
1

اقرأ يف هذا العدد

الربوفيسورة أمرية بينسون تحارض حول "اإلمرباطوريات الرببرية يف املغرب".	 

معهد الدوحة للدراسات العليا يحتفي بالكتاب يف يومه العاملي.	 

زيارة ملركز مشــريب إلثراء املجتمع و محارضة حول إعادة إعامر املعامل الثقافية.	 

فعاليات نادي الكتابة األدبية  .	 

املعهد يف اإلعالم

محارضة وزير التعليم العايل والبحث العلمي األردين د. عادل الطوييس

 وكالة األنباء القطرية  وكالة األنباء األردنية )برتا(  

 صحيفة العريب  صحيفة الرأي األردنية   

 صحيفة الوطن

 لقاء مع الدكتور نبيل خطّاب )صحيفة العرب(

 معهد الدوحة للدراسات العليا يحتفي بالكتاب )صحيفة الراية(

 مشاركة الدكتور إبراهيم فريحات يف منتدى الجزيرة

أقالم

 الدكتور عيل املسرتيحي : واقع املعرفة بالعامل العريب 

 دفع الله حسن: ملاذا علينا أن نقرأ..؟ نقرأ لنزداد جامالً.!

 عبد العزيز الخاطر: معهد الدوحة للدراسات

zajel@dohainstitute.edu.qaنرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 
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عدسة حوار العددتصميمإشراف
سكينة أجعوطزكريا بخوشفاطمة الصالتخالد وليد محمود

وزير التعليم العايل والبحث العلمي األردين يحارض يف معهد الدوحة للدراسات العليا

حوار العدد

نســتضيف فــي هــذا العــدد الدكتــور عبــد الوهــاب األفنــدي، عميــد كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. وكان قــد 

شــغل منصــب رئيــس برنامــج العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة )2017-2015(، ومنســق برنامــج اإلســام والديمقراطيــة بمركز دراســات الديمقراطية 

بجامعــة وستمنســر، لنــدن منــذ عــام 1998. عمــل دبلوماســيا فــي الخارجيــة الســودانية )1997-1990(، وصحفيــا فــي بريطانيــا، حيــث تولــى إدارة ورئاســة 

ــ�ج، وجامعــة نورثويســرن بشــيكاغو، وجامعــة  ــ�ر عــدة مطبوعــات )1990-1982(. وعمــل أســتاذا/باحثا زائــرا فــي معهــد كريســتيان ميكلســن بالرنوي تحري

أكســفورد وجامعــة كامريــدج والمعهــد الدولــي للفكــر والحضــارة اإلســامية بماليزيــا. حاضــر فــي العديــد مــن كــرى الجامعــات فــي خمــس قــارات.
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http://alrai.com/article/10434914/محليات/الطويسي-الطلبة-القطريون-مرحب-بهم-في-الجامعات-الأردنية
http://www.al-watan.com/news-details/id/134707
https://www.alaraby.co.uk/society/2018/4/29/الطويسي-تسهيلات-للطلبة-القطريين-في-الجامعات-الأردنية
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استضاف معهد الدوحة للدراسات العليا يوم األحد 29 نيسان/ أبري�ل 2018 
وزيــ�ر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنــي الدكتور عادل الطويســي 
الــذي ألقــى محاضــرة بعنــوان "التعليــم العالــي فــي األردن؛ مســرة نحــو 
العالميــة"، بحضــور ســعادة الدكتــور محمــد بــن عبــد الواحــد الحمــادي وزيــ�ر 
التعليــم والتعليــم العالــي فــي دولة قطــر، والدكتور عزمي بشــارة رئيس 

مجلــس أمنــاء المعهــد، وجمــع مــن األكاديميــ�ي واألســاتذة والطــالب.

افت�تــح الدكتــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس المعهــد بالوكالــة المحاضــرة 
ــًرا بنجاعــة التشــبيك المؤسســي بــي المعهــد ومؤسســات التعليــم  مذّك
زيــارة  أن  إلــى  التشــبيك، مشــًرا  هــذا  تدعيــم  وآليــات  األردنيــة  العالــي 
الدكتــور الطويســي ت�أتــي تجســيًدا لتقــارب فــي الــرؤى فــي حقــل التعليــم 
العالــي، وهــي فخــٌر للمعهــد الــذي اســتطاع خــالل فــرة وجيــزة أن يعمــل 
علــى الســاحات الوطنيــة واإلقليميــة والعرب�يــة علــى اســتقطاب كــوادر 
متميــزة، مــن أكاديميــ�ي وطــالب وإداريــ�ي، بعضهــم مــن األردن، ليشــاركوا 

فــي تحقيــق أهدافــه.

مــن جهتــه، اســتهل الدكتــور عــادل الطويســي محاضرتــه بالحديــث عــن 
الرقــي التعليمــي الــذي يتميــز بــه معهــد الدوحــة للدراســات العليــا رغــم 
حداث�تــه، كمــا أثنــى علــى المعهــد لتنظيمــه هــذه المحاضــرة، وأوضــح مــدى 
ترحيــب األردن بالعالقــات بــي مؤسســاته والمؤسســات القطريــة عامــة 

ومعهــد الدوحــة خاصــة.

ــ�ر فــي مقدمتهــا علــى العنايــة الموجهــة لالهتمــام  وركــزت كلمــة الوزي
بــرأس المــال البشــري، مســتدًل بمقولــة الملك الحســي "اإلنســان أغلى ما 
نملــك"، وعلــى إثــره جــاء الهتمــام بالمؤسســات القائمــة علــى المــوارد 
البشــرية والمتمثلــة فــي وزارتــي الرب�يــة والتعليــم، والتعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي إضافــًة إلــى وزارة العمــل. 

بــدأ فــي األردن فــي  العالــي  التعليــم  أّن  الطويســي  الدكتــور  وأوضــح 
منتصف الخمســينيات من القرن الماضي بدور المعلمي في عمان ورام 
اهلل، إل أّن التحــول الكبــر حــدث فــي عــام 1962 بإنشــاء الجامعــة األردنيــة 
ليصــل عــدد الجامعــات األردنيــة اليــوم إلــى 32 جامعــة، منهــا عشــر جامعــات 
حكوميــة و22 جامعــة خاصــة يــدرس فيهــا 291 ألــف طالــب؛ 50 ألًفــا منهــم 
ــا، إضافــة إلــى وجــود 41 كليــة تقنيــة متوســطة  يتّمــون دراســاتهم العلي

وســبع كليــات تحــت اإلنشــاء تــّم الرخيــص للقطــاع الخــاص بإقامتهــا. 

