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الدراسات الدبلوماسيّة والتعاون الدولّي، واألستاذ/ 
ســالم الدعيّــة مديــر إدارة االتّصــال والعالقــات 
الخارجيّة، واألســتاذ/ محّمد العتر المشرف اإلدارّي 

للبرامج التنفيذيّة.
و ذكــرت األســتاذة إيمــان أّن هذه الرحلة ســتؤّهل 

الطالب الســتيفاء مخرجات تعلّم البرنامج وستعّمق 
معرفتهــم وخبراتهم في مجــال التخّصص، وختاًما 
أكّــدت دور الرحــالت العلميّة في خدمــة المجتمع 
والمؤّسســات؛ عبــر تمتيــن أواصــر التعــاون مــع 
المنظّمــات الدوليّة، وتكوين شــراكات اســتراتيجيّة 
فاعلــة لمعهــد الدوحة مع المؤّسســات ذات الصلة 

اختتم البرنامج التنفيذّي في الدراسات الدبلوماسيّة 
والتعاون الدولّي جدول أعمال الرحلة العلميّة لفوجه 
الثاني إلى بروكسل؛بزيارة حلف شمال األطلسي وقد 
تضّمنــت الزيارة عــدًدا من اإلحاطات والمناقشــات 
حول أولويّات الناتو بعد حرب روســيا، وعالقاته في 
الشرق األوسط، بما في ذلك التعاون مع دولة قطر.

جاءت هذه الرحلة في إطار االنتقال من النظريّة إلى 
التطبيــق العملّي، عبر عّدة زيارات إلى المؤّسســات 
والمنظّمــات الدوليّــة في الفترة ما بيــن 19 إلى 23 / 
ســبتمبر 2022. تعرّف طاّلب الفوج الثاني خالل هذه 
الرحلــة على بيئة عمــل وإدارة المنظّمات األوروبّيّة، 
وفتحــوا آفاقهم على طرق عمل السياســة الخارجيّة 
األوروبّيّــة، تجــاه المنطقــة العربيّــة ودول الخليج 
ودولــة قطر بصورة خاّصة، كمــا تعرّفوا على العمل 
الدبلوماســّي الذي تقوم به بلجيكا ودورها في إدارة 
النزاعات وحّل األزمات، وعلى سياق أكثر خصوصيّة 
عّمــق الطاّلب خبراتهم باالطاّلع علــى تجربة البعثة 
القطريّة في بروكســل، والتقوا بوفدها الدائم هناك 
على رأسه سعادة سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا 
الســيّد/ خالد بن فهد الهاجري، وسعادة سفير دولة 
قطر لدى االتّحاد األوروبّّي والناتو، السيّد/ عبدالعزيز 
بــن أحمــد المالكــي، وقد رافــق الطــاّلب في هذه 
الرحلة من معهد الدوحة األســتاذة/ إيمان السليطي 
المدير التنفيذّي للقطــاع اإلدارّي والمالّي بالمعهد، 
والدكتــور/ مروان قبالن رئيس البرنامج التنفيذّي في 

بالقطاع األكاديمّي.
من جانبه، أكّد ســعادة الســفير الدكتور/ عبد العزيز 
الحر مدير المعهد الدبلوماســي في وزارة الخارجيّة 
القطريّــة، أّن البرنامــج التنفيــذّي فــي الدراســات 
الدبلوماســيّة والتعاون الدولّي؛ يسهم في استكمال 
التطلّعات والمعايير التي تطلبها وزارة الخارجيّة في 
موظّفيها بعد التخّرج في البرنامج؛ إذ إّن استراتيجيّة 
استكمال النظرّي بالعملّي التي تمثّلت في هذه الرحلة 
العلميّة، تنقل الطالب بصورة جليّة إلى مستوى أعلى 
من الخبــرات المنشــودة والمهــارات المطلوبة في 

السلك الدبلوماسّي.
وقد أبدى طلبة الفوج الثاني سعادتهم بهذه الرحلة، 
مؤكّدين أنّهم تلّقوا خاللها قدًرا واســًعا من المعارف 
والمعلومــات المهّمة فــي التخّصص، والتي ال يمكن 

اكتسابها إاّل بالتجربة والمعاينة من قُرب.
 يُذكــر أن الرحلــة العلميّــة غطّــت عّدة مؤّسســات 
ومنظّمات ومراكز بحثيّة، أبرزها: )البرلمان األوروبّّي، 
مجلــس االتّحاد األوروبّّي، حلف شــمال األطلســّي، 
المعهــد األوروبّــّي للســالم، اتّحــاد البنلوكــس، 
المجموعة الدوليّة لألزمــات، وبعثة دولة قطر لدى 
االتّحاد األوروبّّي(، وقد أسهمت جميع هذه الزيارات 
بوضــع الطاّلب فــي مركــز العمليّة الدبلوماســيّة؛ 
الســتكمال وبلــورة المــاّدة العلميّــة التــي تلّقوها، 
واستشراف الدور المأمول منهم في خدمة المجتمع 

المحلّي والدولّي بعد تخرّجهم.

اختتام الرحلة العلمية لطلبة الفوج الثاين من برنامج املاجستري 

التنفيذي يف الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدويل

من جهتها،قالت األستاذة/ إميان 

السليطي رئيسة الوفد الزائر: "إن 

هذه الرحالت التي دأب معهد الدوحة 

عىل تنظيمها؛ تعكس رؤية معهد 

الدوحة التي تسّخر املعارف النظريّة 

التي يتلّقاها الطاّلب ملقاربة الواقع 

العميّل ومجابهة هموم املنطقة"، 
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 وتــرأَّس االجتماع، الذي ُعِقــَد حضوريًّا في الدوحة، 
الدكتور عزمي بشارة، رئيس مجلس األمناء، بمشاركة 
الشــيخ الدكتور عبد الله بن علي آل ثاني، نائب رئيس 
المجلــس، وأعضاء المجلس: الدكتــور أحمد دالّل، 
والدكتور إبراهيم موســى، والدكتــور خليل هندي، 
والدكتــورة دينــا خوري، والدكتورة شــيخة بنت عبد 
الله المســند، والدكتور غانم النجار. في حين شارك 
فــي االجتماع عن بُعد كل من الدكتور عزيز العظمة، 
والدكتــورة لوري براند، والدكتــور وائل بنجلون. كما 
حضر االجتماع الدكتور عبد الوهاب األفندي، بحكم 

منصبه رئيًسا للمعهد. 

ســبق اجتماع المجلــس اجتماعاٍت لعــدٍد من لجانه 
الدائمة؛ إذ اجتمعت كٌل من لجنة الشؤون األكاديمية 
برئاســة الدكتور أحمد داّلل، ولجنة الشــؤون المالية 
والتخطيــط برئاســة الدكتور وائل بنجلــون، ولجنة 
التدقيق المالي واإلداري برئاســة الشيخ الدكتور عبد 
الله بن علي آل ثاني. وقّدم رؤساء اللجان التوصيات 

على المجلس لمناقشتها وإقرارها. 
في البداية، اســتعرض مجلس األمنــاء في اجتماعه 
المــواد الُمدرجة على جدول األعمــال، وما أُنجز من 
قرارات اجتماعه السابق وتوصياته. وناقش المجلس 
السياســات األكاديمية الجديــدة المقترحة من إدارة 

مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا يعقد اجتامعه السادس عرش

المعهــد؛ "سياســة التطوير المهني ألعضــاء الهيئة 
األكاديمية" و"سياســة الســلوك البحثي واألكاديمي 
المهنــي". كمــا صادق علــى تعيين األســاتذة الجدد 
برتبة أستاذ وأستاذ مشــارك وأيًضا على قرارات لجنة 

الترقيات للعام األكاديمي 2022/2021.

كمــا أقــّر المجلس فــي اجتماعــه الموازنــة الماليّة 
التفصيليّــة للعام األكاديمــي 2022/ 2023 بتوصية 
مــن لجنة الشــؤون الماليــة والتخطيط، وأقــّر أيًضا 
التعديــالت على السياســات الماليــة المعتمدة في 
المعهد. وعرض رئيس لجنة التدقيق المالي واإلداري 
أهم ما جــاء في توصيات التدقيــق الداخلي للعام 
األكاديمــي 2022/2021، وأيًضا فــي تقرير التدقيق 

الخارجي.

وقّدم الدكتور عبد الوهاب األفندي، رئيس المعهد، 
تلخيًصا ألهم ما جاء في تقريره عن ســير العمل في 
المعهــد، بما فــي ذلك اإلنجــازات والتحديات التي 
واجههــا المعهد خالل الفترة الفاصلة بين اجتماعات 
المجلس )آذار/مارس 2022 – تشــرين األول / أكتوبر 
2022(. وفــي الختــام، قرر المجلــس عقد اجتماعه 

القادم في آذار / مارس 2023.

عقد مجلس أمناء 
معهد الدوحة 

للدراسات العليا 
اجتامعه السادس 

عرش، السبت 
املوافق 8 ترشين 

األول / أكتوبر 2022. 
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بتعريــف  محاضرتــه  لورانــس  الدكتــور  اســتهل 
االستشــراق بأنــه البحــث عــن المعرفــة الخاصــة 
بالمجتمعــات القديمة من حضارات بالد المتوســط 
وشــمال إفريقيا والساحل اإلفريقي، موضًحا أن هذا 
المدى الجغرافي كان فضاًء للتواصل، ســمح بانبثاق 

األفكار واألدبيات والبضائع. 
وقــال الدكتور لورانــس إنه حتى فترة االكتشــافات 
األوروبية الكبرى ووالدة إمبراطوريات ما وراء البحار 
فــي القرن الســادس عشــر، لم يعــرف األوروبيون 
جيرانهم المسلمين، مضيًفا أّن المسلمين كان لديهم 
معرفة جيوسياسية تم استســقاؤها من العثمانيين، 
كمــا أنهم عرفوا أوروبا من المجلدات ومن الســفراء 

العثمانيين. 
وأشار أستاذ تاريخ العالم العربي واإلسالمي المعاصر 
إلى وجود مرحلة من التوازن حتى القرن الثامن عشر، 
حين كان هناك عالقات تجارية وسياســية على أساس 

النديــة بين األوروبيين واالمبراطوريات القديمة )في 
الصين والهنــد واليابان وإيران والدولــة العثمانية، 
وذلــك بســبب التقــارب فــي األوزان االقتصاديــة 
والعســكرية. ثم بدأت العالقــة بالتغيّر في منتصف 
القرن الثامن عشــر بفعل الثورة الصناعية والحمالت 
االســتعمارية التي أنتجت نــوع مختلف من المعرفة 
يبــرز التفــوق األوروبي، وخلقت حركــة هيمنة أدت 
إلــى فصل أوروبا عــن العالم، الفتًا إلى أن المفكرين 
األوروبيين اعتبروا أن أوروبا هي مستقبل اإلنسانية.

وأفاد الدكتور لورانس أّن السرديات األوروبية تغيرت 
عبر التاريخ مع توجيه أوروبا سرديات خاصة للشرق، 
وهذا ما جذب انتباه الشــرقيين مــع بداية الحمالت 
االســتعمارية ودفعهم للشــعور بالخطــر ومن ثم 
إلــى حــركات المقاومــة بطرقها المختلفــة. لكن من 
مفارقات االستشــراق أنه أعطى المجتمعات الشرقية 
أدوات للصمــود في وجه أوروبا ومقاومتها وذلك من 

خالل دراسة المستشرقين للحضارات القديمة لهذه 
الشعوب مما يمنحها مفاتيح لحضارتهم المتجذرة.

ولمقاومــة الهيمنــة األجنبية، أوضــح المحاضر أنه 
المشــرق استشــعر في هذه المرحلة ضــرورة  تبني 
الحداثــة الغربية حتى يســتطيع مقاومتهــا، معتبرًا 
أنها الطريقة التي يحــدث بها التقارب الكبير اليوم، 
حيث يتم إعادة التوازن من خالل آليات العولمة التي 
تعمــل على إزالــة الخالفات وهو ما ال يمنع صراعات 

الهوية بين المجتمعات أو داخلها.
وقد شهدت المحاضرة أسئلة ومداخالت عن المراحل 
التاريخية لتشــّكل األفكار االستشــراقية والتصورات 
المختلفــة عن المســلمين في أوروبــا وكيفية مقاومة 
الهيمنــة. يشــار إلى أن هــذه المحاضــرة االفتتاحية 
السادسة في سلسلة المحاضرات االفتتاحية السنوية 

التي ينظمها معهد الدوحة للدراسات العليا. 

معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم املحارضة االفتتاحية

 للعام األكادميي 2022 - 2023

نظّم معهد الدوحة للدراسات العليا، اإلثنني 19 أيلول/ سبتمرب 2022، املحارضة االفتتاحية للعام األكادميي 2022-2023 بعنوان 

"االسترشاق واالستغراب: خمسة قرون من التاريخ" وقدمها الدكتور هرني لورانس أستاذ ورئيس قسم تاريخ العامل العريب واإلسالمي 

املعارص يف مؤسسة "كوليج دو فرانس"، وأدارها الدكتور عبد الوهاب األفندي، رئيس املعهد ونائب الرئيس للشؤون األكادميية. أقيمت 

املحارضة يف املدرج الرئييس يف مقر املعهد بحضور أعضاء من الهيئتني األكادميية واإلدارية، وباحثي املركز العريب لألبحاث ودراسة 

السياسات وطالب املعهد.
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سلسة ورشات اإلرشاد املهني وتنمية مهارات الطلبة

 "التحليل السيايس والكتابة البحثية األكادميية"

د. إبراهيم فريحات

 نظرًا لما تحمله مواضيع هاتين الورشــتين من أهمية 
بالغة في اإلســهام فــي التطوير الفكــري والعلمي 
لحياة الطالب سواء في مسيرته األكاديمية أو العملية. 
يضاف إلى هذا، أن هاتين الورشــتين تزودان الطالب 
بــأدوات منهجيــة تســاعد على صقل المهــارات في 

مستوياتها الثالثة أي التحليل والتواصل والكتابة. 
جاءت الورشــة األولى التي قّدمهــا الدكتور إبراهيم 
فريحات، أســتاذ النزاعــات الدولية وعميد شــؤون 
الطلبــة في معهــد الدوحة للدراســات العليا. والتي 
عنونهــا بــ "التحليل السياســي: “قواعــده - أدواته - 

تطبيقاته.
الورشــة عبــارة عن مدخل أولــي، وبدايات لإلفصاح 
عــن اآلليات واألدوات والخطوات المنهجية العلمية 
والعملية المتّبعة عادة في التحليل السياسي.  لّخص 
الدكتــور فريحات محاور الورشــة في عشــرة مبادئ 
أساســية والتي جاءت نتــاج تجربة عقدين من الزمان 
قضاها فــي ميدان تدريس النزاعــات الدولية، وفي 

ضمن إطار سلسلة 
ورشات اإلرشاد 

املهني وتنمية 
املهارات الذاتية، 

قّدمت عامدة شؤون 
الطلبة ورشتني 

تدريبيتني،
 من أجل تعزيز 

املهارات الذاتية 
وتطوير القدرات لدى 

طالب املعهد،
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مجــال التحليــل السياســي، ولهذا؛ يمكــن اعتبارها 
خالصــات واســتنتاجات وعصارة مــا توصل إليه من 
قراءاته وتجاربه في تحليل الصراعات الدولية. وتشكل 
هذه الخالصات نقطة بداية انطالق االشــتغال لدى 
الباحثين من أجل تســهيل واختصار الطريق عليهم، 
وخاصة الباحثين الجدد منهم، العازمين على خوض 
تجربــة البحــث في ميــدان الصراعــات الدولية كما 
حــث الدكتور إبراهيم فريحات الباحثين على التزام 
الموضوعيــة والحيادية، وأكد علــى التحلّي بالنزاهة 
والشفافية الفكرية في والتواضع في التحليل، وكل ما 
تتطلبــه هذه المهنة من أخالقيات. كما دعا إلى الصبر 
والمثابــرة والصمود أمــام االنتقــادات، والمواقف 
المحرجــة التي يتعرض لها الباحــث. وكذلك العمل 
علــى تخطي العوائق التي تقــف حاجزًا أمام الباحث 
في المســار المهني. القت الورشــة اهتمام كبير لدى 
الطلبــة حيث حضرها  أكثر من  70 طالبًا وطالبة، كما 
سجلوا مشاركة فّعالة في الحوار عبرت عن اهتمامهم 
في الموضوع، طالب بعضهم عقد ورشــات تكميلية 

لها مستقباًل.

