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نرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 

استقبال الفوج الثاين من طلبة املاجستري املزدوج يف إدارة األعامل واإلدارة العامة.

قبول 22 طالبا وطالبة يف املاجستري التنفيذي يف اإلدارة العامة.

توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة تنظيم األعامل الخريية ومعهد الدوحة لتعزيز سبل التعاون .

مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يعقد ندوة نقاشية حول: “ الدبلوماسية اإلنسانية”.

الدوحة للدراسات يعقد ندوة نقاشية حول : “األزمة الخليجية من وجهة نظر اقتصادية”.

وحدة   اإلرشاد   األكادميي   واملهني   تنظم   ندوة   حول   إنجازاتها   وأهدافها . 

ملتقى توعوي مشرتك بني مركز الشفلح ومعهد الدوحة للدراسات العليا.

فريق من طالب املعهد يفوز باملرتبة الثالثة يف إحدى املسابقات اإلبداعية.

إقرأ يف هذا العدد

     املؤمتر الدويل لآلداب وعامل الجنوب بسيدين، 23-25 آب /أغسطس 2019    |   الدكتور مولدي األحمر.

     محارضة حول: “التصميم التنظيمي لرشكه فولكس فاجن “ .

      وفد من طلبة زمالة الدوحة يف اللغة العربية والعلوم 

االجتامعية يف زيارة إىل معهد الجزيرة لإلعالم.

     جانب من محارضة الدكتور خالد السليطي يف مقرر “ إدارة 

املوارد البرشية العامة” لطلبة برنامج املاجستري التنفيذي يف 

اإلدارة العامة.

     زيارة  الدكتور عبد السالم أحمد رئيس الجامعة اإلسالمية كرياال 

إىل معهد الدوحة للدراسات العليا.

     زيارة  الدكتور حسن دياب نائب  رئيس الجامعة األمريكية إىل 

معهد الدوحة للدراسات العليا.

نســتضيف يف هــذا العــدد مــن نــرشة                    أســتاذة الفلســفة مبعهــد 
الدوحــة للدراســات العليــا، الدكتــورة إليزابيــث كســاب.

مقاالت
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تدشني استوديو برنامج ماجستري الصحافة يف 

معهد الدوحة للدراسات العليا

      جانب من ورشة   املعايري التشخيصية الخاصة.. إدمان عىل 

املخدرات ضمن محتوى ) اإلضطرابات املتعلقة مبادة واإلدمانية (.
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تدشني استوديو برنامج ماجستري الصحافة يف معهد الدوحة للدراسات العليا

ــاء 17 أيلــول/ ســبتمرب 2019،  ــا، الثالث         افتتــح معهــد الدوحــة للدراســات العلي

اســتوديو اإلنتــاج التلفزيــوين لربنامــج ماجســتري الصحافــة،  وقــد أرشف عــىل 

ــارس  ــور ي ــور الدكت ــاء، بحض ــس األمن ــس مجل ــارة رئي ــي بش ــور عزم ــينه الدكت تدش

ــج  ــاتذة برنام ــات، وأس ــداء الكلي ــة، وعم ــد بالوكال ــس املعه ــايل رئي ــليامن مع س

ــة. ــة واإلداري ــني األكادميي ــن الهيئت ــف م ــه، ولفي ــة وطالب الصحاف

هــذا ويــأيت إطــالق االســتوديو الســتكامل عنــارص البنيــة التحتيــة الالزمــة، التــي 

ــي  ــي والعم ــي والتدريب ــب املهن ــر الجان ــد لتطوي ــرتاتيجية املعه ــن اس ــع م تنب

لــدى طــالب برنامجــي الصحافــة واإلعــالم. 

ويف هــذا الســياق، عــرّب الدكتــور محمــد حــامس املــري، رئيــس برنامــج 

ــاًل: “نحــن ســعداء للغايــة بافتتــاح  الصحافــة، عــن ســعادته بافتتــاح االســتوديو قائ

ــاح  ــأيت افتت ــاف: “ي ــة”. وأض ــج الصحاف ــاص بربنام ــوين خ ــاج التلفزي ــتوديو لإلنت اس

االســتوديو التلفزيــوين، املتزامــن مــع تجهيــز معمــل الصحافــة املوجــود مبعهــد 

الدوحــة، لتعزيــز مهــارات طالبنــا الالزمــة للنجــاح يف عــر يتســم باإلعــالم متعــدد 

ــات”. املنص

وتابــع الدكتــور املــري: “نحــن واثقــون أيًضــا بــأن اســتوديو اإلنتــاج التلفزيــوين 

لربنامــج ماجســتري الصحافــة ســيخدم األهــداف األكادمييــة املتوافقــة مــع رؤيــة 

معهــد الدوحــة ورســالته”، مؤكــًدا أن “االســتوديو وإمكاناتــه التقنيــة ســتوضع 

أيًضــا يف خدمــة أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب مــن خــارج برنامــج الصحافــة، 

ــا يف  ــي يحتاجونه ــراض الت ــن األغ ــا م ــورة أو غريه ــالت املص ــراء املقاب ــواء إلج س

ــة”.  ــة والبحثي ــم األكادميي ــاز مهامته إنج

مــن جهتــه قــال الدكتــور نــواف التميمــي، أســتاذ الصحافــة يف معهــد الدوحــة 

ــة  ــج الصحاف ــة إىل برنام ــة مهم ــكل إضاف ــتوديو سيش ــا، إن “االس ــات العلي للدراس

بشــكل عــام، وســيمكن الطــالب مــن التدريــب العمــي وامتــالك مهــارات حقيقيــة 

تؤهلهــم لاللتحــاق بســوق العمــل بتنافســية عاليــة. كــام يوفــر االســتوديو بيئــة 

ــة”.  ــة وثق ــكل سالس ــل ب ــات العم ــراط يف بيئ ــالب لالنخ ــل الط ــة تؤه ــل حقيقي عم

الخاصــة  املعــدات  بأحــدث  االســتوديو  تجهيــز  “جــرى  أنــه  التميمــي  وأضــاف 

بالتصويــر الداخــي والخارجــي، وأجهــزة املونتــاج، وبرامــج إنتــاج الفيديــو لإلعــالم 

ــد”. ــرتوين الجدي ــالم اإللك ــات اإلع ــف منص ــوين ومختل التلفزي
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استقبال الفوج الثاين من طلبة املاجستري املزدوج يف إدارة األعامل واإلدارة العامة

الدوحــة  معهــد  يف  التنميــة  واقتصــادات  العامــة  اإلدارة  كليــة  عقــدت 

للدراســات العليــا الســبت 21 أيلــول/ ســبتمرب 2019 لقــاًء تعريفيــا للفــوج الثــاين مــن 

الطلبــة املقبولــني يف برنامــج املاجســتري التنفيــذي املــزدوج يف إدارة األعــامل 

واإلدارة العامــة والــذي تبــدأ الدراســة بــه يف 28 ســبتمرب/أيلول 2019، حيــث جــرى 

ــا وطالبــة لاللتحــاق بالربنامــج مــن القيــادات التنفيذيــة يف كل مــن  قبــول 13 طالب

ــاص.  ــام والخ ــني الع القطاع

ــم  ــفة تقدي ــج أن فلس ــر الربنام ــن مدي ــد الصح ــور فري ــتاذ الدكت ــد رصح األس وق

برنامــج املاجســتري التنفيــذي املــزدوج يف إدارة األعــامل واإلدارة العامــة تتســق 

قطــر  لرؤيــة  تحقيقــا   ،2018-2022 الوطنيــة  التنميــة  اســرتاتيجية  أهــداف  مــع 

الوطنيــة 2030، يف رضورة التنويــع االقتصــادي ألنشــطة الدولــة وإعطــاء دور 

ــج  ــز الربنام ــالل تركي ــن خ ــك م ــة، وذل ــداف التنمي ــة أه ــاص لخدم ــاع الخ ــرب للقط أك

عــىل تعزيــز مهــارات التنميــة البرشيــة وبنــاء قــوة عاملــة قامئــة عــىل املعرفــة 

ــع  ــدم املجتم ــا يخ ــية، ومب ــة املؤسس ــاءة والفعالي ــن الكف ــع م ــأنها الرف ــن ش م

ــة. والدول

ــرب  ــذي يقــدم باللغــة اإلنكليزيــة- يعت ــج -وال ــد أشــار الصحــن إىل أن الربنام وق

ــة  ــد الدوح ــه معه ــد أطلق ــام وق ــكل ع ــة بش ــر واملنطق ــه يف قط ــن نوع األول م

لــإلدارة والتكنولوجيــا يف  بالتعــاون مــع املعهــد األورويب  العليــا  للدراســات 

أملانيــا )ESMT BERLIN(، وبــدأت الدراســة بــه العــام املــايض.

