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اقرأ يف هذا العدد

كلمة الدكتور يارس سليامن معايل رئيس املعهد بالوكالة يف حفل تخريج الفوج الثاين.	 

معهد الدوحة ومركز سدرة للطب يوقعان مذكرة تفاهم يف مجال تبادل املعرفة والبحوث .	 

تجربة الرحلة امليدانية ألســاتذة وطــاب برنامج العمل االجتامعي إىل األردن .	 

نادي الثقافة األدبية ينظم أمسية ثقافية  .	 

 صورة و نص: دفع الله محمد.

 صور من حفل التخرج.

املعهد يف اإلعالم

حفل تخريج الفوج الثاين

  قناة الريان. 

  تلفزيون العربي.

 سدرة والدوحة للدراسات العليا يعززان التعاون – صحيفة الراية.

 وقفة مع مولدي األحمر – صحيفة العريب الجديد.

 فيديو من حفل التخرج.
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مروه عابدينزكريا بخوشفاطمة الصالتخالد وليد محمود
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حوار مع خريج

فــي هــذا العــدد نســتضيف مريــم ياســن الحمــادي، المتخرجــة مــن برنامــج الماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة. تحّدثنــا علــى تجربتهــا فــي معهــد 

الدوحــة للدراســات العليــا علــى مــدار ، وتجربتهــا العمليــة فــي قطــاع التعليــم و فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة..

https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
https://mobile.twitter.com/AlrayyanTV/status/1003731679020769285/video/1
https://m.youtube.com/watch?v=MC9lzMqc6yk
http://www.raya.com/news/pages/fabb1bfd-1da3-4fcc-8fb7-bc04cc2c2d38
https://www.alaraby.co.uk/culturalstops/2018/5/31/وقفة-مع-مولدي-الأحمر
https://youtu.be/MMJygWkJRnE
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احتفــل معهــد الدوحــة للدراســات العليــا األحــد 3  يونيــو 2018 بتخريــ�ج الفــوج 
الثانــي مــن طالبــه، بحضــور ســعادة الدكتــور صالــح بــن محمــد النابــت وزيــ�ر 
التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، وســعادة الدكتــور محمــد بــن عبــد الواحــد 
الحمــادي وزيــ�ر التعليــم والتعليــم العالــي، وســعادة الدكتــور عيســى بــن 
ســعد الجفالــي وزيــ�ر التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، 
وســعادة الدكتــورة حصــة الجابــر وزيــ�رة اإلتصــاالت وت�كنولوجيــا المعلومــات 
الســابقة، وســعادة الدكتــور حســن الدرهــم رئيــس جامعــة قطــر، وجمع من 
كبــار الشــخصيات والضيــوف. كمــا حضــر رئيــس المعهــد بالوكالــة الدكتــور 
ياســر ســليمان معالــي، والدكتــورة هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون 
اإلداريــة والماليــة، إضافــة إلــى عمــداء الكليــات، وأســر الطــالب الخري�جــن.

اســُتِهل الحفــل الــذي شــهد تخريــ�ج )157( طالبــا وطالبــة، والــذي أقيــم فــي 
فنــدق الشــراتون، بآيــات مــن القــرآن الكريــم، تــاله كلمــة للدكتــور ياســر 
معالــي رئيــس المعهــد بالوكالــة قــال فيهــا " نحتفــل اليــوم بتخريــ�ج الفــوج 
الثانــي مــن طلبــة المعهــد بفــرح وبــروح مــن األمــل تحدونــا بــأّن هــذا الفــوَج 
ســيواصل مســرَته العلمّيــة والعملّيــة، متســّلًحا بالمعــارف والمهــارات 
التــي اكتســبها علــى مــدار عامــن كاَناحافَلــن بالتجــارب والخــرات يؤمــل أن 
ت�كــون نراًســا يضــيء لــه الطريــ�ق نحو مســتقبل زاهًرا لكل طلبة هــذا الفوج 

وأهاليهــم وأوطانهــم".

وخليجيــون  قطريــ�ون  هــم  الخري�جــون  طالُبنــا   ": معالــي  الدكتــور  وقــال 
وعــرب بــكل تنغيماتهــم الثقافيــة التي تجمــع وال تفــرِّق. وطالبُنا الخري�جون 
هــم أوروبيــون وأفارقــة بــكل أطيافهــم الجميلــة والمتداخلــة. والبيــت 
المعهــدي عامــٌر بهــم جميًعــا، يصهُرُهــم فــي بوتقِتــه ويصهروَنــه بوحــيٍ 
مــن تجاربهــم فوًجــا بعــد فــوج؛ ليزيَدهــم وي�زيدوَنــه تجــّذًرا فــي أرض تنتظــر؛ 

ــز بثقــة المتســّلح ليــس فقــط بمــا  لرتتــوي وتســتمرَّ فــي العطــاء والتمّي
يعــرف، بــل أيًضــا بإدراكــه أّن هنــاك الكثَر الكثَر مما ال يعرف؛ إّن هــذا اإلدراَك 
بحجــم مــا ال نعــرف، وتناميــه، َلُهــو المحّفــُز لكــم ولنــا علــى االســتمرار فــي 

مســرة العلــم والتعّلــم مــن المهــد إلــى اللحــد".

وأضــاف "أن هــذه اللحظــة علــى غايــة األهميــة بالنســبة إلــى خري�جينا، ليس 
ألنهــا لحظــة نهايــة ت�تلوهــا بدايــة، بــل ألنهــا لحظــة ت�أمــل لطلبتنــا ولنــا أيضــا 

أســرة المعهد.
إلــى األطبــاء والمهندســن وإدارّيــي  نحــن فــي حاجــة  وقــال معالــي: 
األعمــال، ولكنَّنــا أيًضــا فــي حاجــة إلــى الفيلســوف والمــؤّرخ واللســانّي 
العلــوم  فــي  المتخصصــن  مــن  وغرهــم  االجتمــاع،  وعالــم  واألديــب 
لمجتمعاتنــا  لنضمــن  إليهــم،  حاجــة  فــي  نحــن  االجتماعيــة واإلنســانية؛ 
ت�كمــن  المتشــابكة. وهنــا  المصالــح  مــن  مــدٍّ وجــْزٍر  بــن  صّحــًة متوازنــًة، 
رســالُة معهدنــا الــذي انتصــر للمســتضعفات مــن العلــوم، إيماًنــا منــه بــأن 
التنويــ�َر الــذي تنُشــده كلُّ المجتمعــات ال يمكــن أن يتحقــق مــن خــالل الصنعــِة 
نمــاء  فــي  أهميتهــا  علــى  والرقمنــة،  واألتمتــة  والمكننــة  والت�ْكَنلجــة 
ــا  ــ�َر فــي حاجــة إلــى الســؤال الــذي ينفجــر فــي عقوِلن المجتمــع. إّن التنوي
ويفّجُر معه حدود المعارف التي اختزنتها؛ فت�ت�آكل المســّلمات وت�تهاوى 
القوالــب الجاهــزة، وتنفتــح اآلفاق الواعــدة، دون االبتعاد عــن الواقع الذي 
نعيــش فيــه ونســعى إلــى إنمائــه. فالواقــُع هــو مختــُر النظريــة وِمَحكُّهــا. 

وختــم معالــي كلمتــه بقولــه " إن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا مــن 
قطــر إلــى قطــر، ومــن قطــر إلــى "بــالد العــرب أوطانــي"، وإلــى مــا تجاوزهــا 
جغرافًيا والتحم معها إنســانًيا. وهذا ما يحدوني لشــكر كل من يدعم هذا 
المعهــد علــى هــذه األرض الطيبة، قيادًة عهدتم حكمتها، وشــعًبا نعمتم 
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وننعــم جميًعــا بكــرم ضيافتــه ودماثــة أخالقــه. وأن هــذا االعــرتاف باالمتنان 
نيابــًة عــن أســرة المعهــد كاملــًة: مــن مجلــس األمنــاء، إلــى أعضــاء الهيئ�تــن 
األكاديميــة واإلداريــة، إلــى الطــالب الذيــن يقفــون بــن أيديكــم، ومــن وقــف 

وســيقف بعدهــم فــي مســرة خيــٍر وتمّيــٍز تقِطــر بأفــواج الخري�جــن".