حيــث اعتبر الدكتور خليــل الكتابــة االكاديمية أمرًا 
مهًمــا، يســتوجب على الباحث التــدرب على تقنياته 
ليصبــح محترفًــا، متقًنا ألســاليب البحــث العلمي.  
وهي مرحلة أخيرة في سلســلة التــدرب على البحث 
عنــد الباحثين. تأتي بعد تفكير في القراءات المختارة 
واالنتقاء لموضوع االشــتغال. وحتى يتمكن الباحث 
من كتابة ورقة بحثية، أو بحثًا علميًا ســواء كان باحثًا 
مبتدئًا أو محترفًا، ال بّد له من خطوات منهجية دقيقة 
ومحددة، يتبناها ويؤطر بها الموضوع، ويســير على 
نهج خطاها حتى يتمكن من سبر أغوار الكتابة البحثية 

بمعايير علمية واحترافية.  
 

أي أن كل شــيء نســبي وغيــر مكتمل.  ولهــذا قّدم 
الدكتــور العناني منهجية أكاديمية متعارف عليها في 
أوساط البحث الجامعي واألكاديمي، يسلك الباحثون 
دروبهــا. فهي منهجية جامعــة ومانعة ومختصرة في 
الكتابة البحثية، توضح الطريق للباحث. قســمها إلى 
ثــالث مراحل أساســية: األولى، وهــي مرحلة ما قبل 
الكتابــة أي مرحلة التحضير، والتي يكون فيها اختيار 

جاءت الورشة الثانية بعنوان " كيف 

تكتب بحًثا علمًيا ناجًحا؟"، والتي 

قّدمها الدكتور خليل العناين، 

باحث وأكادميّي وأستاذ مشارك 

يف برنامج العلوم السياسية 

والعالقات الدولة يف معهد 

الدوحة للدارسات العليا. 

د. خليل العناين

موضوع االشــتغال، وجمع المدّونة والبحث فيها عن 
النقاط الملتبســة، والزوايا التي تستوجب المعالجة، 
ثــم تأتــي الثانية وهــي مرحلــة التدويــن أو الكتابة 
والتــي تتضمن خطوات منهجية عدة، طرح الســؤال 
اإلشــكالي، واألطروحة المراد الدفاع عنها، والنظرية 
المســتندة إليها في التحليل، واألدبيــات المرجعية 
المعتمــد عليها، ثــم تحليلها للوصول إلــى النتائج 
في خالصــات مركّزة. أما المرحلة الثالثة واألخيرة في 
كتابــة البحث العلمي هي إعــادة النظر في الورقة أو 
البحث، والتحقــق منها لغويًا، وصياغتها، ثم التأكد 
من سالمة ما تحتويه من أفكار ومعلومات، من خالل 
االســتعانة باألستاذ المشــرف، أو الباحثين اآلخرين.  
تجدر اإلشــارة إلى أن هذه الورشــة حضرها أكثر من  

50 طالبًا وخريج عبر تقنية )زووم(.
وفي هذه المناســبة، قالت مسؤولة اإلرشاد في إدارة 
شــؤون الطلبة علياء شــبارو  بأّن الورشتين مفيدتين 
وممتعتين لجميع الحضور، سواء من حيث الموضوع 
أو اإللقاء، مما ســاهم في إعطــاء الطلبة والباحثين 
قيمــة مضافة، وزادا معرفيــا ومنهجيا، وتظهر هذه 
االســتفادة من خــالل أجوبة الطالب بملء اســتبانة 
الرضى بعد الورشــتين. وبالرغم من اختالف عنوانْي 
المداخلتيــن؛ إال أن هناك خيطًا ناظًما، ونقاط تقاطع 
جمعت بيــن الموضوعين في عالقــة تكاملية. بدأت 
هــذه العالقة بالفهــم والتحليــل، وانتهت بضرورة 
الكتابــة بصياغــة أكاديميــة محكمــة، مــع االلتزام 
بالموضوعيــة والحياديــة، وضــرورة التوثيق وعدم 

انتحال المعلومات سواء في التحدث أو الكتابة. استهّل الدكتور العناين حديثه 

يف الورشة بعبارة تشجيعية 

وموضوعية، متحدثًا عن األوراق 

البحثية واألطروحات األكادميية 

املنشورة بقوله: “ليس هناك 

ورقة بحثية مثالية، وليس هناك 

طريقة منطية أو  وصفة سحرية 

يف الكتابة"
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نشاطاتها الدورية في مناقشة عدد من القراءات والكتب 
المختلفــة التي تبحث في الحقول المعرفية ذات الصلة 
بالعلوم االجتماعية واإلنسانية. وتعد حلقة المطالعة، 
التي جرى إطالقها من ِقبل الدكتورة إليزابيث كساب من 
برنامج ماجستير الفلسفة في المعهد في خريف 8102، 
تجربــة في القراءة الجماعية الطوعية، التي تفتح الباب 
على مصراعيه لتعميق النقاش حول موضوعات حيوية 
وراهنة في فضاء أكاديمي مفتوح خارج األطر الرسمية.

مــع انطالقــة الســنة األكاديميــة 2202 – 3202، وقع 
االختيار على الدراسات واألبحاث التي تتخذ من الخليج 
موضوًعا لهــا، لتكون ضربة البدايــة، وباكورة انطالق 
القــراءات هــذا العام، حيــث التقى المشــاركون في 

بقراءات متنّوعة حول الخليج.. حلقة املطالعة الدورية تواصل نقاشاتها

الحلقة يوم االثنين 62 أيلول/ســبتمبر 2202، ليناقشوا 
كتاب: الدولة والمجتمع فــي الخليج والجزيرة العربية 
للدكتــور خلــدون حســن النقيب من أجــل فهم أعمق 
للخليج ومجتمعاتــه. وقد قام الطالب خالد الخالدي، 
مــن برنامج ماجســتير العلــوم السياســية والعالقات 
الدولية باختيار قائمة القراءات لهذا اللقاء، وسيلي هذا 
الكتــاب عدد من المقاالت والنصــوص المختلفة حول 

الموضوعات الخليجية.

وكان المشاركون في الحلقة، قد ناقشوا في وقت سابق 
من العــام األكاديمي المنصرم، كتــاب الدكتور عزمي 

بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي.
هذا، وتقام الحلقة مرّة كل شهر، في مقر معهد الدوحة 
للدراســات العليا، حيث يقوم أحد المشاركين بتقديم 
النــص المحــدد قراءته فــي خمس عشــرة دقيقة، يلي 
ذلك مســاحة حرة للنقاش وتقديم المداخالت من قبل 
المشاركين. ويمكن للمهتمين من أسرة المعهد االلتحاق 
بحلقة المطالعة، والمشــاركة في أنشطتها، األمر الذي 
من شــأنه أن يساهم في إثراء النقاش. وترحب الدكتورة 
إليزابيث كّســاب بتواصل المهتميــن والمتهمات معها 
من أجــل االنضمام للحلقة والحصــول على القراءات 

المنصوصة.

تواصل حلقة 
املطالعة الدورية، 

التي تضم مجموعة 
من األكادمييني 

واألكادمييات 
والباحثني والباحثات 
يف معهد الدوحة 

للدراسات العليا 
واملركز العريب 
لألبحاث ودراسة 

السياسات، 

وكان املشاركون يف الحلقة، 

قد ناقشوا يف وقت سابق من 

العام األكادميي املنرصم، كتاب 

الدكتور عزمي بشارة، الدين 

والعلامنية يف سياق تاريخي.
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وقــد ضــّم الوفد عــدًدا مــن كبار موظفــي وزارات 
ومؤسســات الدولــة المختلفــة وضبــاط القــوات 
المســلحة القطرية برئاســة العميد ســالمين مسفر 
الشــهواني. وقد رّحب بالوفد الدكتور عزمي بشــارة 
المديــر العام للمركز العربي، والدكتور عبد الوهاب 

األفندي رئيس معهد الدوحة.
اســتُِهّل اللقاء بكلمة ترحيبية بالوفد للدكتور بشارة، 
استعرض فيها األهداف الرئيسة التي تأسس بموجبها 
المركز، وأشــار إلى تكويــن جماعة علمية عربية تُعنى 
ببحث ودراســة القضايا العربية واإلقليمية التي تؤثّر 
فــي الواقع العربي، وتوظــف لهذا الغرض مجموعة 
مــن المشــاريع والبرامــج واألدوات البحثية، مؤكًدا 
الرســالة المشــتركة للمركز والمعهد بتطوير العلوم 
االجتماعية واإلنســانية خدمــًة للنهضة العربية، عبر 
دعــم وإحيــاء هذه العلــوم التي لم تحــَظ بالقدر 
الكافــي مــن االهتمام فــي المحيــط العربي، رغم 
أهميتهــا للنهضة ورفعــة األمم. وأوضح بشــارة أن 
المركز العربي قطع أشواطًا طويلة على طريق تحقيق 
هذه الغايات، عبر التدريس والبحث والنشــر وعقد 
المؤتمــرات، والتواصــل مع المؤسســات التعليمية 

العربية واألجنبية وبناء الشــراكات معها، إضافًة إلى 
عدٍد من المشــاريع الكبرى األخــرى، أبرزها معجم 
الدوحة الذي أُطلق رسميًا في عام 2018، ويُعّد أول 

معجم تاريخي للّغة العربية.
كمــا اســتمع الوفد إلى عرٍض مفّصــل قّدمه الدكتور 
حيدر سعيد رئيس قسم األبحاث في المركز العربي، 
عــن دور المركز ونشــاطاته وبرامجــه وأهم وحداته 
ومشاريعه البحثيّة. وقد ذكر سعيد أن المركز مؤسسة 
بحثية أكاديمية فكريــة مختصة بالعلوم االجتماعية 
واإلنســانية، في جوانبها النظريــة والتطبيقية، ولها 
مشــروع نهضوي وتنويري. واســتعرض رؤية المركز 
ونشــاطه العلمي والبحثي، من مؤتمــراٍت وندوات، 
وإصدارات متنوعة، مــن كتب مؤلفة أو مترجمة إلى 
العربيــة، فضاًل عن المنتجــات البحثية األخرى، من 
دراساٍت وأوراق تحليل السياسات وتقديرات الموقف، 
إضافًة إلى الدوريات العلمية المحّكمة التي يصدرها. 
وقد أســهمت نشــاطات المركز في خلق تواصل بين 
المثقفيــن والمتخصصين العــرب في هذه العلوم، 
وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم، وكذلك بينهم وبين 
المراكز الفكرية والبحثية العربية والعالمية. كما أشار 

وفد من كلّية جوعان بن جاسم للقيادة واألركان املشرتكة يزور املركز 

العريب لألبحاث ومعهد الدوحة للدراسات العليا

زار وفٌد من كلّية 
جوعان بن جاسم 
للقيادة واألركان 

املشرتكة، الخميس 
13 ترشين األول/ 

أكتوبر 2022، املركز 
العريب لألبحاث 

ودراسة السياسات 
ومعهد الدوحة 

للدراسات العليا. 
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سعيد إلى وحدات المركز المختلفة: وحدة الدراسات 
السياســية، ووحدة الدراسات االستراتيجية، ووحدة 
الدراسات اإليرانية، ووحدة دراسات الدولة والنظم 
السياســية، إضافــًة إلى مشــروع المؤشــر العربي، 
ومعجــم الدوحة التاريخــي للّغة العربيــة، ومركز 
دراســات النزاع والعمل اإلنساني، ومشاريع التوثيق 
واألرشــفة، والجائــزة العربية لتشــجيع البحث في 

العلوم االجتماعية واإلنسانية.
من جهته، قّدم الســيد علي الكعبي مستشــار رئيس 
المعهــد لإلعالم والعالقات الخارجية عرًضا تعريفيًا 
بالتخصصــات والبرامــج التــي يقّدمهــا المعهد في 
مســارات الماجســتير والدكتــوراه، مشــيرًا إلــى أن 
المعهــد يطرح ثمانية برامج في مســار الدكتوراه في 
كلية العلوم االجتماعية واإلنســانية، وكلية االقتصاد 
واإلدارة والسياســات العامــة، وهــي: اقتصاديــات 
السياســية  والعلــوم  العامــة،  واإلدارة  التنميــة، 
والعالقات الدولية، واللسانيات والمعجمية العربية، 
والتاريــخ، وعلــم االجتمــاع، ودراســات اإلعــالم، 
والدراســات األمنية النقدية. كما يقــّدم المعهد 18 
برنامًجــا للماجســتير في كلّيتَين، همــا: كلية العلوم 
االجتماعية واإلنســانية، التي تقّدم برامج الفلسفة، 
والتاريخ، وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا، والعلوم 
السياســية والعالقات الدولية، والصحافة، واإلعالم 
والمعجميــة  واللســانيات  الثقافيــة،  والدراســات 
العربيــة، واألدب المقارن، وعلــم النفس، والعمل 
االجتماعي، والدراسات األمنية النقدية، وإدارة النزاع 
والعمل اإلنساني، وماجستير حقوق اإلنسان؛ وكلية 
االقتصــاد واإلدارة والسياســات العامــة التي تقّدم 
ماجســتير اإلدارة العامة والماجســتير التنفيذي في 

اإلدارة العامة والماجســتير في اقتصاديات التنمية، 
والماجســتير فــي السياســات العامة والماجســتير 
التنفيذي المزدوج في إدارة األعمال واإلدارة العامة.

