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أبرز قرارات مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا في اجتماعه التاسع

َعقـــد مجلـــس أمنـــاء معهـــد الدوحـــة للدراســـات العليـــا اجتماعـــه التاســـع 

فـــي مقـــّر المعهـــد، وذلـــك يـــوم الســـبت الموافـــق 2 آذار/ مـــارس 2019. 

وتـــرّأَس االجتمـــاع الدكتـــور عزمـــي بشـــارة رئيـــس مجلـــس األمنـــاء، بحضور 

الشـــيخ الدكتـــور عبـــد الله بن علـــي آل ثاني نائـــب رئيس المجلـــس، وأعضاء 

المجلـــس: الدكتـــور أحمـــد دالل، والدكتـــورة لـــوري برانـــد، والدكتـــورة دينا 

خـــوري، والدكتور إبراهيم موســـى، والدكتور غانم النجـــار، والدكتور وائل 

بنجلـــون، والدكتـــور خليل هندي، إضافـــة إلى عضوي المجلـــس الجديدين: 

الدكتـــورة شـــيخة بنـــت عبد اللـــه المســـند والدكتور عزيـــز العظمـــة. ورّحب 

رئيـــس المجلـــس، وبالنيابـــة عـــن أعضـــاء المجلـــس، فـــي بدايـــة االجتمـــاع 

بانضمامهمـــا إلـــى المجلس، وأكد على أن عضويتهما ســـيكون لها إضافة 

نوعيـــة فـــي عمـــل المجلـــس نظـــًرا إلـــى خبرتهمـــا الســـابقة فـــي المجـــال 

األكاديمـــي واإلدارة الجامعيـــة. كما حضر االجتماع الدكتور ياســـر ســـليمان 

معالـــي بحكـــم منصبه رئيًســـا للمعهـــد بالوكالة. 

وقـــد ُعِقـــَدت اجتماعـــاٍت لعـــدد مـــن لجـــان مجلـــس األمنـــاء الدائمـــة فـــي 

الجلســـة الصباحيـــة؛ إذ اجتمعـــت كٌل من لجنة الشـــؤون األكاديمية برئاســـة 

الدكتـــور أحمـــد دالل، ولجنة الشـــؤون الماليـــة والتخطيط برئاســـة الدكتور 

بنجلون. وائـــل 

واســـتعرض أعضـــاء مجلـــس األمنـــاء فـــي اجتماعـــه المـــواد الُمدرجة على 

جـــدول األعمال، ومـــا �أنجز من القـــرارات والتوصيات الُمنبثقـــة من اجتماعه 

الســـابق. وقـــّدم رؤســـاء لجـــان مجلـــس األمنـــاء الدائمـــة توصيـــات اللجان 

لمناقشـــتها وإقرارهـــا؛ فقـــد ناقـــش المجلـــس توصيـــات لجنـــة الشـــؤون 

األكاديميـــة فيمـــا يتعلـــق ببرنامج ماجســـتير حقوق اإلنســـان ووافق على 

ـــا من طـــرف مجلس  الُمضـــي فـــي اســـتكمال الملـــف بهـــدف إقـــراره نهائيًّ

ا إلـــى وزارة التعليـــم والتعليـــم العالي في  األمنـــاء قبـــل تقديمـــه رســـميًّ

دولـــة قطـــر لالعتمـــاد النهائـــي وفتح مجال التســـجيل فـــي هـــذا البرنامج 

للبدء في الدراســـة مـــع بداية العـــام األكاديمـــي 2020/ 2021. كما وافق 

المجلـــس علـــى أن تقـــوم إدارة المعهـــد باســـتكمال عـــدٍد من السياســـات 

المتعلقـــة ببرنامـــج الدكتـــوراه الذي أقـــر المجلس إطالقه ســـابًقا. وناقش 

ومنهـــا  األكاديميـــة،  بالشـــؤون  المتعلقـــة  القضايـــا  مـــن  عـــدًدا  األعضـــاء 

الموافقـــة علـــى مقترح تعيين الكفـــاءات القطرية األكاديميـــة في برنامج 

الدراســـة  الســـتكمال  البتعاثهـــم  تمهيـــًدا  والتدريـــس  البحـــث  مســـاعدي 

لشـــهادة الدكتـــوراه خـــارج البـــالد. كمـــا وافق المجلـــس، بناًء علـــى توصية 

لجنـــة الشـــؤون الماليـــة والتخطيـــط، علـــى الموازنـــة المالّيـــة التقديريـــة 

للعـــام األكاديمـــي 2019/ 2020. 

واســـتمع أعضـــاء المجلـــس خـــالل اجتماعهم إلـــى تقرير ســـير العمل في 

المعهـــد، الـــذي قّدمـــه الدكتور ياســـر ســـليمان معالي وعـــرض فيه أهم 

القضايـــا وإنجـــازات المعهـــد خـــالل الفتـــرة الفاصلـــة بين اجتماعـــي مجلس 

األمنـــاء. وتقرر عقد االجتمـــاع القادم لمجلس أمنـــاء المعهد في منتصف 

تشـــرين األول/ أكتوبر 2019 فـــي الدوحة.
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مذكرة تفاهم بين معهد الّدوحة للدراسات الُعليا
 ووزارة التنمية االجتماعية األردنية

وّقـــع االثنين 4 آذار/مـــارس  كل من معهد الدوحة للدراســـات العليا و 
وزارة التنميـــة االجتماعيـــة فـــي المملكـــة األردنية الهاشـــمية مذكرة 
تفاهـــم شـــملت العديد مـــن البنود لتجســـير ســـبل التعاون المشـــترك 
واألعمـــال  المشـــاريع  تحســـين  علـــى  ينعكـــس  وبمـــا  بينهمـــا  فيمـــا 
المتعلقـــة فـــي المجاالت البحثيـــة المتفق عليها واألنشـــطة العلمية 

العالقة. ذات 
وقـــد وّقـــع علـــى المذكـــرة ســـعادة الدكتـــور ياســـر ســـليمان معالي 
رئيـــس معهـــد الدوحـــة للدراســـات العليا بالوكالـــة و معالي الســـيدة 
وتضمنـــت  األردنيـــة.  االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــرة  إســـحاقات  بســـمة 
المذكـــرة عـــدة مجـــاالت للتعـــاون مثـــل: تبـــادل الخبـــرات والخبـــراء في 
الميدانـــي  والتدريـــب  االجتماعـــي،  والعمـــل  النفـــس  علـــم  مجالـــي 
والتدريـــب الصيفـــي لطـــالب كليـــة علـــم النفـــس والعمـــل االجتماعي 

فـــي المعهـــد، فـــي مراكـــز ومؤسســـات الـــوزارة  المتخصصـــة فـــي 
المملكـــة األردنية الهاشـــمية. باإلضافـــة إلى عقد الندوات وورشـــات 
العمـــل والمؤتمرات والبحوث ذات االهتمام المشـــترك. وكما تضمنت 
العلميـــة والمهنيـــة والتدريـــب  المذكـــرة توفيـــر االستشـــارات  بنـــود 
لمنتســـبي المراكز والمؤسســـات التابعة لـــوزارة التنميـــة االجتماعية 
فـــي المملكـــة، وذلـــك فـــي المجـــاالت التـــي يتخصـــص بهـــا المعهـــد 

ويقدمهـــا ضمـــن كلياتـــه ومراكـــزه المختلفـــة.

حضـــر حفل التوقيـــع الذي جـــرى في مقر معهـــد الدوحة للدراســـات 
العليـــا عـــدد مـــن الســـادة العمـــداء ورؤســـاء البرامـــج وممثليـــن عـــن 
وزارة التنميـــة االجتماعيـــة األردنيـــة والقائم بأعمال ســـفارة المملكة 

األردنيـــة الهاشـــمية فـــي الدوحة وعـــدد من المســـؤولين.
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حفل تسليم شهادات البرنامج التدريبي األول من نوعه:
 "إدارة تقييم األداء" لمدراء المدارس الحكومية في قطر.

أقـام مركـز االمتيـاز للتعليـم التنفيـذي بمعهـد الدوحـة للدارسـات 
بـوزارة  التربـوي  والتطويـر  التدريـب  مركـز  مـع  وبالتعـاون  العليـا، 
التعليـم والتعليـم العالـي، الخميـس 7 مـارس 2019، حفـل تسـليم 
شـهادات البرنامـج التدريبـي األول مـن نوعـه: "إدارة تقييـم األداء" 
لعـدد 206 مديـر مدرسـة حكوميـة بدولـة قطـر. ويأتـي ذلـك عقـب 
الفتـرة مـن 18  المركـز فـي  نفـذه  الـذي  التدريبـي  البرنامـج  انتهـاء 

فبرايـر 2019 إلـى 7 مـارس 2019.

التعليـم  وزارة  وكيـل  النعيمـي،  إبراهيـم  الدكتـور  سـعادة  وقـال 
فـي  تأتـي  التدريبـي  البرنامـج  هـذا  أهميـة  إن  العالـي،  والتعليـم 
المدرسـين،  أداء  تقييـم  مسـألة  تواجـه  التـي  الصعوبـات  سـياق 
المـدارس.  بـإدارات  يتعلـق  فيمـا  الـوزارة  تصـل  التـي  والشـكاوى 
شـخصية،  أهـواء  ليسـت  التقييـم"  "إدارة  أن  سـعادته  وأضـاف 
حقيقيـة  ركائـز  علـى  يقـوم  علـم  هـي  وإنمـا  فرديـة  وانطباعـات 
ومنظمـة، داعيـا إلـى ضـرورة تطويـر المفاهيـم فـي قضيـة تقييـم 
األداء. وعبـر النعيمـي عـن فخـره بمديـري المدارس علـى اعتبارهم 
الـوزارة يتمثـل فـي  السـند الحقيقـي للـوزارة، مشـيرا إلـى أن دور 

اإلنجـاز. علـى  تسـاعدهم  التـي  األمـور  تسـيير 

مـن جهتـه قـال الدكتـور فريـد الصحـن مديـر مركـز االمتيـاز للتعليـم 
الوثيـق  التعـاون  إلـى  يرجـع  التدريبـي  البرنامـج  نجـاح  إن  التنفيـذي 
التدريـب،  ومركـز  جهـة،  مـن  التنفيـذي  للتعليـم  االمتيـاز  مركـز  بيـن 
تصميـم  فـي  واشـتراكهما  أخـرى،  جهـة  مـن  التربـوي  والتطويـر 
"إن تصميـم  الصحـن:  المدربيـن. وأضـاف  التدريبيـة، واختيـار  المـادة 

إدارة  مجـال  فـي  المديريـن  احتياجـات  يراعـي  بشـكل  تـم  البرنامـج 
جّيـدة".  بصـورة  تنفيـذه  تـم  األداء، وقـد  تقييـم 

والتطويـر  التدريـب  مركـز  مديـرة  العالـي،  حصـة  السـيدة  وقالـت 
باهتمـام  حظـي  التدريبـي  البرنامـج  هـذا  "إن  بالـوزارة:  التربـوي 
ورعايـة القيـادات العليـا، وجـاء تنفيـذًا لتوجيهـات سـعادة الدكتـور 
إبراهيـم النعيمـي، وقـد صمـم بهـدف تحويـل عمليـة تقييـم األداء 
الوظيفـي، مـن إصـدار األحـكام إلـى عمليـة مسـتدامة تهـدف إلـى 
قيـاس السـلوكيات الوظيفيـة فـي محيـط العمـل". وتابعـت العالـي 
إن هـذا البرنامـج يهـدف إلـى تطويـر أداء الموظفيـن، ورفع الكفاءة 
اإلنتاجيـة فـي المـدارس مـن خـالل النظـم الحديثـة في عمليـة إدارة 

األداء. تقييـم 

المعهـد-  بمقـر  الرئيسـية  بالقاعـة  أقيـم  -الـذي  الحفـل  وشـهد 
تسـليم الشـهادات إلـى المشـاركين البالـغ عددهـم 206 مديـرا مـن 
قبـل سـعادة الدكتـور إبراهيـم النعيمـي وكيـل الـوزارة، ثـم التقـاط 

للمشـاركين. جماعيـة  صـورة 

يذكـر أن مركـز االمتيـاز للتعليـم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسـات 
فـي  التدريبيـة  البرامـج  مـن  متنوعـة  مجموعـة  يقـدم  العليـا، 
العامـة  والعالقـات  والتسـويق  البشـرية  والمـوارد  األعمـال  إدارة 
والمحاسـبة والتمويل وغيرها. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية 
الذاتيـة والتأهيـل الوظيفـي وصقل الخبرات للمسـاهمة في خدمة 

البشـرية. المجتمـع والتنميـة 
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طلبة برنامج ماجستير العمل االجتماعي في ضيافة
 المجلس البلدي المركزي

قـــام طلبـــة برنامـــج ماجســـتير العمـــل االجتماعـــي الســـنة الثانية 
برفقـــة الدكتـــورة نجوى صفـــدي يـــوم الثالثـــاء 26/3/2019 بزيارة 
الـــى المجلـــس البلدي المركزي في الدوحـــة، حضر خاللها الطلبة 
الجلســـة النقاشـــية االعتيادية لجلســـة المجلس والتي تم خاللها 

مناقشـــة عـــدد من المواضيـــع التي تخـــص المجلس. 