من جهته ألقى ضيف الحفل الروفيســور خوان كول أســتاذ التاري�خ بجامعة 
ميتشــغان واألســتاذ الزائر في مركز دراســات الخليج في جامعة قطر، كلمة 
قــال فيهــا:" يســّرني أن أخاطبكــم بمناســبة حفــل تخــّرج الفــوج الثانــي مــن 
طــالب معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. وإّنــه لشــرف لــي أن أكــون أّول ضيــٍف 
يخاطــب فوًجــا مــن خري�جــي هــذا المعهد الــذي ُيعّد فريــًدا من نوعه، حســب ما 

أعــرف، فــي منطقــة الخليــج وســائر أقطــار الوطــن العربي.

وأضــاف خــوان كــول بقولــه :" إّن تمّيــز هــذا المعهــد ال ينبــع مــن كونــه 
ِصــه فــي  األّول الــذي يختــص فــي الدراســات العليــا فقــط، بــل األّول فــي تخصُّ
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية بأوســع معانيهــا. إن هــذه العلــوم قري�بــة 
إلــى نفســي كمــؤّرخ وباحــث فــي تاريــ�خ هــذا الجــزء مــن العالــم؛ فقــد قضيت 
حياتــي فــي دراســته وتدريســه، وفــي البحــث فــي جوانــب متشــعبة مــن 
قضايــاه. وبحكــم موقعــي كأســتاٍذ فــي الدراســات العرب�يــة فــي جامعــات 
ت�تعــرض  الــذي  الواليــات المتحــدة األمركيــة، فإنــي أعلــم حجــم الضغــط 
لــه العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية فــي بــالدي، وفــي مناطــق أخــرى 
ــدّل علــى  مــن العالــم. إّن إنشــاء معهــد كهــذا إن دلَّ علــى شــيء فإنمــا ي
اهتمــام قطــر بهــذه العلــوم التــي نحــن بأَمــسِّ الحاجــة إليهــا فــي زماننــا 

هــذا. فهنيًئــا لكــم علــى هــذا المعهــد.

كمــا أشــار إلــى:" أن نهضــة تعليميــة فــي قطــر ال يمكــن أن تنتجهــا الصدفة. 
إّنهــا نتيجــة اإلرادة ونتيجــة التخطيــط. معــرا بقولــه بــإّن نجــاح نهضــة قطــر 
هــو نجــاح لــكل مــن يــرى أّن رفــاه العالــم ال يمكــن أن يقــوم علــى منطــق 

النصــر والهزيمــة بــن الشــعوب".

وختــم كــول كلمتــه مخاطبــا جمهــور المتخرجــن " إن نجاحكــم فيمــا كنتــم 
تســعون إليــه مــن إنجــاز علمــي هــو مصــدر قــوة ناعمــة لكــم أيًضــا. وبمــا 
أنكــم نتــاٌج لقــوة ناعمــة علــى هــذه األرض أساُســها العلــم، فإننــا نتوقــع 
ــه.  وأؤكــد لكــم مــن  ــوا ســفراء لمعهدكــم ورســالته ورؤيت منكــم أن ت�كون
خرتــي الشــخصية أن كل مرحلــة مــن مراحــل تحصيلكــم العلمــي ســتبقى 

لهــا فــي النفــس حــالوة. لقــد أقمتــم فــي رِحــاب معهدكــم عامــن. ولقــد 
َعقْدُتــم الصداقــات فيمــا بينكــم. فأرجــو أن تحافظــوا علــى هــذه الصداقــات 
التــي ال شــك لــدّي أنهــا أْثــَرت تجربت�كــم فــي المعهد، فأعطت لهــذه التجربة 
قيمــًة مضافــًة ت�تخطــى مــا اكتســبتم مــن معــارف ومهــارات عملّيــة فــي 
للمــكان  بالمــكان، وأّن  ترتبــط  تخّصصات�كــم. وتذّكــروا دائًمــا أن الصداقــات 

عليكــم حــّق الوفــاء لــه، فتصبحــوا بذلــك مــن الذيــن إذا وعــدوا أْوفــوا".
كلمة المتخرجني

ألقــى الطالــب عبــد الرحمــن المســلماني والطالبــة ســكينة أجعــوط كلمــة 
ِ وحملِ الشــهاداِت،  المتخرجــن قــاال فيهــا: " إّن الصعــوَد إلــى منّصــِة الت�توي�ج
ال يعنيــان أّن المشــواَر قــد انتهــى، وأّن العلــم قــد ُخِتــم عليــه وأّن المعرفــَة 
قــد �أَفَلــْت، �أوَلــى الـــُمدَركاِت التــي تعلمناهــا فــي معهدنــا العتيــد؛ َفأصبحــت 
بــه،  جــزًءا مــن كِياننــا المعرفــّي، لالســتمرار علــى درب البحــِث، وااللتــزاِم 
علــى مــدى ســنتن جمــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا كفــاءات قطريــًة 
شــابًة وطموحة،َوُطالًبــا دوليــ�ن جــاؤوه مــن المحيــط إلــى الخليج،ليــرُوه  

ــا متميــًزا".  بثقافاتهــم المختلفــة، فأكســبوه ُبعــًدا عرب�ًيــا ودوليًّ

وأضافــا :" إّن خلــَق مؤسســاٍت ذاِت نوعيــٍة فــي الت�كويــ�ن، المبنــيِّ علــى 
، هو السبيُل ألْن ُنعيـَد للبحِث العلميِّ بعـض  حــريـِة البحـــِث والتفكيــرِ النقديِّ
ـَقــــت عــن القائمن  َزَخِمــه و�أَلِقــه، وســبيُلنا نحــن َفـــــرَشت طريقــَـه فكــرٌة َتــَفـــتَّ
علــى المؤسســِة األّم، المركــزِ العربــيِّ لألبحــاث ودراســِة السياســات، هــذه 
المؤسســة الرائــدة التــي َحَمَلــْت علــى عاتِِقهــا مَهّمــَة إحيــاِء علــوٍم عانــت 
التهميــش لســنوات طــوال، عــر ت�أهيــلِ باحثــَن قادريــ�َن علــى حمــلِ لــواء 
ِ واإلنســانيات واإلدارة، بما ُيتيُح االســتفادَة منه  العلــِم فــي قضايــا االجتمــاع
عمليًّا وليس فقط نظريًّا،على المستوى الوطنّي، والقومّي والعالمّي".

وفــي ختــام الحفــل، قــام رئيــس المعهــد بالوكالــة الدكتــور ياســر ســليمان 
اإلداريــة  للشــؤون  الرئيــس  نائــب  المفتــاح  هنــد  والدكتــورة  معالــي 
والماليــة وعمــداء الكليــات بتســليم الشــهادات للخري�جــن البالــغ عددهــم 
)157( طالــب وطالبــة، وموزعــن علــى 12 برنامــج أكاديمــي هــي )العلــوم 
السياســية والعالقــات الدوليــة، علــم االجتمــاع واألنربولوجيــا، اإلعــالم 
والدراســات الثقافيــة، اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة، األدب المقــارن، 
السياســات  التنميــة،  اقتصاديــات  العامــة،  اإلدارة  الفلســفة،  التاريــ�خ، 
العامــة، الماجســتر التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة، وإدارة النــزاع والعمــل 

اإلنســاني(. تــال ذلــك التقــاط صــور تذكاريــة جماعيــة للخري�جــن.

النهضة التعليمية في قطر ال يمكن أن تنتجها الصدفة. إّنها نتيجة اإلرادة والتخطيط 
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كلمة الدكتور يارس سليامن معايل رئيس املعهد بالوكالة

 يف حفل تخريج الفوج الثاين

أصحاب السعادة،
زميالتي وزمالئي أساتذة معهد الدوحة وطاقمه اإلداري،

خري�جي الفوج الثاني،
ضيوفنا الكرام،

 
أيها الحفل الكريم

اهلل  ورحمــة  عليكــم  والســالم  والركــة،  بالخــر  مســاءكم  اهلل  أســعد 
وبركاتــه،

نحتفــل اليــوم بتخريــ�ج الفــوج الثانــي مــن طلبــة المعهــد بفــرح وبــروح مــن 
األمــل تحدونــا بــأن هــذا الفــوَج ســيواصل مســرَته العلمّيــة والعملّيــة، 
ــا،  متســّلًحا بالمعــارف والمهــارات التــي اكتســبها علــى مــدار عامــن كاَن
وال شــك عنــدي فــي ذلــك، حافَلــن بالتجــارب والخــرات التــي نأمــل أن 
ت�كــون نراًســا يضــيء لــه الطريــ�ق نحــو مســتقبل نرجــو أن يكــون زاهــًرا لــكل 

طــالب هــذا الفــوج وأهاليهــم وأوطانهــم.