لــإلدارة  األورويب  املعهــد  مــن  املقــدم  املــزدوج  الربنامــج  ويجمــع  هــذا 

كليــة  مــع  بالتعــاون  عامليــة،  اعتــامدات  أربــع  عــىل  املتحصــل  وللتكنولوجيــا، 

اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، بــني مجــايل إدارة األعــامل واإلدارة العامــة 

التنفيذيــة. ويســتطيع الطالــب مــن خاللــه الحصــول عــىل درجتـَـي املاجســتري من كال 

املؤسســتني يف غضــون عرشيــن شــهرًا.

ــب  ــي يف املناص ــر الوظيف ــز التطوي ــزدوج إىل تعزي ــتري امل ــدف املاجس ويه

ــاص  ــني الخ ــدة يف القطاع ــة جدي ــارات وظيفي ــح خي ــرتاتيجية ويفت ــة اإلس القيادي

ــط  ــرارات والتخطي ــع الق ــة بصن ــة ذات العالق ــدرات املهني ــزز الق ــي، ويع والحكوم

االســرتاتيجي. 

إدارة  يف  والنجاعــة  العلميــة  األســس  التنفيذيــن  املديريــن  يكســب  كــام 

األعــامل واإلدارة العامــة، إضافــة إىل تنميــة املهــارات والتــدرب عــىل املامرســات 

ــك  ــام، وبذل ــع بينه ــة والتقاط ــة والعام ــة الخاص ــع املصلح ــل م ــة، والتعام الناجح

ــني. ــع كال القطاع ــل م ــادة للتعام ــئ الق يهيِّ
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الدوحــة  معهــد  يف  التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  كليــة  نظّمــت 

للدراســات العليــا الســبت 7 ســبتمرب/ أيلــول 2019 لقــاًء تعريفيــا للفــوج الرابــع مــن 

الطلبــة املقبولــني يف برنامــج املاجســتري التنفيــذي يف اإلدارة العامــة، الذيــن 

اســتكملوا جميــع متطلبــات االلتحــاق يف الربنامــج والبالــغ عددهــم 22 طالبــا 

ــج. ــاق للربنام ــب التح ــن 90 طل ــر م ــني أك ــن ب ــم م ــرى اختياره ــة، ج وطالب

ــّد  ــذي يع ــج وال ــني يف الربنام ــة املقبول ــع للطلب ــو الراب ــوج ه ــذا الف ــرب ه  يعت

أحــد أهــم برامــج املاجســتري التــي تقدمهــا الكليــة، واملصمــم لتعزيــز املهــارات 

ــزة. ــة املتمي ــربات املهني ــن ذوي الخ ــن م ــن التنفيذي ــة للمديري القيادي

ويف كلمتهــا الرتحيبيــة قالــت الدكتــورة هنــد املفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون 

اإلداريــة واملاليــة يف املعهد أن برنامج املاجســتري التنفيــذي يف اإلدارة العامة 

قــد جــرى اســتحداثه اســتجابة للحاجــات التنمويــة يف بنــاء وتطويــر القــدرات 

البرشيــة الوطنيــة يف مجــال اإلدارة العامــة بصفــة عامــة مــن خــالل تأهيــل وإعــداد 

جيــل مــن القــادة القطريــني والعــرب، وموظفــني حكوميــني مهنيّــني متمّكنــني مــن 

ــر واملنطقــة العربيــة. وعــرّبت املفتــاح  ُصنــع السياســات والقــرارات، يخدمــون قَطَ

عــن ســعادتها بالتحــاق الفــوج الرابــع للربنامــج وانعــكاس مــا تعلمــوه مــن علــوم 

ومــا اكتســبوه مــن مهــارات يف دفــع عجلــة تطــور مؤسســاتهم ومجتمعاتهــم”. 

مــن جهتــه أشــار الدكتــور فريــد الصحــن أســتاذ ومديــر برنامــج املاجســتري 

لتزويــد  تصميمــه  جــرى  الربنامــج  هــذا  أن  إىل  العامــة  اإلدارة  يف  التنفيــذي 

املديريــن التنفيذيــني والقياديــني يف منظــامت القطــاع العــام واملنظــامت غــري 

التنفيذيــة لدعــم وتعزيــز مســارهم الوظيفــي  القيــادة  الحكوميــة مبهــارات 

-2018 2022، تحقيقــا  واملســاهمة يف تحقيــق اســرتاتيجية التنميــة الوطنيــة 

لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. ويتوفــر يف هــذا الربنامــج الفرصــة للمامرســني مــن 

ــة  ــة متكامل ــة تعليمي ــتري يف بيئ ــة املاجس ــتكامل درج ــة الس ــربة اإلداري ذوي الخ

وباســتخدام جــدول زمنــي مــرن يأخــذ باالعتبــار قيــود الوقــت وضغــوط العمــل عــىل 

املديريــن التنفيذيــني.

قبول 22 طالبا وطالبة يف املاجستري التنفيذي يف اإلدارة العامة
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وقعــت هيئــة تنظيــم األعــامل الخرييــة ومعهــد الدوحــة للدراســات العليــا 

اإلثنــني املوافــق 16 ســبتمرب 2019 مذكــرة تفاهــم شــملت العديــد مــن البنــود 

لتعزيــز ســبل التعــاون فيــام بينهــم وتحديــد الــرشوط والعنــارص األساســية إليجــاد 

آليــة مشــرتكة بــني الطرفــني يف املجــاالت التدريبيــة املتفــق عليهــا واألنشــطة 

العلميــة ذات العالقــة.  

قــام بتوقيــع مذكــرة التفاهــم يف مقــر معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ، كالً 

مــن الدكتــورة هنــد املفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة واملاليــة وعــن هيئــة 

تنظيــم األعــامل الخرييــة، مديرهــا العــام الســيد ابراهيــم عبداللــه الدهيمــي.

وتضمنــت املذكــرة عــدة مجــاالت للتعــاون منهــا التعــاون العلمــي واملعــريف 

ــوث  ــرتكة كالبح ــات املش ــم الفعالي ــرباء، تنظي ــربة والخ ــادل الخ ــني، وتب ــني الطرف ب

والتدريــب  املشــرتك،  االهتــامم  ذات  واملؤمتــرات  العمــل  وورش  والدراســات، 

العمــي والصيفــي لعــدد مــن طــالب املعهــد وتوفــري التعليــم والتدريــب املهني 

يف مراكــز املعهــد املتخصصــة، ومنــح الشــهادات التدريبيــة حســب األصــول، 

تطويــر املهــارات والقــدرات التنفيذيــة واملهنيــة ملنتســبي الهيئــة واالســتفادة 

ــد. ــة للمعه ــة التابع ــات واملكتب ــز اللغ ــج ودورات مرك ــن برام م

ــي  ــربات الت ــادل الخ ــعى لتب ــي: “نس ــم الدهيم ــيد إبراهي ــال الس ــه ق ــن جانب م

ــة  ــن ناحي ــاين م ــريي واإلنس ــل الخ ــال العم ــا، يف مج ــر بينن ــاون املثم ــزز التع تع

ــا نأمــل املشــاركة يف  والجانــب العلمــي واملعــريف مــن جانــب آخــر ، وأضــاف أنن

عمــل البحــوث والدراســات واملؤمتــرات ذات االهتــامم املشــرتك”.