تبـــع ذلك جلســـة مـــع نائب رئيـــس المجلـــس والتي ناقـــش خاللها 
التطـــور التاريخي للمجلس البلدي المركـــزي ومهامه وصالحيات 
وغيرهـــا مـــن األمـــور، باإلضافة الـــى اإلجابـــة على أســـئلة الطلبة 
حـــول آلية تشـــكيل وعمـــل المجلـــس والتحديـــات التـــي يواجهها. 
وقـــد اســـتقبل رئيـــس المجلـــس البلـــدي ونائـــب الرئيـــس وأعضـــاء 

المجلـــس الطلبـــة بالترحيـــب وأكـــدوا على ضـــرورة تكـــرار مثل هذه 
الزيـــارات في المســـتقبل.

 تأتـــي هذه الزيارة ضمـــن الفعاليات التعليمية التـــي تتيح للطلبة 
التعلـــم مـــن الميـــدان مـــن خـــالل ربـــط ما تـــم تعلمـــه الطلبـــة من 
معرفـــة نظريـــة حـــول صناعـــة القـــرارات والسياســـات االجتماعيـــة 
والعمـــل المجتمعـــي وما يجري على ارض الواقع ضمن الســـياق 
القطـــري. وفـــي النهايـــة نوجـــه الشـــكر الجزيـــل للطالبـــة مديحـــة 
البقالـــي علـــى كل الجهـــود التـــي بذلتهـــا إلنجـــاز وانجـــاح هـــذه 

الزيارة.
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اختتام أعمال ندوة " العربية بين اكتساب المعرفة، وإنتاجها:
مقاربة استشرافية"

اختتمـــت الثالثـــاء  5 مارس/ آذار أعمـــال الندوة العلميـــة الدولية التي 
أقامهـــا مركـــز اللغـــات في معهـــد الدوحة للدراســـات العليـــا بعنوان: 
العربية بين اكتســـاب المعرفة، وإنتاجها: مقاربة استشـــرافية. وشهد 
اليـــوم األخيـــر مـــن النـــدوة -التـــي أقيمـــت جلســـاتها بمقـــر المعهد- 
تســـليط الضـــوء علـــى قضايـــا إنتـــاج المعرفـــة التخصصيـــة، وسياســـات 

التخطيـــط اللغـــوي، وآليات إنتـــاج المعرفة.

واســـتهلت النـــدوة يومهـــا الختامـــي بالجلســـة العاشـــرة التي ناقش 
الباحثيـــن فيها محـــور: العربية وإنتاج المعرفـــة التخصصية، حيث ّقدم 
أســـتاذ اللغـــة العربيـــة بجامعـــة محمـــد األميـــن، خليـــل بـــن دعمـــوش، 
ورقـــة بحثيـــة بعنـــوان: اللغـــة األدبيـــة وصناعة العقـــل المفّكـــر، تناول 
فيهـــا أهمية اللغة العربيـــة، ووظيفتها، هذا باإلضافة إلى التفســـير 
اللغوي والفلســـفي لألســـلوب. وأكد دعموش من خالل أطروحته أن 
اللغـــة األدبيـــة وما تحمله مـــن فكر، هي صـــورة عاكســـة لبنية ثقافة 

المجتمـــع، كمـــا هي وســـيلة لخلق التواصـــل والتفاهم بين البشـــر.

وفـــي ذات المحور تطرق أحمد عمر لعبيـــدي، الباحث المتخصص في 
الجيولوجيـــا والجيومورفولوجيـــا، إلـــى موضوع اللغـــة العربية وإنتاج 
المعرفـــة الجغرافيـــة، وهدفت الدراســـة إلـــى تقديم مشـــروع تأليف 
معجـــم للمصطلحات الجغرافية يســـاهم في تيســـير ترجمة المعرفة 
الجغرافيـــة وإنتاجها باللغة العربية. واحتوت الجلســـة العاشـــرة على 
ورقـــة بعنـــوان: "وظيفـــة لغـــة الكتابـــة األكاديمية من خـــالل ملخصات 
األوراق البحثيـــة مـــا بيـــن التخصصات فـــي العلوم اإلنســـانية" قّدمتها 

للحضـــور الباحثـــة زينـــة ســـعيفان، التـــي ناقشـــت نمـــاذج مـــن األوراق 
البحثيـــة المقدمـــة فـــي حقـــل عملي معّيـــن، وذلك من خـــالل معاينة 
الجلســـة  واختتمـــت  العربيـــة.  باللغـــة  المكتوبـــة  البحثيـــة  الملخصـــات 
اآلداب والعلـــوم  بكليـــة  األســـتاذ  الهاشـــمي،  مـــع محمـــد  أعمالهـــا 
اإلنســـانية فـــي ظهر المهـــراز بفاس، والـــذي طرح موضـــوع: العربية 

الوظيفية فـــي المجـــال التعليمي.

"آليـــات إنتـــاج المعرفـــة بالعربيـــة لغيـــر أبنائهـــا" كان محـــور الجلســـة 
الحاديـــة عشـــرة، وتنـــاول فيهـــا كريســـتيان يونغـــا، األســـتاذ بجامعـــة 
غيـــاب  فـــي  العربيـــة  الدراســـات  بعنـــوان:  بحثـــًا  األلمانيـــة،  ماربـــورغ 
العربيـــة، اللغـــة العربيـــة األكاديميـــة فـــي ألمانيـــا: مقاربـــة مـــا بعـــد 
اســـتعمارية. وناقـــش يونغـــا فـــي ورقتـــه حالة اللغـــة العربيـــة كلغة 
علميـــة إلنتـــاج المعرفـــة األكاديميـــة، من خالل رصـــد، وتتبع اســـتخدام 
اللغـــة العربيـــة مـــن قبل غيـــر الناطقيـــن بها في أقســـام "الدراســـات 
الشـــرق أوســـطية" فـــي الجامعـــات األلمانيـــة واألوروبيـــة. وتوصـــل 
يونغـــا إلـــى أن الممارســـات اللغوية المعاصرة للتدريـــس والبحث في 
الجامعـــات األلمانيـــة واألوروبيـــة، تعد إشـــكالية كبيرة مـــن منظور ما 

االســـتعمار. بعد 

وناقـــش منســـق برنامـــج الدراســـات العربيـــة فـــي معهـــد ميدلبـــري 
وإنتـــاج  العربيـــة  اللـــه، موضـــوع:  عبـــد  الدوليـــة، محمـــود  للدراســـات 
المعرفـــة: منظـــور تعليمـــي. رصـــد فيهـــا التحديـــات التـــي تواجههـــا 
المعاهـــد فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، فـــي بناء برامـــج عربية 
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قويـــة مـــن أجـــل تمكيـــن المتعلميـــن مـــن الوصـــول إلـــى مســـتويات 
الكفـــاءة العاليـــة والمتميـــزة. واختتـــم أســـتاذ اللغة العربيـــة بجامعة 
بكيـــن جـــواد تشاوتشـــيون ليان، الجلســـة الحاديـــة عشـــرة بورقة تحت 
عنـــوان: تعليـــم العربية في الصين، شـــرح فيها أوضـــاع اللغة العربية 
فـــي الصين، موضحـــا من خـــالل ورقته أن تدريـــس اللغـــة العربية في 
الصيـــن أصبح مجاال يســـوده التضـــارب، والصراع بين الحداثة اإلســـالمية، 

والقوميـــة، واالستشـــراقية.

واختتمـــت فعاليـــات اليـــوم األخير للنـــدوة -التـــي امتدت لثالثـــة أيام- 
بالجلســـة الثانية عشـــرة، والتـــي فتحت النقاش حول محور: سياســـات 
التخطيـــط اللغـــوي وتنفيذها، وفيها شـــارك منتصر فايز حمد، أســـتاذ 
مشـــارك في مركز اللغـــة العربية للناطقين بغيرهـــا في جامعة قطر، 
بورقـــة عمـــل تحـــت عنـــوان: القيمـــة االقتصاديـــة للغة العربيـــة كرأس 

مال بشـــري. وســـعت الدراســـة إلى تعريف المشـــاركين بعلـــم اقتصاد 
اللغـــة، وإلـــى شـــرح الطـــرق التـــي ُيمكـــن من خاللهـــا حســـاب القيمة 
االقتصاديـــة لّلغـــة العربيـــة. وشـــرح عبد الله خـــالل ورقتـــه كيفية رفع 
القيمـــة االقتصاديـــة للعربيـــة وتعزيزهـــا فـــي ســـبيل بنـــاء "رأس مال 

بشـــري"، ُيســـهم في تطويـــر اقتصـــاد معرفي في دولـــة قطر.

وجـــاءت ورقة: االســـتثمار فـــي اللغـــة العربيـــة، التي قّدمها حســـين 
الســـوداني، أســـتاذ علوم اللغـــة بالمعهد العالي للعلوم اإلنســـانية 
بتونـــس، لتســـدل الســـتار على جلســـات اليـــوم الثالث واألخيـــر. وفيها 
ناقـــش الباحـــث فكـــرة االســـتثمار فـــي اللغـــة باعتبـــاره يمثـــل خيـــاًرا 
اقتصادًيـــا مهًمـــا. وانتهى إلى تقديـــم خالصات، وخيارات إســـتراتيجية 

لالســـتثمار فـــي اللغة.
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محاضرة حول "التعليم العالي والبحث العلمي، رافعة لتأهيل
 الرأسمال البشري"

الرأســـمال  لتأهيـــل  رافعـــة  العلمـــي،  والبحـــث  العالـــي  "التعليـــم 
البشـــري" كان عنـــوان المحاضـــرة التـــي نظمهـــا معهـــد الدوحـــة 
للدراســـات العليـــا، الخميـــس 21 مـــارس 2019، وفيها قـــّدم الدكتور 
عمـــر ِحّلـــي، رئيس جامعة ابـــن زهر المغربيـــة، بالنيابة عـــن الدكتور 
المهنـــي،  والتكويـــن  الوطنيـــة،  التربيـــة  وزيـــر  أمـــزازي،  ســـعيد 
والتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي فـــي المغرب، محاضـــرة لّخص 
فيهـــا دور التعليـــم، والتعليم العالي في بناء اإلنســـان واألوطان.

وأكـــد ِحّلي في مســـتهل محاضرتـــه على متانة العالقـــات القطرية 
المغربيـــة وتميزهـــا بالتعـــاون االســـتراتيجي القائم على الشـــراكة 
واللغـــة،  والتاريـــخ  الديـــن،  روابـــط  مـــن  تنطلـــق  والتـــي  الفّعالـــة، 
والمصيـــر المشـــترك، مشـــيرًا إلى توقيـــع وزارة التعليـــم، والتعليم 
المهنـــي  الوطنيـــة والتكويـــن  التربيـــة  القطريـــة، ووزارة  العالـــي 
والتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي بالمملكـــة المغربيـــة مؤخـــرًا 
علـــى اتفاقيـــة "البرنامـــج التنفيـــذي الســـابع للتعـــاون فـــي مجـــال 
التعليـــم العالـــي، والبحـــث العلمـــي" والتـــي تهـــدف إلـــى دعـــم 

التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلدين.