هــذه اللحظــة علــى غايــة األهميــة بالنســبة إلــى خري�جينــا؛ ليــس ألنهــا 
ــا طالَبنــا  لحظــُة نهايــة ت�تلوهــا بدايــة، بــل ألنهــا أيًضــا لحظــُة ت�أّمــلٍ لكــم ي
األعــّزاء، ولنــا أيًضــا أســرَة المعهــد. لكــم، لتفكــروا في ثنايا تجربــة جمعت�كم 
مــع أقــرانٍ لكــم مــن الوطــن العربي وخارجه، في صــرح أكاديمي احتضنته 

قطــر، قيــادًة وشــعًبا، برعايــة األم الحانيــة، التــي تحــرص علــى الجمــع بــن 
فلــذات أكبادهــا، مهمــا تباعــدت المســافات ومهمــا تعــددت المنابــت. 
ولنــا فــي أســرة المعهــد، بمجلــس أمنائــِه وأســاتذتِه وإدارّي�يــِه، لنت�أمــل 
نمــوَّ بــذرٍة كانــت فــي األمــس حلًمــا، وأصبحــت اليــوم واقًعــا ملموًســا. 
فهــا هــو الفــوُج الثانــي يقــف أماَمنــا جميًعــا ثمــرة إنجــاٍز فــي حيــاة هــذا 
المعهــد الناشــئ، برســالته النهضويــة العروبيــة التــي تشــمل، وت�تجــاوز، 
إلــى المحيــط"؛ وهــذه  شــعاًرا طالمــا ســمعناه ورّددنــاه: "مــن الخليــج 
بــكل أشــكالها العنصريــة  الرســالة التــي ترفــض أيًضــا منطــق األحاديــة 

والثقافيــة؛ لتنعتــق منهــا إلــى أفــاقٍ جغرافيــٍة وإنســانيٍة أرحــب.

فطالُبنــا الخري�جــون هــم قطريــ�ون وخليجيــون وعــرب بــكل تنغيماتهــم 
أوروبيــون  هــم  الخري�جــون  وطالبُنــا  تفــرِّق.  وال  تجمــع  التــي  الثقافيــة 
وأفارقــة بــكل أطيافهــم الجميلــة والمتداخلــة. والبيــت المعهــدي عامــٌر 
ــه بوحــيٍ مــن تجاربهــم  بهــم جميًعــا، يصهُرُهــم فــي بوتقِتــه ويصهروَن
فوًجــا بعــد فــوج؛ ليزيَدهــم وي�زيدوَنــه تجــّذًرا فــي أرض تنتظــر؛ لرتتــوي 
وتســتمرَّ فــي العطــاء والتمّيــز بثقــة المتســّلح ليــس فقــط بمــا يعــرف، 
بــل أيًضــا بإدراكــه أّن هنــاك الكثــَر الكثــَر ممــا ال يعــرف؛ إّن هــذا اإلدراَك 
بحجــم مــا ال نعــرف، وتناميــه، َلُهــو المحّفــُز لكــم ولنــا علــى االســتمرار فــي 

ــم مــن المهــد إلــى اللحــد. مســرة العلــم والتعّل
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ٍ بعيــٍد ُعُمــًرا وإرًثــا. ولقــد   لقــد عملــُت فــي جامعــات تغــوص فــي تاريــ�خ
ٍ متعاقبــٍة مــن طالبــي فيهــا علــى مــدارِ عقــوٍد  َســِعدت بتخريــ�ج أفــواج
ٍ مختلفــة.  مــن الزمــن؛ طــالٌب وَفــدوا إلــى هــذه الجامعــات مــن أصقــاع
لقــد كانــت فرحتــي بنجاحاتهــم كبــرة. أمــا فرحتــي اليــوم بنجاحكــم أيهــا 
ــا بفكــر عروبــي إنســاني  الخري�جــون فأكــُر وأعظــم؛ ألن معهــًدا عرب�ًيــا فتيًّ
هــو حاضنُت�كــم؛ وألنــه كان لــي شــرُف العمــل فــي هــذا المعهــد فــي 

ــد. ــاة هــذا الولي فــرتة هــي، فــي رأيــي، مــن أهــم فــرتات حي

هــا  حقُّ أبنائهــا.  علــى  األم  حــقَّ  الخري�جــون،  أيهــا  عليكــم،  للمعهــد  إنَّ 
عليكــم أن َتــّروا بهــا؛ والــرُّ هنــا هــو أن يبقــى األبنــاُء صادقــن علــى 
الوفــاء برســالة األم المعطــاء. رســالُة المعهــد، كمــا تعرفــون، رســالٌة 
تنمويــٌة بأوســع معانــي الكلمــة. نمــاُء الفــرد معرفًيــا وفكرًيــا ومهاراتًيــا 
غموًضــا،  فيــه  الغمــوُض  ويــ�زداد  التشــبيُك،  فيــه  يتصاعــد  عالــم  فــي 
أخالقًيــا  الفــرد  األبصــار. ونمــاُء  لــه  تزيــغ  بتســارع  األمــور  وت�تعقــد فيــه 
بفهمــه لواقعــه، وفــي قدرتــه علــى التســامي علــى وسوســات الــذات 
المنكفئــة علــى نفســها ورغباتهــا، وفــي تماديها في االعتقــاد أّن بؤرَة 
بؤرتِهــا هــي موقــُع الحــق والحقيقــة واالســتحقاق. ونمــاُء المجتمــع 
بــكل مكوناتــه، وبحركتــه الدائمــة التــي إْن خرجــت عــن مســاراتها باســم 
التنميــة ذاتهــا، أودت بنمــاء المجتمــع إلــى مــآالٍت ال ُتحمــد عقباهــا. ومــا 
كارث�ُتنــا البيئّيــُة التــي نعايــن آثارهــا كل يــوم إاّل مثــااًل واحــًدا علــى ُعنجهّيــِة 

هــذه التنميــُة الضــروُس التــي تــ�أكل وال تــذر.

ــي األعمــال،  نعــم؛ نحــن فــي حاجــة إلــى األطبــاء والمهندســن وإدارّي
ولكنَّنــا أيًضــا فــي حاجــة إلــى الفيلســوف والمــؤّرخ واللســانّي واألديــب 
وعالــم االجتمــاع، وغرهــم مــن المتخصصــن فــي العلــوم االجتماعيــة 
صّحــًة  لمجتمعاتنــا  لنضمــن  إليهــم،  حاجــة  فــي  نحــن  واإلنســانية؛ 
متوازنــًة، بــن مــدٍّ وجــْزٍر مــن المصالــح المتشــابكة. وهنــا ت�كمــن رســالُة 
بــأن  منــه  إيماًنــا  العلــوم،  مــن  للمســتضعفات  انتصــر  الــذي  معهدنــا 
خــالل  يتحقــق مــن  أن  المجتمعــات ال يمكــن  تنُشــده كلُّ  الــذي  التنويــ�َر 
أهميتهــا  علــى  والرقمنــة،  واألتمتــة  والمكننــة  والت�ْكَنلجــة  الصنعــِة 
فــي نمــاء المجتمــع. إّن التنويــ�َر فــي حاجــة إلــى الســؤال الــذي ينفجــر 
فت�تــ�آكل  اختزنتهــا؛  التــي  المعــارف  حــدود  معــه  ويفّجــُر  عقوِلنــا  فــي 
الواعــدة،  الجاهــزة، وتنفتــح اآلفــاق  القوالــب  المســّلمات وت�تهــاوى 
دون االبتعــاد عــن الواقــع الــذي نعيــش فيــه ونســعى إلــى إنمائــه. 

