســيغرق  اآلن 
يالقيهــم فــي عــرض البحــر، ال فــرق بــن طفــل أو امــرأة أو رجــل، ال رحمــة بشــيخ أو 
بشــاب، مــن يعبــث مــع الدجــاج خاســر، البّحــار كان الســبب، وهــا هــي لعنــة الدجــاج 
تحــل علــى الجميــع. وحلقــت الدجاجتــن لمســافة معقولــة فــي الفــراغ البحــري 
ــا األفــق، أمــا المركــُب فقــد  المجنــون واســتحالتا إلــى ســحابتن بيضاويتــن زّينت

انســحب إلــى قــاع البحــر المظلــم.. ومــن هنــاك..  ســيّتجه إلــى الجحيــم.

"تقــول األســُطورة: الجحيــم ُدجاجتــن، واحــدة عنــد طفــل، واألخــرى بيضــٌة معّلقــة 
فــي الســماء".
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقراحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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