وتحـــدث ِحَلي عـــن مجموعة من الرافعـــات التي من شـــأنها تأهيل 
رأس المـــال البشـــري، مـــن بينهـــا جعـــل التعليـــم األّولـــي إلزاميـــًا، 
وشـــبه  القرويـــة،  المناطـــق  فـــي  لألطفـــال  اإليجابـــي  والتمييـــز 
الحضريـــة، هـــذا فضـــالً عـــن تأميـــن الحـــق فـــي التعليـــم لألطفـــال 
المعاقيـــن. وأضـــاف ِحّلـــي إن هـــذه الرافعـــات تقوم علـــى ركيزتين 
أساســـيتين تتمثـــالن فـــي المســـاواة، وتكافـــؤ الفـــرص مـــن جهـــة 

والجـــودة للجميـــع مـــن جهـــة أخـــرى.  

وخلـــص ِحّلي إلى أن ضمان تعليم ذي جـــودة للجميع يتطلب اتخاذ 
حزمـــة مـــن االجراءات مـــن بينهـــا تجديد مهـــن التدريـــس والتكوين، 
العلمـــي  والبحـــث  والتكويـــن  التربيـــة  منظومـــة  ترتيـــب  وإعـــادة 
وهيكلتهـــا، وإقامـــة الجســـور بين مكوناتهـــا، باإلضافـــة إلى إصالح 

التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي، وغيرها من اإلجـــراءات.
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باقة متنوعة من األنشطة في فعاليات "اليوم األفريقي"
 في نسخته األولى

العليـا،  للدراسـات  الدوحـة  بمعهـد  الطالبيـة  الخدمـات  مكتـب  نّظـم 
نسـخته  فـي  األفريقـي"  "اليـوم  فعاليـات   ،2019 مـارس   14 الخميـس 
التراثيـة  والعـروض  األنشـطة،  مـن  متنوعـة  باقـة  إقامـة  عبـر  األولـى، 
هدفـت إلـى التعريـف بالثقافـة األفريقيـة، وخلـق جـو مـن التفاعـل بيـن 
واالنسـجام  الترابـط،  تعكـس  احتفاليـة مميـزة  فـي  الثقافـات،  مختلـف 

المعهـد. مجتمـع  داخـل 

وأقيـم الحفـل بحضـور الدكتـور ياسـر سـليمان معالـي، رئيـس المعهـد 
بالوكالـة، والدكتـور عبـد الرحيم بنحادة عميد شـئون الطـالب، والدكتور 
واإلنسـانية،  االجتماعيـة  العلـوم  كليـة  عميـد  األفنـدي  الوهـاب  عبـد 
وعـدد مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية، والموظفيـن، والطالب.  وشـملت 
عبـر  أفريقيـة  دولـة  سـبع  االحتفاليـة  فـي  المشـاركة  الـدول  قائمـة 
مـن   40% نسـبته  مـا  يشـكلون  الذيـن  المعهـد  طـالب  مـن  ممثليهـا 
المغـرب، تشـاد،  الّسـودان،  القائمـة كل مـن  الطـالب. وضمـت  إجمالـي 

غينيـا كوناكـري، مصـر، الصومـال، وليبيـا.

أتيحـت  الثقافـي-  بالمبنـى  فعالياتهـا  جـرت  -التـي  االحتفاليـة  وخـالل 
الفرصـة للحضـور بالتعـرف علـى األزيـاء األفريقيـة التقليديـة لعـدد مـن 
باعتبارهـا  الروانديـة  التجربـة  حـول  نقاشـية  فقـرة  تلتهـا  ثـم  البلـدان، 
تجربـة رائـدة فـي أفريقيـا، ناقـش فيهـا عـدد مـن الطـالب عـدة عـروض 
تقديميـة تطرقـت إلـى الجانـب االقتصـادي، والسياسـي، واالجتماعـي، 
واإلعالمـي حـول تجربـة روانـدا فـي االنتقـال مـن قـاع الحـرب األهليـة 
والدمـار، إلـى قمـة التطـور واالزدهار في أفريقيا. وشـمل الحفل أيضًا 
ختاميـة  وفقـرة  األفريقيـة،  والموسـيقى  للّرقـص  اسـتعراضية  فقـرة 

لتـذوق بعـض أنـواع األطعمـة مـن مطابـخ القـارة السـمراء.

مـن  وأسـاتذة  يضـم طالبـًا،  العليـا  للدراسـات  الدوحـة  أن معهـد  يذكـر 
مختلـف دول العالـم، ويذخـر بتنـوع ثقافـي، واجتماعـي كبيـر. وتأتـي 
هـذه الفعاليـة – التـي يسـعى مكتـب الخدمـات الطالبيـة لالحتفـال بهـا 
سـنويًا- فـي سـياق تعزيـز الجانبيـن الثقافـي، واالجتماعـي بالمعهـد.
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مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني يناقش مسألة موارد المياه
 والنزاعات في العالم العربي

للدراسـات  الدوحـة  بمعهـد  اإلنسـاني  والعمـل  النـزاع  دراسـات  مركـز  عقـد 

العليـا، األحـد 17 مـارس 2019 وبالتعـاون مـع منظمة األمـم المتحدة للتربية، 

والعلـم والثقافـة "اليونسـكو" مكتـب الدوحـة، نـدوة نقاشـية حـول: مـوارد 

الميـاه والنزاعـات والهشاشـة فـي العالـم العربـي، تحـدث فيهـا الدكتـور 

كليـة  فـي  واآلداب  واإلنسـانية  العلـوم  قسـم  رئيـس  عامـري،  حسـين 

كولـورادو لعلـوم المناجـم، وبمشـاركة كل مـن محمـد السـعيدي مسـاعد 

باحـث فـي جامعـة قطـر، ولورنـت المبـرت مـن معهـد البحـوث االجتماعيـة، 

واالقتصاديـة المسـحية. وتأتـي النـدوة فـي إطار سلسـلة النـدوات الدورية 

والمنظمـات  المؤسسـات،  مختلـف  مـع  بالتشـارك  المركـز،  ينظمهـا  التـي 

النـزاع، والعمـل اإلنسـاني. المهتمـة بقضايـا  اإلقليميـة والدوليـة 

وخـالل النـدوة قـّدم حسـين العامـري لمحـة عامـة عـن القضايـا التـي تـؤرخ 

المنطقـة العربيـة، مركـزا علـى قضيـة األمـن المائـي، وشـح مصـادر الميـاه، 

والتغيـرات المناخيـة. وقـال العامـري فـي حديثـه عـن األمـن المائـي: "إن 

اإلنسـان العربـي يحتـاج إلـى كميات أكبـر من المياه مقارنة بالماضي، نسـبة 

للتغيـرات، والتطـورات فـي عالـم اليـوم، مشـيرًا إلـى أن أزمـة الميـاه هـي 

أزمـة قـد تـؤدي إلـى نشـوب الحـروب والنزاعـات، لذلـك يجـب االهتمـام بها، 

والتعامـل معهـا بصـورة جـادة.

للميـاه،  المفـرط  واالسـتخدام  المناخيـة،  التغيـرات  إن  العامـري  وأضـاف 

إضافـة إلـى تلوثهـا، والتنافـس الجيوسياسـي حـول مصادرهـا مـن الممكـن 

أن تـؤدي فـي المحصلـة النهائية إلى التوتـر والنزاع. وعّدد المتخصص في 

قضايـا النزاعـات أربعـة عناصـر أساسـية لألمـن المائـي تتمثـل فـي العنصـر 

البيئـي، واالقتصـادي، واإلنسـاني، والتقنـي، موضحـًا أن هـذه العناصـر تؤثر 

بصـورة أو بأخـرى علـى مصـادر الميـاه.

مـن جانبـه، عّقـب الباحـث محمـد السـعيدي بالقـول: "إن مسـألة الميـاه فـي 

العالـم العربـي تتميـز بالتعقيـد الشـديد، نسـبة لشـح مصادر الميـاه، وزيادة 

نسـبة السـكان، هـذا فضـالً عن االعتماد الكبير على المـوارد المائية، ووجود 

وأضـاف  األرض.  فالحـة  علـى  يعيشـون  ممـن  السـكان  مـن  كبيـرة  قطاعـات 

التـي  السياسـات  إطـار  فـي  أولويـة  ليسـت  الميـاه  قضيـة  إن  السـعيدي 

المتعبـة فـي المنطقـة العربيـة، وهـذا ما يضفي عليها مزيـدًا من التعقيد.

العنصـر  باعتبـاره  المناخـي،  التغيـر  بتركيـزه علـى  كمـا عقـب لورنـت المبـرت 

األساسـي فـي تغييـر قواعـد اللعبـة حـول شـح الميـاه. وطـرح المبـرت عـدة 

خيـارات للمسـاعدة فـي حل هذه المشـكلة، موضحـًا أن تحلية المياه، ورغم 

تكلفتهـا الباهظـة، إال أنهـا تعـد الخيـار األفضـل لتجنـب الدخـول فـي نزاعـات.

هـذا، وشـهدت ختـام النـدوة فقـرة للنقـاش، والتفاعـل مـع الحضـور الذيـن 

مصـادر،  علـى  المناخـي  التغيـر  �أثـر  مواضيـع،  حـول  أسـئلتهم  تراوحـت 

والعالقـة بيـن شـح مصـادر الميـاه والنزاعـات فـي المنطقـة، وغيرهـا مـن 

األسـئلة.
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فعاليات أسبوع "مقاومة االحتالل والفصل العنصري اإلسرائيلي"
 في نسخته األولى

اسـتضاف معهـد الدوحـة للدراسـات العليـا فعاليـات أسـبوع "مقاومـة 
االحتـالل والفصـل العنصـري اإلسـرائيلي" والـذي قامـت علـى تنظيمـه 
مجموعـة شـباب قطـر ضـد التطبيـع بالتعـاون مـع نـادي فلسـطين فـي 
األسـبوع  هـذا  فعاليـات  وتأتـي   .2019 مـارس   22 إلـى   16 بيـن  الفتـرة 
بعـد تصاعـد أعمـال العنـف التـي يمارسـها االحتـالل اإلسـرائليلي بحـق 
وعربـي  دولـي  صمـت  وجـود  ظـل  فـي  األعـزل  الفلسـطيني  الشـعب 

واضـح.

وقالـت مريـم الهاجـري، منسـقة حملـة "قطـر ضـد التطبيـع"، إن هـدف 
الحملـة يكمـن فـي تسـليط الضـوء علـى الواقـع المؤلم الذي يعيشـه 
صـوت  غيـاب  ظـل  فـي  المحتلـة،  األرض  بقـاع  كل  فـي  الفلسـطينيون 
عربـي يوقـف آلـة الحـرب اإلسـرائيلية. وتـم تنظيـم هذه الحملـة بعد أن 
بـدأ مشـهد التطبيـع مـع االحتـالل اإلسـرائيلي يصبـح عاديـًا فـي العالـم 

العربـي وهـذا مـا ال يقبلـه الشـباب القطـري اليـوم.

وفـي حديثنـا مـع هيـا الكعبـي، منسـقة معـرض الصـور فـي الحملـة، 

أوضحـت أن إطـالق عنـوان " اغتيـال كاميرا " على معرض صورٍ من األرض 
المحتلـة مـا هـو إال نقـُل واقـِع عمليـة اغتيـال فعليـٍة لعدسـة الكاميـرا، 
ومن خلفها المصورون، والتي يعدها اإلسـرائيليون مقاومة حقيقية 
ويهابونهـا. وقـال الكعبـي إن مجموعة الصـور التي احتواها المعرض 
مسـيرات  واكبـوا  الذيـن  الفلسـطينيين  الصحفييـن  كاميـرا  نتـاج  هـي 
العـودة فـي األرض المحتلـة، علـى اعتبـار أن الكاميـرا انتقلـت إلـى أداة 

تحريـر حقيقـة.

وقـال الصحفـي المصـور محمـد أسـعد محيسـن إن الصـور التـي قامـوا 
مجموعـة  مـن  بسـيطًا  جـزًء  تنقـل  العـودة  مسـيرات  خـالل  بالتقاطهـا 
االحـداث التـي كانـت تجري ويرونها أمامهم تعبر عن فداحة المشـهد 

االجرامـي تحـت رصـاص وقنابـل االحتـالل.