ــة  ــد الدوح ــرص معه ــاح: “يح ــد املفت ــورة هن ــت الدكت ــياق،  قال ــذا الس ويف ه

ــذي  ــكل ال ــة، وبالش ــات الدول ــف مؤسس ــع مختل ــل م ــا يف التواص ــات العلي للدراس

يهــدف إىل تعزيــز الــرشاكات االســرتاتيجية والفــرص املتاحــة للتعــاون، ســيام 

ــرتك،  ــامم املش ــة ذات االهت ــارات البحثي ــم واالستش ــب والتعلي ــاالت التدري يف مج

ومبــا يخــدم التكامــل املؤســي واملجتمعــي”. وأضافــت املفتــاح:” يســعدنا أن 

منــي قدمــا بتوقيــع هــذه االتفاقيــة مــع هيئــة تنظيــم األعــامل الخرييــة التــي 

تعــد رصحــا يف مجــال العمــل اإلنســاين والخــريي،  ومبــا يحقــق األهــداف املرجــوة 

يف خدمــة الوطــن واملجتمــع مــن خــالل إرســاء تعــاون يف مجــاالت علميــة وبحثيــة 

وتدريبيــة”.

توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة تنظيم األعامل الخريية ومعهد الدوحة لتعزيز سبل التعاون 
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نظــم مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاين مبعهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا، الثالثــاء 24 أيلــول/ ســبتمرب 2019، نــدوة نقاشــية حــول “الدبلوماســية 

ــر  ــدى املق ــات ل ــم السياس ــس قس ــلِم، رئي ــو س ــور هوغ ــلّط الدكت ــانية” س اإلنس

ــم  ــىل أه ــا ع ــوء فيه ــف، الض ــر يف جني ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــي للجن الرئي

الروابــط بــني العمــل الدبلومــايس والعمــل اإلنســاين.

مركــز  مديــر  بــركات،  ســلطان  الدكتــور  قــال  للنــدوة،  األويل  التقديــم  ويف 

ــح  ــا يطم ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــاين: إن معه ــل اإلنس ــزاع والعم ــات الن دراس

العمــل  مبنظومــة  واالرتقــاء  بالتطبيــق،  النظريــة  وربــط  املعرفــة،  لصناعــة 

اإلنســاين، مشــرياً إىل دور املركــز يف بنــاء القــدرات املحليــة، ونــرش ثقافــة 

العاملــي. الســالم 

التــي  النــدوة  يف  باملشــاركة  ســعادته  عــن  ســلِم  هوغــو  الدكتــور  وعــرّب 

حرضهــا عــدد مــن ســفراء الــدول األجنبيــة، مؤكــدا عــىل الــدور الــذي تلعبــه قطــر 

يف املجــال اإلنســاين إقليميًــا ودوليًــا، ومــا متتلكــه مــن إمكانــات تســاعدها 

ــر  ــة قط ــلِم: “إن دول ــاف س ــي. وأض ــع العامل ــا دور يف املجتم ــون له ــىل أن يك ع

ــدأ الدبلوماســية والســالم، ولهــا دور الريــادة يف  لهــا رؤيــة خاصــة، وتعتنــق مب

اإلنســانية”. الدبلوماســية 

وتطــرق ســلِم يف حديثــه إىل البدايــات األوليــة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 

موضحــاً أن بداياتهــا ترجــع إىل أكــر مــن 160 عــام. وأوضــح الدكتــور ســلِم أن 

الدبلوماســية ال تتعلــق بعمــل وزارات الخارجيــة فقــط، وإمنــا بالعمــل اليومــي 

ــراف  ــدول واألط ــع ال ــل م ــك يف العم ــانية، وكذل ــات اإلنس ــاء العالق ــاء وإبق يف بن

املســلحة. وأضــاف ســلِم أن الدبلوماســية اإلنســانية تتعلــق باملفاوضــات يف 

احــرتام  ضــامن  وكيفيــة  الســكانية،  التجمعــات  وحاميــة  األماميــة،  الخطــوط 

القوانــني اإلنســانية، مشــدداً عــىل رضورة أن يكــون هنــاك تأثــري عــىل الــدول 

املســلحة. واملجموعــات 

وأكــد الدكتــور ســلِم عــىل دور الدبلوماســية اإلنســانية يف الســعي نحــو 

تحقيــق عــدة مصالــح تتلخــص يف: العمــل مــن أجــل مصلحــة األشــخاص املتأثريــن 

بالنــزاع، وتحقيــق الوصــول إىل نقــاط االهتــامم واملناطــق املتــرضرة، هــذا فضــالً 

ــل  ــن أج ــك م ــل كذل ــاين، والعم ــدويل اإلنس ــون ال ــة القان ــل يف مصلح ــن العم ع

ــة. ــة الدولي ــة اللجن مصلح

وأوضــح ســلِم أن الدبلوماســية اإلنســانية تكــون فعالــة حينــام تكــون هنــاك 

ــري  ــانية يف تغي ــية اإلنس ــدرة الدبلوماس ــىل مق ــداً ع ــرباء، مؤك ــربة، وخ ــة، وخ أدل

الواقــع عــىل األرض. وانتهــى ســلِم إىل القــول بــأن الدبلوماســية اإلنســانية 

ــة،  ــانية ألي دول ــداف اإلنس ــق األه ــبيل لتحقي ــي الس ــدول، فه ــع ال ــة لجمي مهم

حيــث أن الــدول ال تحقــق أهدافهــا اإلنســانية عــن طريــق املســاعدات اإلغاثيــة 

ــط. فق

مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يعقد ندوة نقاشية حول “ الدبلوماسية اإلنسانية”
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الدوحة للدراسات يعقد ندوة نقاشية حول : “األزمة الخليجية من وجهة نظر اقتصادية”

نظـــــم مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاين مبعهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا، اإلثنــني 23 أيلــول/ ســبتمرب 2019، وبالتعــاون مــع كليــة اإلدارة العامــة 

واقتصاديــات التنميــة نــدوة نقاشــية بعنــوان: األزمــة الخليجية وإشــكالية الســيادة 

مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة، تحــّدث فيهــا الخبــري االقتصــادي الدكتــور ســام حكيــم. 

