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تخري�ج الفوج الثالث من طلبة معهد الدوحة للدراسات العليا

161 من طلبة الماجستري

احتفـــل معهد الدوحة للدراســـات العليا يوم األحـــد 28 أبريل، بتخريج الفوج 

الثالـــث مـــن طالبـــه، بحضـــور ورعايـــة معالـــي الشـــيخ عبـــد الله بـــن ناصر بن 

خليفـــة آل ثانـــي رئيس مجلس الـــوزراء ووزيـــر الداخلية وعـــدد من أصحاب 

الســـعادة والـــوزراء واألكاديمييـــن وأعضـــاء الهيئـــة التدريســـية واإلدارية 

وأهالـــي الخريجين وضيـــوف الحفل.

وقـــام ســـعادة الدكتـــور محمـــد عبـــد الواحـــد الحمـــادي وزيـــر التعليـــم 

والتعليـــم العالي والدكتور عزمي بشـــارة رئيس مجلـــس األمناء والدكتور 

ياســـر ســـليمان معالي رئيس المعهـــد بالوكالة وعمداء الكليات، بتســـليم 

للخريجين. الشـــهادات 

اســـُتِهل الحفـــل الـــذي شـــهد تخريـــج 161 طالبـــا وطالبـــة، والـــذي أقيـــم 

فـــي فنـــدق الســـانت ريجس، بآيـــات من القـــرآن الكريـــم، تاله كلمـــة لرئيس 

المعهـــد بالوكالـــة، الدكتـــور ياســـر ســـليمان معالـــي، قـــال فيهـــا " َنحتِفُل 

نا أمـــٌل أْن يكوَن هذا  اليـــوَم بتخريـــِج الفـــوِج الثالث من طلبـــِة معَهِدنـــا، وكلُّ

الفوُج من شـــباِب العـــرِب الباحثيـــَن، الذين �أَعدُّوا أنفَســـهم للوفاِء برســـالِة 

قـــوه في مســـيرِتهم العلميـــِة والتدريبيِة على  المعهـــد، مـــن خالِل ما حقَّ

َمـــداِر عاَمْيـــِن حاِفَلْيـــن بالِخْبـــراِت والتَّجـــارِب. كمـــا َنتطلَّـــُع أيًضـــا إلـــى انخراِط 

ِبنـــا في هذا الَفْوج، فـــي قواطِر التنميِة والتمكيِن فـــي ُمجتَمعاِتهم؛  ُطالَّ

القائمـــِة  المعرِفـــِة  بنـــاِء مجتمعـــاِت  فـــي  أوطاِنهـــم  عـــاِت  تطلُّ ُقـــوا  لُيحقِّ

علـــى الفكـــِر الّناقـــِد، المتجـــذِِّر فـــي أرِضه، فـــي زمـــٍن َتتداخُل فيـــه الُعلوُم 

والمعـــارُف بُســـرعٍة هاِئلة.

وأضـــاف الدكتـــور معالـــي مخاطبـــا الطلبـــة الخريجيـــن : " َيِحـــقُّ لُكـــْم طاّلَبنا 

رٍ خـــالَل أربِع ســـَنواٍت  َقـــه معهُدُكـــْم ِمـــن تطـــوُّ األعـــزَّاَء أْن َتفَخـــُروا بمـــا حقَّ

وه على  حاِفلـــٍة بالعمـــِل الـــدَُّؤوِب، َســـِهَر عليهـــا أســـاتذُة المعهـــِد وإداريُّ

كلِّ المســـتوياِت، وَحـــرَِص على مســـيرِة هـــذا التطويـــِر مجِلُس �أمنـــاَء َيْرعى 

َتضاُفـــَر هـــذه  إنَّ  ـــا.  ـــا ودوليًّ الِخبـــرِة َمحليًّ ُمنطَلـــِق  ُع وُيراِقـــُب مـــن  وُيشـــرِّ

َعنا علـــى �أْن ُنطِلـــَق حْزمًة من  الجهـــود فـــي ِبنـــاِء معهِدنا هـــو الذي شـــجَّ

البرامـــِج الجديدِة التـــي قدَّْرنا أنَّ مجتمعاِتنا في أَمـــسِّ الحاجِة إلْيها. وفي 

هـــذا اإلطاِر أطَلْقنـــا قبَل عاَمْين الماجســـتيَر التنفيذي فـــي اإلدارِة العاّمة؛ 

يِجيه، وُجلُّهْم قيـــاداٌت قطريٌة  وهـــا نحُن اليوَم نحتِفـــُل بثاني فْوٍج مـــن خرِّ

متميِّـــزٌة نحـــُن فـــي أشـــدِّ الحاجـــِة إليهـــا فـــي مســـاندِة مســـاراِت التطويـــِر 

المختِلفـــِة علـــى هـــذه األرِض الطيِّبـــة. وُكنَّا أيًضا قـــد �أطلْقنا برنامـــَج العمِل 

حافة في الوقِت نفِســـه، وها  االجتماعـــي وِعلِم النفـــس االجتماعي والصِّ

صيَن  نحـــُن اليوَم َنجِني ِثماَر مـــا َزرْعناه بتخريِج األفواِج اأُلوَلـــى ِمن المتخصِّ

في هـــذه الَمجاالِت والذيَن سُيشـــارِكوَن في َتنميـــِة مجتمعاِتهم العربيِة 

وِح التـــي َنْرُجوها ِمْنهـــم وَلُهْم. بالـــرُّ

وأشـــاد الدكتـــور ياســـر بِمَهِنّيـــِة الَعالقـــِة وِحرفيَِّتهـــا التـــي تربـــط المعهد 

بفريـــِق الّترخيـــِص واالعِتماِد فـــي وزارِة التعليم والتعليـــِم العالي وكذلك 

ـــا برعاَيِته  مـــع ُصندوِق قطر للتنمية، الذي ُيســـاهُم فـــي َرْفِد التنمية عربيًّ

ِب المعهـــِد الوافديـــَن ِمْن مختلـــِف  أنحاِء العاَلـــِم العربي".  لطـــالَّ
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وختـــم معالـــي مهنئيـــا الطـــالب بقولـــه " �أهنُِّئكـــْم وأُشـــدُّ علـــى أياديُكـــم، 

و�أتمنَّى لُكْم مســـتقَباًل زاِهًرا، و�أوِصيُكْم بأنفِســـُكْم وبأْهِليُكـــْم وبأوطاِنُكْم 

َبُد  ـــا الزَّ وبَمْعهِدُكـــْم َخْيـــًرا. واْجعُلـــوا ِنبراَســـُكْم مـــا �أْوصاُكـــْم به الَحـــّق ﴿َف�أمَّ

ـــا َما َينَفـــُع النَّـــاَس َفَيْمُكُث ِفـــي اأْلَْرِض﴾. َفَيْذَهـــُب ُجَفـــاًء َو�أمَّ

مـــن جهتـــه ألقـــى الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن ناصـــر بـــن خليفـــة آل ثانـــي رئيس 

مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الداخليةكلمـــة قثال فيهـــا: أن اقتصاد المســـتقبل 

هـــو اقتصـــاد المعرفـــة، ومجتمـــع المســـتقبل هـــو المجتمـــع الـــذي يصبح 

فيـــه العلم واألخـــالق مكوني القـــوة الخالقة لتحقيق النهضـــة الحضارية. 

مضيفـــا بـــأن التعليم والتعليم العالـــي والبحث العلمي، يشـــكل واحدًا من 

أهـــم أعمـــدة التحديـــث التـــي تقـــوم عليهـــا عمليـــة النهضة فـــي البلدان 

المتقدمـــة، وهـــو الركيزة األساســـية لصنع السياســـات وعمليـــات التخطيط 

وإدارة التنميـــة الشـــاملة، وتحقيـــق االســـتثمار األمثـــل للمـــوارد المتاحـــة، 

ويكفـــل تحقيـــق الرفاهيـــة للـــدول، وتعزيـــز مكانتهـــا علـــى المســـتويين 

اإلقليمـــي والعالمـــي، إذا توفرت السياســـات الرشـــيدة، كما أنـــه من أهم 

قنـــوات االنفتـــاح الحضـــاري والتفاعل بيـــن الثقافات والشـــعوب.

وشـــدد علـــى أهميـــة دور التعليـــم والتعليم العالـــي في تمييـــز التنمية 

عـــن مجرد النمو االقتصادي، فالتاريخ الحديـــث يعلمنا أن النمو االقتصادي 

من دون التنمية البشـــرية ســـريع الـــزوال بزوال الموارد، وليســـت له قيمة 

مضافـــة حقيقيـــة، إذا لم يرتِق بالمجتمع ومؤسســـات الدولة لتكون قادرة 

على بناء اإلنســـان، فاإلنســـان العاقـــل المنتج هو الثـــروة الدائمة لألوطان.

الحالـــي  القـــرن  يفرضهـــا  التـــي  التحديـــات  أهـــم  كانـــت  إذا  أنـــه  وأوضـــح 

علـــى رســـالة المؤسســـات العلميـــة، تبـــدو بوجـــه خاص فـــي إعـــداد أفراد 

قادريـــن علـــى اكتســـاب المعرفـــة والتعامل معهـــا وإنتاجها، فـــإن مجتمع 

المعرفـــة يتطلب من المؤسســـات العلميـــة المختلفة أن تعطـــي اهتمامًا 

متزايـــدًا بـــدور البحـــث العلمي، وتنميـــة المعرفـــة، ومواكبـــة التطور على 

المســـتوى العالمي، في تخصصات تحتاجهـــا المجتمعات لتحقيق تنميتها 

المســـتدامة فـــي شـــتى المجاالت.

وثّمـــن الـــدور المهـــم والمقّدر الـــذي تؤديـــه مؤسســـاتنا األكاديمية في 

قطر في التوســـع، لتشـــمل أعدادًا أكبر من الطالب، أو في تطوير وتحديث 

لتكـــون دائمـــًا  بهـــا،  التعليميـــة والبحثيـــة والتدريبيـــة  العمليـــة  مكونـــات 

مواكبـــة لـــكل جديـــد فـــي مختلـــف التخصصـــات، وبموجـــب أفضـــل المعايير 

األكاديميـــة عالميـــًا، مشـــيدًا بمـــا يلمـــس فـــي كل مؤسســـاتنا األكاديمية، 

ومـــن بينها المركـــز العربي لألبحـــاث ومعهد الدوحة للدراســـات العليا، وال 

ســـيما اهتمامهما بإحياء العلـــوم االجتماعية واإلنســـانية، وعلوم اإلدارة 

علـــى مســـتوى الدراســـات العليا والبحـــث العلمي.

كمـــا أشـــاد بالفرصـــة التـــي أتاحهـــا المعهـــد للطـــالب القطرييـــن للتفاعـــل 

المثمـــر مـــع زمالئهـــم مـــن مختلـــف الـــدول، وبمنحـــه الفرصـــة للباحثيـــن 

والطـــالب العـــرب وغيـــر العـــرب، للتفـــرغ للبحـــث والدراســـة هنـــا فـــي قطر، 

وبمشـــاركة المركـــز والمعهد في إنتـــاج المعرفة، واإلســـهام في نهضة 

الوطـــن العربـــي بشـــكل عام.