 وأشار الكعبي إلى أن المعهد يهدف من خالل برامجه 
األكاديمية ونشــاطات أســاتذته البحثية في مجاالت 

العلوم االجتماعية واإلنسانية واإلدارة العامة إلى
تحقيق رسالته المتمثلة في المساهمة في تكوين جيٍل 
جديد من األكاديميين والباحثين المســتقلين فكريًّا، 
والمتمّكنيــن من المعايير العلمية العالمية واألدوات 
البحثية المنهجيــة الحديثة القائمة على مبدأ تداخل 
التخصصات، موضًحــا أن المعهد يضّم، إلى جانب 
الكلّيتيــن، مركــز االمتيــاز للتدريب واالستشــارات، 
الذي تأسس عام 2015، وقّدم االستشارات المهنية 
والتدريبيــة للعديد من المؤسســات الحكومية وغير 
الحكوميــة في دولة قطر، ومركز اللغات الذي يقّدم 
دوراٍت تخصصيًة في اللغة اإلنكليزية واللغة العربية 

لغير الناطقين بها.

وقّدم الدكتور عمر عاشــور أســتاذ ورئيــس برنامج 
الدراسات األمنية والنقدية في المعهد، ومدير وحدة 
الدراســات االســتراتيجية في المركز العربي، عرًضا 
تعريفيًا بنشــاطات وحدة الدراســات االســتراتيجية 
التي تأسســت عــام 2019 بهدف فهــم المتغيرات 
المتســارعة في البيئتَين األمنية واالســتراتيجية على 
المســتويَين اإلقليمي والدولي، مشيرًا إلى نشاطاتها 
المتمثلــة فــي اإلصــدارات البحثيــة، مــن أوراٍق 
وتحليالٍت اســتراتيجية، وعقد محاضــرات وندوات 
شــهرية، إضافــًة إلى المؤتمر الســنوي الذي ُعقدت 
دورتــه األولى عــام 2018 بعنوان "من الســالح إلى 

الســالم: التحوالت من العمل السياسي المسلّح إلى 
العمل السياسي السلمي".

 كما عرّف عاشــور ببرنامج الدراسات األمنية النقدية 
الذي تأســس في عــام 2017 ويعتبر األّول من نوعه 
فــي الوطــن العربي والشــرق األوســط مــن حيث 
شموليته النقدية وهيكليته، فهو يهدف لسّد الفجوة 
المتمثلــة في قلّــة برامج الماجســتير التــي تقّدمها 
المؤسســات العربية في مجال الدراســات األمنية، 
ويلبّــي حاجــة المنطقــة إلى فهم ودراســة األزمات 
األمنيــة داخل ســياقاتها التاريخية، ويعــّزز التفكير 
والتنظيــر النقدي والمدروس في بعــض النظريات 
الســائدة فــي الدراســات األمنيــة التقليديــة. وقد 
ُصّمــم البرنامج لطاّلب الدراســات العليا الســاعين 
إلــى االلتحــاق بالســلك الجامعي ومراكــز األبحاث 
والصحافة واإلعالم بتخصص في الدراسات األمنية 
واالستراتيجية، وكذلك للعاملين في القوات المسلحة 
ووزارات الدفاع والشؤون الخارجية واألمن الداخلي، 

والمنظمات الحكومية الدولية.
فــي نهاية الزيارة، قام الوفد بجولة شــملت المعهد 
والمركــز العربــي، واطّلــع علــى مرافقه وأقســامه 
المختلفــة، عــالوًة علــى تبــادل الــدروع والهدايــا 

التذكارية.
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حوار العدد

الدكتورة آية راندال لنرشة زاجل:

. حوار:

 غنى الخطيب | طالبة يف برنامج ماجستري الصحافة

نستضيف يف هذا العدد من نرشة زاجل 

د. آية راندال، أستاذ مساعد يف برنامج ماجستري حقوق اإلنسان، 

والباحثة يف مجاالت حقوق اإلنسان والنوع االجتامعي، القانون 

الدويل، مسألة فلسطني يف القانون الدويل.

"االعتقاد بأن فكرة حقوق اإلنسان 

فكرة مستوردة من الحضارة الغربية، 

تعد عقبة حقيقية يف وجه عدد كبري 

من القضايا الحقوقية"
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. بدايــة؛ عرفينا عن نفســك؟ مــن هي آية 

راندال؟

أنا آية عمران- راندال فلسطينية من قرية بورين قضاء 
مدينة نابلس في الضفة الغربية، شغوفة بالتعلم منذ 
الصغر، وقد لقي هذا الشــغف دعًما كبيرًا من األهل 
الذين لم يدخروا جهًدا لدعم مســيرتي األكاديمية، 
فقــد كان والدي يغرقنا بشــتى أنواع الكتب، لقد آمن 
والــدي بــأن كل كتاب هــو بمثابة نافــذة على عالم 
جديــد نعيش فــي ثناياه كتعويض عــن حالة العزلة 
التي عشــناها في الطفولة بسبب الظروف السياسية. 
وبالمقابــل، فقد  حرصت والدتي علــى تعليمنا لغة 
أجنبيــة منذ الصغر.  وجدت فــي والدي القدوة منذ 
نعومــة أظفاري فدرســت الحقوق ســيرًا على خطاه 
وامتهنت التعليم سيرًا على خطى الوالدة التي عملت 
في ســلك التربية والتعليم لســنوات طــوال. معتزة 
جدا بانتمائي لفلســطين وبموروثي الحضاري كريفية 

فلسطينية.           

. مــا هــي المحطــات األكاديميــة التــي 

قطعتيهــا قبــل االلتحــاق بالتدريس في 

معهد الدوحة للدراسات العليا؟ 

تخرجت من الثانويــة العامة في العام 2000 بالرتبة 
الخامســة على فلســطين، من ثــم تخرجت من كلية 
القانــون في جامعة النجاح الوطنية في العام 2004 
بالرتبة األولى على الدفعة، حصلت على الماجســتير 
فــي القانــون العام مــن جامعة بيرزيــت في العام 
2007 وماجســتير فــي القانــون الدولي فــي جامعة 
جــورج تاون في واشــنطن في العــام 2011 بمنحة 
من جورج ســورس فاونديشــن. وأخيرًا، حصلت على 
الدكتوراه في القانون من جامعة نيو ســاوث ويلز في 
ســيدني - أســتراليا في العام 2018 بمنحة من وزارة 

الخارجية األسترالية. 
تخللــت محطاتي الدراســية محطــات عملية عديدة 
كالعمــل باحثة قانونية في معهد الحقوق في جامعة 
بيرزيــت، ومن ثــم العمل كباحثــة قانونية في دائرة 
مراقبة السياســات والتشريعات في الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان/المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
من ثم العمل كمديــرة دائرة توجيه التمويل الخاص 
بالمنظمات الحقوقية الفلســطينية في شبكة تطوير 
المؤسسات األهلية. كما عملت كمحاضرة متفرغة في 
كلية الحقوق في جامعة النجاح، وأخيرًا عملت كمديرة 
لوحــدة المناصرة في مركز المرأة لإلرشــاد القانوني 
واالجتماعي، وباحثة قانونية في الرباعية الدولية قبل 
االنتقال إلى معهد الدوحة للدراســات العليا للعمل 

كأستاذ مساعد في برنامج حقوق اإلنسان.

حوار العدد

. ما الذي قادك نحو دراسة القانون الدولي 

والعمل البحثي في مجال حقوق اإلنسان؟

كفلســطينية مــن قريــة صغيــرة محاصــرة بثــالث 
مستعمرات استيطانية نشأت وترعرعت وأنا اتعايش 
مع حالة مــن الالعدالة أمام ناظري، وأي حالة من ال 
عدالة تعيشها وأنت ترى بأم عينيك شطرًا من وطنك 
يلتهم كل يوم. تزامنت كل مرحلة مفصلية من حياتي 
مع تطورات خطيرة في تاريخ القضية الفلســطينية، 
فحيــاة كل فلســطيني حياة زاخــرة باألحداث، فمع 
التحاقي بأولى ســنوات الدراســة المدرسية اندلعت 
أحــداث االنتفاضة األولــى، ومع دخولــي الجامعة 
اندلعت أحــداث االنتفاضة الثانية، أذكر أننا كطالب 
جامعيين كنا نســير علــى األقدام لعشــرات الكيلو 
متــرات تحت ظــروف جوية قاســية مــن البيت إلى 
الجامعة بسبب إغالق االحتالل اإلسرائيلي للطرقات 
الرئيسية ونشر الحواجز على مداخل المدن. ما زالت 
أحداث اجتياحات المدن واالغتياالت السياســية التي 
نفــذت أمام أعيننا خالل ســنوات االنتفاضة حاضرة 
فــي الذاكــرة.  كانت كل هذه األحــداث بمثابة عامل 
مهــم في تشــكيل وجداني وفكري فصــرت أنبذ كل 
ممارسات الظلم أي كان مرتكبها وأي كان ضحيتها، 

ولطالمــا اعتقــدت أن األدوات التــي يتيحها القانون 
الدولي هي أحد ســبل إنصاف الضحايا التي البد من 
اســتنفادها، ومن هنا كان المنطلق لدراســة القانون 

الدولي وحقوق اإلنسان.    

. ما الــذي علّمك إياه وأضافــه إلى حياتك 

إجــراء األبحاث فــي مجال حقوق اإلنســان 

والقانون الدولي؟

علمنــي عملــي البحثي أن كل ورقــة نكتبها في مجال 
اختصاصنــا لســبر أغوار ظاهرة ما تمثــل رحلة ذات 
طرق متشــعبة ال يمكن توقع مخرجاتها عند البداية، 

ورغم مــا يعتمل البحث من تعقيــدات إال أن هناك 
متعة تتمثل في الغوص في أعماق المجهول وتفكيكه 

حتى يصير معلوًما،
كمــا أن كل ورقة بحثية قد تفتــح الباب لموضوعات 
وتســاؤالت جديدة وبالتالي فإن العمل البحثي عمل 

ذا آفاق ممتدة.  

. لديِك اهتمام بحثي في مسألة فلسطين 

في القانــون الدولي. برأيــِك، كيف يخدم 

البحث في هذا المجال القضية الفلسطينية 

وحقوق الفلسطينيين؟ 

رغم عدم إيمــان الكثيرين بفعالية القانون الدولي، 
إال أنه وبالنسبة للكثيرين وأنا منهم، 

 فلقــد علمنا التاريخ أن انســحاب الفلســطينيين من 
هذه الساحة قد كلفهم أثمانًا باهظة. وعليه يجب أن 
تستمر الجهود الرسمية والمؤسساتية بالعمل والتأثير 
دوليًا، كما يجب أن يســتمر األكاديميين الفلسطينيين 
والعرب بالكتابة حول مســألة فلســطين في القانون 
الدولــي، إذ يشــكل العمل البحثي فــي هذا الصدد 
رديًفا مهما للجهود الرسمية والمؤسساتية في المنابر 
الدوليــة، من خــالل تقديم المــادة العلمية التي قد 

ميثل القانون الدويل ساحة معركة 
مهمة يجب أال ترتك فارغة بالرغم 

من قلة األثر املرتتب عليه،
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تكــون نواة مهمــة لجهود المناصــرة الدولية لقضية 
فلسطين.    

. تهتــم دراســات حقوق اإلنســان بحقوق 

النســاء فــي العالم العربــي. إلى أي حد 

تســاهم هذه الدراســات بتعزيــز الحقوق 

المختلفة للمرأة في البلدان العربية؟

  رغــم أن دراســات النــوع االجتماعي هي دراســات 
حديثة نسبيًا، إال أنها دراسات غنية استطاعت تقديم 
تفســيرات لظاهرة التباين بين الجنســين. بالمقابل، 
أخــذ على هذه الدراســات أنها نشــأت في ســياقات 
المجتمعات األوروبية وهي ســياقات ذات معطيات 
مختلفة عن الســياقات المجتمعية األخرى خصوًصا 
ســياقات دول العالــم الثالــث، وبالتالــي كان لزاًما 
علــى أكاديمي العالم الثالث تقديم دراســات النوع 
االجتماعي وحقوق النساء بقوالب تناسب المعطيات 
المجتمعية لهــذه البقع الجغرافية حتى يتم التمكن 
من فهــم العالقات االجتماعية وكيف تجســدها في 
القوانيــن والسياســات وكافة مظاهــر الحياة العامة 
بصورة فعالة، ومن ثم اقتراح الحلول المتناســبة مع 
الواقع المحيط، من هنا فقط يأتي التغيير الحقيقي.     

. بحسب تجربتك، ما هي أهم التحديات التي 

تواجــه مجــال البحث بحقوق اإلنســان في 

البلدان العربية؟

 االعتقاد بأن فكرة حقوق اإلنسان هي فكرة مستوردة 
مــن الحضــارة الغربية هي العقبة الكــؤود في وجه 
عــدد كبيــر مــن القضايــا الحقوقية، فهــذا الجدل 
المحتدم بين الخصوصية والعالمية جدل يســتنزف 
طاقات العاملين في المجال الحقوقي من أكاديميين 
وناشطين. لقد تجسدت أسمى معاني حقوق اإلنسان 
في الشريعة اإلسالمية السمحاء، كما أن هناك العديد 
من التفســيرات الفقهية التي تنسجم مع روح حقوق 
اإلنسان المعاصرة ولكن يحتاج العالم اإلسالمي إلى 
كشــف النقاب عن هذه التفســيرات، فاإلسالم دين 
ومنهــج حياة وفيه من األدوات مــا يجعله قادًرا على 

التوائم مع متطلبات العصر الحديث.   

