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نرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 

شانتال موف تحارض يف معهد الدوحة عن “الشعبوية وتحوالت السياسة املعارصة”.

االجتامع العارش ملجلس أمناء معهد الدوحة.

معهد الدوحة للدراسات العليا يختتم ورشة عمل “ الشعبوية وتحوالت السياسة املعارصة”.

الدكتور أحمد داّلل يحارض يف معهد الدوحة للدراسات العليا حول إشكاليات التأريخ للعلوم العربية واإلسالمية.

معهد الدوحة للدراسات العليا يشارك يف معرض قطر الدويل للجامعات.

ورشة عمل يف معهد الدوحة للدراسات العليا حول االعتامد الربامجي.

طالب معهد الدوحة ينتخبون ممثليهم يف املجلس الطاليب.

ندوة نقاشية مبعهد الدوحة حول الشباب والقيم.

نادي الصالون السيايس يعقد جلسة نقاشية حول العنرصية واإلسالموفوبيا يف أوروبا.

برنامج اللسانيات واملعجمية العربية يعقد ندوة بعنوان: العامية خابية الفصحى.

إقرأ يف هذا العدد

    السببية حسب هيوم |  محمد محسن صامعي، طالب بربنامج الفلسفة.

    قصة قصرية.. وصية مزورة   |   آالء عبد الجليل، خريجة برنامج األدب املقارن.

جانب من لقاء رئيس املعهد الدكتور يارس سليامن معايل مع الدكتور رفعت 

شكرييل رئيس جامعة رساييفو وبعض نواب الرئيس وأعضاء الهيئة التدريسية 

يف مقر الجامعة.

 الدكتور يارس سليامن معايل رئيس معهد الدوحة للدراسة العليا مع رئيس 

جامعة رساييفو يف البوسنة الدكتور رفعت شكرييل، لبحث سبل التعاون 

املشرتك مبا يف ذلك استقطاب الطالب.

 الدكتور يارس سليامن معايل رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا يلتقي يف 

رساييڤو مع وزيرة التعليم الفيديرايل يف البوسنة والهرسك الدكتورة الويرة 

ديلبريوفتش لبحث سبل التعاون مع جامعات البوسنة والهريسك.   

  جانب من لقاء جمع الدكتور عبد الرحيم بنحادة عميد شؤون الطلبة يف معهد 

الدوحة للدراسات العليا مع طلبة وأساتذة جامعة سيدي محمد بن عبد الله يف 

فاس للتعريف باملعهد وبرامج املاجستري التي يقدمها، وذلك يوم األربعاء 23 

ترشين األول/ أكتوبر 2019.

“شارك فريق من طالب املعهد، ألول مرة، يف منافسات الدوري األول ملناظرات 

الجامعات باللغة العربية، حيث حقق الفريق الفوز يف مناظرتني من أصل ثالث؛ 

ليحتل بذلك املركز الثامن من بني سبعة عرش فريق مشارك”.

 جانب من فعالية اليوم التوعوي للكشف املبكر عن رسطان الثدي والذي نظمته 

إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية بالتعاون مع الجمعية القطرية للرسطان.

ــج  ــس برنام ــامت، رئي ــود علي ــور حم ــرشة                      الدكت ــن ن ــدد م ــذا الع ــتضيف يف ه نس

ــا. ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــي يف معه ــل االجتامع العم
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معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم ندوة “االستجابة التنظيمية ألزمة سياسية”

الدوحــة  معهــد  يف  التنميــة  واقتصاديــات  العامــة  اإلدارة  كليــة  نظمــت 

للدراســات العليــا اليــوم اإلثنــني 28 ترشيــن أول/ أكتوبــر 2019، نــدوة نقاشــية 

حــول “االســتجابة التنظيميــة ألزمــة سياســية: حالــة املؤسســات القطريــة وأزمــة 

ــل اإلدارة  ــم يف حق ــاالت التعلي ــط مج ــياق رب ــأيت يف س ــي ت ــار 2017” والت الحص

ــي  ــار الت ــة الحص ــوء أزم ــام يف ض ــاع الع ــات يف القط ــال إدارة األزم ــة مبج العام

ــن. ــا الراه ــى وقتن ــة حت ــر 2017 والجاري ــة قط ــا دول ــت له تعرض

الهــدف  فــإن  العامــة  اإلدارة  برنامــج  رئيــس  الصحــن  فريــد  الدكتــور  حســب 

ــة  ــق ومواءم ــة والتطبي ــني النظري ــط ب ــرة الرب ــس فك ــو تكري ــدوة ه ــي للن الرئي

ــم يف إدارة  ــل درايس يهت ــة كحق ــم اإلدارة العام ــن تعلي ــة م ــات املتحصل الكفاي

ــا  ــر وم ــة قط ــى دول ــار ع ــع الحص ــه واق ــام يعكس ــام ك ــاع الع ــات يف القط األزم

يتطلبــه الواقــع القطــري مــن إجــراءات وسياســات لتحويــل األزمــة إىل فرصــة. 

وأضــاف الدكتــور فريــد أن النــدوة تســاهم يف تبــادل الــرؤى والحصــول عــى 

ــني إدارة  ــأنها تحس ــن ش ــات م ــول إىل مقرتح ــة للوص ــة واملتبادل ــة الراجع التغذي

األزمــات يف القطــاع العــام القطــري )التخطيــط االســرتاتيجي يف إدارة األزمــات(. 

ــة  ــات التعليمي ــن املؤسس ــة م ــريف املعادل ــني ط ــاون ب ــور التع ــد جس ــك م وكذل

والقطــاع العــام القطــري يف تحســني عمليــة اســتقطاب الطلبــة.

ويف الجلســة األوىل التــي جــاءت بعنــوان “ االســتجابة التنظيميــة لتجــاوز 

ــرتيحي  ــيل املس ــور ع ــى الدكت ــار” ألق ــن الحص ــة ع ــة الناتج ــواد الغذائي ــة امل أزم

أســتاذ اإلدارة العامــة مبعهــد الدوحــة، ورقــة حــول “االســتجابة التنظيميــة لتجــاوز 

األزمــات، حالــة وزارة التجــارة والصناعــة القطريــة بــإدارة قطــاع الغــذاء خــالل أزمــة 

املقاطعــة” ســلط الضــوء مــن خاللهــا عــى الســؤال املتعلــق بالكيفيــة التــي  بهــا 

ــق  ــام يتعل ــة في ــة املقاطع ــة أزم ــة القطري ــارة والصناع ــا وزارة التج ــت به واجه

ــتطاعت  ــدى اس ــاط”، وإىل أي  م ــتعادة النش ــة “اس ــوال ملرحل ــذاء وص ــاع الغ بقط

ــذات  ــى ال ــامد ع ــة لالعت ــة إىل فرص ــن األزم ــأيت م ــد املت ــل التهدي ــوزارة تحوي ال

والبــدء بإحــداث تنميــة مســتدامة  بهــذا القطــاع الهــام عــى املــدى البعيــد. وقــد 

ــتطاعت  ــة اس ــة القطري ــارة  والصناع ــه إىل أن وزارة التج ــرتيحي بقول ــص املس خل

تجــاوز أزمــة الغــذاء مــن خــالل مجموعــة مــن االســرتاتيجيات واإلجــراءات والقــرارات، 

وقــد  بــدأت بالفعــل مبرحلــة االعتــامد عــى الــذات. وأظهــرت النتائــج التــي عرضهــا 

يف ورقتــه إىل أن متخــذ القــرار القطــري يتبنــى منــوذج املديــر الفعــال، متجهــا 

لتبنــي منــوذج القائــد  التحويــيل.



العدد 35  -   تشرين األول/ أكتوبر 2019

3

مــن جهتــه تنــاول الدكتــور محمــد  بــن ســيف الكــواري نائــب رئيــس اللجنــة 

ــتجابة  ــوع “ االس ــة، موض ــية الثاني ــة النقاش ــان يف الجلس ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

حيــث   ،“ الحصــار  تداعيــات  مــع  االنســان  لحقــوق  الوطنيــة  للجنــة  التنظيميــة 

أشــار إىل أن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان قامــت بإعــداد سلســلة تقاريــر 

ــار اإلنســانية  خاصــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان جــراء الحصــار، ورصــد وتوثيــق اآلث

ــي  ــراءات الت ــرارات واإلج ــى الق ــة ع ــة املرتتب ــة واالقتصادي ــات االجتامعي والتداعي

أعلنتهــا دول الحصــار، وتضمنــت التقاريــر عــدداً مــن قصــص الضحايــا الذيــن انتهكــت 

ــتيت  ــك تش ــكات وكذل ــة واملمتل ــم والصح ــال التعلي ــية يف مج ــم األساس حقوقه

األرس. ومــا زالــت اللجنــة مســتمرة يف تقديــم التقاريــر أمــام الربملانــات الدوليــة. 

ــوق  ــد حق ــراءات ض ــذ أي إج ــا مل تتخ ــر كونه ــة قط ــف دول ــواري مبوق ــاد الك وأش

ــة  اإلنســاين، فهــي مل متنــع مواطنــي دول الحصــار مــن دخــول قطــر، فاملعامل

مل تتغــري مــن قبــل دولــة قطــر ســواء يف التعليــم أو العــالج. وذكــر الكــواري 

أن اللجنــة قامــت مبخاطبــة 500 لجنــة ومنظمــة حقوقيــة عــى مســتوى العــامل 

للتحــرك العاجــل ملعالجــة آثــار األزمــة اإلنســانية التــي تســبب بهــا الحصــار، وكذلــك 

قــام أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بحــوايل 33 زيــارة ميدانيــة لعواصم 

أوروبيــة وعامليــة لتعريفهــم بحجــم الوضــع الــكاريث الحقوقــي واالنتهــاكات 

ــار. ــل دول الحص ــن قب ــر م ــة قط ــى دول ــة ع القامئ

ويف مداخلتــه عــن “ تداعيــات الحصــار عــى األرس )االجتامعيــة والنفســية( 

واملعالجــات التــي متــت مــن قبــل املؤسســة القطريــة للعمــل االجتامعــي” 

اســتعرض األســتاذ راشــد الــدورسي املديــر التنفيــذي ملركــز االستشــارات العائليــة 

)وفــاق(، يف الجلســة النقاشــية الثالثــة، تجربــة املؤسســة القطريــة للعمــل 

ــاألرس  ــت ب ــي لحق ــية الت ــة والنفس ــار االجتامعي ــى اآلث ــب ع ــي يف التغل االجتامع

القطريــة واملقيمــة نتيجــة أزمــة الحصــار قســمها إىل أربعــة مراحــل متتاليــة 

ابتــداء مــن تقديــر موقــف األزمــة، مــرورا بالتدخــالت األولويــة ومــن ثــم التخطيــط 

وانتهــاء بتنفيــذ الخطــة. وســلط الــدورسي الضــوء عــى تحديــد نوعيــة وطبيعــة 

املشــرتكة  األرس  وخاصــة  األرسة  عــى  وقعــت  التــي  واألرضار  الســلبية  اآلثــار 

ــل: انقطــاع العالقــات والصــالت  )االجتامعيــة والنفســية واملاديــة والقانونيــة(، مث

والعائــالت  األرس  مــن  وشــقيقاتها  القطريــة  والعائــالت  األرس  بــني  االجتامعيــة 

الخليجيــة التــي تنتمــي لــدول الحصــار. ونشــوب الخالفــات واملشــاحنات بــني األزواج 

والزوجــات يف األرس املشــرتكة واضطــرار بعــض األزواج والزوجــات إىل اتخــاذ قــرار 

ــها دول  ــي متارس ــدة الت ــوط املتزاي ــة الضغ ــم نتيج ــودة إىل بالده ــالق والع الط

الحصــار وتوقــف رؤيــة وزيــارة الطــرف الوالــدي غــري الحاضــن ألبنائــه. وتطــرق 

الــدورسي إىل اآلثــار النفســية، مثــل: انقطــاع العالقــات والصــالت االجتامعيــة 

ــي  ــة الت ــالت الخليجي ــن األرس والعائ ــقيقاتها م ــة وش ــالت القطري ــني األرس والعائ ب

تنتمــي لــدول الحصــار. وذكــر أن بعــض اآلثــار القانونيــة املرتتبــة عــى هــذا الحصــار 

منهــا: عــدم متكــن األرس املتنازعــة أمــام القضــاء مــن الحصــول عــى حقوقهــم 

القانونيــة وعــدم التمكــن مــن اســتخراج أو تجديــد املســتندات والوثائــق الرســمية 

ــارصة. ــة املح ــدول الخليجي ــيات ال ــدى جنس ــل إح ــي تحم ــراد األرس الت ألف

ــى  ــلبية ع ــا الس ــابقة وتداعياته ــار الس ــى اآلث ــاء ع ــه وبن ــدورسي إن ــال ال وق

الكيــان األرسي عامــة، واملــرأة القطريــة خاصــة، حيــث أنجــزت املؤسســة القطريــة 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان دراســة  اللجنــة  للعمــل االجتامعــي بالرشاكــة مــع 

مفّصلــة حــول أوضــاع األمهــات القطريــات املتزوجــات مــن بلــدان الحصــار وأبنائهــن، 

التــي  الدوليــة  يتوافــق واملعاهــدات واملواثيــق  الوضــع مبــا  وتعاملــت مــع 

صادقــت عليهــا دول الحصــار ذاتهــا وخاصــة املتعلقــة منهــا بحقــوق اإلنســان 

اإلجــراءات  بعــض  باتخــاذ  وقامــت  األرس،  شــمل  وملّ  والطفــل  املــرأة  وحقــوق 

األوليــة وتقديــم عــدد مــن الخدمــات العاجلــة يف ســبيل احتــواء وإدارة هــذه 

األزمــة، مثــل: مبــادرات تنظيميــة وفــرق عمــل لتقديــم الدعــم واملســاندة، إطــالق 

ــات/ الخــط الســاخن،  ــادرة “مجتمــٌع متامســك ضــد الحصــار”، إنشــاء قواعــد بيان مب

ــة. ــال إلدارة األزم ــق اتص ــكيل فري تش

ــار  ــة حص ــورى يف أزم ــس الش ــت “ دور مجل ــارضة تناول ــدوة مبح ــت الن واختتم

قطــر: الدبلوماســية الربملانيــة” للدكتــورة هنــد املفتــاح عضــو مجلــس الشــورى 

ونائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة واملاليــة يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. 