وكان قـــد ألقـــى الطالـــب رشـــدي الفاعـــوري والطالبـــة عبيـــر عبـــد الغني 

ا، ومشـــاعُر واحـــدٌة َتْجَمُعنا،  كلمـــة الخريجين قاال فيها :" َنِقُف اليوم َســـِويًّ

ج، ونِقُف على َعَتبِة مرحلٍة ارتقيَنـــا إليها معُكم، وَنجني  َنلبـــس أثواَب التخـــرُّ

َتيَنا معهـــَد الدوحِة طالِبـــي ِعْلٍم، فكان  ِثماَرهـــا اليـــوَم بيَنكم". وأضافـــا : "�أ

بيئـــًة أكاديميـــًة متكاملـــًة، َفتحـــْت لَنـــا آفـــاَق المعرفـــِة، َفِســـْرَنا في ســـبيِل 

، واشـــتبكَنا مـــع العلـــِم؛ ال َتْلِقيًنـــا وَفْرًضا، بل بحًثا وَســـْعًيا". البحـــث الِعلميِّ

 

وفـــي ختام الحفـــل، تفضل ســـعادة الدكتور محمـــد عبر الواحـــد الحمادي 

وزيـــر التعليـــم والتعليـــم العالي، و رئيـــس مجلس األمنـــاء الدكتور عزمي 

بشـــارة رئيـــس مجلـــس األمنـــاء، والدكتـــور ياســـر ســـليمان معالـــي رئيـــس 

المعهـــد بالوكالـــة وعمـــداء الكليات بتســـليم الشـــهادات للخريجيـــن البالغ 

عددهـــم 161  خريجـــا وخريجـــة موزعيـــن علـــى ثـــالث كليـــات هـــي: كليـــة 

العلـــوم اإلجتماعية واإلنســـانية 69 طالـــب وطالبة، و كليـــة اإلدارة العامة 

واقتصاديـــات التنميـــة 61 طالبـــا وطالبـــة، ومن كليـــة علم النفـــس والعمل 

االجتماعـــي 16 طالبا وطالبـــة، و15 طالبا وطالبة في برنامـــج النزاع والعمل 

اإلنساني.

تـــال ذلـــك التقاط صـــور تذكارية جماعيـــة للخريجين مع ضيـــف وراعي الحفل 

ووزيـــر التعليم والتعليـــم العالي ورئيس مجلس األمنـــاء ورئيس المعهد 

بالوكالـــة وعمداء الكليات.
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وزارة التجارة والصناعة توقع مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا 

وقعـــت وزارة التجـــارة والصناعـــة الخميـــس 25 أبريـــل 2019 مذكـــرة 
تفاهـــم مع معهد الدوحة للدراســـات العليا بهـــدف تعزيز التعاون 
فـــي مجـــال التدريـــب المهنـــي واالبتعاث، وقـــد مثـــل وزارة التجارة 
والصناعة الســـيد طارق الخلـــف مدير إدارة الموارد البشـــرية، فيما 
مثـــل معهد الدوحـــة للدراســـات العليـــا الدكتور فريـــد الصحن مدير 

مركـــز االمتياز للتدريب واالستشـــارات فـــي المعهد. 

ويأتـــي توقيـــع مذكرة التفاهم في إطار حرص الـــوزارة على إعداد 
وتأهيـــل الكـــوادر البشـــرية العاملـــة فـــي الـــوزارة والعمـــل علـــى 
تطويرهـــا، وكذلك في إطار حرصها على تكوين شـــراكات مجتمعية 
مـــع عـــدة قطاعات فـــي مختلـــف التخصصـــات، بما في ذلـــك قطاع 
التعليـــم والبحـــث العلمـــي، عـــالوة علـــى ســـعي الـــوزارة الدؤوب 
لبنـــاء جيـــل قائـــم علـــى العلـــم والمعرفـــة، وذلـــك مـــن منطلـــق 
إيمانهـــا بأن العنصر األساســـي للوصول إلى تنمية مســـتدامة هو 

المـــورد البشـــري الـــذي يتمتع بمؤهـــالت وإمكانيـــات عالية.
 

وبهـــذه المناســـبة، أكد الســـيد طـــارق الخلـــف مديـــر إدارة الموارد 
البشـــرية بـــوزارة التجـــارة والصناعـــة علـــى أهميـــة هـــذه المذكـــرة 
التـــي تأتـــي في إطار حـــرص الـــوزارة على تأهيـــل وإعـــداد الكوادر 
البشـــرية مـــن موظفـــي الـــوزارة وتحصينهـــم بالعلـــم والمعرفـــة، 
وذلـــك مـــن خـــالل تكويـــن شـــراكات اســـتراتيجية ومجتمعيـــة مـــع 
مختلـــف قطاعـــات الدولـــة ســـواء فـــي مجـــال التعليـــم أو التدريب 
وغيرهـــا من المجـــاالت األخـــرى، وفقا لتوجيهات ســـعادة الســـيد/

علـــي بن احمد الكـــواري وزير التجارة والصناعـــة ، ومن أجل تحقيق 
 .2030 قطـــر  رؤية 

وأشـــار إلـــى أن توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم بيـــن الـــوزارة ومعهـــد 
الدوحـــة للدراســـات العليا يهدف الـــى  تعزيز التعاون بيـــن الجانبين 
فـــي العديد من المجـــاالت مثل في مجال التدريـــب وتبادل الخبرات 
المشـــتركة، واعداد الورش التدريبية والندوات التثقيفية ، وتقديم 

الخصومـــات على المنح الدراســـية لموظفـــي الوزارة.
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االمتيـــاز  مركـــز  مديـــر  الصحـــن  فريـــد  الدكتـــور  عبـــر  جانبـــه  ومـــن 
للتدريـــب واالستشـــارات فـــي معهـــد الدوحـــة للدراســـات العليا عن 
ســـعادته بتوقيـــع مذكـــرة التفاهـــم ، مشـــيرا إلـــى أنهـــا تأتي في 
اطـــار الشـــراكة االســـتراتيجية بيـــن الـــوزارة والمعهد ، الفتـــا إلى ان 
المعهـــد مؤسســـة تعليميـــة تقـــدم خدمـــات تعليميـــة ، وأن وزارة 
التجـــارة والصناعـــة وزارة هامة تقدم خدمات للدولـــة والمواطنين 
ممـــا يســـتوجب تطوير التعـــاون بغرض خدمـــة األهداف المشـــتركة 
خاصـــة قيمـــا يتعلـــق باســـتراتيجية التنميـــة  2018 - 2022 ، واتجـــاه 
الدولـــة للتنويـــع االقتصـــادي، وأن هنالـــك دور للمعهـــد في دعم 

الـــوزارة فـــي هـــذا االتجاه .

وقـــال إن االتفاقيـــة بيـــن الـــوزارة والمعهـــد تهـــدف إلـــى القيـــام 
المشـــترك باألبحـــاث والـــدورات التدريبـــة بهـــدف تطويـــر مهـــارات 
منتســـبي الـــوزارة عـــالوة علـــى توفيـــر فـــرص لهـــم فـــي المعهد 

لنيـــل درجـــة الماجســـتير، منوهـــا الـــى ان المعهـــد ســـيقوم أيضـــا 
بإرســـال طالبـــه للقيام بالتدريـــب العملي بوزارة التجـــارة والصناعة.

وبموجـــب مذكرة التفاهم ســـيتعاون الطرفان على تبـــادل الخبرات 
فـــي مجال البحـــث العلمـــي والدراســـات ذات االهتمام المشـــترك، 
المهنيـــة والخبـــراء والباحثيـــن فـــي اختصاصـــات  الخبـــرات  وتبـــادل 
الطرفيـــن، وإقامة المؤتمـــرات والنـــدوات وورش العمل التخصصية 
والفعاليـــات المشـــتركة، والتعـــاون فـــي مجـــال التعليـــم وتدريـــب 

اإلدارات والقيـــادات التنفيذيـــة لموظفـــي الـــوزارة.
كمـــا نصت مذكـــرة التفاهم على التعـــاون في تقديـــم الخصومات 
والمنـــح الدراســـية وفـــق احتياجات الـــوزارة واختصاصاتها، وحســـب 
مـــا تنص عليه سياســـات القبول في المعهد وشـــروطه وإجراءاته، 
وكذلـــك تقديم التدريب المهني والتدريـــب الصيفي لطالب معهد 
الدوحـــة، فضال عن تشـــجيع طـــالب المعهد على العمـــل التطوعي 

في أنشـــطة الوزارة.
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اختتام أعمال مؤتمر: "المؤرخ العربي ومصادره"

اختتمـــت الثالثـــاء 30 أبريل/نيســـان 2019، فعاليـــات اليـــوم الثانـــي 
بمعهـــد  التاريـــخ  برنامـــج  نظمـــه  الـــذي  العلمـــي  المؤتمـــر  مـــن 
الدوحـــة للدراســـات العليـــا، بالتعـــاون مع مجلـــة أســـطور التاريخية، 
تحـــت عنـــوان: المـــؤرخ العربي ومصادره. وشـــهد اليـــوم الختامي 
للمؤتمـــر -الـــذي أقيمـــت فعالياته بمقـــر المعهد- تســـليط الضوء 
علـــى ثالثة محـــاور رئيســـية: "العثمانيـــون ومصادرهـــم"، و"مصادر 

تاريـــخ الزمـــن الراهـــن"، و"المصـــادر والغيرية".

وافتتـــح اليـــوم الختامـــي للمؤتمر بالجلســـة األولى التـــي تتطرق 
فيهـــا الباحثون إلى محـــور: "العثمانيون ومصادرهـــم"، حيث قدم 
الدكتور عبد الرحمن المودن، أســـتاذ زائر بمعهد الدوحة للدراســـات 
العليـــا، ورقـــة بحثيـــة بعنـــوان: "مؤرخـــو المغـــرب ومصادرهـــم، بين 
االرتـــكاز علـــى المحلـــي واالنفتـــاح علـــى الكونـــي"، حـــاول فيهـــا 
تفســـير معنى "مؤرخ" و "مصـــادر" والتطورات التـــي لحقت بهذين 
المفهوميـــن، هـــذا باإلضافـــة إلـــى دراســـة عـــدة نمـــاذج لوثائـــق 

تاريخيـــة تتعلـــق بســـياق الفتـــرة العثمانية فـــي المغرب. 

وفـــي ذات المحـــور ناقـــش الدكتـــور عبـــد الرحيـــم بنحـــادة، أســـتاذ 
التاريـــخ وعميد شـــؤون الطـــالب بمعهد الدوحـــة للدارســـات العليا، 
موضوع: "التجاهـــل المتبادل: بين المصـــادر العثمانية، والمغربية"، 
راصدًا من خـــالل مداخلته مدى اهتمام المصـــادر المغربية بالتاريخ 
بتاريـــخ  العثمانيـــة  المصـــادر  اهتمـــام  مـــدى  العثمانـــي، وكذلـــك 
المغرب، مع النظر في الســـياقات التـــي أنجزت فيها هذه المصادر 

منـــذ القـــرن الرابع عشـــر إلـــى بداية القـــرن العشـــرين. وتطرق إلى 
ما ســـّماه "التجاهـــل المتبـــادل"، حيث تجاهـــل المؤرخـــون المغاربة 
التاريـــخ العثمانـــي، كمـــا غّيـــب المؤرخـــون العثمانيـــون المغرب من 

 . تهم مصنفا

هـــذا، واختتمت الجلســـة األولـــى أعمالها مـــع ورقة بعنـــوان: "أية 
عالقـــة للمؤرخ العربي بالمصادر العثمانيـــة؟" وفيها تحدث الباحث 
الدكتـــور مصطفى الســـتيتي، عن عالقـــة المـــؤّرخ والباحث العربي 
بالمصـــادر العثمانيـــة المختلفة. وخلص الســـتيتي فـــي ورقته إلى 
أّن المـــؤّرخ العربـــي لـــم يســـتفد بعـــد مـــن المصـــادر العثمانيـــة إال 
ا، وهـــو ما ينعكـــس في واقـــع اإلنتاج العلمـــي والبحثي  قليـــاًل جدًّ

في هـــذا المجال.