. كيف يســاهم برنامج حقوق اإلنسان في 

معهــد الدوحة للدراســات العليــا بتطوير 

البحث -في المجــال- فيما يتعلق بالقضايا 

الحقوقية العربية؟ 

  يعمــل معهــد الدوحة للدراســات العليــا والمركز 
العربي لألبحاث ودراســات السياســات وفق رسالة 
ورؤية واضحة سيكون لها أكبر األثر في إغناء المعرفة 
العربيــة، إذ تتمثــل هذه الرؤيــة بالتركيز على قضايا 
المنطقة العربية وإعادة إنتاج المعرفة ونشرها باللغة 

العربيــة، وبالتالي إعادة الزخــم للغة العربية كلغة 
بحث علمــي.  يعمل برنامج حقوق اإلنســان بصفته 
جــزًءا من هذه المنظومة وفق هذه الرؤية، إذ يعمل 
المنتســبون للبرنامج كأســتاذة وطالب علــى التركيز 
علــى القضايا اإلقليميــة والعربية على اعتبار أن هذه 
قضايا تمثل بيئة خصبة للدراسة والبحث، ونظرًا ألن 
دراسة هذه القضايا يمثل مدخاًل مهًما لفهم الظواهر 
المعقــدة فــي المنطقة العربية ومن ثم استشــراف 
آليات عمل مســتقبلية للنهــوض بالمنطقة ككل. أما 
عن دور البرنامج في تطوير البحث الحقوقي فيتمثل 
فــي اســتخدام أدوات العلــوم االجتماعية األخرى  
وتوظيفها في فهم الظواهر الحقوقية  وبالتالي فهم 

الواقع الحقوقي العربي بصورة أكثر شمولية.  

. مــا هي القيم التي يحــرص برنامج حقوق 

اإلنســان على تقديمهــا لطالبه للعمل بها 

أثناء إجراء األبحاث األكاديمية؟ 

كما يحرص البرنامج على ترســيخ قيم العمل البحثي 
العلمــي األصيل واحترام المعرفة القائمة مع الرغبة 
الدائمة في تطويرها وتوسيع آفاقها وذلك ال يتأتى إال 
من خالل تعميق وترســيخ مهــارات التحليل، والنقد 

واالستنباط واالستقراء. 

. ماذا يمكننا أن نطلب من الباحثين الشــباب 

في مجال حقوق اإلنســان لتعزيز الحقوق 

وإرساء الديمقراطية في العالم العربي؟ 

االهتمــام بالقضايا الحقوقيــة العربية مع االهتمام 
الخــاص بالقضايــا الحقوقيــة الخاصــة بأوطانهم 
ويجــب أن يقتــرن ذلــك بإيمانهم المطلــق بعدالة 
قضاياهم مهما تسارعت المتغيرات، فالتغييرات من 
هــذا النوع ال تحدث بين عشــية وضحاهــا. كما على 
الباحثين التمكن التام من أدواتهم العملية والبحثية، 
واستخدام كافة المنابر الوطنية واإلقليمية والدولية 
المتاحــة لكي يتمكنوا من إحــداث األثر المتمثل في 

تعزيز الحقوق.    

. على هامش الجلســة االفتتاحية للمنتدى 

الوطنــي األول لحقــوق اإلنســان، وقّــع 

المعهد مذكــرة تفاهم مع اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان، ما أبرز بنود هذه االتفاقية 

وكيف يمكن للطلبة االستفادة منها ؟

 
يحرص برنامج ماجستير حقوق اإلنسان بقيادة رئيس 
البرنامج د. معتز الفجيري على بناء شبكة من العالقات 
الوطنيــة واإلقليمية والعربيــة والدولية لتعزيز دور 
البرنامــج وتأثيره. في هــذا اإلطار، جاء توقيع مذكرة 
التفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان كخطوة 
مهمة لتعزيز عالقة البرنامج مع المؤسسات الوطنية 
العاملة في مجال حقوق اإلنسان، خصوًصا وأن دولة 
قطر قد شــهدت تطورات ســريعة ونوعية في مجال 
حقوق اإلنسان يشار إليها بالبنان.  ركزت المذكرة على 
إبراز أوجه التعاون بين البرنامج واللجنة الوطنية في 
مجاالت البحــث والتدريب وتبادل الخبرات التقنية، 
كما فتحت المذكرة الباب لطالب مقرر "عيادة حقوق 
اإلنســان" لتلقي تدريبًا متخصًصا في مهارات العمل 
فــي المؤسســات الوطنيــة لحقوق اإلنســان، وقد 
استضافت اللجنة مشكورة الدفعة األولى من طالب 
العيــادة، وهــم اآلن يخوضون غمــار التدريب في 
مختلف الدوائر العاملــة في اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان.  

. مــا النصيحة التي تحرصيــن على تقديمها 

للطــالب الباحثيــن فــي حقوق اإلنســان، 

خصوًصا أثنــاء تعاملهم مع قضايا حقوقية 

قد يكون واقعها ال يبعث على األمل؟ 

معــارك انتــزاع الحقوق هــي معــارك قديمة قدم 
البشــرية، كمــا أن هنــاك صنوفًا مختلفــة للمعاناة 
اإلنســانية في ســبيل نيل الحقوق، ولكن هناك دائًما 
ضــوء في آخر النفق، طالما ظلت المعركة الحقوقية 
مســتمرة.  ال تستوحشــوا طريق الحق لقلة السالكين 
فيــه، فهذا الطريق رغــم صعوبته هو طريق مفض 

إلى مكان أفضل لكم ولألجيال الالحقة.   

. كلمة أخيرة

شــكرًا  علــى اســتضافتي وشــكرًا على ثقتكــم، لقد 
ســعدت بالحديث معكم وأتمنى أن أكون قد تمكنت 

من تقديم إجابات شافية ألسئلتكم المهمة.  

 يحرص الربنامج عىل تعميق فهم 
الطالب ألدوات البحث العلمي 

وفًقا ألحدث تطورات هذه األدوات 
واملناهج

حوار العدد
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وقد عمد المدرب إلى العمل على تنفيذ مجموعة من 
التدريبات التطبيقية مستعيًنا بكافة األجهزة المتوفرة 
في االســتوديو لتنفيذ مجموعة من الســيناريوهات 

الواقعية المهمة .
وبعد ذلك، تم تقديم دورة االستراتيجيات الحديثة 
في القيادة التــي قدمتها المدربة منى بابتي من مركز 
االمتيــاز للتدريــب واالستشــارات. هذا وشــارك في 
البرنامــج كافة القيادات من مدارء ورؤســاء أقســام 
في هيئة الرقابة اإلدارية والشــفافية. واستعرض كل 
من العميد حســن الكــواري مدير العمليات في مركز 
القيــادة الوطني، والعميد عبد العزيز الســليطي من 
المختبر الجنائي، الواقع الحقيقي للشفافية والنزاهة 
في وزارة الداخلية، كما شــارك السيد جمال النعيمي 
مستشار هندسي في مكتب وزير البلدية ومدير بلدية 
الدوحة والريان سابًقا في عرض الخطوات اإلجرائية 
التي كان يقوم بها لتعزيز مفهوم النزاهة والشفافية 
في البلديات، وتخلل الدورة مداخلة قيّمة لســعادة 
رئيس هيئة الرقابة اإلدارية والشــفافية الســيد حمد 
المســند، حيث تم وللمرة األولى استعراض مفهوم 
الشــفافية القائمــة في المؤسســات ما بيــن القيادة 
والموظفين، وأشــارت المدربة منــى بابتي إلى أهم 
التقنيــات في عالم القيــادة والمهارات الحيوية التي 
بدأت تنتشــر مع التغيرات والتقلّبات المتسارعة منذ 
بداية عام 2022، كما تطرقت إلى تنفيذ مجموعة من 
التدريبــات الحديثة لطرح االســتراتيجيات القيادية 

بشكل متقدم.

وقــام المركز خالل الفتــرة الماضية بتنفيذ مجموعة 
مــن الــدورات التدريبيــة، حيــث أطلــق دورة فــي 
مهــارات التعامل مع وســائل اإلعالم قّدمها الســيد 
أشــرف البيومي بحضور أكثر من 20 متدربًا ومتدربة 
مــن الهيئة، حيــث جرى اعتماد الطــرق الحديثة في 
التدريــب من خــالل تنفيذ مجموعة مــن التطبيقات 
الميدانية في اســتوديو المعهد والمدرج الرئيســي، 

وفــي الختــام، جــرى تكريــم المدربيــن وتوزيــع 
الشــهادات علــى المتدربين بحضور كالً من الســيد 
محمد الســادة مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة 
الرقابة اإلدارية والشــفافية، والدكتــور حامد العلي 
عميــد كلية االقتصــاد واإلدارة والسياســات العامة، 
والســيد سعد المسند رئيس قســم الموارد البشرية 
في هيئة الرقابة اإلدارية والشــفافية والدكتور أحمد 
المــاوري المديــر التنفيذي لمركــز االمتياز للتدريب 

واالستشارات.
هذا وتجدر اإلشــارة إلى أّن معهد الدوحة للدراسات 
العليــا، كان قد وقع مذكرة تفاهــم مع هيئة الرقابة 
اإلداريــة والشــفافية فــي 11 يوليــو 2021، بهدف 
التنســيق فيما بين الطرفيــن لتحديد الفرص المتاحة 
للتعــاون فــي المجــاالت البحثيــة المتفــق عليها، 

واألنشطة العلمية والتدريبية واالستشارية األخرى.
وأضاف الماوري بأن مركز االمتياز يحرص على تقديم 
خدمات تدريب واستشارات بمهنية عالية تخدم كافة 
قطاعــات الدولة، ويســهم في تنفيذ رســالة معهد 
الدوحة للدراسات العليا في خدمة المجتمع المحلي 
واالرتقــاء بمســتوى أداء منظماته. كمــا يحرص على 
دمــج الخبرة الوطنيــة مع الخبــرة العالمية لتحقيق 

الفائدة المرجوة.

دّشن مركز االمتياز 
للتدريب واالستشارات 

يف معهد الدوحة 
للدراسات العليا 

برنامجه التدريبي مع 
هيئة الرقابة اإلدارية 

والشفافية يوم 
الثالثاء 7 أكتوبر2022 

مركز االمتياز للتدريب واالستشارات يدشن مجموعة من الدورات التدريبية

بالتعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية
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نظّم اإلرشاد المهني في عمادة شؤون الطّلبة بالتعاون 
مع كليّة االقتصاد واإلدارة والّسياسات العاّمة بمعهد 
الدوحة للدراســات العليا يوم الخميس، 6 تشــرين 
األول/أكتوبــر 2022، نــدوة بعنــوان: "دور ديــوان 
المحاســبة فــي الحفاظ على المــال العام". تضمنت 
الّنــدوة الحديث عن ديــوان المحاســبة الذي يعتبر 
، يتبع للّديوان األميري بشــكل  جهــازًا رقابيًّا مســتقالًّ
مباشــر، ويهدف لتحقيق الرّقابــة على أموال الّدولة، 

وعلى أموال الجهات األخرى الخاضعة لرقابته. 
قام الّسيد عبد الرحمن البكري، مدير إدارة المراجعة 
على الرّقابة الّداخليّة، في مســتهّل الندوة  بالتّعريف 
بديوان المحاســبة، مســتعرًضا نبــذة تاريخية عنه، 
منذ تأسيســه ســنة 1973م إلــى اآلن. باعتباره إحدى 
الركائــز األساســية  التــي تعتمد عليهــا الدولة إلدارة 
المال العام،  وكيفيّة الحفاظ عليه. كما تطرق البكري 
للرســالة والقيــم كمبــادئ أساســية يحملهــا ديوان 
المحاســبة والتي  يســير على نهجهــا لتحقيق الرؤية 

المستقبلية التي يطمح إليها.
 واســتعرض البكــري وبشــكل مفصل أهــّم أهداف 
الديوان، واالختصاصات التي يتم استقطابها للعمل 
فيــه، وأنواع الرّقابة الممارســة، مشــيرًا إلى الجهات 
الخاضعــة لرقابــة الّديــوان، وموّضًحــا دور عمــل 

الموظّــف الرّقابّي. كما ركــز البكري في تقديم عرضه 
لدور  المواطن وإســهاماته وتعاونه من أجل الحفاظ 
علــى المال العام من خالل تقديم شــكاوى للديوان 
بشكل مباشر، في حالة ضبط التجاوزات بشأن إهدار 
المــال العام، ســواء عــن طريق االتصال المباشــر 
بإحــدى الوحدات اإلدارية التابعة للديوان أو  البريد 
اإللكتروني أو الحضور المباشر، أو عن طريق تقديم  
التقارير الداخلية أو مراجعة القوائم المالية، مؤكًدا 
علــى ضرورة الحفاظ على الســّريّة التاّمة لمعلومات 

المشتكي. 
وخالل العرض التقديمي، أشار البكري إلى الخدمات 
التي يقّدمها ديوان المحاســبة للمجتمع الطالبي من 
خالل توفير فرص التّدريب الميداني والبحث العلمي 
لطالب الجامعــات والمــدارس، باإلضافة للزيارات 
التّعريفيّــة والميدانيّة، وقــد تطرق إلى التخصصات 

التي ينبغي توفرها للعمل في ديوان المحاسبة.
واختتم البكري حديثه برســالة دعا فيها الّشباب إلى 
ضرورة الوعي للحفاظ على ثروات الوطن وحمايتها، 
واســتغالل الموارد بطريقة أمثل لتحقيق مســتقبل 

واعد بغية نهضة الوطن ورفعته.

نظّم اإلرشاد 
املهني يف عامدة 

شؤون الطّلبة 
بالتعاون مع كليّة 
االقتصاد واإلدارة 

والّسياسات العاّمة 
مبعهد الدوحة 

للدراسات العليا يوم 
الخميس، 6 ترشين 
األول/أكتوبر 2022، 

ندوة حول دور ديوان املحاسبة يف الحفاظ عىل املال العام

إعداد: محمد استنبويل | طالب يف برنامج ماجستري الصحافة
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إطالق كتاب العلوم السياسية للرشق األوسط: النظرية والبحوث منذ 

االنتفاضات العربية

 فــي 16 تشــرين األول/ أكتوبــر 2022 فعالية إطالق 
كتاب العلوم السياســية للشــرق األوســط: النظرية 

والبحوث منذ االنتفاضات العربية، 

ويقــّدم الكتاب جرًدا لدراســات العلوم السياســية 
للشرق األوسط في األعوام الثالثين الماضية. وشارك 
في إعداده نحو خمسين أكاديميًا متخّصًصا من أميركا 
وأوروبــا والعالم العربي، ينتمون إلى مدارس نظرية 

ومنهجيــة مختلفــة. وكان الهدف من هــذه الطريقة 
إثــراء المحتوى والتأكد من عدم هيمنة نظرية معيّنة 
علــى المضمــون. وعالــج كل فصل ثيمــة معينة في 
شــكل نقدي يســائل الكّم المتراكم من المعرفة في 
هــذا المجال، ويطرح أســئلة جديــدة للبحث. ومن 
أبرز الثيمات التي عالجها الكتاب: العالقات الدولية، 
وسياسات الهوية والطائفية، والجيوش والميليشيات 
والعنف، واالقتصاد السياســي والتنمية، ومنهجيات 

دراسة الرأي العام، والهجرة والنزوح. 
وشــّدد المحّررون على أهمية مشــاركة عدد كبير من 
أكاديميي المنطقة في تأليف الكتاب الذي ســيترجمه 
المركــز العربــي؛ لخلق حوار تشــاركي بيــن العلوم 
السياســية للشــرق األوســط والعلوم السياسية من 
الشرق األوسط. وُختمت الجلسة بأسئلة من الحضور 
مــن باحثي المركــز العربي وأســاتذة معهد الدوحة 
وطلبتــه، ومــن المتابعيــن عبــر منّصــات التواصل 

االجتماعي.    