وعــّرج الدكتــور الطويســي علــى الطــالب الوافديــن. وخــّص بالذكــر عــدد 
الطــالب القطريــ�ي فــي األردن، والبالــغ عددهــم 1404 طــالب، وأبــان عــن 
نيتــه رفــع هــذا العــدد؛ إذ أشــار إلــى أن أبــواب الجامعــات األردنيــة مفتوحــة 
لســتقبال الطــالب القطريــ�ي الراغبــي فــي اللتحــاق بالجامعــات األردنيــة، 
وأّن األردن يرحــب بــكل الطــالب الوافديــن مــن الــدول العرب�يــة واألجنبيــة، بمــا 

فيهــا دولــة قطــر الشــقيقة.

وقــال الطويســي بخصــوص الطــالب الوافديــن، إّن الهــدف اإلســراتيجي 
هــو زيــادة العــدد مــن 40 ألــف طالــب إلــى 70 ألًفــا بحلــول عــام 2020؛ أي مــا 
نســبته %25 مــن الطــالب، مشــًرا إلــى طمــوح الــوزارة إلــى اســتقطاب مزيــد 
ــ�ز مكانــة الجامعــات األردنيــة فــي التصنيفــات العالميــة  مــن الطــالب لتعزي
التــي تشــرط وجــود %25 مــن الطــالب األجانــب علــى األقــل فــي الجامعــة.

هــذا وقــد اســتقبل الدكتــور عزمــي بشــارة رئيــس مجلــس أمنــاء معهــد 
عــادل  الدكتــور  مكتبــه  فــي  اليــوم  صبــاح  العليــا  للدراســات  الدوحــة 
المعهــد  رئيــس  معالــي  ســليمان  ياســر  الدكتــور  بحضــور  الطويســي، 
اإلداريــة  للشــؤون  الرئيــس  نائــب  المفتــاح  هنــد  والدكتــورة  بالوكالــة، 
والماليــة، والدكتــور محمــد المصــري المديــر التنفيذي فــي المركز العربي 
لألبحاث ودراســة السياســات، إضافًة إلى القائم بأعمال الســفارة األردنية 

فــي قطــر الســيد أمجــد مبيضــي.

وزير التعليم العايل والبحث العلمي األردين يحارض يف معهد الدوحة للدراسات العليا
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الربوفيسورة أمرية بينسون تحارض حول 

"اإلمرباطوريات الرببرية يف املغرب"

نظــم برنامــج التاريــ�خ بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الثالثــاء 10 أبريــ�ل 
2018 ، محاضــرة بعنــوان "اإلمرباطوريــات الرببريــة فــي المغــرب )شــمال 
إفريقيــا( فــي العصــور الوســطى" قدمتهــا الربوفســورة أمــرة بينســون؛ 
المحاضــرة فــي قســم التاريــ�خ والثقافــة المغارب�يــة فــي جامعــة كامربيــدج 
والزميلــة فــي معهــد ماكدلــي"، حيــث تولــى إدارة المحاضــرة الدكتــور عبــد 

الحميــد هنيــة رئيــس برنامــج التاريــ�خ.

قدمــت بينســون عرضــا مفصــال ألجــزاء مــن كتابهــا المعنــون بـ"إمرباطوريــات 
الموحديــن والمرابطــي"، وقــد ركــزت بشــكل أســاس في عرضهــا على تاري�خ 
هاتــي اإلمرباطوريتــي اللتــان تعتــربان واحدتــان مــن أهــم األســر الرببريــة 
الحاكمــة شــمال إفريقيــا واألندلــس- فــي القرنــي الحــادي عشــر والثانــي 
عشــر - مؤكــدة علــى ضــرورة إيــالء األهميــة إلــى دراســة التاريــ�خ المغاربــي، 
خصوصــا فــي عهــد الموحديــن الذيــن ينظــر إليهــم علــى أنهــم مــن شــمال 
إفريقيــا، والقصــد مــن ذلــك بحــث طبيعــة عالقتهــم مــع أنظمــة الحكــم 

المعاصــرة لهــم آنــذاك.

بمــا يعنيــه ذلــك مــن  المجــال،  البحــث فــي هــذا  أن  بينســون   واعتــربت 
دراســة تاريخهــم وإعــادة كتابتــه يســتدعي الدقــة والموضوعيــة، إذ يجــد 
الباحــث نفســه عنــد مفــرق طــرق بــي النظــر إليهــم مــن منظــور الموقــف 

اإلســالمي أو منظــور محلــي.

وأكــدت بينســون أن المفكــر والمــؤرخ عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، خصوصــا 
كتابــه العــرب، كان نقطــة النطــالق فــي كتابهــا، خصوصــا لفهــم أنظمــة 
ــ�خ المحلــي  الحكــم الخاصــة بهــذه األســر الحاكمــة ليــس مــن منظــور التاري
ولكــن مــن منظــور تاريــ�خ كونــي، حيــث كان لــكل مــن الموحديــن والمرابطــي 
عالقــة بالعديــد مــن اإلمرباطوريــات المســلمة فــي مناطــق أخــرى وكذلــك 

ــات المســيحية. ببعــض المرباطوري

وبت�أكيدهــا علــى ضــرورة تفكيــك هــذه اإلمرباطوريــات كل علــى حدة بهدف 
تحديــد أهــم مــا ميــز كل واحــدة، أبــرزت الربفيســورة بينســون اإلنجــازات التي 
تــم تحقيقهــا فــي تلــك الفــرة الزمنيــة التــي عاشــوها وفــي المنطقــة 
الجغرافيــة التــي انتشــروا فيهــا، كمــا ركــزت علــى بعــض الشــخصيات التــي 
مختلــف  فــي  إنجازاتهــم  أهــم  علــى  وكــذا  الفــرة،  هــذه  فــي  تميــزت 

ــة. ــة والمعماري ــة والتجاري ــة واإلداري المجــالت الفكري

أهــم  علــى  عرضهــا  ختــام  فــي  بينســون  الربوفيســورة  عرجــت  فيمــا 
ــم اإلســالمي وهــذه  ــة التــي ميــزت التفاعــل بــي العال المحطــات التاريخي
المنطقــة مــن جهــة ومــع المســيحي�ي مــن جهــة أخــرى، والتــي انتهــت 
بأســلمة هــذه المنطقــة وبالتالــي اندماجهــا التــام بالعالــم اإلســالمي. 
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معهد الدوحة للدراسات العليا يحتفي بالكتاب يف يومه العاملي

ــ�ل 2017،  ــا الثنــي 23 نيســان/ أبري نظمــت مكتبــة معهــد الدوحــة للدراســات العلي
المعــرض الثانــي للكتــاب بمشــاركة عــدد مــن المؤسســات الثقافيــة والمكتبــات 

فــي قطــر ضمــن أنشــطة رواقهــا الثقافــي الشــهري.