فالواقــُع هــو مختــُر النظريــة وِمَحكُّهــا. 
أيها الخري�جون،

أهنئ�كــم بنجاحُكــم مجــدًدا. وأهنــئ أهليُكــم ومحّبيُكــم؛ مــن حضــر منهــم 
هنــا، ومــن يراقبكــم مــن هنــاك بفرحــة غامــرة. فالمعهــد فــي هــذه 
اللحظــة، ومــن خــالل هــذه االحتفاليــة، هــو، وبــكل معنــى الكلمــة، مصــبُّ 
قلــوبِ أمهات�كــم وأبائ�كــم وأجدادكــم، وأزواجكــم وإخوت�كــم وأخوات�كــم 

وخاالت�كــم وعمات�كــم، وعنــد البعــض منكــم، أبنائ�كــم وبنات�كــم أيًضــا. إّن هــذا 
نــا جميًعــا  الفيــَض ممــا تفيــض بــه القلــوُب فــي هــذه اللحظــِة البهّيــِة يلفُّ

ــا لنــا بهــا جميًعــا. فــي هــذه الليلــة الرمضانيــة المباركــة؛ فهنيًئ

أيها الحضور األفاضل الكرام،

اســمحوا لــي أن أردد فــي نهايــة كلمتــي هــذه وصًفــا لمعهدنــا أكــرره 
فــي كل مناســبة مهّمــة كاحتفاليتنــا هــذه: معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا مــن قطــر إلــى قطــر، ومــن قطــر إلــى "بــالد العــرب أوطانــي"، 
وإلــى مــا تجاوزهــا جغرافًيــا والتحــم معهــا إنســانًيا. وهــذا مــا يحدونــي 
لشــكر كل مــن يدعــم هــذا المعهــد علــى هــذه األرض الطيبــة، قيــادًة 
ضيافتــه  بكــرم  جميًعــا  وننعــم  نعمتــم  وشــعًبا  حكمتهــا،  عهدتــم 
ودماثــة أخالقــه. واقبلــوا منــي، أيهــا األفاضــل الكــرام، هــذا االعــرتاف 
ــاء، إلــى  ــًة: مــن مجلــس األمن ــًة عــن أســرة المعهــد كامل ــان نياب باالمتن
الذيــن يقفــون  الطــالب  إلــى  األكاديميــة واإلداريــة،  الهيئ�تــن  أعضــاء 
بــن أيديكــم، ومــن وقــف وســيقف بعدهــم فــي مســرة خيــٍر وتمّيــٍز 

تقِطــر بأفــواج الخري�جــن.

�أَرحُِّب بكم مجّدًدا والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركانه.

األستاذ الدكتور ياسر سليمان معالي

رئيس المعهد بالوكالة

3 حزي�ران/ يونيو 2018 
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طالبة املاجستري التنفيذي يف اإلدارة العامة، مريم ياسني الحامدي لنرشة "زاجل": 

كل يشء حولنا يضيف لنا وملعرفتنا، وخاصة الدراسة األكادميية املتخصصة

أجرى الحوار: الطالب زكرياء بخوش.
فــي هــذا العــدد نســتضيف مريــم ياســن الحمــادي، المتخرجــة مــن برنامــج 

الماجســتر التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة.. 

عرفينا عن نفسك؟ من هي مريم ياسني الحامدي؟  

مريــم ياســن الحمــادي، قطريــة، متزوجــة؛ أم وجــدة، لــي ابنتــن، عاشــوا 
مرحلــة التعليــم مــع أمهــم وكان األمــر دافعــا لــي للتوقــف عــن فكــرة 
الدراســة آنــذاك، ألجــد وقتــا للعنايــة بهــم، ثــم انشــغلت بأخواتهــم الجــدد.

مــن ميزاتــي أننــي طالبــة للعلــم باســتمرار، فالعلــم ال يمكــن الوصــول 
لنهايتــه، ونحتاجــه فــي كل مرحلــة مــن مراحــل حياتنــا، وبــه فأنــا أقــدر أهــل 
العلــم والمتعلمــن.  ولــدت فــي بدايــة الســبعينات مع عهد حكــم جديد في 
ت�أســيس دولــة قطــر، درســت فــي مدارســها الحكوميــة، وبالنســبة لــي فقــد 
حصلــت علــى تعليــم رائــع فــي ذلــك الوقــت، وواصلــت الدراســة فــي جامعــة 
قطــر ألتخــرج منهــا ببكالوريــ�وس جغرافيــا وترب�يــة، وكان األمر مدعــاة لولوج 
قطــاع التعليــم كمعلمــة جغرافيــا لمــدة 11 ســنة، تنوعــت فيهــا الخــرات 
واألنشــطة فــي ظــل بيئــة- المــدارس- والتي أعترها مكانــا متنوعا للخرات 
ومختلــف العقليــات؛ تلتقــي فيــه جهود جميع الجهات في الدولة؛ الســيما 

الخارجيــة منهــا.

 بعدهــا انتقلــت للعمــل فــي المجلــس األعلــى للتعليــم، تزامنــا مــع مبــادرة 
تعليــم لمرحلــة جديــدة، حيــث بــدأ أيضــا علــى إثرها، عهــد جديد وتغيــ�ر نوعي 
فــي التعليــم. بالرغــم مــن تحديــات هــذا األخــر، إال أننــي تدرجــت فــي مختلــف 
الوظائــف اإلداريــة وأصبحــت بعدهــا مديــرة لمكتــب االتصــال واالعــالم فــي 
المجلــس األعلــى للتعليــم، ثــم انتقلــت بعــد مــا يقــارب 20 عــام مــن أجــواء 
التعليــم إلــى الجــزء الثانــي فــي التنميــة البشــرية وهــو الصحــة حيــث عملت 
كمدير تنفيذي لالتصال المؤسسي في مؤسسة الرعاية الصحية األولية، 
فأضافــت لــي جــزءا آخــر ممــا كنــت أحتاجــه لنمــو فكــر الهويــة الوطنيــة التــي 
تحولــت إلــى شــغفي مــن بدايــة العمــل بالتعليــم واالتصــال وأخــرا بالصحــة.

تشــرفت بانضمامــي لمجموعــة مــن اللجــان علــى مســتوى الدولــة؛ علــى 
ســبيل المثــال: اللجنــة المنظمــة الحتفــاالت اليــوم الوطنــي ولجنــة االعــداد 
والتحضــر لمشــاركة دولــة قطــر فــي إكســبو ميــالن 2015، باإلضافــة للعديــد 
مــن اللجــان والمشــاريع المميــزة، وأضفــت إلــى ذلــك الكتابــة فــي جريــدة 
العــرب القطريــة، وصــدر لــي كتــاب بعنــوان )هويتــي قطــري العالقــة بــن 

الوطــن والمواطــن(.

كيف تقيمني تجربتك يف معهد الدوحة للدراسات العليا؟ 

تجربتــي فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، تجربــة تعليمية مميــزة، حيث 
وجــدت فيهــا، متعــة العلــم والتعلــم، والبحــث العلمــي، باإلضافــة إلــى ربــط 
هــذا التعلــم بالواقــع المهنــي، خاصــة مــع نمــو مفاهيــم جديــدة وحديثــة 
في اإلدارة العامة، كما سمحت لنا هذه التجربة الممتازة، أن نلتقي عددا 
مــن األكاديميــ�ن المختصــن، ونــري الخــرات مــن خــالل الزمــالء والزميــالت 
مــن الجهــات المختلفــة. هــذه الســانحة عكســت فرصــا للمشــاركة والتعلــم 
واالســتفادة مــن الــدروس، ومناقشــة المشــكالت اإلداريــة ووضــع حلــول 
ــادات  ــز مــن خــالل برنامــج القي لهــا. كمــا تعرفــت علــى هــذا الرنامــج الممي
اإلشــرافية فــي دولــة قطــر الــذي قدمتــه وزارة التنميــة. واســمحوا لــي أن 
أشــكر مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة )مؤسســتي( على دعمهــا الدائم 
ومســاندتها لفــرص التعلــم بمــا يســهم فــي التطويــ�ر وبنــاء القــدرات، حيــث 
أنه قد ســبق وحصلت على الماجســتر المهني في االتصال المؤسســي، 
وهــو مــا جعــل خطــة التطويــ�ر بالنســبة لــي خطــة مت�كاملــة بــن االختصــاص 

وضــرورة الرتكيــز علــى الجوانــب اإلداريــة الحديثــة، بالتــوازي.