استضافت وحدة 
دراسات الدولة 

والنظم السياسية 
يف املركز العريب 

لألبحاث ودراسة 
السياسات، وقسم 
العلوم السياسية 
والعالقات الدولية 

يف معهد الدوحة 
للدراسات العليا، 

الكتاب من تحرير مارك لينش 
)جامعة جورج واشنطن(،وجيليان 

شويدلر )جامعة مدينة نيويورك، 
كلية هنرت(، وشون يوم )جامعة 

متبل(. 
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ضمن سلسلة محارضات املركز العريب: ليزا أندرسون تحارض عن "أمولة كل يشء"

الدوحة، 16 ترشين األول/ أكتوبر 2022

فــي إطار المحاضــرات العامة التــي يعقدها المركز 
العربي لألبحاث ودراســة السياســات، وعلى هامش 
إطالق كتاب العلوم السياســية في الشــرق األوسط 
بحضــور محرريه وعدد من مؤلفيــه، ألقت الدكتورة 
ليزا أندرسون محاضرة عنوانها "أمولة كل شيء: إعادة 
النظر في رأس المال والتعّســف في الشرق األوسط". 
وقــد أدارت الجلســة الدكتــورة أمل غزال، أســتاذة 
التاريخ وعميدة كلية العلوم االجتماعية واإلنســانية 

بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
ربطت الباحثة، التي تشــغل منصب األستاذ الفخري 
لكرســي جيمس ت. شــوتويل للعالقــات الدولية في 
مدرسة الشــؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، 
مــا بين تطور الرأســمالية النيوليبراليــة وتيار األمولة 
المهيمــن في وقتنــا الراهن على االقتصــاد العالمي. 
وقد بََنت محاضرتها على مناقشــة تشارلز تيلي، عالم 
االجتماعــي السياســي األميركي، لديناميــات اإلكراه 
وتشــّكل األنظمة القســرية بســلطة الدولــة. ركزت 
الباحثــة في محاضرتها علــى تطبيقات هذا المفهوم 
فــي المجال االقتصادي، مبرزًة قدرة الرأســمال على 
رســم حــدود جديدة لالســتغالل وفَــرْض صور من 
الهيمنة على المجتمع غير مســبوقة، وبيّنت تطورات 
الرأســمالية في طورهــا النيوليبرالــي، وبخاصة منذ 
األزمــة المالية العالمية في عام 2008، وحاولت ربط 
هــذا النقــاش بتكوين الدولة في الجنــوب العالمي، 
وركــزت فــي ذلك على بعض الشــواهد من الشــرق 

األوسط.

بيّنــت الباحثــة أن األمولــة باتت تعمــل في صعيد 
مستقل نوًعا ما عن االقتصاد اإلنتاجي، في حين تؤثر 
حركتهــا، على نحو متصاعد، فــي مختلف المجاالت 
االقتصادية واالجتماعية األخرى. ونبهت إلى أن الدولة 
هــي الفاعل المهم في هذا الســياق، بعد أْن صارت 
تفكر بعقل شــركة، وترى فــي إدارة المخاطر المالية 
وحوكمتها أولوية أولــى للعمل الحكومي. باتت هذه 
الدولة في العديد من مناطق العالم تحركها أولويات 
تعكس تأثير األسواق المالية وحركة الفاعلين الماليين 
الكبير في قرارها. وعلى الرغم من ذلك، فشــلت تلك 

التوجهات في الوقاية من األزمة المالية العالمية.
وقّدمت الباحثة مثااًل عن تأثير هذا الفكر في قطاعات 
عامة عديدة، ومنها القطاع الجامعي. وقّدمت، أيًضا، 
شواهد من خبرتها في العمل في هذا المجال، وتطرقت 
إلى توجه البنك الدولي للترويج لسياســات الشمول 
المالي، بزعم أنها أداة فعالة في تمكين الفقراء والحد 
مــن ظواهر الفقــر، وضمن ذلك إدمــاج الفقراء في 
األنظمة المصرفية، وفي سياســات تستهدف الجمع 
بين منظمي الرأســمال التمويلي والوزارات الخدمية. 
ضربــت الباحثة كذلك مثااًل من خالل صناديق الثروة 
الســيادية، منوهًة بــأن 12 صندوقًا من المنطقة تُعّد 
مــن ضمن الصناديق الخمســين األكبر على الصعيد 
العالمــي. وأبدت مخاوف من عمل هــذه الصناديق 
خارج أُطر االســتثمارات اآلمنة بالنسبة إلى نوعية من 
االســتثمارات العالية المخاطر، ووســيلتها في ذلك 
مشاركة الصناديق الخاصة الدولية التي تمتلك الجرأة 

علــى وضع اســتثمارات كبيرة في مشــاريع محفوفة 
بالمخاطــر، ومنهــا شــركات التكنولوجيــا والترفيه 

والعقارات.
بــات تركيــز الدولة على تدفــق الرأســمال التمويلي 
العالمــي والعابر للحدود يفــوق تركيزها على تطوير 
نُظمها الضريبية. وفي هذا الســياق، طرحت الباحثة 
مالحظــات متعلقــة بكيفية أداء آليــات اإلكراه دوًرا 
مكمــاًل لحركــة رأس المال التمويلــي. ربطت الباحثة 
صعود تيار األمولة بصعود مواٍز لدور الشــركات في 
المجــال العام، ودخولها حتى إلى عدد من المعاقل 
التقليديــة لعمل الدولة، كالسياســة الخارجية مثاًل. 
وأضافــت فــي هذا الســياق أمثلــة لــدور المناطق 
االقتصادية الخاصــة، واألنظمة الحضرية الخاصة، 
التــي يمثلهــا بجــالء انتشــار المجمعات الســكنية 
المســّورة، وأنظمة األمن الخاصــة، وأنظمة اإلعفاء 
الضريبــي التــي تعكــس تضــاؤل دور الضرائب في 
تعزيز اإلنفاق العام، وحتــى تقلّص الدور القانوني 
للدولــة، وبخاصة في تحكيــم المنازعات عبر أنظمة 

لها استقالل عن المحاكم الوطنية.
وفي نهاية المحاضرة، تســاءلت الباحثة عن مآل هذا 
التحول الكبير بالنسبة إلى الدولة والمجتمع، وحينئٍذ 
انفتــح باب الحــوار مع الحضور في قاعة الســيمنار 
بالمركز العربي، ومع الجمهور عبر وســائل التواصل 

االجتماعي. 
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جانب من فعالية اتجاهات التغطية اإلعالمية ملونديال 2022، والتي نظمها 

برنامج ماجستري الصحافة يف معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث
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الخريج طه ياسني.. من معهد الدوحة إىل الدكتوراه يف جامعة أريزونا 

للدراسة والتدريس مًعا

طه ياســين من اليمن، خريج برنامج ماجســتير إدارة 
النزاع والعمل اإلنساني في معهد الدوحة للدراسات 
العليا، وطالب ســنة أولى دكتوراه في برنامج العلوم 
السياســية والعالقــات الدوليــة بجامعــة أريزونــا 
بالواليــات المتحــدة األمريكية. جاء قبولــه في هذا 
البرنامج التنافسي وبمنحة ممولة بشكل كامل تتويًجا 
لرحلــة تعليمية حافلــة بالعطاء والجهــد والمثابرة، 

كانت دراسته في المعهد أحد أهم محطاتها.

معهــد الدوحة للدراســات العليــا.. نقطة 

االنطالق نحو أرقى الجامعات العالمية

أنجز الخريج طه ياسين، دراسة الماجستير في برنامج 
إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني في معهــد الدوحة 
للدراسات العليا. شكل التحاقه بالمعهد نقطة تحول 
كبيــرة فــي حياته المهنيــة ومســيرته التعليمية. فمن 
الناحية المهنية تمكن طه ياسين من االلتحاق والعمل 
باألمــم المتحدة، ومن الناحية العلمية فقد حاز على 
القبــول في برنامج الدكتوراه في جامعة أريزونا، أحد 
أعرق الجامعات بالواليات المتحّدة األميركية، كما تم 
تكليفه بمقررات تعليمية يقوم بتدريســها بالجامعة 

نفسها.

وفّر معهد الدوحة للدراســات العليــا، بيئة تفاعلية 
خصبة ســاعدت الخريج طه ياســين علــى االحتكاك 
بالمجتمــع المعرفي المحلــي واإلقليمي، األمر الذي 
جعلــه متفاعاًل مع قضايا عربيــة عديدة، نظرًا للبيئة 
الجامعية متعددة الثقافات والتجارب، والقادمة من 
خلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة، بيئٌة يعد الحضور 
إلى قاعة الدراســة فيها بمثابة عصف ذهني مســتمر 
لألســئلة التي تدور في ُخلده كباحــث مهتم بقضايا 
بالده والقضايا العربية المتقاطعة معها، وكان وجود 
نخبــة من الطــالب الشــغوفين والتّواقيــن في هذا 

المسار، أمرًا إضافيًا كبيرًا بالنسبة له.

يقــول طــه أن من أهــم امتيــازات معهــد الدوحة 
للدراســات العليا هي إتاحة الفرصة ليدرس الطالب 
ويكتســب المعــارف علــى يد نخبــة من األســاتذة 
المتخصصيــن فــي مجاالتهم، ويتميــزون بالعطاء 
األكاديمي والتجربة الثرية. وهنا تحديًدا اإلشــارة إلى 
التجربة المتميزة بين طه ياســين ومرشده األكاديمي، 
وأســتاذه في برنامــج إدارة النزاع والعمل اإلنســاني 

الدكتور إبراهيم فريحات.

أهمهــا الجديــة وااللتزام.. نصائــح ذهبية 

ســاعدت طــه ياســين لاللتحــاق ببرنامــج 

الدكتوراه

االلتحاق بالدكتوراه في جامعة مرموقة على الصعيد 
العالمي يتطلب رؤية ووجهة نظر بعيدة المدى، فهي 
ليســت مســألة وليدة اللحظة، لكنها تأتي بالتخطيط 

والعمل المستمر.
عمــل  الدكتــور إبراهيــم فريحــات مع طه ياســين 
منذ الفصل األول في دراســة الماجســتير في معهد 
الدوحة للدراســات العليا، ضمن رؤية واســتراتيجية 
بعيدة المدى، كان هدفها األّول هو االلتحاق ببرنامج 
الدكتوراه في إحدى الجامعات المرموقة في الواليات 
المتحدة األميركية، وقد عمال سويًا ضمن خطة قائمة 

على ثالثة  محاور أساسية: 
أواًل: ضمــان التفــوق األكاديمــي لطه ياســين خالل 
مرحلــة الماجســتير، وتحقيقه لدرجــات ممتازة في 

المقررات الدراسية.
ثانيًا: االلتزام ومتابعة النشــاطات العلمية المختلفة 

التي تعقد من قبل المركز العربي ومعهد الدوحة
ثالثًــا: التركيــز علــى العمــل البحثــي خــالل الفترة 

الماجستير، والنشر بمجالّت أكاديمية محكمة.



العدد 60 -ترشين األول/ أكتوبر 2022
zajel@dohainstitute.edu.qa19

هذه المحاور الثالثة عمال عليها سويًّا، جنبًا إلى جنب، 
وقد أثبت طه ياسين نفسه، وتفّوق فيها تفوقًّا منقطع 
النظيــر. وبالتركيز على جانــب البحث العلمي، الذي 
ا ويأخذ نصيب األهم في هذه العملية، فقد  يعد مهمًّ
عمال مًعا على نشــر مقالة بحثية في إحدى المجالت 
الدولية المحكمة. وبعد ذلك قام طه ياســين بنشــر 
مقالتيــن أخريين في مجلة محكمة وفصٍل في كتاب، 
كل ذلــك أنجــزه خالل مرحلة الماجســتير والســنة 
التــي تلتهــا. إذن من المهم جدًّ للطالــب الذي يفّكر 
باســتكمال دراســته العليا في مســار الدكتوراه، أن 
تكــون لديه رؤية واضحة وخطة يهتدي بها للوصول 

إلى هذا الهدف. 
األمر اآلخر عن طه ياسين، كما يقول أستاذه إبراهيم 
فريحات: "أنه كان ســبّاقًا ويأخذ األمور بجدية، ولم 
يتأخــر يوًما في أداء المهام البحثيــة المطلوبة منه، 
كان حريًصــا على إنجاز ما يطلــب منه بحثيًا، وبأعلى 
المســتويات وقبــل موعد التســليم المحدد، وهذه 
ســمة من الّســمات التي تميز بها في المعهد، إضافة 
إلى تميزه بالجدية  العالية وااللتزام الكبير والمتابعة 
المســتمرة، حتــى تفــوق فــي المجــاالت جميعها، 
واســتطاع أن ينجــز -بالعمــل مــع أســتاذه- المهام 

البحثية المختلفة".
أســفر التعاون ما بين )الطالب وأســتاذه( عن إرشاده 
بإجراء أبحاث في قضايا ذات أهمية بحثية عالية، في 
مجاالت تخصصه وفي مجاالت أخرى ذات صلة. طه 
ياســين لم يكن يمتلك كل المهارات البحثية للنشــر 
فــي المجــالت األكاديميــة المحكمــة عنــد التحاقه 
ــا وهو اإلرادة  فــي البرنامج، ولكنه امتلك شــيئًا مهمًّ
والتصميم والعمل الجاد والمتابعة. وقد أثمر العمل 
المشــترك ما بين االثنين، عن رفع المســتوى البحثي 
لدى  طه ياسين، األمر الذي مكنه من التقّدم لمرحلة 

الدكتوراه في الواليات المتحدة األميركية.
اســتمر هذا العمل المشــترك ليشمل شرح متطلبات 
القبول فــي الدكتوراه، والمنح الدراســية المتوفرة، 
وكتابة رســائل التوصية، واختيار الجامعات المالئمة 
للتخصــص. حيــث قام طــه ياســين بالتقديم على 
منحتين دراســيتين؛ وقد حصل على القبول والمنحة 
في جامعتين مختلفين، وبعد الدراســة والتشاور ما 
بينه والدكتور إبراهيــم فريحات، تم اختيار جامعة 
أريزونــا لخوض غمار دراســة الدكتــوراه فيها، ومن 
ثم االعتــذار مــن الجامعة األخــرى، والتي تواصل 
معه رئيس برنامج الدكتوراة فيها شــخصياً لتشجيعه 
على إعــادة النظر في قراره، وهنا تكمن قصة النجاح 

والتفوق.

