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نرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 

صندوق قطر للتنمية ومعهد الدوحة للدراسات العليا يوقعان اتفاقية تصميم برنامج للتطوير املهني.

معهد الدوحة يعقد مؤمترا حول “تنمية قدرات املوارد البرشية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية”.

معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم محارضة حول الجامعات العربية رهانات الجودة وتحدياتها.

ندوة نقاشية حول “اإلعالم ما بني التقليدي واملعارص: تجارب شخصية”.

معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم يوما تعريفيا لربامج املاجستري للعام األكادميي 2021-2020.

معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني.

معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم فعالية مبناسبة اليوم العاملي للفلسفة.

تخريج الدفعة الرابعة لربنامج “تطوير شاغيل الوظائف القيادية”.

طالب معهد الدوحة يناقشون آفاق العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف القرن الحادي والعرشين.

مركز االمتياز للتدريب واالستشارات ينفذ مجموعة من الربامج التدريبية ملوظفي وزارة التعليم والتعليم العايل. 

الدكتور عالء الجبايل يقدم ورقة عمل حول حقول اللغويات وترجمة األعامل الفكرية.

قسم األمن والسالمة ينظم رحلة إىل متاحف مشريب.

إقرأ يف هذا العدد

    الطالبة  : ابتسام   عبد   السالم   الرسيحي |   كن   إيجابيًا،   قويًا،   متفائاًل،   واصنع   الفرق ! 

  الطالب  : محمد   جميل   الرببري |   رحلة   األحد   عرش   يوًما   يف   مخيم   الدوحة   عاصمة   الشباب   اإلسالمي . 

    الطالب  : مجد   أبو   عامر|    الَخالُص   كدمعةٍ  .. أو  : سريةُ   بكاء   السيد   ميم . 

قسم الخدمات الطالبية ينظم فعالية رصد البقع الشمسية بالتعاون مع 

الجمعية الفلكية القطرية.

الدكتور   ميدايم   يانك،   رئيس   قسم   علم   النفس   يف   جامعة   ابن   خلدون   يف   تركيا  

 يحارض   حول   موضوع   علم   النفس   اإلكلينييك . 

نســتضيف يف هــذا العــدد مــن                           الدكتــورة روضــة القــدري، أســتاذة مســاعدة بربنامــج 

علــم االجتــامع واألنرثوبولوجيــا يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

مقاالت

فعاليات قادمة
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اختتام مؤمتر املدارس الفنية: تواريخ ومآالت

انطلقــت اإلثنــني 25 نوفمــرب 2019 فعاليــات اليــوم األول مــن مؤمتــر املــدارس 
الفنيــة تواريــخ ومــآالت، الــذي نظمــه متحــف: املتحــف العــريب للفــن الحديــث 
ــن  ــن 27-25 ترشي ــرة م ــالل الف ــا خ ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــع معه ــاون م بالتع
الثاين/نوفمــرب 2019. وشــارك يف املؤمتــر ثلــة مــن الباحثــني والعاملــني يف 
مجــال الفــن مــن دول مختلفــة مــن بينهــا قطــر، املغــرب، فلســطني، فرنســا، الهنــد، 

ــا. ــا وغريه ــران، نيجريي ــان، إي ــودان، لبن الس

بحــث املؤمتــر بشــكل عــام يف التشــكيالت املؤسســاتية التاريخيــة املتنوعــة 
للمــدارس الفنيــة، وتشــّكل املجموعــات والحــركات الفنيــة حــول أفــكار جديــدة 
املجموعــات  وعــى  الجميلــة  الفنــون  مؤسســات  عــى  بالركيــز  وبديلــة، 
الطالئعيــة الهامشــية التــي انبثقــت مــن التطــورات املتعــددة يف النظريــة الفنيــة 

واملامرســات الفنيــة االبتكاريــة.

كــام ألقــى املؤمتــر الضــوء عــى مســألة األصــول املتعــددة لهذه املؤسســات 
ــة  ــس الثقافي ــف، واملجال ــن، واملتاح ــس الف ــات تدري ــاء كلي ــل إنش ــادرات، مث واملب
عــدة  هنــاك  أن  بافــراض  القوميــة،  الدولــة  بنشــوء  صعودهــا  ارتبــط  التــي 
التقليديــة تشــكلت يف هامــش هــذه  الفنيــة  مجموعــات معارضــة للمــدارس 

البيئــات املؤسســاتية للفنــون الجميلــة.

ــات التاليــة: “تحــوالت يف املــدارس الفنيــة: نظــرة  تنــاول املؤمتــر املوضوع
ــة إىل  ــد، ودروس”، إضاف ــارب، نق ــات: تج ــاء املؤسس ــة”، و”بن ــاتية مقارن مؤسس
ــش:  ــز الهام ــاليب”، و”املرك ــركات، أس ــدارس، ح ــم: م ــرق يف التعلي ــوع: “ط موض

ــة”. ــركات الفني ــدارس والح ــات يف امل ــك الثنائي تفكي

وقــد انطلقــت أوىل جلســات املؤمتــر يف مقــر املتحــف العــريب للفــن الحديــث 
باملدينــة التعليميــة، بكلمــة ترحيبيــة للدكتــور عبــد اللــه كــروم مديــر املتحــف، أكــد 
فيهــا عــى أهميــة التعــاون بــني املتحــف العــريب للفــن الحديــث ومعهــد الدوحــة 
ــام  ــة، بين ــامل الفني ــاج األع ــاء إلنت ــو فض ــف ه ــار أن املتح ــا، باعتب ــات العلي للدراس
املعهــد فضــاء لإلنتــاج الفكــري، منوهــاً بــأن هــذا املؤمتــر هــو الثــاين، بعــد األول 

الــذي ُعقــد العــام املــايض.

وشــّدد كــروم عــى أن فكــرة املؤمتــر تكمــن يف تقريــب املتحــف مــن الجامعــة 

عــى  ينفتــح  أن  ينبغــي  املتحــف  أن  عــى  منبهــاً  والتعليــم،  البحــث  وفضــاء 

املؤسســات الجامعيــة والتعليميــة، فضــالً عــن التواصــل مــع محيطــه املجتمعــي 

ــه. ــرأ علي ــي تط ــريات الت ــة التغ ومتابع

ــا،  ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــن معه ــف م ــامعيل ناش ــور إس ــد الدكت ــدوره، أكّ ب

أهميــة هــذا التعــاون وأثــره الكبــري عــى الجانبــني مشــريا إىل “أن التحــوالت 

ــري  ــس التفك ــا لي ــم علين ــري تحت ــد األخ ــة يف العق ــات العربي ــة يف املجتمع الجذري

األوســع،  مبفهومــه  الفــن  تنــاول  وإمنــا  فقــط،  عنهــا  الفنيــة  التعبــريات  يف 

ومواقعــه يف هــذه التحــوالت، ليــس كحقــال تابعــا، بــل مبــا هــو حقــل ريــادي يف 

التحــوالت أي كانــت. ومــن هنــا جــاءت العــودة لتســليط الضــوء عــى املــدارس 

الفنيــة واملجموعــات الطالئعيــة والهامشــية التــي شــكلت نقيضهــا يف الحقبــة 

ــد  ــوم بع ــن الي ــس الف ــن تدري ــف ميك ــح: كي ــؤال املل ــرح الس ــك لط ــة، وذل الحداثي

التحــوالت التــي اجتاحــت املجتمعــات العربيــة، ومجتمعــات أخــرى حــول العــامل؟ و 

هــل ال تــزال العالقــة البنيويــة بــني املركــز والهامــش، واملؤسســايت والطالئعــي، 

ذات قــدرة توليديــة يف راهــن مــا يــدور اآلن يف مجتمعاتنــا؟ أم أن هــذه التحــوالت 

هــي مــن الشــمولية مبــكان، بحيــث بالــرورة تفــكك هــذه الثنائيــات الحداثيــة 

ــا؟ ــة فني ــاج الجامع ــادة إنت ــن إع ــرى م ــكاال أخ ــرز أش ــة، لتف التوليدي
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نظــرة  الفنيــة:  املــدارس  يف  “تحــوالت  عنــوان:  األوىل  الجلســة  حملــت 
ــطن  ــة بوس ــن جامع ــارويت م ــا ب ــة تين ــا الباحث ــت فيه ــة”، تحدث ــاتية مقارن مؤسس
يف موضــوع “مدرســة الصــورة يف تطــوان ـ املغــرب: مــن 1945 إىل االســتقالل”، 
والباحثــة هالــة الهديــيل بــن حمــودة مــن جامعــة سوســة، تونــس يف موضــوع 
النســوية  الفنيــة  املامرســات  يف  البــري  الثقــايف  واإلنتــاج  “املؤسســات 
ــد  ــوع »ض ــاين يف موض ــب لبن ــي وكات ــرب أنرثوبولوج ــد ح ــد خال ــة” ومحم التجريبي

ــريوت”. ــة ب ــوان وحال ــكال أل ــرب: أش ــد الح ــا بع ــميات م تس

أمــا الجلســة الثانيــة، التــي حملــت عنــوان: “بنــاء املؤسســات: تجــارب، نقــد، 
ودروس”، والتــي ترأســها الســيد محمــد البلــويش، مستشــار بــوزارة الثقافــة 
والرياضــة، فحــارض فيهــا حســني الخطيــب شــحادة، باحــث وقيــم معــارض مــن 
فلســطني، عــن “أســوأ إطاللــة ألي فنــدق يف العــامل: اإلرشاف عــى جالــريي 
فنــدق الجــدار يف بيــت لحــم”، وجورجيــا كوتريتســوس فنانــة وباحثــة مــن اليونــان، 
عــن “فنتازيــا الربيــة الفنيــة”، وحمــد املــال باحــث مبعهــد الدوحــة للدراســات 
ــرض”، يف  ــاء الع ــاوز فض ــة”: تج ــاء الثالث ــالت “األصدق ــتحضار متث ــن “اس ــا، ع العلي

ــون”. ــوع “املخرج ــي موض ــان الفرن ــرب الفن ــس إي ــارب فابري ــني ق ح

ــاين يف  ــوم الث ــات الي ــرب 2019 جلس ــن الثاين/نوفم ــاء 26 ترشي ــت الثالث تواصل
مقــر معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، مبحــارضة رئيســية بعنــوان “ املؤسســات 
الفنيــة يف إيــران: تعكــس أم تقــاوم الطالئعيــة؟ تحــدث فيهــا الباحــث حميــد 
خليــيل  ومركــز  واألفريقيــة  الرشقيــة  الدراســات  معهــد  مــن  كشمريشــيكان 
لألبحــاث يف جامعــة أكســفورد. وقــدم كل مــن محمــد جبــايل وهــو فنــان وكاتــب 
ــن  ــتعامرية”، وكاثري ــدود االس ــف الح ــن كأداة لتعري ــول “الف ــة ح ــطيني ورق فلس
ــت  ــث تحدث ــا حي ــورج بفرنس ــن يف ب ــايل للف ــي الع ــد الوطن ــن املعه ــس م فريك
عــن “فيــال ميدتــي يف زمــن التحالــف بــني فرنســا وإيطاليــا الفاشــية يف عقــد 
الثالثينيــات مــن القــرن العرشيــن”، أمــا ســريين عبــد الهــادي وهــي مستشــارة يف 
ــايل  ــد الع ــى املعه ــة ع ــرات متقاطع ــت “نظ ــس ناقش ــن تون ــة م ــة الفني الربي
للفنــون الجميلــة يف الجزائــر، وختمــت الجلســة مبحــارضة حــول “البيداغوجيــا 
بــارودا يف  أراشــيف  الفنيــة: مالحظــات مــن مــرشوع  التجريبيــة واملامرســات 

ــد.   ــن الهن ــد م ــح أحم ــيا” لصبي ــيف آس أرش

ويف الجلســة الثانيــة تحدثــت دنيــا بلقاســم باحثــة مــن املغــرب عــن معهــد الدار 
البيضــاء 1972-1960: الهويــة، الثقافــة الوطنيــة، وتفكيــك اإلرث االســتعامري، تــال 
ذلــك محــارضة بعنــوان “ املــدارس الفنيــة: منــوذج تفســريي الســتخالص االقتصــاد 
الجيوســيايس للفــن التجريــدي العــريب، للباحــث جوشــوا ديفيــد جونســالفس مــن 

الجامعــة األمريكيــة يف بــريوت.

أمــا الباحثــة فاتــن ميتــوايس مــن فلســطني، فناقشــت أهميــة جامعــة للفنــون 
والثقافــة يف فلســطني. وانتهــى اليــوم األول بورقــة للباحثــة جامنــة عبــاس 
ــاد  ــة اتح ــراع: قص ــد ال ــا بع ــاالت م ــارض يف ح ــى املع ــات اإلرشاف ع ــن مامرس ع

ــطيني. ــكيليني الفلس ــني التش الفنان

----------

الثــاين  الســنوي  املؤمتــر  فعاليــات   ،2019 نوفمــرب   27 األربعــاء  واختتمــت 
للمــدارس الفنيــة والــذي نظمــه متحــف: املتحــف العــريب للفــن الحديــث بالرشاكــة 
مــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــى مــدار ثالثــة أيــام تحــت عنــوان “تواريــخ 

ــآالت”. وم

املدينــة  يف  الحديــث  للفــن  العــريب  املتحــف  متحــف:  مكتبــة  واحتضنــت 
التعليميــة يف مؤسســة قطــر فعاليــات اليــوم األول، فيــام أقيمــت فعاليــات 

العليــا.  للدراســات  الدوحــة  الثــاين والثالــث يف مــرسح معهــد  اليــوم 

ومتحــور موضــوع املؤمتــر هــذا العــام حــول تواريــخ املــدارس الفنيــة ومآالتهــا 
وعــى وجــه الخصــوص مؤسســات الفنــون الجميلــة واملجموعــات الطالئعيــة 
الفنيــة  النظريــة  يف  املتعــددة  التطــورات  مــن  انبثقــت  التــي  الهامشــية 

واملامرســات الفنيــة االبتكاريــة حــول العــامل.