وت�أتــي أنشــطة الــرواق الثقافــي لمكتبــة معهــد الدوحــة ضمــن أســبوع القــراءة 
احتفــال باليــوم العالمــي للكتــاب الــذي يوافــق 23 أبريــ�ل مــن كل عــام. 

ويشــارك فــي المعــرض الــذي يســتمر ثالثــة أيــام، إلــى جانــب مكتبــة معهــد الدوحــة 
والمركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، ســت دور نشــر محليــة وموزعــي 
محلي�ي هي دار روزا للنشر، مكتبة كلمات، دار الثقافة للطباعة والنشر، دار الوتد 
ــاك. وقــد شــاركت مكتبــة معهــد  ــات، وفن ــع، شــركة الواحــة لخدمــات المكتب للتوزي
الدوحــة بمجموعــة مــن الكتــب المســتعملة التي وصلتها عــن طري�ق التربعــات من 
أفــراد ومؤسســات حتــى يســتفيد منهــا المجتمــع األكاديمي من باحثــي الدراســات 

العليــا وطــالب الجامعــات فــي قطــر وأيضــا أفــراد المجتمــع بشــكل عــام. 

وفــي هــذا الســياق قالــت وفــاء الجمالــي منســقة المعــرض أن المعهــد باعتباره 
مؤسســة أكاديميــة ارتــ�أت أن ت�كــون جــزءا مــن احتفــال واحتفــاء عالميــ�ي بالكتــاب، 

فالهــدف األبــرز مــن هــذه التظاهــرة الثقافيــة هــو تعزيــ�ز مكانــة الكتــاب الورقــي 
فــي ظــل انتشــار الكتــاب اإللكرونــي، وتعزيــ�ز مكانــة المكتبــات فــي المجتمــع 
ومســاعدتها لتقديــم مــا لديهــا مــن مصــادر للمعرفــة وتيســر وصــول الباحثــي 

إليهــا خاصــة مــن المجتمــع األكاديمــي.

وأوضحــت الجبالــي أن مــا يميــز معــرض معهــد الدوحــة للكتــاب عــن غــره مــن 
المعــارض هــو أنــه اهتــم بالكتــاب المســتعمل، كمــا أنــه يســتضيف ثلــة مــن دور 
النشــر النشــيطة والتــي تصــدر كتبــا من مختلــف التخصصات وبلغــات مختلفة هي 
العرب�يــة والنجليزيــة والفرنســية، إلــى جانــب كتب أطفــال هذه الفئة التي ينبغي 

ترب�يتهــا علــى ثقافــة القــراءة وزرع حــب الكتــاب فــي قلوبهــا.

يشــار إلــى أن منظمــة األمــم المتحــدة للرب�يــة والعلــم والثقافــة "اليونســكو" 
قــد اختــارت الثالــث والعشــري�ن مــن أبريــ�ل عــام 1995 يومــا عالميــا للكتــاب وحقــوق 
المؤلــف تعبــرا عــن تقديــر العالــم أجمــع للكتــاب والمؤلفــي وذلــك عــن طريــ�ق 
تشــجيع القــراءة بــي الجميــع وبشــكل خــاص بــي الشــباب وتشــجيع است�كشــاف 
المتعــة مــن خــالل القــراءة وتجديــد الحــرام للمســاهمات التــي ل يمكــن إلغاؤهــا 
لــكل الذيــن مهــدوا الطريــ�ق للتقــدم الجتماعــي والثقافــي لإلنســانية جمعــاء.
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زيارة ملركز مشريب إلثراء املجتمع

ومحارضة حول إعادة إعامر املعامل الثقافية

ضمــن مســاق إعــادة اإلعمــار والتنميــة مــا بعد الحــرب الذي يقدمه الربوفيســور 
ســلطان بــركات فــي برنامــج دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني، نظــم الربنامــج 

يــوم  15 ابري�ل/نيســان، زيــارة لمركــز مشــرب إلثــراء المجتمــع. 

ــارة، قــدم الربوفيســور ســلطان بــركات المحاضــرة الدراســية  وخــالل الزي
"مشــرب  مــع  التنســيق  وتــم  الثقافيــة،  المعالــم  إعمــار  إعــادة  حــول 
ــا رائــًدا لكيفيــة إعــادة إحيــاء وإعمــار  العقاريــة" باعتبارهــا نموذًجــا قطريًّ
المناطــق التاريخيــة بطريقــة ترعــى الماضــي وتطــوره ليواكــب احتياجــات 

الواقــع والمســتقبل. 

وي�جســد مركــز مشــرب إلثــراء المجتمــع تاريــ�خ قطــر و تطورهــا و يقــدم 
تعريفــًا بماضيهــا وحاضرهــا و خططهــا الطموحــة فــي أن ت�كــون فــي 

طليعــة الــدول المعروفــة بالبتــ�كار و التميــز و الســتدامة. 

بــدأ برنامــج الزيــارة بتعريــف عــام عــن مشــروع مشــرب مــن قبــل األســتاذ 
مشــعل العبــد اهلل، المســؤول عــن مركــز مشــرب إلثــراء المجتمــع. وبعــد 
شــكر مركز مشــرب على الســتضافة وحســن الرتيب، قدم الربوفيســور 

ســلطان بــركات الجــزء األول مــن المحاضــرة، تلتهــا جولــة تفصيليــة امتــدت 
ألكــر مــن ســاعة فــي أرجــاء المركــز، تمكــن خاللهــا الطــالب مــن فهــم 
التحديــات التــي تواجــه مشــروع مشــرب مــن حيــث التــوازن بــي المــردود 
القطــري،  والحضــاري  الثقافــي  الجوهــر  علــى  والحفــاظ  القتصــادي 
كمــا تعــرف الطــالب أكــر علــى دولــة قطــر وتراثهــا مــن خــالل العديــد 
مــن التحــف و الصــور و اللوحــات و الشاشــات التفاعليــة التــي يعرضهــا 
المركــز. كمــا تمكــن الطــالب خــالل الجولــة مــن التعــرف علــى فــن العمــارة 
المميــز لقطــر و تراثهــا الغنــي مــن خــالل الصــور و األدوات المنزليــة و 
المجســمات المعماريــة و الوســائط التفاعليــة التــي تســلط الضــوء علــى 

العنصــر البشــري الــذي يجســد بحــق هــذا الــراث الغنــي.

واخت�تمــت الزيــارة بعــد أن قــدم الربوفيســور ســلطان الجــزء الثانــي مــن 
المحاضــرة، واتاحــة الفرصــة للنقــاش والســتماع لــردود فعــل الطــالب 
إعمــار  إعــادة  إطــار  فــي  فهموهــا  وكيــف  الزيــارة  مــع  وتفاعلهــم 

والراثيــة.  الثقافيــة  المواقــع 
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الدكتور عبد الوهاب األفندي لنرشة "زاجل": 

فكرة معهد الدوحة هي الحلم الذي ظل يراود املفكرين واألكادمييني العرب منذ عقود.