وتــأيت النــدوة -التــي أقيمــت فعالياتهــا مبقــر املعهــد- يف إطــار سلســلة 

ــز. ــا املرك ــي ينظمه ــة الت ــارضات الدوري ــية، واملح ــدوات النقاش الن

الخليجيــة  الدكتــور ســام حكيــم إىل األزمــة  النــدوة تطــرق  ويف مســتهل 

باألرقــام االقتصاديــة، مشــريا إىل الديــن الخارجــي، وكلفــة التأمــني عــىل القــروض 

الســيادية، ومعــدالت النمــو، وغريهــا مــن املــؤرشات املاليــة، واالقتصاديــة التــي 

تؤكــد عــىل تعــايف االقتصــاد القطــري املدعــوم بسياســة رشــيدة عــىل حــد 

تعبــريه. وأضــاف حكيــم: أن التوزيــع الجغــرايف للصــادرات والــواردات انخفــض مــع 

ــادي  ــري االقتص ــلّط الخب ــة. وس ــالل األزم ــرى خ ــع دول أخ ــع م ــدول، وارتف ــض ال بع

خــالل محارضتــه، الضــوء عــىل معايــري تقييــم أداء االقتصــاد املحــي، موضحــا 

باألرقــام إمكانيــة أن يســّجل النمــو االقتصــادي للعــام الحــايل منــوا بنســبة 2.2% 

ــابقة. ــوام الس ــن األع ع

مــن جانبــه، أشــار الدكتــور عمــرو رجــب، رئيــس برنامــج اقتصاديــات التنميــة 

ــار،  ــة للحص ــار األولي ــن اآلث ــاىف م ــري تع ــاد القط ــة، إىل أن االقتص ــد الدوح مبعه

هــذا فضــالً عــن عودتــه إىل مســار تنمــوي صاعــد عــىل املســتويني التجــاري، 

واملــايل بشــكل يوحــي بوجــود تطــور ملحــوظ يف القطــاع االقتصــادي حاليًــا، 

القريــب. ويف املســتقبل 

هــذا، وأعقبــت النــدوة مســاحة نقاشــية، طــرح فيهــا املشــاركون مجموعــة مــن 

األســئلة تتعلــق بالجانــب االقتصــادي لألزمــة، والرتاجــع يف بعــض القطاعــات خاصــة 

قطــاع العقــارات، هــذا باإلضافــة إىل النقــاش حــول سياســات التكيــف االقتصــادي 

مــع األزمــة.
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وحدة اإلرشاد األكادميي و املهني تنظم ندوة حول إنجازاتها وأهدافها 

تقرير: مهيب الرفاعي

نظمــت وحــدة اإلرشــاد األكادميــي واملهنــي يف معهــد الدوحــة للدارســات 

ــرض  ــا ع ــن خالله ــم م ــية ت ــدوة نقاش ــبتمرب 2019 ن ــول/ س ــاء، 11 أيل ــا، األربع العلي

أهــم إنجــازات وأهــداف الوحــدة، باإلضافــة إىل التســهيالت التــي تقدمهــا الوحــدة 

ــاد  ــاليب، واإلرش ــل الط ــة: العم ــاور رئيس ــة مح ــىل ثالث ــدوة ع ــت الن ــة. وقام للطلب

األكادميــي، والــدورات التــي تقدمهــا الوحــدة لطلبــة املعهــد مبــا يتوافــق مــع 

ــاء شــبارو، مســؤولة وحــدة اإلرشــاد األكادميــي  سياســاته الداخليــة.  وقالــت علي

واملهنــي يف معهــد الدوحــة للدارســات العليــا، إن هــدف النــدوة يتمثــل يف 

ــني  ــة ب ــة العالق ــدة، ورشح نوعي ــادئ الوح ــداف ومب ــن أه ــل ع ــم رشح مفص تقدي

الطلبــة ومرشــديهم األكادمييــني عــىل طــول املشــوار الــدرايس. وأوضحــت 

شــبارو أن أهميــة العمــل الطــاليب تكمــن يف الخــربة التــي يتلقاهــا الطلبــة 

عــىل الصعيديــن البحثــي األكادميــي واملهنــي املجتمعــي مــن خــالل العمــل 

مــع باحثــني وإداريــني يف املعهــد، األمــر الــذي يشــكل إضافــة نوعيــة لحياتهــم 

األكادمييــة واملجتمعيــة. 

التــي  الجلســات  أن  األكادمييــة  االستشــارات  عــن  حديثهــا  يف  شــبارو  وبينــت 

يحرضهــا الطلبــة مــع مرشــديهم األكادمييــني رضوريــة للتأكــد مــن ســري العمليــة 

ــبارو إىل  ــت ش ــا. ونّوه ــزام بحضوره ــة االلت ــىل أهمي ــك ع ــدة بذل ــية مؤك الدراس

أن املعهــد يقــدم عــن طريــق وحــدة اإلرشــاد األكادميــي واملهنــي ورشــات 

ــم  ــح له ــام يتي ــم م ــي لتخصصاته ــتقبل املهن ــة باملس ــف الطلب ــدف إىل تعري ته

فرصــة أكــرب لتعميــق معرفــة تخصصاتهــم وكيفيــة التعاطــي معهــا، مبينــة أهمية 

ورشــات كتابــة الســرية الذاتيــة وجلســات التدريــب قبــل مقابــالت العمــل.  اختتمــت 

النــدوة بأســئلة واستفســارات وجههــا الطلبــة إىل مســؤولة الوحــدة ومتــت 

ــا. ــدة ومبادئه ــة الوح ــع سياس ــق م ــا يتواف ــا مب ــة عليه اإلجاب
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ملتقى توعوي مشرتك بني مركز الشفلح ومعهد الدوحة للدراسات العليا

العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  يف  االجتامعــي  العمــل  برنامــج  نظــم 

بالتعــاون مــع مركــز الشــفلح لألشــخاص ذوي االعاقــة، أحــد املراكــز املنضويــة 

تحــت مظلــة املؤسســة القطريــة للعمــل االجتامعــي، الخميــس، 26 ســبتمرب/أيلول 

ملتقــى توعويــا بعنــوان: اإلعاقــة الذهنيــة النامئيــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

يف مجــال العمــل االجتامعــي. شــارك يف امللتقــى عــدد مــن املختصــني يف 

مجــال اإلعاقــة الذهنيــة مــن مختلــف مؤسســات الدولــة، فضــال عــن حضــور أوليــاء 

ــؤولني  ــن املس ــدد م ــور ع ــا حض ــفلح، وايض ــز الش ــن مرك ــبني م ــض املنتس ــور بع أم

واألســاتذة املهتمــني والطــالب .

وقــد ســلمت الســيدة آللــئ أبــو ألفــني املديــر التنفيــذي ملركــز الشــفلح خــالل 

امللتقــى درع تكريــم إلدارة معهــد الدوحــة تعبــريا عــن التقديــر والشــكر لهــذا 

ــر الشــاوي مديــر إدارة التوعيــة املجتمعيــة  التعــاون املثمــر .وقــام األســتاذ جاب

ــه. ــز وإنجازات ــات املرك ــن خدم ــي ع ــرض تقدمي ــم ع ــفلح بتقدي ــز الش مبرك

تضمــن امللتقــى -الــذي أقيــم مبقــر املعهــد - جلســتني نقاشــيتني، تطرقــت 

األوىل إىل التوجهــات الحاليــة واملســتقبلية يف مجــال دعــم ذوي اإلعاقــة مــع 

األرس، حيــث تناولــت الجلســة تجربــة لــويل أمــر ملنتســب مــن ذوي اإلعاقــة مبركــز 

الشــفلح. ورصــدت التجربــة الصعوبــات التــي يواجههــا ذوي اإلعاقــة فيــام يخــص 

موضــوع الدعــم األرسي، ودمــج األرس يف املجتمــع املحــي. وســلطت الجلســة 

الضــوء عــىل رضورة دمــج بعــض الحــاالت، وذلــك نســبة الختــالف اإلعاقــات مــام 

ــدارس. ــاالت يف امل ــض الح ــرا لبع ــا مبك ــب دمج يتطل

ــج  ــة برنام ــة، خريج ــورا الجمع ــة ن ــت الباحث ــة، تناول ــية الثاني ــة النقاش ويف الجلس

ــول إىل  ــوع الوص ــا موض ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــي يف معه ــل االجتامع العم

خدمــات ريــادة األعــامل مــن وجهــة نظــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأخصــايئ العمل 

االجتامعــي. وتطرقــت الجمعــة إىل كيفيــة وصــول ذوي اإلعاقــة وانخراطهــم 

ــي،  ــر املهن ــألة التطوي ــىل مس ــددة ع ــامل، مش ــادة األع ــة لري ــة املحلي يف البيئ

ورضورة مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــىل التطويــر مهنيــا ومنائيــا بطريقــة 

متكنهــم مــن تكويــن أنفســهم، ومشــاريعهم الخاصــة.