وشــهد اليــوم األخــري، تقديــم محــارضة رئيســية بعنوان/الروابــط العضويــة: 
ديناميكيــات الفــن، “املثقفــون” الجــدد واملــدارس الفكريــة يف املغــرب، ألقاهــا 
ــتاذة  ــس، أس ــن فريك ــا كاثري ــا، وأدارته ــة إيكونومي ــر مجل ــيكس، مدي ــس كس إدري

ــه. ــن يف بورجي ــايل للف ــد الع ــارص يف املعه ــث واملع ــن الحدي ــخ الف تاري

فيــام حملــت الجلســة الرئيســية لليــوم األخــري عنــوان /تدريــس ومامرســات 
الفــن العابــرة للمجاالت/أدارهــا جوشــوا دي غونســالفس، أســتاذ مشــارك يف 
ــا  ــا أوزيوم ــدث فيه ــريوت، وتح ــة ب ــة األمريكي ــة يف الجامع ــة اإلنكليزي ــم اللغ قس
أونوزوليكــه، أســتاذ الخــزف الفنــي والفــن والتصميــم األفريقــي يف برنامــج 
الفنــون الجميلــة والتطبيقيــة يف جامعــة نيجرييــا، حيــث ألقــى الضــوء عــى 
مدرســة الفــن يف “نســوكا”، وأحمــد مجيــدو، أســتاذ تاريــخ الفــن والحضــارات يف 
املعهــد الوطنــي للفنــون الجميلــة يف تطــوان، الــذي قــدم عرضــا عــن تدريــس 
الفنــون الجميلــة يف املغــرب. فيــام قــدم عصــام نصــار، أســتاذ التاريــخ بجامعــة 
واليــة إلينــوي ومعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، ورقــة بحثيــة بعنــوان: “التصويــر 

ــق”. ــن والتوثي ــني الف ــا ب ــطيني م ــرايف الفلس الفوتوغ
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صنــدوق قطــر للتنميــة ومعهــد الدوحــة للدراســات العليــا يوقعــان اتفاقيــة تصميــم برنامج 

ــر املهني للتطوي

ــس 7  ــا الخمي ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــة ومعه ــر للتنمي ــدوق قط ــع صن وق

ترشيــن أول/نوفمــرب 2019 اتفاقيــة تصميــم برنامــج التطويــر املهنــي وتنفيــذه.

قــام بتوقيــع االتفاقيــة عــن صنــدوق قطــر للتنميــة الســيد منصــور عبــد اللــه 

الدهيمــي، نائــب املديــر العــام للخدمــات املشــركة، والدكتــورة هنــد املفتــاح عــن 

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة واملاليــة.

ــج  ــذ برنام ــم وتنفي ــة بتصمي ــد الدوح ــام معه ــى قي ــة ع ــص االتفاقي ــذا وتن ه

التطويــر املهنــي “اإلدارة الفّعالــة للمســاعدات الدوليــة” وذلــك للفــرة املمتــدة 

ــو 2020. ــرب 2019 إىل 31 أيار/ماي ــن الثاين/نوفم ــن 1 ترشي م

ــات  ــام للخدم ــر الع ــب املدي ــي، نائ ــور الدهيم ــال منص ــياق ق ــذا الس ويف ه

املشــركة يف الصنــدوق:” تــأيت هــذه االتفاقيــة لتعزيــز املعرفــة وبنــاء القــدرات 

يف مجــال التنميــة الدوليــة ونتطلــع لرؤيــة مثارهــا التــي ال شــك أنهــا ستســاهم 

يف رفــع الكفــاءات املحليــة يف الصنــدوق”.

للتدريــب  االمتيــاز  مركــز  مديــر  الصحــن  فريــد  الدكتــور  قــال  جانبــه،  مــن   

واالستشــارات يف معهــد الدوحــة: “إّن هــذا الربنامــج يأيت اســتجابة لرغبــة قيادات 

صنــدوق قطــر للتنميــة لتعزيــز القــدرات اإلداريــة واملؤسســية ملنتســبيها تحقيًقــا 

ألهدافهــا، واعتــامًدا عــى خــربات أســاتذة املعهــد ومدربيــه يف مركــز دراســات 

النــزاع والعمــل اإلنســاين ومركــز االمتيــاز للتدريــب واالستشــارات”.   وأضــاف الصحــن 

ــا  ــني يوًم ــدار ثالث ــى م ــذ ع ــة وينف ــدات تدريبي ــرش وح ــن ع ــون م ــج يتك أن الربنام

ويغطــي مجــاالت العمــل اإلنســاين وتقييــم برامــج املســاعدات الدوليــة وتنميــة 

ــاالت  ــادة واالتص ــراتيجي، والقي ــط االس ــري والتخطي ــة يف التفك ــارات اإلداري امله

ــر. ــة التقاري ــق وكتاب ــل كفري والعم

وينتهــي الربنامــج املمتــد عــى مــدار ســبعة أشــهر بتقييــم املشــاركني يف 

الربنامــج وتبــادل املشــورة حــول القضايــا التــي تهــم الصنــدوق والعاملــني بــه.

املعهــد  بــني  إطاريــة  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  جــرى  قــد  أنــه  إىل  يشــار 

مــن  واالســتفادة  األكادميــي  التعــاون  لتعزيــز   2018 ينايــر  يف  والصنــدوق 

العلمــي. البحــث  دعــم  أجــل  مــن  املشــركة  اإلمكانيــات 
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للعلــوم  الــدويل  واملعهــد   )DI( العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  يعقــد 
مؤمتــرًا   )IASIA( اإلدارة  ومعاهــد  للمــدارس  الدوليــة  والرابطــة   )IIAS( اإلداريــة 
إقليميًــا يتنــاول: “تنميــة قــدرات املــوارد البرشيــة لتحقيــق الخطــط التنمويــة 
الوطنيــة” يف 12-11 كانــون األول/ ديســمرب 2019.  ويشــّكل املؤمتــر جــزًءا مــن 
ــدويل  ــد ال ــا واملعه ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــني معه ــع ب ــع يجم ــاون أوس تع
للعلــوم اإلداريــة والرابطــة الدوليــة للمــدارس ومعاهــد اإلدارة ودولــة قطــر 
بهــدف إنشــاء مجموعــات عمــل مشــركة إلجــراء البحــوث بشــأن مواضيــع محــّددة 

واملشــاركة يف مشــاريع تعــاون، بخاصــة يف مجــال تطويــر اإلدارة العامــة.

ــْي  ــق عمليت ــي تراف ــات الت ــات واملعوق ــام، التحدي ــكل ع ــر بش ــث املؤمت ويبح
التــي توليهــا  الــرؤى الوطنيــة وتنفيذهــا، هــذا فضــالً عــن األهميــة  تخطيــط 
الحكومــات لتدريــب موظفــي القطــاع العــام ورضورة صقــل قدراتهــم، وتطويرهــم 

ــراتيجية. ــط االس ــذه الخط ــذ ه ــل تنفي ــن أج م

وحــول املؤمتــر، قــال الدكتــور تامــر قرمــوط، أســتاذ مســاعد يف برنامــج اإلدارة 
العامــة مبعهــد الدوحــة، إن هــذا املؤمتــر مهــم، ونوعــي ألنــه يُعقــد بالتعــاون 
أكــرب مؤسســات اإلدارة يف  تعــد مــن ضمــن  مــع مؤسســات مهمــة، ورائــدة 
العــامل، مؤكــًدا عــى أهميــة التوقيــت الــذي يعقــد فيــه املؤمتــر، واتســاقه مــع 
الــرؤى الوطنيــة للدولــة. وأوضــح قرمــوط أن املؤمتــر ينظــر بشــكل أســايس إىل 

ــا. ــي تنتظره ــة الت ــاريع الضخم ــر، واملش ــة يف قط ــوادر البرشي ــة الك جهوزي

وأضــاف قرمــوط قائــال “إن املؤمتــر يعــد فرصــة مناســبة للباحثــني، واملتخصصني 

ــدول يف  ــن ال ــد م ــارب عدي ــل تج ــاركة يف نق ــة، واملش ــم البحثي ــم أوراقه لتقدي

تنفيــذ املشــاريع الضخمــة، والخطــط االســراتيجية طويلــة األمــد. وأوضــح قرمــوط 

أن املؤمتــر يتمحــور حــول أربعــة موضوعــات رئيســية، مــن بينهــا جهوزيــة الكــوادر 

ــادة يف  ــوع القي ــاص، وموض ــام والخ ــني الع ــرشاكات بالقطاع ــة ال ــة، وبيئ البرشي

التنميــة البرشيــة.

ــط  ــق الخط ــة لتحقي ــوارد البرشي ــدرات امل ــة ق ــول “تنمي ــرا ح ــد مؤمت ــة يعق ــد الدوح معه

ــة” ــة الوطني التنموي
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وتطــرق الدكتــور أوعويشــة إىل مكتســبات ضــامن جــودة التعليــم العــايل يف 

املغــرب بالنظــر إليهــا مــن ثالثــة مســتويات مختلفــة للتقييــم تتلخــص يف تقييــم 

نظــام الربيــة والتعليــم بصــورة عامــة، والتقييــم املؤسســايت، وتقييــم الربامــج.

وعــن تحديــات نظــام التعليــم العــايل قــال املحــارِض إن مــوارد متويــل التعليــم 

اجتامعــي  ضغــط  وجــود  عــن  فضــاًل  هــذا  تنويعهــا،  ويجــب  محــدودة  العــايل 

متنامــي عــى مجــال التعليــم العــايل، والتنافســية الدوليــة مشــدًدا عــى رضورة 

مواجهــة هــذه التحديــات بالركيــز عــى الجــودة. وخلــص أوعويشــة إىل أن آفــاق 

تطويــر املنظومــة تتمثــل يف ضــامن الجــودة وتحســني قابليــة تشــغيل الخريجــني، 

ودعــم البحــث العلمــي وربطــه بالتنميــة املســتدامة، إضافــة إىل تحســني الولــوج 

للتعليــم العــايل وتطويــر حوكمــة املنظومــة الرقميــة.

اســتضاف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الثالثــاء 19 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 
2019، الدكتــور إدريــس أوعويشــة وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ورئيــس 
جامعــة األخويــن يف املغــرب، والــذي ألقــى محــارضة عامــة بعنــوان: الجامعــات 
العربيــة رهانــات الجــودة وتحدياتهــا. وتــأيت هــذه املحــارضة يف ســياق ترســيخ 
عالقــات التعــاون بــني معهــد الدوحــة للدراســات العليــا والجامعــات املغربيــة 

ودعــم ســبل تطويرهــا.

وتحــدث أوعويشــة يف محارضتــه عــن دوافــع إرســاء نظــام ضــامن جــودة 
التعليــم العــايل بالركيــز عــى الجامعــات املغربيــة، مشــريًا إىل اإلطــار التنظيمي 

ــه. ــه، وآفاق ــباته، تحديات ــودة، مكتس ــامن الج ــام ض لنظ

ورصــد الدكتــور أوعويشــة عــدًدا مــن الدوافــع الراميــة إىل إقامــة نظــام لضــامن 
الجــودة مــن بينهــا التحــوالت العامليــة يف مجــال التعليــم العــايل، والطلــب 
املتزايــد عليــه، والتنــوع املوجــود يف مختلــف املؤسســات. وذكــر أوعويشــة 
األطــر التنظيميــة لضــامن الجــودة موضًحــا أن هنــاك مؤسســات وطنيــة وإقليميــة 
ــايل،  ــم الع ــامد التعلي ــس اعت ــل مجل ــايل مث ــم الع ــودة التعلي ــامن ج ــة لض ودولي
والشــبكة العربيــة لضــامن الجــودة يف التعليــم العــايل، وجمعيــة وكاالت ضــامن 
ــودة يف  ــامن الج ــوكاالت ض ــة ل ــبكة الدولي ــالمي، والش ــامل اإلس ــودة يف الع الج

ــات. ــن املؤسس ــا م ــايل وغريه ــم الع التعلي

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ينظــم محــارضة حــول الجامعــات العربيــة رهانــات الجــودة 

وتحدياتهــا
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نظــم برنامجــا اإلعــالم والدراســات الثقافيــة والصحافــة يف معهــد الدوحــة 
ــوان  ــا بعن ــا إعالميً ــاين 2019، يوًم ــن الث ــد 10 نوفمرب/ترشي ــا األح ــات العلي للدراس
“اإلعــالم مــا بــني التقليــدي واملعــارص: تجــارب شــخصية”. وتــأيت هــذه الفعاليــة 
ــي  ــث العلم ــة والبح ــن جه ــداين م ــل املي ــني العم ــا ب ــط م ــز الرواب ــار تعزي يف إط

مــن جهــة أخــرى.

اإلعــالم  برنامجــي  رئيــس  املــري  حــامس  محمــد  الدكتــور  النــدوة  افتتــح 
ــا باملُشــاركني مــن داخــل املعهــد وخارجــه،  والدراســات الثقافيــة والصحافــة مرحبً
ومشــريًا إىل أن الهــدف مــن تنظيــم هــذه الفعاليــة يتمثــل يف إخــراج الطــالب مــن 
قاعــات الدراســة إىل الفضــاء العــام والتفاعــل مــع التجــارب الشــخصية لنخبــة مــن 
اإلعالميــني عــى مســتوى دولــة قطــر يف محاولــة لدمــج النظريــة مــع التطبيــق 

ــة”. ــم الجامعي يف حياته

ــد  ــتاذ أحم ــدث األس ــتني- تح ــت جلس ــي تضمن ــدوة -الت ــة األوىل للن ويف الجلس
ــا  ــاة باعتباره ــة للقن ــة العام ــن التجرب ــة ع ــرة الوثائقي ــاة الجزي ــر قن ــوظ مدي محف
مــن ضمــن القنــوات الرائــدة يف مجــال صناعــة وإنتــاج األفــالم الوثائقيــة. وتطــرق 
ــل  ــات التفاع ــة، وآلي ــرة الوثائقي ــة للجزي ــة التحريري ــه إىل الرؤي ــوظ يف كلمت محف
ــدة  ــورة جدي ــة بص ــالم الوثائقي ــج لألف ــة الروي ــد، وكيفي ــالم الجدي ــا واإلع ــا بينه م

ــر. ــات الع ــع متطلب ــامىش م تت

مــن جانبــه تحــدث اإلعالمــي تامــر املســحال مقــدم برنامــج “مــا خفــي أعظــم” 
عــن اإلنتــاج االســتقصايئ بــني التقليــدي واملعــارص. وأشــار املســحال يف حديثــه 
إىل عــدد مــن الثوابــت واملتغــريات يف اإلعــالم، موضًحــا أن اللغــة، األداء، واألخــالق 
تعــد مــن ثوابــت العمــل الصحفــي وأن معايــري وأخالقيــات املهنــة هــي التــي 
ترســم الحــد الفاصــل بــني اإلعالمــي ورجــل املخابــرات. ولخــص املســحال املتغــريات 
اإلعالميــة يف أمريــن هــام: الجمهــور واألدوات مشــريًا إىل اختــالف جمهــور اليوم 

يف التعاطــي مــع اإلعــالم، إضافــة إىل تطــور األدوات.