أجرى الحوار: الطالب زكرياء بخوش.
نســتضيف فــي هــذا العــدد الدكتــور عبــد الوهــاب األفنــدي، عميــد كليــة 
العلــوم الجتماعيــة واإلنســانية فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. 
السياســية والعالقــات  العلــوم  برنامــج  رئيــس  قــد شــغل منصــب  وكان 
الدوليــة )2017-2015(، ومنســق برنامــج اإلســالم والديمقراطيــة بمركــز 
 .1998 عــام  منــذ  لنــدن  وستمنســر،  بجامعــة  الديمقراطيــة  دراســات 
عمــل دبلوماســيا فــي الخارجيــة الســودانية )1997-1990(، وصحفيــا فــي 
بريطانيــا، حيــث تولــى إدارة ورئاســة تحريــ�ر عــدة مطبوعــات )1982-1990(. 
بالرنويــ�ج،  ميكلســن  كريســتيان  معهــد  فــي  زائــرا  أســتاذا/باحثا  وعمــل 
وجامعــة نورثويســرن بشــيكاغو، وجامعــة أكســفورد وجامعــة كامربيــدج 
فــي  حاضــر  بماليزيــا.  اإلســالمية  والحضــارة  للفكــر  الدولــي  والمعهــد 

العديــد مــن كــربى الجامعــات فــي خمــس قــارات.. 

دكتور عبد الوهاب األفندي، عرفنا قليال عن نفسك 

ربمــا يكــون مــن المفيــد أن أتحــدث عــن جوانــب مــن رحلتــي التعليميــة كوننــا 
فــي مؤسســة تعليميــة، حيــث تلقيــت تعليمــي حتــى الثانــوي فــي مدينــة 
بربــر، مســقط رأســي، فــي شــمال الســودان. ولكــن فــي الســنة األخــرة مــن 
المرحلــة الثانويــة، تركــت الدراســة وعملــت صحفيــًا. كان بعــض الســبب هــو 
إغــالق المدرســة بســبب مظاهــرة مناهضــة للســلطة، أعــرف بمســؤوليتي 
الشــخصية عنهــا. ولكنــي قدمــت لالمتحــان فــي وقتــه، ثــم التحقــت بكليــة 
اآلداب فــي جامعــة الخرطــوم. بــدأت بدراســة اللغــات، حيــث أضفــت إلــى 
العرب�يــة واإلنجليزيــة الفرنســية والروســية. ولكننــي اخــرت فــي الســنة 
الثانيــة دراســة الفلســفة بــدلً مــن الروســية. وفــي تلــك الســنة أغلقــت 
الجامعــة أيضــَا، وهــذه المــرة لــم أكــن مســؤولً. عندهــا التحقــت بشــركة 
طــران وأرســلت للتدريــب فــي بريطانيــا والوليــات المتحــدة، وبعــد عودتــي، 
عــاودت الدراســة الجامعيــة مــع اســتمراري بالعمــل كطيــار، حيــث تخرجــت من 
قســم الفلســفة وعينــت فــي ســلك التدريــس هنــاك. انتقلــت بعدهــا إلــى 
بريطانيــا، حيــث عملــت مــرة أخــرى بالصحافــة، وأكملــت دراســة الماجســتر 
والدكتــوراه بتمويــ�ل ذاتــي. بعــد ذلــك عملــت فــي الســلك الدبلوماســي 
الســوداني لعــدة ســنوات، قبــل أن أعــود إلــى الحيــاة األكاديميــة باحثــًا 
ومحاضــرًا فــي جامعــة وستمنســر. وكان التحاقــي هنــاك بمركــز دراســات 
الديمقراطيــة، الــذي أنشــأه بروفيســور جــون كــي، أحــد الــرواد فــي دراســة 
المجتمــع المدنــي ودراســات الديمقراطيــة عمومــًا. وكان المركــز حينهــا 
شــعلة متقــدة مــن النشــاط الفكــري واألكاديمــي، ومنطقــة التقــاء لتيــارات 
متعــددة فــي الفكــر السياســي. فقــد ضــم فــي رحابــه شــانتال مــوف، وهــي 
رائــدة مــن رواد تجديــد الفكــر السياســي، وبــاري بــوزان، مؤســس مدرســة 
كوبنهاغــن للدراســات األمنيــة مــع أولــي ويفــر، واللــورد بيكــو باريــك، أحــد 
رواد دراســة التعدديــة الثقافيــة. وقــد التقينــا فــي رحابه بثلة من كبــار رموز 
العلم من الشــرق والغرب، منهم تشــارلز تيلور، وريتشــارد رورتي، وأغنيس 
هيلــر، وغيتــاري ســبيفاك، وبرونــو لتــور، وأشــيش نانــدي، وبرنــارد كريــك، 
ومحمــد أركــون، وعبدالكريــم ســوروش، وكوينتــي ســكيرن، والقائمــة تطــول.

"اإلســالم  برنامــج   1998 عــام  فــي  المركــز  فــي  أسســت  قــد  وكنــت 
والديمقراطيــة"، الــذي اهتم بدراســة التحديات التــي تواجه الديمقراطية 
العربــي خاصــة والعالــم اإلســالمي عامــة، ونشــرت فــي  العالــم  فــي 
إطــاره العديــد مــن الدراســات، كمــا كان يعقــد مؤتمــرات ســنوية تناقــش 
كل مــا يتعلــق بالديمقراطيــة فــي منطقتنــا، نظريــًا وعمليــًا. وأعتقــد أن 
مركــز دراســات الديمقراطيــة أعطــى النمــوذج لكيفيــة إعــالء قيمــة العلــم 

لذاتــه، وفــي نفــس الوقــت تســخره لخدمــة اإلنســانية.
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مــاذا وقــع اختيــار الدكتــور عبــد الوهــاب األفنــدي عــى معهــد 
الدوحــة؟ 

فكــرة معهــد الدوحــة هــي الحلــم الــذي ظــل يــراود المفكريــ�ن واألكاديميــ�ي 
العــرب منــذ عقــود. وحقيقــة فإننــا منــذ أن ســمعنا مــن الصديــق الدكتــور 
عزمــي بشــارة عــن فكــرة المعهــد، ثــم تابعنا تحوله إلــى واقع، ونحــن ل نكاد 
نصــدق أن هــذا الحلــم قــد أصبــح حقيقــة، وأن هنــاك اليــوم مؤسســة توفــر 
للطالب واألســاتذة مســاحة نادرة في وطننا العربي للتعمق في مجالت 
العلــوم الجتماعيــة واإلنســانيات، ومناخــًا يشــجع اإلبــداع واإلنتــاج فــي هذه 
المجــالت بصــورة لــم يســبق لهــا مثيــل. ونحــن إذ نشــكر دولــة قطــر علــى 
تحقيــق هــذا الحلــم العربــي القديــم المتجــدد، نــرى اللتحــاق برحابــه شــرفًا 
وفرصــة للمشــاركة فــي صناعــة التاريــ�خ. وعليــه فــإن الســؤال ل يحتــاج حتــى 
أن يســأل، ألن اإلنســان عندمــا يجــد مــا كان يحلــم به يتحقق علــى األرض، وي�جد 

فرصــة للمشــاركة فــي جعلــه حقيقــة، فإنــه ل يمكــن أن يــردد..