تميــزت الدراســة فــي برنامــج الماجســتر التنفيــذي بالمرونــة فــي الوقــت 
وتنــوع طــرق التعلــم، وتميــز المعهــد بالعمــل علــى إشــراك الطلبــة ضمــن 
اللجــان المتنوعــة، واألخــذ برأيهــم، ومســاندتنا ودعمنــا، وهنــا أجــد المقــام 
ســانحا بــأن أتقــدم بالشــكر الجزيــ�ل )لمعهــدي( معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا، علــى تعاونهــم ودعمهــم وإشــراكهم الدائــم.
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ما هو موضوع البحث الخاص بتخرجك؟

موضــوع بحــث التخــرج الخــاص بــي يكمــن فــي وضــع اســرتاتيجية للحوكمــة 
فــي دولــة قطــر؛ حيــث تؤكــد كافــة الخلفيــات النظريــة أهميــة تطبيــق 
الحوكمــة فــي القطــاع العــام والــدور الــذي تضطلــع فيــه الحكومــات فــي 
ســبيل تعزيــ�ز الحوكمــة فــي هــذا القطــاع، حيــث أنهــا كانــت تقتصــر فــي 
وقــت ســابق علــى القطــاع الخــاص. أمــا اليــوم، فيقــوم البنــك الدولــي 
بتصنيــف الــدول وفقــا لمؤشــرات الحوكمــة، حيــث يظهــر البنــك أن أكــر مــن 
نصــف ســكان العالــم يبــدون عــدم ثقتهــم فــي المؤسســات الحكوميــة. 
قــادة  لمواقــف  الدولــي  البنــك  مجموعــة  اســتقصائيات  أحــدث  وتؤكــد 
الــرأي العــام فــي البلــدان فــي معالجــة قضيــة الحوكمــة حيث تحتــل موقع 
الصــدارة عالميــا وت�تواجــد علــى قائمــة أولويــات سياســاتها. وي�ؤكــد البنــك 
الدولــي أن البلــدان التــي لديهــا مؤسســات قويــة تزدهــر بخلــق بيئة تيســر 
نمــو القطــاع الخــاص، وتحــد مــن الفقــر، وتقــدم خدمــات قَيمــة، وت�كتســب 
ثقــة مواطنيهــا - وهــي عالقــة ثقــة توجــد متــى كان النــاس يســتطيعون 
المشــاركة فــي صنــع قــرارات الحكومــة ويعرفــون أن أصواتهــم تجــد آذانــًا 
تمكــن  علــى  يعمــل  الحوكمــة،  تحســن  أن  النظريــات  وتؤكــد  صاغيــة-. 
البلــدان مــن خلــق ســبل وفــرص لمشــاركة المواطنــن، ويســاعد فــي بنــاء 
الثقــة بــن الدولــة والمواطــن والمحافظــة عليهــا. ويعتمــد عليــه لتعزيــ�ز 
حــل  فــي  ال  بالفعاليــة  ت�تمتــع  التــي  المؤسســات  علــى  للجميــع  الرخــاء 
مشــكالت الماضــي فحســب، بــل وأيضــًا في االســتجابة لالحتياجــات المتغرة 
للمواطنــن الذيــن تقــوم علــى خدمتهــم. وهــذا يشــمل كالً مــن تعزيــ�ز 
األنظمــة الحكوميــة وتنميــة قطــاع عــام يقــوم علــى أســاس الشــفافية 
ومشــاركة المواطنــن. حيــث تركــز التقاريــ�ر علــى لمجموعتــن مــن القضايــا 

التــي تواجــه المجتمــع اإلنمائــي وهــي: 
      )1( لماذا ُتعد السياسات الجيدة في أحيان كثرة عديمة الفعالية.

     )2( لماذا تستمر الفجوات بن إصالحات الحوكمة المزمعة والواقع   
   الفعلــي علــى األرض. 

اســرتاتيجية  مشــاريع  ودراســة  اســتبيان  خــالل  مــن  الواقــع  وبدارســة 
التنميــة الوطنيــة التــي ظهــر فيهــا الرتكيــز علــى الحوكمــة خاصــة فــي 
قطــاع التعليــم والصحــة والرياضــة والشــباب، وت�أكيــدا علــى الحوكمــة مــن 
خــالل األنظمــة اإللكرتونيــة، باإلضافــة لذلــك قمــت بعــدد مــن المقابــالت 
مــع مجموعــة مــن المــدراء فــي الجهــات الحكوميــة، وتبــن وجــود العديــد 
مــن الممارســات للحوكمــة، إال أنهــا لــم تعلــن بشــكل صريــ�ح لهــم، وهــو مــا 
يســتدعي وضــع خطــة اســرتاتيجية تعتمــد علــى إعــداد دليــل للحوكمــة فــي 
القطــاع العــام، ووضــع لجنــة لإلشــراف علــى عمليــة التطبيــق مــع الجهــات. 
باإلضافــة إلــى وضــع خطــط للربــط مــع برامــج التنميــة المهنية مع الــوزارات 
المختصــة، فضــال عــن التوعيــة الالزمــة مــن خــالل وســائل االتصــال المختلفــة 
ضمــن خطــة اســرتاتيجية يشــارك فيهــا الجميــع. يشــمل ذلــك تعزي�ز مشــاركة 
الجمعيــات المختلفــة ضمــن صنــع القــرار ، واإلعــداد لمشــاركة الشــعب مــن 
خــالل الرلمــان المتوقــع فــي دولــة قطــر ، و الســلطات الثالث فــي الدولة.

هــل ممكــن لــك أن تحدثينــا عــن يومياتــك يف الشــهر الفضيــل؟ 

وكيــف تقــي العائــالت القطريــة هــذا الشــهر؟ 

تبقــى مــن  العمــل واســت�كمال مــا  بــن  جــدا، فهــي  يومياتــي بســيطة 
مــا  إال  هادئــا،  يكــون  أن  رمضــان  شــهر  فــي  دائمــا  وأحــرص  المشــروع، 
تقتضيــه الضــرورة. لــذا أحــرص علــى انهــاء معظــم األعمــال واألنشــطة 
التــي لــم تنتــه قبــل شــهر رمضــان، وأتــرك مــا تبقــى والضــروري فــي 
هــذا الشــهر والروتــن الطبيعــي للعمــل، حيــث يعتــر نهــار رمضــان قصــرا 
فــي ســاعات العمــل، وهــو مــا ال يســمح باكتظاظهــا، كمــا أحــرص علــى 
خلــق نــوع مــن التــوازن مــع الحيــاة األســرية فأخصــص مزيــدا مــن الوقــت 
لالهتمــام بهــم، والجلــوس مــع األحفــاد، وزيــارة الوالــدة بانتظــام أطــال 
اهلل عمرهــا، ونرتبــط الجمعــة األســرية فــي نهايــات األســبوع، وزيــارة 

األقربــاء كلمــا ســمحت الفرصــة.

ما رسالتك للطلبة املتخرجني؟

التعليــم مرحلــة مســتمرة ســواء كان الطالــب فــي بدايــة حياتــه أو مضــى 
عليــه ســنوات فــي الوظيفــة، فــكل شــيء حولنــا؛ يضيــف لنــا ولمعرفتنــا، 
وخاصــة الدراســة األكاديميــة المتخصصــة، حيــث تســهم هــذه األخــرة فــي 
خلــق فكــرة جديــدة، وصياغــة جديدة، والعمل نحو مزيد من التطــور واالبداع.

 فــي أوقــات كثــرة كنــت أمــر بمرحلــة ضغــط عاليــة، وقــد يكــون هنــاك 
ــد مــن العــزم والجهــد، يمكــن  الكثــر مــن المهــام المتزامنــة، ولكــن بمزي
تجــاوز ذلــك التحــدي، ومــا يزيــ�ن هــذا التعــب، هــو االحتفــال بالنجــاح والتميز. 

وهــو مــا أتمنــاه للجميــع.

فقــط تذكــر أنــه إن بــدأت فــال مجــال للرتاجــع، وأنــت أمــام خياريــ�ن اثنــن: 
إمــا تحقيــق الهــدف بتميــز وإمــا تحقيــق الهــدف بتميــز. لــذا أحــب مقولــة 
طــارق بــن زيــاد وأكررهــا دائمــا للجميــع )البحــر مــن أمامكــم والعــدو مــن 

وراءكــم( فــال ســبيل إال النجــاح واالنتصــار.
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معهد الدوحة ومركز سدرة للطب يوقعان مذكرة تفاهم

 يف مجال تبادل املعرفة والبحوث 

عضــو  للطــب،  ســدرة  ومركــز  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  وقــع 
تفاهــم   مذكــرة  المجتمــع،  وتنميــة  والعلــوم  للرتب�يــة  قطــر  مؤسســة 
بهــدف تبــادل المعرفــة والخــرات وإجــراء البحــوث والدراســات المشــرتكة.
والعمــل  النفــس  علــم  كليــة  عميــد  بــدر  أبــو  ســليمان  الدكتــور  وقــال 
تعتــر  المذكــرة  إن  العليــا  للدراســات  الدوحــة  فــي معهــد  االجتماعــي 
خطــوة لفتــح آفــاق التعــاون بــن المعهــد ومركــز ســدرة بمــا فيهــا تبــادل 
المعرفــة والبحــوث العلميــة والتدريــس والخدمــة والممارســة المهنيــة 
النفــس  علــم  فــي  يتخصصــون  الذيــن  المعهــد  لطلبــة  فرصــة  وتوفــر 
والعمــل االجتماعــي خــرة مهنيــة فعليــة وممارســة ميدانيــة فــي مجــال 

توفــر الخدمــات الصحيــة وخدمــات الصحــة النفســية فــي دولــة قطــر.

