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اقرأ يف هذا العدد

معهد الدوحة للدراسات العليا يرحب باألساتذة الجدد.	 

معهد الدوحة للدراسا ت العليا يطلق برنامج ماجستري "الدراسات األمنية النقدية".	 

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بني معهد الدوحة وبيوت الشباب.	 

برنامج " حيّاك" للخصومات الفورية ملنتسبي وطلبة معهد الدوحة للدراسات العليا.	 

مركز اللغات ينظم ندوة بعنوان "العربية بني اكتساب املعرفة وإنتاجها" يف مارس القادم.	 

جانــب مــن اللقــاء التعريفي لطلبة املاجســتري التنفيذي يف اإلدارة العامة واملاجســتري املزدوج يف إدارة األعامل 	 

واإلدارة العامة.

فعاليات قادمة

مقاالت

 كلمة الدكتورة هند املفتاح يف اللقاء التعريفي الستقبال األساتذة الجدد.

 كلمة الدكتور تامر قرموط يف اللقاء التعريفي الستقبال األساتذة الجدد.

نرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 

معهد الدوحة للدراسات العليا يحتفي بطالبه الجدد

حوار العدد

نســتضيف فــي العــدد 25 مــن نشــرة زاجــل، الدكتور نّواف التميمي، األســتاذ المســاعد في 

برنامج الصحافة.

يف حرضة "معهد الدوحة"

نرحـبُّ بكـم فـي العـدد الخامـس والعشـري�ن مـن نشـرة "زاجـل"، ولعـل مـن 
جميـل األقـدار أن يصـدر هـذا العـدد فـي وقت مميز وهو احتفاء المعهد 
باستقبال الدفعة الرابعة من الطلبة للعام األكاديمي الحالي. كما يصدر 
هذا العدد بعد مرور ثالث سنوات على ت�أسيس المعهد الذي أضاف لبنة 
جديـدة إلـى لبنـات التعليـم العالـي فـي وطننـا العربـي، وسـّد نقصـا في 
التخصصات التي طالما عانت من التهميش األكاديمي.. بدأ بتسعة برامج 

وهـا هـو اآلن يقدم الماجسـتري في 17 برنامجا.

يخالجني شعورا ممزوجا باإلعجاب واالعتزاز لما وصل إليه المعهد اليوم، 
كيـف ال وأنـت ت�كتـب عـن مؤسسـة ت�كـر ، وأنـت جـزء مـن تاريـ�خ ت�أسيسـها، 
وشـاهد عليها منذ بداياتها األولى، واآلن جزء من مسـريتها وهي في 

مرحلة العطاء!

فوجـن،  وتخريـ�ج  المعهـد   نجـاح  قصـة  تدويـ�ن  علـى  شـاهدا  ت�كـون  أن 
واستقبال أربع دفعات، بوجود كوكبة من الطالب  واألساتذة الكبار الذين 
لديهـم الكفـاءة العالية والمهنية والرتاكمـات المعرفية وزخمها؛ لهو 
بجد مدعاة للفخر ، سيما أن رحلة التطور والنمو في المعهد قد رسمت 
طريقا يحتذى لمن ينشد التميز والتسلح بالمعارف والخرات وفق قناعة 
راسـخة بـأن الباحـث )الطالـب( ال بـّد أن يكـون متمكنـا مـن المعاي�ري العلمية 
واألدوات المنهجية الحديثة القائمة على مبدأ تداخل وت�كامل التخصصات 
في  بيئة أكاديمية مستقلة، تساهم في إشاعة التفكري النقدي البّناء.

يثبـت معهـد الدوحـة للدراسـات العليـا يومـا بعـد يـوم بأنـه مـازال للتعلم 
معنى، وللتعليم قيمة...فشكرا للقائمن عليه، هؤالء الذين يؤمنون أنَّ 
نجاح هذا المشروع يأتي كثمرة طبيعية لحسن التخطيط وحسن التنفيذ 
وحسن المتابعة، فالشكر لمن �أّسس وفّكر   وقّدم هذا الصرح األكاديمي 
ليكون رافدا لصروح قطر التعليمية التي أضحت بن الدول األكرث تقدما و 
اهتماما في هذا المجال، والشكر لمن بنى ودعم ومّول ورعى، ولمن 

قاد السفينة.

وأخـريا، وإننـا إذ نضـع بـن يديكـم محتـوى هذا العـدد، فإننا لنؤكد بأن نجاح 
النشرة واستمراريتها تعتمد بشكل رئيسي على تحقيق التواصل معكم. 
فمنكـم و معكـم ت�كتمـل المسـرية ويطيـب العطـاء! مع تمنياتي للجميع 

بعام أكاديمي مثمر.

 خــالد وليد محمود

zajel@dohainstitute.edu.qa
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نظــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا لقــاء تعريفيــا للطلبــة المقبولــن 
 17 االثنــن     2018-2019 األكاديمــي  للعــام  العليــا  دراســاتهم  إلكمــال 
ســليمان  ياســر  الدكتــور  بالوكالــة  المعهــد  رئيــس  بحضــور   ، ســبتمر 
اإلداريــة  للشــؤون  الرئيــس  نائــب  المفتــاح  هنــد  والدكتــورة  معالــي 
والماليــة والســادة عمــداء الكليــات ورؤســاء الرامــج ومــدراء اإلدارات.

وألقــى الدكتــور ياســر ســليمان معالــي، رئيــس المعهــد بالوكالــة، كلمــة 
رحــب فيهــا بالطــالب الجــدد. وأشــار إلــى أن المعهــد مؤسســة للتعليــم 
العالــي تــزاوج بــن النظريــة والتطبيــق وتركــز علــى عبــور التخصصــات 
وتهــدف إلــى تحقيــق أعلــى المعايــ�ري فــي التعليــم والبحــث فــي العلوم 
اإلنســانية، والعلــوم االجتماعيــة، واإلدارة العامــة، واقتصاديــات التنمية 

وعلــم والنفــس والعمــل االجتماعــي. 

ويهــدف المعهــد مــن هــذا اللقــاء التعريفــي إلــى إطــالع الطلبــة الجــدد 
والتفاعــل  للتواصــل  مريحــة  أجــواء  وخلــق  الجامعيــة،  الحيــاة  علــى 
والتعريــف بالكليــات والمرافــق العلميــة العديــدة والمتنوعــة المتوفــرة 
فيــه، واإلدارات المختلفــة التــي ت�تضافــر جهودهــا مــن أجــل توفــري أفضــل 
حيــاة أكاديميــة ممكنــة للطلبــة. كمــا يهــدف إلــى تعريــف الطلبــة بالبيئــة 
الجامعيــة بشــكل عــام واللوائــح والقواعــد المنظمــة لمختلــف الكليــات 
مســريتهم  أثنــاء  لهــم  المعهــد  يقدمهــا  التــي  المتاحــة  والخدمــات 

التعليميــة و إطالعهــم علــى كيفيــة اختيــار المقــررات وتســجيلها.

وفــي كلمــة ترحيبيــة لهــا قالــت الدكتــورة هنــد المفتــاح: "نبــارك لكــم 
فــي  ملمــوس  أثــر  لــه  يكــون  أن  ونأمــل  الدوحــة،  بمعهــد  التحاقكــم 
مــن  ترفــع  األكاديمّيــة،  حيات�كــم  فــي  مهمــة  مرحلــة  لعبــور  تهيئ�ت�كــم 
تســتطيعون  زاهــر،  لمســتقبل  وتؤهلكــم  مهارات�كــم،  وُتنّمــي  شــأنكم 
فيــه بنــاء ذوات�كــم األكاديميــة والبحثيــة والمهنيــة، وتهيئ�كــم لخدمــة 
نشــارككم  أن  الدوحــة  معهــد  فــي  جــدًّا  ســعيدون  إننــا  مجتمعات�كــم. 
ــَة فصــل مــن قصــة نجاحكــم". وأضافــت : " لقــد أعــّد معهــد الدوحــة،  كتاب
ــة جــادة  ــة تعليمي ــه، فــي ســبيل إي�جــاد بيئ ــذ انطالقــه عــام 2015، ُعّدَت من
وجاذبــة وممتعــة لكــم؛ بيئــة ت�ّتســم بتعــدد الثقافــات وتنّوعهــا، لت�كــون 
تجربت�كــم فيــه ثريــة ومرثيــة. وال ُنعّدكــم هنــا مجــرد طلبــة عابــري ســبيل 
تنتهــي عالقت�كــم بعــد التخــرج، بــل نعتركــم شــركاَء مســرية وحلفــاَء نجــاح. 
فلــن ينجــح المعهــد إال بكــم، وال وجــود لــه مــن غريكــم. ولهــذا، نتمّنــى 
أن يتحــّول خياركــم االنضمــاَم إلــى معهــد الدوحــة إلــى تعّهــد واندمــاج 
وأســاتذته  برامجــه  مــن  فتســتفيدوا  وبحثيــة،  أكاديميــة  ومشــاركة 

وباحثيــه وشــركائه، وتشــاركوا فــي مؤتمراتــه وفعالياتــه.