وبهــذه املناســبة، قالــت األســتاذة عليــاء املعاضيــد، مســؤول التدريــب امليــداين 

يف برنامــج العمــل االجتامعــي، إن مثــل هــذه امللتقيــات مهمــة ألنهــا تعمــل 

عــىل تثقيــف، وتوعيــة املجتمــع املحــي بهــذه الرشيحــة، واحتياجاتهــا الخاصــة، 

والــذي ينعكــس بصــورة إيجابيــة عــىل عمليــة دمجهــم وانخراطهــم يف املجتمــع 

بصــورة طبيعيــة. وأضافــت أن السياســات الحكوميــة املتبعــة يف الدولــة تســعى 

لدعــم ذوي اإلعاقــة يف مجــال التوظيــف، وتســهيل دخولهــم إىل ســوق العمــل.
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فريق من طالب املعهد يفوز باملرتبة الثالثة يف إحدى املسابقات اإلبداعية

شــارك طــالب وطالبــات مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يف ماكثــون 

ــة يف  ــن العومل ــالم يف زم ــوان : اإلس ــت عن ــم تح ــذي أقي ــني وال ــس املبدع مجل

جامعــة حمــد بــن خليفــة. ويهــدف املاكثــون الــذي اســتمرت فعالياتــه خــالل 

الفــرتة مــن 19 أيلــول /ســبتمرب إىل 25 أيلــول /ســبتمرب 2019 إىل توطــني أهــداف 

التنميــة املســتدامة، وذلــك باالعتــامد عــىل حلــول مبتكــرة وتطويرهــا وتطبيقهــا 

مبــا يتناســب واملجتمــع املحــي يف دولــة قطــر، ورؤيتهــا الوطنيــة للعــام 2030.

 وقــد فــاز فريــق طــالب املعهــد وهــم: أحمــد الكــاميل وســامية املــريض 

الثالثــة يف هــذا  ونســيبة الســامعي وعدنــان فاضــل وطــالل أحمــد باملرتبــة 

ــة  ــي لعب ــمى ENVO-Game ، وه ــت مس ــاءت تح ــي ج ــم الت ــن فكرته ــون ع املاكث

الكرتونيــة ذات طابــع تنافــي تهــدف إىل الجمــع بــني التعليــم والتوعيــة البيئيــة 

وكذلــك املتعــة. وتســتهدف هــذه اللعبــة طــالب الثانويــة العامــة والجامعــات يف 

دولــة قطــر بدرجــة أوىل عــن طريــق خلــق جــو تنافــي يهــدف بدرجــة أساســية 

إىل الحفــاظ عــىل البيئــة، مــن خــالل نــرش ثقافــة ترشــيد االســتخدام واعــادة 

التدويــر، وعــرب أنشــطة يقــوم بهــا املشــاركون وينرشوهــا عــىل وســائل التواصــل 

ــع. ــاط املجتم ــني أوس ــايب ب ــري ايج ــع تأث ــي لصن االجتامع

بهــذه املناســبة، علّــق الطالــب طــالل أحمــد، قائــد فريــق EVIRONIZERS عــن هــذا 

الفــوز والتكريــم قائــال: “ تــأيت هــذه املســابقات واملؤمتــرات النوعيــة التــي تتميز 

بهــا دولــة قطــر لتضيــف للشــباب فرًصــا جوهريــة مــن شــأنها أن تصقــل مهاراتهــم 

يف مجــاالت عديــدة حســب اهتاممــات الشــباب، وادعــوا أصدقــايئ وزمــاليئ يف 

املعهــد إىل االنخــراط اإليجــايب يف مثــل هــذه املشــاركات املجتمعيــة لتطويــر 

التعليميــة،  أمــام بقيــة املؤسســات  الــذات أوالً ومتثيــل املعهــد ومنتســبيه 

واالســتفادة القصــوى مــن تجربــة الدراســة يف بلــد كريــم وزاخــر بالخــري مثــل 

دولــة قطــر”. 
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 الدكتورة إليزابيث لنرشة زاجل: “تجربتي يف معهد الدوحة هي تجربة فريدة من نوعها”

أجرت الحوار: جيزيل يازجي، طالبة بربنامج الصحافة.

راســلُت الدكتــورة إليزابيــث كســاب، وهــي أســتاذة فلســفة يف معهــد الدوحــة 

وكلــامت  لطيفــة  بابتســامة  مبكتبهــا  فاســتقبلتني  املقابلــة  بهــذه  للقيــام 

الدكتــورة عــن تجربتــي يف املعهــد  بــدء املقابلــة ســألتني  إيجابيــة، وقبــل 

وخلفيتــي واهتاممــايت، وأظهــرت اهتامًمــا يعــرب عــن شــخصيتها، وتواضعهــا، 

ودار بيننــا الحديــث التــايل:

دكتورة إليزابيث، عرفينا قليالً عن نفسك وعن خلفيتك األكادميية؟

تحّصلــت عــىل شــهاديتّ البكالوريــوس واملاجســتري يف الفلســفة مــن الجامعة 

األمريكيــة يف بــريوت ثــم التحقــت بجامعــة “فريبــورغ” يف ســويرسا لدراســة 

الدكتــوراه. بــدأ اهتاممــي بدراســة الفكــر العــريب والفلســفة العربيــة املعــارصة 

بعــد أن الحظــت قلــة معرفتــي بثقافــات الخلفيــة التــي قدمــت منهــا، فقــد أمتمــت 

جميــع دراســايت الســابقة بلغــاٍت أجنبيــة، فنــام لــدي فضــول الكتشــاف مجتمعــي 

وخلفيتــي ورغبــت بتعميــق بحثــي يف الفكــر العــريب. بعــد أن أنهيــت دراســات مــا 

بعــد الدكتــوراه يف أملانيــا، قِدمــت إىل الجامعــة األمريكيــة يف بــريوت ودرّســت 

والفــن  األدب  نفــي  أعلّــم  وبــدأت  ســنوات  عــرش  ملــدة  الغربيــة  الفلســفة 

والفلســفة العربيــة عــن طريــق قــراءة الكتــب واستشــارة ذوي الخــربة إىل أن 

أصبــح لــدي صــورة عامــة عــن هــذا املجــال، وأمثــر هــذا الجهــد كتابــاً بعنــوان: الفكــر 

العــريب املعــارص. أمــا اليــوم فإننــي أصــّب اهتاممــي يف الفلســفة العربيــة 

املعــارصة وأعمــل عــىل إصــدار كتــاٍب يرســم بعــض معــامل هــذا الحقــل. 