"مصـــادر تاريـــخ الزمـــن الراهـــن" كان محور الجلســـة الثانيـــة، وتناول 
فيهـــا الدكتـــور فتحـــي ليســـير، أســـتاذ التاريـــخ المعاصـــر والراهـــن 
بكليـــة اآلداب والعلوم اإلنســـانّية بصفاقـــس، بحثًا بعنـــوان: "مؤرخ 
الزمـــن الراهـــن فـــي البالد العربيـــة ومعضلـــة األصـــول المصدري"، 
تنـــاول فيه فكرة أن من بيده الســـلطة هو الـــذي يحتكر إنتاج الكتب 
التعليميـــة وترويجهـــا. وناقش ليســـير خـــالل ورقته مســـألة حضور 
وســـائل النشـــر الحديثـــة، مـــن حيـــث قدرتهـــا علـــى اكســـاب التاريـــخ 
شـــرعيته التاريخيـــة. وفـــي ذات المحـــور تحدثـــت الدكتـــورة فاطمة 
الزهـــراء قشـــي، أســـتاذة التاريـــخ الحديـــث والمعاصـــر بجامعة عبد 
الحميـــد مهـــري )قســـنطينة - الجزائـــر(، فـــي ورقتها الموســـومة: 
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"مـــن الصحافـــة إلـــى الحالـــة المدنيـــة رحلـــة البحـــث عـــن المصـــادر 
المعّبـــرة"، عـــن الصحافـــة والوثائـــق العدليـــة كنمـــاذج مـــن مصادر 

التاريخ.  كتابـــة 

أمـــا الدكتـــور أحمـــد إبراهيـــم أبـــو شـــوك، أســـتاذ التاريـــخ الحديـــث 
والمعاصـــر بجامعة قطر، فقـــد تطرق إلى موضـــوع: "مصادر تاريخ 
الثـــورة والدولـــة المهديـــة فـــي الســـودان )1881-1898( ". وحـــاول 
أبو شـــوك في ورقتـــه معالجة مشـــكالت التنوع في مصـــادر تاريخ 
ورْصـــد   ،)1881-1898( الســـودان  فـــي  المهديـــة  والدولـــة  الثـــورة 
التحديـــات التـــي تواجـــه توظيفها بطريقـــة علميَّة. وركز أبو شـــوك 
علـــى مصـــادر تاريـــخ الثـــورة والدولة المهدّيـــة من عـــدة اتجاهات، 
مـــن حيـــث تحديد أنـــواع المصـــادر، وتصنيفهـــا، وتقييمهـــا، ومن ثم 

تقديم قـــراءة تحليليـــة لها.

وُاختتمـــت فعاليـــات اليوم األخيـــر للمؤتمر -الذي اســـتمر ليومين- 
بالجلســـة الثالثـــة، والتـــي ســـلطت الضـــوء حـــول محـــور: "المصـــدر 
والغيريـــة"، وفيهـــا شـــارك الدكتـــور مصطفـــى الغاشـــي، أســـتاذ 
التاريـــخ الحديـــث بجامعـــة عبد المالك الســـعدي، بورقـــة عمل تحت 
عنـــوان: "المـــؤرخ والرحلة، أو كيـــف تتصدر الرحلة مدونـــة المؤرخ؟" 
وســـعت الورقـــة إلـــى تقديـــم أمثلة حّيـــة، وعديـــدة لرحالـــة قاموا 
برحـــالت تاريخيـــة توثيقيـــة، باعتبـــار أن الرحـــالت تعد مـــن ضمن أهم 

المصـــادر التـــي يلجـــأ إليهـــا المـــؤرخ إلنجـــاز أعمالـــه التاريخيـــة. من 
جانبـــه قـــدم الدكتـــور ناصـــر ســـليمان، أســـتاذ مشـــارك فـــي التاريخ 
الحديـــث والمعاصـــر بجامعـــة قطـــر، ورقـــة بحثية قـــارب فيهـــا بين 
"محمـــد جالل كشـــك ولويس عوض" مـــن خالل تعاملهمـــا مع كتاب 
"الجبرتـــي" عجائـــب اآلثـــار فـــي التراجم واألخبـــار، كل علـــى طريقته 
الخاصـــة. وجـــاءت ورقـــة الدكتور محمـــد المريمـــي، أســـتاذ محاضر 
بكليـــة اآلداب والفنـــون واإلنســـانيات بجامعـــة منوبـــة التونســـية، 
ناقـــش  وفيهـــا  الثانـــي،  اليـــوم  جلســـات  علـــى  الســـتار  لتســـدل 
المريمي موضـــوع: "المصادر التاريخية واســـتعماالتها في عالقة 

األقليـــات بالغيريـــة بالبالد التونســـية".

وكان برنامـــج التاريـــخ بمعهـــد الدوحـــة للدراســـات العليـــا، بالتعاون 
مـــع مجلة أســـطور، قد افتتح مؤتمـــر: "المؤرخ العربـــي ومصادره" 
يـــوم االثنيـــن 29 أبريـــل/ نيســـان 2019، حيـــث شـــهد المؤتمـــر في 
يومـــه األول ثـــالث جلســـات متنوعـــة، بمشـــاركة عشـــرة باحثيـــن من 
مختلف المؤسســـات األكاديمية والجامعـــات العربية، وذلك بهدف 
إرســـاء أحد أهـــداف معهد الدوحـــة للدراســـات العليـــا، الرامية إلى 
تشـــكيل جماعـــة مـــن المؤرخيـــن العـــرب الذيـــن يتشـــاركون نفـــس 
الـــرؤى النقديـــة، والمناهـــج البحثيـــة الجديـــدة فـــي مجـــال الكتابة 

التاريخية.
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محاضرة "شخصية الزعيم الفلسطيني أحمد حلمي عبد الباقي
 رئيس حكومة عموم فلسطين سنة 1948م في غزة"

ُعقـــد يوم األربعـــاء 1 مايو 2019، محاضرة بعنوان "شـــخصية الزعيم 
الفلســـطيني أحمـــد حلمـــي عبـــد الباقـــي رئيـــس حكومـــة عمـــوم 
فلســـطين ســـنة 1948م في غـــزة" على هامـــش المؤتمر العلمي 
الـــذي نظمـــه ســـمنار برنامـــج التاريـــخ بمعهـــد الدوحـــة للدراســـات 
العليـــا خالل يومي 30-29 أبريل/نيســـان 2019. وقد ترأس الجلســـة 
الدكتـــور عصـــام نصـــار، أســـتاذ التاريـــخ بالمعهـــد، بحضـــور نخبة من 
دكاتـــرة المعهـــد وعلـــى رأســـهم الدكتور، ياســـر ســـليمان معالي 

رئيـــس المعهـــد بالوكالة. 

 قـــدم الدكتـــور عـــادل منـــاع، وهـــو أســـتاذ زائـــر بالمعهـــد، الســـيرة 
الغيريـــة لالقتصـــادي والسياســـي الفلســـطيني ورئيـــس حكومـــة 
عمـــوم فلســـطين خـــالل الفتـــرة )1963-1878(، أحمـــد حلمـــي عبـــد 
مـــن  واحـــدة  لســـنة  اســـتمرت  لدراســـة  كخالصـــة  وذلـــك  الباقـــي، 
البحث فـــي االرشـــيفات العربية واألجنبيـــة، والكتابات والشـــهادات 
الشـــفهية، والتـــي ســـتجمع الحقًا فـــي كتـــاب. وقد ناقـــش الكاتب 
باســـتفاضة المنهجيـــات المســـتخدمة فـــي بحثـــه، وطـــرق الكتابـــة 
التاريخيـــة التـــي تم اعتمادها لســـد الثغـــرات التاريخيـــة المفقودة، 
وشـــدد على المؤرخين للّســـير الغيرية على عـــدم االكتفاء بتوثيق 
الجوانـــب السياســـية واالجتماعيـــة للشـــخصيات محـــل الدراســـة، بل 
التوســـع الى ســـبر اغوارهـــا المخفية، وذلك لرســـم صورة أشـــمل

عن حياتهم. 
ويذكـــر الدكتـــور عـــادل أن الكتـــاب ســـيتم تقســـيمه إلـــى ســـبعة 
فصـــول، ففـــي الفصـــل األول يتـــم ذكـــر مراحـــل حياة أحمـــد حلمي 
والوظائـــف التـــي شـــغلها مـــن قبـــل أن ينهـــي عقـــده الثاني في 
الشـــام والعـــراق، من بدايـــة القرن العشـــرين وحتى نهايـــة الحرب 
العالميـــة األولـــى. أمـــا فـــي الفصـــل الثانـــي، فيتتبـــع الكاتـــب حياة 
أحمـــد حلمي منـــذ انتقاله مـــن مرتبة موظـــف فـــي وزارة األوقاف 
الـــى كونه رجـــل االعمـــال، في مجـــال المصارف بشـــكل خـــاص، في 
فتـــرة االنتـــداب البريطانـــي آنـــذاك. ويخصـــص الكاتب الفصـــل الثالث 
لمتابعـــة نشـــاط أحمـــد حلمـــي وأدواره االقتصاديـــة بعـــد عودتـــه 
للقـــدس مـــن منفـــاه فـــي جـــزر سيشـــل، مـــع تســـليط الضـــوء على 
نتائج الحركة الفلســـطينية وعالقات قياداتها مـــع األطراف الفاعلة. 
وفـــي الفصـــل الرابع والخامـــس، يتحدث الكاتب عـــن حكومة عموم 
فلســـطين التـــي أنشـــأتها جامعـــة الـــدول العربية في 22 ســـبتمبر 
1948، وفترة رئاســـة أحمد حلمـــي فيها، حيث يذكر الكاتب ســـنوات 
مـــا بعد ســـقوط تلـــك الحكومة فـــي الفصل الســـادس مـــن الكتاب. 
ويختـــم الكاتب الفصل الســـابع بمقارنة شـــخصية أحمـــد حلمي عبد 
الباقـــي مـــن خـــالل موقعه مـــن أبنـــاء الطبقـــة العليـــا االخرين في 

المجتمـــع الذي عـــاش فيه. 