هــذا وسيســتقبل المعهــد هــذا العــام األكاديمــي 187 طالبــا وطالبــة 
ممــن أنهــوا متطلبــات االلتحــاق ، مــن حوالــي 24 دولــة، موزعــن علــى 
17 برنامــج ماجســتري يقدمهــا المعهــد، كمــا ومــازال العمــل جــاري علــى 
قبــول طلبــة الماجســتري المــزدوج فــي إدارة األعمــال واإلدارة العامــة 
الــذي أطلقــه المعهــد هــذه الســنة بالتعــاون مــع المعهــد األوروبــي 
األول  هــو  الرنامــج  هــذا  ويعــد  برلــن.  فــي  والت�كنولوجيــا  لــإدارة 
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يحصــل  إذ  العرب�يــة،  والمنطقــة  والخليــج  قطــر  دولــة  فــي  نوعــه  مــن 
المتخرجــون مــن الرنامــج علــى شــهادتي ماجســتري مســتقلتن فــي كل 
مــن إدارة األعمــال واإلدارة العامــة مــن المعهــد وفــي الوقــت ذاتــه مــن 

مؤسســة تعليميــة ألمانيــة مرموقــة معــرتف بهــا عالميــا.

 يشــار إلــى أن عــدد المقبولــن فــي المعهــد قــد بلــغ 209 طالبــا وطالبــة 
مــن أصــل مــا يزيــد عــن 2900 طلــب متقــدم  للمعهــد هــذا العــام  .

ياإلضافــة  كليــات،  ثــالث  علــى  بالمعهــد  الملتحقــن  الطــالب  ويتــوزع   
لرنامــج دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني. هــذا وقــد بلــغ عــدد الطــالب 
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية 78 طالبــا وطالبــة،  بكليــة  الملتحقــن 
ــات  ــا وطالبــة فــي كليــة اإلدارة العامــة واقتصادي فيمــا التحــق 69 طالب
التنميــة، و 22 طالبــا وطالبــة فــي كلية علم النفــس والعمل االجتماعي، 

باإلضافــة لـــ 18  التحقــوا برنامــج دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني. 

وقــد تصــّدر الطلبــة القطريــ�ون أعــداد المقبولــن للدراســة فــي المعهــد 
فقــد أعلنــت دائــرة القبــول والتســجيل وشــؤون الطــالب عــن التحــاق 67  

مــن الطلبــة القطريــ�ن. 

العليــا سيســتقبل  للدراســات  الدوحــة  أن معهــد  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
ثالــث دفعــة مــن طلبــة برنامــج الماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة 
المصمــم لتعزيــ�ز المهــارات القياديــة للمديريــ�ن التنفيذيــ�ن العاملــن 
بكافــة الــوزارات والهيئــات والمؤسســات القطريــة.  وقــد بلــغ عــدد مــن 
قبلــوا وأنهــوا ملفــات االلتحــاق فــي هــذا الرنامــج 22 طالبــا وطالبــة  

جــرى اختيارهــم مــن بــن أكــرث مــن 40 مرتشــحا  لهــذا الرنامــج . 

مــن جهتــه قــّدم الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة عميــد شــؤون الطلبــة 
فــي كلمتــه نصائــح للطــالب داعيــا إياهــم التحلــي بــروح المبــادرة وعــدم 
التــواكل مشــريا إلــى مجالــن تعتــر فيهمــا المبــادرة شــيء أساســي 
وهمــا التواصــل مــع االرشــاد االكاديمــي موضحــا أن أول جلســة لالرشــاد 
فيــه  تعتــر  التــي  الثانــي  الثالثاء.والمجــال  غــدا  ســتنطلق  األكاديمــي 
ــادرة أساســية هــو ســاعات العمــل اإللزاميــة فــي المجــال البحثــي  المب
مقابــل المنحــة، إذ أن كل طالــب ملــزم بالعمــل 10 ســاعات فــي األســبوع 

كمســاعد باحــث مــع أســتاذه أو بعــض إدارات المعهــد األخــرى.

واكــد بنحــادة أن عمــادة شــؤون الطــالب بمختلــف دوائرهــا تعمــل علــى 
توفــري شــروط  النجــاح للطلبــة وفــي ســبيل ذلــك تفتــح أبوابهــا للــرد 
علــى أي استفســارات، كمــا أنهــا تعمــل علــى توفــري فضــاءات لإبــداع 
والنقــاش، مذكــرا بــأن نــوادي األنشــطة الموازيــة مفتوحــة،  وهــي نــواد 
يشــرف عليهــا الطــالب بأنفســهم باإلضافــة إلــى الصالــون السياســي 

الــذي يعتــر فضــاء لنقــاش القضايــا السياســية. 

وكان قــد أعلــن الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة فــي وقــت ســابق أن عــدد 
مرتشــحا،   2948 بلــغ  قــد  عــام  بشــكل  الماجســتري  لرامــج  المرتشــحن 
1452 منهــم اســت�كملوا ترشــيحاتهم علــى النظــام، وخضعــت ملفاتهــم 
للفحــص مــن قبــل لجــان القبــول بالمعهــد. ووصــل مــا يناهــز أربعمائــة 
طالــب للمقابــالت الشــفوية مــع اللجــان األكاديميــة فــي المعهــد. ومــن 
المنتظــر أن يعلــن المعهــد عــن فتــح بــاب القبــول للفــوج الخامــس -2019 

2020 إبتــداء مــن بدايــة أكتوبــر المقبــل. 
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الدوحــة  معهــد  فــي  الخارجيــة  والعالقــات  االتصــاالت  إدارة  نظمــت 
الهيئــة  ألعضــاء  تعريفيــا  برنامجــا  ســبتمر،    11 يــوم  العليــا  للدراســات 
التدريســية الجــدد، والذيــن بلــغ  عددهــم 25 أســتاذا ينتمــون لمختلــف 
كليــات وأقســام المعهــد. وبهــذا يكــون مجمــوع األســاتذة فــي المعهــد 
66 أســتاذا موزعــن علــى 17 برنامــج ماجســتري، جميعهــم مــن خلفيــات 
أهــم   فــي  وعملــوا  تخرجــوا  ومهنيــة  وبحثيــة  أكاديميــة  وخــرات 
الجامعــات العرب�يــة والدوليــة وأعرقهــا. وتهــدف الفعاليــة التــي دأب 
المعهــد علــى تنظيمهــا ســنويا إلــى تعريــف األســاتذة بمختلــف الخدمــات 

المعهــد. داخــل  فــي  الموجــودة  والمرافــق 

فــي بدايــة اللقــاء،  قــّدم الدكتــور ياســر  ســليمان معالــي رئيــس المعهــد 
بالوكالــة كلمــة رحــب بهــا باألســاتذة الجــدد وتمنــى التوفيــق والنجــاح 
لهــم فــي انضمامهــم لهــذا الصــرح األكاديمــي المميــز، ودعاهــم أن 
يســهموا بمشــاركة زمالئهــم فــي تحقيــق رؤيــة المعهــد فــي الوصــول 
للتميــز والريــادة فــي التعليــم. وأكــد  علــى أهميــة المســؤولية الملقاة 

علــى عاتــق كل عضــو فــي المعهــد تجــاه عملــه وطالبــه.

باعتبــاره  المعهــد  إنشــاء  فكــرة  إلــى  موجــز   بشــكل  معالــي  وأشــار  
العرب�يــة  والمجتمعــات  القطــري،  المجتمــع  تخــدم  قطريــة  مؤسســة 
بمّدهــا بكــوادر مؤهلــة فــي مجــاالت تخصــص آخــذة باالضمحــالل عرب�يــا 
فــي  واضــح  نقــص  لســد  نبعــت  المعهــد  فكــرة  وأن  عالميــا،  وحتــى 
وجــه  علــى  واإلنســانية  االجتماعيــة  العلــوم  بتخصصــات  االهتمــام 
الخصــوص فــي الــدول والمجتمعــات العرب�يــة وخاصــة فــي منطقــة الخليج 
علــى مســتوى الدراســات العليــا. وأشــار معالــي إلــى أن الهــدف يتعلــق 
أساســا باالســتجابة الحتياجــات بلداننــا للتنميــة والنهــوض والمســاهمة 
أن  وقــال  والخدميــة.  والبحثيــة  التعليميــة  مؤسســاتها  تطويــ�ر  فــي 
ــا هــو مــن قطــر إلــى قطــر، ومــن قطــر  معهــد الدوحــة للدراســات العلي
إلــى الوطــن العربــي، وإلــى مــا تجــاوزه جغرافيــا والتحــم معــه إنســانيا. 
ــة،  ــكل مــن يدعــم هــذا المعهــد علــى هــذه األرض الطيب وقــّدم شــكره ل

قيــادة وشــعبا.