ــتاذة  ــِت كأس ــروت، عمل ــة يف ب ــة األمركي ــك يف الجامع ــة إىل عمل باإلضاف

زائــرة يف كل مــن جامعــة كولومبيــا وييــل وبــراون يف أمريــكا. مــا املميــز يف 

معهــد الدوحــة باملقارنــة مــع تجربتــك الســابقة بالتدريــس؟ 

تجربتــي يف معهــد الدوحــة هــي تجربــة فريــدة مــن نوعهــا وذلــك لعــدم 

وجــود منــط معــروف لهيــكل الطــالب فطالبنــا قادمــون مــن خلفيــات وبلــدان 

ــذا  ــة وه ــاليب مختلف ــات وأس ــتخدمون لغ ــًدا، يس ــة ج ــة متنوع ــات أكادميي وثقاف

التنــوع يفــرض عــىل املــدرس إيجــاد لغــة جديــدة للتفاعــل مــع الطــالب. التدريــس 

عمليــة تفاعليــة وليســت تلقينيــة وبالتــايل أنــا كمدرســة عــّي أن أعــرف مــن هــم 

طــاليب ومــا هــي خلفيتهــم؟ ففــي الجامعــة األمريكيــة يف بــريوت مثــالً؛ معظــم 

ــابه إىل  ــم متش ــتواهم يف التعلي ــابهة ومس ــات متش ــن بيئ ــون م ــالب قادم الط

ــا اخــرتاع لغــة جديــدة وأســاليب  حــٍد مــا، أمــا هنــا يف معهــد الدوحــة مطلــوب مّن

تواصــل تناســب كل صــف بتنــوع طالبــه واختالفاتهــم وهــذا أيًضــا ينطبــق عــىل 

ــا  ــوا منه ــي قدم ــات الت ــات ألن الخلفي ــني واملدرس ــاليئ املدرس ــع زم ــل م التواص

ــاً.  ــة أيض ــة ومتنوع مختلف

الناحيــة الثانيــة التــي متيــز معهــد الدوحــة هــي الحاجــة الخــرتاع مناهــج جديــدة 

باللغــة العربيــة ليســت موجــودة ومنظمــة كــام هــي الحــال يف الجامعــات 

األمريكيــة. تطبيــق املناهــج التــي كنــت قــد درّســتها ســابقاً غــري ممكــن ألن 

بالبحــث  العربيــة  اللغــة  عــىل  الرتكيــز  هــو  واملطلــوب  مختلفــني  املتلّقــني 

والكتابــة، لذلــك عــىل األســاتذة التفتيــش عــىل نصــوص عربيــة جديــدة وبالتــايل 

اخــرتاع منهــج تعليمــي يناســب تجربــة املعهــد املميــزة وتجميــع مدّونــات 

عربيــة يف مختلــف العلــوم االجتامعيــة، واإلنســانية، وهنــا يكمــن التحــدي وهــو 

ــا. ــن نوعه ــدة م ــرة وفري ــد مثم ــي يف املعه ــل تجربت ــا يجع م

ــن  ــن ب ــف تقارن ــروت، كي ــة يف ب ــة األمركي ــتر يف الجامع ــِت املاجس درس

ــة؟ ــد الدوح ــتر يف معه ــالب املاجس ــة ط ــن تجرب ــك وب تجربت

يف الجامعــة األمريكيــة، كان لدينــا مقــرر واحــد لتعلــم الفلســفة اإلســالمية 

لكــن الطابــع اإلجــاميل كان تعلــم الفلســفة والفكــر الغــريب، واالنخــراط يف 

النقاشــات الغربيــة. أمــا معهــد الدوحــة فهــو منفتــح أكــر عــىل قضايــا الواقــع 

ــة. ــات العربي ــراء النقاش ــدف اىل إث ــريب ويه ــر الع والفك
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يعتــرب معهــد الدوحــة مــن أوىل التجــارب التــي جمعــت طــالب الوطــن العــريب من 

كل صــوب يف مــكاٍن واحــد، برأيــك مــا تأثــر هــذا التنــوع عــى عمليــة التدريــس 

وعــى إحــداث تغــر بعيــد املــدى يف وطننــا العــريب؟

املعهــد قــام بجمــع شــباب الوطــن العــريب، وهــم مــن قامــوا بالثــورات العربيــة، 

ــة  ــة عظيم ــد فرص ــي يف املعه ــل تدري ــا يجع ــذا م ــرتكة وه ــوف مش يف صف

ــة  ــة مهم ــا فرص ــام أنه ــم. ك ــث معه ــابات والبح ــباب والش ــؤالء الش ــاف ه الكتش

للتالقــي والتعــرّف وكــرس الصــور النمطيــة خاصــًة أن الواقــع العــريب ال يتيــح 

ذلــك بســهولة. بالنســبة للتأثــري عــىل املــدى الطويــل، فأنــا أعتقــد أن الكثــري مــن 

ــد  ــار املعه ــن مث ــدة ولك ــة واع ــدة نقديّ ــكار جدي ــون بأف ــن يتخرج ــالب املميزي الط

ــد.  ــدى البعي ــىل امل ــريًا ع ــا وتأث ــتزداد نضًج س

مــا رأيــك يف املعيشــة يف الدوحــة؟ وهــل تجدينهــا مــكان غنــي بالفــرص 

الجــدد؟  للمتخرجــن 

لطاملــا ظننــت أن الخليــج هــو مــكان يســتحق االكتشــاف والتجربــة. التغيــريات 

واإلنجــازات الكبــرية التــي حدثــت يف فــرتة قصــرية نســبيًا يف الخليــج يجعلــه 

مــكان مثــري لالهتــامم واملراقبــة لطــرح األســئلة ومحاولــة فهــم هــذه التغيــريات 

الراديكاليــة. وجــود فكــر وفــن واهتــامم كبــري بالتعليــم وبنــاء املؤسســات يجعــل 

ــان.  ــري اإلنس ــة ت ــج تجرب ــة يف الخلي املعيش

بالنســبة للفــرص املتاحــة للطــالب املتخرجــني، لألســف وصــل التوتــر الــذي يعيشــه 

العــامل إىل منطقــة الخليــج وعــىل الرغــم مــن هــذا مازالــت حالــة هــذه املنطقــة 

أفضــل مــن العديــد مــن الــدول العربيــة األخــرى وهــو مــا يدفــع املتخرجــني للبحــث 

عــن فــرص عمــل هنــا بــدل العــودة إىل بالدهــم. هــدف املعهــد، وهــو مــا تكلــم 

عنــه الدكتــور عزمــي ســابًقا، هــو تأهيــل هــؤالء الطلبــة للعــودة والعمــل يف 

بلدانهــم لكــن مــع األســف بهــذه الظــروف القاســية ال ميلــك الكثــري مــن الشــبان 

والشــابات هــذه اإلمكانيــة. 

ــاب عــام 2013،  ــزة الشــيخ زايــد للكت فــاز كتابــك “الفكــر العــريب املعــارص” بجائ

وكتبــت مــن بعــده كتــاب تحــت عنــوان “التنويــر عشــية الثــورة”. حدثينــا عــن 

فحــوى الكتــاب األخــر وعــن اهتامماتــك الحاليــة واألبحــاث القادمــة؟ 

ــر  ــات التنوي ــل لنقاش ــق وتحلي ــة توثي ــو عملي ــورة” ه ــية الث ــر عش ــاب “التنوي كت

التــي دارت يف القاهــرة ودمشــق خــالل العرشيــن عامــاً التــي ســبقت عــام 2011. 

ــابقة  ــرتة س ــر يف الف ــات التنوي ــي أن نقاش ــاب ه ــذا الكت ــات ه ــم خالص ــدى أه إح

الذكــر ركــزت عــىل املطالبــة بنــوع مــن اإلنســانوية السياســية، وامللفــت هــو 

وجــود نقــاط مشــرتكة بــني هــذه املطالبــات ومــا طالبــت بــه الثــورات العربيــة مثــل 

ــان.  ــانية اإلنس ــان وإنس ــة اإلنس كرام

ــورات  ــد الث ــالل وبع ــل وخ ــرت قبي ــي ظه ــة الت ــات الفكري ــة النقاش ــي متابع تهمن
ــا هــي املنعطــف الدراماتيــي  العربيــة وأحــد املواضيــع التــي أعمــل عليهــا حاليً
يف آب 2013. خــالل هــذه الفــرتة، بــدأ الهجــوم الكيميــاوي يف ســوريا والــذي مل 
يقابــل بــأي ردع كــام حصلــت، يف الفــرتة نفســها، مذبحــة رابعــة ووصــل الســيي 

إىل الحكــم وُشــلّت الثــورة يف القاهــرة. 