تحديــات وعقبــات.. التفكيــر في دراســة 

الدكتوراه

مــن أهم التحديــات التي قــد تواجــه الطالب عند 
التفكيــر فــي دراســة الدكتــوراه، هي عــدم إلمامه 
بالطرق واالســتراتيجيات التــي تمكنه من القبول في 
برامج الدكتوراه بالجامعات العالمية المرموقة. وهنا 
تأتــي أهمية دور المشــرف لشــرح ذلك، ومســاعدة 
الطالــب واألخذ بيــده نحو الطريــق الصحيح. ومن 
ضمن التحديّات أيًضا النشــر في المجالت األكاديمية 
المحكمة، إذ ال يســتطيع الطالــب -أو من الصعوبة 
الكبيرة- أن يقوم بذلك بنفســه، لعدم وجود تاريخ 
من النشر في المجاالت العلمية المحكمة. وهنا تظهر 
أهمية العمل المشترك ما  بين المشرف والطالب، من 
خالل تقديم المساعدة وتذليل الصعوبات للنشر في 
المجــالت العلمية المحكمة، ليتمكن الطالب بعدها 

من الدخول بسهولة إلى مجال النشر.
وبالعودة إلى قصة طه ياسين، فإنه تمكن بعد النشر 
مــع أســتاذه الدكتور إبراهيــم فريحــات، أن يأخذ 
طريقه وينشــر لوحده في أقوى المجــالت العلمية. 
وهذا يندرج ضمن رســالة معهــد الدوحة في توفير 
البيئة البحثية المســاندة للطلبة لتمكينهم من النشر 
فــي المجالت األكاديمية العالمية، وااللتحاق ببرامج 

الدكتوراه في الجامعات العالمية ذائعة الصيت.

نصائح للراغبين بدراسة الدكتوراه

أول النصائــح وأهمها هي الجدية وااللتزام والتوجه 
إلى العمل المشترك مع األساتذة، منذ الفصل األول 
بالدراســة في الماجســتير وعدم االنتظار حتى فترة 

التخرج.
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كاتب وباحث ســوداني، تخّرج من برنامج اللسانيات 
والمعجميــة العربيــة في معهد الدوحة للدراســات 
العليــا، ضمن طلبة الفــوج الخامــس 2021. مهتم 
بالبحث في حقل اللسانيات والمعجمية العربية، مع 

اهتمام آخر بكتابة القصة القصيرة والشعر.
عن تجربته األولى في خوض غمار رحلة دراسية مميزة 
فــي دولة  قطر، يقول محمد إســماعيل: "في مقابلة 
القبول للبرنامج ُسئلت عّما سأضيفه للمعهد؛ ال أذكر 
إجابتــي وقتهــا، لكن لو قُّدر لي أن أُســأل اليوم بعد 
تخرّجي الســؤال ذاته.. ســأجيب بأنّني أضفت نفسي 
إلــى ِعقد المحظوظين، فمعهد الدوحة للدراســات 
العليا ليس مكانًا سأضيف إليه أو يضيف إلى مسيرتي 
وحســب، وإنّما هو زمان لالســتغراق فــي التجربة، 

وفرصة عادلة وكافية لصناعة التاريخ".
وحينمــا حصــل محمــد علــى القبول فــي المعهد، 
واســتعد للســفر من الخرطوم إلــى الدوحة لبداية 
رحلتــه الدراســية طالبًــا فــي برنامــج اللســانيات 
والمعجميــة العربية، كان محّمــاًل بآمال وطموحات 
ورغبة في االكتشــاف، وعن هذه اللحظة يقول: "أّول 

من اســتقبلني في المطار في أّول صباح لي بالدوحة؛ 
كان شــابًّا ســوريًّا له من اســمه نصيٌب وزيادة، اسمه 
"غيــث"، ال أعــرف لمــاذا وعدنــي وقتها بــأّن تجربة 
المعهــد ســتكون مختلفة. مــن يومها وإلــى عامين 
متواصلين أتعلّم كّل يوم شــيئًا مغايرًا، أتعرّف على 

ثقافات مختلفة". 
انخرط محمد بالدراســة فــي البرنامــج، وكان طالبًا 
نجيبًا ومجتهًدا، األمر الذي لفت انتباه أساتذته إليه، 
بوصفه نموذًجا يحتذى به لطالب الدراســات العليا. 
وعنــه يقــول الدكتور حســن حمزة رئيــس البرنامج 
"محمــد واحد من أفضل طلبة المعهد، وهو أكثرهم 
معرفــة بالعربيــة وبصرًا بها. وقد أظهر شــغًفا كبيرًا 
ا نقديًّا واضًحا.  بالدراسة، وانفتاًحا معرفيًّا الفتًا، وحسًّ
وهو باحث متميِّز، وقارئ قادر على نهل المعرفة من 
مظانّها. أما على المستوى الخلقي فهو من أكثر الناس 

تواضعا وأدبا".
انطالقًا من اهتمامه بالكتابة، شارك في مسابقة  كتارا 
للقّصة القصيرة 2021، وفاز بالمركز األّول عن قّصته 
"إخوة يوســف". كما أن أطروحته للماجســتير -والتي 

من جامعة الخرطوم إىل معهد الدوحة للدراسات العليا 

مسرية أكادميية حافلة

أنجزهــا تتويًجا لدراســة الماجســتير- تعتبر اآلن من 
المراجع المعتمدة ألكثر من مقّرر من مقّررات برنامج 

اللسانيّات والمعجميّة العربيّة.
يشــيد الخريج محمد إســماعيل بــدور المعهد فيما 
توصل إليه من نجاح أكاديمي ومهني، ويعبّر عن ذلك 
بكلمات: "كان المعهد داعًما وسنًدا؛ أساتذًة وإداريّين 
وزمالء وزميالت، لذلك أجدني اآلن كلّي فخر وحفاوة 
بأن أكون أحد ســفراء المعهد مــن الخّريجين؛ لعلّي 
أرّد بعض الدين أو أحاول". ويشجع الطلبة المهتمين 
بمجال اللســانيات واللغة العربية إلى االستفادة من 

فرصة الدراسة في البرنامج.
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كان نهــاًرا رائًقــا ككل يــوم. يف موعــد غــري محــدد، وإمنــا 
اســتجابة الكتفــاء الجســد مــن النــوم وأجــراس العــادة، أنهــض 
مــن رسيــري برشــاقة ســيدات األفــالم وبكســلهن البطــيء 
الشــهي، حــني متقــل الشــمس مبــلء عينهــا الغرفــة مــن 
خلــف الســتائر، وتوشــك العصافــري عــىل االنتهــاء مــن ترنيمــة 
الصبــاح... أو أننــي أبــدو أقــل إرهافًــا لســمعي مــع ابتــداء 
ــمعي يف  ــتت س ــًدا، ليتش ــًدا روي ــو روي ــة بالنم ــج املدين ضجي
األنحــاء، وأصــوات الطفولــة يف الحــي تنطلــق بفوضويتهــا 

املعتــادة، والســيارات تطلــق أبواقهــا متفرقــة مــن بعيــد.
ــن  ــعري وأطم ــّذب ش ــرآة، أُه ــام امل ــف أم ــتائر، أق ــح الس أفت
ــري  ــادي وال يشء يُث ــول واعتي ــع مقب ــي يف وض إىل أن وجه
الذعــر أو الفــرح. وجــه عــادي ليــوم عــادي، وإحســاس غــري 
كئيــب وال فَــِرح، وإمنــا يف نقطــة الوســط حيــث لــن يذهــب 
قلبــك يف اتجــاه مغايــر مييًنــا أو يســاًرا. ببســاطة هــو يومــك 
حــني ال تفــرح وال تحــزن، ال تقلــق وال تطمــن وال تنتظــر، إمنــا 
تســري برتابــة كنجــٍم يف مســاره وكنحلــة يف خليتهــا وكنملــة 

يف رسبهــا.
يســري الصبــاح بخفــة يف طريقــه اليومــي وأنــا أعــد قهــويت 
الصباحيــة، إىل أن تُقــرر رســالة أحدهــم أن تطــرق بــاب هاتفــي 
الشــخيص الــذي تعلــوه غبــار التحــف القدميــة لفــرط مــا هــو 

ســاكن: صبــاح الخــري..
أســرتق النظــر إىل شاشــة الهاتــف مــع وخــزة الرتقــب الداخيل 
والتأمــل الخفــي لــدى ســامع اإلشــعار. أقــرأ، ابتســم للوهلــة 
ــر يف  ــا، وأوق ــاً وفوًح ــر عبق ــوة أك ــدو القه ــذا تب األوىل. هك
ــكر  الفــؤاد وأشــهى يف القلــب وأقــرب إىل املُــدام يف السُّ
كــام  حكايــة،  للقهــوة  اآلن  الطــرب.  يف  املوســيقى  وإىل 
ينبغــي لهــا أن تكــون، حكايــة وكــوب قهــوة. عــيلَّ أن أخطــف 
أن  يخــاف  كمــن  مجلــيس،  إىل  متعجلــة  وأســري  قهــويت 
يتــرب منــه الشــعور وتهــرب منــه لحظتــه، ألفكــر يف: صبــاح 

ــري! الخ

أغلــق البــاب وأجلــس يف زاويــة رسيــري. تلــك نقطــة تســمح 
يل بــأن أســبح يف داخــيل عــىل نحــو أعمــق. بوســعي أن 
ــح اللحظــة حقهــا كامــاًل،  أنفصــل عــن املــكان والزمــان وأن أمن
وفوقــه حبَّــة مســك. أمســك بهاتفــي وأفكــر: هــل أرد رسيًعــا؟ 

ــمس  ــذه الش ــمح له ــل أس ــار؟ ه ــت يف االنتظ ــل الوق أم أمه
املؤقتــة أن متــر عــىل قلبــي بهــدوء؟ أم أغــزل كل مــا ميكنني 

مــن خيــوط عنكبــوت عــىل رشفــات القلــب؟
إن أجبــُت بصبــاح الخــري مبــارشًة وبتهلل، ســأفتح طريًقــا للتفاعل 
االنســيايب الُحــر بيننــا. عــيلَّ رمبــا أن أهمــل الــرد حتى املســاء، 
ــي..  ــىل أن يكرهن ــك ع ــون أوش ــب يك ــني أُجي ــر، وح ــربد اآلخ في

فيكــون رّده بــارًدا إن رَّد أصــاًل.
طيــب ملَ ال أفتــح طريًقــا للتفاعــل الُحــر بيننــا؟ إن كان وقتنــا 
يســمُح لنــا بالتحــدِث كل يــوم صباًحــا قبــل أن ينــرق أحدنــا إىل 
عاملــه، ملَ ال أعدنــا غريبــني التقيــا يف حافلــة الصبــاح وأفضيــا 
لبعضهــام بــاألرسار ثــم انفصــال مــن دون أن يتبــادال األرقــام 
أو العناويــن، هــي تلــك اللقــاءات التــي تخلــق لــك اللحظــة 

ــي. ــم مت ــة ث ــك لربه ــحابة تظلل ــي كس ومت

ــار،  ــف النه ــاح ويف منتص ــاء والصب ــدث يف املس ــا نتح وإن كن
األحاديــث املروقــة عــىل عجــل مــن ملــل النهــار، تلــك التــي 
تعدنــا بأحاديــث مطولــة وشــائقة حــني تســنح الفرصــة، لنعدنــا 
أيًضــا أننــا رفيقــا طريــق التقيــا لربهــة يف رحلــة طويلــة قليــاًل، 
صنعــا الذكريــات مًعــا، ثــم جــاء وقــُت الرحيــل، فتبــادال الســالم 
ومضيــا كٌل يف طريقــه. وكلنــا يف هــذه الحيــاة غريــب يلتقــي 
ــا،  ــام كن ــاء ك ــا غرب ــت عودتن ــني وق ــارف إىل أن يح ــب، نتع بغري
نتــأمل ونقــاوم، لكــن شــيئاً مــا أقــوى منــا يجعــل أكــر النهايــات 
أو  ورقيقــة  محايــدة  تكــون  أن  بوســعها  ليــس  متشــابهة، 
كحلــم مشــتهى، وإال فإنهــا لــن تكــون نهايــة حقيقيــة… مــا مل 

متنعنــا مــن أن نغــز الخطــى عائديــن إلعــادة املشــهد.
ــا  ــرش، مرّده ــن الب ــا، نح ــن آالمن ــري م ــة أن الكث ــل إيّل للحظ يُخيَّ
ــاًل  ــال قلي ــحنا للخي ــا أفس ــو أنن ــخيص، ول ــا الش ــُب يف خيالن عط
أو حتــى لنظرتنــا العلويــة لألمــور، لكنــا رأيناهــا عــىل نحــو 
مختلــف.. رمبــا قليــاًل كــام تشــتهي أنفســنا لهــا أن تكــون، كجــزء 
مــن لوحــة فنيــة بهيجــة أو حزينــة، بيــد أنهــا فاتنــة عــىل أي 

ــا. حــال، هــي حياتن

15 دقيقة بعد صباح الخري

ياسمني املرصي

طالبة يف برنامج علم االجتامع واألنروبولوجيا	 

أقالم
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ميــُر بائــع الحليــب يف الجــوار مناديـًـا: "حليــب جبنــة صــيل عــىل 

محمــد". أكاد ال أســمعه ســوى كطيــف صــوت. لعــل أقــول 

ــًة بســجية القلــب حــااًل..  ــا"، متهلل "صبــاح النــور.. ُســعدت صباًح

ــاه؟ ــذي أخش ــام ال ف

أن أعتاد..