للشــؤون  الرئيــس  نائــب  المفتــاح  هنــد  الدكتــورة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
الــذي أصبــح  اللقــاء  الرئيســي مــن هــذا  الهــدف  اإلداريــة والماليــة إن 
تقليدا ســنويا ينظمه المعهد في بداية كل عام هو الرتحيب باألســاتذة 
الجــدد وفرصــة قيمــة لتعريفهــم بثقافــة المعهــد واست�كشــاف الحيــاة 
األكاديميــة  داخــل الحــرم الجامعــي. كمــا يعتــر هــذا اللقــاء نقطــة انطــالق 
الورشــات التدري�بيــة والنــدوات التعريفيــة والت�أسيســية ألعضــاء هيئــة 

التدريــس الجــدد. 

االنضمــام لمعهــد  يتحــّول خيارهــم  بــأن  المفتــاح األســاتذة  وخاطبــت  
التــزام مؤسســي: أكاديمــّي وبحثــي؛  إلــى  الدوحــة للدراســات العليــا 
وللمســاهمة فــي توســيع وتطويــ�ر برامــج المعهــد وفــي صناعــة جيــل 
جديــد مــن الشــباب المتنــور فكريــا. آملــة أن يكــون لألســاتذة األثــر الطيــب 

والبصمــة الواضحــة فــي صناعــة حاضــر  ومســتقبل معهــد الدوحــة.

وأضافــت الدكتــورة هنــد بــأن إنشــاء معهــد الدوحــة يتقاطــع ويت�كامــل مــع 
مســرِة اإلصــالح والحداثــة التــي انتهجتهــا قطــر الحديثــة، وفــق خريطــة 
القطريــة  "رؤيــة قطــر 2030"، فالقيــادة  تحــت  البــالد  طريــ�ق مســتقبل 
مؤمنــة بــأن االســت�ثمار فــي بنــاء رأس المــال البشــري أولويــُة المرحلــة 
الحاليــة والقادمــة لبلــوغ المســتوى المنشــود فــي تحقيــق التنميــة 
المســتدامة، وهــي تؤمــُن أنــه ال هويــة مــن دون انتمــاء لحلقــات أوســع، 
وأن قطــر جــزء مــن منطقــة الخليــج العربــي، وجــزء مــن العالــم العربــي 

والعالــم اإلســالمي، وجــزء مــن اإلنســانية والمجتمــع الدولــي.

وتخلــل يــوم الرتحيــب ، الــذي حضــره أيضا الســادة عمداء الكليات وأســاتذة 
المعهــد ومــدراء اإلدارات، عــرض فيديــو عــن دولــة قطــر ومعهــد الدوحــة 
ــال ذلــك كلمــة للمركــز  ــاج إدارة االتصــاالت والعالقــات الخارجيــة، ت مــن إنت
العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ومــن ثــم معجــم الدوحــة التاريخــي 
للغــة العرب�يــة. وفــي ختــام اللقــاء التعريفــي جــرت اإلجابــة عــن جميــع 

األســئلة التــي طرحــت مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس.

معهد الدوحة للدراسات العليا يرحب باألساتذة الجدد
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معهد الدوحة للدراسا ت العليا يطلق

 برنامج ماجستري "الدراسات األمنية النقدية"

"الدراســات  برنامــج ماجســتري  العليــا  للدراســات  الدوحــة  يطلــق معهــد 
 .2020-2019 المقبــل  الدراســي  العــام  مــن  اعتبــارا  النقديــة"  األمنيــة 
ويعــد هــذا الرنامــج األول مــن نوعــه فــي دولــة قطــر، وهــو كذلــك أول 
برنامــج دراســات عليــا للدراســات األمنيــة النقديــة فــي المنطقــة العرب�يــة 

والشــرق األوســط. 
المفكريــ�ن  مــن  جديــد  جيــل  إعــداد  فــي  الرنامــج  مهمــة  وت�تمثــل 
علــى  القادريــ�ن  العــرب،  األمنيــة  الدراســات  وعلمــاء  االســرتاتيجي�ن، 
ــ�ر السياســات االســرتاتيجية - األمنيــة وتنفيذهــا  التحليــل والت�أثــري وتطوي
القضايــا  المــوارد، وخاصــة فــي  بيئــة عالميــة متغــرية وشــحيحة  فــي 
وانــدالع  واإلرهــاب،  السياســي  العنــف  معــدالت  بارتفــاع  المتعلقــة 
األزمــات والحــروب اإلقليميــة بالوكالــة بالبعديــن الطائفــي والجهــوي 
فــي بعضهــا، وأزمــات األمــن البيئــي والغذائــي، والتحديــات المســتمرة 

العربــي. البشــري  لألمــن 
وفــي هــذا الســياق، قــال الدكتــور عمــر عاشــور رئيــس الرنامــج: "جــرى 
ــ�ري األكاديميــة المتبعــة  صياغــة برنامــج الماجســتري وفقــا ألعلــى المعاي
األمنيــة  الدراســات  مجــال  فــي  المتميــزة  العالميــة  الجامعــات  فــي 
الملتحقــن  العليــا  الدراســات  لطــالب  خصيصــا  وصمــم  واالســرتاتيجية. 
الدفــاع  ووزارات  القطريــة  المســلحة  بالقــوات  لاللتحــاق  الســاعن  أو 

ــك  ــة والســلك الدبلوماســي واألمــن الداخلــي، وكذل والشــؤون الخارجي
أو  كليــا  المتخصصــة  األبحــاث  ومراكــز  واألكاديمــي  الجامعــي  بالســلك 
جزئيــا فــي الدراســات األمنيــة واالســرتاتيجية، وبالصحافــة، وبالمنظمــات 
الخري�جــن  لــدى  وســت�توافر  المتحــدة.  األمــم  مثــل  الدوليــة  الحكوميــة 
الدراســات  مــن  كل  فــي  المعرفيــة  والمهــارات  المعّمقــة  المعرفــة 
بعــض  فــي  الخــراء  أدوار  وممارســة  والكالســيكية،  النقديــة  األمنيــة 
الســياقات االســرتاتيجية والعســكرية واألمنيــة والسياســية، والقــدرة 
للمعلومــات  النقــدي  التحليــل  وعلــى  اســرتاتيجي  تحليــل  إجــراء  علــى 
األمنيــة،  والسياســات  االســرتاتيجيات  بــإدارة  المتعلقــة  المعقــدة 
أخــرى،  ومناطــق  بيئــات  مــن  المقارنــة  الحــاالت  مــن  واالســتفادة 
األمنيــة." الدراســات  إلــى  ثقافتنــا  مــن  المضافــة  القيــم  واست�كشــاف 

وتشــمل المقــررات األساســية فــي الرنامــج: الدراســات األمنيــة النقديــة، 
المســلح، ومناهــج  النــزاع  االســرتاتيجية والحــروب، وفهــم  والنظريــات 
البحــث، والعالقــات المدنيــة - العســكرية، واألمــن البيئــي واإلنســاني، 
غــري  المســلحة  التنظيمــات  ودراســة  والدولــي،  اإلقليمــي  واألمــن 

الحكوميــة.
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توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بني معهد الدوحة وبيوت الشباب

وقــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا وبيــوت الشــباب القطريــة، مذكــرة 
تفاهــم بهــدف تعزيــ�ز التعــاون المشــرتك بــن الطرفن. وقد وقــع المذكرة 
كل مــن الدكتــور ياســر ســليمان معالــي، رئيــس معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا بالوكالــة، والســيد أحمــد حســن العبيدلــي المديــر التنفيــذي لبيــوت 

الشــباب القطريــة.

فــي  الطرفــن  بــن  والشــراكة  التعــاون  ُســبل  االتفاقيــة  هــذه  وتعــزز 
مجــاالت التبــادل الثقافــي والمعرفــي والتعاون لرفــع الوعي المجتمعي 
خاصــة فــي أوســاط الشــباب وتنظيــم فعاليــات مشــرتكة وجــوالت تعريفيــة 
ألهــم المعالــم الســياحية بالدولــة إلــى جانــب قيــام بيــوت الشــباب بتوفــري 
التدريــب العملــي وخاصــة خــالل الفــرتة الصيفيــة لعــدد مــن طــالب معهــد 
الدوحــة للدراســات العليــا فــي المقابــل يقــوم المعهــد بتوفــري الدعــم 
والمشــورة والــدورات التدري�بيــة لموظفــي بيــوت الشــباب للتطويــ�ر فــي 
المجــاالت اإلداريــة واإلنســانية المختلفــة وأيــة موضوعــات أخــرى يقــوم 

المعهــد بطرحهــا فــي الكليــات والرامــج والمراكــز المتخصصــة.