الصحفــي أحمــد عاشــور رئيــس تحريــر املحتــوى الرقمــي لقنــاة الجزيــرة، تحــدث 
ضمــن إطــار الجلســة األوىل عــن تطــور اإلنســان يف التعبــري عــن نفســه بعــد عــرش 
ــة  ــا مرحل ــن بينه ــل م ــدة مراح ــى ع ــز ع ــرايض بالركي ــل االف ــن التفاع ــنوات م س
ــن  ــذات، وم ــويق ال ــول وتس ــة الوص ــات، ومرحل ــة، املنتدي ــذات اإللكروني ــات ال إثب
ــي.  ــل االجتامع ــائل التواص ــى وس ــات ع ــيطرة الحكوم ــة س ــال إىل مرحل ــم االنتق ث
وتحــدث عاشــور عــن مصداقيــة املنصــات اإلخباريــة، وجــدوى الوجــود االفــرايض 

عــى اإلنرنــت ومســتقبل األخبــار عــى قنــاة الجزيــرة.

ــاة  ــة بقن ــه مذيع ــة أوجي ــة روع ــت اإلعالمي ــدوة، تحدث ــة للن ــة الثاني ويف الجلس
الجزيــرة، عــن “املــرأة يف اإلعــالم بــني القديــم والحــارض”. وقدمــت أوجيــه تحــت 
هــذا العنــوان ملحــة رسيعــة عــن حضــور املــرأة يف اإلعــالم العاملــي والعــريب 
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــرز التحدي ــد أب ــى رص ــا ع ــزة يف كلمته ــوره، مرك ــة تط وكيفي
املــرأة عنــد تفكريهــا الدخــول يف املجــال اإلعالمــي، ورضورة تعزيــز حضورهــا 

ــرار. ــع الق ــن صن ــا يف أماك ــالل وضعه ــن خ ــا م إعالميً

ــرة، إىل  ــاة الجزي ــة يف قن ــامدي مذيع ــامء الح ــة أس ــت اإلعالمي ــا، تطرق بعده
مــا ســمته “وســائل التواصــل االجتامعــي والعمــل اإلنســاين” وذلــك بالحديــث عــن 
تجربتهــا يف العمــل اإلنســاين يف عــدة دول مثــل “تركيــا، لبنــان، بنغــالدش” يف 
زياراتهــا امليدانيــة ملخيــامت اللجــوء واملناطــق املنكوبــة. وأكــدت الحــامدي 
ــب أن  ــن ويج ــالح ذو حدي ــي س ــل االجتامع ــائل التواص ــى “أن وس ــا ع يف مداخلته
ــا  ــنى لن ــى يتس ــة حت ــامل الخريي ــاين واألع ــل اإلنس ــج للعم ــتخدمها يف الروي نس
الشــعور بالشــعوب األخــرى ونســاعد عــى نــرش العمــل الخــريي قــدر اإلمــكان”.

أســئلة  املشــاركون  فيهــا  طــرح  نقاشــية  مســاحة  النــدوة  وشــهدت  هــذا، 
ــد،  ــالم الجدي ــات اإلع ــة، وتحدي ــات املهن ــالم، وأخالقي ــة اإلع ــق بحري ــة تتعل مختلف

أعقــَب ذلــك تســليم شــهادات شــكر وتقديــر للمتحدثــني يف النــدوة.

ندوة نقاشية حول “اإلعالم ما بني التقليدي واملعارص: تجارب شخصية”
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معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم يوما تعريفيا لربامج املاجستري للعام األكادميي 2021-2020

نظّــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، األربعــاء 13 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 
2019 يوًمــا تعريفيًــا للجامعيــني والراغبــني يف إكــامل دراســاتهم العليــا. وتضمــن 
اليــوم املفتــوح للعــام األكادميــي 2021-2020 تقديــم معلومــات مهمــة عــن 
رشوط ومعايــري القبــول ومتطلباتــه ومواعيــده، واملنــح الدراســية، والخدمــات 
األخــرى املرافقــة يف الحــرم الجامعــي والحيــاة الجامعيــة بشــكل عــام، والتعــرّف 

عــى التجــارب العمليــة الناجحــة لبعــض خريجــي املعهــد.

ــة  ــؤون الطلب ــد ش ــادة عمي ــم بنح ــد الرحي ــور عب ــال الدكت ــبة، ق ــذه املناس وبه
إن املعهــد يســعى لعقــد هــذه الفعاليــة كتقليــد ســنوي لتعريــف املجتمــع 
إىل  يهــدف  مفتــوح  طــاليب  لقــاء  عــرب  يقدمهــا  التــي  بالتخصصــات  املحــيل 
ــى  ــالع ع ــا باالطّ ــاتهم العلي ــامل دراس ــني بإك ــني واملهتم ــة للراغب ــري الفرص توف
الربامــج املتاحــة يف مجــاالت العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية واإلدارة العامــة 
ــة  ــل هــذه الفعالي ــم مث ــة تنظي ــى أهمي ــادة ع ــدد بنح ــة. وش ــات التنمي واقتصادي
بشــكل دوري مــن أجــل تعريــف املجتمــع القطــري برســالة املعهــد القامئــة 
عــى البحــث واالكتشــاف كجــزء أســايس مــن تجربــة التعلـّـم والتعليــم عــى جميــع 
املســتويات، هــذا فضــال عــن توضيــح معايــري ورشوط القبــول، مشــريًا إىل أن هنــاك 

ــاء. ــذا اللق ــع ه ــة تتب ــة قادم ــاءات تعريفي لق

واشــتمل اليــوم التعريفــي -الــذي أقيــم مبقــر املعهــد- عــى عــدد مــن 
لربامــج  التقدمييــة  العــروض  بــني  مــا  تراوحــت  املتنوعــة  والربامــج  الفقــرات 
املاجســتري، ومشــاركة التجــارب الدراســية، والعمليــة لعــدد مــن خريجــي املعهــد، 
ــارات  ــم الخي ــرض وتقدي ــية بع ــة التدريس ــن الهيئ ــاء م ــام أعض ــن قي ــاًل ع ــذا فض ه
التعريفــي  اليــوم  الدراســية املتاحــة يف املعهــد، وتزويــد املشــاركني يف 
باملعلومــات الكافيــة حــول الربامــج الدراســية، والنقــاش معهــم واإلجابــة عــى 

استفســاراتهم يف جنــاح خــاص بالربامــج.

بــاب اســتقبال طلبــات  تجــدر اإلشــارة إىل أن معهــد الدوحــة افتتــح مؤخــرًا 
التســجيل للعــام األكادميــي القــادم 2021-2020، حيــث يقــدم املعهــد 18 برامــج 
للامجســتري يف كليتــني هــام: كليــة العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية وتقــدم برامــج 
)الفلســفة، التاريــخ، علــم االجتــامع واألنرثوبولوجيــا، العلــوم السياســية والعالقات 
واملعجميــة  اللســانيات  الثقافيــة،  والدراســات  اإلعــالم  الصحافــة،  الدوليــة، 
العربيــة، األدب املقــارن، علــم النفــس، العمــل االجتامعــي، الدراســات األمنيــة 

النقديــة، إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاين، وماجســتري حقــوق اإلنســان(.  

وتتــوزع برامــج كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة عى )ماجســتري اإلدارة 
العامــة واملاجســتري التنفيــذي يف اإلدارة العامــة واملاجســتري يف اقتصاديــات 
ــزدوج  ــذي امل ــتري التنفي ــة واملاجس ــات العام ــتري يف السياس ــة، واملاجس التنمي
يف إدارة األعــامل واإلدارة العامــة(. ومــن الجديــر ذكــره أّن يــوم الجمعــة املوافق 

21 فرباير/شــباط 2020 هــو آخــر موعــد الســتقبال طلبــات القبــول اإللكرونيــة.
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معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني

نظمــت عــامدة شــؤون الطــالب يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الخميــس 28 

ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2019، يوًمــا تضامنيــا مــع الشــعب الفلســطيني مبشــاركة 

عــدد مــن منتســبي املعهــد مــن إداريــني وموظفــني وطــالب. ويــأيت إحيــاء هــذه 

الفعاليــة مبناســبة اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، والــذي 

يحتفــل بــه يف يــوم 29 نوفمرب/ترشيــن الثــاين مــن كل عــام منــذ 1978.

وكان اليــوم التضامنــي الــذي أقيــم مبقــر املعهــد، قــد اشــتمل عــى عــدد مــن 

الفقــرات املتنوعــة واملهمــة، بدأتهــا اللجنــة التنظيميــة لالحتفــال بكلمــة ترحيبيــة 

ــتقلة ذات  ــه املس ــة دولت ــطيني يف إقام ــعب الفلس ــق الش ــى ح ــا ع ــدت فيه أك

الســيادة، أعقــب ذلــك فقــرة حــول حركــة املقاطعــة العامليــة BDS واألعــامل التــي 

تقــوم بهــا يف مقاومــة االحتــالل.

هــذا، وتضمــن االحتفــال جلســة حواريــة ناقــش فيهــا مجموعــة مــن الطــالب 

الفلســطينيني باملعهــد قضايــا مهمــة ذات طابــع إنســاين، وســيايس، واجتامعي 

مــن بينهــا تجليــات فلســطني يف الداخــل والخــارج، سياســة العــزل، والتجربــة يف 

مخيــامت اللجــوء. كــام شــهد االحتفــال تقديــم بعــض العــروض الراثيــة التقليديــة، 

وفقــرات شــعرية وغنائيــة، وجولــة يف املعــرض الفنــي للتعــرف عــى عــدد مــن 

األعــامل الفنيــة التــي تناولــت القضيــة الفلســطينية. وانتهــت فعاليــات اليــوم 

ــع  ــف م ــي أن تق ــاذا يعن ــوان: م ــايف بعن ــة الثق ــة يف رواق املكتب ــة حواري بجلس

ــطني؟ فلس
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معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم فعالية مبناسبة اليوم العاملي للفلسفة

نظــم برنامــج الفلســفة يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الخميــس 21 
ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2019 محــارضات فلســفية تزامًنــا مــع اليــوم العاملــي 
للفلســفة، قّدمهــا شــخصيات أكادمييــة مرموقــة يف مختلــف مجــاالت العلــم 

واملعرفــة. 

وشــهدت الفعاليــة تقديــم ثــالث جلســات تطرقــت إىل عــدة جوانــب يف الحقــل 
أكادميــّي  ســيف،  أنطــوان  الدكتــور  عــرض  األوىل  الجلســة  ففــي  الفلســفي. 
مــن  مجموعــة  اإلنســانية  والعلــوم  الفلســفة  يف  وباحــث  جامعــي  وأســتاذ 
ــل  ــات مث ــض املصطلح ــى بع ــز ع ــة األوىل، بالركي ــفية العربي ــات الفلس املصطلح
ــة،  ــن ناحي ــم م ــوي القدي ــا اللغ ــريًا إىل معناه ــل” مش ــان، عق ــة، زم ــود، هوي “وج
ومعناهــا الفلســفي مــن ناحيــة أخــرى، وموضًحــا معناهــا يف املعاجــم اللغويــة 

ــفت. ــف فُلس ــة، وكي القدمي

مــن جانبــه، تنــاول الدكتــور منــري الكشــو أســتاذ التعليــم العــايل يف الفلســفة 
ــوف  ــة للفيلس ــة التوزيعي ــة العدال ــة نظري ــارضة الثاني ــس، يف املح ــة تون بجامع
األمــرييك املعــارص جــون رولــز والنقــد الــذي ُوّجــه إليهــا. وقــال الكشــو إن النظرية 
تفــرض أن املجتمعــات الحديثــة مل تعــد تســتطيع ضــامن اســتقرارها باعتــامد 
العنــف والقــوة وتحتــاج وفاقــا شــامال حــول كيفيــة توزيــع مزايــا العيــش املشــرك 

وأعبائــه، موضحــا الخلفيــات الفلســفية التــي تنهــض عليهــا هــذه النظريــة.

وشــهدت الجلســة الثالثــة، حــوارا بــني طلبــة الفلســفة واملفكــر العــريب الدكتور 
ــا،  ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــر يف معه ــفة الزائ ــتاذ الفلس ــان، أس ــي جدع فهم
ــم  ــى مفاهي ــز ع ــفية، وبالركي ــات الفلس ــم واملصطلح ــن املفاهي ــدد م ــول ع ح
الــراث واألصالــة. وقــال    الدكتــور جدعــان إن أســباب فشــل الوصــول إىل مقاربــات 
مقنعــة للــراث تعــود إىل االعتقــاد بقداســة الــراث، والتحامــه مــع الحــارض وغريهــا 

مــن األســباب.

وكان الدكتــور رجــا بهلــول أســتاذ ورئيــس برنامــج الفلســفة قــد ألقــى كلمــة 
افتتاحيــة يف بدايــة الفعاليــة تطــرق فيهــا إىل املنهــاج الفلســفي الــذي ســيبدأ 
الربنامــج بتطبيقــه العــام القــادم، الفتًــا إىل أن املنهــاج يقــوم عــى ركيزتــني 
ــة  ــرشي والسياس ــامع الب ــؤون االجت ــج ش ــي تعال ــة الت ــفة العملي ــام الفلس إحداه
التــي تعنــى بالنظريــات واملفاهيــم  واألخــالق، وثانيهــام الفلســفة النظريــة 
الفلســفية التــي تــم تطويرهــا يف الحقــب الفلســفية املختلفــة، مبــا فيهــا 

اليونانيــة واإلســالمية والحديثــة.

وقــد حــر االحتفــال جمهــور مــن طلبــة وأســاتذة وباحثــي املركــز العــريب لألبحــاث 
ــاءة  ــة بن ــواء حواري ــالت يف أج ــكارا ومداخ ــور أف ــرح الحض ــات. ط ــة السياس ودراس
شــكلت انعكاســا الئقــا ملــا يوفــره معهــد الدوحــة للدراســات العليــا واملركــز 
ــة يف  ــة والتعليمي ــة الثقافي ــن النهض ــزءا م ــكل ج ــة تش ــة فكري ــن بيئ ــريب م الع

قطــر.
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تخريج الدفعة الرابعة لربنامج “تطوير شاغيل الوظائف القيادية”

اإلداريــة  التنميــة  2019 وزارة  الثاين/نوفمــرب  28 ترشيــن  الخميــس  احتفلــت 
تنميــة  برنامــج  الرابعــة مــن  الدفعــة  بتخريــج  والعمــل والشــؤون االجتامعيــة، 
وتطويــر مهــارات شــاغيل الوظائــف القياديــة واإلرشافيــة بحضــور ســعادة الســيد 
يوســف بــن محمــد العثــامن فخــرو وزيــر التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون 
االجتامعيــة وممثلــني عــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا والــوكالء املســاعدين 

ومديــري اإلدارات بالــوزارة والخريجــني.