ــورى  ــس الش ــى دور مجل ــاين وع ــايس الربمل ــدور الدبلوم ــى ال ــا ع ــزت فيه رك

ــكل  ــا بش ــل معه ــه مل يتعام ــي رأت بأن ــار والت ــة الحص ــذه أزم ــع ه ــل م يف التعام

يف  النشــطة  الحكومــة  عــى  املتفــرج  بــدور  يكتــف  ومل  وتقليــدي،  ســلبي 

السياســة الخارجيــة حينهــا، ومل ينكــر وجــود األزمــة أو يتجاهلهــا بــل تعامــل معهــا 

بشــكل إيجــايب وبــدأ مبامرســة دوره يف السياســة الخارجيــة مــن خــالل الحضــور 

ــن  ــوت املواط ــال ص ــاء وايص ــاء والحلف ــع األصدق ــبيك م ــل والتش ــدويل والتواص ال

ــة يف  ــية واالجتامعي ــب السياس ــى الجوان ــار ع ــار الحص ــح أث ــم يف توضي واملقي

ــان  ــرب لج ــة ع ــة ودولي ــة وإقليمي ــل محلي ــرق عم ــكيل ف ــاهم يف تش ــة، وس الدول

ــاالت. ــة املج ــوار يف كاف ــز الح ــى تعزي ــت ع ــة  عمل ــة املختلف الصداق

وأشــارت املفتــاح إىل نشــاط مجلــس الشــورى الخارجــي يف الدبلوماســية 

ــات  ــار لالتفاقي ــرق دول الحص ــر وخ ــار قط ــة حص ــح حقيق ــز يف توضي ــة ترك الربملاني

ــاره  ــان وآث ــوق االنس ــك حق ــا يف ذل ــاالت مب ــة املج ــة يف كاف ــة والدولي اإلقليمي

ــة. ــم والدول ــن واملقي ــى املواط ــلبية ع الس
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ــة  ــة والربملاني ــادات الترشيعي ــن االتح ــد م ــس يف العدي ــة املجل ــك عضوي وكذل

اإلقليميــة والدوليــة. ودور املجلــس يف اســتضافته لعــدد كبــري مــن رؤســاء 

اســتضافة  ذلــك  يف  مبــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  الربملانــات  وأعضــاء  ووفــود 

وتنظيــم أنشــطة وفعاليــات برملانيــة وترشيعيــة دوليــة وإقليميــة يف قطــر، 

لعــل أضخمهــا وأهمهــا اجتــامع الجمعيــة العموميــة رقــم 40 لالتحــاد الربملــاين 

الــدويل يف قطــر واالجتامعــات املصاحبــة يف أكــرب تجمــع برملــاين يف منطقــة 

الــرشق األوســط. وذكــر الدكتــور هنــد املفتــاح  زيــارة أعضــاء املجلــس لعــدد مــن 

الربملانــات اإلقليميــة والدوليــة واملشــاركة يف فعاليتهــا وأنشــطتها املختلفــة، 

االتحــادات  عمــل  وورش  ومؤمتــرات  اجتامعــات  يف  املشــاركة  ذلــك  يف  مبــا 

التنميــة  اإلنســان،  حقــوق  مثــل  متعــددة  قضايــا  ويف  واإلقليميــة  الدوليــة 

املســتدامة، الفســاد املؤســي، متكــني املــرأة يف املجالــس الترشيعيــة، 

وتوقيــع العديــد مــن اتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والتعــاون مــع الربملانــات 

واملجالــس الترشيعيــة واالتحــادات واملنظــامت اإلقليميــة والدوليــة، وكذلــك دور 

املجلــس يف  التأثــري يف صنــع القــرارات الترشيعيــة الدوليــة وتحديــدا عــى نتائــج 

ــارشة  ــس مب ــي مت ــك الت ــذات تل ــة وبال ــة واإلقليمي ــا الدولي ــت يف القضاي التصوي

ــي. ــن القوم ــان واالم ــوق االنس حق

بأنــه مل يكــن ممكنــا ملجلــس الشــورى  بالقــول  وختمــت املفتــاح كلمتهــا 

ــى  ــام ع ــه مرغ ــد نفس ــل وج ــة، ب ــروف الطبيعي ــاد يف الظ ــة دوره املعت مامرس

ــة  ــري املختلف ــر التأث ــع دوائ ــي م ــم واملؤس ــل املنظ ــي والتفاع ــرك الخارج التح

يف الــدول وبالــذات التــي ترتبــط بقطــر مبصالــح مشــرتكة وأخــرى قــد متثــل أهميــة 

ــية  ــس أن الدبلوماس ــد املجل ــى وج ــة، حت ــذه األزم ــر يف ه ــبة لقط ــربى بالنس ك

الربملانيــة عــى قمــة أولوياتــه.  ومل تغفــل املفتــاح بحديثهــا عــن الــدور القيــادي 

ــود  ــه ال محم ــد الل ــن عب ــد ب ــيد أحم ــعادة الس ــل يف س ــس املتمث ــس املجل لرئي

ومــا ســاهمت فيــه خربتــه السياســة وفكــره ورؤيتــه الثاقبــة يف دعــم املجلــس 

وأعضــاؤه وفريقــه اإلداري يف تحريــك املجلــس تجــاه هــذا الــدور الدبلومــايس 

ــة  ــدون إرادة وإدارة سياس ــة ب ــذه األزم ــر إدارة ه ــن لقط ــه مل ُيك ــي.  وأن الخارج

ــعبي. ــف ش ــي وتكات ــذي وترشيع ــي تنفي ــم مؤس ــة ودع قوي

وخلصــت النــدوة إىل مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا البــدء بإنشــاء مركــز 

وطنــي متخصــص بــإدارة األزمــات والكــوارث يف قطــر، والرتكيــز عــى ربــط  الفــرص 

املــدى  عــى  للدولــة  املســتدامة  التنميــة  بأهــداف  األزمــة  مــن  املتحصلــة 

البعيــد، وتوثيــق هــذه األزمــة كتجربــة تعلّميــة لدعــم الذاكــرة التنظيميــة لجميــع 

املؤسســات العامــة القطريــة، وتطويــر “منــوذج القيــادة التحويليــة املســتدامة” 

يف  املجتمعيــة  املؤسســات  جهــود  وتكثيــف  بــه.  العالقــة  أصحــاب  وتعريــف 

تشــكيل فــرق الدعــم النفــي واالجتامعــي لــأرس املتــررة مــن أزمــة الحصــار، 

واســتمرار مجلــس الشــورى يف اســتخدام الدبلوماســية الربملانيــة يف املحافــل 

ــار. ــة الحص ــر يف أزم ــف قط ــم موق ــدويل لدع ــع ال ــى املجتم ــري ع ــة للتأث الدولي
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شانتال موف تحارض يف معهد الدوحة عن “الشعبوية وتحوالت السياسة املعارصة”

ــات  ــة للدراس ــد الدوح ــانية يف معه ــة واإلنس ــوم االجتامعي ــة العل ــت كلي نظّم
العليــا، الثالثــاء 22 ترشيــن األول/أكتوبــر 2019، محــارضة عامــة بعنــوان: الشــعبوية 
وتحــوالت السياســة املعــارصة، قّدمتهــا الدكتــورة شــانتال مــوف، أســتاذة النظريــة 
السياســية يف جامعــة وستمنســرت يف لنــدن، وأحــد أبــرز املنظريــن السياســيني 
األوربيــني. وتــأيت املحــارضة ضمــن سلســلة “حــوارات العــرص” التــي تفتتحهــا 

الكليــة هــذا العــام.

ــات  ــًة اآللي ــيايس، موضح ــور س ــن منظ ــعبوية م ــرة الش ــوف ظاه ــت م وتناول
والتحــــوالت  األورويب،  الســياق  يف  اليســارية  الشــعبوية  بهــا  تفهــم  التــي 
الكـبـــرى املرتبطــــة بهــــا فــــي طبيعــة املامرســــة السياســــية املعاصــرة فــي 

ــوم. ــامل الي ع

باعتبارهــا  الشــعبوية  وركــزت شــانتال مــوف يف محارضتهــا عــى صعــود 
ظاهــرة سياســية اجتاحــت العــامل، وتأثــرت بهــا الــدول الكــربى والصغــرى، بــل 

أصبحــت ظاهــرة تحــرك السياســة الدوليــة.

ودعــت موف إىل “الديقراطيــــة الراديكاليــــة” الســــاعية لتجــــاوز مــــا ســمته 
بجمــــود املاركســــية التقليديــــة، وإفـــالس الليرباليــــة، مشــريًة إىل الجانــــب 
اإليجابــــي للشــــعبوية عــى غــرار الكثــري مــن املفكريــن الغربيــني املهتمــني 
بالظاهــرة، ومضيفــة أن النظرة اإليجابية للشــعبوية أعــــادت الحيويــــة والفاعليــــة 

للحــــراك السياســــي عــى حــد قولهــا.

ويف تعليــق لــه عــى املحــارضة، قــال الدكتــور عبــد الوهــاب األفنــدي عميــد 
ــعبوية  ــألة الش ــت مس ــارضة تناول ــانية، إن املح ــة واإلنس ــوم االجتامعي ــة العل كلي

ــا مــن وجهــة نظــر سياســية محــددة، ــا بشــكل عــام انطالقً يف أوروب

 تقــوم عــى نظريــة الديقراطيــة الراديكاليــة التــي تتبناهــا الدكتــورة مــوف، 

مشــريًا إىل أن املحــارِضة حاولــت أن تطــرح اإلطــار النظــري الــذي تُقيــم عليــه 

نظريتهــا حــول الشــعبوية اليســارية.

وأضــاف األفنــدي أن مــوف تعتقــد أن الشــعبوية ليســت ســلبية دامئـًـا، بــل يكن 

ــة  ــا أن السياس ــة، موضًح ــري العنرصي ــعبوية غ ــن الش ــر م ــوع آخ ــاك ن ــون هن أن يك

فيهــا نــوع مــن الصــدام الــذي يجــب أن يُعــرتف بــه، وأن الليرباليــة الحديثــة تعــاين 

مــن عديــد اإلشــكاالت ألنهــا ال تعــرتف بهــذا الصــدام، وتعتقــد أن كل الخالفــات يكــن 

ــارضات  ــذه املح ــل ه ــد مث ــة عق ــى أهمي ــدي ع ــدد األفن ــوار. وش ــويتها بالح تس

ملســاهمتها يف وضــع الكليــة واملعهــد يف قلــب الحــوار العاملــي حــول هــذه 

القضايــا.

ــان،  ــات لوف ــا يف جامع ــت تعليمه ــوف تلق ــانتال م ــورة ش ــار إىل أن الدكت يش

أمــريكا  يف  عديــده  جامعــات  يف  بالتدريــس  وقامــت  وإيســكس،  وباريــس، 

ــات  ــه يف جامع ــب بحثي ــغلت مناص ــام ش ــة، ك ــريكا الالتيني ــا وأم ــاملية وأوروب الش

هارفــارد وكورنيــل وكاليفورنيــا، إضافــة إىل املركــز القومــي للبحــث العلمــي يف 

باريــس. كــام شــغلت بــني عامــي 1989 و1995 منصــب مديــرة الربامــج يف الجامعــة 

العامليــة للفلســفة يف باريــس. وقــد حققــت مــوف شــهره عامليــه عقــب صــدور 

كتابهــا املشــرتك مــع الكالو يف عــام 1985 بعنــوان “الهيمنــة واالســرتاتيجية 

االشــرتاكية”، الــذي عــزز مكانتهــا كواحــدة مــن رواد نظريــة جديــدة يف الفكــر 

ــية”. ــد املاركس ــا بع ــمي ب “م ــا س ــار م ــيايس يف إط الس
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ــارش يف  ــه الع ــا اجتامع ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــاء معه ــس أمن ــد مجل  َعق

مقــّر املعهــد، وذلــك يــوم الســبت املوافــق 12 ترشيــن األول 2019/ أكتوبــر 2019. 

ــيخ  ــور الش ــاء، بحض ــس األمن ــس مجل ــارة رئي ــي بش ــور عزم ــامع الدكت ــرأَّس االجت وت

ــس:  ــاء املجل ــس، وأعض ــس املجل ــب رئي ــاين نائ ــيل آل ث ــن ع ــه ب ــد الل ــور عب الدكت

هنــدي،  خليــل  والدكتــور  مــوىس،  إبراهيــم  والدكتــور  دالل،  أحمــد  الدكتــور 

والدكتــورة دينــا خــوري، الدكتــورة شــيخة بنــت عبــد اللــه املســند، والدكتــور عزيــز 

العظمــة، والدكتــور غانــم النجــار، والدكتــورة لــوري برانــد، والدكتــور وائــل بنجلــون. 

كــام حــر االجتــامع الدكتــور يــارس ســليامن معــايل بحكــم منصبــه رئيًســا للمعهــد 

ــة.  بالوكال

   وقــد ُعِقــَدت اجتامعــاٍت لعــدد مــن لجــان مجلــس األمنــاء الدامئــة يف الجلســة 

الصباحيــة؛ إذ اجتمعــت كٌل مــن لجنــة الشــؤون األكادييــة برئاســة الدكتــور أحمــد 

ــة  ــل بنجلــون، ولجن ــور وائ ــة الشــؤون املاليــة والتخطيــط برئاســة الدكت دالل، ولجن

التدقيــق املــايل واإلداري برئاســة الشــيخ الدكتــور عبــد اللــه بــن عــيل آل ثــاين.