أعمــل حاليًــا كــام ذكــرت عــىل توثيــق نقاشــات الفلســفة العربيــة املعــارصة 
كمحاولــة لرتســيم هــذا الحقــل ووضــع تعريــف بانورامــي لــه. ال يوجــد كتــب تجمــع 
ــن فرصتــي  ــتفيد م ــا أس ــكاٍن واحــد وأن ــا وتصنفهــا يف م ــذه األفــكار وتنظمه ه
يف تعليــم هــذا املقــرر باللغــة العربيــة لطــالٍب عــرب لنتبــادل املعرفــة واألفــكار 

ــويًة.  ــل س ــف الحق ونكتش

من هي إليزابيث خارج املجال األكادميي والتعليمي؟ ما هي هواياتك؟ 

اإلســالمي  الفــن  متحــف  ومنهــا  واملتاحــف  املعــارض  أزور  كثــريًا،  الفــن  أحــب 
ومتحــف قطــر الوطنــي واملتحــف أو املتحــف العــريب للفــن الحديــث، وأهتــم 
ــق  ــفر إىل مناط ــب الس ــارص. أح ــريب املع ــن الع ــريب والف ــر الع ــني الفك ــط ب بالرب
مختلفــة مــن العــامل مثــل الهنــد والبحريــن وإيــران وتركيــا وتثــري اهتاممــي حــركات 
التحــرر والبحــث عــن كرامــة اإلنســان ال ســيام يف البلــدان التــي تتعامــل مــع أنظمــة 

ــة.  ــالد العربي ــم الب ــم معظ ــي تحك ــك الت ــبيهة بتل ــة ش قمعي

أحــب أيًضــا الجلــوس لوحــدي يف هــدوء دون تخطيــط أو تفكــري بهــدف معــني ألترك 
ــا  ألفــكاري حريــة كاملــة. ميكــن اعتبــار هــذه الهوايــة متجيــًدا للكســل وهــو أحيانً
كســٌل مثمــر.  فالفــراغ مهــم للتأّمــل واإلبــداع، ولــو كان لــدي خيــار تســمية نفــي 
اســاًم وصفيًــا كــام كان متبًعــا لــدى ســّكان أمــريكا األصليــني ألطلقــت عــىل نفــي 

.)Sitting Soul( ”اســم “الــروح الهادئــة

مباذا تنصحن الطالب الجدد يف معهد الدوحة؟ 

تركــزوا عــىل  نامــوا جيــًدا وكلــوا جيــًدا وال  التجربــة “ماراثــون”.  اعتــربوا هــذه 
الســلبيات بــل حاولــوا االســتفادة مــن كل مــا يقدمــه املعهــد ومــن إمكانيــة 
التواصــل املتاحــة مــع األســاتذة والطــالب اآلخريــن يف هــذه الفــرتة القصــرية مــن 

الوقــت.

https://cup.columbia.edu/book/enlightenment-on-the-eve-of-revolution/9780231176330
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املؤمتر الدويل لآلداب وعامل الجنوب بسيدين، 23-25 آب /أغسطس 2019

د. مولدي األحمر / أستاذ علم االجتامع

حــى يل صديــق فرنــي، دكتــور يف الفيزيــاء يعمــل بالرشكــة الفرنســية للكهربــاء، أنــه 

قــدم ذات مــرة مقرتحــا للمشــاركة يف مؤمتــر دويل بنيويــورك لكــن مقرتحــه رفــض. فــام كان 

مــن املســؤولني يف الرشكــة إال أن أرصوا عــىل إرســاله للمشــاركة دون ورقــة، طالبــني منــه أن 

يطلــع عــىل النقــاش الدائــر هنــاك وعــىل املســتوى األكادميــي للمؤمتــر، فــام بالــك أن تقبــل 

ــة  ــبه مجهول ــي ش ــا ه ــدر م ــامل بق ــن الع ــة م ــع يف منطق ــر يق ــارك يف مؤمت ــك وتش ورقت

بالنســبة للعــامل العــريب يتهيــأ أهلهــا للقيــادة االقتصاديــة والتكنولوجيــة للعــامل. 

مل أزر مــن قبــل جامعــة آســيوية غــري رشق أوســطية، ولذلــك كنــت عــىل شــغف كبــري 

ــروس  ــي املغ ــخ االجتامع ــات، ذات التاري ــذه الجامع ــدى ه ــة يف إح ــواء العلمي ــة األج مبعرف

غرســا مــن طــرف بريطانيــا يف عــامل آســيا الشاســع الــذي يختنــق دميغرافيــا ويضــج بالحيــاة 

يف اآلن ذاتــه. 

ــور  ــن منظ ــت م ــي تناول ــي الت ــا ورقت ــت فيه ــدة يل قدم ــة جي ــت فرص ــا كان ــة أنه والحقيق

ــتغال  ــورة، مس ــالل الث ــت خ ــية كتب ــات تونس ــة يف رواي ــاين الكرام ــيو-أنروبولوجي مع سوس

الفرصــة للتعريــف مبعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وباملركــز العــريب لألبحــاث ودراســة 

ــوراته.  ــن منش ــا م ــر بعض ــم املؤمت ــذي نظ ــات ال ــم اللغ ــت قس ــذي أهدي ــات ال السياس

ــع نقــاط تتعلــق  ــا مضمــون ورقتــي التــي ســتنرش الحقــا، وســأتكلم يف أرب ــاول هن ــن أتن ل

ــاركني يف املؤمتــر.  ــني املش ــي جــرت ب ــه مــن النقاشــات الت مبــا غنمت

الشباب واللغات

ــر دون  ــي أن مت ــي ال ينبغ ــات الت ــن املالحظ ــاركني. م ــع املش ــص مجتم ــة األوىل تخ النقط

ــني  ــن الباحث ــة م ــة مهم ــاك نخب ــح أن هن ــاركني. صحي ــبايب للمش ــع الش ــا الطاب ــف عنده التوق

ــارضة  ــت ح ــبابية كان ــة الش ــن الفئ ــكار، لك ــرض األف ــكالم وع ــث وال ــني يف البح ــار املتمرس الكب

بقــوة، ومــن كل بلــدان آســيا الجنوبيــة. إن دالالت هــذه الظاهــرة عديــدة وعميقــة ولكــن 

ــح  ــيوي أصب ــي اآلس ــع األكادمي ــي أن املجتم ــري، ه ــة نظ ــن وجه ــالق، م ــىل اإلط ــا ع أهمه

منتجــا للباحثــني الشــبان ومشــجعا لهــم، وأنــه يســري عــىل خطــى املجتمعــات الجديــدة 

ــط الــذي رســخ تاريخيــا يف أغلــب الثقافــات بــني  ــا الرتاب ــا وعملي املتقدمــة التــي فكــت ذهني

متغــري الســن ومتغــري املهــارة الفكريــة واليدويــة. هنــا يتقــدم تعلــم املهــارات برسعــة، وال 

ــة.  ــاب أدوات الصنع ــه باكتس ــرتف ل ــرا يك يع ــاب )ة( ده ــر الش ينتظ

النقطــة الثانيــة تتعلــق بانفتــاح مجتمــع الباحثــني عــىل لغــات متعــددة. مقارنــة بالجامعــات 

الغربيــة العريقــة تُعتــرب جامعــة ســيدين جديــدة نســبيا، وهــي ال متلــك تاريــخ فرنســا أو 

ــح  ــو أن املؤمتــر فت ــاه ه ــن املثــري لالنتب ــة. لك ــا يف تدريــس اللغــات األجنبي ــا أو بريطاني أملاني