شـارك فـي الفعاليـات طـالب معهـد الدوحـة للدراسـات العليـا وطـالب 
المدعويـن مـن شـخصيات  إلـى عـدد مـن  باإلضافـة  مـن جامعـة قطـر، 

وسـينمائية فنيـة 

تقري�ر: مهيب الرفاعي
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معهد الدوحة ينظم المعرض المهني الثالث

منـه  وإيمانـا  الشـغل،  سـوق  فـي  المعهـد  خريجـي  إدمـاج  أفـق  فـي 
نظمـت  األكاديميـة،  مسـيرتهم  ودعـم  الطـالب  كفـاءات  تعزيـز  بأهميـة 
عمـادة شـؤون الطـالب، المعـرض المهنـي السـنوي فـي دورتـه الثالثـة 

العليـا. للدراسـات  الدوحـة  لمعهـد  الثقافـي  المبنـى  فـي 

أقيـم المعـرض يـوم األربعـاء 6 مـارس  2019 مـن السـاعة 10 صباحـا إلـى 
الساعة الـ 4 مساءا وتم استقطاب مجموعة من المؤسسات، والوزارات، 
بلـغ  توظيـف  فـرص  توفيـر  فـي  واضحـا  اهتمامـا  أبـدت  التـي  والهيئـات 
عددهـا 120 وظيفـة متاحـة مـن طـرف المؤسسـات المشـاركة، وتدريبـات 
عمليـة تمثلـت فـي تقديـم 45 فرصـة للطـالب، إضافـة إلـى برامـج االبتعاث 
حكومـي وخدمـات ربـط طـالب المعهـد بجامعـات تقـدم برامـج الدكتـوراه 
فـي الخـارج. وقـد وصـل عـدد المؤسسـات المشـاركة إلـى 25 مؤسسـة 
قطاعـات  شـملت  ربحيـة،  غيـر  ومؤسسـات  حكوميـة  وغيـر  حكوميـة، 
واالستشـارات  التنميـة  واقتصاديـات  والصحافـة،  واإلعـالم  مصرفيـة، 

اإلداريـة، إلـى جانـب العمـل االجتماعـي واإلنسـاني. 

ومراعـاة لطبيعـة التخصصـات األكاديميـة بالمعهـد وعمـال بمبـدأ تكافـؤ 
اسـتقطاب  إلـى  المنظمـون  سـعى  طالبـه،  خريجـي  كل  بيـن  الفـرص 
مؤسسـات متعـددة وذات تخصصـات مختلفـة ومناسـبة لطـالب المعهـد 

ووزارة  االجتماعيـة،  والشـؤون  والعمـل  التنميـة  وزارة  كاآلتـي:  وهـي 
االقتصـاد والتجـارة، ووزارة الثقافـة و الرياضـة، والمركـز العربـي لألبحـاث 
قطـر  ومنظمـة  الدوليـة،  العربيـة  واألكاديميـة  السياسـات،  ودراسـة 
الخيريـة، والمؤسسـة القطريـة للعمـل االجتماعـي، ومركـز "نوفـر" لعـالج 
االضطرابـات السـلوكية، ومؤسسـة علـم ألجـل قطـر، وبنـك قطـر للتنميـة، 
وبنـك قطـر الدولي االسـالمي، وبنك المصـرفQIB، وبنك الدوحة، ومركز 
بدايـة، ومؤسسـة قطـر لإلعـالم، ومؤسسـة الدوحـة لألفالم، ومؤسسـة 
التعليـم  سـلة  شـركة  و   ،QFالمجتمـع وتنميـة  والعلـوم  للتربيـة  قطـر 
العربـي  ومجلـة  اإلعـالم،  لحريـة  الدوحـة  ومركـز  التعليميـة،  للخدمـات 
الجديـد، والتلفزيـون العربـي، ومكتـب السـليطي للمحاماة واالستشـارات 
بيـت دوت  التوظيـف  جانـب موقـع  إلـى  كيوتيرمنلـز،  القانونيـة، وشـركة 

كـوم.

الذيـن  للطـالب  مهـم  بحضـور  المهنـي  المعـرض  أنشـطة  وتعـززت  هـذا 
التخـرج،  علـى  المقبليـن  مـن  وطالبـة  طالبـا   120 بحوالـي  عددهـم  قـدر 
الشـهادات مـن خريجـي  إلـى حاملـي  باإلضافـة  السـنة األولـى،  وطـالب 
تتناسـب  شـغل  فـرص  عـن  والباحثيـن  األخـرى  والمؤسسـات  الجامعـات 
وطبيعـة تخصصاتهـم األكاديميـة.  وعلـى هامـش المعرض، جـرى تنظيم 
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فعاليـات عديـدة منهـا ورشـة "جد فرصة عملـك إلكترونيا" قدمها المدير 
العـام لموقـع بيـت. كـوم، األسـتاذ سـنان جابر، وبينـت اسـتراتيجيات البحث 
العالمـة  الشـخصية، وكيفيـة صنـع  المقابلـة  نجـاح  العمـل، وعوامـل  عـن 
التجاريـة الشـخصية، إلـى جانـب "عيـادة السـيرة الذاتيـة" كنشـاط مسـاعد 
للطـالب علـى تطويـر سـيرهم الذاتيـة قبـل تقديمهـا للجهـات المشـغلة. 
أمـا إعالميـا، فقـد عـرف المعـرض المهنـي تغطيـة إعالميـة تمثلـت فـي 
مـن  طـالب  تطـوع  فيمـا  قطـر،  وتلفزيـون  الريـان  قناتـي  مـن  كل  حضـور 
قسـم اإلعـالم والصحافـة بالتقـاط الصور الرسـمية للحضور والمشـاركين.

وخـالل التحضيـر إلقامـة المعـرض المهنـي، وظـف القائمـون علـى هـذه 
الفعاليـة آليـات عمـل توزعـت علـى شـقين: شـق مرتبـط بالتواصـل، وآخـر 
البدايـة  كانـت  التواصليـة،  بالعمليـة  يرتبـط  ففيمـا  اللوجسـتي.   بالجانـب 
يتماشـى  التـي  القطريـة  المؤسسـات  عـن  البحـث  علـى  العمـل  مـع 
للدراسـات  الدوحـة  بمعهـد  المتوفـرة  األكاديميـة  والتخصصـات  عملهـا 
العليـا، وجـرد أسـمائها. ثـم تـال ذلـك التواصـل مـع المشـرفين علـى هـذه 
المؤسسـات ودعوتهـم إلـى لقـاء تعريفـي برؤيـة المعهـد ورغبتـه مـن 
وراء تنظيـم المعـرض المهنـي. كمـا طلـب منهـم تعبئـة نمـوذج تسـجيل 
إلكترونـي وتحديـد فـرص العمـل المتوفـرة لديهـم. وبعـده تـم التواصـل 
الرسـمي مع المؤسسـات المشـاركة عبر إعداد دعوات رسمية وإرسالها 
إلـى المؤسسـات المعنيـة. دون إغفـال أن العمليـة التواصليـة، لم تقتصر 
فقـط علـى التواصـل اإللكترونـي، وإنمـا تعدتـه إلـى المحادثـات الهاتفيـة 

مـع المكلفيـن بالمؤسسـات.

ً، فقـد تـم التواصـل سـابًقا مـع المسـؤولين عـن األقسـام  أمـا لوجسـتيا 
المعنيـة بمعهـد الدوحـة حيـث عمـل المنظمـون علـى التخطيـط القبلـي 
اللوجسـتكي  الدعـم  لتوفيـر  األقسـام  كافـة  مـع  المسـتمر  والتواصـل 
الكفيـل بإنجـاح هـذه الفعاليـة. وهـو األمـر الذي تحقق من خـالل التعاون 
السـيد يوسـف غضبـان،  بالمعهـد،  المرافـق  عـن حجـز  للمسـؤول  الكبيـر 

المسـاندة.  الخدمـات  وقسـم 

هـذا وتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه تـم تخصيـص أسـبوع السـتقبال المؤسسـات 
المشـاركة فـي المعـرض، واالجتمـاع مـع غالبيـة ممثليهـا وفـق الجـدول 
الزمني المناسـب لهم.  ويرجع الهدف األساسـي من هذا االجتماع إلى 
المنظميـن فـي معرفـة مـدى جديـة مشـاركة هـذه المؤسسـات  رغبـة 
الـذي  بالمـكان  تعريفهـم  جانـب  إلـى  الطـالب،  توظيـف  إلـى  وسـعيها 
واستفسـاراتهم  أسـئلتهم  جميـع  عـن  واإلجابـة  المعـرض،  سـيحتضن 

بالمعـرض. المتعلقـة 

وقـد لقـي المعـرض نجاحـا وصـدى طيبـا عنـد المسـتفيدين والمشـاركين 
الذيـن عبـر غالبيتهـم عـن رضاهـم عـن أنشـطة المعـرض المهنـي، وهـو 

مـا أكدتـه إحـدى الطالبـات بالسـنة الثانية في تخصص اإلعالم والدراسـات 
مـن  لهـا  جيـدة  مناسـبة  كان  المعـرض  أن  علـى  شـددت  حيـث  الثقافيـة، 
أجـل تقديـم سـيرتها الذاتيـة إلـى المؤسسـات اإلعالميـة الحاضـرة، بغيـة 
إيجـاد وظيفـة لهـا بعـد تخرجهـا، بحكـم رغبتهـا فـي االسـتقرار والعمـل 
بقطـر. كمـا أشـارت الطالبـة إلـى كـون المعـرض تميـز هـذه السـنة بوجـود 
وهـو  الطـالب  كفـاءات  علـى  التعـرف  فـي  جليـة  رغبـة  أبـدت  مؤسسـات 
األمـر الـذي الحظتـه مـن خالل أسـئلة الممثلين عن المؤسسـات من جهة، 
ومـن خـالل تعبيـر البعـض اآلخـر عـن عـدم وجـود فـرص تتناسـب وطبيعـة 
تخصصهـا، مـا جعـل المعـرض يتحـول مـن الشـكلية التـي تتلخـص فـي عقـد 
المعـرض كمعهـد إلـى العمليـة التـي تهـدف للبحـث الجـدي عـن فـرص 
الشـغل للخريجيـن. وبالتالـي كان المعـرض المهنـي لهـذه السـنة نشـاطاً  

ناجحـا ًبالنسـبة للطالبـة. 

أما بالنسـبة للجهات المشـاركة فقد أشـادت، حسـب نتائج االسـتبيان الذي 
تـم توزيعـه علـى كافـة المؤسسـات المشـاركة، بكيفيـة تنظيـم المعـرض 
وموقـع الفعاليـة والتسـهيالت المقدمـة. في حين طلبت مؤسسـتان أن 
يتـم االعـالن والتسـويق أكثـر للمعـرض فـي الـدورات المقبلـة، وأن يتـم 
فتـح بـاب الحضـور فـي وجه كافة المعنييـن من خارج المعهد دون حصره 
فقط على طالب المعهد، مما سيؤدى ال محالة إلى التعريف بالمعهد 
وسياسـته األكاديميـة، وبرامـج الماجسـتير المتعـددة التـي يقدمهـا. كما 
تمنـت إحـدى المؤسسـات المتواجـدة فـي المعـرض مشـاركة أوسـع مـن 

الطـالب القطرييـن بهـدف توظيفهم. 

كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى أن بعـض طـالب المعهـد أكـدوا حصولهـم علـى 
مـن  أيـام  بعـد  التوظيـف  بهـدف  الشـخصية  المقابلـة  أجـل  مـن  دعـوة 
فعاليـات المعـرض، كالطالبـة أصالـة مطيـر مـن كليـة االقتصـاد و التنميـة. 
في حين سـيتم إعادة التواصل مع المؤسسـات المشـاركة في المعرض 
المهنـي بغيـة معرفـة عـدد المقابـالت والوظائـف التـي تـم منحهـا إلـى 

طـالب المعهـد. 