وأكــد ســعادة وزيــر التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتامعيــة أن إطــالق 
برنامــج شــاغيل الوظائــف القياديــة واإلرشافيــة جــاء بتوجيهــات مبــارشة مــن 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــاين رئي ــة آل ث ــن خليف ــارص ب ــن ن ــه ب ــد الل ــيخ عب ــايل الش مع
ووزيــر الداخليــة، حرصــا مــن معاليــه عــى دعــم القيــادات القطريــة للنهــوض 
ــق  ــا يتعل ــاص م ــو خ ــى نح ــم، وع ــى عاتقه ــاة ع ــؤوليات امللق ــاء واملس باألعب
ــة،  ــة املتعاقب ــراتيجيات التنموي ــة 2030 واالس ــة الوطني ــزات الرؤي ــق مرتك بتطبي
مشــريا إىل أن هــذا الربنامــج يتفــق مــع سياســة دولــة قطــر الراســخة يف جعــل 

اإلنســان يف بــؤرة اهتاممهــا.

ــدور  ــة ب ــؤون االجتامعي ــل والش ــة والعم ــة اإلداري ــر التنمي ــعادة وزي ــاد س وأش
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ومركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي للرشاكــة 
األساســية يف تنفيــذ هــذا الربنامــج الريــادي، واســتقطاب خــرية املدربــني وأفضــل 
وســائل التدريــب ودعــم الربنامــج بالتجــارب العامليــة التــي كان لهــا الــدور الكبــري 
ــي  ــزة الت ــود املتمي ــه بالجه ــار ذات ــا يف اإلط ــه. منوه ــج ونجاح ــراء الربنام يف إث
قــام بهــا القامئــون عــى معهــد اإلدارة العامــة يف اإلرشاف عــى الربنامــج مــن 
ــود  ــة إىل الجه ــم، إضاف ــة وتقيي ــيق ومتابع ــم وتنس ــجيل وتنظي ــتقطاب وتس اس
إدارات املــوارد البرشيــة يف الجهــات  التواصــل املســتمر مــع  املبذولــة يف 
الحكوميــة والتــي كان لهــا األثــر اإليجــايب يف اســتمرار نجــاح هــذا الربنامــج 

ــه. ــق نتائج وتحقي

ــات  ــة للدراس ــد الدوح ــس معه ــايل رئي ــليامن مع ــارس س ــور ي ــح الدكت ــدوره أوض ب
ــة  ــاون لخدم ــات التع ــن محط ــدة م ــة جدي ــد محط ــج يع ــذا الربنام ــا أن ه العلي

املجتمــع القطــري يف مســريته نحــو املســتقبل وتحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 
ــا  2030، وانســجاًما مــع اســراتيجية التنميــة الوطنيــة 2022-2018 الطموحــة، الفت
ــة  ــد الدوح ــن معه ــه م ــم إطالق ــارات” ت ــب واالستش ــاز للتدري ــز االمتي إىل أن “مرك

ــا، ليكــون بيــَت خــربة متميــزًا يف مجالــه،  للدراســات العلي

وأشــاد بــدور الربنامــج يف إعــداد أفــواج مــن صانعــي املســتقبل مــن قيــادات 
ــن  ــم م ــة به ــاألدوار املنوط ــوا ب ــات، ليضطلع ــوزارات والهيئ ــاين يف ال ــف الث الص
خــالل إمتــام عــرشة برامــج تدريبيــة يف مجــاالت إداريــة متعــددة، مشــريا إىل أن 
معهــد اإلدارة العامــة يف الــوزارة كان لــه دوٌر فاعــل يف تصميــم هــذا الربنامــج 

ــه. وإنجاح

ــن أن  ــدة، ال ميك ــادات الواع ــن القي ــة م ــة الرابع ــج الدفع ــايل أن تخري ــاف مع وأض
يقــاس باألرقــام رغــم أهميتهــا بــل بالتأثــري اإليجــايب الفاعــل، وبالتأثــري النوعــي 
التغيــري  بإحــداث  والخريجــات  الخريجــني  الصــدد  هــذا  يف  مطالبــا  املســتدام، 
ــى إال  ــان ال تُبن ــة وأن األوط ــة، خاص ــة.. لبن ــن لبن ــذا الوط ــات ه ــاء لبن ــّو يف بن املرج

ــا. ــا وبناته ــواعد أبنائه بس

وتضمــن برنامــج “تنميــة وتطويــر مهارات شــاغيل الوظائــف القياديــة واإلرشافية” 
عــرش ورش تدريبيــة: األوىل “اإلدارة االســراتيجية” والتــي ركــزت عــى متكــني 
املشــاركني مــن تحويــل الخطــط االســراتيجية للــوزارات واألجهــزة الحكوميــة إىل 
واقــع ملمــوس ومشــاريع وبرامــج عمــل واقعيــة تنســجم مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 
ــة”  ــوارد البرشي ــراتيجية للم ــة.. “اإلدارة االس ــراتيجية الوطني ــة االس 2030 والخط
ــور  ــن املنظ ــة م ــوارد البرشي ــإدارة امل ــة ب ــدرات املتعلق ــة الق ــت إىل تنمي وهدف
االســراتيجي لتمكــني مديــري اإلدارات مــن الربــط الواقعــي مــع احتياجــات املــوارد 
البرشيــة يف الجهــات الحكوميــة.. “إدارة الجــودة الشــاملة والتميــز املؤســي” 
ــات  ــل والخدم ــودة يف العم ــات الج ــم ومامرس ــز مفاهي ــق وتعزي ــت تعمي وتناول
عــن طريــق التعريــف مبعايــري األداء املؤســي املتميــز وتطبيــق معايــري وأدلــة 
الجــودة املعتمــدة لــدى الجهــات الحكوميــة.. “مهــارات العــرض والتقديــم” والتي 
عملــت عــى متكــني املشــاركني مــن عــرض خططهــم ومشــاريعهم بشــكل مميــز 
ــم  ــم يف مجــال العــرض والتقديــم مــن خــالل تزويده ــر قدراته عــن طريــق تطوي

باملهــارات الالزمــة لعــرض أفكارهــم ومشــاريعهم وتقاريرهــم.
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طــالب معهــد الدوحــة يناقشــون آفــاق العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة يف القــرن الحــادي 

والعرشيــن

ــس  ــا، الخمي ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــالب مبعه ــؤون الط ــامدة ش ــت ع نظم
14 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2019، فعاليــة بعنــوان إنســانيات 21: آفــاق العلــوم 
اإلنســانية واالجتامعيــة يف القــرن الحــادي والعرشيــن، شــارك فيهــا ثلــة مــن 
ــن  ــي األوىل م ــة ه ــد، يف فعالي ــية باملعه ــج الدراس ــف الربام ــن مختل ــالب م الط
نوعهــا طــرح فيهــا املشــاركون مجموعــة مــن القضايــا الفكريــة الراهنــة عــن 
طريــق ربطهــا بالتكنولوجيــا وبأزمــة العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية يف الســياق 

ــريب. الع

تناولــت الطالبــة خــرية مطــاي مــن برنامــج األدب املقــارن يف مداخلتهــا موضوع 
ــتخدام  ــيلة. وباس ــة الوس ــرّبر الغاي ــا ت ــانية: عندم ــات اإلنس ــة الدراس ــاُن عومل رِه
أمثلــة عــن األدب الرقمــي؛ حاولــت الباحثــة إبــراز رضورة عوملــة العلــوم اإلنســانية 
كوســيلة إلعــادة االعتبــار لهــذا املجــال الــذي أغفــل التكنولوجيــا، مشــرية إىل 
الــرورة التــي اقتضتهــا تطــورات الحيــاة يف عوملــة العلــوم اإلنســانية، واآلليــات 

التــي ميكــن اتباعهــا للقيــام بذلــك. 

أمــا الطالــب محمــد الكعبــي مــن برنامــج علــم النفــس اإلكلينيــيك فتنــاول 
وقــال  اإلكلينيــيك.  النفــس  علــم  عــى  وتأثريهــا  التكنولوجيــا  تطــور  موضــوع 
الصناعيــة  املجــاالت  شــتى  يف  فعــااًل  دوًرا  لعبــت  التكنولوجيــا  إن  الكعبــي 
الكعبــي أن  النفســية. ورأى  والتعليميــة والطبيــة وخاصــة يف مجــال الصحــة 
التكنولوجيــا كان لهــا أثــر كبــري يف تســهيل التحديــات التــي طاملــا واجهــت علــم 
النفــس اإلكلينيــيك، ملخصــا خــالل حديثــه أهــم التطــورات التــي رافقــت تكنولوجيــا 

الصحــة النفســية واآلثــار الجانبيــة لهــا.

وســلط الطالــب أحمــد يوســف شــّمد مــن برنامــج السياســات العامــة الضــوء عى 
مــا ســاّمه اإلنســانيات والتعلــم اآليل: التفاعــالت، التطبيقــات، واملســتقبل. وأشــار 
ــم اآليل،  ــات والتعل ــوب والبيان ــوم الحاس ــارعة لعل ــورات املتس ــف إىل التط يوس
ــات  ــذه التقني ــتقبل ه ــول مس ــئلة ح ــطح أس ــرز إىل الس ــور أب ــذا التط ــا أن ه موضًح
وأثرهــا عــى حيــاة اإلنســان، مشــريًا إىل مســاحات التداخــل بــني العلــوم اإلنســانية 

والتعلــم اآليل، والتفاعــالت بــني هــذه املجــاالت.

ــا إىل  ــامع واألنرثوبولوجي ــارص الطالــب بربنامــج علــم االجت ــا، تطــرق حســان ن بعده
ــه  ــارص إن ــال ن ــة. وق ــة الحديث ــاء الدول ــة وبن ــوم االجتامعي ــتقبل العل ــوع مس موض
مــن الصعوبــة مبــكان الحديــث عــن مســتقبل العلــوم االجتامعيــة دون النظــر يف 
كيفيــة انتقــال هــذه العلــوم بشــكلها “الحديــث” إىل دول العــامل الثالــث. وأضــاف 
نــارص “أن العلــوم االجتامعيــة كانــت أداة للهيمنــة عــرب تحويــل هــذه املجتمعــات 
إىل مواضيــع دراســة ومــن ثــم االســتفادة مــن نتائــج البحــوث االجتامعيــة يف 
ــث  ــص الباح ــات”، وخل ــك املجتمع ــى تل ــيطرة ع ــة والس ــرض الهيمن ــا بغ توظيفه
ــن مــن إعــادة صياغــة األســس  إىل أن دور علــم االجتــامع والعلــوم اإلنســانية ميكِّ
ــدة. ــا عدي ــر يف قضاي ــد النظ ــات وتعي ــدول واملجتمع ــاء ال ــا بن ــوم عليه ــي يق الت

ــانيات  ــبكة اإلنس ــياء وش ــابكة األش ــوان: ش ــت عن ــة تح ــة مبداخل ــت الفعالي واختتم
ــة.  ــة العربي ــانيات واملعجمي ــج اللس ــن برنام ــامعيل م ــد إس ــب محم ــا الطال قّدمه
وناقــش فيهــا الطفــرة التكنولوجيــة يف زمــن أصبــح لآللــة مجتمعهــا الخــاص الــذي 
ال ينفصــل عــن مجتمــع اإلنســان وعلومــه، بــل يؤثـّـر فيهــا بصــورة مبــارشة، منتهيًــا 
إىل النقــاش حــول الــدور الــذي تلعبــه اآللــة داخــل شــبكة اإلنســانيات، وكيــف 
ميكــن لعنــارص تلــك الشــبكة التأقلــم واإلبــداع يف هــذا الجــّو الغريــب عــن العلــوم 

ــانية؟ ــة واإلنس االجتامعي
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مركــز االمتيــاز للتدريــب واالستشــارات ينفــذ مجموعــة مــن الربامــج التدريبيــة ملوظفــي وزارة 

التعليــم والتعليــم العايل

نفــذ مركــز االمتيــاز للتدريــب واالستشــارات يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 

مجموعــة مــن الربامــج التدريبيــة خــالل الفــرة مــن 6 أيلول/ســبتمرب 2019، وحتــى 

العــايل.  والتعليــم  التعليــم  وزارة  ملوظفــي   2019 الثاين/نوفمــرب  ترشيــن   6

ــاء  ــر وبن ــد- إىل تطوي ــر املعه ــا مبق ــرى عقده ــي ج ــج -الت ــذه الربام ــدف ه وته

التنفيذيــة  الســكرتارية  مجــاالت  يف  والعمليــة  اإلداريــة  واملهــارات  القــدرات 

ــل  ــتبيانات والتحلي ــداد االس ــات، وإع ــي الخدم ــى مقدم ــة ع ــارات اإلرشافي وامله

ــج. ــن الربام ــا م ــي وغريه الوصف

ــذه  ــذ ه ــز “إن تنفي ــر املرك ــن مدي ــد الصح ــور فري ــال الدكت ــبة، ق ــذه املناس به

ــة -18 ــر الوطني ــراتيجية قط ــذ اس ــة لتنفي ــود املبذول ــار الجه ــم يف إط ــج ت الربام

ــال  ــرأس امل ــامم ب ــية لالهت ــادة السياس ــات القي ــق توجه ــا وف ــا لرؤيته 22 تحقيق

ــة”. ــداف التنمي ــق أه ــل تحقي ــن أج ــرشي م الب

يذكــر أن مركــز االمتيــاز للتدريــب واالستشــارات مبعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، 

يقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الربامــج التدريبيــة يف إدارة األعــامل واملــوارد 

البرشيــة والتســويق والعالقــات العامــة واملحاســبة والتمويــل وغريهــا. ويهــدف 

الخــربات  وصقــل  الوظيفــي  والتأهيــل  الذاتيــة  التنميــة  تعزيــز  إىل  الربنامــج 

للمســاهمة يف خدمــة املجتمــع والتنميــة البرشيــة. ويقــدم املركــز منظومــات 

تدريبيــة متكاملــة، تعنــى بالجانــب املعــريف وتوليــه أهميــة قصــوى، كــام أن 

املركــز يتميــز بخطــة تدريبيــة قامئــة عــى التنــوع، وتشــمل الربامــج التــي تلبــي 

االحتياجــات التدريبيــة املختلفــة للمؤسســات، إضافــة إىل االستشــارات التخصصيــة 

للعديــد مــن املؤسســات والــوزارات، والربامــج التخصصيــة يف القطــاع املــايل 

الخــاص بالبنــوك ورشكات التأمــني واالســتثامر، وغريهــا.
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الدكتور عالء الجبايل يقدم ورقة عمل حول حقول اللغويات وترجمة األعامل الفكرية

قــدم د. عــالء الجبــايل، مديــر مركــز اللغــات يف معهــد الدوحــة للدراســات 

ــاء 29  ــر، الثالث ــاون يف قط ــة جورجت ــا جامع ــدوة نظمته ــل يف ن ــة عم ــا ورق العلي