وفــي تعليقــه علــى المذكــرة، قــال الدكتــور ياســر ســليمان معالــي: إن 
"توقيــع مذكــرة التعــاون بــن المعهــد وبيــوت الشــباب القطريــة يأتــي مــن 
بــاب الت�كامــل المؤسســي والمجتمعــي، وبهــدف ت�كثيــف دور المعهد في 
خدمــة المجتمــع القطــري باالشــرتاك مــع مؤسســة تخاطــب جيــل الشــباب، 
وتعــّرف بتاريــ�خ قطــر وثقافتهــا الراســخة فــي بيئ�تهــا العرب�يــة واإلســالمية.

وبــدوره، أوضــح الســيد أحمــد حســن العبيدلــي المديــر التنفيــذي لبيــوت 
حــرص  إطــار  فــي  يأتــي  االتفاقيــة  هــذه  توقيــع  أن  القطريــة  الشــباب 
بيــوت الشــباب علــى تنــوع برامجهــا وأنشــطتها لتخــدم الشــباب بدرجــة 
أولــى بمختلــف فئاتــه وت�تماشــى مــع أهــداف حركــة بيــوت الشــباب، كمــا 
أنهــا ت�أتــي ضمــن أهدافنــا االســرتاتيجية، مشــريا إلــى أن بيــوت الشــباب 
التبــادل العلمــي  ســتعمل علــى تقديــم برامــج وأنشــطة فــي مجــاالت 
والثقافــي والتدريــب الصيفــي لطلبــة وباحثــي المعهــد، وفــي المقابــل 
يســتفيد موظفــو ومتطوعــو بيــوت الشــباب مــن خــرات المعهد والــدورات 

التدري�بيــة التــي يقدمهــا فــي العديــد مــن المجــاالت.
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كلمة الدكتورة هند املفتاح يف اللقاء التعريفي الستقبال األساتذة الجدد

األكاديمــي   العــام  بــدء  أبــواب  علــى  ونحــن  بكــم  أرحــّب  أن  يســعدني 
اســرة  باســم  المعهــد.   طلبــة  مــن  الرابــع  الفــوج  واســتقبال  الجديــد 
المعهــد، نرحــب بكــم ترحيبــا خاصــا آملــن لكــم مقامــا طيبــا علــى هــذه 

الطيبــة.  األرض 
فأهال ومرحبا بكم .. حياكم في معهدكم.. ومرحبا بكم  في دوحت�كم..

لقــد دأب المعهــد ســنويا علــى تنظيــم مثــل هــذا اليــوم للرتحيــب بكــم، 
ولتقديــم ُنبــذة عــن كل مــا هــو ُمتــاح فــي المعهــد للبــدء بعــام أكاديمــي 
ناجــح وُمثمــر، وهــي فرصــة لاللتقــاء بينكــم وبــن زمالئ�كــم األكاديميــ�ن 
واإلداريــ�ن فــي العمــل والتعــرف عــن قــرب قبــل بــدء الدراســة علــى 
اإلدارات والمراكــز المعلوماتيــة والخدماتيــة المتاحــة وطــرق الوصــول 

إليهــا واالســتفادة منهــا. 

الزميالت والزمالء األفاضل..
لــم يــأت ت�أســيس معهــد مــن فــراغ أكاديمــي أو مؤسســي، ولــم نهــدف 
المؤسســات  عشــرات  مــن  مكــررة  تجربــة  تقديــم  الــى  اطالقــه  مــن 
ــا، بــل جــرى  التعليميــة فــي عالمنــا العربــي وال حتــى التنافــس مــع غرين
ت�أســيس معهــد الدوحــة للدراســات العليــا مــن بــاب الت�كامــل ليضيــف لبنــة 
جديــدة إلــى لبنــات التعليــم العالــي فــي وطننــا العربــي ، ولقــد نبعــت 
ٍ فــي االهتمــام بتخصصــات العلــوم االجتماعّيــة  فكرتــه لســد نقــٍص واضــح
واإلنســانّية واإلدارة العاّمــة واقتصاديــات التنمية وإدارة النزاع والعمل 
اإلنســاني وعلــم النفــس والعمــل االجتماعــي فــي  المجتمعــات العرب�ّية، 

وخاصــة فــي منطقــة الخليــج وعلــى مســتوى الدراســات العليــا. وهــي 
التخصصــات التــي عانــت مــن التهميــش األكاديمــي لعقــود بفعــل ضغــط 
متطلبــات ســوق العمــل. وهدفنــا يتعلــق أساســا باالســتجابة الحتياجــات 
مؤسســاتها  تطويــ�ر  فــي  والمســاهمة  والنهــوض  للتنميــة  بلداننــا 
التعليميــة والبحثيــة والخدميــة، بتشــكيل نخبــة بحثيــة وفكريــة عرب�يــة؛ 
الباحثــن واألكاديميــ�ن والمهنيــ�ن القادريــ�ن  وإعــداد جيــلٍ جديــٍد مــن 
علــى إحــداث التغيــ�ري اإليجابــي فــي مجتمعاتهــم. كمــا إّن انشــاء معهــِد 
ِ والحداثــِة التــي انتهجتهــا  الدوحــِة يتقاطــُع ويت�كامــُل مــع مســرِة اإلصــالح
ــة قطــر  ــالد تحــت "رؤي ــ�ق مســتقبلِ الب ــة، وفــق خريطــِة طري قطــر الحديث
2030"، فقيادُتنــا بنظرتهــا الثاقبــة، مؤمنــٌة بــأّن االســت�ثماَر فــي بنــاء رأس 
ِ المســتوى  ــة والقادمــِة لبلــوغ ــِة الحالي ــُة المرحل المــال البشــري أولوي
المنشــوِد فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، إذ إّن قيادَتنــا تؤمــُن أنــه 
ال هويــَة مــن دون انتمــاٍء لحلقــاٍت أوســَع، وأّن قطــَر جــزٌء مــن منطقــة 
الخليــج العربــي، وجــزٌء مــن العالــم العربــي والعالــم اإلســالمي، وجــزٌء مــن 

اإلنســانية والمجتمــع الدولــي.

الزميالت والزمالء األفاضل..
  لقــد بدأنــا مشــوارنا فــي تحقيــق رؤيتنــا ورســالتنا منــذ  ســنوات قليلــة 
أكاديمــي  واقــع  إلــى  التحــول  فــي  انطالقتنــا  أولــى  ،فكانــت  مضــت 
وبحثــي عــام 2015 مــع اســتقبال الفــوج األول مــن الطلبــة واألســاتذة 
.انطلقنــا أكاديميــا ب 9 برامــج أكاديميــة فقــط وبفضــل تضافــر جهــود 
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خــرات وكفــاءات مــن ســبقكم هــا نحــن اليــوم نقــدم خمســة عشــر برنامجا 
اكاديميــا، ومــا زال لدينــا المزيــد مــن الطموحــات والخطــط لتقديــم المزيــد 

ــا. مــن الرامــج التــي تحتاجهــا مجتمعاتن

نتمّنــى أن يتحــّول خياركــم االنضمــام لمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
توســيع  فــي  لتســاهموا  أكاديمــّي وبحثــي؛  التــزام مؤسســي:  إلــى 
ــا،  ــ�ر برامجنــا وفــي صناعــة جيــل جديــد مــن الشــباب المتنــور فكري وتطوي
ونأمــل أن يكــون لكــم األثــر الطيــب والبصمــة الواضحــة فــي صناعــة حاضــر  
ومســتقبل معهــد الدوحــة والقــوة الناعمــة لقطــر والعالــم العربــي 

واالســالمي.  
وبحثيــا  أكاديميــا  تميــزا  األكــرث  أننــا  الدوحــة  معهــد  فــي  ندعــي  ال 
ومؤسســيا، ولكننــا نحــاول وسنســتمر جاهديــن فــي خلــق وتوفــري  بيئــة 
توفــري  علــى  ســوية  وســنعمل  مثاليــة،  ال  صحيــة  مؤسســية  جامعيــة 
بيئــة جامعيــة ُتشــجع وُتنّمــي حريت�كــم األكاديميــة وإبداعات�كــم البحثيــة 
وُتســهم فــي تميــز طلبتنــا وتســليحهم بمهــارات النقــد البنــاء واحــرتام 

الــرأي اآلخــر.