وقد خصص اجتماع شـؤون الطالب األسـبوعي محوًرا خاًصا في اجتماعه 
وانتهـى  الـدروس،  السـتخالص   ،2019 مـارس   11 الموافـق  االثنيـن  يـوم 

االجتمـاع إلـى مـا يلـي:
فـي  المشـاركة  المؤسسـات  مـع  المسـتمر  التواصـل  علـى  العمـل   -

لمعـرض. ا

- عقـد المعـرض المهنـي بشـكل مبكـر العـام المقبـل حيـث تقـرر أن نعقـد 
الدورة الرابعة للمعرض في األسـبوع األخير من شـهر يناير 2020، وذلك 
إلعطـاء فرصـة للطـالب مـن أجـل تخصيـص مـا تبقـى مـن الفصـل الدراسـي 

للتواصـل مـع المؤسسـات المشـاركة والراغبـة فـي إدماجهم.
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نســـتضيف فـــي نشـــرة زاجـــل هـــذا العـــدد الدكتـــور ســـعود المولـــى، 
أســـتاذ علـــم االجتمـــاع فـــي برنامـــج علـــم االجتمـــاع واالنثروبولوجيـــا 

بمعهـــد الدوحـــة للدراســـات العليـــا

من هو سعود المولى؟
ســـعود المولـــى لبنانـــي مـــن قريـــة صغيـــرة في جـــرود بـــالد بعلبك-

الهرمـــل في أقصى شـــمال شـــرق لبنان، اســـمها حربتا. قيـــل إن أصل 
االســـم مـــن الخـــراب أو الخربـــة وقيل بـــل من الحـــرب والحـــروب فهي 
كانـــت ملجـــأ لـــكل المتمرديـــن علـــى الســـلطات منـــذ الرومـــان وحتـــى 
الزمـــن الحاضـــر وجرت علـــى أرضها حروب كثيـــرة أدت لخرابها عشـــرات 
المرات...فهـــي حـــرب وخراب...ولكـــن عامـــرة بأهلها الفالحيـــن الفقراء 
الشـــرفاء. والـــدي فـــالح بســـيط ولـــد مـــع الحـــرب العالميـــة األولـــى 
وانتظـــم في ســـلك الدولة الحديثة مـــع االنتداب الفرنســـي أول أيام 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ثم انتقل للســـكن في العاصمـــة بيروت ككل 
أبنـــاء جيلـــه من فقـــراء أهالـــي المناطق الطرفيـــة في لبنـــان الحديث 

الـــذي نال اســـتقالله عـــام 1943. 

الســـنوات  ســـمة  المدينـــة  إلـــى  الريـــف  مـــن  والهجـــرة  النـــزوح  كان 
التاليـــة على االســـتقالل بحًثا عـــن الوظيفة واالرتقـــاء االجتماعي في 
المدينـــة الجديـــدة الناهضـــة عاصمة للبـــالد. ولدت أنا وأخوتي الســـتة 
)صبيـــان وخمـــس بنـــات( في حـــي فقير مكتظ مـــن أحيـــاء البؤس في 
مدينـــة بيروت، اســـمه زاروب الطمليس )وبعضهـــم يكتبها التمليص(. 
ولكـــون والـــدي موظًفـــا حكومًيا فقـــد عرفنـــا مرحلة اســـتقرار مادي 
وتعليمـــي أيـــام كانـــت الطبقة الوســـطى تنشـــأ من خالل مؤسســـات 
وأجهـــزة الدولـــة الحديثـــة. وانتقلنـــا مـــن بعدهـــا للعيش فـــي مدينة 
طرابلـــس الشـــمالية. تنازعني إذن منـــذ البداية االنتمـــاء والعيش في 
ثـــالث مناطـــق مختلفة مـــن لبنـــان: بيـــروت العاصمـــة الكوزموبوليتية 
وطرابلـــس المدينـــة المتوســـطية المهمشـــة وحربتا القريـــة الفقيرة 
فـــي بـــالد بعلبـــك الهرمـــل النائيـــة. انتميـــت منـــذ ســـن اليفاعـــة فـــي 
طرابلـــس إلى حركـــة القوميين العرب )جورج حبـــش- وديع حداد- نايف 
حواتمـــة- محســـن إبراهيم- محمد كشـــلي( الناصرية يومهـــا، وحملُت 
عناوينهـــا )وحـــدة تحرر ثـــار(، ورددُت شـــعاراتها فـــي المظاهرات )دم 
حديـــد نار( ووزعت مجلتها األســـبوعية )الحرية( في حواري وشـــوارع 
طرابلـــس وبيروت. فتربيت وتثقفت متحمًســـا للوحـــدة العربية وتحرير 

فلســـطين والعـــداء إلســـرائيل واإلمبريالية فـــي كل مكان.

فـــي العـــام 1969 وكنـــت فـــي الســـنة األولـــى ثانـــوي، عدنا للســـكن 
فـــي بيـــروت وتـــالزم ذلك مـــع انتقـــال يســـار حركـــة القومييـــن العرب 
إلـــى الماركســـية فشـــاركت فـــي بناء هـــذا اليســـار وتأســـيس منظمة 
االشـــتراكيين اللبنانييـــن فـــي العـــام 1970 التـــي اندمجـــت الحًقـــا مـــع 
حلقـــة لبنان االشـــتراكي )وضاح شـــرارة-أحمد بيضون-وجيـــه كوثراني-
حســـن قبيســـي-فواز طرابلســـي( ومـــع اتحـــاد الشـــيوعيين اللبنانيين 
)ســـمير فرنجيه- غســـان فـــواز- أمين معلوف- غســـان ســـالمة- جيلبير 

أشـــقر( لتشـــكيل منظمـــة العمل الشـــيوعي فـــي أيار/مايـــو 1971.

 غيـــر أننـــي قدت انشـــقاًقا في المنظمة فـــرع الطـــالب الثانويين في 
تموز/يوليـــو 1972 وأعلنا االنضمام إلى حركـــة فتح-التنظيم الطالبي، 
لنشـــكل الحًقـــا مـــع عـــدد كبيـــر مـــن الشـــباب الفلســـطيني واللبنانـــي 

تجربة مـــا عرف باســـم الكتيبـــة الطالبية.

الدكتور  سعود المولى مخاطبا الطلبة المقبلني على التخرج : 
القراءة والقراءة والقراءة لإلفادة من كل جديد في الحقول المعرفية التي تهمكم.
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حدثنا عن خرباتك األكاديمية والعملية؟

بعـــد إنجـــاز شـــهادة التعليـــم الثانـــوي قســـم الفلســـفة ُقبلـــت فـــي 
كليـــة التربيـــة )المعهد العالي لألســـاتذة ســـابًقا( بعد امتحـــان دخول 
يختـــار لـــه 30 ناجًحا لكل تخصص. دخلت قســـم الفلســـفة العامة وعلم 
النفـــس وكان التدريـــس باللغـــة الفرنســـية للمـــواد الرئيســـة وبعـــض 
المـــواد بالعربيـــة مثـــل تاريخ الفكـــر العربـــي المعاصر وتاريـــخ العلوم 
التربويـــة... إلـــخ. ومن أســـاتذتي ناصيـــف نصار واألب ســـليم عبو واألب 
بشـــارة صارجـــي وفاخر عاقـــل وخليل الجـــر وجبور عبد النـــور وغيرهم 
مـــن أعـــالم ذلك الزمـــان. كانـــت الـــدروس فـــي الكلية خمس ســـنوات 
يصيـــر بعدهـــا الطالب أســـتاذا لمـــادة الفلســـفة وعلم النفـــس باللغة 
الفرنســـية لطـــالب الســـنة الثانويـــة األخيرة فـــي المدارس الرســـمية. 

وكنـــا نقبض منحة مالية من الدولة لقاء تفرغنا للدراســـة واالســـتعداد 
لنصيـــر موظفيـــن عموميين في ســـلك التعليـــم الرســـمي. كانت تلك 
المرحلـــة جد مهمـــة ومفيدة ألن أهـــم ما فيها التعـــرف على طرائق 
ومناهـــج التعليـــم ونظريـــات التربيـــة وتطـــور الفكـــر التربـــوي ناهيك 
علـــى كل مدارس الفلســـفة وعلـــم النفس وعلـــم االجتمـــاع والتاريخ. 
مـــن هنا كنت فـــي األصل صاحب تجربـــة أكاديمية متعـــددة التخصصات 
أو ما يســـمى اليـــوم بين تخصصـــي Interdisciplinary. واألهم برأيي 
التدريـــس بمهـــارة  الوقـــت المتهـــان حرفـــة  اســـتعدادي منـــذ ذلـــك 

تعلمناهـــا نظرًيا ومارســـناها عملًيـــا في المـــدارس الثانوية.

لكن شهادتي في التبريز )اســـمها يومها الكفاءةCAPES ( المعادلة 
للماســـتر كانـــت فـــي المنطـــق الحديـــث وعنوانهـــا "منطـــق الجـــدل" 
وأخذتهـــا مع األســـتاذ الكبير عادل فاخوري الـــذي أراد ابتعاثي بمنحة 

للدكتـــوراه فـــي ألمانيـــا لكنني اخترت القـــاء في لبنـــان "للنضال". 

التحقـــت مـــن ثـــم فـــي تدريـــس الفلســـفة وعلـــم النفـــس لصفـــوف 
الثانويـــة العامـــة لمـــدة 3 ســـنوات: ســـنة فـــي بيـــروت وســـنتان في 
جنـــوب لبنـــان )مدينة صور(. وبعد ذلك درســـت في الســـوربون التاريخ 
االجتماعـــي السياســـي للبلـــدان العربيـــة وقدمـــت أطروحة الماســـتر 
عن اإلســـالم والعروبة فـــي البالد العربية. في مرحلـــة الدكتوراه كان 
أســـتاذي فـــي الســـوربون دومينيك شـــوفالييه المتخصـــص بمجتمع 
جبـــل لبنان )عالقات الطائفية واإلقطاع والرأســـمالية الحديثة( وبالبالد 
العربيـــة عموًمـــا )خصوًصـــا تاريـــخ واجتماع المـــدن العربيـــة( وهو كان 
صديًقـــا محًبا للعرب ولفلســـطين. نلـــت الدكتوراه بأطروحـــة في الفكر 
السياســـي العربي واإلســـالميات عن األمير الـــدرزي اللبناني العربي 
المســـلم "شـــكيب أرســـالن رائـــد العروبة واإلســـالم في زمـــن التحول 
الكبيـــر ما بيـــن المرحلة العثمانيـــة ومرحلة ما بين الحربيـــن العالميتين 

الكبيرتيـــن 1869-1946".

خـــالل ســـنوات 1987-1977 تكونـــت فـــي معهـــد العلـــوم االجتماعيـــة 
بالجامعـــة اللبنانيـــة مجموعـــة مـــن األســـاتذة انتمـــوا إلـــى ما ســـمي 
اليســـار الجديـــد ومارســـوا النقـــد الجـــذري لمناهـــج وبرامـــج العلـــوم 
االجتماعيـــة فـــي لبنـــان والبـــالد العربية وأخـــذوا الكثير عـــن المدارس 
الحديثة في فرنســـا خصوًصا تلك التي ســـادت منذ ألتوسير ومدرسته 
وصـــواًل إلـــى مدرســـتي فوكو ودريـــدا، وغيرهـــم... انتميـــت إلى هذه 
المجموعـــة منـــذ البدايـــة وقبـــل انضمامي لحلقـــة أســـاتذة المعهد، 
ذلـــك أن المجموعـــة كان لهـــا فـــي اآلن نفســـه دور سياســـي نضالي 

إلـــى جانبنـــا نحن الذيـــن التحقنـــا بالمقاومـــة الفلســـطينية اللبنانية.