ترشيــن األول/أكتوبــر 2019، متحــورت حــول حقــول اللغويــات وترجمــة األعــامل 

الفكريــة والرجمــة الفوريــة، تطــرق فيهــا إىل مجــال الرجمــة الفوريــة وأهميتــه 

ــية. ــة والسياس ــا املعرفي ــددة، منه ــتويات متع ــى مس ــل ع يف التواص

ــه  ــن خربت ــتقي م ــة تس ــة عملي ــه مقارب ــايل يف مداخلت ــور الجب ــد الدكت واعتم

الطويلــة يف مضــامر الرجمــة الفوريــة. ولفــت بدايــًة إىل مصطلــح “الرجمــة 

 Interpretation الفوريــة” مقابــل مــا يســتخدم يف لغــات أخــرى، مثــل اإلنجليزيــة

ثــم  للمرجــم.  والتأويليــة  التفســريية  املســاحة  أدّق  بشــكل  يفيــد  مــا  وهــو 

اســتعرض سلســلة العمليــات الذهنيــة التــي ميــّر بهــا املرجــم الفــوري ومجمــوع 

القــرارات التــي عليــه أن يقــوم بهــا خــالل عمليــة الرجمــة ومــا تحملــه مــن 

تحديــات، منهــا ظــروف عمــل املرجــم الفــوري وأدواتــه وعامــل الوقــت والســياق 

الثقــايف.
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قسم األمن والسالمة ينظم رحلة إىل متاحف مشريب

ــة  ــة توعوي ــرب 2019، رحل ــن الثاين/نوفم ــاء 20 ترشي ــالمة، األربع ــن والس ــم األم ــم قس نظ

ــأيت  ــود. وت ــن جلم ــريب – ب ــة مش ــم إىل مدين ــد وعائالته ــي املعه ــة ملوظف ــة تفاعلي ثقافي

الرحلــة يف ســياق رفــع الوعــي االجتامعــي خصوًصــا إدمــاج املوظفــني وعوائلهــم يف 

التقاليــد واألعــراف والعــادات القطريــة كجــزء مــن إدماجهــم باملجتمــع، والــذي ينعكــس 

بــدوره عــى املــردود النفــي العــايل وتقليــل الصدمــة املجتمعيــة للموظفــني وعائالتهــم 

ممــن مل يقضــوا فــرات طويلــة يف قطــر، إضافــة إىل إيجــاد مجتمــع مصغــر داخــل املعهــد 

ــني. ــني املوظف ــات ب ــاء الذكري ــط وبن للراب

واإلداريــة  األكادمييــة  الدوائــر  مختلــف  مــن  موظًفــا   35 يقــارب  مــا  الرحلــة  يف  وشــارك 

وعائالتهــم، إضافــة إىل عــدد مــن رجــال األمــن بهــدف إدماجهــم يف مجتمــع املعهــد. 

ــة زيــارة متحــف بــن جلمــود وهــو أحــد أربعــة متاحــف يف مدينــة مشــريب  وجــرت خــالل الرحل

يحتــوي عــى مقتنيــات تتنــاول تاريــخ الرقيــق والتجــارة بالبــرش، والتعــرف عــى تاريــخ املتاحــف 

ــود. ــن جلم ــف ب ــن متح ــة ع ــات خاص ومعلوم
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 الدكتــورة روضــة القــدري لنــرشة زاجــل “املجتمعــات العربيــة يف حالــة ســؤال ذايت مكثــف، خاصــة 

لــدى الشــباب”.

بدايًة، عرفينا قلياًل عن نفسك من هي روضة القدري؟

روضــة القــدري، أســتاذة مســاعدة بربنامــج علــم االجتــامع واألنرثوبولوجيــا 

مبعهــد الدوحــة للدراســات العليــا منــذ بدايــة الســنة الجامعيــة 2019/2020، 

ــنة  ــس س ــة تون ــن جامع ــامع م ــم االجت ــوراه يف عل ــهادة الدكت ــى ش ــة ع متحصل

البحــث  بــني  جمعــت  وخارجهــا،  تونــس  بــني  متنوعــة  عمــل  تجــارب  ويل   ،2017

ــاطٍئ  ــني ش ــدت ب ــوى، ول ــية واله ــية الجنس ــا تونس ــارات. وأن ــس واالستش والتدري

وزيتونــة، وأفتخــر حقيقــة مبــا قدمتــه الجامعــة العموميــة التونســية يل مــن 

تكويــن متــني ومــن فــرص بحثيــة ومــن حريــة انطلقــت بهــا يك أنبــش يف مواضيــع 

ــة.  مزعج

حدثينا عن خرباتك األكادميية واملهنية؟

ــتي  ــنوات األوىل لدراس ــذ الس ــيولوجي من ــال السوس ــل يف املج ــدأت العم ب

والبحــوث  امليدانيــة  األعــامل  مــن  هــام  عــدد  يف  شــاركت  حيــث  الجامعيــة، 

والدراســات ذات النطــاق الوطنــي أو العاملــي، وأذكــر منهــا )عــى ســبيل املثــال 

ال الحــر( الدراســات حــول مواضيــع الصحــة الجنســية واإلنجابيــة و دراســات حــول 

االســتهالك يف املجتمــع التونــي و دراســة حــول املنتدى االقتصــادي العاملي 

برشاكــة مــع جامعــة ســويرسية ودراســات حــول التنميــة املحليــة ومتكــني النســاء. 

كــام شــاركت بربنامجــي بحــث دوليــني، أولهــام حــول النــوع االجتامعــي يف إطــار 

رشاكــة بــني جامعــة عــامن املفتوحــة وجامعــة دايفيــس األمريكيــة، وبرنامــج 

حــول الشــباب ورصاعــات االعــراف بتعــاون بــني املرصــد الوطنــي للشــباب بتونــس 

ــدا.  وجامعــة بكن

وقبــل القــدوم إىل معهــد الدوحــة كانــت يل تجربــة تدريــس جامعــي بقســم 

علــم االجتــامع بالجامعــة التونســية دامــت ســنتني، كــام اشــتغلت ملــدة تفــوق ثــالث 

ــة  ــرأة كباحث ــول امل ــالم ح ــق واإلع ــوث والتوثي ــات والبح ــز الدراس ــنوات يف مرك س

يف مرصــد تكافــؤ الفــرص بــني الجنســني. ومــن أهــم مــا تحقــق خــالل هــذه التجربــة 

البحثيــة نــرش دراســتني وطنيتــني إحداهــام دراســة كيفيــة حــول “ دور املــرأة 

ــؤ  ــى تكاف ــة ع ــات العامل ــول “ الجمعي ــرى ح ــورة” وأخ ــار الث ــية يف مس التونس

الفــرص بــني النســاء والرجــال يف تونــس”، كــام توليــت مهمــة نــارشة قاعــدة 

البيانــات الوطنيــة حــول الكفــاءات النســائية التونســية املســامة “ مــن هــي يف 

ــس؟”. تون

وكانــت يل تجربــة عمــل خــارج تونــس يف مملكــة البحريــن، حيــث اشــتغلت 

ــارف”  ــل املع ــرشوع نق ــمى “م ــا يس ــار م ــوث يف إط ــطة والبح ــارة لألنش مستش

التابــع لهيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار، ويركــز هــذا املــرشوع عــى ترجمــة أمهــات 

الكتــب يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة مــن لغتهــا األصليــة إىل اللغــة العربيــة 

وعــى تنظيــم مؤمتــرات ومــدارس دكتــوراه دوليــة. ولــدي كتابــان منشــوران 

ــة.  ــب جامعي ــهامات يف كت ــاالت واإلس ــن املق ــة م ــرب وحزم ــس واملغ بتون

درّســِت مقــررات عديــدة يف جامعــة تونــس واآلن تشــتغلني بالتدريــس يف 

ــس يف  ــة التدري ــن إىل تجرب ــف تنظري ــا، كي ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح معه

أكــر مــن جامعــة؟

ــام  ــن اله ــس م ــه. لي ــن ب ــا أؤم ــل م ــى األق ــذا ع ــا. ه ــراء دوم ــراء وإث ــوع ث التن

بالنســبة يل املقارنــة بــني التجربتــني فلــكل خصوصيتهــا وســياقيتها، وكل تجربــة 

تدريســية هــي فريــدة مــن نوعهــا، فهــي تختلــف لــدى األســتاذ نفســه حســب 

املرحلــة العمريــة التــي يكــون فيهــا والوضــع االجتامعــي والتفاعــل الــذي يقــع 

بينــه وبــني الطلبــة وبينــه وبــني الجامعــة التــي يــدرس فيهــا. 

النظريــات  مــن  متنوعــة،  مقــررات  درســت  التونســية،  الجامعــة  يف 

الكيفــي،  البحــث  مناهــج  إىل  واملعــارصة،  الكالســيكية  السوســيولوجية 

التغــري  وسوســيولوجيا  الدينــي  اجتــامع  علــم  مثــل  مخصوصــة  مقــررات  و 

االجتامعــي. وكانــت تجربــة التدريــس يف تونــس حقيقــة تجربــة ممتعــة وشــيقة 

خاصــة باعتبــاري أســتاذة يف بدايــة مســريتها، وعــى ذلــك، ُخلقــت ديناميكيــة 

فيهــا مــن البحثــي واإلنســاين مــا أضــاف يل الكثــري.
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هنــاك إضافــات كثــرية تتحقــق يل يف مســرييت األكادمييــة يف معهــد الدوحــة، 

ــة،  ــة املتاح ــات الهائل ــذايت، واإلمكاني ــر ال ــة والتطوي ــث والكتاب ــرص البح ــا ف منه

املعتمــدة  اآلليــات  مختلــف  و  اإللكرونيــة،  أو  الوثائقيــة  املصــادر  غــرار  عــى 

لتشــجيع البحــث العلمــي والحــث عليــه، و االســتقاللية التامــة املمنوحــة يل 

كعضــوة هيئــة تدريــس يف اختيــار مواضيــع املقــررات التــي أدرســها، وهــذا كان 

تحديــا شــخصيا وامتيــازا أمثنــه يف نفــس الوقــت. كــام أننــي أبنــي كل حصــة بشــكل 

تفاعــيل مــع طلبــة يأتــون مــن ســياقات معرفيــة وثقافيــة مختلفــة. وقــد كان هــذا 

ــات  ــة لخصوصي ــة مالمئ ــني املقدم ــون املضام ــى أن تك ــل ع ــا للعم ــا حقيقي دافع

ــة.  ــن الطلب تكوي

ــياق  ــة يف الس ــات مرتاكم ــن أزم ــانية م ــة واإلنس ــوم االجتامعي ــاين العل تع

ــوم؟ ــك العل ــه تل ــي تواج ــات الت ــرز األزم ــي أب ــا ه ــك م ــريب، برأي الع

إنتــاج العلــوم مهــام كانــت، اجتامعيــة كانــت أو مــا يصطلــح عليــه بالعلــوم “ 

ــن  ــة. وم ــة والثقافي ــية واالقتصادي ــياقات السياس ــن الس ــل ع ــة”، ال ينفص الصحيح

بــني أهــم االشــكاالت مســألة البحــث العلمــي وامليزانيــات املرصــودة لــه يف بعض 

الــدول وكذلــك التحديــات الدميقراطيــة يف ســياقات أخــرى والتــي تحــد مــن حريــة 

البحــث والباحثــني. كــام أن معضلــة الثنائيــات تقليــدي/ حديــث أو مجتمعات الشــامل 

ــا يف  ــام يجعله ــوث، م ــى البح ــا ع ــي بظالله ــت تلق ــا زال ــوب م ــات الجن / مجتمع

ــى  ــع ع ــات متوق ــة ونزاع ــن ردود فعــل هوياتي ــري ع ــان أقــرب إىل تعب بعــض األحي

ــة و/ أو  ــياقات العربي ــة يف الس ــكاليات الفعلي ــق يف االش ــري العمي ــاب التفك حس

اإلســالمية. وال ميكــن يف هــذا الســياق أن ال نذكــر بتعــدد التجــارب البحثيــة العربيــة 

واختــالف مســتوياتها، فــام يســمى الســياق العــريب ليــس وحــدة متجانســة.  

بصفتــك أســتاذة علــم االجتــامع يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، كيــف 

تنظريــن إىل واقــع هــذا العلــم يف منطقتنــا العربيــة؟

ــن  ــباب. وم ــدى الش ــة ل ــف، خاص ــؤال ذايت مكث ــة س ــة يف حال ــات العربي املجتمع

بــني األســئلة القدمية-املتجــددة ســؤال الهويــة واملرجعيــات واملعايــري وموقــع 

العــرب واملســلمني ضمــن الســياق العاملــي، خاصــة يف ظــل مجتمعــات معوملــة 

تولــد حركــة مفارقــة مــن تجانــس أمنــاط العيــش ودعــوة للتاميــز والتفــرد يف نفس 

الوقــت. أعتقــد أن علــم االجتــامع مــن أهــم املباحــث التــي قــد تســاهم يف تقديــم 

وللراعــات  وللمــوروث  للتاريــخ  طبيعويــة،  وال  ماهويــة  ال  موضوعيــة،  قــراءة 

القامئــة، وتســاعد عــى تشــخيص التحــوالت االجتامعيــة العميقــة والتحديــات التــي 

ال تســتثني مجتمعــا ضمــن هــذا الســياق العــريب. 

االجتــامع  علــم  بــني  األساســية  الفروقــات  مــا  نظــرك،  وجهــة  مــن 

؟ جيــا لو بو و نر أل ا و

ــاك  ــأن هن ــار ب ــول باختص ــي أق ــه، ولكنن ــة عن ــول اإلجاب ــد تط ــق ق ــؤال دقي ــذا س ه
تداخــالت بــني علــم االجتــامع واألنرثوبولوجيــا كــام هــو الحــال بــني كل العلــوم 
اإلنســانية. يف البدايــة كان التاميــز ميدانيــا ونوعــا مــا عنريــا: يــدرس علــم 
االجتــامع مــا يســمى باملجتمعــات الصناعيــة الحديثــة واألنرثوبولوجيــا واألثنولوجيا 
تدرســان مــا يســمى باملجتمعــات “البدائيــة” أو القبل-صناعيــة مــع متييــز بينهــام. 
تركــز األثنولوجيــا عــى الخصوصيــات املميــزة لألعــراق أو األجنــاس يف الوقــت 

ــانيا. ــركا إنس ــون مش ــن أن يك ــا ميك ــى م ــا ع ــه األنرثوبولوجي ــزت في ــذي رك ال

 لكــن مــع االســتقالالت ومــا نتــج عــن العوملــة مــن تفاعــل وتداخــل بــني املجتمعــات 
ــا تــدرس كل املجتمعــات مــن زاويــة البحــث يف مــا ميكــن أن  صــارت األنرثوبولوجي
يكــون مشــركا ثقافيــا إنســانيا، كــام تنوعــت مجــاالت بحثهــا لتشــمل حاليــا اليومــي 
ــم  ــهد عل ــال. وش ــة مث ــات املديني ــتوى املامرس ــى مس ــايل ع والثقايف-املخي
ــدرس كل  ــر ي ــو اآلخ ــه و ه ــث ومناهج ــع البح ــريات يف مواضي ــدوره تغ ــامع ب االجت
املجتمعــات مــن زاويــة البحــث يف مــا هــو اجتامعــي مــن مؤسســات وتنظيــامت 
الظواهــر  تداخــل  نتيجــة  العلمــني واقــع  بــني  التداخــل  أن  إال  ونظــم ومعايــري. 