مــن جهتــه، قــال الســيد بيــرت موريــس الرئيــس التنفيــذي لمركــز ســدرة 
للطــب إن مذكــرة التفاهــم ســتمكن الجانبــن مــن تعزي�ز الكفــاءات المهنية 
والقياديــة فــي التخصصــات التــي لهــا أهميــة بالغــة فــي تقديــم رعايــة 
صحيــة علــى أعلــى مســتوى للمرضــى وعائالتهــم، إلــى جانــب تبــادل 
األفــكار بشــأن تطبيــق أفضــل وأحــدث الممارســات بمــا يدعــم التحســن 
وتقديــم  الصحيــة  الرعايــة  قطــاع  فــي  المتواصــل  واالبتــ�كار  المســتمر 

أفضــل جــودة ممكنــة.

وتعــد هــذه المذكــرة هــي األولــى ضمــن برنامــج التدريــب الخارجــي الــذي 
أطلقــه مركــز ســدرة للطــب مؤخــرا بهــدف دعم عمليتي التعليــم والتعلم 

الطبــي وتعزيــ�ز اســرتاتيجيات التطوي�ر.

وبموجــب مذكــرة التفاهــم، سرشــح معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
االجتماعــي  والعمــل  النفــس  علــم  قســمي  فــي  طالبــه  مــن  عــددا 
لاللتحــاق برنامــج مصمــم خصيصا لتلبيــة احتياجاتهم الدراســية المتعلقة 

العمليــة.  بالتدري�بــات 

وقالــت الدكتــورة خلــود العبيدلــي رئيــس إدارة التعليــم بمركــز ســدرة 
الفــرص  ت�تيــح  المرموقــة  المؤسســات  مــع  المركــز  شــراكات  إن  للطــب 
التعليميــة وتوفــر التدريــب العملــي فــي بيئــات عمــل حقيقيــة للجيــل 

الجديــد مــن أخصائــي علــم النفــس واالجتمــاع. 
كمــا ت�تيــح مذكــرة التفاهــم الفرصــة ألطبــاء وباحثــي مركــز ســدرة للطــب 
للتدريــس التطوعــي فــي تخصصــات علــم النفــس والعمــل االجتماعــي 

فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. 
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تجربة الرحلة امليدانية ألساتذة وطالب برنامج العمل االجتامعي إىل األردن 

بقلم الطالبة: مديحة يوسف البقالي
بأيجــاز تجربــة  الت�كلــف، ســأعرض  البعــد عــن  بكلمــات بســيطة بعيــدة كل 
الرحلــة إلــى اإلردن التــي قمــت بهــا مــع أســاتذة وطــالب برنامــج العمــل 
االجتماعــي، وهــذا التقريــ�ر ليــس وصفيــا، ولــن أســتعرض فيــه األماكــن 
والزيــارات بقــدر مــا ســأوضح مــن خاللــه انطباعــي، ومــا اســتفدت منــه 
علــى المســتوى الشــخصي، وكيــف ألهمتنــي هــذه الزيــارة لرؤيــة العمــل 
االجتماعــي فــي بلــدي مــن منظــور مختلــف. مــن المهــم أن أذكــر لقــارئ 
هــذه الســطور أنــي أعمــل فــي مجــال العمــل االجتماعــي منــذ ثمانيــة 
ــارة . ــة أنظــر لهــذه الزي عشــر عامــا ليكــون مفهومــا لديكــم مــن أي زاوي

البداية
اجتمــع ســبعة مــن طــالب العمــل االجتماعــي وعميــد كليــة علــم النفــس 
الدكتــور  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  االجتماعــي  والعمــل 
ســليمان أبــو بــدر و الدكتــورة نجــوى يــوم 31 مــارس 2018 ظهــرا فــي 
للقيــام  وتشــوي�ق  حمــاس  وكلنــا  الدوحــة،  فــي  الدولــي  حمــد  مطــار 
نــوره مديــرة مكتــب  ، كان كل شــيء منظــم فاألســتاذه  الرحلــة  بهــذه 
العميــد عملــت بــكل جهــد علــى تنســيق تفاصيــل حجــز الطــران والفنــدق 
وباقــي التفاصيــل الصغــرة، وبوجــود الدكتــور ســليمان تغلبنــا علــى بعض 

العوائــق البســيطة التــي اعرتضــت الطــالب الدوليــ�ن فــي مطــار الدوحــة 
ــا  وبعدهــا أقلعنــا بســالم مــن مطــار حمــد الــدول إلــى مطــار الملكــة علي

الدولــي فــي عّمــان .
 لــم تواجهنــا أي صعوبــات فــي الرحلــة والوصــول، بــل العكــس فقــد لفــت 
نظــري كثــرا  طريقــة التعامــل الطيبــة وترحيــب أهــل البلــد بالقطري�ن كانت 
بالفعــل معاملــة مميــزة ولطيفــة مــن الموظفــن في المطار، أشــعرتني 
باالطمئنــان مــن تواجــدي ألول مــرة فــي هــذا البلــد علــى الرغــم مــن 

االضطرابــات السياســية بــن البلديــن.

كمــا ذكــرت ســابقا ، كان لتنظيــم هــذه الرحلــة األثــر الكبــر فــي نجاحهــا، 
ففــي اليــوم األول وجدنــا نفــس الرتحيــب مــن الجامعــة األردنيــة مــن مديــر 
وأســاتذه كان الجميــع فــي غايــة االحــرتام والتعــاون وعلــى قــدر كبــر مــن 
الشــفافية فــي اإلجابــة عــن أســئلتنا واستفســاراتنا. تعرفنــا خــالل هــذه 
الزيــاره علــى هــذه الجامعــة األردنيــة التــي تخــرج منهــا غالبيــة األســاتذة 
الذيــن ت�تلمــذت علــى يدهــم فــي جامعــة قطــر. وفــي ســنن دراســتي 
علــى  التــي  والخدمــات  واألقســام  الكليــات  علــى  تعرفــت  المدرســية، 
الرغــم مــن بســاطة مواردهــا إال أنهــا تضــم كل الجنســيات العرب�يــة تقري�بــا، 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن الجنســيات الغرب�يــة ، كان لهــذا التنــوع دليــل واضــح 
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بــأن البنــاء الراقــي المت�كلــف ليــس هــو ما يســتقطب طــالب العلــم . بالفعل 
كانــت الجامعــة األردنيــة حاضنــة لطــالب العلــم مــن كل الجنســيات وهــذه 
القــدرة علــى اســتيعاب هــذا التنــوع ربمــا التوجــد فــي أي بلــد عربــي آخــر . 
علــى المســتوى الشــخصي، كان التقــارب بــن الطلبــة وأســاتذة الرنامــج 
فرصــة كبــره لبنــاء عالقــة أكــر ألفــة وفرصــة كبــرة لمعهــد الدوحــة الــذي 
جعــل ارتباطنــا بالمــكان واألشــخاص ليــس عمليــا بحتــا فقــط بــل أضفى عليه 

روحــا مــن الــود واالنســجام ممــا يعــزز روح انتمائنــا لــه .

زيــارة  عــن  انطباعــي  لعكــس  التقريــ�ر  مــن  الجــزء  هــذا  فــي  ســانتقل 
المخيمــات )جــرش والزعــرتي ( فقــد كانــت تجربــة التنســى، وإضافــة كبــرة 
العاطفــة  عــن  ات�كلــم هنــا  الرحلــة. ال  لــوال هــذه  ماكنــت الحصــل عليهــا 
والجانــب اإلنســاني فــي الموضــوع  مــا أعنيــه أننــي قبــل الذهــاب لزيــارة 
المخيمــات وبــكل صراحــة كنــت أقــول فــي نفســي لمــاذا ومالهــدف مــن 
هــذه الزيــارة ؟ وكيــف سأســتفيد منهــا وأنــا فــي بلــد التســتقبل الالجئــن 
وعندمــا أعــود كيــف ســأوظف ماتعلمتــه إن لــم يكــن لــدي منتفعــن مــن 
هــذه الفئــة؟ كانــت هــذه حــدود نظرتــي وتفكــري ولكــن ماتعلمتــه فــاق 

تصــوري بكثــر.