تقري�ر الطالب: محمد نجاد
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مركز اللغات يستضيف لقاء مفتوحا مع أساتذة اللغة العربية
 في المدارس الدولية 

اسـتضاف مركـز اللغـات فـي معهـد الدوحـة للدراسـات العليـا يـوم 
العربيـة  اللغـة  ألسـاتذة  مفتوحـا  لقـاء   2019 أبريـل    20 السـبت 
المركـز  مديـر  الجبالـي  عـالء  الدكتـور  مـع  الدوليـة  المـدارس  فـي 
وبالتنسـيق مـع األسـتاذة عبيـر حيـدر مـن مركـز تعليم اللغـة العربية 
لغيـر الناطقيـن بهـا فـي جامعـة قطـر. وجـاءت فكـرة تنظيـم اللقـاء 
مـن الحاجـة المتزايـدة لـدى أسـاتذة اللغـة العربيـة فـي المـدارس 
الدوليـة وفـي مراكـز تعليـم العربيـة لمقاربـات في مناهـج التعليم 
وتأهيـل المعلميـن والمعلمـات. وقـد أدار الدكتـور الجبالـي اللقـاء 
فـي  تركـز  والـذي  األسـاتذة  حاجـات  استكشـاف  إلـى  هـدف  الـذي 
ثالثـة محـاور: األهـداف مـن تعليم اللغـة العربية، والدوافع لدراسـة 

األسـاتذة. التـي يواجههـا  العربيـة، والتحديـات 
وتبادل المشاركون خبراتهم وأفضوا عن المشاكل التي تواجههم 

فـي مهنتهـم، ومنهـا صعوبـة المناهـج وعـدم حـب الطـالب لمـادة 
اللغـة العربيـة وغيـاب األسـس التربويـة في عملية تدريـس العربية 
انعقـاد  إلـى  الماسـة  الحاجـة  عـن  عبـروا  كمـا  بهـا،  الناطقيـن  لغيـر 
تدريـس  بموضـوع  تتعلـق  تدريبيـة  ودورات  عمـل  وورش  نـدوات 
وللناطقيـن  الدوليـة  المـدارس  فـي  للطـالب  خاصـة  العربيـة  اللغـة 
بغيـر العربيـة، وقـد ناشـدوا مركـز اللغـات أن يكـون حلقـة وصـل بيـن 
المؤسسـات التعليميـة المختلفـة التـي تقـوم علـى تعليـم العربية 
فـي الدوحـة. حضـر اللقـاء نحـو 15 مدرسـا ومدرسـة مـن المـدارس 
ومراكـز تعليـم العربيـة، وأنشـئت مجموعـة للتواصـل علـى أن يكـون 
مركـز  ينظمهـا  التـي  العمـل  وورش  اللقـاءات  مـن  سلسـلة  هنـاك 

اللغـات لتنـاول قضايـا تعليـم اللغـة العربيـة نظريـا وتطبيقيـا.
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الدكتور معتز الفجيري يحاضر حول 
"الدفاع عن حقوق اإلنسان في سياقات متغيرة"

الدوحـة  بمعهـد  الدوليـة  والعالقـات  السياسـية  العلـوم  برنامـج  نظـم 

قيـم  اسـتعادة  بعنـوان:  محاضـرة   ،2019 أبريـل   14 األحـد  العليـا،  للدراسـات 

الربيـع العربـي: الدفـاع عـن حقوق اإلنسـان في سـياقات متغيـرة، ألقاها د. 

معتـز الفجيـري، منسـق الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا بمنظمـة فرونـت 

وتأتـي  اإلنسـان،  حقـوق  عـن  المدافعيـن  بحمايـة  المعنيـة  دفنـدرز  اليـن 

المحاضـرة -التـي أقيمـت بمقـر المعهـد- فـي سـياق سلسـلة المحاضـرات، 

تهـم  التـي  للقضايـا  مواكبـًة  البرنامـج  ينظمهـا  التـي  الدوريـة  والنـدوات 

والطـالب.  الباحثيـن 

العلـوم  برنامـج  رئيـس  العنانـي،  خليـل  د.  قـال  المحاضـرة  مسـتهل  وفـي 

السياسـية والعالقـات الدوليـة: إن ملـف حقـوق اإلنسـان أصبح مـن الملفات 

الملحـة فـي العالـم العربـي خاصـة فـي ظـل ارتفـاع، وصعـود السـلطويات 

العربيـة بعـد انتصـا ر الثـورات المضـادة، مضيفـًا أن تسـليط الضـوء علـى مـا 

يتعـرض لـه نشـطاء حقـوق اإلنسـان فـي العالـم العربـي ومعرفـة التحديات 

فـي  كبيـرة  بصـورة  ويسـاهم  األهميـة،  غايـة  فـي  أمـر  تواجههـم  التـي 

والتجمـع  التعبيـر،  فـي  الحـق  خاصـة  اإلنسـان  حقـوق  قيـم  عـن  الدفـاع 

السـلمي.

مـن جانبـه، ناقـش الفجيـري وضعيـة حقـوق اإلنسـان فـي العالـم العربـي، 

الـدول  مـن  عـدد  فـي  اإلنسـان  لحقـوق  شـاملة  رؤيـة  تقديـم  طريـق  عـن 

مـن  الثانـي  العقـد  احتجاجيـة فـي  ثـورات شـعبية، وحـركات  التـي شـهدت 

القـرن الحـادي والعشـرين. ورصـد عضـو اللجنـة التنفيذيـة بالشـبكة األوربيـة 

المتوسـطية لحقـوق اإلنسـان، مجموعـة مـن التحديـات، والمعوقـات التـي 

تواجـه ملفـات حقـوق اإلنسـان فـي كل مـن تونـس، مصـر، ليبيـا، السـودان، 

والجزائـر ُمركـزًا علـى الدور اإلقليمـي، والدولي في االلتفاف على موجات 

الربيـع العربـي، وانحصارهـا.

اإلنسـان،  عـن حقـوق  للدفـاع  السياسـية  السـياقات  عـن  الفجيـري  وتحـدث 

مشـيرًا إلـى أن هنـاك دول تتـاح فيهـا الفـرص لمسـارات سياسـية جديـدة، 

ينعكـس  والـذي  السياسـي  األفـق  انغـالق  مـن  أخـرى  دول  تعانـي  بينمـا 

أن  إلـى  الفجيـري  وخلـص  اإلنسـان.  حقـوق  ملفـات  علـى  مباشـرة  بصـورة 

إلـى  باإلضافـة  الدولـي،  المسـتوى  علـى  الحقوقـي  بالملـف  التوعيـة 

التوافـق علـى أرضيـة مشـتركة حـول ملفـات حقـوق اإلنسـان، مـن شـأنهما 

اإلنسـان. عـن حقـوق  الدفـاع  إيجابيـة علـى فـرص  بصـورة  التأثيـر 

االنتقـال  عمليـة  حـول  والتسـاؤل  للنقـاش،  مسـاحة  المحاضـرة  وأعقبـت 

المجتمـع  منظمـات  دور  وغيـاب  المضـادة،  والثـورات  للسـلطة،  السـلمي 

العربـي. الربيـع  ثـورات  فـي  المدنـي 
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فهم الحركات اإلسالمية؟
ُ
دَرس وت

ُ
خليل العناني ُيجيب: كيف ت

"ليـس لـدي موقـف أيديولوجي أو فكري، ولكن لدي موقف إنسـاني. 
انطلقـت منـه". هـذا مـا عّبـر عنـه  الـذي  المخـزون األخالقـي  هـذا هـو 
والعالقـات  السياسـية  العلـوم  برنامـج  رئيـس  العنانـي،  خليـل  الدكتـور 
الدوليـة بمعهـد الدوحـة للدراسـات الُعليـا، مسـاء الثالث والعشـرين من 
أبريـل 2019، فـي معهـد الدوحـة للدراسـات العليـا، فـي معـرض حديثـه 
خـالل جلسـة حواريـة عقدهـا معـه نـادي الصالـون السياسـي، بالتعـاون 
الحـركات  ُتفهـم  "كيـف  عنـوان  تحـت  الثقافـي،  المكتبـة  رواق  مـع 
اإلسـالمية"، حيـث ناقـش فيهـا أطروحتـه فـي مشـروعه البحثـي حـول 
اإلخـوان  حركـة  وبالتحديـد  العربـي،  العالـم  فـي  اإلسـالمية  الحـركات 
"اإلخـوان  كتـاب  أولهـا  مؤلفـات،  ثـالث  حولهـا  لـه  والتـي  المسـلمين، 
المسـلمين: شـيخوخة تصـارع الزمـن" عـام 2007، وكتـاب " داخل اإلخوان 
وأخيـًرا   ،2017 عـام  والسياسـة"  والهويـة  الديـن  تفاعـالت  المسـلمين: 
الت الفكـر والممارسـة" عـام 2019،  كتـاب "اإلسـالميون فـي مصـر: تحـوُّ
فـي  المنشـورة  األبحـاث  مـن  والعديـد  المؤلفـات  لعشـرات  باإلضافـة 

محّكمـة. أكاديميـة  ومجـالت  دوريـات 

لدراسـة  يدفـع  الـذي  السـبب  حـول  العنانـي  بمناقشـة  الجلسـة  بـدأت 
خـاص،  بشـكل  المسـلمين  واإلخـوان  عـام،  بشـكل  اإلسـالمية  الحـركات 
بالتخطيـط  بالمصادفـة، وليـس  المسـألة جـزء منهـا يتعلـق  فيقـول أن 
ـق  بـه إلـى التعمُّ المسـبق، وأن ثـالث دوافـع رئيسـية هـي التـي أدت 
التـي  الفوضـى  أولهـا، هـم معرفـي مصـدره حالـة  الحقـل؛  فـي هـذا 
ُتهيمـن علـى هـذا الحقـل، وهـي فوضـى علـى مسـتوى المفاهيـم، 
أي  سياسـي،  دافـع  وثانيهـا،  والتفسـيرات؛  والتصنيفـات،  رات،  والتصـوُّ
االهتمـام بالحـركات اإلسـالمية كالعـب رئيسـي، وبالتالـي هنـاك حاجـة 
للتعـرف عليهـا، ومعرفـة كيفيـة التعاطـي واالشـتباك معهـا معرفًيـا، 
الُبعـد  أي  األخالقـي،  الدافـع  فهـو  ثالثهـا،  أمـا  أيديولوجًيـا؛  وليـس 
م علـى الباحثيـن العـرب فهـم أحـد أهـم وأعمـق  األخالقـي الـذي ُيحتِـّ

موضعـي. وبشـكل  بحثيـة،  مناهـج  خـالل  مـن  العربيـة،  الظواهـر 

الجماعـات  دراسـة  لمجـال  البحثيـة  إضافتـه  العنانـي  الدكتـور  وذكـر 
اإلسـالمية، وهـي الجمـع الواعـي بيـن عدد مـن الحقـول معرفية، منها 
حقـل االجتمـاع الديني، وحقـل الحركات االجتماعية، وحقل علم االجتماع 
النفسـي. ويزعـم الدكتـور العنانـي أن دراسـة الحـركات اإلسـالمية هـي 
وإن  بجوهرهـا،  تمسـك  أن  بالـكاد  تسـتطيع  بحيـث  بمـكان  التعقيـد  مـن 

المايكـرو سوسـيولوجي هـو أحـد أهـم طـرق فهـم هـذه الحـركات.

ولدراسـة اإلخـوان المسـلمين، يـرى الدكتـور العنانـي حاجـة للنزول إلى 
الميـدان، وينطـوي علـى هـذه المجازفـة عـدد مـن اإلشـكاليات البحثيـة، 
كـون جماعـة اإلخـوان المسـلمين هـي جماعـة سـرّية ُمغلقـة، ُتمـارس 
عليهـا المراقبـة الشـديدة، أضـف إلـى ذلـك مشـكلة الثقـة التـي يتوجـب 

أن ُتبنـى مـع الظاهـرة. 

كتـاب  علـى  المسـلمين  اإلخـوان  جماعـة  ِقبـل  مـن  الفعـل  ردة  وحـول 
"اإلخـوان المسـلمون: شـيخوخة تصـارع الزمـن"، يزعـم الدكتـور العنانـي 
أن الكتـاب اسـُتقبل اسـتقبال جيـد مـن المجتمـع، أمـا مـن ِقبـل اإلخـوان 
بعـض  أمـا  القيـادات،  بعـض  ِقبـل  مـن  جيـًدا  اسـُتقبل  فقـد  المسـلمين، 
مـن  اإلخـوان  شـباب  وحـّذرت  بـل  فيـه،  طعنـت  فقـد  األخـرى  القيـادات 

قراءتـه.