ــانية.  اإلنس

يف عــام 2018 صــدر كتابــك “الجســد والفــرد والحــراك الهويــايت يف تونــس 

املعــارصة” مــا الفكــرة األساســية التــي يــدور حولهــا الكتــاب؟

الكتــاب بحــث يف الجســد رهانًــا سياســيا واجتامعيــا يف تونــس مــا بعــد ثــورة 
ــه يف  ــه أو تعبريات ــد يف لباس ــت أن الجس ــث الحظ ــر 2011، حي ــمرب -2010 يناي ديس
الفضــاء العــام، االحتجاجيــة منهــا خاصــة، كان محــورا أو حلبــة للراعــات التــي 
تتنــازع حــول الرشعيــة املجتمعيــة لتونــس مــا بعــد الديكتاتوريــة: أي منــوذج 
مجتمــع نريــد؟ إســالميا أو مدنيــا أو ُمتونًســا ضمــن تركيبــة تقتطــف محدداتهــا 
الهوياتيــة مــن هنــا وهنــاك. فمــن الجســد املحــرق ملحمــد البوعزيــزي إىل 
ــل  ــن قب ــمى م ــا يس ــكال م ــف أش ــرورا بتكاث ــبوعي، م ــة الس ــاري ألمين ــد الع الجس
ــرأ  ــت أن أق ــا حاول ــد نص ــكل الجس ــة، ش ــه املختلف ــي بأطياف ــاس الدين ــراد باللب األف

مــن خاللــه الديناميكيــة املجتمعيــة والســريورات الهوياتيــة يف تونــس.

مــن ضمــن اهتامماتــك البحثيــة موضــوع العنــف املبنــي عــى النــوع، ملــاذا 

االهتــامم بهــذا املوضــوع تحديــًدا؟

ــات  ــذ أول الدراس ــرا، من ــدأ مبك ــوع ب ــى الن ــي ع ــف املبن ــألة العن ــي مبس اهتامم
امليدانيــة التــي شــاركت فيهــا حــول الجنســانية والشــباب والصحــة الجنســية 
صفــوف  يف  باملخاطــر  املحفوفــة  والســلوكيات  الــرسي  والبغــاء  واإلنجابيــة 
الشــباب. مــا ملســته عــى مــدار هــذه البحــوث هــو العالقــة الراعيــة املتشــنجة 
ــة.  ــية والجندري ــم الجنس ــع هوياته ــهم م ــراد أنفس ــات األف ــني ورصاع ــني الجنس ب
ــاه  ــاء باتج ــن النس ــا م ــا أيض ــاء وامن ــاه النس ــال باتج ــن الرج ــرا م ــس ح ــف لي فالعن
الرجــال، وهــو عنــف ال يوجــه ضــد فــرد بذاتــه، رجــال كان أو امــرأة، وإمنــا تجــاه النســاء 

ــة.  ــال كفئ ــة والرج كفئ
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كــام أن عمــيل كباحثــة يف مرصــد تكافــؤ الفــرص بــني الجنســني جعلنــي أقــرب إىل 
ــني  ــاء يف املجالَ ــال والنس ــني الرج ــات ب ــع العالق ــول واق ــة ح ــات امليداني الدراس
ــاواة عــى  ــاه املس ــق باتج ــا تحق ــوة بــني م ــت إىل الفج ــاص، وتنبه ــام والخ الع
األصعــدة القانونيــة واالقتصاديــة والترشيعيــة وبــني املامرســات اليوميــة والتــي 
يخرقهــا عنــف جنــدري ذو ألــوان عديــدة، أهمهــا الرمــزي والنفــي بالنســبة يل. 

مــا األعــامل البحثيــة التــي تشــتغلني عليهــا هــذه األيــام؟ وهــل مــن كتابــات 

قادمــة يف الطريــق؟

لــدي حاليــا مرشوعــان بحثيــان مــازاال يف املراحــل األوىل مــن اإلنجــاز. يتعلــق 
األول بإصــدار كتيــب حــول سوســيولوجيا الجســد، يكــون رصــدا متواضعــا لنشــأة 
ــا  ــد موضوًع ــيولوجية للجس ــراءة سوس ــت ق ــي قدم ــات الت ــرز النظري ــث وأب املبح

ــث. ــث الحدي ــذا املبح ــا ه ــرق له ــي يتط ــارصة الت ــاور املع ــرورا باملح ــا، م بحثي

الثــاين فهــو دراســة ميدانيــة كيفيــة ســأجريها يف الســياق  أمــا املــرشوع 
بــني  بــني أزمــة الذكــورة والعنــف  التونــي بحثــا عــن عالقــة مــا، إن وجــدت، 

الجنســني.

ــاركتنا  ــن مش ــرى تريدي ــياء أخ ــن أش ــل م ــي، ه ــال األكادمي ــن املج ــدا ع بعي

ــة؟ ــال أو موهب ــة مث ــا؟ هواي إياه

ســؤال الهوايــة ملغــوم، فــال أدري مــا أنــا بعيــدًة عــن املجــال األكادميــي، فهــو 
الوحيــد الــذي يقــدم عنــي يل صــورة متجانســة. مــا عــداه، فأنــا أقــرأ كثــريا خاصــة 
يف مجــايل علــم النفــس وعلــم االجتــامع، وأكتــب كثــريا نوًعــا ال أعــرف إن كان شــعرا 
أو نــرثا، فهــو شــتات. وال مواهــب لــدي ســوى حــب الحيوانــات األليفــة ورعايتهــا 

قــدر مــا اســتطعت.  

كيف تقيمني تجربتك يف معهد الدوحة للدراسات العليا حتى اآلن؟

“مل أدفــئ مــكاين بعــد” مثلــام يقــول املثــل يف تونــس، ولكننــي متحمســة 
لنجــاح هــذه التجربــة عــى فرادتهــا بالنســبة يل، عــى كل األصعــدة، األكادميــي 
والشــخيص. أحــاول بشــغف تقديــم تجربتــي البحثيــة املتواضعــة للطلبة، وأســعى 

ــا فعــال أتعلــم معهــم ومنهــم.  يوميــا للتقــدم معهــم، فأن

نصيحة تقدمينها لطالبك؟

ال نصائــح يل أقدمهــا فلســت قــدوة وال متطلعــة وال محبــة للوعــظ واإلرشــاد. مــا 
أمتنــاه فقــط أن يكونــوا ســعداء، منبســطني قــدر اإلمــكان، شــغوفني مبــا يقومــون 
ــه. وأمتنــى أن  ــدم لهــم، فــال أشــد إرهاقــا مــن عمــل ال نحب ــه، منتفعــني مبــا يُق ب
يجــدوا مبعهــد الدوحــة تأطــريا وتكوينــا علميــني لهــام وجــه إنســاين، فهــم شــباب 
يتكبــدون الغربــة، وبعــض منهــم يــأيت إلينــا مــن دول تعــاين الحــروب والفقــر 

وانســداد األفــق. 

كلمة ختامية

أشــكركم عــى إتاحــة هــذه املســاحة الحواريــة يل، وأشــكر معهــد الدوحــة 
ــة،  ــا وكل القامئــني عليــه عــى إميانــه يب كطاقــة شــبابية مبتدئ للدراســات العلي
املســؤولية  مســتوى  عــى  أكــون  وأن  طيبــا  بينكــم  مقامــي  يكــون  أن  آمــل 
املعهــودة يل والثقــة التــي ملســتها لــدى الجميــع، مــن برنامــج علــم االجتــامع 
مــن  الدوحــة  معهــد  إىل  املنتســبني  كل  إىل  وزمــالء،  رئيســا  واألنرثوبولوجيــا 

أكادمييــني وإداريــني ومســؤولني وطلبــة. جزيــل الشــكر!
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كن إيجابيًا، قويًا، متفائاًل، واصنع الفرق!

الطالبة ابتسام عبد السالم الرسيحي/ برنامج العمل االجتامعي

ــنواٍت  ــل لس ــذي تأج ــي ال ــو حلم ــة نح ــواٍت واثق ــو خط ــا اآلن أخط ــواري، أن ــدأت مش ــد ب ــا ق ه

عديــدة، لطاملــا كانــت مواصلــة التعليــم بعــد البكالوريــوس أحــد أهــم أهــدايف يف الحيــاة، 

حيــث أن فكــرة إكــامل الدراســات العليــا مل تغــب عــن بــايل، بالرغــم مــن أحــداث الحيــاة 

ــري أدواري يف  ــة يب، وتغ ــات الخاص ــات واألولي ــري االهتامم ــا، وتغ ــررت به ــي م ــة الت املختلف

الحيــاة أيًضــا، لكــن هــذه الفكــرة كانــت تغمــرين للحــد الــذي جعلهــا تــزورين يف األحــالم بــني 

الحــني واآلخــر، وكأنهــا تذكــرين بهــذا الحلــم، وتنبهنــي أنــه ليــس مســتحيال، وأنــه يجــب عــيّل 

ــم. ــذا الحل ــق ه ــة لتحقي ــوات عملي ــدأ خط أن أب

ــف  ــا، وكي ــل عقولن ــكار داخ ــري األف ــوة تأث ــدى ق ــون م ــاس يجهل ــن الن ــرٌي م ــاك كث ــد أن هن أعتق

تســاهم يف تشــكيل ســلوكنا عــى أرض الواقــع، ومــن واقــع تجــاريب الشــخصية يف الحيــاة، 

ــن  ــل م ــل بأق ــت ال أقب ــري، كن ــة أظاف ــذ نعوم ــلوكنا؛ فمن ــكار س ــكل األف ــى أن تش ــت معن أيقن

املراكــز األوىل، وأعتقــد أن تجربتــي يف الثانويــة العامــة، جعلتنــي أدرك فعــال كيــف أن 

أفــكاري اإليجابيــة تجــاه نفــي، ســاعدتني كثــريًا لتحقيــق أحالمــي، ويــرست يل الســبل 

ــذه  ــاميت ه ــت كل ــة، وكان ــل الدول ــن أوائ ــأكون م ــي س ــا أنن ــت أردد دامئ ــد كن ــا، فق لتحقيقه

ــف أو  ــتوى الص ــى مس ــز ع ــم أن التمي ــن منظروه ــدرايت، فم ــتخفون بق ــن يس ــل اآلخري تجع

ــة. ــتوى الدول ــى مس ــس ع ــل للتناف ــة ال يؤه املدرس

أعلــم أن هنــاك أنــاس لديهــم كفــاءات تفوقنــي، ووهبهــم اللــه نســبة ذكاء قــد تكــون أعــى، 

ولكننــي يف املقابــل كنــُت مجتهــدة وطموحــة وواقعيــة، وجعلــت الهــدف أكــرث وضوحــا بحيــث 

وضعــت لنفــي نســبة معينــة أمــام ناظــري، بنــاء عليهــا كان اجتهــادي ومثابــريت، وفعلتهــا 

حقــا! وحصــدت املركــز الســابع عــى مســتوى الدولــة يف الثانويــة العامــة يف 2007.

  يف الكفــة األخــرى، أرى أن األفــكار الســلبية التــي تســيطر عــى عقولنــا تولــد لدينــا شــعور 

ســيئ، مينعنــا مــن تحقيــق أهدافنــا، حيــث تقــف هــذه األفــكار وتشــكل عائقــا أمامنــا للوصــول 

إىل الهــدف. ال أنكــر أننــي تعرضــت للعديــد مــن املواقــف التــي ســيطرت فيهــا أفــكاري 

الســلبية عــى مشــاعري، وال أنكــر أنــه بعــد تخرجــي مــن البكالوريــوس، انقطعــت عــن الدراســة 

ــت يل أدوار  ــدة، وكان ــة عدي ــل انتقالي ــررت مبراح ــرية، وم ــروف كث ــت لظ ــنوات، وتعرض ــدة س لع

مختلفــة متامــا عــن الســابق، وبــدأت أشــعر بــأن إكــامل املاجســتري أمــٌر صعــب، وأنــه قــد فــات 

األوان عــى ذلــك، لقــد انغمســت يف هــذه األفــكار الســطحية، وكان الكثــري ممــن حــويل قــد 

ــا كان حلــام،  عــززوا يل هــذه الفكــرة، حتــى كادت تصبــح حقيقــة. وألن إكــامل الدراســات العلي

ــيلء  ــاٍض م ــرت أن يل م ــازايت، تذك ــتذكر إنج ــدت ألس ــاه، ع ــا، وأمتن ــك دوم ــر يف ذل ــت أفك كن

ــه يل-  ــام الل ــداي -حفظه ــوات وال ــي دع ــي، ه ــباب توفيق ــم أس ــرت أن أه ــات، وتذك بالتحدي

ــا تجــاه نفــي. دامئــا، واألفــكار اإليجابيــة التــي زرعاهــا ســويا يف نفــي، وأفــكاري أن

ــة  ــة وعملي ــربات نظري ــا خ ــا خالله ــاليئ تعلمن ــد يل ولزم ــة رصي ــت مبثاب ــا كان ــرش يوم ــد ع أح

ــاالت  ــالم، املج ــائل اإلع ــع وس ــي م ــة التعاط ــالم وكيفي ــال اإلع ــل مج ــاالت مث ــتى املج يف ش

ــه  ــاذ بجوانب ــق واإلنق ــع الحرائ ــل م ــة التعام ــل آلي ــيل مث ــب العم ــانية، الجان ــة واإلنس الحقوقي

النظريــة والعمليــة وزيــارة املقــرات املعنيــة بذلــك مثــل مقــر اللجنــة العامــة للطــوارئ 

ــم  ــري رغ ــا الكث ــت لن ــي أضاف ــات الت ــن املؤسس ــا م ــا” وغريه ــدين و”لخوي ــاع امل ــاز الدف وجه

الخــربات التــي لدينــا. كان املخيــم بالنســبة يل مبثابــة بنــك مــن املعلومــات الــذي أضــاف إىل 

ــانية.  ــابات اإلنس ــن حس ــري م ــاباتنا الكث ــد حس رصي

ــارز يف املخيــم، حيــث كان لــه دوراً  كان ملعهــدي “معهــد الدوحــة للدراســات العليــا” دور ب