بصفتك أســــتاذًا، ومحاضرًا في برنامج علــــم االجتماع واالنرثوبولوجيا 
ــا، أي مســــتقبل لهــــذا العلــــم فــــي  ــ بمعهــــد الدوحــــة للدراســــات العلي

ــا العربي؟ ــ عالمن

المســـتقبل واعد...خصوًصـــا حيـــن أرى أعـــداد الشـــباب والصبايـــا مـــن 
طـــالب البرنامج فـــي المعهد الذيـــن واللواتي يحققون مـــا كنا نطمح 
إليـــه ونعمـــل لـــه مـــن بناء تجربـــة معرفيـــة منتجـــة على قاعـــدة لغتنا 
ومشـــاكلنا وهمومنـــا وتجاربنا. وحيـــن أرى التطورات الكبيـــرة الحاصلة 
فـــي بلـــدان المغرب العربي حيـــث يزدهر العلم وينتشـــر في جامعات 
المغـــرب والجزائـــر وتونس...طبًعـــا الظـــروف الصعبـــة والدمويـــة مـــن 
حـــروب أهليـــة وصراعـــات دوليـــة وإقليمية علـــى أرض المشـــرق أدت 
إلـــى توقـــف وانحـــدار تلـــك التجربـــة الرائعـــة التـــي كنـــا بدأناهـــا فـــي 
ثمانينات القرن العشـــرين...ولكن األســـام القادمة ستشـــهد انتعاشة 
جديـــدة وأنا أعقد اآلمـــال الكبيرة على األســـاتذة والطالب المشـــارقة 

فـــي المعهـــد للبدء بهـــذه االنطالقـــة الجديدة.
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ــــد مــــن الكتب حــــول موضوعــــات لها عالقــــة بعلم  كتبــــت وألفــــت العدي
االجتمــــاع الدينــــي، لماذا هــــذا الحقــــل بالذات؟

ألننـــي منـــذ العـــام 1975 اكتشـــفت دور الديـــن الكبيـــر فـــي العالـــم 
مـــن  مـــن ســـبقونا  أن  الجيـــوش... والحـــال  جانـــب دور  العربي...إلـــى 
مثقفيـــن وحركات سياســـية لـــم يعطوا هذيـــن المكونين األساســـيين 
مـــن مكونـــات مجتمعاتنـــا الموقـــع الـــذي يســـتحقانه في الدراســـات 
السوســـيولوجية واألنثروبولوجيـــة. وبمـــا أننـــي عشـــت تفاصيل حرب 
أهليـــة دينيـــة طائفيـــة فـــي لبنـــان فقـــد كان لموقـــع الديـــن ودوره 
األهميـــة  الجيـــش  لموقـــع ودور  كان  حيـــن  فـــي  عنـــدي،  األولويـــة 

األولـــى فـــي مصـــر مثـــاًل منـــذ كتابـــات أســـتاذنا أنـــور عبـــد الملك.
وكانـــت سوســـيولوجيا الديـــن حقـــاًل علمًيا يتطور بســـرعة فـــي الغرب 

منـــذ بدايـــة اهتمام الغـــرب المعاصر باإلســـالم ثقافة وسياســـة.
 ومـــن الناحيـــة األكاديميـــة ومنـــذ تدريســـي لمـــادة علـــم االجتمـــاع 
العـــام كنـــت أجـــد الديـــن أمامي في نشـــأة وتطـــور السوســـيولوجيا، 
مـــع نصوص أوغســـت كونت وإميـــل دوركهايـــم وماكس فيبـــر وكارل 

ماركس...

الدينــــي  والتعصــــب،  التطــــرف،  مثــــل  ظواهــــر  ونفســــر  نقــــرأ،  كيــــف 
االجتمــــاع؟ علــــم  خــــالل  مــــن  والمذهبــــي، 

لقد عرفُت شـــخصًيا كل أشـــكال التطرف والتعصب: القومي والوطني 
والمذهبـــي  الدينـــي  فقـــط  وليـــس  واأليديولوجـــي  والسياســـي 
الطائفـــي... منـــذ الحـــركات القوميـــة العربيـــة المتعصبـــة المتطرفـــة 
وحتـــى الحـــركات اإلســـالمية الســـلفية والجهاديـــة المعاصـــرة، مروًرا 
والتطـــرف  والتعصـــب  المتطرفـــة...  المتعصبـــة  الماركســـية  بالحـــركات 
الـــذي تقصـــده اليوم بســـؤالك هـــو ذاك المتعلق بالمذهـــب والدين 
واإلثنيـــة، وهـــو الناتج عـــن العصبيـــة أو اللحمـــة )الطائفيـــة أو اإلثنية( 

فـــي أوضاعنـــا الراهنة.

لـــم يقّدم التـــراث السوســـيولوجي الغربـــي المعاصر مقاربـــة ناجحة 
الجماعـــات والطوائـــف  تمثلهـــا  التـــي  االجتماعيـــة  الظاهـــرة  لفهـــم 
فـــي بالدنـــا. فالمقاربـــة الماركســـية بمختلـــف تالوينهـــا لم تكـــن ترى 
المجتمعـــات إال مـــن خـــالل نظـــارات االنقســـام والصـــراع الطبقي وفق 
المعيـــار االقتصـــادي. أما المقاربة الفيبرية )نســـبة الـــى ماكس فيبر( 
فإنهـــا رأت المجتمعـــات علـــى قاعـــدة انقســـامها الى فئات وشـــرائح 
وفق معيار الســـلطة والجـــاه والثروة... وســـمحت لنا سوســـيولوجيا 
بيـــار بورديـــو بمقاربـــة مختلفـــة وأكثـــر واقعيـــة وأمانة إذ هـــو اقترح 
معيـــار المجال االجتماعي والحقول االجتماعيـــة ... وما يعنينا هنا هو 
تعريفـــه للثقافة باعتبارها هرمًا من القيم والممارســـات وأنها تملك 
كل خصائـــص الرأســـمال وبالتالـــي فهـــي تدخـــل فـــي إطـــار الصراعات 

التـــي تدور في حقل اســـتقل بذاتـــه.. فالحقل الثقافي حســـب بورديو 
هـــو ككل حقـــل آخـــر يعمـــل مثـــل الســـوق حيـــث هنـــاك عـــرض وطلـــب 
ومنتـــج ومســـتهلك.... فالمنتجـــون مهمتهـــم إنتـــاج إشـــارات وأمارات 
)كـــودات( رمزيـــة منظمـــة فـــي أطـــر وأنظمـــة ثقافية مختلفـــة: هذه 

النظـــم الثقافيـــة تتألـــف من أشـــكال نظر وإحســـاس وتعقـــل وتدبر.

إنهـــا عالـــم رمزي ينمـــو ويتطور مع الوقت ليتشـــكل عبر مؤسســـاته 
ومنظماتـــه وطرائق هيمنته وســـيطرته على األفراد، والتي يكتســـب 
من خاللها إســـتقالالً يســـمح لـــه بهيكلة وبنـــاء العالقـــات االجتماعية.. 
فالثقافـــة هـــي طريقة خاصـــة إلدراك العالم ولوصفـــه وفهمه.. أي 
أن الثقافـــة هـــي فـــي النتيجـــة مجموعـــة مناهـــج وأطر نظـــر وإدراك 
تتـــم صياغتهـــا وبلورتها من قبل أفراد يمتلكون رأســـماالً ثقافيًا رفيعًا 
وســـلطة شـــرعية معتـــرف بهـــا ) مـــن المرجعيـــات الدينيـــة والفقهاء 
والعلمـــاء الى كبـــار المثقفيـــن والصحفيين الـــى القـــادة والزعماء(..
وتتطـــور المعتقـــدات والقيـــم والنظريـــات أوالً فـــي حلقـــة ضيقة ثم 
تنتشـــر الى عمـــوم الجماعة ..غير أن هـــذه اآلراء العامة والمعتقدات 
واألفـــكار الرائجـــة ال تفرض نفســـها علـــى الجماعة إال بعـــد، ومن خالل، 
عمليـــة تلقيـــن تتوقـــف فاعليتهـــا علـــى عنصريـــن إثنيـــن: أوالً عقلنـــة 
المحـــددات والضوابـــط الخصوصيـــة بعبـــارات عامـــة وكونيـــة تنســـجم 
وبيئتهـــا.. وهنـــا تلعـــب اللغـــة الـــدور المركـــزي: إذ أن كيفيـــة تســـمية 
االشـــياء تعنـــي إيجادهـــا بطريقـــة مختلفة )وفـــي القـــرآن الكريم: إن 
هـــي إال أســـماء ســـميتموها أنتـــم وآباؤكـــم مـــا أنـــزل اللـــه بهـــا من 
ســـلطان( ... ثانيـــًا: إن تعميـــم المعتقـــدات يتـــم مـــن خالل مؤسســـات؛ 
والمؤسســـات هـــي وســـائط ســـلطة مهمتهـــا تأســـيس الواقـــع، أي 
اإليجـــاد الرســـمي لعالقـــات اجتماعيـــة، وتدعيمهـــا.. وهي تســـتطيع 
أن تؤســـس، وفـــي مجاالتهـــا المختلفـــة، تعريفـــات شـــرعية للواقـــع، 
تفرضهـــا علـــى فاعليـــن يمنحونها ســـلفا صدقيـــة وتســـليمًا طوعيًا... 

)على حـــد ما شـــرح بيـــار بورديو(.

ولكـــن... ليســـت الثقافـــات كيانـــات حقيقيـــة يمكـــن رســـم خريطـــة لها 
ووضـــع حـــدود فاصلـــة بينهـــا. إذ ال يمكن تحديـــد حدود ايـــة مجموعة 
اجتماعيـــة )جماعـــة( يقع وجودهـــا خـــارج الزمن وتكون مســـتقلة عن 
إرادات الفاعلين الذين يشـــكلونها، وهـــي إرادات متغيرة... أما الهوية 
فهـــي تنبنـــي انطالقـــا من آليـــة مزدوجة مـــن التمايـــز والتماهي مع 
المحيـــط. والمحيـــط هنـــا هـــو عامـــل فاعـــل أولي فـــي إدامـــة هوية 
خاصـــة )أي أنه ال وجود للطائفة/الجماعـــة إال داخل منظومة طائفية؛ 
أي داخـــل حقـــل صـــراع علـــى الســـلطة(.. الهويـــة هـــي إذن، وبشـــكل 
مـــا، نتـــاج المجتمـــع والتـــراث الثقافـــي.. بعـــض العناصر قد تلعـــب دورًا 
أكثـــر تعبويـــة واســـتثارة للهوية: الدين خصوصـــًا. غيـــر أن التركيز على 
العنصـــر الدينـــي فـــي بنـــاء وتعبئـــة واســـتثارة الهويـــة ال يكـــون مـــن 
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بـــاب اإليمـــان او التقـــوى بـــل مـــن بـــاب اســـتراتيجيات الهويـــة وإثبـــات 
الـــذات.. وهنا يبرز شـــيوع التفســـير النصـــي الحرفي للدين )الســـلفية 
الجهاديـــة المعاصـــرة وجماعـــات القاعـــدة فـــي المشـــرق والمغرب( 
أو انفـــالت المظاهـــر الشـــعائرية والطقـــوس الخارجية كمعبـــر للتمايز 
على حســـاب الجوهـــر الروحـــي للديـــن.. فالجماعة - الطائفة تتشـــكل 
تاريخيـــة محملـــة  لذاكـــرة  اســـتحضار شـــعائري- طقســـي  خـــالل  مـــن 
بالخصوصيـــة التـــي تؤســـطر الـــذات )فـــي المـــكان والزمـــان( الـــى حد 
القـــداس.. واألســـاطير المؤسســـة للجماعات – الطوائف هي بحســـب 
ميرتشـــيا إلياده حقائـــق حية وقصـــص حقيقية ثمينـــة وجوهرية نظرًا 
لقدســـيتها ومثاليتهـــا النموذجيـــة ومعناهـــا الرمزي.. فهي تشـــّكل 
أنموذجـــًا للســـلوك البشـــري وبـــذا تعطـــي معنـــى وقيمـــة للوجود.. 
أمـــا مالينوفســـكي فهـــو يصف األســـطورة ليـــس كتفســـير أو كتعبير 
عـــن حشـــرية علميـــة بـــل كســـرد – روائي يعيـــد إحيـــاء واقعـــة أولية، 
وعلـــى  عميقـــة  دينيـــة  احتياجـــات  علـــى  نفســـه  اآلن  فـــي  ويجيـــب 
تطلعـــات أخالقيـــة، وقيـــود وضوابـــط اجتماعيـــة، ال بـــل وحتـــى علـــى 
متطلبـــات عمليـــة؛ كمـــا أن للطقـــس وظيفـــة الدمـــج وبنـــاء الهويـــة.. 
فهو يعـــزز الروابط، ويؤطر ويقود المشـــاعر، ويعطي قوة لمبادئ 
وأفـــكار ثقافـــة الجماعـــة، وهـــو يحـــدد األدوار االجتماعيـــة، ويهيـــكل 
ويحّفـــز الســـلوكيات، ويســـاهم فـــي تركيـــز ســـلطة مـــا.. وللطقـــس 
وظيفـــة إعالميـــة تربويـــة إذ هـــو يجـــدد ويحيـــي العقيـــدة ويقونـــن 
ويبلـــور  والجماعـــي،  الفـــردي  الســـلوك  لتكويـــن  العامـــة  المبـــادئ 
الشـــخصية الجماعيـــة، وأساســـًا يبلـــور الذاكـــرة الجماعيـــة.. إن الرموز 
التـــي تســـتخدمها الذاكـــرة الجماعيـــة محّملـــة بالمعاني والـــدالالت.. 
والذكريـــات التـــي تســـتعيدها تلـــك الرموز هـــي في الغالب مشـــاعر 
جماعيـــة عميقـــة وعنيفـــة... فهـــي لذلـــك مصـــدر لالتحـــاد النفســـي 
الـــذي يلحـــم الجماعـــة.. إن اعتبـــار الذاكـــرة "حقيقـــة  – البيولوجـــي 
موضوعيـــة مطلقـــة ومجـــرّدة"، والمماهـــاة بينهـــا وبيـــن "التاريـــخ"، 
قد حـــّول التاريـــخ الى ذاكـــرة ايديولوجيـــة مضخّمة انقســـامية فارزة 

األهلية...  للحـــروب  وموّلـــدة 

ولئـــن كانت نقطة انطـــالق الطوائف في االصل تجمعـــات عبادة دينية 
أو مذهبيـــة خاصة )الشـــيعة، الموارنة، الدروز، العلويون، على ســـبيل 
المثـــال ال الحصـــر..(  فان عامل العبادة لم يعد هـــو الذي يحافظ على 

تماســـك الطائفة وال هو الذي يحيي نشـــاطها او يحدد اهدافها. 