ويقـول الدكتـور العنانـي أن هنـاك نسـق للقيـم والتفكيـر، يتـم صناعتـه 
يومًيـا داخـل الجماعـة، وبالتالـي هنـاك حاجـة إلـى تفكيـك الجماعـة مـن 
الداخـل، وفهـم كيفيـة تكوين العقل واأليديولوجيا اإلخوانية، من خالل 
التـي تحـدث داخـل اإلخـوان المسـلمين،  التعبئـة والتنشـئة  تتبـع مسـار 
واالطـالع علـى أهـم المحاضـر التـي يتـم فيها تنشـئة اإلخـوان، وتفكيك 
الداخليـة لإلخـوان، علـى مسـتوى األفـكار ومسـتوى  للحركـة وللبنـى 

التنظيـم، وتفكيـك العالقـة بينهـا.

تتـم  اإلسـالمية  الحـركات  فـي  العضويـة  أن  العنانـي  الدكتـور  ويجـزم 
مـن خـالل اختيـار وانتقـاء األفـراد بطريقـة أسـماها "مطـاردة الفريسـة"، 
أي أن هنـاك عمليـة تحديـد لألفـراد الذيـن لديهـم وازع دينـي معّيـن، 
ويتم اسـتقطابهم من خالل شـبكة صيد، إما في المدرسـة أو الجامعة 
– حيـث أعلـى نسـبة تجنيـد – أو المسـجد، حيـث يجـد الدكتـور العنانـي 
باألسـاس،  وسـطى  طبقـة  حركـة  هـي  المسـلمين  اإلخـوان  حركـة  أن 
وشـريحة مـن الطبقـة الدنيا. باإلضافة لما سـبق، يجـزم الدكتور العناني 

أن ظاهـرة اإلخـوان المسـلمين هـي ظاهـرة بيروقراطيـة.
الداخلـي  التماسـك  علـى  االسـتبداد  تأثيـر  العنانـي  الدكتـور  ويـدرس 
لإلخـوان المسـلمين، حيـث حـاول تفكيـك سـردية المحنـة/ االبتـالء عنـد 
لتأجيـل  السـردية  هـذه  المحافـظ  التيـار  يسـتخدم  كيـف  أي  اإلخـوان، 
اإلصـالح الداخلـي. إال أن هنـاك مسـتويات مـن القمـع، هنـاك فالمتطـرف 
منـه قـد يـؤدي لالنقسـام الداخلـي، بينمـا المعتـدل، كمـا القمـع فـي 

للتماسـك. الرئيـس مبـارك، فهـو يدعـو  عهـد 

إعداد: يارا نّصار
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تحدي ابتكار الخدمات يختتم نشاطاته

عنـوان  تحـت  الخدمـات  البتـكار وتصميـم  الدوحـة  تحـدي  اختتـم مشـروع 
مـارس فـي معهـد  بيـن 29 و30  امتـدت  التـي  نشـاطاته   ”Doha Jam "
الدوحـة للدراسـات العليـا، والـذي جـاء بتنسـيق بين مركز االمتيـاز للتعليم 
فكـرة  وتأتـي   .Edu Enterprise ومؤسسـة  سـبر  ومؤسسـة  التنفيـذي 
المشـروع علـى غـرار مشـاريع تحمـل ذات المفهـوم وتقـوم علـى طـرح 
أفـكار لمشـاريع خدميـة فـي كافـة القطاعات يتقدم بها المشـاركون مع 

وضـع مخطـط زمنـي وتصميـم أولـي لهـذه المشـاريع. 

مركـز  فـي  أول  ومسـؤول  مدربـة  السـبيعي،  أمـل  األسـتاذة  وقالـت 
االمتيـاز للتعليـم التنفيـذي، إن المركـز يؤِمـن بأهميـة دوره فـي تفعيـل 
مبـدأ المسـؤولية االجتماعيـة تجـاه المجتمع، وقد جـاءت فعالية تصميم 
وابتـكار الخدمـات لتكـون تطبيقـا عمليـا علـى ذلـك، حيـث ركز النشـاط على 
تعزيـز الخبـرات فـي ابتـكار وإدارة المشـاريع، خصوصـا مـن خـالل البرامـج 
التأهيليـة المتاحـة أمامهـم لتنفيـذ المشـاريع واالبتـكار ممـا يوّفـر ثـروة 
من المعرفة والمهارات.  وأضافت السـبيعي قائلة "إن مشـروع التحدي 
منـح المشـاركين فرصـة ذهبيـة لتبـادل الخبـرات علـى الصعيديـن المحلـي 

والدولـي خاصـة وأن المشـروع يفتـح لهـم المجـال عبـر منصـات تفاعليـة 
مـع بلـدان أخـرى تعمـل علـى نفـس التحـدي فـي نفـس التوقيـت".

المشـروع  فكـرة  "إن  صوالحـي  رانيـا  التربويـة  والباحثـة  المدربـة  وبينـت 
ُتعـرض ألول مـرة فـي دولـة قطـر. وتقـوم الفكـرة على اسـتقطاب شـباب 
تطويـر  أجـل  مـن  إلـى مجموعـات  تقسـيمهم  ليتـم  مفكريـن ومبتكريـن 
ومخرجـاٍت  حلـوالً  ويبتكـرون  اليـوم،  القطـري  للمجتمـع  جديـدة  خدمـات 
لعقبـاٍت خدميـة علـى كافـة األصعـدة. وأضافـت صوالحـي إن ثمـرة هـذا 
البرنامـج تأتـي فـي عـدة مشـاريع مثـل تطبيقـات هواتـف ذكيـة وطـرق 

البريديـة وطـرق مبتكـرة للتسـويق وغيـر ذلـك".  تسـهيل الخدمـات 

عـروض  بتقديـم  المشـاركة  المجموعـات  قامـت  البرنامـج،  نهايـة  وفـي 
مـن  الماضيـة، وشـرحوا  48 سـاعة  خـالل  عليهـا  التـي عملـوا  للمشـاريع 
خاللهـا أهـداف المشـاريع والشـرائح المسـتفيدة، مـع وضـع خطـة مبدئية 

المشـاريع. وتنفيـذ  لتمويـل 
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منبر الطالب: عنوان انطالقة المجلس الطالبي 
بمعهد الدوحة للدراسات العليا

أنشـــئ المجلـــس الممثـــل للطلبـــة نهايـــة الفصـــل الدراســـي لهـــذا العام 
وذلـــك يـــوم 13 ديســـمبر 2018 ليشـــهد معهـــد الدوحـــة للدراســـات العليا 
التجربـــة  معايشـــة  علـــى  الطلبـــة  تشـــجيع  إلـــى  تهـــدف  جديـــدة  مرحلـــة 
الديمقراطيـــة وبـــث روح المســـؤولية وحرية الـــرأي وخلق جســـر للتواصل 
بيـــن إدارة المعهد والطالب إليصال صوتهم ورصد مشـــاكلهم ثم محاولة 
إدارتهـــا واقتراح الحلول المناســـبة لها والمســـاهمة اإليجابية في التغلب 

. عليها

 يتكـــون المجلس الطالبـــي من 25 عضـــوا تقّدموا طواعيًة للمشـــاركة في 
المجلـــس، وهـــم يمّثلـــون برامـــج المعهـــد المختلفـــة بمعـــّدل طالب على 
األقـــل لـــكل تخصـــص. وقد شـــهد المجلس فـــور تأسيســـه عمليـــة انتخابية 
بيـــن أعضائـــه الختيـــار إدارة المجلـــس، حيث أثمـــرت نتائج تلـــك االنتخابات عن 
فـــوز كل مـــن: طالب العمـــل االجتماعي رشـــدي با مســـعود بمنصب رئيس 
المجلـــس، و طالبـــة الصحافـــة ربـــاب كـــردالس بمنصـــب نائـــب الرئيـــس، كـــذا 
طالبـــة اقتصاديـــات التنميـــة ريمـــا الحافز بمنصب المســـؤول عـــن الجمعية 

للطالب. العامـــة 

 وفـــي تصريـــح لرئيـــس المجلس أوضـــح بامســـعود أّن: "المجلـــس الطالبي 
هـــو منبـــر الطـــالب وهـــو حـــق مـــن حقوقهـــم التـــي تكفلهـــا سياســـات 
بـــإدارة  لخدمتـــه ووصلـــه  الطالـــب وجـــاء  كيـــان أساســـه  المعهـــد، وهـــو 
المعهـــد، وتمكينـــه مـــن المشـــاركة الفاعلة فـــي المعهد"،  وعـــن أهداف 
المجلس قال بامســـعود: أهداف مجلســـنا تتمثل بشـــكل رئيـــس في إيصال 
صـــوت الطـــالب للجهـــات المعنيـــة داخـــل المعهد، واالســـهام فـــي تعزيز 
جداراتهـــم القياديـــة والتخصصيـــة لتمكينهم مـــن المشـــاركة الفاعلة في 
المعهـــد والمجتمـــع، إضافـــًة إلـــى صناعـــة مســـاحة حـــرة للطـــالّب للتعبيـــر 
عـــن آرائهـــم ومقترحاتهـــم التطويريـــة بما يســـهم فـــي حل اشـــكاالتهم، 
واالرتقـــاء بالعمليـــة األكاديميـــة والبحثيـــة فـــي المعهـــد، كذلـــك تشـــجيع 
الطـــالّب الدولييـــن علـــى روح المبادرة والتطـــّوع خدمـــًة للمجتمع القطري 

له. ووفـــاًء 
وقالـــت المســـؤولة عـــن الجمعيـــة العامـــة للطالب ريمـــا الحافز: "تشـــتمل 
خطـــة المجلـــس على العديـــد مـــن الفعاليات التي بـــدأ األعضـــاء بالتخطيط 
لهـــا، علـــى الرغـــم من أن المجلـــس الزال فـــي بدايته، ومن أهـــم ما نطمح 
إليـــه فـــي عامنـــا الحالـــي، تعريـــف طـــالب المعهـــد بالمجلـــس وأهدافـــه، 
ليتفاعلـــوا مـــع مختلـــف برامجـــه ومـــن ثـــم نمضـــي ســـويًا لتحقيـــق جميع 

األهداف".
كمـــا قـــال الطالـــب محمـــد خواجـــة وهـــو أحـــد أعضـــاء المجلـــس: "طـــالب 
المجلـــس يمثلـــون طلبـــة معهد الدوحـــة للدراســـات العليا أمـــام إدارتهم، 
وهـــم حلقـــة الوصـــل، وحرصـــت علـــى أن أكـــون جزءًا مـــن المجلـــس بهدف 
توصيل صـــوت الطلبة لإلدارة، وتنظيم الفعاليات التي تســـهم في تطوير 
مهـــارات وقـــدرات الطلبة، ونســـعى من خـــالل المجلس إلى دعـــم األندية 

التي تناســـب طموحـــات ورغبـــات الطلبة".

 وســـيعمل المجلس وفق الخطـــة التي تقّدم بها رئيـــس المجلس، والتي 
تحوي 4 مجاالت  ســـيعمل المركز منـــن خاللها وهي:

صـــوت الطالب والشـــراكات الذكيـــة والمســـؤولية المجتمعيـــة وكذلك بناء 
القـــدرات التخصصيـــة وســـيتم تشـــكيل فريـــق خاص لـــكل برنامج مـــن أعضاء 
المجلـــس بحســـب الميـــول والتجـــارب الســـابقة، وســـيحوي كل فريق من 5 
إلـــى 7 أعضـــاء، حيث يعتبر فريـــق البرنامج هـــو الجهاز التنفيـــذي للبرنامج، 
كمـــا تقوم فرق العمل في المجاالت بالشـــراكة مـــع إدارة المجلس بوضع 
خطـــة تنفيذيـــة لتحقيق الهـــدف العام لكل مجـــال، وتتم بعـــد ذلك متابعة 

وتقييـــم األداء في مختلـــف المجاالت. 