فاعــالً يف إلقــاء العديــد مــن املحــارضات املختصــة بالعلــوم اإلنســانية والحقوقيــة، وعــى 

الصعيــد اآلخــر كان للمعهــد وطاقمــه التدريــي أثــر جميــل وملمــوس عــى مشــاركتي يف 

املخيــم مــن جانبــني: أوالً مــن خــالل دعــم ومســاندة أســاتذيت يل داخــل املعهــد للمشــاركة 

ــري  ــر كب ــا أث ــد وكان له ــتها يف املعه ــي درس ــارضات الت ــالل املح ــن خ ــاً م ــم، وثاني يف املخي

عــى معلومــايت داخــل املخيــم وعــى مشــاركتي الفاعلــة فيــه. فالشــكر موصــول ألســاتذيت 

كل باســمه ولقبــه ملــا بذلــوه مــن دعــم وعطــاء يل ولزمــاليئ حيــث جنيــت مثــار تلــك الخــربات 

مــن خــالل تكرميــي ضمــن أفضــل املشــاركني يف املخيــم وحصــويل عــى امليداليــة الفضيــة 

والعديــد مــن الشــهادات.
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الطالب: محمد جميل الرببري/ برنامج العمل االجتامعي

مل أتوقــع يومــا بأننــي ســأزور 57 دولــة مســلمة مــن مختلــف أنحــاء العــامل يف أحــد عــرش 

يومــا فقــط، مل تكــن رحلتــي ســفراً عــرب الطائــرة إىل تلــك الــدول بــل اجتمعــت تلــك الــدول كلهــا 

ــك  ــنا ذل ــل المس ــم ب ــرد اس ــن مج ــالمي مل يك ــباب اإلس ــة الش ــة عاصم ــد. الدوح ــكان واح يف م

ــلمة  ــة مس ــارب 57 دول ــام يق ــالمي م ــباب اإلس ــة الش ــت الدوح ــث جمع ــم حي ــالل املخي ــن خ م

بجنســياتهم ولغاتهــم وثقافاتهــم املختلفــة مــن كافــة أنحــاء العــامل، يف مــكان واحــد 

عــى أرض مخيــم الدوحــة عاصمــة الشــباب اإلســالمي تحــت شــعار “األمــة بشــبابها”، حيــث كان 

هــدف املخيــم الجمــع بــني القيــم اإلســالمية مــن ناحيــة والعمــل الجامعــي، العطــاء، والبــذل 

واإليثــار، والتعــاون مــن ناحيــة أخــرى لنكــون كالجســد الواحــد.

كل شــخص شــارك يف املخيــم كان مبثابــة ســفري لبــالده، ولقــد مثلنــا بالدنــا أفضــل متثيــل 

ــن  ــج م ــيك ننت ــل ل ــة نح ــا كخلي ــد وعملن ــد الواح ــاً كالجس ــرش يوم ــد ع ــالل األح ــا خ ــث اجتمعن حي

رحيقنــا عســال يــداوي أصحــاب املعانــاة يف العــامل اإلســالمي مــن الالجئــني والنازحــني ال 

ســيام أن عاملنــا العــريب واإلســالمي يعــاين مــن ويــالت الراعــات والحــروب التــي انعكســت 

نتائجهــا عــى الشــعوب ُمخلفــًة ورائهــا العديــد مــن املشــاكل مثــل النــزوح واللجــوء، وآالمهــام 

القاســية عــى الشــعوب، ومــا يعانيــه الالجئــني مــن أوضــاع إنســانية صعبــة. 

تركــزت فكــرة املخيــم عــى الالجئــني والنازحــني يف شــتى أنحــاء العــامل حيــث كانــت تجربــة 

العيــش يف مخيــم يحــايك معانــاة الالجئــني الســبيل األمثــل لذلــك، ومــن خــالل التدريــب 

العمــيل والنظــري عــن طريــق ورشــات عمــل مكثفــة تخــص الالجئــني والنازحــني وتختــص 

ــم. ــظ كرامته ــم و يحف ــي احتياجاته ــا يلب ــاعدتهم مب ــى مس ــل ع ــة العم ــم وكيفي بحقوقه

ــة  ــة وعملي ــربات نظري ــا خ ــا خالله ــاليئ تعلمن ــد يل ولزم ــة رصي ــت مبثاب ــا كان ــرش يوم ــد ع أح

ــاالت  ــالم، املج ــائل اإلع ــع وس ــي م ــة التعاط ــالم وكيفي ــال اإلع ــل مج ــاالت مث ــتى املج يف ش

ــه  ــاذ بجوانب ــق واإلنق ــع الحرائ ــل م ــة التعام ــل آلي ــيل مث ــب العم ــانية، الجان ــة واإلنس الحقوقي

النظريــة والعمليــة وزيــارة املقــرات املعنيــة بذلــك مثــل مقــر اللجنــة العامــة للطــوارئ 

ــم  ــري رغ ــا الكث ــت لن ــي أضاف ــات الت ــن املؤسس ــا م ــا” وغريه ــدين و”لخوي ــاع امل ــاز الدف وجه

الخــربات التــي لدينــا. كان املخيــم بالنســبة يل مبثابــة بنــك مــن املعلومــات الــذي أضــاف إىل 

ــانية.  ــابات اإلنس ــن حس ــري م ــاباتنا الكث ــد حس رصي

ــارز يف املخيــم، حيــث كان لــه دوراً  كان ملعهــدي “معهــد الدوحــة للدراســات العليــا” دور ب

فاعــالً يف إلقــاء العديــد مــن املحــارضات املختصــة بالعلــوم اإلنســانية والحقوقيــة، وعــى 

الصعيــد اآلخــر كان للمعهــد وطاقمــه التدريــي أثــر جميــل وملمــوس عــى مشــاركتي يف 

املخيــم مــن جانبــني: أوالً مــن خــالل دعــم ومســاندة أســاتذيت يل داخــل املعهــد للمشــاركة 

ــري  ــر كب ــا أث ــد وكان له ــتها يف املعه ــي درس ــارضات الت ــالل املح ــن خ ــاً م ــم، وثاني يف املخي

عــى معلومــايت داخــل املخيــم وعــى مشــاركتي الفاعلــة فيــه. فالشــكر موصــول ألســاتذيت 

كل باســمه ولقبــه ملــا بذلــوه مــن دعــم وعطــاء يل ولزمــاليئ حيــث جنيــت مثــار تلــك الخــربات 

مــن خــالل تكرميــي ضمــن أفضــل املشــاركني يف املخيــم وحصــويل عــى امليداليــة الفضيــة 

والعديــد مــن الشــهادات.

رحلة األحد عرش يوًما يف مخيم الدوحة عاصمة الشباب اإلسالمي



العدد 36  -  كانون األول/  ديسمبر 2019

21

الَخالُص كدمعٍة.. أو: سريُة بكاء السيد ميم

الطالب: مجد أبو عامر/برنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية

“أوجَد الله البكاَء قبل العيون، ثّم راَح 

يـخـلُق كـلَّ عـيـٍن عـى مـقـاِس دمـعتـهـا.”

-هشام أبو عساكر

فتَح الطبيُب الّنفي عيادته، بروتينية ُمملّة، ليجَد خطابًا، ُدسَّ أسفل الباب:   

                  “حرة الطبيب دال املُحرم،،

                    نرجــو حضوركــم طرفنــا غــًدا، يف متــاِم الســاعة العــارشة صباًحــا، وذلــك بشــأن إدالء 

شــهادتَك 

                    حول حادثة الّسيد ميم.

                                                                                       دائرة تحقيقات املنطقة 23”.

  طــوى املكتــوب، وغــدا يــروُح الُغرفــَة جيئــًة وذهابـًـا، فالّســيد ميــم، ُمنــذ أســبوعني، مل يحــر 

الجلســات، وال رّد عــى الهاتــف. “مــاذا يــا تـُـرى قــد وقــع لــه؟«، فّكــر الّطبيــب مبريضــه املُحبّــب، 

الّــذي كان يقــي الوقــَت معــه، كأنّــه يُجالــس صديًقــا قدميًــا يف مقهــى، ال مريًضــا يف 

ــَط الجلســِة األخــرية، يف ُمشــّغِل الفيديــو؛ ليســتذكر آخــر مــا دار بينهــم.  عيــادة. ووضــع رشي

وهــو مل يكــن بالعــادة يُســّجل اعرافــات مرضــاه، لكّنــه أحــّس بــرورة فعــِل ذلــك مــع الّســيد 

ميــم.

* * * * *

  »يا دكتور، افهمني..«، تنّهد كمْن ميسُح دمعًة: »أقوُل لَك: لكّني ال أبيك!«.

ــة،  ــًة اعتيادي ــّخص حال ــُه يُش ــة، كأنّ ــى الورق ــش ع ــَذ يُخرِب ــُه، وأخ ــّي ذقن ــُب النف ــّك الطبي   ح

عــى نحــٍو مهــاري. لكــّن الحقيقــة، أنـّـُه مل يكــن يفهــُم شــيئًا. يف بعــِض األحيــاِن، بعــد انتهــاِء 

الجلســة، كان يحــسُّ أّن أحــد أطبــاء املشــفى الحكومــي الّــذي كان يعمــل بــِه، هــو مــن ســلّط 

هــذا املريــض املُّدعــي عليــه، حتّــى يُشــِعرُه بالعجــِز، ويجعلــُه يقتنــَع أنّــه عاطفــٌي زيــادة عــن 

الــالزم، وال يصلــُح لهــذِه املهنــة، إذ أّن املــرىض يأتــون إليــه عــادًة، بعــد أن يُعييهــم البــكاء، 

ــه ال يبــيك! »يبــدو أنّهــم مل يكتفــوا بطــردي«، أخــَذ يُتمتــم لنفســِه،  وهــذا األحمــق يقــوُل أنّ

ــرى إًذا«. »لِ

  »حســًنا يــا ســيّد ميــم.. تقــوُل أنّــك ال تبــيك، مهــام حــدَث أمامــك، كأنّــك منديــٌل رُسَق بــكاءه. 

ــى أعتــى الطُغــاة،  لكــن، كّل النــاِس تبــيك يــا رجــل، األطفــال والّنســاء واألطبــاء النفســيني، حتّ

ــعراء يُجيــدون البــكاَء أكــرث مــن الكتابــِة.. أال  يبكــون يف اللحظــاِت العصيبــة، وأنــت شــاعر، والشُّ

ــر مــرًّة بكيــَت فيهــا، ولــو مليلــراٍت ضئيلــة؟«. تذكُ

بــه، ال يســأله. وأخــَذ  ــأّن اآلخــر يُكذِّ   اغتــّم ميــم، لهــذا الّشــعور املُــدّوي فيــِه عــى الــدوام، ب

ــِه إىل  ــل مجيئ ــو قب ــاًل، فه ــوِل أص ــِل الق ــن فع ــدوى م ــة ج ــدأ، وإن كان مثّ ــن يب ــن أي ــُر م يُفك

ــاًل  ــه خل ــَد في ــذي مل يج ــوِن، الّ ــِب العي ــَب إىل طبي ــا، أن ذه ــاوالِت، آخره ــتنفَد كّل املح ــا، اِس هن

بيولوجيًــا. لكــّن، يف طريقــِه إىل املنــزل ذاك اليــوم، مــرَّ عــى صيدليــٍة، وجلــَب قطــرات 

العيــون، الّتــي ظــّن أنّهــا ســتُجدي نفًعــا، لكّنــه عندمــا قطَّــَر يف عيْنيــِه، واقًفــا قبالــة املــرآِة، 

ُمتملكــُه الــرّسوُر، ضحــَك ألنـّـه يبــيك، فأفســدت الّضحكــة ُمتعــة البــكاء املُختلــق، وإثــَر الّضحــك، 

متلكــُه شــعوٌر بالبــكاء، لكنــه ال يفعــل، فيغــدو حزيًنــا، وتعلــُق الدمــوُع يف عينيــِه، مثــل اللُقمــِة 

ــق. يف الحل

 

  »همــم.. اســمع، منــُذ فــرة، وأنــا أُفّكــر بقّصتــي، يبــدو أّن هــذا الفرويــد صــادٌق، فــكّل يشٍء 

يبــدأُ يف الطفولــِة، ويُزهــُر فيــام بعــد.. مــن فضلــك، هــل يل أن أُشــعل ســيجارة؟«، هــزَّ الطبيــُب 

ــّم اســتطرَد الّســيُد  ــُه ُعقــدة الحــرية هــذِه. ث ــا، يف انِتظــار أن يســمع مــا يحــلُّ ل رأســُه موافًق

ــي حــني  ــَب الغفــران، أنّن ــّي، أخربتنــي أّمــي، كمــن يطلُ ــاِس عين ــَل موتهــا، وبعــد يب ميــم: »قب

ولــدُت كان بــكايئ يُشــبه الغنــاء، كأنـّـه آٍت مــن بعيــد، مــن آلــٍة موســيقية مــا، ال مــن طفــل، وأنّهــا 

ــة،  ُدهشــت لألمــِر وخافــت يف آن. كانــت تتوجــُس مــن عيــوِن الجــاراِت، فتُبقينــي حبيــَس العليّ

خصوًصــا يف زمــِن الحــرِب، حيــُث الرجــاُل يُقتــادون مــن جبهــٍة ألخــرى، والقريــُة افتقــدت مــا هــو 

رجــويل -اللهــم إاّل صــوت الديــك فجــرًا- وحتـّـى حينــام كانــوا يعــودون وقــت الُهدنــة، مل يقــووا 

ــاُل  ــزُّ، واألطف ــا يهت ــبابيُك م ــارت الش ــن األرسِّة، ص ــداًل م ــا رأوا، وب ــوِل م ــِل يشء، له ــى فع ع

ــّن يعبــَن يب، مثــل مذيــاع، حتّــى أغنــي،  غــدوا مجــرّد فكــرٍة، مثــل الّســلم.. املُهــم، أخــوايت كُ

أقصــد أبــيك، فيُغمضــن أعينهــّن ويبــدأن بالتاميــِل. ويف مــرٍة مــن املــرّاِت، غافلتهــن أّمــي، 

ــع  ــاب، ومتن ــيّل الب ــل ع ــِل، تُقف ــُب إىل العم ــا تذه ــارت عندم ــّن، وص ــر، فوبّخته ــفت األم واكتش

أخــوايت مــن رؤيتــي. وبعدهــا، مل يَُعــد بــكايئ يُســمع، حتّــى ظّنــت أّمــي، أّن البُكــم أصابنــي، 

ــْت للــرِب وحمدتــُه حينهــا. إاّل أّن أخــوايت رفضــن  وحــني كــربُت قليــاًل، بــدأُت باملناغــاِة، وكــم صلّ

وجــودي، رغــم فــكِّ الحصــار، ورَمــْوين كــام جيتــاٍر معطــوٍب، يف موســيقا الغيــاب.