ــا لكــم ببدايــة  وأختــم بدعــوة صباحيــة نيابــة عــن أســرة المعهــد بأمنياتن
باإلنجــازات  مليئــا  أكاديميــا  وعامــا  الدوحــة،  معهــد  مــع  مثمــرة  طيبــة 
حصــار  أزمــة  عــن  كلمتــه  فــي  األمــري   ســمو  ذكــر   وكمــا  والنجاحــات، 
قطر"لقــد أصبــح كل مــن يقيــم علــى هــذه األرض ناطقــا باســم قطــر" 
وبمــا أن "قطــر تســتحق األفضــل مــن أبنائهــا" فأنتــم بقدومكــم إلــى 

الطيبــة. األرض  هــذه  أبنــاء  أصبحتــم  قطــر 

لــي بشــكر جميــع الزمــالء فــي اإلدارات المختلفــة وأعضــاء  واســمحوا 
أســرة المعهــد التــي ســاهمت فــي التخطيــط والتنظيــم لهــذا اليــوم، 

فلهــم كل الشــكر والتقديــر.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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األخوة واألخوات الكرام...

يطيــب لــي أن أرحــب بكــم فــي هــذا البلــد الكريــم "قطــر"، وفــي هــذا 
الدوحــة... معهــد  بتميــزه  الهويــة  عروبــي  األكاديمــي  الصــرح 

مشــروع  يجمعهــا  متميــزة  أكاديميــة  لنخبــة  الحاضــن  المعهــد  هــذا 
ــة  ــة والبحثي تعليمــي ونهضــوي يهــدف إلــى االرتقــاء بالخــرة التعليمي

العزيــ�ز.  العربــي  فــي قطــرن وعالمنــا 

وســهال. 	  سلســا  كان  هنــا  إلــى  وســفركم  وصولكــم  أن  أتمنــى 
وأطمئنكــم أن ال غربــة هنــا فــي معهدنــا، كلنــا عائلــة واحــدة تعتنــي 

هنــا... لهمــا  مــكان  ال  والوحــدة  والغربــة  أفرادهــا،  بــكل 

هنــا فــي معهدنــا الشــاب والفتــي، نبنــي معــا نــواة مشــروع متميــز 	 
البحــث  العرب�يــة مــن خــالل  النهــوض بقطــر والمنطقــة  إلــى  يهــدف 
العلمــي واألكاديمــي، ومــن خــالل تطويــ�ر قــدرات طالبنــا وكوادرنــا 
للقيــام بمهامهــم علــى أكمــل وجــه، وتمكينهــم مــن المســاهمة 

الحقيقــة فــي نهضتنــا.

لقــد تــم ترشــيحي إللقــاء هــذا الخطــاب كأكاديمــي وباحــث انضــم حديثــا 	 
لمعهــد الدوحــة، وقضــى عــام فــي هــذا البلــد الطيــب الجميــل. لســت 
هنــا بــكل ت�أكيــد ألشــارككم تجربتــي الشــخصية فــي العــام الــذي مضــى، 
إذ أننــي أؤمــن أن كل منكــم ســيطور تجربــة شــخصية مختلفــة عــن 
ــ�ن. ولكــن مــا أرغــب وأســتطيع أن أشــارككم بــه هــو انطباعاتــي  االخري

وقناعاتــي التاليــة: 

أوال: أنتــم فــي بلــد جميــل، كريــم، وعزيــ�ز النفــس وســوف تلحظــون هــذه 
الصفــات فــي حيات�كــم اليوميــة فــي قطــر، فاغتنمــوا وجودكــم فــي 
قطــر وال تــ�رتددوا فــي است�كشــاف جمالهــا واالنغمــاس فــي كل تفاصيــل 

مشــروعها النهضــوي الثقافــي العروبــي الجميــل.

ثانيــا: وأنتــم فــي مؤسســة فتيــة وناشــئة وفــرت ومازالــت توفــر كل 
قدراتهــا ومواردهــا للعمــل األكاديمــي والبحــث العلمــي. فاســتفيدوا 
مــن هــذا العــزم والتصميــم واســت�ثمروا المــوارد المتاحــة للمســاهمة 

فــي تطويــ�ر الخــرة التعليميــة والبحثيــة فــي المعهــد.

ثالثــا: فــي معهــد الدوحــة، ال ســقف علــى األفكار... الســماء هــي حدودنا، 
ولذلــك ال تــ�رتددوا فــي طــرق كل األبــواب لطرح ومناقشــة أفكاركم.

رابعــا: كمــا فــي أي مشــروع ناشــئ وفــي فــرتة البدايــات ت�كــون صعبــة، 
وت�تخللهــا تحديــات وأخطــاء. هــذا واقــع ال مفــر منــه فــي أي مشــروع 
ناشــئ والتعلــم مــن التحديــات لتصحيــح الخــرة، هــو واقــع آخــر يصاحــب 
عمليــة البنــاء والتطويــ�ر. فــإذا واجهتــم أيــا مــن هــذه التحديــات أو آثارهــا، 
فليكــن تعاملكــم معهــا إي�جابيــا ولت�كونــوا جــزءا مــن الحل وليس المشــكلة. 

النــدوات  مــن  العديــد  مــن  االســتفادة  فرصــة  تضيعــوا  ال  خامســا: 
والمؤتمــرات التــي تعقــد علــى مــدار العــام فــي المعهــد وفــي المركــز 
العربــي. هــذه النــدوات والمؤتمــرات هــي حلقــة الوصــل بينكــم وبــن 
المحيــط الــذي نحيــا فيــه، باإلضافــة لكونهــا وســيلة فعالــة للتواصــل مــع 

باحثــن وباحثــات وصنــاع قــرار فــي قطــر والعالــم.

المعهــد.  لهــذا  األساســية  الركيــزة  هــم  وطالباتنــا  طالبنــا  سادســا: 
فلت�كونــوا خــري معلمــن لهــم، ولنســاهم فــي نشــر الرســالة النهضويــة 

لمعهدنــا مــن خاللهــم كأفضــل ســفراء يمكــن أن يمثلونــا. 

أخريا....

ــاة عمليــة زاخــرة باإلنجــازات فــي معهــد  أتمنــى لكــم إقامــة طيبــة وحي
الدوحــة، وأشــكر ياســر ســليمان معالــي لرتشــيحي إللقــاء هــذه الكلمــة.

كلمة الدكتور تامر قرموط يف اللقاء التعريفي الستقبال األساتذة الجدد
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نواف التميمي لنرشة "زاجل":

" أعتز بأن تجربتي يف معهد الدوحة هي باكورة عميل األكادميي باملعنى املهني"

أجرى الحوار: الطالب دفع اهلل محمد.
مــع انطالقــة العــام الدراســي الجديــد. التقينــا بالدكتــور نــّواف التميمــي، 

األســتاذ المســاعد فــي برنامــج الصحافــة، وأجرينــا معــه الحــوار التالــي:
ــوة  ــك لدع ــك، وقبول ــك اهتامم ــكر ل ــّواف، نش ــور ن ــة دكت بداي

ــا  ــعيد. حّدثن ــام درايس س ــك بع ــا ل ــع أمنياتن ــل"، م ــرشة "زاج ن

ــك: ــن نفس ــال ع قلي

التغري�بــة  فصــول  كل  وعائلتــي  عايشــت  ثــم  فلســطن،  فــي  ولــدت 
ــة عرب�يــة. أنهيــت دراســتي  ــا بــن أكــرث مــن دول الفلســطينية، حيــث تنقلن
المغــرب،  فــي  للصحافــة  العالــي  المعهــد  فــي  األولــى  الجامعيــة 
فــي  العامــة  والعالقــات  االتصــال  فــي  العليــا  دراســاتي  وأكملــت 
العرب�يــة  الصحافــة  فــي  قــرن  ربــع  طيلــة  عملــت  المتحــدة.  المملكــة 
المهاجــرة، كمــا عملــت فــي مجــال االتصــال المؤسســاتي فــي عــدد مــن 
المؤسســات العرب�يــة الكــرى منهــا "الخطــوط الجويــة القطريــة" و"راديــو 
العــام  مطلــع  انتقلــت  العــرب".  وتلفزيــ�ون 
األكاديمــي الماضــي الــى معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا وباشــرت التدريــس فــي 
للطــالب  أقــدم  حيــث  الصحافــة،  برنامــج 
خــرة ســنوات طويلــة مــن العمــل فــي 
مــن  الطــالب  نقــل  وأحــاول  الميــدان، 
التحريــ�ر،  الــى صالــة  قاعــة المحاضــرات 
المهنيــة  الممارســة  بــن  والربــط 
وأدبيــات المجــال.  فــي الحيــاة الشــخصية 
أحمــد اهلل علــى مــا وهبنــي مــن أفضــل 
 ثمــرات حياتــي وهمــا ولــدّي هشــام وميــالد.