ولم يعـــد التعلق بمضمـــون العقيدة الدينية االصليـــة الذي كان في 
أســـاس نشـــأتها هو ما يؤمن تماســـك الطوائف، بل انه ذلك الشـــعور 
فيمـــا بيـــن أبنـــاء الطائفـــة الواحـــدة بارتباطهـــم الواحـــد باآلخـــر برباط 
الديـــن، وهو ما ينّمـــي عندهم أيضا إحساســـا بالفـــرادة والخصوصية.

 ويتعـــزز التماســـك الطائفـــي هـــذا مـــن جراء ســـيادة الـــزواج اللحمي 

فيمـــا بين ابنـــاء الطائفة الواحـــدة. وهكذا فان الدين يـــؤدي هنا دورا 
شـــبيها لذلك الذي اســـنده ابن خلدون الى االنســـاب القبلية: "النسب 
أمـــر وهمـــي ال حقيقـــة لـــه: ونفعـــه انمـــا هـــو فـــي هـــذه الوصلـــة 
وااللتحـــام".. اي ان المهـــم هـــو الثمـــرة او النتيجـــة وهـــي االلتحام.. 
والعامل الرئيســـي اذن في ديمومة وتماســـك الطائفـــة كما القبيلة 
انمـــا هو االلتحـــام وليس العبادة او النســـب.. فالعقيدة الدينية تلعب 
فـــي المحافظة علـــى الطائفة الدور الذي يلعبه النســـب )او التوهم 

به حســـب ابن خلـــدون( فـــي المحافظة علـــى القبائل.

وتســـعى الطوائـــف الـــى اثبات نفســـها والـــى تأبيد دورهـــا من خالل 
تواريـــخ اســـطورية وقصـــص واســـاطير تعطـــي الســـتمراريتها معنى 

شرعية. وتكســـبها 
فلـــم تعـــد الطوائـــف تســـتمد ديناميكيتهـــا مـــن تقـــوى أفرادهـــا أو 
علـــم وفقـــه وورع مراجعهـــا، أو انضباطهـــا بموازين الشـــرع.. ال بل إن 
التركيـــز علـــى التـــزام ممارســـة بعـــض الشـــعائر والطقـــوس غالًبـــا مـــا 
يكـــون القصـــد منه التأكيـــد علـــى الهوية الطافيـــة الجماعية ) شـــكل 
من اشـــكال النرجســـية الجماعية( ، في حيـــن ان الديناميكية الحقيقية 
للطوائـــف ترتكـــز علـــى العصبيـــة بمعناهـــا الخلدونـــي اي باعتبارهـــا ) 
اي العصبيـــة( مزيجا نفسيا-سوســـيولوجيا هو في االن نفســـه قوة 
تماســـك الجماعـــة ، وشـــعورها بخصوصيتهـــا ، ووعيهـــا لطموحاتهـــا 
الجماعيـــة ، كمـــا هي تعبيـــر عن ذلك التوتـــر الذي يحركهـــا ويدفعها 
تدريجـــا ومـــن دون ان يكـــون لهـــا حريـــة االختيـــار نحو الســـيطرة على 
الســـلطة... فما يحرك الطوائف ليس الدعوة الدينية )نشـــر ايمانها او 
عقيدتهـــا او هدايـــة الناس( وليس التديـــن والتقوى الفرديـــة ، وانما 
هـــي العصبيـــة التي غايتهـــا الســـلطة... وبتعبير ابن خلـــدون نقول : " 
اعلـــم ان الملك )اي الســـلطة( غايـــة طبيعية للعصبيـــة ليس وقوعه 

عنهـــا باختيار انمـــا هو بضـــرورة الوجـــود وترتيبه"..

ــا بدايات  ــ ــــة، تشــــتغل أيضًا بالرتجمــــة، أحكي لن بجانــــب اشــــتغالك بالكتاب
عملــــك كمرتجــــم، والصعوبات التــــي واجهتك؟

بـــدأت الترجمـــة منـــذ كنـــت طالًبـــا فـــي كليـــة التربية حيـــث كانـــت مادة 
الترجمـــة مـــادة إلزامية فـــي دراســـاتنا لمدة خمس ســـنوات ودرســـنا 
يومها على أفضل األســـاتذة فـــي هذا المجـــال. وأول ترجماتي كانت 
ذات صلـــة بعملـــي السياســـي النضالـــي وليـــس األكاديمـــي فقد كنا 
نترجم منشـــورات نظرية وسياســـية فرنســـية وإنكليزية كثيرة. النقطة 
األولـــى المهمة فـــي الترجمة هـــي التوفر على ثقافـــة عامة كبيرة 
واســـعة ولكن عميقـــة أيًضا في مجـــاالت معرفية مختلفـــة. والنقطة 
الثانيـــة هـــي معرفـــة دقيقـــة باللغتيـــن لغـــة النـــص ولغـــة الترجمـــة 
إلـــى العربيـــة. والمعرفـــة باللغـــة األجنبيـــة ال تقوم من خالل دراســـة 
اللغـــة بضع ســـنوات فـــي مراحل دراســـية معينة بل هـــي عيش اللغة 
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وثقافتها وشـــعبها وهذا يا لألســـف لـــم وال يتوفر لـــدى معظم من 
يترجـــم اليوم. وكم واجهـــت من مواقف محرجة ال بـــل ومضحكة في 
بعـــض الترجمـــات التي كنـــت أصححها كانـــت تدل على جهـــل بالمجتمع 
)الفرنســـي أو غيـــره( وثقافتـــه وتاريخـــه ولغتـــه العميقـــة مـــن حيـــث 
المجـــاز واالســـتعارة والنكتـــة والتلميح واإلشـــارة ...إلخ. أمـــا الصعوبة 
األكبـــر فهـــي نقـــل المعنـــى كامـــاًل صحيًحـــا بلغـــة عربيـــة متينـــة مـــن 
دون إخـــالل ال بالشـــكل وال بالمضمـــون. فالتوازن بيـــن المحافظة على 
الشـــكل والمضمـــون فـــي آن مـــن أصعـــب األمـــور ألن البعـــض يغلـــب 
نقـــل المضمـــون ضارًبـــا عـــرض الحائط بلغـــة الكاتـــب وإبداعـــه الروائي 
والشـــعري، والبعـــض يفضـــل النقـــل الحرفـــي علـــى حســـاب الفهـــم 

المفهوم.  والمضمـــون 

ترجمـــَت العديـــد مـــن الكتب المهمـــة، ونقلتها إلـــى العربيـــة، ومؤخرًا 
صـــدر لـــك ترجمـــة كتـــاب "األمـــة والديـــن وجهـــات نظـــر حـــول أوروبـــا 

وآســـيا" عـــن المركـــز العربـــي لألبحـــاث ودراســـة السياســـات،

 برأيك أيهما األكرث متعة ت�أليف الكتب أم ترجمتها؟

بالنســـبة إلـــى الترجمة هي أصعب مـــن التأليف ومتعتهـــا ال تضاهيها 
متعـــة ألنها تفتح لـــك آفاق التعرف علـــى ثقافات ونفســـيات وأمزجة 

وعقـــول وعلى أمـــور جميلة مفيـــدة في لغة كل شـــعب وكل فئة.

كيف ترى واقع الرتجمة اليوم؟

واقـــع الترجمـــة اليـــوم متدهور بشـــكل عـــام مع وجـــود أنوية تبشـــر 
بالخير. فبســـبب ســـعي دور النشـــر العربية التي تقـــوم بترجمة الكتب 
األجنبيـــة الجديـــدة، إلـــى االســـتعجال والســـبق فـــي ترجمـــة وإنـــزال 
كتـــاب مـــا إلى الســـوق بســـبب أهميته أو إثارتـــه، نجد كميـــة كبيرة من 
الترجمـــات الســـيئة للغاية التـــي تقتل الكاتـــب والكتاب كمـــا تقتل حس 
القـــراءة النقديـــة والمعرفيـــة لـــدى القـــارئ. وباعتقـــادي أن تجربـــة 
وحـــدة الترجمـــة فـــي المركـــز العربـــي لألبحـــاث ودراســـة السياســـات 
تســـتحق االهتمـــام علـــى الرغم مـــن نواقض وثغـــرات أكيـــدة، إال أنها 
أفضـــل ما هو موجود اليوم. لقد شـــاركت لفترة فـــي تجربة المنظمة 
العربيـــة للترجمـــة مـــع الصديـــق الدكتـــور الطاهـــر لبيب وكانـــت تجربة 
ســـباقة فـــي زمنها ثـــم ماتـــت. واليـــوم يقـــوم الطاهر لبيـــب بتجربة 
جديـــدة كبيـــرة فـــي البحريـــن نأمـــل لهـــا النجـــاح والتوفيـــق. الترجمـــة 
بالنســـبة إلـــّي مـــن أهـــم أعمـــدة النهضـــة العربيـــة الجديـــدة التـــي 
نســـعى إليهـــا، تماًمـــا كمـــا كانت فـــي الزمـــن الماضي. لقد ســـاهمت 
الترجمـــة فـــي تعريفنـــا بالعالـــم وتعريف العالـــم بنا. ويجـــب أن يعود 

لهـــا هذا الـــدور مـــن جديد.

يقــــول البعــــض: إن ترجمــــة الكتــــاب ســــالح ذو حدين. مــــن وجهة نظرك 
هــــل ترجمــــة الكتاب نعمــــة، أم نقمــــة؟ ولماذا؟

كمـــا ســـبق وقلـــت الترجمة مســـألة فـــي غايـــة الصعوبـــة والخطورة 
وقديًمـــا قال الالتيـــن "المترجم خائـــن". فهو يخون لغتـــه ويخون لغة 

المؤلـــف ألنه يحـــاول توليف شـــيء يكـــون مفهوًما.

 
والترجمـــة نعمـــة متـــى جـــرت بشـــكل صحيـــح مضبـــوط فكرًيـــا وثقافًيا 
حضارًيـــا ولغوًيـــا... وهـــي نقمـــة حيـــن تكـــون مـــن ترجمـــات الســـوق 

والكتـــب الســـريعة التـــداول مثـــل الطعـــام الســـريع.

حدثنا عن المشــــروعات البحثية، والدراســــات األكاديمية التي تشــــتغل 
عليها؟

أشـــتغل اليـــوم علـــى مشـــروعين: األول يكمل مـــا بدأت به مـــن كتابة 
عـــن حـــركات اإلســـالم السياســـي فـــي الفضـــاء العربي وأنهي شـــيًئا 
بدأتـــه قبـــل أكثـــر مـــن عقد مـــن الزمـــن وهـــو الكتابة عـــن تجربـــة حزب 
اللـــه اللبناني مـــن وجهة سوســـيوتاريخية. والثاني كتابة ســـيرة جيل 

اليســـار الجديـــد في العالـــم العربي بيـــن أعـــوام 1965 و1988. 
علـــى المســـتوى األكاديمي أتحضر لتدريـــس مواد عابـــرة للتخصصات 
هي مـــن صلـــب تكوينـــي واهتماماتي في الســـنة القادمـــة بمعهد 

الدوحة إن شـــاء الله.