مــا هــي أهــم املشــاريع البحثيــة التــي عملــت وتعمــل عليهــا 

حاليــا، ومــا أبــرز إصداراتــك القادمــة؟

الزميــل  أعمــل حاليــًا علــى عــدة مشــاريع، أولهــا مشــروع مشــرك مــع 
الدكتــور خليــل العنانــي وعــدد مــن الزمــالء مــن المعهــد والمركــز وآخريــ�ن 
مــن خارجــه،  يتنــاول حالــة التنظــر للتحــول الديمقراطــي من منظــور نقدي. 
ويهــدف المشــروع، الــذي ينفذ تحت مظلة مشــروع المركــز العربي لألبحاث 
ودراســة السياســات حــول التحــولت الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي، 
إلــى اســتخالص العــرب مــن التجــارب العرب�يــة الحديثــة )خاصــة تجــارب الرب�يــع 
العربــي( فــي الصــراع مــن أجــل التحــرر والديمقراطيــة، لنقــد وإعــادة صياغــة 
نظريــات النتقــال الديمقراطــي. وإنجــاز هــذا المشــروع سيشــكل إضافــة 
مهمــة للمعرفــة فــي هــذا المجــال. أمــا المشــروع الثانــي فهــو مشــروع 
العلــوم  أزمــة  ويعالــج  بالمعهــد،  البحثيــة  المشــاريع  مظلــة  تحــت  يقــع 
ــة التــي يبحثهــا  ــة. والفرضي ــا منهجي السياســية المعاصــرة مــن عــدة زواي
هــي أن فشــل العلــوم السياســية فــي التنبــؤ بأحــداث المنطقــة الجســام 
يشــر إلــى خلــل مهــم فــي المنهجيــة. وقــد قمــت فــي مــارس مــن هــذا 
ــا،  العــام بإلقــاء ورقــة فــي مؤتمــر رابطــة الدراســات السياســية بربيطاني
ت�تنــاول بتوســع المآخــذ علــى تخصــص العلــوم السياســية ومناهجــه، وتفند 
بعــض الفراضــات التــي تقــوم عليهــا، وتقــرح تعديــالت مهمــة فــي عــدة 
مجــالت. وكان هــذا هــو المنــرب المناســب، ألن موضــوع مؤتمــر الرابطــة 
هــذا العــام كان يتجــه إلــى إثــارة اإلشــكالت التــي تواجــه التخصــص فــي 
هــذا الزمــان المضطــرب. أمــا المشــروع الثالــث، فيتنــاول قضيــة الهويــة 
والمواطنــة فــي إطــار الســجالت والصراعــات السياســية الدائــرة حاليــًا في 
الســودان. وهــذا المشــروع هــو هــم شــخصي إضافــة إلــى كونــه اهتمامــًا 
أكاديميــًا، حيــث يهــدف إلــى التصــدي لقضايــا راهنــة ومشــاكل فــي الواقــع.

مــن رئاســة قســم العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة إىل 

ــف  ــد. كي ــانية باملعه ــة واإلنس ــوم االجتامعي ــة العل ــامدة كلي ع

تقيــم هــذه التجربــة؟ 

اإلداريــة، لعتقــادي  المهــام  تجنــب  فــي  أجتهــد  لفــرة طويلــة  ظللــت 
أنهــا تصــرف الباحــث عــن همــه األســاس فــي البحــث والتدريــس. ولكنهــا 
ظلــت تطاردنــي ســواء فــي عملــي فــي الطــران، حيــث أســندت إلــى إدارة 

العمليــات الجويــة فــي الشــركة التــي عملــت بهــا، أو فــي دار النشــر التــي 
عملــت بهــا فــي بريطانيــا، حيــث كنــت مســؤوًل عــن أربعــة إصــدارات بلغتــي. 
بعنــاد  رفضــت  حيــث  الدبلوماســي،  المجــال  فــي  كان  الوحيــد  نجاحــي 
المهــام  أن  التجربــة  بعــد  اآلن  أرى  الســفر. ولكنــي  أتولــى منصــب  أن 
اإلداريــة ل تقــل أهميــة بالنســبة إلنجــاح أي مشــروع كبــر ممــا نعتــربه 
"العمــل فــي الخطــوط األماميــة". فــوراء كل إنجــاز بحثــي أو تدريســي 
مهــم، عمــل مكثــف يجــري وراء الكواليــس، ل يمكــن أن يتحقــق ذلــك اإلنجاز 
بدونــه. وفــي هــذا المقــام، أود أن أشــيد بزمالئنــا وزميالتنــا فــي الجانــب 
اإلداري مــن المعهــد، بــدءًا بالمســاعدات اإلداريــات فــي الكليــة، ومــرورًا 
وتقنيــة  ماليــة  مــن  المختلفــة  اإلدارات  فــي  والزميــالت  الزمــالء  بــكل 
وغرهــا، حيــث يعمــل هــؤلء فــي صمــت، ول نعــرف حجــم مــا ينجزونــه إل 
عندمــا نواجــه مشــكلة. مــن جانبــي يســعدني أن أكــون فــي خدمــة زمالئي 
وطالبــي فــي هــذا الموقــع، بتهيئــة الجو المناســب لهــم لتحقيق أقصى 
مــا يطمحــون إليــه مــن إنجــاز، وتذليــل العقبــات التــي تواجههــم. وبالطبــع 
هنــاك تحديــات كــربى تواجهنــا وواجهتنــا فــي مختلــف المراحــل، وهــي 
تحديــات تمتحــن الصــرب، وت�تطلــب التفكــر الخــالق مــن أجــل التصــدي لهــا، 
وأهــم مــن ذلــك تعــاون الجميــع طالبــًا وأســاتذة وإداريــ�ي، والعمــل بــروح 
فريــ�ق واحــد همــه تحقيــق الطموحــات التــي قــام عليهــا هــذا الصــرح. 
وقــد كنــت شــخصيًا  أتخــوف مــن أن تشــغلني الهمــوم اإلداريــة عــن البحــث 

والتدريــس، وهــو مــا لــم يحــدث، حتــى اآلن علــى األقــل.