  واســتعرض أعضــاء مجلــس األمنــاء يف اجتامعــه املــواد املُدرجــة عــى جــدول 
ــابق.  ــه الس ــن اجتامع ــة م ــات املُنبثق ــرارات والتوصي ــن الق ــز م ــا أُنج ــامل، وم األع
ملناقشــتها  اللجــان  توصيــات  الدامئــة  األمنــاء  مجلــس  لجــان  رؤســاء  وقــّدم 
وإقرارهــا. واطّلــع أعضــاء املجلــس عــى الهيكليــة النهائيــة ملعهــد الدوحــة 
ــا التــي أقــّر إعــادة هيكلتهــا يف اجتامعــه الســابق بدمــج برامــج  للدراســات العلي
ــة  ــوم االجتامعي ــة العل ــة كلي ــت مظل ــي تح ــل االجتامع ــس والعم ــم النف ــة عل كلي
واإلنســانية. كــام ناقــش األعضــاء بعــض السياســات اإلطاريــة واألكادييــة يف 
املعهــد، وصــادق عــى التعيينــات لأكادييــني الجــدد برتبــة أســتاذ وأســتاذ 
مشــارك. كــام أقــّر املجلــس، بنــاًء عــى توصيــة لجنــة الشــؤون املاليــة والتخطيــط، 

املوازنــة املاليّــة التفصيليّــة للعــام األكاديــي 2019/ 2020. 

  واســتمع أعضــاء املجلــس خــالل اجتامعهــم إىل تقريــر ســري العمــل يف 
املعهــد، الــذي قّدمــه الدكتــور يــارس ســليامن معــايل وعــرض فيــه أهــم القضايــا 
وإنجــازات املعهــد خــالل الفــرتة الفاصلــة بــني اجتامعــي مجلــس األمنــاء باإلضافــة 
واإلداريــة.  األكادييــة  الهيئــة  ألعضــاء  الوظيفــي  الرضــا  اســتبيان  تقريــر  إىل 
وتقــرر عقــد االجتــامع القــادم ملجلــس أمنــاء املعهــد يف آذار / مــارس 2020 يف 

ــة. الدوح

االجتامع العارش ملجلس أمناء معهد الدوحة
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وشــهدت الجلســة الثانية مشــاركة أســتاذة الفلسفة فــــي الجامعــــة البابويــــة 

الخافياريــــة، لوشــيانا كاداهيــا، بورقــة عمــل تناولــت: “الشــعبوية النســوية”، 

ناقشــت فيهــا التلميحــات التــي تشــري إىل إمكانيــة تخيّــل بديــل لليرباليــة الجديــدة 

ــعبي  ــًة أن الشــ ــعبوية، موضح ــوية والش ــكالية النس ــث يف اإلش ــق البح ــن طري ع

والنســــوي همــــا شــكالن مــن أشــكال النضــال القائــم بالفعــل ضــد الليرباليــة 

ــدة. الجدي

العلــوم  كليــة  عميــد  األفنــدي،  الوهــاب  عبــد  الدكتــور  تحــدث  جهتــه  مــن 

ــات  ــوت وبالغي ــة، اله ــد السياس ــا بع ــاّمه: “م ــا س ــول م ــانية، ح ــة واإلنس االجتامعي

عــرص الشــعبوية”. وحــاول األفنــدي يف مداخلتــه اإلجابــة عــى ســؤال هــل تشــري 

الشــعبوية إىل عــودة الســيايس أم أنهــا تعنــي يف الواقــع نهايــة السياســة؟ 

وذلــك عــن طريــق معالجــة البعــد الالهــويت يف املوضــوع. وأضــاف األفنــدي 

أن الحــركات الشــعبوية تتســم بتكثيــف وإلهــاب املشــاعر إىل مســتويات خطــرية 

لدرجــة أنهــا تطغــى عــى العقالنيــة واملنطــق، موضًحــا أن الســمة املميــزة 

للشــعبوية ليســت املطالــب املشــرتكة، وإمنــا رسديــات التآمــر حــول املخاطــر 

املحدقــة.

ــوارات  ــارضات “ح ــلة مح ــر 2019، سلس ــن األول/أكتوب ــاء 23 ترشي ــت األربع اختتم

العــرص” التــي نظمتهــا كليــة العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية يف معهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا. وشــهد اليــوم الثــاين واألخــري عقــد ورشــة عمــل بعنــوان: 

الباحثــني  ثلــة مــن  “الشــعبوية وتحــوالت السياســة املعــارصة”، تحــدث فيهــا 

واألكادييــني.

ســلطت  جلســات-  أربــع  تضمنــت  -التــي  للورشــة  االفتتاحيــة  الجلســة  ويف 

ــتاذة النظريــة السياســية يف جامعــة وستمنســرت  الدكتــورة شــانتال مــوف، أس

يف لنــدن، الضــوء عــى موضــوع الديقراطيــة التصادميــة والشــعبوية اليســارية: 

ــن  ــدًدا م ــا ع ــوف يف ورقته ــانتال م ــت ش ــة. وناقش ــور الهيمن ــن منظ ــة م مقارب

الديقراطيــة  الهيمنــة،  السياســة،  الســيايس،  مفهــوم  بينهــا  املفاهيــم 

التصادميــة، والديقراطيــة الراديكاليــة، مشــرية إىل أن تطويــر هــذه املصطلحــات 

يتــم يف إطــار مــا يعــرف بـــــــ “مــا بعــد املاركســية”، وأن أي عمــل ســيايس ال بد أن 

ــه. ــل مع ــة، والتعام ــورة واضح ــق بص ــدو والصدي ــد الع ــى تحدي ــوم ع يق

ورأت مــوف، عــى خــالف الكثــري مــن املفكريــن السياســيني الليرباليــني، أن 

ــود  ــى رضورة وج ــدة ع ــق، مؤك ــا بالتواف ــور فيه ــم األم ــن حس ــة ال يك السياس

رصاعــات هيمنــة ال بــد أن تحســم. وأضافــت أن السياســة هــي رصاع حــول الهيمنــة، 

ــل  ــر مث ــم ظواه ــرس وتفه ــن أن تف ــق ال يك ــرة التواف ــا فك ــة بتبنيه وأن الليربالي

الشــعبوية.

معهد الدوحة للدراسات العليا يختتم ورشة عمل “ الشعبوية وتحوالت السياسة املعارصة”
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ويف الجلســة الثالثــة تحــدث كريســتوف فينتــورا، زميــــل باحــــث أول فــــي 

املعهــــد الفرنســــي للشــــؤون الدوليــــة واالستــــراتيجية، تحــدث عــن تجليــات 

الشــعبوية األوروبيــة، موضًحــا أن أوروبــا الغربيــة تجــد نفســها اليــوم يف لحظــة 

شــعبوية متعــددة األشــكال. وتطــرق الباحــث إىل أشــكال الشــعبوية يف فرنســا، 

وميــزان القــوة بــني اليمــني الشــعبوي واليســار الشــعبوي.

التــي قدمهــا اســامعيل  الّســعي نحــو الفائــض” كان عنــوان الورقــة  “يف 

الناشــف، أســتاذ مشــارك يف برنامــج علــم االجتــامع واألنرثوبولوجيــا، وفيهــا 

تنــاول الناشــف مفهــوم “الســيايس” مجــاداًل أن تســميته تتناقــض بالــرورة مــع 

إمكاناتــه كأداة تغيــري جامعيــة.

ــر عــام املركــز العــريب لأبحــاث ودراســة  وألقــى الدكتــور عزمــي بشــارة، مدي

السياســات ورئيــس مجلــس أمنــاء معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، محــارضة 

عامــة حــول الشــعبوية واألزمــة الدامئــة للديقراطيــة، رصــد فيهــا ثالثــة توتــرات 

الديقراطــي  البعــد  بــني  التوتــر  أولهــا  الليرباليــة،  الديقراطيــة  يف  دامئــة 

املتعلــق باملشــاركة الشــعبية القامئــة عــى افــرتاض املســاواة األخالقيــة بــني 

البــرش، والبعــد الليــربايل الــذي يقــوم عــى مبــدأ صــون حريــة اإلنســان وكرامتــه، 

ــه  ــعب لذات ــم الش ــرة حك ــني فك ــه ب ــي ذات ــد الديقراط ــل البع ــد داخ ــا يوج وثانيه

مــن جهــة ورضورة متثيلــه عــرب قــوى سياســية منظمــة ونخــب سياســية. ويتلخــص 

التوتــر الثالــث حســب بشــارة بــني التمثيــل باالنتخابــات مــا يقــود إىل اتخــاذ قــرارات 

بأغلبيــة ممثــيل الشــعب، أو بأصــوات ممثــيل األغلبيــة مــن جهــة ووجــود قــوى 

ــة. ــة الدول ــاء وبريوقراطي ــل القض ــة مث ــري منتخب غ

ــا  ــام تدريجيً ــيايس ق ــام س ــا: “نظ ــة بأنه ــارة الديقراطي ــور بش ــف الدكت ووص

ــأ،  ــة والخط ــالل التجرب ــن خ ــا م ــية، وأيًض ــلطة السياس ــى الس ــرصاع ع ــالل ال ــن خ م

وتوســع تطبيــق إجراءاتــه بالتدريــج”، موضًحــا أنــه نظــام ال يعتمــد عــى العقالنيــة 

ويســتمد  يخاطبهــا،  بــل  املصالــح  يتجاهــل  وال  أيًضــا،  القيــم  عــى  بــل  فقــط، 

ــة  ــه يف الهوي ــاء ذات ــد، وإرس ــل التعوي ــة” مث ــري عقالني ــارص “غ ــن عن ــه م ديومت

واملشــاعر الوطنيــة ومنــط الحيــاة وغريهــا. وقــال بشــارة إن النظــام الديقراطــي 

ــأ بدائــل عامليــة لــه  الليــربايل ليــس أيديولوجيــة نهائيــة، ويكــن بالطبــع أن تنشـ

ــار  ــة، وأن انتص ــة النظري ــن الناحي ــن م ــر ممك ــذا األم ــا أن ه ــيوعية.  مضيًف ــري الش غ

ــا. ــس حتميً ــة لي الديقراطي

وفّضــل الدكتــور بشــارة التمييــز تحليليًــا بــني الشــعبوية والحــركات األيديولوجيــة 

الشــمولية التــي تكتســب تأييــًدا شــعبيًا عــرب اســتخدام الدياغوجيــا واألدوات 

ــا، وأن  ــا أن الشــعبوية ليســت أيديولوجي الشــعبوية، والتحريــض ضــد اآلخــر، موضًح

الحــركات األيديولوجيــة الشــمولية تســتغل الشــعبوية يف التعبئــة ضــد الخصــوم 

السياســيني، أو للتجييــش ضــد النظــام الديقراطــي نفســه، وليــس فقــط ضــد 

فســاد السياســيني والربملانيــني، ولكــن هدفهــا تســييد أيديولوجيــة نخبويــة 

ــعب. ــم الش باس

هــذا، وأعقبــت املحــارضة جلســة نقاشــية مفتوحــة حــول عــدد مــن القضايــا 

الفكريــة الراهنــة، عــى رأســها الشــعبوية بشــقيها اإليجــايب والســلبي، إضافــة 

إىل النقــاش حــول الديقراطيــة، والديقراطيــة الليرباليــة.
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ألقــى الدكتــور أحمــد دالّل، عميــد جامعــة جــورج تــاون يف قطــر، األربعــاء 2 

ترشيــن األول/ أكتوبــر 2019، املحــارضة االفتتاحيــة للعــام األكاديــي 2019 – 2020 

ــخ  ــكاليات التأري ــوان: إش ــاءت بعن ــي ج ــا، والت ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح يف معه

للعلــوم العربيــة واإلســالمية. أدار املحــارضة، وقــّدم لهــا الدكتــور يــارس ســليامن 

معــايل، رئيــس املعهــد بالوكالــة.

ــز داّلل يف محارضتــه، عــى فحــص ونقــد املقاربــات التــي تتنــاول التعــارض  وركّ

يف  الســائدة  العامــة  الثقافيــة  والتيــارات  الخاصــة،  العلميــة  الثقافــة  بــني 

املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، وتفــرتض هامشــية ثقافــة العلــوم يف الســياق 

الثقــايف األشــمل لهــذه املجتمعــات، مشــريًا إىل أن جــذور هــذه املقاربــات ترجــع 

ــن  ــري م ــى الكث ــر ع ــت تؤث ــا زال ــرت وم ــا أث ــترشاقي، إال أنه ــر االس ــاس للفك باألس

ــة. ــة الحديث ــة العربي ــات التأريخي الكتاب

العربيــة  والثقافــة  العلمــي  الفكــر  بــني  التعــارض  نظريــة  إن  دالّل  وأوضــح 

واإلســالمية تُطــرح بأربعــة صيــغ مختلفــة، مــن بينهــا الفرضيــة التــي تــرى أن 

ــوم  ــة العل ــن طبيع ــع م ــالمية ينب ــات اإلس ــوم يف املجتمع ــة العل ــاط ثقاف انحط

اإلســالمية نفســها، ومــن النزاعــات الثابتــة للثقافــة اإلســالمية وليــس مــن عوامــل 

ــى هــذه الفرضيــة، فــإن العلــوم اإلســالمية  ــاًء ع ــه، بن ــا أن تاريخيــة محــددة، مبيًّن

ــا. ــي يف أوج تألّقه ــي، والتاريخ ــا الحتم ــا، وانحداره ــل تراجعه ــل عوام ــت تحم كان

وأشــار املحــارِض إىل أن نشــأة العلــوم يف املجتمعــات اإلســالمية -كــام تقــول 
بعــض األدبيــات- كانــت باألســاس نتيجــة لعوامــل خارجــة عــن ديناميكيــات املجتمــع، 
موضًحــا أن نشــأتها اكتســبت زخــامً نتيجــة لحركــة الرتجمــة يف القــرن التاســع 
امليــالدي، والتــي متــت مــن خاللهــا ترجمــة الجــزء األكــرب مــن املــوروث العلمــي 
اإلغريقــي الخارجــي إىل اللغــة العربيــة، هــذا فضــاًل عــن ترجــامت لغــات أخــرى، إالّ 
أن حركــة الرتجمــة كانــت نتاجــاً لثقافــة علميــة ناشــئة وليســت ســبباً لهــا. وأضــاف 
أن نظريــة التعــارض تزعــم أن العلــوم يف املجتمعــات اإلســالمية كانــت محكومــة 
منــذ البدايــة بحتميــة االنحطــاط ألنهــا كانــت دوًمــا عــى هامــش الثقافــة الدينيــة 

الســائدة.

وذكــر دالّل خــالل محارضتــه، أّن عــدداً كبــرياً مــن املؤرخــني حينــام يقّدمــون 
الحديــث عــن  العلــوم، يغيبــون  تاريــخ  الكــربى يف  للتحــوالت  تحليــالت نظريــة 
الرتاكــم املعــريف النظــري للــرتاث العلمــي العــريب، واإلســالمي، موضًحــا أن 
املــوروث العــريب واإلســالمي يصــور عــى أنــه اســتمرار آيل للــرتاث العلمــي 

اليونــاين.