وقـــد أوضـــح أعضـــاء المجلـــس خـــالل لقاءاتهـــم المختلفـــة استشـــعارهم 
لحمـــل المســـؤولية الملقـــاة علـــى عواتقهـــم مؤّكدين بأّنهم ســـيبذلون 
قصـــارى جهودهـــم لتحقيـــق خطـــط عمـــل المجلـــس التـــي تخـــدم الطالب 

األولى. بالدرجـــة 
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عقـــدت إدارة المجلـــس الطالبـــي اجتماعـــا مـــع رئيـــس المعهـــد بالوكالـــة 

الدكتـــور ياســـر معالـــي وذلـــك صبيحـــة يـــوم الثالثـــاء 16 أبريل، اســـتعرضت 

فيـــه أهـــم مجـــاالت عمـــل المجلـــس وأهـــم إنجازاته حتـــى االن. كمـــا تمت 

مناقشـــة تطلعـــات اإلدارة والمجلـــس للعمـــل معـــا لتوفيـــر بيئـــة مالئمـــة 

للطـــالب أكاديميـــا وعلى جميع المســـتويات بمـــا في ذلك الســـعي لراحة 

الطالـــب والحـــد من أية مشـــاكل قـــد تعرقل ســـيرورة تحصيلـــه األكاديمي.

حضـــر االجتمـــاع عـــن المجلس الطالّبـــي رئيس المجلس رشـــدي بامســـعود 

و نائـــب الرئيـــس ربـــاب كـــردالس و رئيـــس الجمعيـــة العامـــة ريمـــا الحافز، و 

أّكـــد رئيـــس المعهـــد على ضـــرورة أن يواصـــل المجلـــس تقديـــم مقترحات 

كثيـــرًا  أعجـــب  كمـــا  بالمعهـــد،  األكاديميـــة  بالعمليـــة  لالرتقـــاء  تطويريـــه 

بـــأداء المجلـــس ومجـــاالت عملـــه و حث علـــى ضـــرورة تمتيـــن الروابط بين 

اإلدارتيـــن بمـــا فيـــه مصلحـــة للطـــالب، واقتـــرح عقـــد اجتماعـــات دورية مع 

المجلـــس لالطـــالع المســـتمر على التطـــورات واالســـتماع للمقترحـــات، كما 

دعـــا المجلس لحضـــور اجتماعات إدارة المعهد لتمكيـــن الطالب من االطالع 

علـــى أهـــم مســـتجدات القـــرارات الرســـمية داخـــل الجهـــاز اإلداري.  كمـــا 

أعـــرب الدكتـــور ياســـر عن اســـتعداد اإلدارة لتقديـــم كافة أوجه المســـاندة 

للمجلـــس ليتمّكـــن مـــن تحقيـــق أهدافـــه وخدمـــة الطـــالّب الذيـــن جـــاء من 

أجلهـــم، وبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود لتهيئـــة األجـــواء الدراســـية المعينة 

علـــى تحقيـــق مســـتويات أكاديميـــة متقّدمة. 

ناقـــش أعضـــاء إدارة المجلـــس عـــددا مـــن النقـــاط األكاديميـــة التـــي مـــن 

شـــأنها أن تؤثـــر إيجاًبـــا على المســـتوى الدراســـي للطالب و منهـــا تمويل 

التخصصـــات  مختلـــف  مـــن  الطـــالب  يحضرهـــا  دوليـــة  لمؤتمـــرات  المعهـــد 

وتخصيـــص جوائـــز و مكافـــآت للطلبة المتفوقيـــن في كلياتهـــم و مجاالت 

تحصيلهـــم األكاديمـــي وأبحاثهـــم األكاديميـــة، باإلضافـــة إلـــى الســـعي 

لتحســـين الخدمـــات المتوفـــرة فـــي المعهـــد. و قـــال الدكتـــور ياســـر : "إن 

إدارة المعهـــد  تفتـــح بابهـــا لســـماع كل المقترحـــات والشـــكاوي المقدمة 

مـــن المجلـــس، وترحب بـــكل ما من شـــأنه أن يســـاهم في تحقيـــق أهداف 

الطلبة". المعهـــد ويخـــدم 

وأوضـــح رئيـــس المجلـــس رشـــدي بامســـعود: "أّن المجلـــس الطالبـــي كان 

إدارة  مـــن  الجميـــع  بتكاتـــف جهـــود  وذلـــك  إلـــى حقيقـــة  وتحـــول  حلمـــا 

المعهـــد وكذا الطـــالب وفـــي مقّدمتهم أعضـــاء المجلـــس، وأّن المجلس 

جـــاء من أجل الطالّب وســـيبقى كذلـــك باعتباره الممثـــل الرئيس لهم أمام 

الجهات المختلفة، شـــاكرًا إدارة المعهد على حســـن تُفهمها واستجابتها 

للمقترحـــات التـــي تقـــّدم بهـــا المجلس مـــن ذي قبل"   

فـــي ختـــام اللقاء أّكـــد الدكتور ياســـر معالي على ضـــرورة عقد لقـــاٍء آخر 

مع إدارة المجلس الســـتكمال مناقشـــة بقيـــة األمور. 

بي تلتقي إدارة المعهد
ّ
إدارة المجلس الطال
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زيارة األردن "بين تنظير القاعة وتطبيق الميدان"

امتـــألت حياتـــي بالتجـــارب المختلفـــة لكـــّن تجربتـــي هـــذه تتمّيز عن 
ســـابقاتها، ولَم ال وهي تروي زيارتي التدريبيـــة للمملكة األردنية 
الهاشـــمية ضمن وفد برنامج ماجســـتير العمل االجتماعي بمعهد 
الدوحـــة للدراســـات العليا. زيـــارٌة عّلمتني الكثير، ومنحتني دروســـًا 
حياتيـــًة ومهنيـــًة قّيمـــة، ســـأحاول جمع قـــواي إليصالهـــا لكم عبر 
ورقتـــي هـــذه، مـــع إيمانـــي بـــأّن كلماتـــي قـــد ال تســـعفني فـــي 
إعطـــاء التجربـــة حّقهـــا، لكّنـــي علـــى يقيـــٍن بأّنكم ستلتمســـون لي 

بعضـــًا من الســـبعين عذرا.

حّطـــت رحالنـــا فـــي المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية وتســـاؤلي الزال 
يشـــغل ذهنـــي: لمـــاذا األردن بالـــذات؟ ضـــاق صـــدري ذرعـــًا بهـــذا 
التســـاؤل فأعلنتـــه علـــى المـــأل فـــي أّول لقـــاٍء لنـــا بقيـــادة العمل 
االجتماعـــي فـــي الجامعـــة األردنيـــة، فـــكان الـــرد: ســـترى اإلجابـــة 
بعينـــك. بـــدأت زياراتنـــا بمركـــز التنمية وخدمـــة المجتمـــع بالجامعة 
األردنيـــة، وهـــو المركـــز الـــذي يـــزّود األردن ســـنويًا بأكثـــر مـــن مئة 
وأربعيـــن ألف ســـاعة تطّوعيـــة عبر طـــالب الجامعة كشـــرط الزامي 
للتخـــّرج. بعدهـــا انتقلنـــا لزيـــارة عّينـــة مـــن المؤسســـات والمراكـــز، 
فهـــذا مركـــز الملكة رانيـــا العبد الله يحـــوي بيتًا صغيـــرًا لرفع وعي 
األطفـــال بالتعامـــل داخـــل البيـــت وخارجـــه، وفيـــه ركـــٌن آخـــٌر للفتية 
والمراهقيـــن، وثالـــٌث لتدريـــب األمهـــات علـــى الرعايـــة الوالدّيـــة، 
ورابٌع لمعالجة المشـــكالت الســـلوكّية بالرســـم والفـــن. وهذا مركز 
منســـوتا لضحايـــا التعذيب وهـــو ثاني مركز في العالـــم بعد المركز 
الرئيـــس بأمريـــكا. وذاك أقـــدم مركـــز فـــي األردن إليـــواء األطفـــال 
مجهولي النســـب، إّنه مركز الحســـين. وهناك ثانـــي مركز متخصص 
فـــي مكافحـــة المخّدرات بالوطن العربي، وهذه مؤسســـة ســـيدة 
الســـالم البطريركيـــة لـــذوي اإلعاقـــة. وهنـــاك مخّيمـــات لالجئيـــن 

الفلســـطينيين والســـورّيين، وغيرهـــا الكثيـــر والكثيـــر مـــن المراكـــز 
والجهـــات النوعّيـــة التي تحظى بعمل اجتماعـــي ممّيز وأخصائيين 
يظهـــُر تمكُّنهـــم مـــن االحتـــكاك بهـــم، وكأّنـــي بهذه المؤسســـات 

ُصّممـــت لتـــرد على تســـاؤلي )لمـــاذا األردن؟(

  أتاحـــت لـــي هـــذه الزيـــارة الميدانيـــة فرصـــة للمقارنـــة والربط بين 
المعرفـــة والتنظيـــر الـــذي تلقيتـــه في قاعـــات الدراســـة بالمعهد 
والتطبيـــق العملـــي، فرأيـــُت تطبيقـــاٍت عملّيـــة ألخالقّيـــات المهنة، 
ورأيـــت أمثلة لتأثيـــراٍت األبعاد الثالثة )الشـــخصي، البيئي، والزمني( 
علـــى ســـلوك الناس. ورأيـــُت تطبيقاٍت وآثـــارٍ لبعـــض النظريات التي 
درســـتها، إضافًة إلى نماذج لألبحاث االجتماعيـــة، وازدادت قناعتي 
بأهمّيـــة العمـــل علـــى مســـتوى السياســـات االجتماعيـــة، إضافـــًة 
إلـــى أهمّيـــة التدّخـــالت المباشـــرة. كمـــا اّطلعت علـــى بعض حمالت 
المناصـــرة. إضافـــًة إلـــى ذلـــك تأّكـــد لـــي ماكنـــت أدعـــو إليـــه دائمًا 
مـــن أن تكـــون لنـــا نظرّيات خاصـــة بنـــا منطلقًة مـــن قيمنـــا ومبادئنا 
وأيديلوجياتنـــا والتنصدم مع ثقافتنا. كمـــا ازدادت قناعتي بأهمية 
تخصصـــي الـــذي أدرســـه )العمـــل االجتماعـــي( والحاجـــة الماّســـة 
له فـــي بلدي اليمـــن والمجتمـــع العربـــي بأكملـــه. وازداد إدراكي 
للّنعـــم التي أمتلكهـــا مقارنًة بغيري مـــن المحرومين الذي فقدوا 
األوطـــان واألحباب ومختلف الممتلكات وأبســـط مطالـــب الحياة كما 
فـــي المخيمـــات، واألطفـــال مجهولـــي النســـب الذين لـــم يعرفوا 
آبائهـــم وال أمهاتهـــم ولـــم يســـعدوا ولـــو للحظـــة باالرتمـــاء في 
أحضانهم. أنهيُت رحلتي ولســـاني يلهج بشـــكر ربي وشـــكر كل من 
تســـّبب فـــي منحنا هـــذه التجربة المتفـــّردة وفـــي المقّدمة قيادة 
معهد الدوحة للدراســـات العليا وعمـــادة برنامج العمل االجتماعي 

وأســـاتذة القســـم والجامعـــة األردنية وزمالئـــي وزميالتي.