اســتقبلنا فــي المخيمــن علــى حــد ســواء بــكل ترحيــب وحفــاوة، واســتعرض 
لنا القائمون على الخدمات كل الجهود المبذولة من المنظمات الداعمة، 
وقمنــا بجولــة فــي هــذه المخيمــات، والتقينــا ببعــض األســر فــي الزعــرتي 
تحديدا . أبهرتني الخدمات والجهود المبذوله على الرغم من قله الموارد 
وشــحها، وعلــى الرغــم مــن رداءة الظــروف المكانية، أبهرتنــي القدرة على 
العمل في هذه األجواء والصعوبات، وكم التحديات التي تواجه العاملن. 
ومــع ذلــك صــروا عليهــا و أوجــدوا طــرق ووســائل لتعويــض كل نقــص. 
وأضــرب هنــا مثــاال علــى ذلــك:  العاملــون هنــاك الينتظــرون أن يتــرع لهــم 
أحــد بــاألدوات بــل يقومــون بتصنيعهــا بمســاعدة الموجوديــن فــي المخيم، 
وحســب اإلمكانيــات المتوفــرة . أبهرتنــي الهمم التي تعمــل بال كلل أو ملل 
علــى الرغــم مــن قلــة العائــد والمــردود المــادي . أبهرنــي كل ذلــك ألننــي 
لــم أر شــيئا شــبيها بذلــك فــي بلــدي  وقــد أضــاف لــي الكثــر، النــي أيقنــت 
تمامــا أن االنســان عندمــا ت�كــون لديــه الرغبــة فــي العطــاء فإنــه سيســخر كل 
طاقتــه مــن أجــل إيصــال الخدمــات المرجوة ســواء كانت تعليميــة أم طبية أو 
أي نــوع آخــر مــن االحتياجــات ، فالعمــل االجتماعــي يحتــاج لمثــل هــذه الهمم 
العاملــة فــي المخيمــات بكل ما يمتلكونه من مهــارات وقــدرات وخره في 
التعامــل والعائــد مــن هــذه الخدمــات غالبــا مــا يكــون ملحــوظ.  فالحيــاة فــي 
المخيمــات إنمــا هي مســتمرة بفضل جهــود العاملن الذين ســّهلوا الحياة 
ــال  ــا قاب ــوا مــن المخيمــات مكان ــة علــى أمرهــا وجعل ــة المغلوب لهــذه الفئ
للعيــش . لــم أكــن التعلــم هــذا األمر لوال هــذه التجربة... لــم أكن اللمس هذه 
القيمــه وهــذه القــدرات الجبــاره وأراهــا علــى أرض الواقع لوال هــذه الزياره. 
فكنــت أردد فــي نفســي شــكرا لــكل مــن ســعى لتســهيل هــذه الزيــارة التــي 
اكســبتني طاقــة إي�جابيــة كبــرة، ألننــي أيقنــت أن هــذه القــدرات ليســت ضربــا 
مــن الخيــال وإنمــا حقيقيــة تعيــش بيننــا علــى أرض الواقــع. وبالنســبة لــي 

أصبحــت اتخذهــا مثــال كلمــا ضعفــت همتــي عــن أداء عملــي.

هنــا ســوف اتحــدث عــن المراكــز المختلفــة التــي قمنــا بزيارتهــا والتــي 
لــن أوفيهــا حقهــا مهمــا تحدثــت عــن طريقــة االســتقبال الرائعــه وحفــاوة 
الت�كريــم والتعــاون فــي توفــر المعلومــات، فقــد أتيحــت لنــا المشــاهدة 
 ، المجتمــع  احتياجــات  تفرزهــا  التــي  الخدمــات  فــي  الفــروق  قــرب  عــن 
فمــن خــالل زيارتــي لمركــز إيــ�واء ذوي اإلعاقــة و مركــز مجهولــي النســب 
واأليتــام واالحــداث ودار الوفــاق األســري ، قمــت بعمــل مقارنــه بــن 
مؤسســات العمــل االجتماعــي الموجــودة فــي األردن والمشــابهة لهــا 
ــذي دار فــي هــذه المراكــز واالســئلة  فــي قطــر، ومــن خــالل  النقــاش ال
التــي طرحناهــا كطلبــة علــى المســؤلن عرفنــا دور كل مركــز وســبب 
إنشــائه والفئــة المســتهدفه والحاجــة المجتمعيــة لوجــوده . أفادتنــي 
كثــرا هــذه الزيــارات وعــززت لــدي نفــس الفكــرة التــي تولــدت لــدي عــن 
المخيمــات، وهــي أن المبانــي الفخمــة واألثــاث الراقــي ال توفــر عــالج 
هــو  المراكــز  لهــذه  والســند  الحقيقــي  فاالســت�ثمار  ناجــح،  اجتماعــي 
الطاقــة البشــرية العاملــة المبدعــة ومــن يقــف ورائهــا مــن مســؤلن كبــار 
يعملــون علــى تحقيــق أهــداف الدولــة التــي تواجــه تحديــات المجتمــع 
بجهــود أبنائهــا وبمهاراتهــم دون الرتكيــز علــى جانــب التباهــي فــي 

العمــران والشــكليات المكانيــة .

مراكــز العمــل االجتماعــي أضافــت لــي معلومــات تخدمنــي فــي ســياق 
دراســتي األكاديميــة فــي الجانــب المتعلــق بنشــأة مؤسســات العمــل 
االجتماعــي ، وكيــف ت�تولــد مــن رحــم الحاجــة المجتمعيــة، وكيــف أن اختــالف 
الثقافــة مــن بلــد آلخــر واختــالف السياســة والمعتقــد والقانــون كلهــا 
أمــور تجعــل المجتمعــات تختلــف فــي تســمية مؤسســاتها ومراكزهــا، 
وذلــك باختــالف فئــات المنتفعــن، ولكــن يظــل الشــيء الثابــت هــو دور 
العامــل االجتماعــي فــي كل هــذه المؤسســات والمراكــز ســواء فــي 
قطــر أو األردن فالجميــع يحمــل نفــس المبــادئ ويســعى لتحقيــق نفــس 

األهــداف متســلحا بميثــاق العمــل االجتماعــي .

 تمنيــت حقــا أن أحظــى بفرصــة تدريــب لمــدة أطــول فــي هــذه المراكــز 
ــم العمــل االجتماعــي مــع  ــة عــن طريقــة تقدي النــي رأيــت صــورة مت�كامل

قــدرة عظيمــة علــى الت�كيــف مــع االمكانيــات المتاحــة.
ــل ، هــذه الرحلــة بالنســبة لــي  خالصــة تجربتــي أوجزهــا فــي كلمــات قالئ
تجــاوزت وحققــت أكــر مــن االهــداف المرجــوه منهــا ، علمتنــي أكــر ممــا 
كنــت ســأتعلمه وانــا جالســة بــن جــدران الفصــل فــي المعهــد ، جعلتنــي 
أرى الوجــه االخــر للعمــل االجتماعــي بــكل مافيــه مــن أنســانية وعطــاء 
وصنعــت لــي نموذجــا يشــد مــن همتي كلما ضعفــت أمام تحديــات عملي.

عرفنــاه  الــذي  بــدر  أبــو  ســليمان  الدكتــور  الكليــة  لعميــد  خــاص  شــكر 
كثــب فــي هــذه الرحلــة وكان بمثابــة األخ الكبــر للجميــع ، وللدكتــورة  
نجــوى صفــدي التــي كانــت قري�بــه مــن الطلبــة طــوال الوقــت وتحملــت 
الجميــع  احتــوت  لنــا  اختــا  كانــت  بالفعــل  استفســاراتهم  و  نقاشــاتهم 
قيامنــا  علــى  ووافــق  وعمــل  ســعى  لمــن  الشــكر  كل   ، صــدر  برحابــة 
بهــذه الرحلــة ، شــكرا معهــد الدوحــه الــذي عــزز روح انتمائنــا ووالئنــا لــه 

ونأمــل أن نكــرر التجربــة قري�بــا .
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وســط أجــواء ثقافيــة وفنيــة مميــزة، نّظــم نــادي الكتابــة األدبيــة بمعهــد الدوحة للدراســات العليــا، بالتعاون مع 
مجموعــة “Words & Strings”  أمســيًة ثقافيــة بعنــوان “Words of March” وذلــك فــي يــوم الســبت الموافــق 
31/3/2018 بالمبنــى الثقافــي المــدرج رقــم 002. وجــاءت هــذه الفعاليــة فــي ظــل اهتمــام نــادي الكتابة األدبية 

بإثــراء الســاحة الثقافيــة والفنيــة والجمالية بالمعهد.