ــاَر الــذي  ــاِب املنــزل، وبينــام أنُفــض الغب   وبعــد أن خِشــَن صــويت، رصُت أمــي الوقــَت عنــد ب

خــدَش عينــّي، رآين أيب العائــُد مــن الحــرِب، فوبّخنــي: »الرجــاُل ال يبكــون يــا فتــى«، ومل أعــرف 

عــاّم يتحــدث، لكــن فيــام بعــد، بــتُّ أســمعُه ينهــُج كّل ليلــٍة، بــدل أن يشــخر، وعلمــُت أّن الرجــاَل 

يبكــون أيًضــا، وأيب مل يكــذب عــيّل، إمّنــا كان يخــاُف عــى عينــّي. ومضيُت حيــايت هكــذا، أُحّوُش 

ــربين  ــا يُخ ــكاء؛ عندم ــة يف الب ــة عارم ــسُّ برغب ــاًل، أح ــيئًا جمي ــام أرى ش ــيل، فحين ــكاَء داخ الب

أحدهــم أننــي أفضــُل صديــٍق يف حياتــه، أو يُبادلنــي الحــب. حتّــى عنــد مامرســة الجنــِس، 

كنــُت ريثــام ننتهــي، أجفــُل كدميــٍة، وال أعــرف كيــف أُخربهــا، لكّننــي فعلــُت مــرّة، وقلــُت: »أريــُد 

أن نبــيك مًعــا يــا حبيبتــي، هــل تفهميننــي؟ أن ننســاب مًعــا، مثــل غيمتــني، ويكــوُن بَللُنــا 

ــذْت  ــي، وأخ ــْت بالهت ــي صّدق ــا«. وه ــوا مًع ــاِء أن يبك ــى األحب ــادة.. ع ــُظ الوس ــهيًا، ال يوق ش

ــكاء لــدى النســاِء، يُشــبه فعــل التدخــني  تهــّزين وتبــيك -وكــم كان األمــُر ســهاًل عليهــا، فالب

لــدى الرجــال- تبــيك وتهــّزين، فبــدأُت أرتجــف، وكنــُت عنيًنــا، حاولــُت، لكّنــي خيبتُهــا ومل أبــِك، 

ــا، لفعلتهــا مــن أجــيل«. فهجرتنــي: »عــى األقــل لــو كنــَت تُحبّنــي حًق

ــن  ــَد ع ــرّش الِجل ــَذ يُق ــا، وأخ ــُب عرقً ــم يتصبّ ــوَن مي ــان، ك ــد ح ــل ق ــُب أّن دوره بالتدخُّ ــَظ الطبي   الح

أظفــارِه، مــا يعنــي أنـّـه يف أوِج توتُّــره. ناولــُه كأَس مــاء، ثــم تنحنــَح ُمداريـًـا تأثـّـره: »أفهُمــَك يــا 

صديقــي.. أنــت تُذكّــرين مبريــٍض زارين قبــل فــرة، كانــت ُمشــكلته أنـّـه ال يضحــك، واألمــُر ارتبــط 

يف بالــِه بذكــرى املُعتقــل، فعندمــا كان يتعــرّض للتعذيــب، كان الجــاّلد يُقهقــه ريثــام يقــوم 

ــك  ــع أّن الّضح ــد أن اقتن ــَر، بع ــاوَز األم ــريًا تج ــه أخ ــان، لكّن ــفتاه ُمطبقت ــا وش ــن يومه ــك، وم بذل

ــه اقتبــس قــول ســورين كريكاغــرد:  ــا، فبإمكانــه اغتنــام الســعادة بهــدوء، أو كأنّ ليــس رضوريً

 ”مــاذا لــو كان كل يشء يف العــامل مســاٌء فهمــه؟ 

ــد أن  ــة بع ــر رّد التحيّ ــن تذكّ ــّم، كم ــف، ث ــكاء؟”..«. توقّ ــة، ب ــك، يف الحقيق ــو كان الضح ــاذا ل م

ــكلة إن مل  ــا املش ــُه، م ــك ل ــا حاجت ــي، م ــكاء.. يعن ــزَن دون ب ــك الح ــك، مُيكن ــَت كذل ــس: »وأن جل

ــِك؟«. تب

ــنُي  ــني، فالع ــال عين ــي ب ــعُر أنن ــكلة! أش ــا املش ــألني م ــور، وتس ــا دكت ــيك ي ــي ال أب ــوُل أنّن   »أق

ــنُي  ــى؛ الع ــامِض حتّ ــد اإلغ ــُق عن ــية، تتحّق ــألة هامش ــة مس ــيك، الرؤي ــا تب ــدِر م ــا بق ــوُن عيًن تك

بــرٌ، تغــدو ُمجــرّد تجويــٍف، إن جــّف ماءهــا.. دون بــكاء، ال تكــون يل عينــان، وال أكــون إنســانًا، وال 

حيوانًــا، وال جــامًدا، وال يُصّدقنــي أحــد، وال أنــا حتّــى.. ميــوُت اآلبــاء، األصدقــاُء ينتحــرون، والــدُم 

يتســّول الشــوارع، دون أن أبــيك، لكــن األشــجاُر تفعــل، والــورُق دموعهــا، وكــذا النوافــذ يف 

الشــتاء، والحجــارُة مــع الفجــر.
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املطــُر مــا عــاد يــروي عطــَش املآقــي، رغــم أنـّـه ُمعلـّـم البــكاء األول، ورمبــا لهــذا كانــت حيلــُة 

ــا،  ــد منديله ــة، ومل أج ــي يف العليّ ــي أّم ــني وضعتن ــكايئ، ح ــم ب ــل رسَق أحده ــامت.. ه الغيْ

ــراك  ــذا ي ــخافة! هك ــوٌي، يالس ــت ق ــكاٍء أن ــي؟ ودون ب ــل مجيئ ــي قب ــِة عّن ــت بالنياب ــا بك أم أنّه

ــه: “ال تهــزيّن.. فأنــا مــيلٌء بالدمــوع”، وأقــوُل: أرجــوك افعــل،  العــامل. يقــوُل هــري كالي

علّنــي أّســاقُط؛ ألجــدين، فجســدي صــار حّصالــًة للبــكاِء، وعــى القليــِل منــُه، أن يرشــح. 

واالغــراُب يعزلُنــي مثــل غريغــور سامســا، ويهّشــني كحــرشٍة، ألننــي الوحيــُد الّــذي ال يبــيك 

يف العــامل.. لهــذا أنــا خائــف عــى الــّدوام، ووحيــد. وهكــذا أقــرأُ كافــكا كّل يــوٍم، ليكــون يل 

أصدقــاء حقيقيــني ووحيديــن مثــيل..«. وبصــوٍت يُشــبه الحرشجــة، أكَمــل: »عــى كٍل، أنــا لســُت 

ــب كلُّ  ــن تذه ــن أي ــْي.. لك ــل عين ــض داخ ــِض، الرك ــن الرك ــّف ع ــاء ال يك ــش امل ــا دام جي ــًدا، م وحي

ــا؟«. ــي مل أبكه ــات، الّت الّدمع

  وفجــأًة -دون مقدمــات- بــدأ الطبيــُب الّنفــي البــكاَء مثــل طفــٍل، فهــو مل يجــد طريًقــا أخــرى 

ملواســاِة مريــٍض عطشــان، وتكــرار الجلســات بنفــِس الســيناريو، قــد أرّقــه. لكــّن ميــم، احتقــَن 

فيــه الّشــعور بالّضيــِم، ُمعتــربًا ســلوَك الطبيــِب ســخريًة، كمــن يُطقطــق أصابعــُه، أمــام مبتــور 

اليديــن. وخــرَج كأنـّـه أخــذ البــاب معــُه.

* * * * *

  »ارتابــت الخادمــة -الّتــي تجــيُء كلَّ صبــاٍح؛ لتوِقــَظ الســيد ميــم، وترتّــب البيــت- ألنّهــا مل 

ــا أّن حاجياتــه يف مكانهــا؛  ــذي مل يحــُدث مــن قبــل، خصوًص تجــده يف غرفــة النــوم، األمــّر الّ

ــا. وحــني اقربــت  ــٍة أيًض ــه مل يخــُرج بعادي هاتفــه، علبــة الســجائر، ســاعة اليــد.. مــاّم يعنــي أنّ

ــاٍء،  ــِة م ــوى بُقع ــَر س ــِر مل ت ــى الرسي ــى األرِض، وع ــاًة ع ــُه ُملق ــدْت مالبس ــر، وج ــو الرّسي نح

حدودهــا تُشــبه هيئــة الّســيد ميــم. وكــون الّســيد ميــم مقطــوٌع مــن شــجرة كــام تعلــم، فلــم 

يكــن أمامهــا إاّل أن تتّصــل بنــا.. ال أخفــي عليــَك، أّول األمــر شــككنا بهــا، كونهــا الوحيــدة الّتــي 

ــريان، مل  ــؤال الج ــا، وس ــي أجريناه ــات الّت ــد التّحري ــن بع ــه، لك ــا ل ــك مفتاًح ــه ومتل ــُل منزل تدخ

يثبـُـت يشٌء عليهــا، والحــقُّ أقــول، لَكــْم هــي مســكينة، فقــد بكــت عــى اختفائــه، حتـّـى صــارت 

عيناهــا أشــبه بُكرتــني مــن البالســتيك..«، وتابــع: »وبعــد أن خلُصنــا منهــا، ومل نجــد لــه أي أثــٍر، 

وال أحــٍد غــريك، مُيكنــه اإلفــادة يف األمــر، أســألَُك، كونــَك الوحيــد الـّـذي يعــرف كل يشٍء عنــه: 

ــذي قتــل الّســيد ميــم؟«. مــن الّ

 »ال.. ال تصدقــوا ذلــك، ليســت جرميــة قتــل، أو رمبــا مُيكنكــم قــول ذلــك، إن اعتربمتــوه قاتــاًل.. ال 

أدري كيــف أرشح لكــم..«. تبــادَل املُحّقــُق نظــرَة تعّجــٍب مــع كاتــب املحــر، ثــّم قاطــَع الطّبيــب: 

»دون مقدمــات مــن فضلــك، دعنــا نــرى ُشــغلنا«. تنّفــس الطبيــُب الُصعــداء: »املُشــكلة، أّن أحــًدا 

لن يُصّدقني أيًضا«. 

فقَد املُحّقق أعصابُه: »حبًا للربِّ أن تقول، من الذي قتلُه؟«.

- كمن يُفي رًسا، قال الطبيُب بتلكٍؤ: »البُكاء«.

- »البــكاء! ومــن يكــون هــذا؟ هــات اســمُه كامــاًل، صــف يل شــكلُه، عنــوان ســكنه.. برسعــة مــن 

فضلــك«.

- »هــه.. البــكاء، يعنــي فعــل إخــراج الدمــوع، أال تعرفــُه؟«. توّجــم وجــه املُحقــق، فعّقــب 

الطبيــب: »همــم.. يبــدو أنّــك ال تفهمنــي، أمل تقــرأ روايــة التّحــول لفرانــز كافــكا؟«.

- »وهل ترانا نلهو أم نجلس يف مقهى.. ما شأننا بكافكا اآلن؟«.

- »ســيدي املُحّقــق، أقــول لــك، أّن البــكاء هــو كّل مــا كان يُريــدُه، ويبــدو أنـّـه قــد فعلهــا أخــريًا.. 

مــا وجدمتــوه عــى الرّسيــر، كان هــو الّســيد ميــم، أو إن شــئَت القــوَل، دمعتــُه الهائلــة«.
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ــة  ــع الجمعي ــاون م ــية بالتع ــع الشمس ــد البق ــة رص ــم فعالي ــة ينظ ــات الطالبي ــم الخدم قس

ــة ــة القطري الفلكي
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الدكتــور ميدايــم يانــك، رئيــس قســم علــم النفــس يف جامعــة ابــن خلــدون يف تركيــا يحــارض 

حــول موضــوع علــم النفــس اإلكلينييك.
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تدعــو إدارة االتصــاالت والعالقــات الخارجيــة طلبــة املعهــد وموظفيــه للمشــاركة بإبداعاتهــم 

والحيــاة  املعهــد  عــى  الضــوء  تســلط  فوتوغرافيــة  صــورة  اختيــار  حيــث ســيتم  التصويريــة، 

الجامعيــة لنرشهــا يف مواقــع التواصــل االجتامعــي الرســمية للمعهــد. واإلعــالن عــن الفائــز/

الفائزيــن يف احتفــال اليــوم الوطنــي لدولــة قطــر. ســنقوم باختيــار الصــور التــي تنطبــق عليهــا 

الــرشوط التاليــة:

1 -   يجب أن تكون الصورة من تصوير املشارك

2 -   أن تكون الصورة مأخوذة يف املعهد

3-   يسمح للمشركني تقديم 4 صور كحد أقىص

4-   ال تُقبل الصور باألبيض واألسود

5-  يجب أن تكون الصور املشاركة ذات جودة عالية قابلة للنرش

6-  البد من مراعاة الذوق العام والعادات والتقاليد بتفاصيل الصورة

7-  يتعهــد املشــارك بأنــه حصــل عــى جميــع املوافقــات الخاصــة باألشــخاص املوجوديــن يف 

ــة ــور املقدم الص

ــن  ــى م ــك. يُرج ــا إىل ذل ــت وم ــخ والوق ــع والتاري ــار والتوقي ــور كاإلط ــات يف الص ــل اإلضاف 8- ال تقب

ــم إىل:    ــال صوره ــني إرس املهتم

communications@dohainstitute.edu.qa

يف موعــد أقصــاه 10 ديســمرب 2019. قــد يتــم طباعــة صــور مختــارة مــع ذكر اســم املصــور باإلضافة 

إىل نرشهــا مــن خــالل حســابات املعهد يف وســائل التواصــل االجتامعي.

*مالحظــة: تقديــم الصــور للمســابقة مينــح املعهــد حــق اســتخدامها يف األغــراض غــري التجاريــة أو 

أي نشــاط آخــر يتضمــن الطباعــة والنــرش. يف حــال مخالفــة املشــارك ألي مــن الــرشوط واألحــكام 

أعــاله، تعتــرب الصــورة مســتثناة دون الحاجــة للتواصــل مــع املشــارك.

دعوة مفتوحة للمشاركة بأجمل صورة

mailto:communications%40dohainstitute.edu.qa?subject=
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يرسّنا تلّقي مشاركاتكم واقرتاحاتكم ومالحظاتكم عى العنوان التايل:

zajel@dohainstitute.edu.qa

دعوة للكتابة يف زاجل 

زاجل نرشة الكرونية شهرية تصدر من إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية
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