تقري�ر الطالب: رشدي بامسعود
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ــــا قليالً عن نفســــك، من هــــو مصطفى  بدايــــة دكتــــور مصطفــــى، حدثن
المنشاوي؟

  اســـمي هـــو مصطفـــي المنشـــاوي، أعمـــل أســـتاذًا مســـاعدًا فـــي 
برنامـــج الصحافـــة بمعهـــد الدوحة للدراســـات العليا، جئـــت إلى معهد 
الدوحـــة قادمـــًا مـــن جامعـــة وستمنســـتر فـــي بريطانيا حيـــث المكان 
الـــذي حصلت فيـــه على شـــهادة الدكتـــوراه، وعملُت فيـــه بالتدريس 
لســـنوات طويلـــة. وقبل ذلك كنُت قد درســـت في مدرســـة الدراســـات 
الشـــرقية واإلفريقيـــة بلندن، المعروفة بــــ SOAS وتحصلت فيها على 
شـــهادة الماجســـتير. خلفيتي العملية هي خلفية صحفية باألساس، 
عملـــُت فـــي الـــــ BBC لمـــدة فاقـــت العشـــر ســـنوات، وقبل ذلـــك كنت 
قـــد اشـــتغلت فـــي عدة وســـائط مختلفـــة فـــي العالم العربـــي منها 
صحيفـــة األهـــرام اإلنجليزيـــة، وعملـــت كذلـــك كملحـــق صحافـــي مـــع 

االتحـــاد األوروبـــي، وبعض شـــركات االستشـــارات فـــي بريطانيا.

حـــدث انتقـــال كبيـــر فـــي مســـيرتي المهنيـــة، وذلـــك بانتقالـــي مـــن 
المجـــال العملي/الصحافـــي إلـــى المجـــال األكاديمـــي/ التدريســـي. 
وهنـــا فـــي معهـــد الدوحـــة تقع علـــى عاتقـــي مهمة تدريـــس بعض 
المـــواد فـــي البرنامج مثـــل تدريس مادة وســـائل اإلعالم عبر وســـائط 
مختلفة، وصحافـــة الفيديو، هذا باإلضافة إلـــى الطرق أو المنهجيات 
المتبعـــة فـــي دراســـة وســـائل اإلعـــالم. وأقـــوم فـــي بعـــض األحيان 
بتدريـــس مـــواد عابـــرة للتخصصـــات مثـــل مـــادة: قضايـــا فـــي دراســـة 

االجتماعية. العلـــوم 

كلمنا عن خرباتك األكاديمية والعملية؟
خبراتـــي األكاديميـــة تشـــمل التدريـــس فـــي معهـــد لمـــدة لعاميـــن، 
وكذلـــك التدريـــس فـــي جامعـــة وستمنســـتر حوالي ثماني ســـنوات، 
وقبـــل ذلـــك كنت قد اشـــتغلت باحثـــًا في كليـــة لندن لالقتصـــاد، وهي 
مـــن الكليـــات المهمـــة والعريقـــة علـــى مســـتوى العالـــم، وهنـــاك 
اكتســـبت خبـــرات رائعـــة أفادتنـــي في مســـيرتي األكاديمية. وتشـــمل 
خبرتـــي األكاديميـــة انتاجـــي البحثـــي، والكتـــب التـــي أصدرتهـــا، لـــدي 
كتابيـــن حتـــى اآلن، وخمـــس مقـــاالت فـــي مجـــالت عالميـــة محكمـــة، 

وأســـعى للمزيـــد فـــي المســـتقبل إن شـــاء الله.

أمـــا فيما يخص خبراتي العملية، فهي تتعلـــق بالعمل في الصحافة، 
نعـــم أقـــوم بتدريـــس الصحافة، لكننـــي قبل ذلـــك عملت -كمـــا ذكرت 
ســـابقًا- فـــي الــــ BBC ألحد عشـــر عامًا، وعملت كذلـــك مدربًا مع "أريج" 
وهـــي مؤسســـة ُتعنى بالصحافـــة االســـتقصائية مقرها فـــي األردن، 
وقمـــت خـــالل تلـــك الفتـــرة بالتدريـــب فـــي بعـــض الـــدول مثـــل مصـــر، 
فلســـطين، اإلمـــارات. وتشـــمل خبراتي العمليـــة أيضًا العمل كمراســـل 
للبـــي بي ســـي فـــي كل من الهنـــد، وليبيا، وســـوريا، ولبنـــان وغيرها 

مـــن الدول.

ــا، كيف تــــرى تجربة  ــ ــــد مــــن الجامعــــات فــــي بريطاني دّرســــت فــــي العدي
التدريــــس فــــي أكــــر مــــن جامعة؟

اعتقـــد أن تجربـــة التدريس في أكثر من جامعة تتعلق بشـــقين: يتمثل 
األّول فـــي الُمـــدرس، أمـــا الثانـــي فلـــه عالقـــة مباشـــرة بالطـــالب. ألن 
عمليـــة التدريـــس فيما يخص الجـــزء األول، أي المـــدرس، يمكن القول 
إنهـــا عمليـــة مســـتمرة، وهذا يعنـــي أننا نتعلـــم باســـتمرار. في هذه 
اللحظـــة أتذكـــر أّول مرة قمـــُت فيهـــا بالتدريس، وكان هنـــاك قدر من 
االرتباك والتخوف، وتســـاؤالت حـــول كيفية التعامل مـــع الطالب... إلخ، 

الدكتور مصطفى المنشاوي لنشرة زاجل: 

" نصيحتي للخري�جني هي أن يتذكروا دائمًا أن أول حلقة في تغي�ري الحياة، 
تبدأ من الذات، الفرد هو الدائرة األولى للتغي�ري"

أجرى الحوار: الطالب دفع اهلل حسن
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ولكن من خالل الممارســـة والتدريب يكتســـب اإلنســـان مهـــارات كثيرة، 
على ســـبيل المثال نتعلم أشـــكال التدريس المختلفـــة، ونتعلم كيفية 
تقديـــم المـــادة التدريســـية بشـــكل ممتـــع، وغنـــي، وكيـــف نجعلهـــا 

ومكثفة. التقديم  ســـهلة 

أما الشـــق الخاص بالطالب فهو يتعلق بنوعية الطالب أنفســـهم، فما 
اكتســـبته مـــن خالل التدريب والممارســـة هـــو أن هناك أنـــواع مختلفة 
مـــن الطـــالب، حيـــث يســـتحيل العثـــور علـــى طـــالب مجتهديـــن دائمـــًا، 
فهنـــاك طالـــب نشـــط، وآخـــر كســـول، وهنـــاك طالـــب يحب المشـــاركة 
وآخـــر ال، وهكـــذا. واعتقـــد أن جزء مـــن االختالف بين الجامعـــات العربية 
والغربيـــة أن الطالـــب عندما يأتي فـــي مرحلة الماجســـتير يعرف ماذا 
يريـــد بالتحديـــد، ال أحد يدرس الماجســـتير بدون تحديـــد أهداف واضحة. 

وبالتالـــي فـــإن هناك اختـــالف بين طالب الماجســـتير هنـــا وهناك.

ــــه  تشــــتغل فــــي دراســــاتك، وأبحاثــــك علــــى تحليــــل الخطــــاب وعالقات
ــا الدافع  باألحــــداث السياســــية واالجتماعيــــة فــــي العالــــم العربي، مــ

وراء هــــذا االشــــتغال؟
أرى أن الدافـــع وراء العمـــل في موضوع الخطاب جاء لثالثة ألســـباب: 
الســـبب األول وهـــو محاولـــة منـــي للربط بيـــن الجزء العملـــي، والجزء 
النظـــري. ويتعلـــق الجـــزء العملـــي بتجربتـــي فـــي العمـــل الصحفـــي، 
حيـــث كنت أتعامل مع الخطاب بشـــكل أساســـي، أما الجـــزء األكاديمي 
فهـــو الســـعي وراء تحليل هـــذا الخطاب، واالشـــتباك مع إشـــكالياته؟ 
وآلياتـــه؟ ويمكـــن القـــول باختصـــار أن الدافع فـــي المقـــام األول كان 

بغية الربـــط بين الجانـــب النظـــري، والعملي.

ســـبب آخـــر لالشـــتغال في هـــذا الموضوع هـــو ندرتـــه، وعـــدم التركيز 
عليـــه بشـــكل واضح فـــي العالـــم العربـــي أو األكاديميا العربيـــة، ربما 
هنـــاك نـــوع من عـــدم االهتمـــام بهـــذا الحقل بمـــا يكفي. أما الســـبب 
الثالـــث فهـــو حبـــي الشـــخصي لموضـــوع الخطـــاب وتحليلـــه، وآلياتـــه، 
وأننـــا دائمـــا نفتـــرض أن الخطاب يكـــون بشـــكل عشـــوائي، ونفترض أن 
خطب الزعماء، والرؤســـاء تكون بشـــكل عشـــوائي، ولكنني أرى أن ما 
يصـــدر منهـــم له إطـــار خاص يمكـــن وضعه فيـــه، وبالتالـــي فهم بيئة 

الشـــخص، ولغة الخطاب وتفســـيره.

ــا بإي�جــــاز عــــن كتابــــك: الدولــــة والذاكــــرة وحرب  ــ دكتــــور مصطفــــى حدثن
ــــر: الحكــــم مــــن خــــالل الخطاب؟ أكتوب

كمـــا يقولـــون: لـــكل كتاب لـــه قصتـــه، وقصة كتابـــي تأتي في ســـياق 
مقولـــة قالهـــا أحـــد السياســـيين المهمين فـــي محاضرة، حيـــث قال: 
"إن مصـــر لـــم تنتصر في حرب أكتوبـــر" فقامت الدنيا، وُطرحت األســـئلة 
مجـــددًا، كيف لـــم تنتصر مصر في حـــرب أكتوبر؟ من هنا كان التســـاؤل 
لمـــاذا يـــرى المصريون حـــرب أكتوبر انتصـــارًا عظيمًا ال يمكن التشـــكيك 

فيـــه؟ ومـــن ثـــم اشـــتغلت علـــى تتبـــع الحقائـــق علـــى األرض لمعرفة 
حقيقـــة هـــذا االنتصـــار وتعريفـــه هـــل هـــو انتصـــارًا أم ال؟ ومـــن ثـــم 
معرفـــة كيـــف تـــم بنـــاء خطـــاب االنتصار هـــذا، وكيـــف تـــم تدعيمه من 

قبـــل الدولـــة حتى يصبـــح خطابـــًا ال يمكن التشـــكيك فيه.

اعتمـــدت فـــي تحليـــل الخطـــاب علـــى مجموعة مـــن اآلليـــات، وطرحت 
عـــددًا من األســـئلة مـــن بينها كيـــف تم أنســـنة هذا الخطـــاب؟ بمعنى 
لصقه بأشـــخاص معينين، مثل الســـادات ومبارك. وبالتالي ال يســـتطيع 
أحد أن يشـــكك فيه، ألن التشـــكيك فيه يعني أنك تشـــكك في صاحبه. 
ويفحـــص الكتـــاب أيضـــًا فـــي مســـألة الديـــن، والخرافـــة، وأحـــاول في 
هـــذه المداخـــالت تفســـير الكيفيـــة التـــي تـــم بهـــا ربـــط خطـــاب الحرب 
بالخرافـــة، ســـواء اإلشـــارة إلـــى الفراعنـــة، أو القصص الديـــن، أو حتى 
اإلشـــارة إلـــى اليهـــود، كل هـــذه العناصر اشـــتغلت علـــى تحليلها من 
أجـــل الوصـــول إلى فكرة مفادها عدم التشـــكيك في خطـــاب االنتصار 
العظيـــم الـــذي أصبـــح أمـــرًا محســـومًا وال يمكـــن وضـــع أي عالمـــات 

اســـتفهام مرتبطـــة به.