 وخــالل األمســية التــي امتــدت لســاعات جــرى ترجمــة المشــاعر اإلنســانية والحياتيــة والتصــورات حــول العالــم 
ــاء المفــرد  ــة، التــي تنوعــت بــن الشــعر، الخاطــرة، الكلمــة الحــّرة، والغن واألشــياء مــن خــالل النصــوص الُمقّدَم
والجماعــي، واختلفــت موضوعاتهــا مــا بــن الحــب والحــرب، الســالم، األمــل، التفــاؤل، الســفر، االشــتياق، الرحيــل، 
وغرهــا مــن الموضوعــات، وكل ذلــك باللغتــن العرب�يــة واالنجليزيــة وبمشــاركة واســعة مــن قبــل شــريحة مــن 
المثقفــن، الشــعراء، األدبــاء، والموهوبــن. هــذا، وشــهدت األمســية الثقافيــة فقــرات غنائيــة، رائعــة ومميــزة 
عابــرة للثقافــات، تراوحــت مــا بــن العــزف علــى الجيتــار، والعــود، والفلــوت والغنــاء األوبرالــي. وقــد نالــت هــذه 

الفقــرات الغنائيــة استحســان الحضــور.

 وقــد كان لألطفــال حضــور فــي األمســية الثقافيــة، عــن طريــ�ق مشــاركتهم الشــعرية المميــزة، وكلماتهــم 
الرائعــة والبســيطة التــي حملــت فــي طّياتهــا مشــاعر إنســانية نبيلــة، وحقيقية. وفــي ختام األمســية الثقافية 
ُفتحــْت مشــاركات األداء للجمهــور علــى المســرح، والتــي نتــج عنهــا قــراءات شــعرية، وفواصــل غنائيــة رائعــة، 

وفريــدة ضّجــت لهــا ســاحة المــدرج بالتصفيــق.
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الطالب: دفع اهلل حسن

ــُة صباحــًا، وعقــارُب المــزاج فــي رأســي  عقــارُب الّســاعة اآلن تشــر إلــى الثامن
المــزاج  ُجيــوش  تغــزوه  بخطــواٍت بطيئــة وجســد مرتعــش  األلــف.  إلــى  تشــر 
المزعجــة هــا أنــا ذا أســر إلــى الحيــاة الجامعيــة 3 "بيــت القهــوة" ألحتســي 
قهوتــي الّصباحيــة. المســافة بــن غرفتــي والكافتريــا ليســت بعيــدة، لكــّن 
مــا يعتِمــل فــي دماغــي يجعلهــا أطــوُل المســافات علــى ســطح األرض، مثــل 

المســافة بــن االســكا وطوكيــو تمامــًا.

اآلن أنــا فــي الســكن الجامعــي، أســر فــي الممــر كالمســرنم، إلــى أن ضغطــُت 
علــى زر المصعــد، ونزلــت إلــى الطابــق األرضــي. نــزل المصعــد ببــطء شــديد لــم 
فــي  أراقــب مالمحــي  كالســلحفاة، وكنــت  األســفل  إلــى  يهبــط  كان  أعهــده، 
المــرآة، فــال أرى شــيئا غــر المــزاج والكيــف. عندمــا ُفتــح بــاب المصعــد تلقائيــا، 
وهممــُت بالخــروج ازدادت ُخطواتــي ُثقــال أكــَر مــن ذي قبــل. خرجــُت مــن المبنــى 
بعــد معانــاة شــديدة، شــمس الصبــاح الدافئــة نزلــت علــى جســدي فبّثــت فينــي 
قليــاًل مــن الطاقــة، عينــاي المحمرّتــان راحتــا تراقبــان عصفــورة ُمزعجــة كانــت 
تطــر مــن ُغصــن إلــى غصــن، ومــن شــجرة إلــى أخــرى، وعامــل النظافــة يســحب 
مقطــورة صغــرة مكتظــة بالقــذارة واألوســاخ. بحثــُت بعينــاي المتعبتــن فــي 
مقطورتــه المتحركــة، وســأله الكيــف: هــل لديــك قهــوة؟ ولــم ُيجــب أحــد، ألن 
الســؤال مــا زال ُمعْشعشــا فــي داخلــي وحســب، وفجــأًة ســمعُت الُعصفــورة 
تغــرِّد بطريقــة مألوفــة لــدّي، كانــت تزقــزق بطريقــة بــدت فــي نظــري أقــرب إلــى 
خريــ�ر ســكب القهــوة منــه إلــى تغريــد الطيــور. فأدركــت حينهــا أن األوراُق عنــدي 

قــد تبعــرت.

ــا أســر بالقــرب مــن "المــرة"  ــا.. اآلن أن وأخــذُت خطوتــن جادتــن نحــو الكافتري
بالتحديــد فــي نقطــٍة تمكننــي مــن رؤيــة الكافتريــا مــن الخلــف. عقــارب الّســاعة 
تشــر إلــى الثامنــة ودقيقتــن صباحــا، أمــا المــزاح فوصــل أّوجــه، ال أعــرف كيــف 
أقيســه، ولــو كنــت أعــرف لقلــت. ولســوء حظــي، قابلــُت صديقــي المشــاكس، 
هــل أتجّنبــه؟ هــل ألبــس طاقيــة اإلخفــاء وأمضــي مــن أمامــه فــال يرانــي؟ أم 
مــاذا أفعــل؟ كيــف أشــرح لــه أّنــي فــي عجلــة مــن مــزاج دون أن أحرجــه؟ توّقفنــا 
قليــاًل لثانيتــن فقــط أو ربمــا لدقيقتــن ال أعــرف، المهــم، كنــُت أراهمــا ســاعتن 

أو أكــر، كان يرطــم خاللهمــا بــكالم كثيــٍر غــر مفهــوم، وفــي كّل كلمــة يقولهــا 
أجيبــه أنــا: كافتريــا.. قهــوة.. مــزاج!

عقــارُب الســاعة تشــُر اآلن إلــى الثامنــة وأربــع دقائــق تقري�بــا، وعقــارب المــزاُج 
فــي رأســي كادت أن تنقلــع، رأســي يضــج باأللــم، يــداي ترتجفــان بَكيــف غــر 
مســبوق، وشــفتاي اليابســتن تبحثــان عــن رشــفة قهــوة تعيــد إليهمــا الحيــاة. 
فــي هــذه اللحظــة بالــذات دفعــُت بــاب الكافتريــا ودلفــت إلــى الداخــل. مــن 
َكــراٍس بالســتيكية  الطــاّلب يجلســون علــى  الخــارج كان هنــاك مجموعــة مــن 
الشــكل،  مرّبعــة  بيضــاء  طــاوالت  وأمامهــم  والُبّنــي  األخضــر  بــن  مــا  تــ�رتاوح 
أحدهــم كان يقــر�أ جريــدة الصبــاح، عندمــا رفعهــا لألعلــى بطريقــة أخفــت وجهــه، 
وأظهــرت عناويــ�ن الصحيفــة بصــورة واضحــة، وقتــذاك لمحــُت "مانشــيتًا" عريضــا 

ــ�ل.  باللــون األحمــر: جفــاف تاريخــي يضــرب محصــول الــن بالرازي

مــن داخــل الكافيرتيــا..  الكراســي فارغــة، إال مــن جهــاز البتــوب، وقنينــة مــاء 
أيضــا..  الكراســي خشــبية، والطــاوالت  المــاء فــي قعرهــا،  بالســتيكية يســُكن 
كانــت الطــاوالت تشــع بغنــج، وذلــك بفعــل اضــاءة الســقف، والمحــارم الورقيــة 
موضوعــة فــي منتصــف كل طاولــة بطريقــة مملــة، وقتــذاك كنــُت قــد طلبــت 
مــن "ســيدة القهــوة" كمــا أســميها أن تحّضــر لــي كوبــًا مــن القهــوة المــّرة، 
وراحــت آلــة تحضــر القهــوة تصــدر ضجيجــا خفيفــًا وتســكب المــزاج فــي الكــوب 

الورقــي.

عقــارب الســاعة تشــر اآلن إلــى الثامنــة وخمــس دقائــق، وعقــارب المــزاج فــي 
دماغــي تشــر إلــى الثامنــُة وخمــس مــزاج. أخــذُت رشــفًة طويلــة مــن قهوتــي 
المــّرة، جلســُت علــى أحــد الكراســي الخشــبية ُقــرب البــاب الرئيســي، وعــر جــدار 
الكافيرتيــا الزجاجــي قــرأُت المانشــيت العريــض ثانيــة: ريــال مدريــد يصــل لنهائــي 
"الشــامبيونز ليــغ" للمــّرة الثالثــة علــى التوالــي. كان مختلفــا عمــا قرأتــه أوال، 
ابتســمت بمتعــة خاصــة، وأدركــت حينهــا أنــي فــي طريقــي إلــى هنــا لــم أقابــل 

أحــدً�، وكل مــن قابلتــه كان طيفــًا مــن قهــوة، أو ســرابًا مــن مــزاج.
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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