كيف تقيم تجربتك األكاديمية في معهد الدوحة للدراسات العليا؟

هـــي تجربـــة رائعـــة أواًل مـــن الناحيـــة اإلنســـانية. فقـــد تعرفـــت علـــى 
العلـــوم  حقـــول  فـــي  الواعديـــن  والطـــالب  األســـاتذة  مـــن  عشـــرات 
اإلنســـانية واالجتماعيـــة مـــا يفتـــح أبـــواب األمـــل والتفاؤل بمســـتقبل 
هـــذه العلـــوم فـــي بالدنـــا كما بمســـتقبل البالد نفســـها. ومـــن ناحية 
ثانيـــة واجهـــت تحديات وتطـــورات جديدة في حقـــول معرفية قديمة 
وجديـــدة دفعتنـــي إلى مزيـــد من القـــراءة والمتابعة لكل ما يســـتجد 
في هـــذه الحقـــوق مثل دراســـات النســـوية والجنـــدر والدراســـات ما 

الكولونياليـــة وغيرها. بعـــد 

بعيدًا عن العمل المكتبي، كيف تقضي أوقاتك؟

القـــراءة والكتابـــة أواًل. واالهتمـــام بشـــؤون وشـــجون الطـــالب ثانًيـــا. 
واألصدقـــاء ثالًثـــا ال بـــل دائًمـــا ونحـــن عصبـــة كبيـــرة والحمدللـــه فـــي 

المعهـــد.

ختامًا، ماذا تقول لطالبك المقبلني على التخرج:
القـــراءة والقـــراءة والقـــراءة لإلفـــادة مـــن كل جديـــد فـــي الحقـــول 

التـــي تهمكـــم. المعرفيـــة 
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نادي الكتابة األدبية ينظم أمسية ثقافية

وسـط أجـواء فنيـة وأدبيـة مميـزة، نّظـم نـادي الكتابـة األدبيـة بمعهـد 
 words and( مجموعـة  مـع  بالتعـاون  العليـا،  للدراسـات  الدوحـة 
 Words“ بعنـوان  ثقافيـة  أمسـيًة   ،2019 مـارس   22 الجمعـة   )strings
بإثـراء  النـادي  اهتمـام  إطـار  األمسـية فـي  وتأتـي هـذه   ”of March

بالمعهـد. الثقافيـة  السـاحة 

المشـاعر  ترجمـة  المعهـد-  بمقـر  أقيمـت  -التـي  األمسـية  وشـهدت 
والتـي  المقدَّمـة،  الفقـرات  خـالل  مـن  الحياتيـة  والنظـرات  اإلنسـانية، 
المفـرد  والغنـاء  الحـّرة،  الكلمـة  الخاطـرة،  الشـعر،  بيـن  تنوعـت 
السـالم،  والحـرب،  الحـب  بيـن  مـا  موضوعاتهـا  وتنوعـت  والجماعـي. 
األمـل، التفـاؤل، الّسـفر، االشـتياق، الّرحيـل، وغيرهـا. وكل ذلـك باللغتيـن 
شـاعرًا،  عشـر  خمسـة  مـن  أكثـر  وبمشـاركة  واالنجليزيـة،  العربيـة 

وفنانـًا، وموسـيقيًا، هـذا فضـالً عـن حضـور جمهـور واسـع مـن شـريحة 
والموهوبيـن.  األدبـاء،  الشـعراء،  المثقفيـن، 

عابـرة  ومميـزة  رائعـة،  غنائيـة  فقـرات  علـى  أيضـًا  األمسـية  وشـملت 
والغنـاء  والعـود،  الجيتـار،  علـى  العـزف  بيـن  مـا  تراوحـت  للثقافـات. 
المنفـرد فـي فقـرات متفرقـة نالـت استحسـان، ورضـى الحضـور. وفـي 
علـى  للجمهـور  األداء  مشـاركات  ُفتحـْت  الثقافيـة  األمسـية  ختـام 
رائعـة،  غنائيـة  قـراءات شـعرية، وفواصـل  نتـج عنهـا  والتـي  المسـرح، 
وفريـدة ضّجـت لهـا سـاحة المـدرج بالتصفيـق. مـن الجديـر ذكـره أن هذا 
 words and( هـو التعـاون الثانـي بين نـادي الكتابة األدبيـة ومجموعة
strings( حيـث شـهد العـام المنصـرم أول تعـاون ثقافـي بين الجهتين.
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المشـاغب  العلـم  ذاك  االجتمـاع؛  علـم  فـي 
الذي ال يكتفي بالنظر إلى األشـياء كما هي، 
ليـرى  ويسـرة  يمنـة  ويحركهـا  ُيقّلبهـا  وإنمـا 
مهمـة  ُتصبـح  معضـالت  مـن  تحتهـا  تخبئـه  مـا 
ألنـه  ومعقـدة  صعبـة،  االجتماعـي  الباحـث 
تنقيـة  فلنقـل  أو  فلتـرة،  فـي  اجتهـد  مهمـا 
معلوماتـه والوقائـع التـي تحصـل عليهـا مـن 
بحثـه الميدانـي، قـد يقـع فـي فـخ الحياديـة. 
بمعنـى آخـر أن ذات الباحـث المزعجـة، واألنانية تدفعه إلى تأويل وتحليل 
وتفسـير الوقائـع االجتماعيـة انطالقـا مـن نقطة ارتكازه الشـخصية، أعني 
أعرافـه ومعتقداتـه وقيمـه، أو القيـم التـي يرتكز عليهـا مجتمعه. وهذا 
يتفـق تمامـا مـع مـا ذهـب إليـه ريمـون آرون الـذي يـرى أن الباحـث يـؤّول 
الوقائـع أو العالقـات بالنسـبة إلـى ِقيمـه هـو، وقيـم جماعتـه بمـا يعني 
وجود الكثير من عالمات االستحسـان واالسـتهجان. وبالتالي فإن مسـألة 
خدعـة،  تعتبـر  الشـخصي  رأيـي  فـي  االجتماعيـة  العلـوم  فـي  الحيـاد 
وأكذوبـة كبـرى. وأنهـا جـاءت لتعبر عن فشـل علم االجتماع في أن يكون 
لـه دور قيمـي وأخالقـي ممـا جعلـه يقتصـر فقـط علـى األبعـاد العملية، 

والسلوكية.

باحـث  أننـي  لنفتـرض  بسـيطا:  مثـاال  لنأخـذ  أكثـر،  وتقريبـه  األمـر  لتوضيـح 
اجتماعـي، وُكّلفـت بإجـراء دراسـة ميدانيـة عـن قيمـة الكـرم فـي احـدى 
قبائـل االسـكيمو التـي تقيـم فـي شـمال الكـرة األرضيـة. ِعلمـا بـأن الكـرم 
للضيـف،  والشـراب  الطعـام  وتقديـم  والجـود  السـخاء  يعنـي  عنـدي 
ومؤانسـته، والضحـك معـه.. إلـخ. وافتراضـا بـأن الكـرم عنـد تلـك القبائـل 
االسـكيموية يعنـي تقديـم الرجـال نسـاءهم للضيـوف، للرقـص واللعـب 
والنـوم معهـن بـدال مـن تقديـم الطعـام والشـراب. أول فـخٍّ قـد أقـع فيه 
والشـراب؟  الطعـام  أيـن  التالـي:  السـؤال  هـو  الحياديـة  يّدعـي  كباحـث 
إلـى عـدم  التـي تجـره  الباحـث األنانيـة  النسـاء؟ هنـا تظهـر ذات  ولمـاذا 

االلتـزام بالظهـور فـي بحثـه وكأنـه يدافـع عـن جهـة معينـة أعنـي قيمه 
التـي  االسـتهجان  عالمـات  فـإن  ثـم  ومـن  إليهـا.  ينحـاز  التـي  وأعرافـه 
الـذي  الحيـاد  كبيـر  وبشـكل  تنسـف  فلنقـل  أو  تفضـح  وقتـذاك  �أظهرهـا 

أّدعيـه.

ممكنـة،  االجتماعيـة  العلـوم  فـي  الحيـاد  مسـألة  أن  يزعـم  مـن  هنالـك 
القيمـي  الحيـاد  إمكانيـة ضمـان  يـرى ماكـس فيبـر  السـياق  وفـي هـذا 
فـي البحـوث االجتماعيـة عبـر اكـراه الباحـث على نوع من التقشـف الزاهد 
فـي اتخـاذ المواقـف السياسـية وتبنِّـي أحـكام القيمـة. ولكـن اذا نظرنـا 
إلـى عمـق الورطـة التـي كان يعيشـها فيبـر، عندمـا حـل الِعلـم الغربـي 
مـكان الديـن المسـيحي فـي معرفـة العالـم، ثـم فشـل فـي أداء هـذا 
الـدور ولـم يحقـق نجاحـا إال كمشـروع إمبريقـي يربـط المعرفـة بالحـدث، 
هنـا نـدرك جّيـدا ونفهـم أن فيبـر أراد فقـط تبريـر السـقطة المروعة التي 

طالـت العلـوم االجتماعيـة مقابـل العلـوم الطبيعيـة والديـن. 

خالصـة القـول، إن مسـألة الحياديـة فـي العلـوم االجتماعيـة فـي نظـري 
مسـتحيلة، ودراميـة ومضللـة للباحثيـن. ويـزداد الموقـف دراميـة عندمـا 
يحـاول اآلخـر المتقـدم -أعنـي الرجـل األبيـض المتقـدم- اقناعنـا بحياديـة 
نقتنـع  وعندمـا  ونرتقـي،  ونتطـور،  لنتقـدم  اسـتيعابه  وضـرورة  العلـم، 
بتلـك األكاذيـب والخـدع ونسـتوعب العلـم أو ننقلـه، فأننـا ننقـل معـه بـال 
العلمـي  والمحتـوى  المنهـج  فـي  ونتَّبعـه  المتقـدم،  اآلخـر  قيـم  شـك 
الـالذع  النقـد  يأتـي  والعـادات واألخـالق. ومـن هنـا  القيـم  وكذلـك فـي 
للعلـوم االجتماعيـة علـى أنهـا وسـيلة ناجحـة لتحقيـق التبعيـة الثقافيـة 
والسـلوكية والقيميـة واألخالقيـة. ومـن هنـا جـاز لـي -أيضـًا- القـول: إن 
الحيـاد فـي العلـوم االجتماعيـة مـا هـو إال وْهم كبيـر وأداة يّتبعها اآلخر 

لتكريـس التبعيـة الحضاريـة فـي كل صورهـا.

وْهم الحياد في العلوم االجتماعية

الطالب دفع اهلل حسن
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جانب من مذكرة تفاهم بين معهد الّدوحة للدراسات الُعليا
 ووزارة التنمية االجتماعية األردنية
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جانب من محاضرة معالي السيدة/ بسمة إسحاقات وزيرة التنمية 
االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية حول "دور وزارة التنمية 

االجتماعية األردنية في العمل االجتماعي"
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جانب من أعمال ندوة " العربية بين اكتساب المعرفة،
 وإنتاجها: مقاربة استشرافية"
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جانب من حفل تسليم شهادات البرنامج التدريبي األول من نوعه:
 "إدارة تقييم األداء" لمدراء المدارس الحكومية في قطر.
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جانب من محاضرة "التعليم العالي والبحث العلمي،
 رافعة لتأهيل الرأسمال البشري"
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جانب من ندوة "موارد المياه والنزاعات في العالم العربي"
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جانب من فعالية اليوم اإلفريقي في معهد الدوحة للدراسات العليا
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مركز االمتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا يقدم 
دورة " اإلدارة الفعالة واستراتيجيات القيادة " لمصرف قطر اإلسالمي
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جانب من الفعالية الثقافية التي نظمها نادي الكتابة األدبية
 في معهد الدوحة للدراسات العليا
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جانب من من محاضرة" سبتة في استراتيجية دول الحوض
 الغربي للبحر األبيض المتوسط " للدكتور محمد شريف
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جانب من المعرض المهني السنوي الثالث المقام في
معهد الدوحة للدراسات العليا
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فعاليات قادمة
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