ــل  ــد يط ــدرايس الجدي ــام ال ــخيص، والع ــعورك الش ــو ش ــا ه م

ــواب: ــى األب ع

أتطلــع للعــام الدراســي الجديــد بكثــري مــن الحماســة، وأتطلع لقضــاء أوقات 
مــن النقــاش والحــوار مــع نخبــة مــن الطــالب العــرب الذيــن انضمــوا الــى 
أســرة المعهــد قادمــن مــن مشــارب جغرافيــة وأكاديميــة واجتماعيــة 

مختلفــة. أتمنــى أن يكــون عامــا حافــالً بالنشــاط والنجــاح للجميــع.
ماذا لو حدثتنا عن خرباتك األكادميية والعملية؟

كما أشرت سابقا، انتقلت الى المجال األكاديمي حديثًا، وأعتز بأن تجربتي 
فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا هــي باكــورة عملــي األكاديمــي 
بالمعنــى المهنــي. عملــت منــذ العــام 1990 فــي مجــال الصحافــة، وتنقلت 
خــالل ربــع قــرن ونيــف بــن الكثــري مــن وســائل اإلعــالم العرب�يــة فــي المغــرب 
واالردن وبريطانيــا، كان آخرهــا صحيفــة "العربــي الجديــد" التــي تشــرفت 
بالعمــل فيهــا منــذ العــدد األول مــن نســختها الورقيــة. وعملــت مراســاًل 
مــن لنــدن لعــدد مــن الصحــف العرب�يــة. عملــت خــالل الســنوات الماضيــة فــي 
حقــل آخــر مــن حقــول اإلعــالم واالتصــال، إذ كنــت مديــرا للعالقــات اإلعالميــة 
للخطــوط الجويــة القطريــة، ومديــرا للعالقــات العامــة فــي "شــبكة راديــو 
فــي  عملــي  كان  دبــي".  "طــريان  لشــركة  وكذلــك  العــرب"،  وتلفزيــ�ون 
الصحافــة واالتصــال محــركا لتوجهاتــي األكاديميــة حيث ركــزت في مرحلتي 
الماجســتري والدكتــوراه علــى العالقــة بــن الصحافــة والعالقــات العامــة، 
وكذلــك ظــروف ممارســة االتصــال المؤسســاتي فــي العالــم العربــي فــي 
ظــل متغــريات اجتماعيــة وسياســية متباينــة ومختلفــة عــن تلــك الســائدة 

فــي الغــرب.
ــا  ــرك م ــة نظ ــن وجه ــة، م ــج الصحاف ــارض يف برنام ــك مح بصفت

ــل  ــة؟ وه ــة الصحاف ــى دراس ــريب ع ــباب الع ــال الش ــدى اقب م

ــوم؟ ــباب الي ــات الش ــات وتطلع ــتها طموح ــريض دراس تُ

فقــد  األخــرية،  الســنوات  خــالل  هامــة  وتطــورات  طفــرة  اإلعــالم  شــهد 
تطــورت األدوات والقنــوات والوســائط، كمــا تعاظــم دور اإلعــالم وت�أثــريه. 
أيضــا انتقــل الجمهــور الــى دور المشــارك فــي اإلخبــار والنشــر بعــد أن 
المتغــريات  هــذه  كل  الســلبي.  المتلقــي  مقعــد  علــى  عقــودًا  قضــى 
أعــادت للصحافــة وهجهــا، ممــا شــجع المزيــد مــن الطــالب علــى دراســة 
بقــوة. وقــد  بكثافــة، والمؤثــر فيهــا  حياتنــا  فــي  الحاضــر  المجــال  هــذا 
شــهدنا خــالل الســنوات الماضيــة إقبــاال علــى الصحافــة واإلعــالم كذلــك 
بســبب تعــدد التخصصــات والتوجهــات فــي هــذا المجــال، فبعــد أن كانــت 
التخصصــات التــي تقدمهــا برامــج الصحافــة تقتصــر علــى اإلعــالم المكتــوب 
أو الســمعي البصــري، صــار لدينــا تخصصــات فــي اإلعــالم الجديــد، وتخصصات 
ــل الصحافــة االســتقصائية وصحافــة  ــه مــن قبي فــي العمــل الصحفــي ذات
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البيانــات... الــخ. وربمــا يشــعر خري�جــو الصحافــة بالرضــا مقارنــة مــع أقرانهــم 
فــي التخصصــات األخــرى مــن العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، ذلــك أن 
مجــاالت العمــل المفتوحــة أمــام خري�جــي اإلعالم والصحافــة ت�كاد ال تحصى، 
ــاء- الصحافــة -  ــة )وكالت أنب مــن العمــل فــي مؤسســات اإلعــالم التقليدي
التلفزيــ�ون والراديــو( الــى منصــات ووســائط اإلعــالم الجديــد، وصــوال الــى 
العمــل فــي إدارات االتصــال المؤسســاتي والعالقــات العامــة التــي بــات 
وجودهــا شــرطا لنجــاح أي مؤسســة أو منظمــة. واألهــم أن الصحفــي 
يمكــن أن يعمــل حــرًا، دون االلتــزام بــأي مؤسســة، ويقــدم إنتاجــه لمــن 
شــاء مــن المؤسســات اإلعالميــة. بمعنــى آخــر أن خريــ�ج الصحافــة قــادر أكــرث 
ــواب  ــاج لالنتظــار علــى أب ــة، وال يحت ــح فــرص عمــل ذاتي مــن غــريه علــى فت

جهــات التشــغيل كمــا هــو حــال غــريه مــن الخري�جــن.

تواجــه الصحافــة عمومــا والصحافــة العربيــة عــى وجــه الخصوص 

ــي  ــات الت ــم التحدي ــك أه ــي برأي ــا ه ــات، م ــن التحدي ــد م العدي

ــريب؟ ــا الع ــة يف عاملن ــه الصحاف تواج

اســتفادت الممارســة الصحفيــة بشــكل عــام مــن التطــورات التقنيــة التــي 
حدثــت فــي العقديــن األخرييــ�ن في مجــاالت االتصال ومنصــات االعــالم الجديد، 
لكــن كل هــذا طــرح تحديــات جديــدة أمــام العمــل الصحفــي مــن قبيــل تراجــع 
المهنية، وانتشــار ظاهرة االخبار الكاذبة، واشــتداد المنافســة... الخ. وطبعا 
ال تــزال الصحافــة تواجــه تحديــات تقليديــة مثــل حريــة الوصــول للمعلومــات، 
وحريــة نشــر هــذه المعلومــات، حيــث تعــزز دور الرقيــب الــذي اســتعاض عــن 
المقــص بالحجــب اإللكرتونــي. فــي العالــم العربي تواجــه الصحافة الكثري من 
التحديــات منهــا مــا هــو راســخ ومتجــذر مثــل ســطوة الســلطات المقاومــة 
لسلطة اإلعالم، وضعف الحصانة التي توفرها البيئة التشريعية للصحفي، 
أضــف الــى ذلــك الظــروف المهنيــة التــي تعمــل بهــا بعــض المؤسســات 
اإلعالميــة. علــى العمــوم حــال الصحافــة العرب�يــة راهنــاً أفضــل الــى حــد مــا 
مقارنــة بالماضــي، فقــد منحــت التقنيــات الحديثــة فرصــة للصحفــي العربــي 
لإفــالت مــن ســطوة الرقيــب، كمــا فتحــت وســائط ومنصــات اإلعــالم الجديــد 

أفقــا جديــدة للصحفــي للعمــل والنشــر والوصــول الــى جمهــور أوســع.

ــات  ــرز املوضوع ــي أب ــا ه ــعب، م ــع، ومتش ــل واس ــة حق الصحاف

التــي ترتكــز عليهــا أبحاثــك، ودراســاتك؟ حدثنــا عــى مــاذا 

تشــتغل اآلن؟

أشــتغل اآلن علــى مواضيــع ت�تعلــق بتطــورات تحــدث فــي صلــب الممارســة 
المهنيــة للصحافــة، مــن قبيــل مفهــوم "الصحافــة البنــاءة"، الــذي يعنــي 
انتقــال الصحافــة مــن مجــرد نقــل الخــر والنقــد والتحليــل، الــى فضــاء الت�أثــري 
اإليجابــي فــي حــل المشــاكل وطــرح الحلــول، أي االنتقــال الــى دور أكــرث 
إي�جابيــة وفاعليــة. أهتــم أيضــا بظاهــرة مــا بــات يعــرف بــــ "الصحافــة الممولــة 
مــن الجمهــور"، أي الصحافــة التــي تعتمــد علــى ترعــات نقديــة مــن القــراء 
والمتابعــن لضمــان تقديــم إعــالم مســتقل عــن ســطوة الممــول ســواء كان 
جهــات حكوميــة أو شــركات خاصــة. أحــاول أيضــا البحــث فــي نمــاذج مختلفــة 
للممارســات الصحفيــة، مثــل الصحافــة غــري الربحيــة، ومــا يعــرف بــــ "صحافــة 
الحشــود"... الــخ. كمــا أهتــم بدراســات تخــص أهــل المهنــة، أي اإلعالميــ�ن، وما 

يتعــرض لــه هــؤالء مــن ضغــوط وصدمــات نفســية قــد توصــل بعضهــم الــى 
نهايــات مأســاوية. 