بصفتك أســــتاذًا في برنامج الصحافة، ما هي الرســــالة التي يســــعى 
الربنامج؟ إليها 

يســـعى البرنامـــج بشـــكل أساســـي إلـــى ســـد الفجـــوة المعرفية في 
األكاديميـــا العربيـــة، وتتعلق هـــذه الفجوة بفقدان الصلـــة بين ما هو 
أكاديمـــي، ومـــا هـــو عملـــي. فقد تجـــد أســـتاذ إعالم/صحافـــة يقوم 
بتدريـــس االعـــالم لســـنوات طويلـــة دون أن تكـــون لـــه خبـــرة عمليـــة، 
وفـــي نفس الوقت تجـــد صحفيون لديهـــم خبرة عمليـــة دون تقنيات 
الفجـــوة  هـــذه  والمعرفيـــة.  النظريـــة،  واألطـــر  األكاديمـــي،  للبحـــث 
العملية/النظريـــة أعتقـــد أن برنامـــج الصحافـــة فـــي معهـــد الدوحـــة 
يســـعى إلـــى ســـدها من خالل وســـيلتين: األولـــى تتمثل فـــي طبيعة 
األشـــخاص الذيـــن يعملـــون بالبرنامـــج، والوســـيلة الثانيـــة تتمثـــل في 
التنـــوع بيـــن المناهـــج النظريـــة والعملية، حيـــث يســـعى البرنامج إلى 

إكســـاب الطـــالب التقنيـــات النظريـــة، والعمليـــة على حد ســـواء.

ــ�ري العالم،  ــ ــًا أنــــك إذا أردت تغي ــ يقــــول تــــوم ســــتوبارد: "ما زلــــت مؤمن
ــ�ري  ــ تغي الصحافــــة  بإمــــكان  هــــل  وســــريع"  فــــوري  ســــالح  فالصحافــــة 

العالــــم؟ 
بصراحـــة ال توجـــد لـــدّي إجابـــة واضحـــة على هذا الســـؤال، ولكـــن ربما 
تســـتطيع الصحافـــة تغييـــر العالـــم، وربمـــا ال. ولكننـــا علـــى أيـــة حـــال، 
إذا نظرنـــا إلـــى التغييـــر كنمـــوذج تدريجـــي، هنـــا فقط يمكـــن أن يكون 
الصحافـــة دور فـــي تغييـــر العالـــم. أذكـــر عندمـــا كنـــت في ليبيـــا قبل 
ســـقوط القذافـــي، كانـــت هنـــاك إشـــارة علـــى أحـــد الجـــدران مكتـــوب 
عليهـــا: "شـــكرًا قنـــاة الجزيـــرة" وهي إشـــارة واضحة تعبر عـــن أهمية 
الصحافـــة وقدرتهـــا علـــى التغييـــر. بشـــكل أو بآخـــر، تقـــوم الصحافـــة 
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السياســـية،  األحـــداث  ومســـارات  الـــرأي،  اتجاهـــات  علـــى  بالتأثيـــر 
وتوجهـــات المتظاهريـــن. الربيـــع العربـــي مثـــالً، كان دليـــالً على قدرة 

التغيير. علـــى  الصحافـــة 

لكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى، عندمـــا نتحـــدث عـــن موضوعـــات ذات عالقـــة 
بالصحافـــة، مثـــل ملكيـــة الصحافـــة، إذا كانـــت األنظمة هي مـــن تملك 
بعـــض  عليهـــا  وتســـيطر  جهـــة،  مـــن  برســـالتها  وتتالعـــب  الصحافـــة، 
المجموعـــات من جهـــة أخرى، هنا تصبـــح عملية التغييـــر العالم على 

. لمحك ا

عملت صحفيا ومراســــال فــــي هيئة اإلذاعة الربيطانيــــة في لندن، من 
وجهة نظرك الشــــخصية ما هي المبادئ التي تســــهل من ممارســــة 

الصحفي؟ العمل 
أعتقـــد أن مـــن أهـــم المبـــادئ التـــي تســـهل مـــن ممارســـة العمـــل 
الصحفـــي تكمـــن فـــي اإلجابـــة علـــى ســـؤال: لمـــاذا نقـــوم بالعمـــل 
الصحفـــي؟ كما أن فك اإلشـــكالية بيـــن التحرير والتمويل لـــه دور أيضًا 
تســـهيل ممارســـة الصحافـــة، وهـــذا بـــدروه أدى إلـــى وجـــود فكـــرة 
اإلذاعـــات القوميـــة التي لها طابـــع عمومي، حيث ال يوجـــد رقيب، وال 

أحـــد يضيـــق الخنـــاق، والحريـــات علـــى الصحافة.

يقولــــون: حــــني يشــــعر الصحفــــي بالســــياط على رأســــه ت�تســــاقط من 
ــا رأيك؟ يديــــه األقــــالم. مــ

أتفـــق تمامـــًا مـــع هـــذه المقولـــة الرائعـــة، ألن العالقـــة بيـــن النظام 
السياســـي القائـــم، ســـواء كان ســـلطويًا أم ديمقراطيـــًا يؤثـــر بشـــكل 
كبيـــر علـــى ممارســـة العمـــل الصحفـــي، فالصحافة كيفمـــا أراها هي 
جـــزء مـــن الســـياق الثقافـــي والتاريخـــي. تخيـــل عندمـــا آخـــذ الكاميـــرا 
وأقـــوم بتغطيـــة حـــدث علـــى األرض )تخيـــل( مـــدى وعـــي األشـــخاص 
حولـــك،  يتجمعـــون  عندمـــا  يمثلـــوه  الـــذي  والضغـــط  الموجوديـــن، 
ويفرضـــوا عليـــك خطابـــًا معينـــًا، أو الضغـــط علـــى حريتك بـــكل الطرق. 
فهنـــاك دول ال يوجـــد بهـــا خطـــوط واضحـــة للعالقـــة بيـــن الصحفـــي، 

الصحفـــي، والسياســـي. والمجتمـــع، 

تواجــــه الصحافة العرب�يــــة العديد من المعوقــــات والعقبات، برأيك ما 
ــــات التي تواجه الصحافة فــــي عالمنا العربي؟ أبــــرز التحدي

هنالـــك ثالث أنـــواع من المعوقـــات تواجه الصحافـــة العربية، المعوق 
األول هـــو معوق سياســـي، مثـــل مســـاحة الحرية الممنوحـــة، فكلما 
زادت الحريـــة كلمـــا زاد تقبل الـــرأي، والرأي اآلخر. أمـــا المعوق الثاني 
فهو معوق مهني، ألن المشـــكلة الكبيـــرة الموجودة في الصحافة 
تتمثـــل في وجـــود صحفيين مهنيين، فبعض وســـائل اإلعـــالم الغربية 
تذهـــب إلى العالـــم العربي وتقـــوم بعمل مقابالت كثيـــرة جدًا وفي 
النهاية ال تجد الشـــخص المناســـب. وهذا مرتبط حسب رأيي بمستوى 
التعليـــم فـــي البلـــدان العربيـــة، والمخرجـــات التعليمية. أمـــا المعوق 
الثالـــث فهـــو معوق ثقافي في المقـــام األول، بمعنى القدرة على 

تقبـــل الصحفـــي، والصحافـــة باعتبـــار أن لهما مـــن دور مهـــم، ومؤثر 
فـــي المجتمـــع، فالصحافة تمثل ســـلطة رابعة بيد الشـــعب.

كيــــف تقيم تجربتــــك األكاديمية فــــي معهد الدوحة للدراســــات العليا 
اآلن؟ حتى 

كل تجربـــة لهـــا إيجابياتها، وســـلبياتها؛ وأهم ما يميـــز معهد الدوحة 
للدراســـات العليا بيئتـــه األكاديمية الفريدة، وتوفـــر الوقت في بعض 
األحيـــان للقيـــام باألبحـــاث، والدراســـات الشـــخصية. أنا مثـــالً قمت في 
العـــام الماضـــي بنشـــر ورقتيـــن بحثيتين فـــي مجالت علميـــة محكمة، 
باإلضافـــة إلـــى االشـــتغال علـــى الكتـــاب الـــذي أعمـــل عليـــه، ولـــدي 
مشـــروعين إضافييـــن. واألكثـــر مـــن ذلـــك، هـــو وجـــود مســـاحة مـــن 
الحريـــة فـــي العمـــل البحثي علـــى خالف بقيـــة الجامعـــات والمعاهد 
فـــي الوطـــن العربـــي. أنـــا ال أقـــول إن مســـاحة الحريـــة هي مســـاحة 
مثاليـــة، لكن هي مســـاحة أكبر إذا مـــا قارناها بمؤسســـات أخرى في 
المنطقـــة، فأنـــا أقوم بتغطيـــة الموضوعـــات البحثية، وال أحـــد يتدخل 

به. أقـــوم  فيما 

حدثنا عن األعمال غري األكاديمية التي تقوم بها، هواية مثالً؟
هوايتـــي األساســـية هـــي تربيـــة األطفـــال، لـــدّي طفـــالن أوليهمـــا 
أهميـــة كبيـــرة جـــدًا فـــي حياتـــي، حينمـــا أكـــون معهمـــا أكـــون مثـــل 
الطفـــل. باإلضافـــة إلى ذلـــك أنا أفضل مشـــاهدة األفـــالم الكوميدية، 
عندمـــا أفتـــح اليوتيـــوب في الفصـــل تظهـــر كل المقاطـــع الكوميدية 
على الشاشـــة، حينها أفكـــر ماذا يقول طلبتي، ما هذا األســـتاذ الذي 
ال ينفـــك مـــن مشـــاهدة األفـــالم الكوميديـــة؟ شـــخصيًا أراها وســـيلة 

ترفيهيـــة للتخلـــص مـــن ضغـــط العمل.

ما هي نصائحك للطالب الخري�جني؟
نصيحتـــي األولـــى لهـــم هـــي أن يتذكـــروا دائمـــًا أن أول حلقـــة فـــي 
تغييـــر الحيـــاة، تبدأ مـــن الذات، الفـــرد هو الدائـــرة األولـــى للتغيير، إذا 
قـــام الفـــرد بالعمـــل علـــى نفســـه، وتطويرها، ومـــن ثم إضافـــة نقاط 
التمّيـــز الفريـــدة التـــي تميـــزه عـــن اآلخرين، هنـــا فقط يمكنـــه تحقيق 
النجـــاح. وال بـــد مـــن تطويـــر المهـــارات، والخبـــرات. وأنصحهـــم كذلـــك 
بالعمـــل.. العمـــل.. العمـــل. أنـــا أظـــن أن العالـــم العربي بحاجة ماســـة 
إلـــى االهتمـــام بقيمـــة العمـــل، ال يجـــب أن نعلـــق اخفاقاتنا، وفشـــلنا 
على شـــماعة الظـــروف، وأقول لهـــم كما يقول درويـــش: قف على 

ناصيـــة الحلـــم وقاتل.

كلمة أخرية:
فـــي البدايـــة أشـــكر نشـــرة زاجـــل علـــى هـــذه االســـتضافة علـــى أمل 
اللقـــاء بكـــم مســـتقبالً فـــي مســـاحات أخـــرى، وأنتهـــز هـــذه الفرصـــة 
ألهنـــئ زمالئي األســـاتذة، وطالبي، وجميع أســـرة المعهد بمناســـبة 
قـــدوم شـــهر رمضان المبارك "عســـاكم من عواده" وكل ســـنة وأنتم 

بألـــف خير.
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جانب من تخري�ج الفوج الثالث من طلبة معهد الدوحة للدراسات العليا
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فعاليات قادمة
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