ونحــن عــى أبــواب تخريــج طلبــة الدفعــة الثانيــة ملعهــد 

للطلبــة املتخرجــني؟ رســالتك  هــي  مــا  الدوحــة، 

نصيحتــي لطالبنــا هــي أل يجعلــوا أي عقبــة مؤقتــة تحــد مــن طموحاتهم، 
وأل يكــون لطموحهــم ســقف. وي�جــب أن ينظــروا إلــى الجانــب اإليجابــي 
فــي تجربتهــم فــي المعهــد، وأن يقيمــوا مــا أنجــزوه بمــا يســتحق مــن 
فــي  يجتهــدوا  وأن  حلــوا،  حيثمــا  للمعهــد  ســفراء  يكونــوا  وأن  تقديــر، 
تشــجيع غرهــم لالســتفادة مــن الفرصــة التــي حالفهــم الحــظ لقتناصهــا. 
أشــدد كذلــك علــى ربــط طموحــات الدارســي والباحثــي بطموحــات األمــة، 
وأن يجتهــدوا فــي أي موقــع فــي مســاعدة ودعــم اآلخريــ�ن، والهتمــام 
بالشــأن العــام قبــل الخــاص، وأن يكونــوا قــدوة لآلخريــ�ن فــي أداء الواجــب. 
وبالطبــع ل أنصــح طالبنــا بــأن يقتــدوا بمــا قمــت بــه مــن تغيــ�رات مســتمرة 
فــي المجــال المهنــي، ولكنــي أشــر هنــا إلــى أننــي ظللــت أعمــل بــدوام 
كامــل منــذ الســنة األخــرة فــي المرحلــة الثانويــة حتــى إكمــال الدكتــوراه، 
وقــد تزوجــت وأنــا فــي الجامعــة، وكان لــدي أســرة وأطفــال أثنــاء إنجــاز 
دراســاتي العليــا. وكنــت فــوق ذلــك ناشــطًا سياســيًا ومشــاركًا فــي الحيــاة 
العامــة. ولهــذا أحســد طالبنــا ألن لديهــم الفرصــة للركيــز علــى الدراســة 

فقــط، وأرجــو أل يضيعــوا هــذه الفرصــة النــادرة.

كيف تقيض أوقاتك بالدوحة؟ 

لعــل الســؤال يشــر إلــى قضــاء أوقــات الفــراغ، وهــي قليلــة، أكرســها 
إلــى الهتمــام بشــؤون األســرة، ولقــاءات األصدقــاء، ولحســن الحــظ فــإن 
كثريــ�ن مــن قدامــي األصدقــاء جــاءوا إلــى الدوحــة، أو يزورونهــا، ممــا 

أعطــى فرصــة لســتدراك مــا انقطــع مــن التواصــل. 
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فعاليات نادي الكتابة األدبية

نّظــم نــادي الكتابــة األدبيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، بالتعــاون مــع مجموعــة 
“Words & Strings”  أمســيًة ثقافيــة بعنــوان: “Words of March” وذلــك فــي يــوم 
أمــس الســبت الموافــق 31/3/2018 بالمبنــى الثقافــي المــدرج رقــم 2. وخالل األمســية 
التــي امتــدت لســاعات جــرى ترجمــة المشــاعر اإلنســانية والحياتيــة والتصــورات حــول 
ــة، التــي تنوعــت بــي الشــعر، الخاطــرة،  العالــم واألشــياء مــن خــالل النصــوص الُمقّدَم
الكلمــة الحــّرة، واختلفــت موضوعاتهــا مــا بــي الحــب والحــرب، الســالم، األمــل، التفــاؤل، 
الســفر، الشــتياق، الرحيــل، وغرهــا مــن الموضوعــات، وكل ذلــك باللغتــي العرب�يــة 
والنجليزيــة وبمشــاركة واســعة مــن قبــل شــريحة مــن المثقفــي، الشــعراء، األدبــاء، 
والموهوبــي. هــذا باإلضافــة إلــى الفقــرات الغنائيــة التــي لقــت استحســان الحضــور.

وقــد كان لألطفــال حضــور فــي األمســية الثقافيــة، عــن طريــ�ق كلماتهــم الرائعــة 
والبســيطة التــي تحمــل فــي طّياتهــا مشــاعر إنســانية نبيلــة، وحقيقيــة. وفــي ختــام 
األمســية الثقافيــة ُفتحــْت مشــاركات األداء للجمهــور علــى المســرح، والتــي نتــج عنهــا 
قــراءات شــعرية، وفواصــل غنائيــة رائعــة، وفريــدة ضّجــت لها ســاحة المــدرج بالتصفيق. 

نظــم نــادي الكتابــة األدبيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالتعــاون مــع المنــرب 
الثقافــي الموريتانــي بالدوحــة يــوم  الجمعــة الموافــق 27/4/2018 أمســية ثقافيــة 
بعنــوان: روايــات حجــي جابــر والكتابــة الروائيــة، والتــي تــم فيهــا اســتضافة الكاتــب 
اإلريــري الشــاب حجــي جابــر، مؤلــف المجموعــة الروائيــة: مرســى فاطمــة، ســمراويت، 
لعبــة المغــزل، وروايــة رغــوة ســوداء حديثــة النشــر. وجــرت الفعاليــة فــي المبنــى 
األكاديمــي القاعــة رقــم 001، وســط حضــور مميــز من قبل المهتمي بــاألدب والثقافة 

والــذي قــارب عددهــم المئــة ومــن جنســيات عرب�يــة وغــر عرب�يــة. 
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واقع املعرفة بالعامل العريب 

الدكتور علي المسرتيحي

بالمعرفــة والعلــم فقــط ت�تقــدم األمــم، فــكل 
الــدول المتقدمــة وغرهــا التــي نهضــت مــن 
بــي ركام الــدول الناميــة مثــل تركيــا وماليزيــا 
وغرهمــا كان الهتمــام بالمعرفــة والتعليــم 
أســاس نهضتهــا. الغــرب المتقــدم يعــي هــذه 
الحقيقــة جيــدا، لــذا يعمــل بعضــه جاهــدا ليــل 
المرتجفــة  المرتزقــة  مــع  ومتحالفــا  نهــار، 
أياديهــم ممــن باعــوا ضمائرهــم وأوطانهــم 
بملــئ بطونهــم بمــال الســحت علــى هدم التعليم وافســاد مؤسســاته بكثر من 
دولنــا وبشــتى الوســائل. لــذا نــرى هــذا الراجــع المســتمر والمرعــب ألمتنــا للحــاق 

بركــب الحضــارة اإلنســانية.