فــي مجــاالت أخــرى انشــغلت فــي الســنوات األخــرية فــي مواضيــع ت�تعلــق 
بالســمة الوطنيــة للــدول، وقــد صــدر لي كتــاب في العــام 2012 حول الســمة 
الوطنيــة لدولــة قطــر، وقــد أظهــرت األزمــة الخليجيــة الراهنة أهمية مــا ورد 
فــي ذلــك الكتــاب، مــن حيــث أهميــة الســمة الوطنيــة فــي حمايــة الســيادة 
آخــر يبحــث فــي نشــأة اللوبــي  الوطنيــة. كمــا نشــرت قبــل عامــن كتابــاً 
الصهيونــي فــي بريطانيــا ودور هــذا اللوبــي فــي الت�أثــري علــى صنــع القــرار 

السياســي، وعلــى توجهــات الــرأي العــام فــي بريطانيــا.

مــا هــي الرســالة التــي تنــوون ارســالها من خــالل الربنامــج؟ بكالم 

آخــر، مــا هــي الرســالة اإلنســانية، واالجتامعيــة، واألخالقيــة، التــي 

تســعون إليهــا يف برنامــج الصحافــة، مــن أجــل خدمــة املجتمعات 

املنطقة؟ يف 

معارفهــم  بتعزيــ�ز  أوال  االهتمــام  الــى  الصحافــة  برنامــج  طــالب  أوجــه 
وثقافتهــم العامــة، ورفــع مســتوى اطالعهــم علــى القضايــا الراهنــة. كمــا 
أشــدد علــى أهميــة االســتفادة اإليجابيــة والبنــاءة مــن التطــورات الكبــرية 
التــي تحــدث علــى مــدار الســاعة فــي مجــال اإلعــالم واالتصــال. وبالت�أكيــد 
أحــرص علــى ضــرورة التــزام الطالــب بأخالقيــات البحــث العلمــي أثنــاء الدراســة 
ومــا بعدهــا، وأقصــد هنــا األمانــة في نقــل الخر، وااللتــزام بمعاي�ري المهنية 
وأخالقيــات المهنــة. كمــا أشــرت ســابقا، أوجــه الطالب الى فهم أعمــق لدور 
اإلعــالم فــي المجتمعــات، إذ ال يجــب أن يقتصــر دور اإلعالم على نقل األحداث 
الكارثيــة والمأســاوية، أو االكتفــاء بمتابعــة القضايا بالتحليــل والنقد، بل يجب 
أن يكــون لإعــالم دوراً فــي طــرح الحلــول، مــع عــدم إهمــال األحــداث اإليجابيــة 
التي ترز وســط الخراب والدمار، فاإلبداعات اإلنســانية، والمبادرات الخالقة، 
التــي تشــق طريقهــا وســط الخــراب والفســاد والحــروب، تســتحق اإلضــاءة 

عليهــا واإلشــادة بهــا وت�كريــم أصحابهــا. 

ــة أدت إىل  ــة يف املنطق ــة الصحاف ــاب حري ــض إن غي ــول البع يق

تراجعهــا. مــا رأيــك؟

هــذا كالم صحيــح الــى حــد كبــري، فالحريــة هــي أوكســجن الصحافــة. وكلمــا 
ارتفــع منســوب الحريــات العامــة فــي المجتمــع، كلمــا توســع دور الصحافــة، 
وصــارت الصحافــة بمثابــة الســلطة الرابعــة التــي تمــارس الرقابــة علــى أداء 
الســلطات األخــرى. وبالمقابــل ال يجــب أن نجعــل مــن غيــاب الحريــات العامــة، أو 
تقلص مســاحتها مشــجباً نعلق عليه الرتاجع الحاصل في دور أداء الصحافة. 
ذلــك أن هنــاك عوامــل أخــرى تحــد مــن تقــدم الصحافــة وازدهارهــا مــن قبيــل 
تراجــع المســتوى المهنــي للعاملــن فــي المجــال، وتراجــع المــوارد المالية، 
وغيــاب الضمانــات التــي تصــون حصانــة الصحفــي وتحمــي مصــدر رزقه...الــخ، 
أضــف الــى ذلــك حالــة االســتقطاب السياســي التــي تغولــت علــى المشــهد 

اإلعالمــي العربــي.
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ــا إىل جنــب مــع الســلطة  تصنــف الصحافــة كســلطة رابعــة، جنب

التنفيذيــة، والترشيعيــة، والقضائيــة. برأيــك هــل مــا زالــت 

ــة؟ ــلطة رابع ــا كس ــغل مكانته ــة تش الصحاف

فــي كثــري مــن الــدول تلعب الصحافة دور الســلطة الرابعة، وهناك الكثري من 
األمثلــة التــي تؤكــد هــذا. ومــن المعلــوم أن الصحافــة ومنــذ ســتينيات القــرن 
الماضــي، منــذ حــرب فيتنــام وفضيحــة ووترغيــت، انتقلــت الــى دور الرقيــب 
علــى الســلطات األخــرى، والتــزال تلعــب هــذا الــدور. وربمــا يكــون فــي فضيحة 
"أوراق بنمــا" فــي العــام 2016 مثــاالً علــى ذلــك. وربمــا أذكــر مثــاال آخــر يتعلق 
بتحقيــق اســتقصائي أجرتــه شــبكة الجزيــ�رة حــول نفــوذ الســفارة اإلســرائيلية 
فــي لنــدن وت�أثريهــا علــى السياســي�ن هنــاك، وكانــت نتيجــة ذلــك التحقيــق 

طــرد دبلوماســي إســرائيلي مــن بريطانيــا.  

دكتور نواف، ماذا لو حدثتنا عن انجاز شخيص تفتخر به؟

أفخر بحوار صحفي أجريته قبل 18 ســنة مع معتقل فلســطيني كان يقضي 
حكمــا بالســجن فــي بريطانيــا بعــد محاولتــه اغتيــال الســفري اإلســرائيلي فــي 
لنــدن فــي العــام 1982، وقــد اتخــذت إســرائيل مــن تلــك الحادثــة ذريعة الجتياح 
لبنــان وإخــراج قــوات الثــورة الفلســطينية من بــريوت. ومصــدر اعتــزازي بذلك 
العمــل يعــود لثالثــة أســباب: أوال كانــت أول مقابلــة تجــرى مــع ذلــك الشــخص 
بعــد وجــوده فــي الســجن لمــدة 18 ســنة، وظلــت هــي المقابلــة الوحيــدة 
التــي نشــرت فــي االعــالم حتــى هــذه الســاعة. ثــم أن تلــك المقابلــة باتــت 
وثيقــة ال يمكــن تجاهلهــا فــي أي بحث أو حديث يتعلق باالجتياح اإلســرائيلي 
للبنــان، ومــا مثلــه ذلــك الحــدث مــن انعطافــة مفصليــة فــي تاريــ�خ الصــراع 
العربي اإلســرائيلي. والســبب الثالث، واألهم على المســتوى اإلنساني، أن 
تلــك المقابلــة ســاعدت علــى التعجيــل في إطالق ســراح ذلك الشــاب، بعــد أن 

ظــل منســياً فــي غياهــب الســجون الريطانيــة لمــا يقــرب مــن 20 ســنة. 
أعتــز أيضــا بكتابــي عــن اللوبــي الصهيونــي فــي بريطانيــا، وهــو عمــل غــري 
مســبوق أيضــاً، وشــكل إضافــة للمكتبــة العرب�يــة، إذ لــم أعــرث فــي المكتبــة 
الريطانيــة أو المكتبــة العرب�يــة علــى أي كتــاب أو مرجــع آخــر يتنــاول هــذا 
الموضــوع، وهــو مــا شــجعني علــى خــوض المغامــرة، وأحمــد اهلل علــى 

النتيجــة التــي تحققــت بعــد عامــن مــن البحــث.   

بعيــدا عــن العمــل، والدراســة، مــا هــي األعــامل غــري األكادمييــة 

ــوم بها؟ ــي تق الت

أكتــب مقــاال أســبوعيا فــي صحيفــة "العربــي الجديــد" أبــث فيــه مــا يجــول فــي 
خاطــري مــن رأي أو موقــف حــول القضايا الراهنة في واقعنا العربــي.  وألن 
ســالمة العقــل مــن ســالمة الجســم، أحــاول االبتعــاد عــن شاشــة الكمبيوتــر، 
والتحــرر مــن الكرســي والمكتب، بالســفر وممارســة هوايــات رياضية خفيفة.   