وخلــص املحــارِض إىل أن املقاربــات املختلفــة للتأريــخ للعلــوم يف الحضــارة 
العربيــة واإلســالمية يتــم انتاجهــا يف ظــل الحداثــة، ويف ظــل القطيعــة مــع 
املــايض، مضيًفــا أن هــذه املقاربــات هدفــت إمــا لتأكيــد وجــود تناقــض أســايس 
بــني الفكــر اإلســالمي والفكــر العلمــي، أو للفصــل بــني الحداثــة العلميــة والتغريب، 

مــن خــالل تأكيــد وجــود تاريــخ غــري غــريب لهــذه الحداثــة.

هــذا ويشــار إىل أن هــذه املحــارضة االفتتاحيــة الثالثــة يف سلســلة املحــارضات 
االفتتاحيــة الســنوية التــي ينظمهــا املعهــد. وكانــت املحــارضة االفتتاحيــة األوىل 
للعــام األكاديــي 2018-2017 قــد ألقاهــا الدكتــور عزمــي بشــارة، رئيــس مجلــس 
األمنــاء، بينــام ألقــى الدكتــور فهمــي جدعــان، أســتاذ زائــر يف برنامــج الفلســفة، 

املحــارضة االفتتاحيــة الثانيــة للعــام األكاديــي 2018-2019.

الدكتور أحمد داّلل يحارض يف معهد الدوحة للدراسات العليا حول إشكاليات التأريخ للعلوم العربية واإلسالمية
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معهد الدوحة للدراسات العليا يشارك يف معرض قطر الدويل للجامعات

التاســعة  الــدورة  فعاليــات  يف  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  شــارك 
ــر  ــن 17-16 أكتوب ــرتة م ــام يف الف ــذي يق ــات، وال ــدويل للجامع ــر ال ــرض قط ملع
2019، مبشــاركة أكــرث مــن 100 جامعــة رائــدة إىل جانــب مراكــز ومؤسســات مختصــة 

ــامل. ــاء الع ــن كل أنح ــم م ــال التعلي يف مج

ــاص لتزويــد الطلبــة وأوليــاء  تتمثــل مشــاركة املعهــد يف املعــرض بجنــاح خ
املاجســتري،  برامــج  يف  التعليميــة  التجربــة  حــول  متكاملــة  بصــورة  األمــور 
إىل  إضافــة  املعهــد،  ومراكــز  كليــات  حــول  الكافيــة  املعلومــات  ومتليكهــم 

االلتحــاق، وغريهــا مــن األمــور املهمــة. التعريــف بكيفيــة تقديــم طلبــات 

وبهــذه املناســبة، قــال الســيد عــيل الكعبــي مديــر إدارة االتصــاالت والعالقــات 
الخارجيــة، إن مشــاركة املعهــد يف املعــرض للمــرة الثانيــة عــى التــوايل، هــي 
فرصــة قيّمــة أتاحــت لنــا التواجــد مــع  الجامعــات واملؤسســات األكادييــة املحليــة 
واإلقليميــة والعامليــة الرائــدة، والتعريــف مبعهــد الدوحــة كمؤسســة أكادييــة 
االجتامعيــة  العلــوم  هــام  كليتــني  يف  ماجســتري  برنامــج   17 تقــدم  مســتقلّة 
الوعــي  زيــادة  وبالتــايل  التنميــة،  واقتصاديــة  العامــة  واإلدارة  واإلنســانية 
ــة؛  ــور ذات الصل ــن األم ــك م ــري ذل ــات وغ ــذه التخصص ــو ه ــد نح ــاح املعه ــزوار جن ل
ــا بتعريــف املجتمــع املحــيل والعــريب والعاملــي بالفــرص  ــا مــن اهتاممن انطالقً
األكادييــة والبحثيــة املُتاحــة، واســتقطاب الطلبــة الراغبــني يف االلتحــاق بربامــج 

ــة. ــه املتنوع ــد واختصاصات املعه

القبــول  إدارة  يف  أّول  مســؤول  صابــر،  عــادل  الســيد  أوضــح  جهتــه  مــن 

والتســجيل باملعهــد، أن هــذه املشــاركة الثانيــة عــى التــوايل ملعهــد الدوحــة 

ــزوار  ــف ال ــل يف تعري ــاركة يتمث ــن املش ــدف م ــريًا إىل أن اله ــرض، مش يف املع

مــن الطــالب، واملهتمــني بالربامــج املختلفــة التــي يطرحهــا املعهــد، هــذا فضــاًل 

عــن إثبــات مكانتــه يف الســوق التعليميــة يف قطــر واملنطقــة العربيــة والعــامل. 

وأضــاف صابــر أن املعــرض مبــا يحتويــه مــن زوار يتيــح للمؤسســات التعليميــة 

املشــاركة فرصــة التواصــل املبــارش مــع الطــالب، مــام يتيــح بــدوره الفرصــة لــرشح 

ــد. ــرة يف املعه ــة املتوف ــرص األكاديي الف

ومعــرض قطــر الــدويل للجامعــات هــو املعــرض األول مــن نوعــه يف قطــر 

ــة إىل  ــوق، باإلضاف ــام ف ــنة ف ــن 16 س ــن س ــالب م ــني للط ــدار يوم ــى م ــام ع ويق

التعليميــة  واالستشــارات  التعليــم  مجــال  يف  واملتخصصــني  األمــور  أوليــاء 

والدراســية. وُيكــن للطــالب واألهــايل حضــور أكــرث مــن 20 نــدوة لالســتفادة مــن 

استشــارات خاصــة واإلجابــة عــن استفســاراتهم املتعلقــة بخياراتهــم التعليميــة 

للدراســات العليــا والدراســة يف الخــارج.

هــذا، ووصــل عــدد الــدول املمثلــة يف املعــرض إىل أكــرث مــن 15 دولــة منهــا 

األمريكيــة  املتحــدة  والواليــات  املتحــدة،  واململكــة  وفرنســا،  قــربص،  شــامل 

وماليزيــا وإيطاليــا والهنــد ولبنــان والدمنــارك وقطــر وعــامن وتركيــا، وغريهــا.
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ورشة عمل يف معهد الدوحة للدراسات العليا حول االعتامد الربامجي

نظمــت كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة يف معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا بالتعــاون مــع إدارة الفاعليــة املؤسســية وضــامن الجــودة، االثنــني 14 

ترشيــن األول/أكتوبــر 2019، ورشــة عمــل حــول االعتــامد الربامجــي مــن شــبكة 

NASPAA. يــأيت ذلــك  كليــات السياســات والشــؤون واإلدارة العامــة العامليــة 

يف إطــار توجــه معهــد الدوحــة العتــامد برامــج كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات 

ــة. التنمي

ــس  ــايل، رئي ــليامن مع ــارس س ــور ي ــال الدكت ــة، ق ــة للورش ــة االفتتاحي ويف الكلم

املعهــد بالوكالــة، إن الخطــة االســرتاتيجية للمعهــد تقــوم عــى العمــل مــن 

أجــل الحصــول عــى ضامنــات الجــودة واالعتــامد املؤســي والربامجــي، مضيًفــا 

أن الهــدف مــن االعتــامد ال يتمثــل يف الحصــول عــى درٍع أو شــهادة، وإمنــا يف 

بنــاء الكليــة، والربامــج، واملؤسســة بشــكل عــام بنــاًء عــى معايــري دوليــة، مشــدًدا 

منتســبي  بــني  االعتــامد  ثقافــة  تعميــق  يف  ودورهــا  الورشــة  أهميــة  عــى 

ــد. املعه

مــن جانبــه، قــال الدكتــور جــاد كوثــراين، مديــر إدارة الفاعليــة املؤسســية وضــامن 

ــدة  ــن فائ ــه م ــا يحمل ــة مل ــد الدوح ــوى ملعه ــة قص ــامد أولوي ــودة: “إن االعت الج

مبــارشة عــى صعيــد االعــرتاف الرســمي والســمعة يف املنطقــة والعــامل”. 

وأضــاف كوثــراين أن االعتــامد يتطلــب املشــاركة الفّعالــة مــن جميــع اإلدارات يف 

املعهــد، أفــراًدا ومؤسســة، والوعــي بأهميتــه كوســيلة للتطويــر والوصــول إىل 

األفضــل، مشــريًا إىل أن مــا تفعلــه مؤسســات االعتــامد هــو التأكــد مــن خــالل األدلــة 

أن املؤسســة تســري يف االتجــاه الصحيــح لتحقيــق أهدافهــا.

ويف الجلســة األوىل للورشــة، التــي تضمنــت أربــع جلســات، تحــدث الدكتــور فيصــل 
منصــوري، عميــد كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، عــن تجربــة االعتــامد 
مــن شــبكة ناســبا مــن منظــور مؤسســايت، وذلــك بالرتكيــز عــى سياســة التنــوع، 
ــة  ــاء ثق ــى بن ــل ع ــج يعم ــامد الربام ــوري إن اعت ــب امليــداين. وقــال منص والتدري
للمؤسســة، وســمعة طيبــة يف الســوق التعليميــة، مضيًفــا أن الربامــج املعتمدة 

تخــدم املجتمعــات بشــكل أفضــل.

بعدهــا، تنــاول الدكتــور نــزار جوينــي، رئيــس برنامــج السياســات العامــة، متطلبــات 
معايــري االعتــامد والجهــود املبذولــة يف التحضــري للدراســة الذاتيــة. وتطــرق 
ــريًا  ــتفادة، مش ــدروس املس ــج، وال ــت الربنام ــي واجه ــات الت ــي إىل التحدي جوين
إىل أن اســتقطاب الــكادر األكاديــي والطــالب املتميزيــن باإلضافــة إىل بنــاء 
رشاكات اســرتاتيجية تعــد مــن أهــم الــدروس املســتفادة يف مســار االعتــامد.

ــة  ــن الجلس ــدث ضم ــة، تح ــات التنمي ــج اقتصادي ــس برنام ــب، رئي ــرو رج ــور عم الدكت
الثانيــة عــن تحضــريات الربنامــج لالعتــامد، وتاريــخ العالقــة مــع ناســبا، واإلجــراءات 
املكتملــة يف الربنامــج والخطــوات التاليــة. وقــال رجــب إن الخطــوات املســتقبلية 
ــادئ  تتمثــل يف مراجعــة وتحديــث الربنامــج، هــذا فضــاًل عــن تعميــق وترســيخ مب

ــع. ــة يف املجتم ــة العام الخدم

ويف ســياق متصــل تطــرّق الدكتــور حامــد عــيل، أســتاذ مشــارك يف برنامــج اإلدارة 
التقريــر  الربنامــج، ومواعيــد تســليم  العامــة، إىل اإلجــراءات املســتوفاة يف 
ــورة  ــي بص ــامد مت ــري لالعت ــة التحض ــريًا إىل أن عملي ــبا، مش ــبكة ناس ــذايت لش ال

ــة.  طيب

هــذا، وشــهدت الجلســتني األخريتــني نقاشــات مفتوحــة، وعــروض توضيحيــة حــول 
ــاب  ــام أصح ــارك فيه ــة، ش ــة الذاتي ــر الدراس ــداد تقري ــات، وإع ــع البيان ــة جم عملي
الدوحــة  معهــد  أن  إىل  ويشــار  واإلداريــة.  األكادييــة،  الهيئتــني  مــن  الشــأن 
للدراســات العليــا، كان قــد نظــم العــام املنــرصم ورشــة عمــل حــول التحضــري 

لالعتــامد املؤســي مــن مؤسســة ضــامن الجــودة يف اململكــة املتحــدة.
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طالب معهد الدوحة ينتخبون ممثليهم يف املجلس الطاليب

ــر 2019  ــن األول/ أكتوب ــاء 9 ترشي ــوم األربع ــة ي ــات الطالبي ــم الخدم ــم قس نظ
للســنة  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  يف  الطــاليب  املجلــس  انتخابــات 
املجــد”  “قامئــة  هــام:  انتخابيتــني  قامئتــني  مبشــاركة   2019-2020 الجامعيــة 

و”قامئــة إليــك”، وبــإرشاف مــن عــامدة شــؤون الطــالب.

ــهد  ــني- ش ــني القامئت ــرة ب ــم مناظ ــا تنظي ــرى خالله ــية -ج ــواء تنافس ويف أج
يــوم االقــرتاع مشــاركة واســعة مــن طــالب املعهــد تجــاوزت %54 حيــث توافــد 

الطــالب إىل مــكان التصويــت للقيــام بواجبهــم االنتخــايب.

ــس  ــم النف ــج عل ــن برنام ــي م ــد الكعب ــب محم ــح الطال ــياق أوض ــذا الس  ويف ه
ــام  ــًدا، ك ــدة ج ــه مفي ــد لطالب ــا املعه ــي يتيحه ــة الت ــذه الفرص ــي أن “ه اإلكليني
أن مرحلــة التصويــت مرحلــة مهمــة للطــالب فهــو أمــر يؤكــد مــدى تفاعلهــم مــع 
ــد  ــا أن للمجلــس الطــاليب دور رائ ــة التــي يدرســون ويعيشــون فيهــا، مضيًف البيئ
يف املعهــد ومــن املهــم أن نختــار زمالءنــا الذيــن ســيتحملون مســؤولية متثيلنــا 

عــى عاتقهــم”.