إن الحصــول علــى المعلومــات لــم يعــد قضيــة البشــرية اليــوم فــي ظــل التطــور 
الهائــل والمســتمر لوســائل التصــال والتواصــل بكافــة أشــكالها. ولكــن التحــدي 
الحقيقــي لألمــم والشــعوب هــو كيــف يمكــن لهــا أن تحــول تلــك المعلومــات 
الــى ثــروة معرفيــة لالســتفادة منهــا والبنــاء عليهــا. ان ذلــك يتطلــب إدارة ناجحــة 
وقيــادة متنــورة ذات مشــروع نهضــوي، قــادرة علــى احــداث هــذا التحــول والتغي�ر 

مــن خــالل بنــاء النســان والمؤسســات.

إن الكيفيــة التــي يجــب أن تــدار فيهــا المعرفــة تمــر بمراحــل ســت: أولهــا اكتســاب 
نقلهــا  ورابعهــا  تخزينهــا،  وثالثهــا  اســتخدامها،  وثانيهــا  نفســها،  المعرفــة 
ومشاركتها، وخامسها تطوي�رها، وسادسها انتاجها. الواقع لدينا نحن أمة العرب 
يشــر بوضــوح الــى أننــا نقــع بمــكان ما بالمرحلة الثانيــة وهي اســتخدام المعرفة. 
ففــي الوقــت الــذي يمكننــا فيــه أن نراهــن أن لدينــا بعــض المعرفــة، ال أننــا ل زلنــا ل 
نجيد اســتخدامها، وان اســتخدمناها فيت�كرر أن نســيء اســتخدامها! فانتهينا الى 
واقــع ل نعــرف فيــه المعرفــة جيــدا، وان عرفناهــا فــال نعرفهــا بالشــكل المناســب، 
وعــادة مــا نفهــم غــر المعنــي منهــا وقــد نطبقهــا خطــأ. حتــى أننــا نــادرا مــا نخــزن 
المعرفــة بهــدف اإلفــادة منهــا مســتقبال مــن أجــل التعّلــم، ونــادرا أيضــا مــا نشــارك 
المعرفــة المفيــدة وننشــرها! أمــا مرحلتــي تطويــ�ر المعرفــة اإلنســانية وانتاجهــا 

بالقــدر المؤمــل فتبقيــان حلمــا ل زال بعيــد المنــال!

عندمــا قصفــت القــوات األمريكيــة مؤخــرا دارا لتحفيــظ القــرآن الكريــم بأفغانســتان 
وراح ضحيــة القصــف عشــرات النســاء واألطفــال، فلــم يكــن ذلــك مــن واقــع خوفهــا 
التلقينــي  آيــات مــن كتــاب مقــدس، فالحفــظ الصّمــّي  مــن أطفــال "يحفظــون" 
وحــده بالنســبة لهــم يقــع بدائــرة "الــذي ل يضــر ول ينفــع"، بــل هــو خوفهــا ممــا لــو 
"فهمــوا" مــا يقــرأون! بــل مــا هــو أبعــد وأعقــد مــن ذلــك، فــان فهمــوا خطــأ، فكارثة 
علــى القاصفــي وعلــى غرهــم، وان فهمــوا صوابــا، فكارثــة علــى القاصفــي 

وحدهــم .. وعلــى القاصفــي بالحالتــي تحــل الكارثــة !!

 ملاذا علينا أن نقرأ..؟ نقرأ لنزداد جامالً.!

الطالب: دفع اهلل حسن

ميذهــُب المهتمــون بالقــراءة، وعالمهــا العجيــب، ذاك العالــم الممتــع، أنــه 
عــدد  فــي  مخيــف  تراجــع  حــدث  الجتماعــي  التواصــل  وســائل  انتشــار  وبعــد 
عــن  النــاس  عــَزَف  حيــث  واإللكرونيــة،  منهــا،  الورقيــة  المقــُروءة،  الكتــب 
القــراءة العميقــة، والمنظمــة -القــراءة التــي تجعــل النســان صديقــًا للكتــاب 
الــذي يقــرأه- وانكبــوا علــى مشــاهدات الفيديوهــات القصــرة، والتفاعــل مــع 
المنشــورات واألخبــار المختصــرة التــي تظهــر علــى شاشــات هواتفهــم. مــن 
هنــا يمكننــي الّدعــاء أن األفــراد فــي عالمنــا اليــوم، يقُضــون معظــم أوقاتهــم 
مــع هواتفهــم الذّكيــة، يصولــون وي�جولــون فــي أزقــة المواقــع اإللكرونيــة، 
ومواقــع التواصــل الجتماعــي أكــر ألــف مــرة مــن التجــول أو لنقــل التســكع بــي 
دفــات الكتــب. هــذا، باإلضافــة إلــى وجــود مجموعــة مــن األســباب المختلفــة 
والمتنوعــة أدت إلــى عــزوف النــاس عــن القــراءة مــن بينهــا مثــال، ضغوطــات 

العمــل والحيــاة، وارتفــاع ســعر الكتــاب، وغرهــا مــن األســباب.

مــن  هنــاك  المــربر  غــر  الجفــاء  هــذا  المؤلمــة،  القطيعــة  هــذه  برغــم  لكــن 
رائحتهــا  ت�أســرهم  للكتــب،  ومخلصــون  أوفيــاء،  أشــخاص  هنــاك  يقــرؤون؛ 
القديمــة، يعشــقون فــك األوراق المتالصقــة، والطــالع علــى مــا تحملــه مــن 
معرفــة، وثقافــة وفكــر ومتعــة أيضــًا. وهنــا يــربز ســؤال مهــم لمــاذا كل هــذا 

آخــر لمــاذا علينــا أن نقــرأ؟ بــكالم  اإلخــالص والتفانــي؟ 

قــد يجيــب البعــض علــى هــذا الســؤال الســهل بالقــول: إننــا نقــرأ لنــزداد معرفــة، 
وثقافــة، نقــرأ لنطــّور أنفســنا، ولنتمكــن مــن مواجهــة العالــم المتطــور، نقــرأ 
ألننــا نبحــث عــن ذواتنــا الضائعــة، أو ربمــا نقــرأ ألننــا نريــد أن ُنرضــي فضولنــا ل 
أكــر ول أقــل. المهــم نحــن نقــرأ مــن أجــل لغــٍز مــا نفــكُّ طالســمه بالقــراءة.  
ولكنــي لــديَّ اجابــة مختلفــة نوعــا مــا، وهــي أننــا نقــرأ لنــزداد جمــال. نقــرأ لنبــدو 
أجمــل فــي نظــر أنفســنا، ولتغــدو أرواحنــا بديعــة ورائعــة. عندمــا نقــرأ كتابــا، نحــن 
ل نــزداد ثقافــة، ومعرفــة وحســب؛ بــل تــزداد أرواحنــا ألقــًا وجمــاًل ل حــدود لــه.