ــض  ــى ببع ــا حت ــة، وعملي ــية والعربي ــة والفرنس ــم باإلنجليزي ــني للتكل ــال للمتدخل ــميا املج رس

ــم  ــارضة تتكل ــة ح ــة علمي ــد مجموع ــل يج ــا متدخ ــم فيه ــرة يتكل ــة. ويف كل م ــات املنطق لغ

لغتــه. كانــت اللغــة اإلنجليزيــة األكــر اســتعامال لكــن كانــت هنــاك مجموعــة علميــة فرنكفونيــة 

وعربيــة مثــرية للدهشــة يف آســيا التــي يراهــا الغــرب معقــدة. وهــذا يعنــي أن آســيا تــرى 

ــه كذلــك. العــامل متعــددا ومتنوعــا وتعمــل عــىل التعامــل معــه عــىل أن

األبوريجان واملعرفة وجرح الرشعية

النقطــة الثالثــة تخــص أســرتاليا تحديــدا، لكــن صداهــا مــرتدد ومنتــرش يف شــامل وجنــوب 

أمريــكا سياســيا ومعرفيــا، ولــه تأثــري واســع عــىل الكيفيــة التــي تطــرح بهــا بعــض القضايــا يف 

العــامل،

 إنهــا عقــدة الســكان األصليــني: “األبوريجــان”. خــالل أغلــب فــرتات املؤمتــر جــرى تنــاول 

موضــوع الذاكــرة واألدب والفــن “األبوريجــاين” بوصفــه يعــرب عــن هواجــس هوياتيــة وتاريخيــة 

وحقوقيــة. وميكــن القــول بالنســبة ألســرتاليا، حيــث محــق املســتعمرون يف القرنــني 18-19 

قســام كبــريا مــن ســكان القــارة، أن املشــكل األســايس هــو مشــكل رشعيــة حضــارة “البيــض” 

عــىل حســاب الســكان األصليــني.

مــن الناحيــة املعرفيــة نعــرف أن هــذه القضيــة العميقــة يف الوجــدان والذاكرة واملؤسســات 

ولــدت نظريــات ومفاهيــم ترســخت يف حقــول العلــوم اإلنســانية، تتعلــق باالندمــاج وعالقــات 

الجامعــات االثنيــة والثقافيــة ببعضهــا، وبنظريــات التنــوع والتعايــش والتقاطــع الثقــايف 

ــح الــذي يســعى ملســاعدة  ــا إال أن نحــي الفكــر املنفت ــخ، وال ميكــن هن واالعــرتاف باآلخــر... إل

املجتمــع عــىل التفكــري يف ذاتــه وتجــاوز مشــاكله. لكنــه علينــا أن نعــرف أيضــا أن هــذه 

النظريــات واملقاربــات تتجــول يف العــامل، ومنهــا العــامل العــريب تحديــدا، عــرب طــالب العلــم 

ومراكــز البحــوث والجامعــات، األجنبــي منهــا واملحــي. وعليــه يصبــح جديــر بــكل باحــث االنتبــاه 

إىل أن نقــل هــذه النقاشــات لفهــم ســياقات تاريخيــة مختلفــة دون انتبــاه إىل األصــول 

اإلبســتيمولوجية لهــذه الظاهــرة املعرفيــة، ونقدهــا بعمــق، ميكــن أن يضلــل وينتــج الــال 

ــة.  معرف

إعادة تعريف الذات واألشياء

النقطــة األخــرية، وهــي رمبــا األكــر إثــارة، طرحتهــا املحــارضة الختاميــة التــي أســندت –

ــم  ــوب”: براداي ــن الجن ــارضة كان “نح ــوان املح ــني. عن ــن الص ــث م ــا- إىل باح ــت أيض ــذا ملف وه

ــذه  ــا يف ه ــري حق ــة” )Zhao Baisheng(. املث ــة العاملي ــات األدبي ــامل للدراس ــد جنوب-ش جدي

املحــارضة، التــي مــن املفــرتض أنهــا ترســم تعريفــا أوليــا ملعــامل الربدايــم األديب الجديــد، 

بــدأت بعــرض اســتثامرات الصــني يف إفريقيــا ويف مناطــق أخــرى مــن جنــوب الكــرة األرضيــة!! 

ــرة  ــون فك ــف ملضم ــادة تعري ــدد إع ــيا بص ــا يف آس ــدرك أنن ــتمع أن ي ــكل مس ــن ل ــم ميك ــن ث م

الجنــوب. مل تعــد العالقــة تصــاغ بعبــارة “شــامل-جنوب”، كــام روج لذلــك العــامل الغــريب 

طيلــة عقــود، بــل ب “جنوب-شــامل”. نحــن هنــا يف معمــل تاريخــي لبنــاء مركــز جديــد للعــامل، 

ــارش  ــكل مب ــرب بش ــدة تع ــرى جدي ــاج أخ ــة، وإنت ــم القدمي ــني املفاهي ــة مضام ــادة صياغ وإلع

عــن ديناميكيــة الســياق التاريخــي الحــايل يف هــذه املنطقــة مــن العــامل. ومــن يبــدو أنــه 

ــا الــدرس الحاســم، وهــو أن إعــادة  أخــذ عــىل عاتقــه هــذه املهمــة؟ إنهــا الصــني! يبقــى لن

تســمية األشــياء وإنتــاج التمثــالت واملفاهيــم والعبــارات ليســت مجــرد عمليــة معرفيــة رصفــة؛ 

إنهــا صــدى للقــوة وللقــدرة عــىل التأثــري يف األذهــان واألشــياء... وذلــك هــو طريــق التحــرر 

ــي. ــتالب الوع ــة واس ــن الهيمن ــاري م الحض
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ــرتاد  ــة هل ــن،  للمتحدث ــس فاج ــه فولك ــي لرشك ــم التنظيم ــول: التصمي ــارضة ح ــن مح ــب م جان

دوروثيــا ، عضــو يف مجلــس إدارة فولكــس فاجــن،  ومســؤولة عــن النزاهــة والشــؤون القانونيــة
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وفــد مــن طلبــة زمالــة الدوحــة يف اللغــة العربيــة والعلــوم االجتامعيــة يف زيــارة إىل معهد   

ــة ــدورات التدريبي ــج وال ــى الربام ــالع ع ــالم لالط ــرة لإلع الجزي



العدد 34  -   أيلول/ سبتمبر 2019

16

جانــب مــن محــارضة الدكتــور خالــد الســليطي يف مقــرر “ إدارة املــوارد البرشيــة العامــة” 

ــة ــذي يف اإلدارة العام ــتري التنفي ــج املاجس ــة برنام لطلب
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ــد  ــرياال، إىل معه ــالمية ك ــة اإلس ــس الجامع ــد رئي ــالم أحم ــد الس ــور عب ــارة الدكت ــن زي ــب م جان

ــد  ــس املعه ــايل رئي ــيلامن مع ــارس س ــور ي ــى بالدكت ــث التق ــا، حي ــات العلي ــة للدراس الدوح

بالوكالــة، وبحضــور الســيد عــي الكعبــي مديــر إدارة االتصــاالت والعالقــات الخارجيــة. وقــد جــرى 

ــني. ــني الطرف ــاون ب ــبل التع ــث س بح

جانــب مــن    زيــارة    الدكتــور   حســن   ديــاب   نائــب    رئيــس   الجامعــة   األمريكيــة   إىل   معهــد  

ــا .   الدوحــة   للدراســات   العلي
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جانــب مــن ورشــة بعنــوان: املعايــري التشــخيصية الخاصــة.. إدمــان عــى املخــدرات ضمــن محتوى 

) اإلضطرابــات املتعلقــة مبــادة واإلدمانية (
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إعالنات
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إعالنات
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