ــه  ــة أن لجنت ــة االنتخابي ــس اللجن ــني رئي ــود الحس ــب محم ــال الطال ــه ق ــن جهت م
“مل تذخــر جهــًدا مــن أجــل إنجــاح هــذا الحــدث الــذي مــن شــأنه أن يفــرز لنــا مجلًســا 
طالبيًــا قويًــا ومتجانًســا يعمــل عــى حلحلــة مشــاكل الطــالب ومتثيلهــم يف 

ــد”. ــان املعه ــف لج مختل

ــم  ــة تنظي ــة أن “فرص ــة االنتخابي ــو اللجن ــان عض ــة ري ــة هب ــربت الطالب ــا اعت  بدوره
انتخابــات وعمليــة التصويــت برمتهــا تــكاد تكــون منعدمــة يف بعــض البلــدان 
ــة  ــه فرص ــي طالب ــاليب يعط ــس الط ــات املجل ــن خــالل انتخاب ــد م ــة. واملعه العربي
ــن  ــرة أو م ــالل املناظ ــن خ ــواء م ــا س ــذي يرافقه ــم ال ــواء والزخ ــذه األج ــش ه عي
ــه  ــي يعيش ــة متريــن ديقراط ــي مبثاب ــاف ه ــة املط ــت، ويف نهاي خــالل التصوي

ــؤولية”.   ــي ومس ــكل وع ــالب ب الط

 وبهــذه املناســبة وّجــه الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة، عميــد شــؤون الطــالب، 
تهانيــه ألعضــاء القامئــة الفائــزة مشــريًا إىل أن “املجلــس الطــاليب يعــد آليــة 
مــن آليــات التدبــري التشــاريك يف املعهــد. وقــد حرصنــا منــذ الســنة األوىل عــى 
هــذا التوجــه حيــث وضعنــا سياســة تتناســب مــع مــا ندعــو إليــه مــن حاجــة اعتــامد 

ــا”. ــتنا دولي مؤسس

ــنة األوىل، إذ  ــذ الس ــوظ من ــكل ملح ــور بش ــس تط ــادة “أن أداء املجل ــاف بنح وأض
كانــت مشــاركة الطــالب محتشــمة يف انتخــاب ممثليهــم أّول األمــر، لكــن رسعــان 
مــا بنيــت ثقــة بــني عــامدة شــؤون الطــالب وطلبــة املعهــد. ولعــل مــا يؤكــد هــذه 
الثقــة نســبة مشــاركة الطــالب يف االنتخابــات األخــرية التــي تجــاوزت %54 والتــي 

ــوات”. ــن األص ــة %51 م ــا بأغلبي ــا طالبيً ــرزت مجلًس أف

وفيــام يتعلــق مبهــام املجلــس الطــاليب فقــد أوضــح الدكتــور بنحــادة أن “عــامدة 
شــؤون الطــالب مضــت قدًمــا إىل األمــام يف هــذا التدبــري التشــاريك عندمــا 
قررنــا أن يقــوم املجلــس الطــاليب باختيــار مــن يثلهــم مــن الطــالب يف مختلــف 
لجــان املعهــد؛ وهــو مــا سيســاهم يف تكريــس عالقــات بــني املجلــس الطــاليب 

والطــالب األعضــاء يف تلــك اللجــان”.

هــذا، وقــد حــازت “قامئــة املجــد” عــى %51 مــن األصــوات مشــكلًة بذلــك املجلــس 
الطــاليب لطــالب معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.
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ندوة نقاشية مبعهد الدوحة حول الشباب والقيم

نظــم قســم الخدمــات الطالبيــة مبعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الثالثــاء 
8 ترشيــن األول/أكتوبــر 2019، نــدوة نقاشــية بعنــوان: الشــباب والقيــم. أدارت 
ــاور  ــة مح ــة ثالث ــا مناقش ــرت خالله ــلمى، وج ــة رىب س ــا الطالب ــدوة، وقّدمته الن
ــباب  ــة الش ــه برشيح ــم وعالقت ــوع القي ــاول موض ــى تن ــا ع ــزت جميعه ــة رك مختلف

يف املجتمــع.

ــج  ــة بربنام ــت الطالب ــم، تطرق ــباب والقي ــني الش ــة ب ــول العالق ــاش ح ويف النق
مكوناتهــا،  القيــم،  تعريــف  إىل  مداخلتهــا  يف  املطــوع،  ســمية  الصحافــة، 
وأنواعهــا، مركــزًة عــى قيمــة االحــرتام باعتبارهــا قيمــة إنســانية نبيلــة. ورصــدت 
دة  ــدِّ ــة مش ــة والوطني ــة واالجتامعي ــة واألخالقي ــم الديني ــن القي ــدًدا م ــوع ع املط
رضورة  القيــم  “إن  الباحثــة:  وقالــت  اليــوم.   عــامل  يف  القيــم  أهميــة  عــى 
ــربز يف  ــات، وت ــراد ويف كل املجتمع ــني األف ــة ب ــا متغلغل ــك نجده ــة لذل اجتامعي
شــكل دوافــع وتطلعــات يعكســها الســلوك الظاهــري للشــخص يف تعامالتــه مــع 

ــه”. ــط ب ــا يحي ــه وكل م نفس

مــن جانبــه، ســلّط الباحــث بربنامــج العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة، 
ــا مــن  ســيف اإلســالم عيــد، الضــوء عــى مــا ســاّمه: الشــباب وَهــمُّ الثــورة، واصًف
خــالل حديثــه الثــورة بأنهــا فعــل شــبايب يالئــم الطبيعــة الشــبابية. وأضــاف عيــد أن 
الشــباب يحِملــون عــى أكتافهــم الدعــوة للثــورة، مشــريًا إىل الــدور الكبــري الــذي 
يلعبــه الشــباب إبـّـان الثــورات. وانتهــى الباحــث إىل القــول بــأن هزيــة الثــورة إمــا 

أن تصيــب الشــباب باليــأس أو بالتطــرف عــى حــد وصفــه.

ويف املحــور الثالــث للنــدوة، تنــاول الطالــب شــيخ ســيي مــن برنامــج علــم 

االجتــامع واالنرثوبولوجيــا، موضــوع التدفقــات الثقافيــة العابــرة للحــدود، عــن 

طريــق ربطهــا بســؤال القيــم. وشــدد الباحــث عــى رضورة تحليــل هــذه التدفقــات 

مــن خــالل النظــر إليهــا مــن زوايــا منهجيــة مختلفــة، مضيًفــا أن هــذا التحليــل يجــب 

أن يكــون بعيــًدا عــن الحكــم عــى املنظومــات الثقافيــة، بــل بالنظــر إىل تفاعالتهــا، 

ــريات. ــول إىل تفس ــة الوص ــا بغي ــة عالقاته ــى طبيع ــز ع والرتكي

هــذا، وأشــاد رئيــس املعهــد بالوكالــة، الدكتــور يــارس ســليامن معــايل، بالنــدوة 

ــرح فيهــا مــن مواضيــع. النقاشــية، مشــريًا إىل أهميتهــا، ومــا طُ
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نادي الصالون السيايس يعقد جلسة نقاشية حول العنرصية واإلسالموفوبيا يف أوروبا

عقــــد نــادي الصالــون الســيايس مبعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الثالثــاء 15 

ــر 2019، جلســة حواريــة مــع الدكتــور ســالم الكواكبــي، مديــر  ترشيــن األول/أكتوب

املركــز العــريب لأبحــاث ودراســة السياســات يف باريــس، تحــت عنــوان العنرصيــة 

ــي  ــات الت ــطة، والفعالي ــار األنش ــك يف إط ــأيت ذل ــا. ي ــالموفوبيا يف أوروب واإلس

تنظمهــا األنديــة الطالبيــة يف املعهــد.

ويف بدايــة الجلســة الحواريــة قــال الكواكبــي إن اإلســالموفوبيا ظاهــرة حديثــة 

العهــد نســبيًا، وجــاءت مــن املســتعمرات يف دول العــامل الثالــث كأداة للســيطرة، 

مشــريًا إىل أن بدايــات ظهــور املصطلــح -عــى حــد قولــه- كان مــع نهايــات القــرن 

العرشيــن. وأضــاف الكواكبــي: “أن اإلســالموفوبيا تقــوم عــى أشــياء معقــدة، وأن 

لهــا عوامــل اقتصاديــة وسياســية، واجتامعيــة، وأن الذيــن يارســونها ليســوا مــن 

غــري املســلمني فقــط، وأنهــا ظهــرت بوضــوح مــع ارتفــاع موجــة اإلرهــاب”.

وســلط الكواكبــي الضــوء عــى العنرصيــة يف عــدة ســياقات غربيــة، مركــزًا عــى 

ــاك  ــي إن هن ــال الكواكب ــة. وق ــض األمثل ــم بع ــالل تقدي ــن خ ــي م ــياق الفرن الس

نوعــني مــن العنرصيــة: الذكيــة، والســاذجة أو مــا يطلــق عليــه العنرصية السياســية 

والشــعبية موضًحــا أن العنرصيــة بشــكل عــام تقــوم عــى الجهل، وتكــون موجودة 

يف األريــاف أو يف األماكــن التــي يقــل فيهــا األجانــب.

وتطــرق املحــارض إىل مــا ســاّمه كراهيــة الــذات موضًحــا أنهــا ظاهــرة منــرشة 

يف املجتمعــات العربيــة، مشــريًا إىل الدوافــع التــي تــؤدي إىل كــره الــذات 

وتحقريهــا.

ــدة  ــاركون إىل ع ــا املش ــرق فيه ــاش، تط ــاحة للنق ــة مس ــهدت الجلس ــذا، وش ه

ــالموفوبيا  ــة، واإلس ــف الحداث ــب، وعن ــة النخ ــا عنرصي ــن بينه ــة م ــع متنوع مواضي

الرياضيــة، وقضيــة اندمــاج املهاجريــن يف املشــهد العــام يف أوروبــا.
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برنامج اللسانيات واملعجمية العربية يعقد ندوة بعنوان: العامية خابية الفصحى

ــات  ــة للدراس ــد الدوح ــة يف معه ــة العربي ــانيات واملعجمي ــج اللس ــد برنام عق

ــُة  ــة خابي ي ــوان: العامِّ ــارضة بعن ــر 2019، مح ــن األول/أكتوب ــاء 22 ترشي ــا، الثالث العلي

اللســانيات  برنامــج  يف  أســتاذ  اللــه،  عطــا  إليــاس  الدكتــور  ألقاهــا  الفصحــى، 

واملعجميــة العربيــة وعضــو املجلــس العلمــي ملعجــم الدوحــة التاريخــي. يــأيت 

ــة  ــج يف كلي ــا الربام ــي تنظمه ــة الت ــارضات الدوري ــلة املح ــار سلس ــك يف إط ذل

العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية.

وخــالل املحــارضة، عــرض الدكتــور إليــاس عطــا اللــه عــدًدا مــن الكلــامت العاميــة 

ــا مــن خــالل الرجــوع  ــس” موضًح مثــل “خــّش، شــّوية، متعشــم، عيــال، دوكــة، كويّ

إىل عــدٍد املعاجــم، وعلــامء اللغــة أن تلــك الكلــامت عربيــة فصحيــة ال غبــار عليهــا، 

لكنهــا تعرضــت إىل بعــض التغيــري، والتخفيــف. 

وعــن طريــق التثبــت مــن األصــل يف أمهــات املصــادر، أكّــد املحــارض عــى فصاحــة 

ــال  ــد تن ــا ق ــريًا إىل أنه ــة، مش ــات العامي ــتخدمة يف اللهج ــامت املس ــض الكل بع

حظهــا مــن الرتقيــق والتفخيــم يف بعــض األحيــان.  هــذا، وأعقبــت املحــارضة 

نقاشــات ومداخــالت مــن الحضــور حــول عــدٍد مــن املحــاور مــن بينهــا تفصيــح 

اللهجــة، إحيــاء العاميــة، املدونــات، والشــحنة الدالليــة للمفــردة.
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الدكتــور حمــود عليــامت لنــرشة زاجــل: “العمــل االجتامعــي مــن املهــن العلميــة واســعة النطــاق، 

وتتســع الحاجــة إليهــا بشــكل كبــر”

نســتضيف يف هــذا العــدد مــن النــرشة، الدكتــور حمــود عليــامت، رئيــس برنامــج 

العمــل االجتامعــي يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

من هو حمود عليامت؟

االجتامعيــة  العلــوم  حقــل  يف  علــم  طالــب  وأنــا  عليــامت،  حمــود  اســمي 

ــات  ــانية. يف بداي ــة واإلنس ــه املجتمعي ــال ألهميت ــذا املج ــرتت ه ــانية، اخ واإلنس

بالفيزيــاء  مهتــاًم  وكنــت  العلمــي،  املســاق  يف  كنــت  الدراســية  حيــايت 

والرياضيــات ومــا زلــت أحبهــام، ولكــن مــع مــرور األيــام أصبــح لــدّي اهتــامم أكــرب 

ــا يف  ــا قويً ــك أساًس ــي يعطي ــد العلم ــب أن البع ــذا بجان ــة، ه ــا االجتامعي بالقضاي

البحــث والدراســة. 

املجتمعــي  والتغيــري  بالتطويــر  ومهتــم  املجتمــع  شــؤون  يف  باحــث  أنــا 

ــت إىل  ــم انتقل ــي، ث ــاق العلم ــابًقا- يف املس ــرت س ــام ذك ــدأت -ك ــام، ب ــكل ع بش

ــا مــن إيــاين بــأن مجتمعاتنــا  علــم االجتــامع، ثــم إىل العمــل االجتامعــي، انطالقً

بحاجــة إىل فهــم ودراســة، كــام أنهــا بحاجــة إىل التطويــر والتغيــري. ال يكفــي أن 

نــدرس، ونتعلــم فقــط دون النظــر إىل املســتقبل وتغيــري مجتمعاتنــا إىل األفضــل 

ــد أن تكــون فّعالــة، وفاعلــة وكفــؤة،  ــأن املجتمعــات ال ب واألحســن، لذلــك أؤمــن ب

ــة. ــم واملعرف ــي العل ــذا يقت ــاتها، وه ــا أو مؤسس ــواًء بأفراده س

كلمنا عن خرباتك األكادميية واملهنية؟

تحصلــت عــى شــهادة البكالوريــوس يف علــم االجتــامع مــن جامعــة امللــك عبد 

ــات  ــامع يف الوالي ــم االجت ــوم يف عل ــتري العل ــهادة ماجس ــّدة، وش ــز يف ج العزي

املتحــّدة األمريكيــة مــن جامعــة واليــة أوكالهومــا، وماجســتري آخــر يف العمــل 

ــوراه فقــد تحّصلــت  ــدا. أمــا شــهادة الدكت االجتامعــي مــن جامعــة مكغيــل يف كن

عليهــا مــن جامعــة واليــة أوكالهومــا، ومــررت بجميــع املراحــل األكادييــة التــي 

يكــن أن يــر بهــا أســتاذ، بدايــة مــن أســتاذ مســاعد، إىل أســتاذ مشــارك، ثــم إىل 

أســتاذ. 