أعتــاد أن تُلقــى عــيلَّ تحيــة الصبــاح، أن تُصبــح لشــميس وجهــة 

ــس  ــني تلم ــاي ح ــفة الش ــا. أال تكفــي رش ــرشق منه ــرى تُ أخ

الحســناء  تفتــُح  الصبــاح؟ وأال  أن هــذا هــو  أعامقــي، ألدرك 

ســتائرها للصبــاح، وأال تغــادر رسيرهــا ببــطِء النســاء الواثقــات 

بفتنتهــن وســحرهن؟ أن ميتــد الظــالم ويتشــعب لخلــل بســيط 

يف ترتيــب الصبــاح؟ أن يغيــب الضــوء مــن وجهــي ويغــدو 

عتمــة ناطقــة ألن "صبــاح الخــري" ضلــت طريقهــا إيلَّ لســبب مــا؟

حسًنا فيلُكن االعتياد..

ــه  ــع عن ــم تُقل ــرتة ث ــني لف ــن التدخ ــكلة يف أن تُدم ــام املش ف

وســوء  االضطرابــات  بعــض  معهــا  تعــاين  طبيــة،  بوصفــٍة 

ــب  ــة وبقل ــرة ُمحدث ــدك األول بذاك ــري إىل عه ــم تس ــزاج، ث امل

ــرات  ــجون والزف ــض الش ــد وبع ــن جدي ــه م ــامل تهيئت ــاد الع أع

ــني إن كان  ــع يف رشك التدخ ــاذا أق ــئلت مل ــرات. وإن ُس والح

بوســعي أن أمتنــع عنــه مــن األســاس؟ هــذه 60 عاًمــا تقريبًــا.. 

فــام نحــن فاعلــون بهــا؟ إن مل نســمح ألنفســنا ببعــض النــزق!

هناك يشٌء آخر..

ســيكوُن لــدي الكثــري مــن املتطلبــات. نعــم إننــي متطلبــة جــًدا، 

ولــن يُلبــي اآلخــر نصفهــا حتــى، ســأتأمل يوميـًـا مــن الفــارق بني 

مــا أحتاجــه ومــا هــو ُمتــاح يل، ستتســع الهــوة لتخلــق صيغــة 

مرعبــة للوحــدة يف حضــور اآلخــر. ســأنفعل كعــاديت وأغضــب 

ــي  ــي وأم ــا يف قلب ــأقول كل م ــي، س ــيئاً قبالت ــم ش وأحط

ثــم أعــود ألعتــذر. ســتتكرر نوبــات انفعــايل الغاضبــة، إىل 

أن أضيــق ذرًعــا بنفــيس وباآلخــر، وتصبــح وحــديت القدميــة 

ــيس  ــىل نف ــأُلقي ع ــتهى، وس ــي املُش ــي ُحلم ــة ه الهادئ

فحــايل،  كنــت  َمــا  مــايل  "كان  اللــوم  مــن  هائلــة  كميــات 

ــايل". ــي الخ ــي بقلب متهن

أقالم

تنادي أمي… "نعم آتية"، بصوت ال يكاد يُسمع.
هل أخاف من األمل؟

إىل متــى نخــى األمل كاألطفــال، رغــم أننــا تلقينــا مــن األمل 
ــاًرا؟ لكــن هــذا النــزق البــايك عنــد تلقــي  ــا كب مــا يكفــي لجعلن
أو خلــع رضس بســيط، مــا زال معنــا مــن إرث  حقنــة عارضــة 
الطفولــة، يكــرب كل يــوم، يعيــق خطواتنــا، تصورنــا املبالــغ 
ــنا،  ــمحنا ألنفس ــو س ــا ل ــني أنن ــع، يف ح ــن األمل املتوق ــه ع في
وإعــادة  والتخطــي  املواجهــة  عــىل  قــادرون  أننــا  ســنجد 
الخلــق والبعــث مــن العــدم ومــن قــاع األمل. جربــت ذلــك حــني 
أجريــت يل جراحــة مرتــني. يف املــرة الثانيــة، مل يكــن قلقــي 
ــا  ــا م ــرف متاًم ــت أع ــي كن ــر األوىل، ألنن ــرة يف بح ــوى قط س
أنــا يف صــدده. وحــني نختــرب األمل ملــرات، ســنكون عــىل درايــة 
واقعيــة مباهيتــه، ســنكف عــن املبالغــة يف البــكاء كاألطفــال 

يف طابــور التطعيــم أو التفكــري يف الهــرب!
إن بدايــة البدايــات هــو ســري بخطــى حثيثــة نحــو النهايــات.. 
ــدم  ــن الن ــراءة م ــك ب ــرية وص ــذه الح ــاء ه ــعار انته ــي إش وه

الــاليشء. اآليت والزمــن املهــدور يف 
متتــد اليــد بحركتهــا العفويــة إىل القهــوة، تدفــع الفنجــان إىل 
ــا  ــى مختلطً ــا تبق ــد م ، ألج ــفتيَّ ــن ش ــرب م ــرشب بالق ــع ال موض
ــدت  ــت وأفس ــن الوق ــد م ــاوزت الح ــوة، أي أين تج ــل القه بتف

ــاح النــور! اللحظــة.. يوشــك فنجــان القهــوة عــىل النفــاد. صب
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ــل  ــعي لتقلي ــاوي الس ــربز دع ــر ت ــني واآلخ ــني الح ب
اكتســاح التفاهــة للواقــع املعــارص، ولكــن رغــم 
كل هــذه املحــاوالت تؤكــد املشــاهدات أن ســيل 
يتمــدد  انحســاره  مــن  بــداًل  والتفاهــة  التافهــني 
ــلل  ــل ويتس ــة، ب ــاالت الحياتي ــف املج ــمل مختل ليش
إىل تجمعــاٍت ومهــٍن كان يعتقــد أنهــا فعــاًل متتلــك 

الحصانــة واملناعــة ضــد أســس التفاهــة.
ــفة  ــتاذ الفلس ــو -أس ــدر آالن دون ــام 2015 أص يف ع
كتابًــا  كيبــك-  جامعــة  يف  السياســية  والعلــوم 
)La médiocratie(؛  التفاهــة"  "نظــام  بعنــوان 
ــا،  ــة إىل األكادميي ــلل التفاه ــات تس ــه تجلي ــني في ب
ــل  ــة تغلغ ــامل، وحقيق ــاد واألع ــامل االقتص وإىل ع
وتكوينهــا  بــل  املعــارصة،  الحيــاة  يف  التفاهــة 
ألســس التقــدم والحضــارة عــىل التعريــف الســائد 
ذلــك  مــن  أكــر  إىل  دونــو  يذهــب  واملتــداول. 
فيؤكــد ســيطرة هــذه التفاهــة عــىل أســس الدولة 
يتعمــق  املختلفــة.  اإلعــالم  ووســائل  الحديثــة، 
الكتــاب كذلــك يف تبيــني جــذور هــذه اإلشــكاليات، 
ويوضــح مــدى متــدد تأثرياتهــا عــىل الحيــاة العامة 

بشــكل موغــل يف التفصيــل. 
املــال  بــني  الوطيــدة  العالقــة  الكتــاب  يوضــح 
واألكادمييــا، ويؤكــد أن هــذه العالقــة نتــج عنهــا 
ــدة  ــان األجن ــل وارته ــة، ب ــي للمعرف ــليع حقيق تس
البحثيــة  املحافــل  مــن  العديــد  يف  البحثيــة 
والتجمعــات األكادمييــة لطلــب الســوق وتقاطعــات 
أن  إىل  دونــو  ويذهــب  فيــه.  والعــرض  الطلــب 
املعرفــة يف أصلهــا وجــدت ملجابهــة ومواجهــة 
للمعضــالت  الحلــول  وإيجــاد  الحياتيــة،  املشــاكل 
ــق  ــس تحقي ــات، ولي ــا املجتمع ــاين منه ــي تع الت
األربــاح لصالــح أصحــاب رؤوس األمــوال كــام هــو 

حاصل يف األكادمييا يف الوقت الحايل.

توصيــف دونــو للظاهــرة ليــس مبالًغــا فيــه كــام 

التبــرص  مــن  وبقليــل  األوىل،  للوهلــة  يظهــر 

ــي  ــه فعــاًل يصــف الواقــع األكادمي والتأمــل نجــد أن

ــندر  ــة أللكس ــد مقال ــه نج ــا بإزائ ــام أنن ــو. ك ــام ه ك

املشــارك  العامــة  السياســات  -أســتاذ  أفونســو 

بجامعــة ليــدن- بعنــوان "كيــف تشــبه األكادمييــا 

 How Academia Resembles( "عصابــات املخــدرات

ــة  ــنو يف هــذه املقال ــج أفوس a Drug Gang(. نس

خيــوط التشــابه والتشــابك بــني الحيــاة األكادمييــة 

ــن  ــدرات م ــات املخ ــش عصاب ــط عي ــة، ومن ــن ناحي م

ناحيــة أخــرى. وينطلــق يف تأكيــد فرضيتــه مــن 

طــرح استشــكال مخاطــرة الصــف األول مــن مروجــي 

زهيــدة  أمثــان  مقابــل  يف  بحياتهــم  املخــدرات 

ال تتوافــق مــع حجــم املخاطــرة التــي ينخرطــون 

ــف  ــذا الص ــى ه ــك يف ُمن ــبب ذل ــل س ــا، ويعل فيه

وســعيه للوصــول إىل مناصــب قياديــة، وضــامن 

مســتقبل أفضــل الحًقــا عــىل غــرار أربــاب أعاملهــم. 

ــابق،  ــال الس ــن املث ــو م ــق أفونس ــم ينطل ــن ث وم

ويســقطه عــىل حيــاة خريجــي الدراســات العليــا 

ــي  ــامل، والت ــول الع ــات ح ــن الجامع ــد م يف العدي

ينخــرط فيهــا الخريجــون مبســار العمــل األكادميــي 

التــي  والصعوبــة  فيــه  الضبــايب  األفــق  رغــم 

تكتنفــه يف مقابــل العديــد مــن الوظائــف األخــرى، 

ومــن ثــم يســوق اإلحصائيــات التــي تعضــد الفكــرة 

ــا.  ــب إليه ــي ذه الت

تغلغل التفاهة يف األكادمييا: دق ناقوس الخطر

محمد عبد الرزاق حسني

طالب يف برنامج اإلدارة العامة	 

أقالم
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كميــة  أفونســو-  يذكــر  -كــام  ذلــك  إىل  يضــاف 

الدراســات  طلبــة  لهــا  يتعــرض  التــي  االســتغالل 

مــع  تتشــابه  والتــي  الدكاتــرة،  قبــل  مــن  العليــا 

آليــات االســتغالل يف عصابــات املخــدرات، إضافــة 

ــني  ــني املجتمع ــع ب ــرى تجم ــة أخ ــاط عملي إىل أمن

وتــربز التشــابه بينهــام يذكرهــا أفونســو يف حنايــا 

ــام 2013  ــدرت ع ــي ص ــة الت ــت املقال ــه. تعرض مقالت

للعديــد مــن التعقيبــات والــردود، والتــي تراوحــت 

بــني رافــض للفكــرة، ومؤيــد لهــا، ومــن اعتربهــا 

ــت  ــع المس ــا يف الواق ــة، إال أنه ــن املبالغ ــا م نوًع

ــه  ــوء علي ــليط الض ــز وتس ــايش الرتكي ــم تح ــا يت جرًح

األكادمييــة.  األوســاط  يف 

تعتــرب إشــكالية اإليغــال يف التخصصيــة أحــد املالمح 

الحيــاة  يف  التفاهــة  رزمــة  إىل  تضــاف  التــي 

ــة  ــروع املعرفي ــد الف ــص يف أح ــة. التخص األكادميي

الصــورة  فهــم  مــن  املتعلــم  يحــرم  الدقيقــة 

ــد ال  ــات ق ــرصه يف نقاش ــه، ويح ــا يدرس ــة مل العام

يكــون لهــا أي متظهــٍر أو تجــٍل حقيقــي عــىل أرض 

ــة،  ــن جه ــع م ــد املجتم ــا ال تفي ــث أنه ــع، بحي الواق

وتحــرم الــدارس مــن الوصــول إىل جوهــر العلــم 

والعلــوم مــن جهــة أخــرى. التخصصيــة املوغلــة 

تــؤدي إىل اقتصــار دور التجمعــات األكادمييــة يف 

إكســاب الــدارس املعــارف النظريــة البحتــة، وعــدم 

والتحليــل،  النقــدي،  التفكــري  مهــارات  إكســابه 

والتطلــع والشــغف املعــريف.

يف  األكادمييــة  التجمعــات  مــن  الكثــري  تتســاهل 

ــجم  ــق وتنس ــي تتس ــة الت ــات البحثي ــر االفرتاض متري

التشــديد  مقابــل  يف  وأهدافهــا،  أفكارهــا  مــع 

والتعنــت مــع تلــك التــي ال تتســق وتنســجم معهــا؛ 

رغــم احتامليــة كــون صوابيــة الثانيــة أعــىل مــن 

الصــدد،  هــذا  يف  كذلــك  املهــم  مــن  األوىل. 

ــاة  ــرط يف الحي ــي املنخ ــة وع ــىل أهمي ــه ع التنبي

األكادمييــة بذاتيتــه، والقصــور عــن هــذا الوعــي 

يــودي باملــرء إىل أن يــذوب يف األهــداف البحثيــة 

واألكادمييــة، والتــي قــد ال تفيــده عــىل الصعيــد 

ــراده يف كثــري  ــد املجتمــع وأف الشــخيص، وال تفي

ــان.  ــن األحي م

ــا، الكــم الهائــل مــن األبحــاث املعرفيــة التــي  ختاًم

تصــدر بشــكل دوري ودائــم؛ ماهــي الحصيلــة التــي 

بآخــر منهــا؟  أو  يســتفيد منهــا املجتمــع بشــكل 

ومــا هــو الرقــم الــذي يعــرب عــن عــدد األبحــاث 

التــي متــت كتابتهــا فقــط للحصــول عــىل ترقيــة 

ــذه  ــن ه ــرار م ــاع الق ــتفيد صن ــف يس ــة؟ كي أكادميي

األبحــاث؟ وهــل فعــاًل مــا يكتبــه الباحــث ينســجم 

األفــكار  يتســق مــع  أنــه فقــط  أم  يــراه  مــا  مــع 

املهيمنــة عــىل هــذا الحقــل العلمــي أو الدوريــة 

األكادمييــة  املؤسســة  أو  فيهــا،  النــرش  املــراد 

التــي ينتمــي لهــا؟ ومــاذا عــن الرتاتبيــة التصنيفيــة 

الخاصــة باملجــالت العلميــة، هــل هــي فعــاًل مبنيــة 

هــذه  تكتنــف  أم  واضحــة  معياريــة  أســس  عــىل 

التصنيفــات أبعــاد ومحــددات أخــرى؟ مجــرد محاولــة 

بتوضيــح  كفيــٌل  الســابقة  األســئلة  إجابــات  تخيــل 

العديــد مــن النقــاط يف هــذا املجــال، والتــي تُــربز 

بجــالٍء الفكــرة األساســية للمقــال. 