هــي القــراءة ُتشــعرنا بــذاك الجمــال الــذي ل نحســه، بتلــك الروعــة التي ل نشــعر 
بهــا، هــي القــراءة فــي األســاس تخاطــب الــروح والعقــل، بمنطقهــا الخــاص 
وطريقــة عملهــا المميــزة والفريــدة. نشــعر بالســوء فــي أعماقنــا، نقــرأ كتابــًا 
فنشــعر بالتحســن، يحيطنــا الُقبــح وتحاصرنــا البشــاعة، نقــرأ كتابــا فنشــعر بجمــال 
روحنــا، ربمــا نقــرأ كتابــًا نشــعر معــه بالســوء، لكــن هــي القــراءة فــي الحقيقــة 
ــر أرواحنــا مــن  ليســت ســوى فعــل متعــة وجمــال. لذلــك علينــا أن نقــرأ لكــي نطهِّ

ُقبحهــا، لكــي يغــدو العالــم حولنــا جميــال وبديعــا وخاليــًا مــن القــذارة.

عندمــا أمســكت روزالــي إحــدى الروايــات لتقرأهــا، كانــت تشــعر بأنهــا مقرفــة، 
وقبيحــة، ليــس شــكاًل وإنمــا كانــت تــرى أن نقطــة مــا داخلهــا يســكنها القبــح 
والفظاعــة، خليــة مــا مــن خالياهــا كانــت بشــعة، ولكــن عندمــا فُرغــت مــن القــراءة 
شــعرْت بأنهــا أجمــل مخلوقــة علــى ســطح األرض، شــعرت بــأن األمــر مختلــف، 
فنحــن لســنا نحــن قبــل وبعــد قــراءة كتــاب، وهنــا أقصــد القــراءة بتمعــن وشــغف. 
كمــا فعلــت روزالــي علينــا أن نقــرأ لنزيــ�ح شــبه الُقبــح عــن أرواحنــا، علينــا أن نقــرأ 
لنبيــد جيــش البشــاعة الــذي يحاصرنــا، أو لنقــل يحاصــر أرواحنــا، علينــا أن نقــرأ 

لنمحــي القــرف، ولتــزداد روحنــا جمــال فــوق جمالهــا.
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معهد الدوحة للدراسات

بقلم عبد العزي�ز الخاطر

 معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، يهــدف 
فــي  متمكــن  عربــي  باحــث  إعــداد  إلــى 
مجــال العلــوم الجتماعيــة، فكرتــه جيــدة 
أدواتــه عرب�يــة، موقعــه فــي قطــر، حيــث 
العرب�يــة  البيئــات  أكــر  بأنهــا  العتقــاد 
اجتماعيــة  بحــوث  مركــز  إلقامــة  حياديــة 
بعيــدًا عــن األيديولوجيــات وتدخلهــا فــي 
أن  اعتقــادي  فــي  المشــاريع،  مثــل هــذه 
فرصــة نجاحــه عرب�يــًا أضعــاف فرصتــه نجاحــه محليــًا، وكال الفرصتــي تعتمــدان 
علــى اقتنــاع الســلطة العرب�يــة بأهميــة البحــث الجتماعــي للمنطقــة بــدًل مــن 
دراســة  فــي  الجتماعيــة  ونظرياتهــم  اآلخريــ�ن  أبحــاث  دراســة  علــى  الركيــز 
القطــري يركــز  الشــباب  إقبــال  أن  المســؤولي  أحــد  لــي  مجتمعاتهــم، ذكــر 
بصــورة أكــر علــى برامــج اإلدارة التــي يوفرهــا المعهــد ول يلتحــق بربامــج 
يتفــق ومتطلبــات  اعتقــادي  ُتعــد علــى األصابــع، وهــذا فــي  إل قلــة  البحــث 
ســوق العمــل مــن هنــا يأتــي أهميــة دور الدولــة فــي إنجــاح هــذا المعهــد 
الــذي يضــم خــرة باحثــي العلــوم الجتماعيــة فــي العالــم العربــي محليــًا، مــن 
الدولــة وليــس فائضــًا  تبحــث عنهــا  البحــث الجتماعــي كميــزة  اعتمــاد  خــالل 
ــًا، مضــى وقــت  يجــري تصريفــه فــي دهاليــز الــوزارات المختلفــة القائمــة حالي
البحــث الجتماعــي وتعمــل علــى تحويــ�ل  تحبــذ  العرب�يــة ل  طويــ�ل واألنظمــة 

الباحث إلى موظف بعد التحاقه بسوق العمل وإطفاء شعلة البحث 

والســؤال فيــه، وهــو مســلك ســلكته جميــع األنظمــة الشــمولية فــي العالــم 
كلــه. اعتقــد أن مــن األهميــة بمــكان أن تعمــل الدولــة علــى إنجاحــه بشــكل 
يتمتــع  حيــث  كذلــك،  والعربــي  والخليجــي  القطــري  مجتمعنــا  منــه  يســتفيد 
المعهــد بحريــة بحــث أكاديميــة واســعة ل ت�توفــر ألي مركــز عربــي آخــر، وذلــك 
المجتمــع  لشــباب  جــذب  ليصبحــوا عنصــر  لمخرجاتــه  المجــال  فتــح  عــن طريــ�ق 
لالنخــراط فــي مجــال البحــث الجتماعــي، الــذي اعرفــه أن القيــادة حريصــة علــى 
توفــر بيئــة بحــث حياديــة إلنتــاج قيمــة مضافــة اجتماعيــة لهــذه المجتمعــات 
دونمــًا  وتختفــي  تظهــر  التــي  الجتماعيــة  والظواهــر  مشــاكلها  لتشــخيص 
ت�تجــاوز ماضيهــا إلــى  معرفــة أســبابها ومســبباتها بشــكل يجعــل المنطقــة 

مســتقبلها.

نحــن بحاجــة إلــى علــم الجتمــاع والفلســفة، اْلَيــْوَم أكــر مــن أي موضــوع آخــر، 
أحــداث  التــي تحفــل بهــا حياتنــا المعاصــرة فقــط منــذ  الظواهــر الجتماعيــة 
الرب�يــع العربــي حتــى أزمــة الخليــج، تقتضــي بقيــام بحــث اجتماعــي مــن جميــع 
تخصصــات العلــوم الجتماعيــة، حــول ماهيتهــا وكيــف وجــد اإلنســان العربــي 
نفســه يعيــش األزمنــة كلهــا دفعــة واحــدة بــال دليــل ول مرشــد ول حتــى نــور 
فــي آخــر النفــق، نحتــاج إلــى خلدونيــة جديــدة، تفســر لنــا مــا جــرى ومــا يجــري 
علميــًا ول نعيــش عالــة علــى دراســة مجتمعــات اآلخريــ�ن وتبنــي مشــاكلهم 

وحلولهــم لنظفــر فــي النهايــة بخفــي ُحنــي.

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

zajel@dohainstitute.edu.qa
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