ــداء لكــن طبيعــة عمــيل اضطرتنــي أن انتقــل  عملــت يف الجامعــة األردنيــة ابت

إىل جامعــات، ومؤسســات أكادييــة أخــرى، وتدرجــت خــالل تلــك املرحلــة يف 

املواقــع األكادييــة املختلفــة مــن مديــر برنامــج، أو مديــر قســم إىل عميــد كليــة 

إىل نائــب رئيــس جامعــة وكنــت مرشــًحا لرئاســة إحــدى الجامعــات. عملــت أيًضــا يف 

ــا لــوزارة التنميــة االجتامعيــة  ــا عاًم القطــاع العــام يف الحكومــة، وقــد كنــت أميًن

يف األردن، وأمــني عــام مؤســس للمجلــس األعــى لشــؤون األشــخاص املعوقــني، 

وعضــوا يف املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي، وعضويــة مجالــس أمنــاء جامعــات 

وكليــات، ومجالــس إدارة مؤسســات.

مــاذا لــو حدثتنــا عــن برنامــج العمــل االجتامعــي يف معهــد الدوحــة، والرســالة 

التــي يســعى لتحقيقها؟

ــإن  ــت ف ــام قل ــريب، وك ــع الع ــام يف املجتم ــم الع ــن اله ــزء م ــو ج ــج ه الربنام

ــوم  ــا ويق ــن يخدمه ــة إىل م ــة بحاج ــة، واإلقليمي ــة، والعربي ــا املحلي مجتمعاتن

مبســاعدتها بأســس علميــة وعمليــة. العمــل االجتامعــي كمهنــة هــو تخصــص 

علمــي أكاديــي يقــوم عــى املعرفــة العلميــة املتقدمــة ومختلــف األبعــاد 

الوقــت هــو مهنــة مامرســة تطبيقيــة يقــع عــى  نفــس  اإلنســانية، ويف 

ــالل  ــن خ ــدف م ــك نه ــة، لذل ــة إىل املامرس ــذه املعرف ــل ه ــة نق ــا مهم عاتقه

الربنامــج إىل أن يكــون لدينــا خــرباء متخصصــني عــى مســتوى الوطــن العــريب 

ــام. ــذه امله ــوا به ــى أن يقوم ــن ع قادري

ونهــدف أيًضــا إىل أن يكــون لدينــا طالبًــا قادريــن عــى خدمــة مجتمعاتهــم 

ــادة،  ــج الق ــى تخري ــك ع ــل كذل ــام، ونعم ــكل ع ــكالتها بش ــلِّ مش ــا وح وتطويره

والخــرباء الذيــن يســتطيعون أن يكــون لهــم أدواًرا قياديــة يف تقديــم الخدمــات 

ــخ. ــادة.. إل ــات، والقي ــي، وإدارة املؤسس ــث األكادي ــة، والبح االجتامعي
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كيف يخدم برنامج العمل االجتامعي املجتمع املحيل يف دولة قطر؟

خدمــة  يف  يتمثــل  األســايس  الربنامــج  دور  ألن  للغايــة،  مهــم  الســؤال  هــذا 

املجتمــع املحــيل يف املقــام األول. ويخــدم الربنامــج املجتمــع يف عــّدة جوانــب 

مــن بينهــا الجوانــب املعرفيــة عــن طريــق تخريــج مختصــني يف هــذا املجــال 

ليعملــوا يف مختلــف املؤسســات، وهنــاك أيًضــا الجوانــب البحثيــة وذلــك مــن خالل 

القيــام بدراســات وبحــوث تخــدم املجتمــع، هــذا فضــاًل عــن التعــاون والتشــارك مــع 

مؤسســات املجتمــع، وتقديــم التدريــب املتخصــص واملشــورة والخــربة والتعــاون 

معهــا يف مختلــف مجــاالت العمــل.

واملســاهمة  وعلميًــا  مهنيًــا  املجتمــع  خدمــة  إىل  أيًضــا  الربنامــج  ويســعى 

ــارك  ــد ش ــوص فق ــذا الخص ــة. وبه ــات املختلف ــر يف املؤسس ــج التطوي يف برام

الربنامــج يف مشــاريع بحثيــة مختلفــة. كــام يســعى الربنامــج إىل املعرفــة التــي 

يكــن تطبيقهــا واالســتفادة منهــا، وبــإذن اللــه ســنعمل عــى هــذا األمــر بصــورة 

ــب. ــتقبل القري ــرب يف املس أك

برأيك هل من فروقات بني العمل االجتامعي والخدمة االجتامعية؟

يف بعــض البلــدان العربيــة يطلقــون مصطلــح الخدمــة االجتامعيــة عــى التخصــص، 

ــس  ــي لي ــي. برأي ــل االجتامع ــه العم ــا علي ــة أطلقن ــد الدوح ــا يف معه ــن هن ولك

هنــاك مــن فروقــات كبــرية بــني االثنــني مــن حيــث فهــم املتخصصــني لــه. ولكــن كــام 

يقــال الفــرق يف املبنــى يــؤدي إىل فــرق يف املعنــى. نحــن نــرى أن مصطلــح 

ــن  ــرث م ــادر، أك ــط املب ــل الناش ــده الفاع ــص بع ــي التخص ــي يعط ــل االجتامع العم

مصطلــح الخدمــة االجتامعيــة. املهــم يف األمــر أننــا ننظــر إىل العمــل االجتامعــي 

عــى أنــه علــم ومهنــة فاعلــة نشــطة وناشــطة أكــرث مــن اقتصارهــا عــى تقديــم 

الخدمــات، ببســاطة هــي أوســع مــن ذلــك.

ــو دور  ــا ه ــان، م ــوق اإلنس ــاكات حق ــّدة النته ــر ع ــريب مظاه ــا الع ــهد عاملن يش

ــوص؟ ــذا الخص ــي به ــل االجتامع العم

راســخ يف  االجتامعــي كمهنــة، وكــام هــو متفــق عليــه، وكــام هــو  العمــل 

األدبيــات، فــإن لــه مبــادئ وأخالقيــات تنبثــق مــن الرشائــع الدينيــة الســاموية 

والفكــر البــرشي، وهنــاك ركائــز أساســية تدافــع عنهــا مثــل املســاواة والعدالــة 

االجتامعيــة ومكافحــة الظلــم التــي تعــد مــن أساســيات العمــل االجتامعــي، لذلــك 

فإننــا يف أّي تحليــل نبحــث عــن العدالــة االجتامعيــة يف املقــام األول.

هنــاك بحــث وإرصار عــى أن يكــون العمــل االجتامعــي كمهنــة عــى مســتوى 

عــى  تعمــل  ثــم  مبدئيًــا،  واالضطهــاد  الظلــم  ملقاومــة  أداة  هــي  العــامل، 

ــا. وأرى أن العمــل  تحقيــق مــا اســتطاعت إليــه مــن مبــادئ حقــوق اإلنســان عمليً

االجتامعــي مــن املهــن القــادرة عــى تنفيــذ حقــوق اإلنســان يف الواقــع بشــكل 

ــل، ــن عم ــه م ــم إلي ــام توجهه ــاس، وفي ــه للن ــام تقدم ــري، في كب

 وفيــام تنظمهــم ألخــذ حقوقهــم واملطالبــة بها. وتجاربنــا يف صياغــة االتفاقيات 

والقوانــني وبروتوكــوالت العمــل، كلهــا تشــري اىل أهميــة وجــود املتخصصــني 

الذيــن يســتطيعون ترجمــة هــذه األفــكار النبيلــة اىل واقــع حــي تطبيقــي عــى 

مــا يف ذلــك مــن صعــاب وعقبــات يف عاملنــا املعــارص. والعمــل االجتامعــي مــن 

املهــن اإلنســانية التدخليــة التــي يكــن ان تــؤدي دورا كبــريا يف تحقيــق مطالــب 

النــاس وحقوقهــم.

أي مستقبل لهذا الحقل يف عاملنا العريب؟

يقــال يف بعــض األوســاط أن العمــل االجتامعــي مــن املهــن املســتقبلية؛ فكــام 

تــرى فــإن أغلــب املجتمعــات تواجــه مشــكالت بنيويــة وســلوكية وهيكليــة كثــرية 

ــزة العمــل االجتامعــي عــن بعــض املهــن اإلرشــادية  ال بــد مــن االهتــامم بهــا. ميّ

ــة. ــة والبيئ ــع واملؤسس ــرد واملجتم ــمل الف ــل يش ــوره للعم ــرى أن منظ األخ

اعتقــد أن العمــل االجتامعــي مــن املهــن العلمية واســعة النطــاق، وتتســع الحاجة 

إليهــا بشــكل كبــري. إضافــة إىل ذلــك هنــاك توجــه عاملــي نحــو املجــاالت التطبيقية 

والعمليــة مــع انحصــار التخصصــات النظريــة التــي أصبحــت أقــّل انتشــاًرا، أضــف 

ــا إىل  ــن ترجمته ــي يك ــة الت ــن الفاعل ــة إىل امله ــامل اآلن بحاج ــك أن الع إىل ذل

سياســات. وهنــاك منظومــة مــن األشــياء املختلفــة تجعــل مــن العمــل االجتامعــي 

مهنــة مســاِعدة يف املجتمــع.

 مبفردنــا ميكننــا أن ننجــز القليــل جــًدا؛ لكــن مًعــا ميكننــا أن نفعــل الكثــر. كيــف 

ميكــن قــراءة هــذه العبــارة انطالًقــا مــن بوابــة العمــل االجتامعــي؟ 

ــذه األفــكار، ولدينــا مــن املعرفــة  ــل االجتامعــي بطبيعتــه يقــوم عــى ه العم

العمــل  يف  وتوظفهــا.  الحقيقــة،  هــذه  وتدعــم  تؤكــد  التــي  والتخصصــات 

االجتامعــي هنــاك مــا يعــرف بـــــ “عمــل الجامعــات” وهــو متعلــق بالكيفيــة التــي 

يكــن أن تســتخدم فيهــا الجامعــة إلحــداث التغيــري. اآلن مثــاًل يكنــك أن تغــري مــن 

ســلوك إنســان بوضعــه مــع جامعــة طيّبــة، أفضــل مــن أن ترســله إىل معالجــة 

ومرشــد فــردي، فالعمــل الجامعــي ببســاطة هــو أكــرث تأثــريًا وفائــدة مــن جميــع 

النواحــي.

مــا الــذي يْشــَغلك حالًيــا؟ أعنــي املواضيــع البحثيــة التــي تشــتغل عليهــا، وهــل 

مــن كتابــات قادمــة يف الطريــق؟

أعمــل  اجتامعيــة  قضايــا  وهنــاك  مختلفــة،  بحثيــة  مواضيــع  اإلنســان  تشــغل 

عليهــا داخــل قطــر ذات عالقــة بقضايــا الشــباب وتأثــريات الحصــار، والعالقــات 

األرسيــة بشــكل عــام. وهنــاك مواضيــع أخــرى ذات عالقــة بالسياســات والحاميــة 

القضايــا  وبعــض  االجتامعيــة،  املعرفــة  بتوظيــف  كذلــك  ومهتــم  االجتامعيــة، 

الفكريــة األخــرى مثــل بنيــة املجتمــع، الشــباب.. إلــخ.
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بعيًدا عن املجال األكادميي، أين يجد حمود عليامت نفسه؟

أجــد نفــي يف التفكــري التأمــل والقــراءة، وكذلــك يف زراعــة الــورود والنباتــات، 

ــة  ــاء، واملحافظ ــل واألصدق ــع األه ــل م ــي، والتواص ــة امل ــارس رياض ــا أم وأحيانً

عــى التواصــل معهــم، ومتابعــة قضايــا األوطــان.

ــة، أو  ــة طريف ــك، قص ــاس أعجب ــاه، اقتب ــاركتنا إيّ ــد مش ــاص تري ــن يشء خ ــل م ه

ــف؟ موق

ينــوي  اإلنســان  جــًدا يف حيــاة  كثــرية  أن هنالــك مقــوالت، ومواقــف  ال شــك 

مشــاركتها مــع اآلخريــن، ولكــن مــن األشــياء التــي أذكرهــا وأحــب ذكرهــا مــا قالــه 

املتنبــي: 

ومل أَر يف عيوب الناس شيئًا               كنقص القادرين عى التامم

كيف تقيم تجربتك يف معهد الدوحة؟

يثــل معهــد الدوحــة للدراســات العليــا مؤسســة فريــدة ورضوريــة يف املنطقــة 

العربيــة، ونحــن بحاجــة إىل مــن يفكــر ويــدرس مجتمعاتنــا، هــذا بجانــب االهتــامم 

ــًدا  ــة ج ــرة مهم ــدِّ ثغ ــى س ــوم ع ــد يق ــانية. املعه ــة واإلنس ــوم االجتامعي بالعل

ويُيَــرس ويوفــر للعاملــني فيــه وطلبتــه ســبل العلــم والبحــث والدراســة وعليهــم 

اقتنــاص هــذه الفــرص واالســتفادة منهــا.

ــذه  ــن ه ــه ولك ــل ب ــي أعم ــس ألنن ــوق لي ــي مرم ــي وعلم ــد بحث ــا معه ــو أيًض  وه

هــي الحقيقــة. وواضــح أن املركــز العــريب لأبحــاث ودراســة السياســات لــه إنتــاج 

فكــري، ومعــريف غزيــر يف الفــرتة الوجيــزة التــي أنشــأ فيهــا. ومبــا أننــي وصلــت 

ــدة، وأمتنــى التوفيــق يل ولجميــع  حديثــاً يكــن القــول إن تجربتــي حتــى اآلن جيّ

الزمــالء.