أقالم
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قبــل أن أبــدأ بطــرح ســؤال مــن أنــا، قُلعــت مــن أريض، ألن 
صــوت الرصــاص والرصخــات التــي مــألت شــوارع دمشــق أخافــت 
والــدّي، فقــررا أنــه مــن األفضــل لنــا أن نذهــب للعيــش يف بلــد 
مجــاور، وقــاال يل إّن األمــر لــن يختلــف كثــريًا، فهنــاك سنشــرتك 
مــع أهــل البلــد الجديــد يف ســامع فــريوز ودراســة قصائــد نــزار 

قبــاين.

املعّمــق  للتفكــري  الــكايف  الوقــت  لنــا  يُتــاح  أن  دون  ومــن 
الطويــل، حزمنــا أغراضنــا، وركبنــا الســيارة منطلقــني نحــو حيــاة 
جديــدة. وقبــل أن أنهــي تنــاول كل البســكويت الــذي اشــرتيته 
للرحلــة، وصلنــا إىل لبنــان. غريــب! قلــت لنفــيس. أرض متصلــة 
ــذا  ــرتِ كل ه ــي مل أش ــفراً. ليتن ــس س ــذا لي ــامً ه ــا، وحت ببعضه
الطعــام للطريــق. توقعــت حينهــا أين لــن أعــاين. والــداي 
عــىل حــق، ففــي هــذه املســافة القصــرية لــن يكــون هنــاك 
اختــالف كبــري، إال الجنســية املختلفــة التــي أحملهــا. هكــذا 
ذهبــت إىل املدرســة الثانويــة، ثــم إىل الجامعــة، بجنســيتي 

ــي. ــالء صّف ــيات زم ــم جنس ــن معظ ــة ع املختلف

طــوال هــذه الســنوات، شــعرت بــأين جــزء منهــم، جــزء يتجانس 
معهــم مــن دون أن يبــدو نافــرًا، فلــم ينــاِدين أحدهــم يوًمــا بـــ 
"ســورية"، ومل أعاَمــل معاملــًة تقصينــي عنهــم. بيــد أن ذلــك 
االختــالف ظــل قابًعــا يف الــّر. فحــني يتحدثــون عــن سياســة 
بلدهــم أو مشــاركتهم يف االنتخابــات، أظــّل صامتــًة، ألين 
بالرغــم مــن اندماجــي وتقبلهــم إيــاي، غريبــة. نعــرف جميعنــا 
ــاذا  ــيل. ومل ــأٍن داخ ــاً يف ش ــدي رأي ــة أن تب ــق لغريب ــه ال يح أن
يهمهــم رأيهــا أصــالً؟ عليهــا أاّل تنــى، حتــى وإن أحبهــا 

الجميــع، أنهــا يف أرض ليســت أرضهــا.
تنــى، حتــى وإن  أاّل  ملــاذا يهمهــم رأيهــا أصــالً؟ عليهــا 

أرضهــا. ليســت  أرض  يف  أنهــا  الجميــع،  أحبهــا 
ــعيدًة يف  ــتي س ــنوات دراس ــت س ــر، وعش ــىل األم ــودت ع تع
بيئــة أســتطيع فيهــا أن أناقــش القضايــا االجتامعية التــي أريد، 
ــاول املناقيــش صباحــاً، وألقــي التحيــة عــىل زمــاليئ  ــا أتن وأن
ــة  ــعر بغراب ــن دون أن أش ــا؟"، م ــا ف ــن؟ س ــاي كيفك ــًة: "ه قائل
خلــط ثــالث لغــات ببعضهــا يف جملــة واحــدة. ومــع ذلــك، بقيــت 
ســوريًة، أقــول "مــو"، للنفــي، وأتنــاول الفالفــل عــىل الفطور، 

وليس عىل الغداء، وأطبخ املجدرة بالربغل بداًل من األرز.
ــورية  ــي الس ــدود هويت ــف ح ــدأ وتتوق ــن تب ــم أي ــي مل أعل لكن
مــع زمــاليئ وأســاتذيت، فأحيانًــا أرغــب فقــط يف التعبــري 
البلــد  عــن  نقاشــاً  نخــوض  للبنــان، حــني  عــن حبــي  معهــم 
وأحوالــه. لكــن شــبح جيــش صفــع آباءهــم باســم هويتــي، 
يقبــع بيننــا، ويدفعنــي ألبقــى صامتــًة يك ال أخيفهــم، وأبــدو 
كمحتــل راقــت لــه أرضهــم وأرادهــا لغاياتــه. لــذا أحببــت لبنــان 

صامتــًة، وترّشبتــه، حتــى صــارت طيبتــه تلــوح يف وجهــي.
ثــم كان للشــجرة قــدر العــودة إىل تربتهــا األوىل. إذ بعــد 
أربــع ســنوات، ُعــدت إىل دمشــق للزيــارة. وعــىل الرغــم مــن 
َعلِمــت  ألين  بالعــودة  كنــت ســعيدًة  لبنــان،  يف  ســعاديت 
ــع  ــس م ــا أجل ــاليف وأن ــعر باخت ــن أش ــي، ول ــأزور مدينت أين س
أكــن ســوريًة  بيــد أين هنــاك مل  النــاس وأمــي بينهــم. 
فقــط، بــل كنــت الســورية القادمــة مــن لبنــان. مــا يعنــي أين 
مختلفــة عنهــم أيضــاً. أحيانــاً يرغمنــي هــذا االختــالف عــىل 
ــعر  ــن س ــا ع ــأل فيه ــرة أس ــىل يف كل م ــعاراً أغ ــع أس أن أدف
يشء يُفــرتض بالســوري أن يعرفــه، خصوصــاً أين أضــّم بدايــة 
ــش  ــام أين مل أع ــاًء. ك ــري ي ــا تص ــي يف بعضه ــامت، وأَلِف الكل
ــة  ــور العمل ــاء وتده ــاع الكهرب ــن انقط ــوه م ــا عاش ــم م معه
والدراســة واملعيشــة. وللحقيقــة، أنــا ال أفهــم متامــاً مــا 
ــه، ومــا إذا كانــت معاناتهــم صــارت رشطــاً  الــذي يتحدثــون عن
للهويــة، فهــي ليســت مــن ضمــن تأســيس هويتــي، أنــا التــي 
عشــت هانئــًة مقارنــًة بهــم. وبذلــك رصت ســوريًة ناقصــًة، 
و"فتــاًة ُملبننــًة" كــام يقولــون. شــعرت باختــالف أشــّد قســوًة، 

ومل أرغــب إال يف العــودة إىل البيــت، إىل لبنــان.

ســواء  الســورية،  أنــا  هنــا  كيتيمــة.  تائهــًة  ُعــدت  أين  غــري 
مــن  القادمــة  الفتــاة  أنــا  وهنــاك  ال،  أم  مبــارشًة  قالوهــا 
لبنــان. ال أحــد مــن االثنتــني أســتطيع أن أكونهــا متامــاً وأنتمــي 
إليهــا، بالرغــم مــن أين أغّنــي بــكل فخــر "حــامة الديــار عليكــم 
ــدم  ــعر بع ــم". إال أين أش ــىل للعل ــن للع ــا للوط ــالم"، و"كلن س

يبدو أن املسافة التي قطعتها بالسيارة كانت حًقا سفًرا

غنى الخطيب

طالبة يف برنامج الصحافة	 
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ــة،  ــة الهوي ــا ناقص ــن أن ــي كال البلدي ــيدين، فف ــاليك النش امت

ويف كل محادثــة أخوضهــا مــع ســوري أو مــع لبنــاين، أنــا 

ناقصــة الهويــة. أزعجتنــي هــذه األنــا الناقصــة، ومل أعــرف 

ــر،  ــة األم ــًة. ويف حقيق ــري كامل ــا لتص ــا أو أعرّفه ــف أحدده كي

يبــدو أن تلــك املســافة التــي قطعتهــا بالســيارة وأنــا صغــرية 

ــفراً. ــاً س ــت حق كان

عــيّل أن أتذكــر دومــاً أين زائــرة. إذا اعتقــدَت أين مــن هنــا، 

فأنــت مخطــئ. أنــا مــن هنــاك، لكنهــم هنــاك ال يعتقــدون أين 

منهــم أيضــاً.

مــرًة أخــرى، كان للشــجرة قــدر مغــادرة األرض التــي أحبّــت 

حاملــًة برتبــة تحــوي جذورهــا لتنمــو بأمــان، فحملــت جــواز 

يف  ووضعــت  ســورية،  أين  للجميــع  يثبــت  كحــيل  ســفر 

مقســوم  وقلبًــا  حلبيًــا  وزعــرتًا  لبنانيًــا  مكدوًســا  حقيبتــي 

قطــر،  يف  دراســتي  ألتابــع  وغــادرت  والهويــة،  الهــوى 

مواجهــًة ســؤاالً بديهيًــا: مــن أيــن أنــت؟ وأذنًــا تنصــت جيــًدا 

إىل لهجتــي يف محاولــة للتخمــني. ومل تكــن اإلجابــة بديهيــًة 

ــد  ــة"، بع ــك لبناني ــس هيئت ــمع: "ب ــا أس ــاً م ــبة يل، وغالب بالنس

أن أقــول إين ســورية. تعّمــق يف داخــيل إحســايس بالغربــة 

ــا.  ــي إليه ــة أنتم ــد أي جامع ــاً أين مل أج ــون، خصوص ــن أك عّم

حاولــت أن أُناســب القوالــب املتاحــة للهويتــني، يك يصّنفنــي 

النــاس وأروق لهــم. ويف نهايــة املطــاف، فشــلت، ورصت 

ــب. ــىل القوال ــاً ع ــكالً غريب ش

بــدا  لبنــان،  ُعــدت فيهــا مــن الدوحــة إىل  ويف أول إجــازة 

االنــرشاح والشــوق عــىل قســاميت، وأنــا أنظــر مــن نافــذة 

الطائــرة التــي تقــرتب مــن األرض التــي كــربت فيهــا وتغلغلــت 

يّف. التفــت إىل فرحتــي الشــخص الجالــس بجانبــي، قائــالً يل 

بــودٍّ: Home. Isn’t it؟

ارتبكــت حينهــا، ومل أرّد. كنــت أريــد أن أُجلســه ألرشح لــه: اســمع 

ــي  ــس موطن ــه لي ــي، لكن ــذا موطن ــأن ه ــعر ب ــا أش ــزي، أن عزي

ــا، وال يحــق يل أن أشــعر بأنــه موطنــي. عــيّل أن أتذكــر  فعليً

دوًمــا أين زائــرة. إذا اعتقــدَت أين مــن هنــا، فأنــت مخطــئ. أنــا 
مــن هنــاك، لكنهــم هنــاك ال يعتقــدون أين منهــم أيًضــا. وإذا 
ــة  ــن بقع ــتنبطتها م ــي اس ــي الت ــا هويت ــألني م أردت أن تس

جغرافيــة: فلســت أعــرف.

ــه  ــع أن ــط. ال أتوق ــرًة فق ــمت حائ ــا. ابتس ــذا طبًع ــربه به مل أخ
غالبيــة  وعــاش  فلوريــدا،  مــن  كان  إذا  فهــو  ســيفهمني. 
حياتــه يف نيويــورك، فلــن يواجــه صعوبــًة يف قــول: أنــا مــن 
نيويــورك. لكنــي انتبهــت بعدهــا، إىل أين أبحــث عــن هويتــي 
واســتحقاقي لشــعوري يف مــا أعتقــد أن اآلخريــن يســمحون 
ــة  ــىل هوي ــًة ع ــدو متطفل ــن دون أن أب ــه، م ــعر ب ــأن أش يل ب
ــن  ــم م ــي، بالرغ ــح هويت ــد أن أُمن ــت أري ــرى. كُن ــًة ألخ أو خائن
أين أشــعر بهــا ومتأكــدة منهــا، وأصنعهــا كّل يــوم باالحتــامء 

بواقعــي الكبــري مــن التســميات.
ففــي محاولــة عثــوري عــىل اســٍم أو لقــٍب يلــاّمن هويتــي 
بــني دولــة ُولــدت فيهــا، وأخــرى عشــت فيهــا ســنوات وعيــي، 
نســيت أن الهويــة تجربــٌة أعيشــها، تضــّم إليهــا كّل مــا أتفاعــل 
أُعرّفــه وأَحــرش فيــه  معــه ويحتوينــي، وليســت مصطلحــاً 

نفــيس إىل األبــد.
ــة املكانــني اللذيــن أحبهــام، ويؤملنــي  ــا ابن واآلن أقــول: أن
ــري  ــجرًة غ ــت ش ــا دم ــي. وم ــام مع ــل قصصه ــام، وأحم أمله
وســأحبها  أيضــاً،  أخــرى  أمكنــة  ابنــة  فســأكون  مزروعــة، 
وســيؤملني أملهــا وســأحمل قصصهــا معــي، ألصــري أكــرب 

هويــٍة ميكــن يل أن أكونهــا.
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جانب من احتفالية عامدة شؤون الطلبة، وإدارة املرافق  

بفعالية أكتوبر الوردي للتوعية برسطان الثدي.
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ضمن زيارات الجامعات العربية الستقطاب الطالب، قام وفد من 

معهد الدوحة للدراسات العليا بزيارة عدد من الجامعات األردنية
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مقتطفات من مناقشة كتاب "كامريا فلسطني: التصوير 

الفوتوغرايف وتواريخ فلسطني املهمشة " 
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دورة تدريبية يف مجال التحليل االسرتاتيجي للتحوالت الخارجية 

من تنظيم مركز االمتياز للتدريب واالستشارات بالتعاون مع اللجنة 

الدامئة إلدارة املنافذ البحرية.
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فعاليات قادمة



نرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصال والعالقات الخارجية

يرّنا تلّقي مشاركاتكم واقرتاحاتكم ومالحظاتكم 
عىل العنوان التايل:

zajel@dohainstitute.edu.qa

دعوة للكتابة يف زاجل