كيــف تقيــم تجربتــك األكادمييــة يف معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا حتــى اآلن؟

أعتز بهذه التجربة، واستفدت كثريا من الندوات والمؤتمرات التي ينظمها 
المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات، وهي مناســبة لشــكر القائمن 
على إدارة المركز، والســاهري�ن على أنشــطته وانتاجاته. كما وفرت التجربة 
فــي المعهــد فرصــة لقــاء زمــالء كبار مــن الباحثن واألكاديمي�ن، كما ســعدت 
كثــريا بالتعــرف علــى جيل من الطالب الباحثن القادمن مــن دول عرب�ية عدة، 

لــكل منهم تجربته الخاصــة، وخراته الغنية والمثرية. 
بماذا تنصح الطالب الجدد المقبلن على دراسة الصحافة؟

أنصــح الطــالب باالســتفادة الــى أقصــى حــد من فرصــة تواجدهم خــالل عامن 
فــي المعهــد، واالســتفادة مــن المحاضــرات والمؤتمــرات التــي تنظــم فــي 
قاعات المعهد والمركز العربي. وأقول للطلبة إنها فرصة نادرا ما ت�تحقق 
فــي أي مؤسســة أكاديميــة، بحيــث يمكــن للطالــب تحصيــل ذخــرية قيمــة مــن 

المعــارف فــي مختلــف دروب العلوم اإلنســانية واالجتماعية.   

قبــل الختــام، كلمنا عــن مرشوعاتك املســتقبلية عــى الصعيدين، 

األكادميــي واملهني؟

أعمــل االن علــى أكــرث مــن مشــروع، منها كتاب بالعرب�ية عن تطور الممارســة 
الصحفية من منتصف القرن الماضي الى الوقت الراهن. وأعمل أيضا على 
ترجمــة كتابــي عــن اللوبــي الصهيونــي فــي بريطانيــا للغــة اإلنجليزيــة، كمــا 
أســعى الــى ترجمــة كتــاب جديــد حــول الصحافــة البنــاءة الــى اللغــة العرب�يــة. 
ال شــك أن التواجــد فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، ومجــاورة المركــز 
العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، واالنضمــام الــى ثلــة مــن األكاديميــ�ن 

والباحثــن، ســيفتح اآلفــاق علــى المزيــد مــن مشــاريع الدراســة والبحــث. 

كلمة أخرية:

الدوحــة  معهــد  ألســرة  وأتمنــى  االســتضافة،  هــذه  علــى  أشــكركم 
للدراســات العليــا، إدارة، وهيئــة تدريــس، وطلبــة، عامــا حافــالً باإلنجــازات 
والنجاحــات، راجيــا مــن اهلل أن أكــون بمســتوى الثقــة، وأن أوفــق فــي أداء 

عملــي علــى أكمــل وجــه.
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الدوحــة  معهــد  فــي  طالــب   / موظــف  لــكل    " َحيــاك   " برنامــج  يوفــر 
للدراســات العليــا، إمكانيــة الحصــول علــى خصومــات فوريــة   بمجــرد إبــراز 
بطاقــة المعهــد ألي جهــة مــن الجهــات المشــار إليهــا فــي هــذا الرنامــج 

ــة الدفــع . ــل إتمــام عملي ــك قب ــاك". وذل "خصومــات حّي

ماهو برنامج الخصومات الفورية من معهد الدوحة للدراسات العليا؟ 
هــو برنامــج صمــم ألجــل منتســبي وطلبــة معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا للحصــول علــى خصومــات خاصــة فوريــة مــن جهــات محــددة. 

كيــف أســتطيع معرفــة الجهــات المشــاركة فــي برنامــج الخصومــات الخــاص 
بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا ؟ 

عن طري�ق الموقع اإللكرتوني لمعهد الدوحة للدراسات العليا 

ماذا يجب علي فعله ليتم تقديم الخصم مباشرة لي ؟ 
قبــل دفــع المبلــغ للجهــه عليــك بإظهــار البطاقــة الخاصــة بــك كموظــف 
/ طالــب بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا لكــي يتــم تقديــم الخصــم لــك 

مباشــرة علــى المبلــغ األصلــي. 

مــن  عليهــا  الحصــول  يمكــن  التــي  المتوقعــة  الخصــم  نســبه  هــي  مــا 
؟  المشــاركة  الجهــات 

اإلتفــاق  حســب  وذلــك  آخــرى  إلــى  جهــه  مــن  الخصــم  نســبة  ت�تفــاوت 
المــرم معهــم والمتوفــر فــي القائمــة . لــذا يرجــى الت�أكــد مــن النســب 

أو العــروض المحدثــه فــي القائمــة بالموقــع . 

هل هنالك آليه معينه لإلنضمام إلى برنامج الخصومات ؟ 
ــب  ــرز البطاقــة الخاصــة بــك كموظــف / طال اليوجــد آليــه معينــه فقــط أب

قبــل الدفــع للحصــول علــى الخصــم المباشــر . 

األفــراد  خــال  مــن  القائمــة  إلــى  جديــده  جهــات  إضافــة  باإلمــكان  هــل 
؟  الخصومــات  برنامــج  فــي  والدخــول  والتقديــم 

نعم على الرقم التالي: 40356851

برنامج " حيّاك" للخصومات الفورية ملنتسبي وطلبة

معهد الدوحة للدراسات العليا
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يعلــن مركــز اللغــات فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــن تنظيــم 

نــدوة بعنــوان "العرب�يــة بــن اكتســاب المعرفــة وإنتاجهــا" ذلــك بتاري�خ 3-4 

مارس 2019.  وتروم هذه الندوة است�كشــاف الســبل لتعزي�ز دور العرب�ية 

لغــة رئيســة فــي اكتســاب المعرفــة وإنتاجهــا، ولت�كويــ�ن جيــل جديــد مــن 

مــن  والمتمكنــن  العرب�يــة  المجتمعــات  بقضايــا  الملتزمــن  المثقفــن 

أســباب اإلبــداع العلمــي والمعرفــي وأدواتــه، والقادريــ�ن علــى مواكبــة 

التحــوالت الكــرى التــي تشــهدها مياديــن العلــم والفكــر والت�كنولوجيــا 

اللغــة  تعــّد  التــي  واإلســهام فيهــا مــن منطلقــات خلفيتنــا الحضاريــة 

العرب�يــة وعاءهــا المكــن.

وال يخفــى أّن مــن شــروط قيــام ونجــاح أّي نهضــة فكريــة وحضاريــة شــرط 

امتــالك األمــة الناهضــة للغــٍة جامعــة، مؤّهلــة بنيويــا ومعجميــا لت�كــون 

ِعمــاد التفكــري والتعبــري عــن الفكــر. ولــذا فــإن طــالب الجامعــات والباحثــن 

والمفكريــ�ن الذيــن يواجهــون تحديــات ت�تعلــق بقضيــة إنتــاج فكــري باللغــة 

العرب�يــة يســتوفي معايــ�ري الجــودة العالميــة، مطالبــون بتشــخيص واع 

للعيــوب التــي تشــوب جســم البحــث العلمــي العربــي، ومطالبــون أكــرث 

مــن أي وقــت مضــى باإلصــرار علــى رفــع العوائــق التــي تحــول دون بلــوغ 

اإلنتــاج المعرفــي بالعرب�يــة مــدارج الرقــّي الفكــري والعلمــّي.

معلومات تنظيمية:

المكان: معهد الدوحة للدراسات العليا، الدوحة	 

اللغة: اللغتان العرب�ية واإلنجليزية	 

30 أكتوبــر 2018 -  آخــر موعــد لتلقــي ملخــص البحــث  مــن الراغبــن فــي 	 
المشــاركة )350 كلمــة بلغــة البحــث المقــدم(

اإلقامــة 	  الدوحــة  خــارج  مــن  للمشــاركن  الدوحــة  معهــد  يقــدم 
المؤتمــر فــرتة  خــالل  بالمعهــد  الضيافــة  بــدار  والطعــام 

 ترسل الملخصات على الريد اإلليكرتوني:	 
language.center@dohainstitute.edu.qa 

مركز اللغات ينظم ندوة بعنوان

 "العربية بني اكتساب املعرفة وإنتاجها" يف مارس القادم
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جانب من اللقاء التعريفي لطلبة املاجستري التنفيذي يف اإلدارة العامة 

واملاجستري املزدوج يف إدارة األعامل واإلدارة العامة
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فعاليات قادمة
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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