نصائح تقّدمها لطالبك؟

كــام ذكــرت قبــل قليــل، يوفــر املعهــد فرصــة بحثيــة علميــة ممتــازة، وخــري املهــن 

يف الحيــاة هــي العلــم والتعلــم، وبالتــايل أنصــح الطلبــة باقتنــاص هــذه الفرصــة 

واكتســاب العلــم واملعرفــة، واالســتفادة مــن النشــاطات واألســاتذة بــكل مــا 

ــد. ــة والجه ــتحقان التضحي ــم يس ــة والعل ــتطيعون، ألن املعرف يس

كلمة أخرة:

أشــكركم نــرشة زاجــل عــى هــذه املقابلــة وعــى هــذه الفرصــة التــي أتيحــت يل 

للتواصــل مــع القــراء مــن الزمــالء والطــالب يف املعهــد، وأمتنــى لكــم التوفيــق 

وأمتنــى للحــامم الزاجــل أن يبقــى زاجــاًل وطائــرًا لينقــل الكلمــة والتجــارب.
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السببية حسب هيوم

محمد محسن صامعي، طالب بربنامج الفلسفة

نظرية املعرفة حسب هيوم

يف كتــاب “بحــث حــول الفهــم البــرشي” لجــون لــوك يعتــرب املعرفــة لهــا مصدريــن وهــام 

االنطباعــات والعمليــات الخاصــة بالعقــل، فيبــدأ اإلنســان باملعرفــة عــرب الحــس أي أنــه عندمــا 

يحصــل لــه انطبــاع داخــيل أو خارجــي فإنــه يكتســب بذلــك فكــرة بســيطة هــي مبــدأ معارفنــا، 

ولكــن الفهــم البــرشي ال يســتطيع انتــاج أفــكار جديــدة )بســيطة أو مركبــة( يختلــف مصدرهــا 

عــن املصدريــن الوحيديــن، يقــول هيــوم: “يك نعــرف إذن، فكــرة القــدرة أو االقــرتان الــروري 

معرفــة تامــة، علينــا أن نفحــص انطباعهــا، ويك نعــرث عــى االنطبــاع بيقــني أكــرب، علينــا أن نبحــث 

عنــه يف جميــع املصــادر التــي يكــن أن يصــدر عنهــا”.

فــكل اإلدراكات البرشيــة حســب هيــوم يكــن تصنيفهــا إىل االنطباعــات، فاالنطباعــات هــي 

ــا  ــا وانفعاالتن ــاتنا وكل عواطفن ــي كل إحساس ــات ه ــوة، واالنطباع ــا بق ــج وعين ــي تل ــا الت أفكارن

ــة لالنطباعــات والفــرق بــني االنطباعــات  التــي تلــج ألول مــرة الذهــن. األفــكار هــي صــور باهت

واألفــكار يكمــن يف قــوة ارتســام هــذه األفــكار يف أذهاننــا مبعنــى أن الفــرق بــني األفــكار 

أدوات  كل  لهيــوم  وبالنســبة  واإلحســاس،  التفكــري  بــني  الفــرق  يف  يكمــن  واالنطباعــات 

ــذه  ــب ه ــزج وتركي ــن يف م ــل تكم ــة العق ــاتنا ومهم ــن إحساس ــتخلصة م ــة مس ــاء الفكري البن

اإلحساســات بصفــة عامــة كل االنطباعــات وكل األفــكار تتشــابه بحيــث كل فكــرة بســيطة يقابلهــا 

ــس.  ــا والعك ــات تقابله ــا انطباع ــت له ــة ليس ــكار املركب ــض األف ــد بع ــد نج ــيطا، وق ــا بس انطباع

ــه  ــاع ل ــرة أو انطب ــى كل فك ــابه، مبعن ــات تتش ــكار واالنطباع ــول إن األف ــة نق ــذه الحال ويف ه

ــل بســيط. مقاب

إن  القــول  نســتطيع  ولهــذا  األفــكار  تســبق  البســيطة  االنطباعــات  أن  أثبتــت  فالتجربــة 

ــا، وهــذا هــو املبــدأ األول الــذي بنــاه هيــوم، بــل وإن هيــوم  انطباعاتنــا هــي أســباب أفكارن

ــري.  ــا التفك ــرى مصدره ــاس وأخ ــا اإلحس ــات مصدره ــمني: انطباع ــات إىل قس ــم االنطباع قس

ــا  ــن أفكارن ــأ م ــاين ينش ــوع الث ــوم والن ــا هي ــباب يجهله ــس ألس ــأ يف النف ــوع األول ينش فالن

ــم  ــربد ث ــر وال ــال الح ــدرك مث ــا ن ــنا فيجعلن ــى حواس ــاع ع ــر أوال انطب ــايل: يأث ــام الت ــب النظ حس

يصــوغ الذهــن لنفســه نســخة مــن هــذا االنطبــاع وهــذه النســخة هــي مــا نســميها بالفكــرة، 

فهــذه االنطباعــات الجديــدة هــي التــي نســميها انطباعــات فكريــة، يحتفــظ بهــذه االنطباعــات 

أو األفــكار يف الذاكــرة أو املخيلــة وهــام املســؤولتان عــن عــودة ظهــور االنطبــاع يف الذهــن 

عــى شــكل فكــرة، لكــن يبقــى هنــاك فــرق بــني الذاكــرة واملخيلــة، فالذاكــرة ال تحتفــظ فقــط 

باألفــكار بــل أيضــا بالنظــام والوضــع، أمــا املخيلــة فــال تحــرتم هــذا النظــام وال أي وضــع. 

ــامل  ــياء يف الع ــاذب األش ــام تتج ــكار ك ــاذب األف ــادئ تتج ــذه املب ــل ه ــوم وبفض ــب هي وحس

املــادي، بالتــايل فهيــوم أراد نقــل املنهــاج التجريبــي عــى الظواهــر اإلنســانية واألخالقيــة 

ــة. ــة البرشي يف الطبيع

أصل وطبيعة السببية عند هيوم.

ــا أن منــارس التعقــل بشــكل ســليم إذا مل نكــن نفهــم الفكــرة التــي  يقــول هيــوم: “ال يكنن

منــارس عليهــا التعقــل، وال يكننــا فهــم الفكــرة إال إذا رجعنــا إىل أصلهــا وبحثنــا عــن االنطبــاع 

األّويل”. فالســببية عالقــة فلســفية وطبيعيــة يف نفــس الوقــت وهــي فكــرة مركبــة، وإنهــا 

أيضــا أســاس تعقالتنــا القامئــة عــى األحــداث وهــي العالقــة الوحيــدة التــي تســمح لنــا بتجــاوز 

الذاكــرة والحــواس ولنعايــن موضوعــني أحدهــام الســبب واآلخــر النتيجــة. ويقــر هيــوم أنــه ال 

ينبغــي اســتخالص فكــرة الســببية مــن الكيفيــات الخاصــة مبوضوعــات،

ــة  ــاوز خاصي ــة التج ــار عالق ــن إعتب ــات، ويك ــذه املوضوع ــني ه ــات ب ــة العالق ــن مجموع ــل م  ب

أساســية للســببية، ويقــال نفــس الــيء عــى األســبقية الزمنيــة، وإن فحــص حالــة مفــردة ال 

يســمح لنــا بالكشــف عــن رابــط إحســايس بــني املوضوعــني أو عــن انطبــاع أويل يكــن إعتبــاره 

أصــال لفكــرة الســببية.

ال ينكــر هيــوم عــدم كفايــة عالقتــي التجــاوز والتتابــع الزمنــي، ولكنــه يعتقــد أن مــا يســمى 

بالرتابــط الــروري بــني الســبب والنتيجــة ليــس إال وهــام، لقــد تبنــى العقالنيــون الديكارتيــني 

مبــدأ مفــاده: أن املــادة ال تتمتــع بأيــة قــوة أو قــدرة ذاتيــة باســتطاعتها خلــق توصيــل الحركــة 

ــاالت  ــدد الح ــو تع ــوم ه ــب هي ــط حس ــباب الرتاب ــا، فأس ــب إليه ــن أن ينس ــر يك ــري آخ وأي تأث

املتشــابهة، ففكــرة الــرورة أو القــوة أتــت مــن التكــرار نفســه للحــاالت املتشــابهة.

االستدالل السببي عند هيوم

إن فكــرة الرتابــط الــروري ستســمح لنــا بتحديــد طبيعــة االســتدالل وتحديــد طبيعــة االعتقــاد 

يف مبــدأ الســببية، ســوف تســمح لنــا هــذه األفــكار يف النهايــة بإعطــاء تعريــف كامــل 

لفكــرة الســببية، بينــام يف ميــدان االســتدالل الســببي منــارس التعقــل عــى االنطباعــات، 

ــج يتجــاوز الذهــن املوضوعــات التــي يحــس بهــا  ويف التعقــل القائــم عــى األســباب والنتائ

ويتذكرهــا، وبالتــايل عندمــا نســتنتج معلــوالت مــن علــل ال بــد مــن الوعــي بوجــود هــذه العلــل، 

ولقيــام هــذا الوجــود ليــس هنــاك إال وســيلتان: إمــا أن يتــم ذلــك بواســطة إدراك مبــارش مــن 

طــرف الحــواس أو الذاكــرة أو باالســتدالل انطالقــا مــن علــل أخــرى، وينبغــي لهــذه العلــل 

األخــرى أن تقــوم بتحصيــل معطياتهــا عــرب االنطبــاع ومــن فكــرة الوجــود التــي تولــد موضــوع 

ــه. ــد عن ــاع أو تتول االنطب

ونحــن نذكــر أيضــا الذهــن بالرتابــط املســتمر يف كل الحــاالت املاضيــة، وبفضــل هــذه العالقــة 

ــا أن نقيــم اســتدالال مــن موضــوع إىل آخــر أو  الجديــدة أي عالقــة الرتابــط املســتمر يكــن لن

ــيئا  ــري ش ــة ال يغ ــذه العالق ــن ه ــف ع ــن الكش ــر، ولك ــود اآلخ ــوع إىل وج ــود موض ــالل وج ــن خ م

مــام قبــل حــول فكــرة الرتابــط الــروري، فحســب هيــوم يتــم االنتقــال مــن انطبــاع حــارض إىل 

فكــرة موضــوع ال مــن التجربــة املاضيــة أو عــى تذكــر ترابــط مســتمر حصــل يف املــايض، لكــن 

ــب  ــة؟ يجي ــطة املخيل ــم أم بواس ــطة الفه ــرة بواس ــج الفك ــة تنت ــل التجرب ــى ه ــكال يبق اإلش

هيــوم أن العقــل البــرشي ال يســتطيع إدراك طبيعــة الرتابــط األّويل الــذي عليــه تؤســس 

ــاع إىل الفكــرة، بحيــث أن  عالقــة الســببية، إذن يجــب أن يتــم االنتقــال أو االســتدالل مــن االنطب

حتــى العقــل نفســه ال يشــعر بذلــك، فالتعقــل الســببي مل يكــن ممكنــا إال ألن عالقــة الســببية 

تــؤدي اتحــاد أفكارنــا.

االعتقاد حسب هيوم

يرتكــز أساًســا عــى حضــور فكــرة مقابلــة لــه حضــورا قويــا يف الذهــن وينبــه هيــوم إىل أن 

ــا  ــوع م ــا ملوض ــد إدراكن ــوع، فعن ــذا املوض ــود ه ــن وج ــا ع ــف إطالق ــا ال تختل ــوع م ــرة موض فك

فإننــا لــي نكــدرك وجــوده ال نضيــف أي يشء وال نغــري أي يشء مــن الفكــرة األوليــة التــي 

امتلكناهــا عنــه، ألنــه عنــد تبنــي االعتقــاد بفكــرة مــا فإننــا نصــوغ فكــرة عنــه انطالقــا مــن اعتقــاد 

أو إيــان فقــط، أمــا الربهنــة عــى وجــوده فــال يــدرك مــن فكــرة تضــاف إىل خواصــه أو تفصــل 

ــه  ــر في ــا أفك ــه وعندم ــر يف الل ــا أفك ــوم: “عندم ــول هي ــوده، ويق ــن وج ــا ع ــة لدين أي خاصي

ــد”.  ــص وال تزي ــه ال تنق ــا علي ــي أملكه ــرة الت ــإن الفك ــوده ف ــد يف وج ــا أعتق ــود، وعندم كموج

وبالتــايل االعتقــاد ليــس إال فكــرة حيــة مصحوبــة بانطبــاع حــارض يف الذهــن.
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ــا، فــإن القضايــا الغريبــة كثــرية،  بالنســبة ملحــاٍم مشــهوٍر مثــيل، مــرت عليــه آالف القضاي

وملــاذا ال تكــون كثــرية واإلنســان محورُهــا؟ هــل يوجــد إنســاٌن غــرُي غريــب؟ كل إنســاٍن غريــب! 

ــاس ال يكتشــفون ذلــك إال يف وقــٍت متأخــٍر مــن  ــادي بالنســبة إلنســان آخــر، لكــنَّ الن غــرُي ع

عالقاتهــم، هــذا ليــس مهــاًم، املهــم هــو هــذه القضيــة، إنهــا مؤثــرة، ومنــذ زمــٍن طويــٍل مل 

ــر يب قضيــة بهــذا الشــكل.  تؤث

ــا، لكــن اســم الشــاب الــوارد فيهــا  ــا.. حرفً جــاءين ملــف القضيــة قبــل أســبوع، وقرأتــه حرفً

ــني يف  ــن العامل ــت م ــذا طلب ــًدا، ل ــره جي ــنوات، وأذك ــل س ــدّي قب ــا ل ــد كان طالبً ــا، لق كان ملفتً

ــة. ــب القضي ــايئ بصاح ــد للق ــد موع ــم تحدي ــت منه ــي، وطلب ــة بنف ــارشة القضي ــي مب مكتب

جــاء إىل مكتبــي يف املوعــد املحــدد، كان يبــدو أنــه يأخــذ قضيتــه الغريبــة عــى محمــل 

الجــد!

مل يتغــري، مل يكــن وســياًم، لكــن بــروده ينــح حضــوره ســمة الحكمــة املتعاليــة، كــام كان 

ــا. حــني عــرف أننــي تذكرتــه، بــادر تقديــم تفســري حــول عــدم مامرســته  يف املحــارضات متاًم

مهنــة املحامــاة، فلــي تكــون محاميًــا، يتوجــب عليــك يف البدايــة أن تتــدرب يف مكتــٍب 

ــا دون أجــر، وألنــه كان  ــا يكــون هــذا التدريــب بأجــر زهيــد، وأحيانً للمحامــاة ملــدة عامــني، غالبً

ــني  ــدة عام ــرغ مل ــتطع التف ــه، مل يس ــه وأرست ــل نفس ــكايف ليعي ــال ال ــة إىل امل ــٍة ماسَّ بحاج

بــال مقابــل، وقــرر االنخــراط بســوق العمــل، أي عمــٍل كان، تنقــل يف مهــٍن خدماتيــة متعــددة، 

ــا.  رغبــة يف الحصــول عــى املــال الــكايف، ثــم وضــع أمامــه هدفً

قال: 

ــذا  ــي” ل ــائق “التاك ــة س ــداً، مهن ــف أب ــة ال تتوق ــة مهن ــالد مث ــذه الب ــم، يف ه ــت تعل - أن

ــاره  ــن ادخ ــا يك ــر م ــرية، وأدخ ــامل كث ــل يف أع ــي أتنق ــد تخرج ــنوات بع ــة س ــدة ثالث ــت مل ظلل

ــلطني  ــل املتس ــاب العم ــن أرب ــص م ــا، وأتخل ــن خالله ــل م ــتطيع العم ــرة، أس ــيارة أج ــرشاء س ل

ــا أن  ــل يوًم ــا مل أتخي ــًدا، وأن ــح عب ــد تصب ــرة أح ــت إم ــل تح ــني تعم ــم؟ ح ــل تعل ــتغلني.. ه واملس

األمــَر شــاٌق إىل هــذه الدرجــة، كنــت أرى زمــاليئ يلبســون أرديتهــم الرســمية كمحامــني 

يف  أعطــال  يشء..  أي  يصلــح  عامــاًل  كنــت  أنــا  وأنــا؟  املهمــة،  القضايــا  يف  ويرتافعــون 

الكهربــاء واألجهــزة اإللكرتونيــة أحيانــا، وأحيانًــا أعمــل يف اإلنشــاءات.. رائحــة العــرق كريهــة. 

ــم؟  ــل تعل ه

كنت سأقاطعه ألقول شيئًا، لكنه مل يرتك يل أي فرصة للحديث.. 

ــة املرعــب، يف البدايــة شــعرت بالرغبــة يف الضحــك، ثــم اعتقــدت أن  - حــني حصــل الحادث

األمــر مرعــب، ثــم فكــرت أن كل األشــياء املرعبــة قــد تبــدو مضحكــة ذات لحظــة، هــل هنــاك يف 

تاريــخ البــرش مــا هــو غــري مضحــك؟ التاريــخ قصــة مضحكــة! صدقنــي كان األمــر ســاخرًا إىل حــد 

أن النــاس مــن حــويل اعتقــدوا أننــي مجنــون، أو أننــي ضالــع يف الجريــة، أو أي احتــامل آخــر، 

لكــن األمــر كان بســيطًا.. بســيطًا جــًدا، وأنــت تعلــم جيــًدا: أبســط األفــكار هــي التــي تصبــح أعقــد 

القضايــا حــني نفكــر فيهــا. تعلــم ذلــك، صحيــح؟ 

- يف الحقيقة..

ــدي  ــل ل ــي اكتم ــة الت ــه يف اللحظ ــي أن ــة ه ــة؟ الحقيق ــة حقيق ــزي؟ أي ــا عزي ــة ي ــة حقيق - أي

املبلــغ الــالزم لــرشاء ســياريت، وأننــي بعــد إمتــام رشائهــا فــوًرا، ويف أول مــرة أركبهــا 

ــا بكــوين أتحــرر مــن رب العمــل خاصتــي،  ــا بانتصــاري الصغــري يف هــذا العــامل، وفَرًِح مبتهًج

هــذا األحمــق الــذي يعطــي أرسار تصليــح الهواتــف البنــه ويعاملنــي كخــادم آيل، ال يحــق لــه 

ــاري.. ــن انتص ــة م ــذه اللحظ ــة، يف ه ــف أرسار املهن كش

- نعم، يف هذه اللحظة ماذا حدث؟ لقد سقطت الجثة!

- ال، ال، أنــا ال أقبــل أبــًدا تبســيط األفــكار بهــذه الصــورة، لقــد كان مثــة أشــياء كثــرية قبــل ســقوط 

لُت ســياريت اســتعداًدا لالنطــالق، كنــُت محتــاًرا: مــن أيــن أبــدأ عمــيل كســائق  الجثــة. حــني شــغَّ

ســيارة أجــرة محــرتم؟ كان عــيلَّ أن أذهــب لرشكــة تأمــني مــن أجــل تأمــني الســيارة، ألن الســائق 

الــذي باعنــي هــذه الســيارة – وهــي ســيارة مســتعملة بالطبــع- أخــربين أنهــا بــال تأمــني، وأن 

ــرت يف الذهــاب إىل الرشكــة القريبــة مــن  أول عمــٍل عــيلَّ القيــام بــه هــو تأمينهــا. ولــذا فكَّ

أجــل هــذا الغــرض. 

- مل تذهب لأســــ...

- ملــاذا األســف؟ يف الحقيقــة، عقــدت العــزم عــى أن أذهــب بالفعــل، لكــن حبيبتــي اتصلــت 

يف نفــس اللحظــة وقالــت إنهــا يجــب أن تكــون أول مــكاٍن تذهــب إليــه ســياريت، ألنهــا -حســب 

عبارتهــا التــي قالتهــا حينهــا- “بدايــة كل طرقــي ونهايتهــا”، هــل أخربتــك؟ حبيبتــي شــاعرة، 

وأنــا أحــب قصائدهــا، ومجازهــا هــذا بالــذات جعلنــي أغــري فكــريت.. 

- ويف طريقك إليها.. وقعت الجثة...

- يكــن الحديــث حــول الكثــري مــن األحــداث الصغــرية، إشــارة املــرور مثــاًل، وعــدم لحاقــي بهــا 

يف اللحظــة األخــرية، املشــاة الذيــن أخــروين عنــد نقــاط معينــة، لعبــة الزمــن ال يكــن تتبعهــا، 

لكــن يبــدو يف النهايــة أنــه نعــم، هــذا مــا حــدث.. أثنــاء ذهــايب إليهــا، التقــت لحظتــان مكبَّلتــان 

ــة  ــن، واللحظ ــق العرشي ــامرة ذات الطواب ــب الع ــياريت بجان ــرور س ــة م ــك، لحظ ــدر املضح بالق

ــف،  ــى الرصي ــن ع ــق العرشي ــن الطاب ــه م ــي بجثت ــر، ويلق ــم أن ينتح ــا أحده ــرر فيه ــي ق الت

ورمبــا لحظــة ثالثــة، للريــاح التــي حركــت جثتــه مــن الرصيــف إىل ســطح ســياريت متاًمــا، والــذي 

تهشــم بفعــل وقــوع الجثــة. ورمبــا كان املنتحــر يلبــس حزامــا بــه قطعــة معدنيــة كبــرية ثقبــت 

ــفَّ  ــيكون أخ ــا كان س ــا؟ رمب ــر عاريً ــقط املنتح ــاذا مل يس ــار! مل ــا منش ــدين كأنه ــطح املع الس

قليــاًل!

- ثمَّ تحطمت كل آمالك بشأن سيارتك، وبهجتك بالتحرر، خاصة وأن سيارتك غري ُمَؤمَّنة..

ــا رمبــا عــى ســياريت، لكننــي كنــت  - ال، يف الحقيقــة ال، ال أدري كيــف أرشح ذلــك، كنــُت حزيًن

يائًســا أكــرث مــن قــدري، ومــن الحيــاة، لــذا قــررت أن ألعــب لعبــًة جديــدة مــع قــدري، لــن 

ــره. ــن أنتظ ــه، ول ــام قبل ــوة إىل األم ــا خط ــأخطو أن ــرى، س ــرًة أخ ــتقبله م أس

- إذن؟ ملــاذا ترفــع القضيــة؟ ملــاذا تطالــب ببيــع أعضــاء جثــة املنتحــر وتســديد فاتــورة إصــالح 

ٍع. أنــت ترفــع قضيــة ضــد جثــة، وتطالبهــا بتســديد  ســيارتك؟ إنهــا أغــرب مطالبــة يطالــب بهــا مــدَّ

ديــون انتحارهــا، هــل هــذا ممكــن؟!
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- أنظــر، هــذا الشــخص قــرر االنتحــار، ومل يــرتك يل شــيئًا ســوى جثتــه التــي قضــت عــى آخــر 

أمــل يف املصالحــة بينــي وبــني قــدري، لقــد كانــت جثتــه هــي اإلشــارة الحاســمة، بأنــه ليــس 

يل فرصــة ســوى محاربــة قــدري.. تعــرف؟ كان بإمــكاين أن أحــزن، أن أنهــار وأستســلم وأقــول: 

إنهــا مجــرد مصادفــة بائســة أضمهــا لسلســلة مصادفــات حيــايت البائســة، ولكننــي لــن أفعــل، 

ســأقامر هــذه املــرة. 

- ستقامر من؟ جثة!

 - ال، يف الحقيقــة.. يكــن الحديــث عــن الجثــة كجســد، هنــاك فــرق، الجســد يشء آخــر، 

وبالتــايل إذا كان املنتحــر يلــك جســده، يكننــي التــرصف يف جســده، كملكيــة وحيــدة بقيــت 

ــه! يل من

- ولكن هذا غري أخالقي!

- ال يكننــي الجــدل حــول أي يشء أخالقــي، ألننــي ال أعــرف مــا قيمــة األخــالق قانونيًــا، 

ولكــن أعتقــد أن لــدي حجــة قانونيــة جيــدة بشــأن توزيــع ممتلــكات امليــت عــى مــن يطالبــون 

ــد. ــذا جي ــه، ه ــم من بحقوقه

ــربع باألعضــاء ال  ــة الت ــد، حتــى قضي ــداء عــى قدســية الجس ــون باالعت ــع ال يســمح القان - بالطب

زالــت محــط نقــاش...

- ال، حبيبتي الشاعرة املجنونة اخرتعت يل هذه القصة

- ما هي القصة؟ 

- قالــت يل: ســنخرتع قصــة، ســنكتب لصديقــك القــدريَّ املســكني وصيــة.. ســنكتبها وسندســها 

يف حطــام ســيارتك، ونذهــب إىل الرشطــة قائلــني لقــد وجدنــا هــذه. وســألتها: مــاذا ســنكتب 

يف الوصيــة؟ ضحكــت وقالــت: قصيــدة. ســنكتب: 

“هــذا جســدي.. لحــم املســيح ودمــه.. فــداء كل الضحايــا.. طعــام كل الفقــراء.. دواء كل 

املقهوريــن” كل  عــزاء  املــرىض.. 

- ثم؟ 

ــا  ــول م ــا، ح ــام معن ــرأي الع ــغل ال ــامل، وسنش ــة الع ــنقامر بطأمنين ــدة.. س ــنؤوِّل القصي - س

إذا كان مــن حقنــا أن نبيــع أعضــاءه، خاصــة بعــد وصيتــه املؤثــرة هــذه، أو ال.. ســنتحرك خطــوة 

ــة مــزورة.  ــبب وصي ــنغري العــامل بس ــدر، س لنســبق الق

- ولكن..

ــا أطالــب بأعضــاء جثــة صديقــي القــدرّي املنتحــر، هــذا حقــي، أمل  - مل يتبــقَّ لــدي وقــت.. أن

يخــرتين القــدر مــن بــني كل النــاس لتســقط جثتــه عــى ســقف ســياريت؟ قــال هــذا ومــى..

ــزورة  ــة امل ــم أن الوصي ــا، واأله ــريًا حوله ــكالم كث ــة، كان ال ــرض القضي ــن ع ــبوعني م ــد أس بع

أصبحــت هــي محــور النقــاش، ولهــا مئــات الروايــات والتأويــالت والقــراءات والتســاؤالت حــول 

مــا إذا كانــت تشــري إىل قضيــة بيــع أعضــاء املنتحــر أو ال.. وأنــا راقبــت كل ذلــك بصمــت، أحببــت 

ــة. ــه املجنون ــر وحبيبت ــدري املنتح ــه الق ــى وصديق ــة الفت ــت يف لعب ــرف الصام ــون الط أن أك
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جانــب مــن لقــاء رئيــس املعهــد الدكتــور يــارس ســليامن معــايل مــع الدكتــور رفعــت شــكرييل 

رئيــس جامعــة رساييفــو وبعــض نــواب الرئيــس وأعضــاء الهيئــة التدريســية يف مقــر الجامعــة.

الدكتــور يــارس ســليامن معــايل رئيــس معهــد الدوحــة للدراســة العليــا مــع رئيــس جامعــة رساييفــو يف 

البوســنة الدكتــور رفعــت شــكرييل، لبحــث ســبل التعــاون املشــرك مبــا يف ذلــك اســتقطاب الطــالب.



العدد 35  -   تشرين األول/ أكتوبر 2019

23

الدكتــور يــارس ســليامن معــايل رئيس معهــد الدوحة للدراســات العليــا يلتقــي يف رساييڤو 

ــش  ــرة ديلبروفت ــورة الوي ــك الدكت ــنة والهرس ــرايل يف البوس ــم الفيدي ــرة التعلي ــع وزي م

لبحــث ســبل التعــاون مــع جامعــات البوســنة والهرســك.
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جانــب مــن لقــاء جمــع الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة عميــد شــؤون الطلبــة يف معهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا مــع طلبــة وأســاتذة جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه يف فــاس للتعريــف 

ــر  ــن األول/ أكتوب ــاء 23 ترشي ــوم األربع ــك ي ــا، وذل ــي يقدمه ــتر الت ــج املاجس ــد وبرام باملعه

.2019
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“شــارك فريــق مــن طــالب املعهــد، ألول مــرة، يف منافســات الــدوري األول ملناظــرات الجامعــات 

باللغــة العربيــة، حيــث حقــق الفريــق الفــوز يف مناظرتــن مــن أصــل ثــالث؛ ليحتــل بذلــك املركــز 

الثامــن مــن بــن ســبعة عــرش فريــق مشــارك”.
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جانــب مــن فعاليــة اليــوم التوعــوي للكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي والــذي نظمتــه إدارة 

االتصــاالت والعالقــات الخارجيــة بالتعــاون مــع الجمعيــة القطريــة للرسطــان.
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يرسّنا تلّقي مشاركاتكم واقراحاتكم ومالحظاتكم عىل العنوان التايل:

zajel@dohainstitute.edu.qa

دعوة للكتابة يف زاجل 

زاجل نرشة الكرتونية شهرية تصدر من إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية


