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أ.د. مريم المعاضيد
نائب رئيس جامعة قطر
للبحث والدراسات العليا

أعزائي قراء ومتابعي مجلة جامعة قطر للبحوث،
قطر  جامعة  لمجلة  متجددة  وهوية  جديد  بإصدار  إليكم  نعود 
في  واستمرارنا  البحثية  إنجازاتنا  أهم  صفحاتها  في  نوثّق  للبحوث، 
نعود  الطارئة.  والظروف  كورونا  جائحة  به  تحدينا  الذي  العطاء 
االبتكار  مجاالت  في  النوعي  واالهتمام  والبحثي  المعرفي  بالزخم 
أفراد  تواجه  التي  المشكالت  لحل  وسيلة  تُعّد  التي  واالختراع 
قسًما  العدد  هذا  من  ابتداًء  خصصنا  ولذا  ومؤسساته،  المجتمع 
لواحة االبتكار والذي يحوي بعًضا من ابتكارات واختراعات الباحثين 

التي ُسجلت في عام 2020.
كرسي  تأسيس  قطر  جامعة  oعالن  توثيٌق  جديدنا  قسم  في   
آثرنا  الذي  البيئية  العلوم  مركز  في  البحرية  العلوم  في  اليونسكو 
أن يظهر على غالف العدد مع سفينة جنان البحثية التابعة للمركز. 
 ،(ANDD) التنموي  للحوار  اuكاديمية  الشبكة  إطالق  أيًضا  وتجدون 
اuكاديمي  والمجلس  قطر  جامعة  من  بدعم  أسست  التي 
عدد  بين  الشراكة  تجسد  وهي   ،(ACUNS) المتحدة اuمم  لمنظمة 
المنطقة  مستوى  على  التعليمية  والمؤسسات  الجامعات  من 
واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  اuمم  ولجنة  والعالم،  العربية 
والجوائز  الجامعة  بإنجازات  ونفتخر  كما   .(ESCWA) آسيا  لغرب 
العالمية التي تحصدها وأهنئ مركز جامعة قطر للعلماء الشباب 
والذهبية   ،iCan مسابقة  تصفيات  في  ذهبيتين  بميداليتين  بفوزه 

والبرونزية في أولمبياد كوريا الدولي الخامس للشباب.
إطار  في  العليا  والدراسات  البحث  قطاع  توسع  العدد،  هذا  ويشهد 
اuمن  لتحقيق  الدولة  لخطة  البحثية  ومراكزها  قطر  جامعة  دعم 
محطة  إنشاء  ونعلن  مستدامة،  علمية  بطرق  والمائي  الغذائي 
قطر  بدولة  الطازجة  الورقية  للخضار  مصنع  وأول  الزراعية،  البحوث 

داخل الحرم الجامعي، وإنشاء وحدة المياه.
جامعة  وتصنيف  تقدم  بمتابعة  المشاريع  أخبار  قسم  يهتم 
من  انتقاًال  التطور  في  مسيرتها  واستمرار  الجامعة  دور  وإبراز  قطر 
داللة  التمّيز  هذا  ويُعتبر  العالمية،  إلى  اoقليمي  التمّيز  مستوى 
الجامعة  باحثي  قدرة  على  قوية 

على نشر معرفة متجددة في مختلف المجاالت التي تهم الباحثين 
اuولى،  الوطنية  جامعتها  خالل  من  قطر،  دولة  لتكون  العالميين، 

إحدى نوافذ العالم في تمّيز البحوث واالبتكارات. 
ودعم  منح  من  قطر  جامعة  تقدمه  ما  على  الضوء  نلقي  كما 
 32 على  وحصولها  البحثية  مخرجاتها  جودة  لتحسين  للبحوث 
منحة بحثية في الدورة الثانية عشرة من برنامج اuولويات الوطنية 
الجامعة   إطالق  إعالن  يسرني  وكما   ،(NPRP) العلمي  للبحث 
 -  2021) ل  �بالتحو الخاصة  وتلك  اuساسية  البحثية  uولوياتها 
في  البحثية  والمراكز  الكليات  مع  العمل  خالل  من  وذلك   ،(2025

مع  والتشاور  الوطنيين  المصلحة  أصحاب  مع  وبالتعاون  الجامعة، 
بحثية  ركائز  أربع  تحت  اuولويات  هذه  وتندرج  والمختصين.  الخبراء 
وهي: الطاقة والبيئة،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الصحة 

والعلوم الطبية الحيوية، والعلوم االجتماعية واoنسانية.
وطلبة  باحثي  دور  نبرز  الطالبية  المشاريع  وقسم  الضوء  دائرة  في 
قسم  وفي  البحثية،  ومشاريعهم  إنجازاتهم  وأهم  قطر  جامعة 
الصيف  لبرامج  االفتراضي  الطرح  إلى  الظروف  دفعتنا  فعالياتنا 
لجامعة  السنوي  البحثي  والمعرض  المنتدى  واستمرار  التدريبية، 
تحت  كبيًرا  نجاًحا  القت  مدمجة  كفعالية  م  نُظِّ والذي   ،2020 قطر 
عنوان جامعة المستقبل التي تؤدي دورها في التنمية المستدامة 
من  الرغم  على  للدولة  المعرفي  االقتصاد  بناء  في  وتساهم 
فعاليات  استمرار  وكذلك  الراهنة.  والدولية  اoقليمية  التحديات 
كما  العليا،  الدراسات  لطالب  المفتوح  واليوم  التعريفي  اللقاء 
داخل  فاعلة  تواصل  بيئة  لخلق  البحثي  اuربعاء  سلسلة  وأطلقنا 
التطبيقية  البحثية  المشاريع  على  واالطالع  الجامعي  المجتمع 

والنظرية التي تعمل عليها جامعة قطر.
أبرزها  ومن  قطر  جامعة  نشر  لدار  الجديدة  اoصدارات  العدد  وفي 
كتاب المؤرخ الموسوعي اuستاذ الدكتور محمد حرب فرزات الذي 
في  المفقود  الزمن  رصد  العربي:  الخليج  بحر  على  ”قطر  بـ  عنونه 

التاريخ القديم“. 
من  العديد  البحثية  والمقاالت  والقضايا  اoنجازات  أقسام  وتضم   
البحثية  ومراكزها  الجامعة  كليات  بين  المشتركة  البحثية  الجهود 
 19 كوفيد-  جائحة  تأثير  منها  عدة  مواضيع  باحثوها  يتناول  التي 
على سلوكيات الفرد والمجتمع، واuمراض المنتشرة في المجتمع 
واالبتكارات  اoنجازات  من  الكثير  وغيرها  والسكري،  كالسرطان 

والدراسات البحثية.
متمنية لكم متعة القراءة واoفادة

جامعة قطر تواصل إنجاز اJولويات البحثية
وأهداف التنمية المستدامة

العدد كلمة
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جـديدنـا
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في  اليونسكو  كرسي  تأسيس  عن  قطر  جامعة  أعلنت 
العلوم البحرية في مركز العلوم البيئية التابع لقطاع البحث 
والدراسات العليا بموافقة من منظمة اuمم المتحدة للتربية 
الصحفي  المؤتمر  في  وذلك  (اليونسكو)،  والثقافة  والعلم 
ويأتي   ،2020 ديسمبر  شهر  من  السابع  في  انعقد  الذي 
المستدامة  التنمية  أهداف  مع  تماشًيا  الكرسي  تأسيس 
السيما في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، 
التي تعد من أهم اuهداف التي تسعى دولة قطر من خاللها 

لمواجهة التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

(يونيتون الجامعات  وتوأمة  اليونسكو  كرسي  برنامج  ويعّد 
لتأسيس  مبادرات   ،1992 عام  أطلقا  اللذان   ،(Unitwin

كراسي بحثية في المواضيع ذات اuولوية والتي تقع ضمن 
تخصص منظمة اليونسكو لتسهيل التعاون العالمي بين 
وتوجيه  البحثية  والمؤسسات  العالي  التعليم  مؤسسات 
البحوث الجامعية نحو أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 
اuول  البحرية  العلوم  في  اليونسكو  كرسي  ويمثل   .2030

من نوعه في المنطقة. وتغطي الخطة البحثية التي يمثلها 
هذا المقترح المكونات الطبيعية والبشرية المتعلقة بالخليج 
المناخي  والتغير  الخليج،  في  المياه  حركة  مثل:  العربي 
وارتفاع مستوى سطح البحر، وريح الشمال واuمواج، وتغيرات 
والتلوث  والبحرية،  الساحلية  العمليات  بسبب  التضاريس 
المحيطات  وتحمض  اuوكسجين  ونقص  وإدارته،  البيئي 

والتأثيرات البشرية على النظام البيئي في الخليج. 

بعثــة  قبــل  مــن  البرنامــج  علــى  الموافقــة  تمــت  وقــد  هــذا، 
فــي  اليونســكو  ومكتــب  قطــر،  فــي  الوطنيــة  اليونســكو 
البلديــة  ووزارة  العالــي،  والتعليــم  التعليــم  ووزارة  الدوحــة، 
والبيئــة، والهيئــة العامــة للســياحة. كمــا تشــمل المنظمــات 
المتعاونــة ثمانــي مؤسســات بحثيــة وجامعــات مرموقــة فــي 
فــي  والغــاز  النفــط  صناعــة  شــركات  عــن  فضــًال  بلــدان  ســتة 

قطــر. دولــة 

وتتطلــع جامعــة قطــر مســتقبًال uن يتــم اســتعمال الكرســي 

طلبــة  إشــراك  خــالل  مــن  الدولــة  فــي  القــدرات  بنــاء  لتطويــر 
المــدارس والكليــات وطلبــة الجامعــات فــي جمــع المعلومــات 
سيســهم  كمــا  أيًضــا.  العلميــة  المناقشــات  وفــي  وتحليلهــا 
المهتمــون فــي المناطــق الســاحلية مثــل صيــادو اuســماك 
وصنــاع  والصناعــات  المحلــي  والمجتمــع  التقليديــون، 
البحريــة  باuنشــطة  المعنيــة  واuقســام  والــوزارات  القــرارات 

العمــل.   هــذا  فــي  والتعليــم  والطاقــة  والبيئــة 

وقــد حضــر المؤتمــر الصحفــي كل مــن ســعادة الدكتور حســن 
بــن راشــد الدرهــم، رئيــس جامعــة قطــر، واuســتاذة الدكتــورة 
مريــم المعاضيــد، نائــب رئيــس الجامعــة للبحــث والدراســات 
العليــا، وعــدد مــن نــواب رئيــس الجامعــة، إضافــة إلــى مديــرة 
مكتــب اليونســكو بالدوحــة الدكتــورة آنــا بولينــي، والدكتــورة 
الوطنيــة  للجنــة  العــام  اuميــن  الســليطي،  حســن  حمــدة 
القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، والدكتــور حمــد الكــواري، 

ــر مركــز العلــوم البيئيــة. مدي

أربــع  لمــدة  سيســتمر  الكرســي  تأســيس  أن  بالذكــر  وجديــر 
لخليــج  التأســيس  أهدافــه  أبــرز  ومــن  للتجديــد،  قابلــة  ســنوات 
اســتغالل  يمكــن  وُمنتِــج  وآمــن  ومســتدام  وصحــي  نظيــف 
إليهــا  الوصــول  إمكانيــة  مــع  مســتدام  بشــكل  مــوارده 

بســهولة. 

للبحث  قطر  جامعة  رئيس  نائب  المعاضيد،  مريم  الدكتورة  اuستاذة  يساره  وعلى  الصحفي  المؤتمر  قطر  جامعة  رئيس  الدرهم،  راشد  بن  حسن  الدكتور  سعادة  حضور 
والدراسات العليا، والدكتورة آنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة، وعلى يمينه الدكتورة حمدة السليطي، اuمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة 
والعلوم، والدكتورة إيمان مصطفوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب، والدكتور حمد الكواري مدير مركز العلوم البيئية، إضافة لعدد من أعضاء مكتب اليونسكو 

والمركز. 

على  للحفاظ  البيئية  العلوم  مركز  مشاريع  أحد  البحرية،  السالحف  وحماية  رصد 
الكائنات المهددة باالنقراض
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جـديدنـا

جامعة قطر تستضيف االجتماع 
اJول للشبكة اJكاديمية للحوار 

(ANDD) التنموي

تّم إطالق الشبكة اJكاديمية للحوار التنموي (ANDD) كشراكة بين عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى 
من  بدعم  أُسست  والتي   ،(ESCWA) آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  اJمم  ولجنة  والعالم،  العربية  المنطقة 
وجود  بسبب  الشبكة  هذه  تأسيس  فكرة  جاءت  وقد   .(ACUNS) المتحدة  اJمم  لمنظمة  اJكاديمي  والمجلس  قطر  جامعة 
العديد من التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية في المنطقة التي تتطلّب توحيد الجهود بين المؤسسات 

اJكاديمية والبحثية من جهة، والعاملين في منظمة اJمم المتحدة من جهة أخرى.
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المشتركة  الجهود  هذه  وتهدف   
إلى تفعيل الحوار بين الجهتين، 
وتعزيز الخبرة اuكاديمية ونتائج 

البحث العلمي لدعم التنمية 
عامًال  تعّد  التي  المستدامة 
المنطقة  لمستقبل  مهًما 
في  ستساهم  كما  العربية. 
المعرفة  في  الفجوة  سّد 

المحّلي،  المستوى  على 
نحو  العلمي  البحث  وتوجيه 

التنموية  التحديات  معالجة 
لموقع  نظًرا  المنطقة،  في 

سوف  الذي  اuكاديمية  المؤسسات 
المنّظم  الدعم  توجيه  من  يمّكنها 

بحلول  المتحدة  اuمم  هيئات  ومساندة 
مبتكرة لدفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير 

في  السياسات  لصياغة  المطلوبة  اuدلة 
هذا المجال.

مـن  نوعين  الشــبــكة  هــذه  وتضــّم 
عضوية  واuفراد.  المؤسسات  اuعضاء: 

من  واسًعا  نطاًقا  تشمل  أن  شأنها  من  المؤسسات 
الربحية  غير  والمؤسسات  البحثية  والمراكز  الجامعات 
الصلة  ذات  والمنظمات  العامة  اoدارية  والمؤسسات 
من  كل  يخّصص  أن  على  والعالم،  العربية  المنطقة  في 
أّما  الشبكة.  مع  محّددة  تواصل  نقطة  المؤسسات  هذه 
بالنسبة لعضوية اuفراد فتشمل خبراء وباحثين من مجاالت 
متعّددة تشمل العالقات الدولية والقانون الدولي، والتجارة 
والدراسات  البشري،  والطب  اoنسان،  وحقوق  والتطوير، 
الثقافية، واoعالم، والتكنولوجيا، والدراسات حول الجنسين، 
والتطّور الحضاري، ومجاالت أخرى. ومن شروط هذه العضوية 
أن ينتمي الفرد إلى مؤسسة من المؤسسات اuعضاء في 

الشبكة.

(عبر  افتراضًيا  الشبكة  لهذه  اuولى  الورشة  عقد  تّم  وقد 
 ،2020 اuول/ديسمبر  كانون   9 في  اuربعاء  يوم  اoنترنت) 
وكما  وأهميتها،  الشبكة  على  اuعضاء  لتعريف  وذلك 
تناولت جهود اoسكوا في نشر  المنتجات المعرفية والدورات 
شارك  وقد  هذا،  المستدامة.  التنمية  مجال  في  التدريبية 
uبحاث  التطبيقي  االقتصاد  مركز  من  ممثلون  الورشة  في 
في  القاهرة  في  اuمريكية  والجامعة  الجزائر،  في  التنمية 
مصر، ومؤسسة نبع الحياة للعلوم الطبية والرعاية الصحية 
اuردن،  في  الزيتونة  وجامعة  اuردنية  والجامعة  العراق،  في 
والمعهد اoسالمي للبحوث والتدريب في المملكة العربية 
السعودية، والجامعة اuمريكية في بيروت وجامعة القديس 
والجامعة  العالمية  اoسالمية  والجامعة  لبنان،  في  يوسف 
التكنولوجية في ماليزيا، والمركز اuفريقي للتدريب والبحث 
القاضي  وجامعة  المغرب،  في  التنمية  أجل  من  اoدارة  في 

عياض في المغرب، وجامعة اuخوين في إفران في المغرب، 
في  القدس  وجامعة  عمان،  في  مسقط  وجامعة 
في  للتكنولوجيا  سيليزيا  وجامعة  فلسطين، 
الصومال،  في  مقديشو  وجامعة  بولندا، 
وجامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، 
خليفة  بن  حمد  وجامعة  قطر  وجامعة 
في  العليا  للدراسات  الدوحة  ومعهد 
ممثلين  إلى  باoضافة  قطر،  دولة 
االقتصادية  المتحدة  اuمم  لجنة  من 
(اoسكوا)  آسيا  لغرب  واالجتماعية 
لمنظمة  اuكاديمي  المجلس  ومن 

.(ACUNS) مم المتحدةuا

الدكتورة  اuستاذة  قامت  هذا،  عن  فضًال 
رئيس  نائب  المعاضيد،  علي  مريم 
في  العليا  والدراسات  للبحث  الجامعة 
اuول،  المنتخب  والرئيس  قطر،  جامعة 
اuول  السنوي  لالجتماع  مقترح  بتقديم 
قطر  جامعة  تقوم  أن  والمتوقع  للشبكة، 
باستضافته في شهر آذار/مارس 2021 حول 
موضوع «البحث واالبتكار والتعاون في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة في أوقات اuزمات وما بعدها».

ومن الجدير بالذكر، أن مشاركة جامعة قطر في هذه الشبكة 
ستكون عبر إتاحة البنية التحتية البحثية بما لديها من مرافق 
الصيفي  التدريب  ببرنامج  والمشاركة  وخبرات،  بحثية  ومراكز 
مستوياتهم  بكل  الطلبة  يستهدف  الذي  القائم  البحثي 
البحث  مجال  في  والنظرية  العملية  بالخبرات  ويزودهم 
قطر  جامعة  نشر  دار  عبر  الجامعة  ستشارك  كما  العلمي. 
والعلمية،  البحثية  المقاالت  لنشر  الالزم  الدعم  لتوفير 

خصوصًا تلك التي توصي بها الشبكة.

التعاون  برنامج  عبر  الجامعة  ستشارك  ذلك،  إلى  باoضافة   
والذي  لديها،  القائم   (IRCC) المشترك  للتمويل  الدولي 
أعضاء  بين  مستدامة  بحثية  شبكات  تطوير  إلى  يهدف 
المشترك  البحثي  العمل  عبر  الشراكات  وإقامة  الشبكة، 
وأنشطة االبتكار، وبناء الثقة وتبادل الخبرات والمساعدة في 
من  واالنتفاع  عليها،  المتفق  المجاالت  في  العلمي  التقّدم 
المصادر والبنية التحتية والخبرات بين الجامعات المشاركة، 
باoضافة إلى توفير بيئة بحثية حيوية مشتركة بين الباحثين 

والطلبة عبر  إنشاء فرص للتبادل الطالبي. 

المخرجات،  من  عدًدا  يحّقق  أن  البرنامج  لهذا  المتوّقع  ومن 
وإيجاد  المنطقة،  في  للتحّديات  حلول  إيجاد  أهّمها  من 
البحثية  المقاالت  ونشر  المستدام،  العمل  لتحقيق  طرق 
براءات  على  والحصول  العالي،  التصنيف  ذات  المشتركة 
طلبة  وإشراك  إنجازها،  يتّم  التي  البحثية  للمشاريع  االختراع 
برامج  وإنشاء  البحثية،  اuعمال  هذه  في  العليا  الدراسات 

التبادل للباحثين والطلبة.
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مصنع تجريبي oنتاج الخضار بجامعة قطر
أول مصنع للخضار الورقية 
الطازجة بدولة قطر داخل 

الحرم الجامعي

جـديدنـا
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فــي إطــار دعــم جامعــة قطــر ومراكزهــا البحثيــة لخطــة الدولــة 
مســتدامة،  علميــة  بطــرق  والمائــي  الغذائــي  اuمــن  لتحقيــق 
تقــوم المراكــز البحثيــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال بإجــراء 
للتحديــات  حلــول  oيجــاد  البيانــات،  وتحليــل  وجمــع  البحــوث 
التــي تواجــه التنميــة المســتدامة فــي قطاعــات الغــذاء وأمــن 
الميــاه والطاقــة والحفــاظ علــى البيئــة وإدارة المخلفــات، بمــا 
يســاهم فــي الحــّد مــن ا�ثــار الطويلــة اuجــل لتغيــر المنــاخ. مــن 
هــذا المنطلــق وكأحــد الحلــول المبتكــرة جــاءت فكــرة إنشــاء 
داخــل  قطــر  بدولــة  الطازجــة  الورقيــة  للخضــروات  مصنــع  أول 
الحــرم الجامعــي بجامعــة قطــر، حيــث يوفــر المصنــع الخضــروات 
الورقيــة علــى مــدار العــام وذلــك باالعتمــاد على أحــدث التقنيات 
المصنــع  يوفــر  أن  المتوقــع  ومــن  المجــال.  هــذا  فــي  العلميــة 
وغيرهــا  والجرجيــر  والســبانخ  الخــس  مثــل  الورقيــة  الخضــروات 

ممــا ســيحد مــن اســتيراد تلــك المنتجــات مــن الــدول اuخــرى. 

الخضروات  مصنع  داخل  الزراعة  في  المتبعة  التقنية  تعتمد 
الشتالت  زراعة  يتم  حيث  تربة،  بدون  المائية  الزراعة  فكرة  على 
من  النباتات  إمداد  يتم  حيث  نشط  غير  نمو  وسط  في  النباتية 
خالل المجموع الجذري بالمحاليل المغذية الذائبة والمتوازنة 
عكس  على  مباشرة  امتصاصها  النباتات  على  يسهل  والتي 
طرق الزراعة التقليدية اuخرى مما يحدث فارًقا كبيًرا في اoنتاجية 
على مدار العام. وتتميز الزراعات المائية عن الزراعات التقليدية 
حجم  يصل  إذ  الزراعة  في  المستخدمة  المياه  في  بتوفير 
عملية  على  المائية  الزراعة  تعتمد  حيث   92% لقرابة  التوفير 
حسب  التبخير  نسبة  إضافة  مع  عدة  مرات  المياه  تدوير  إعادة 
الحاجة. كما تتميز الزراعات المائية بجودة المحاصيل النعدام 
استخدام  عدم  وكذلك  بالتربة  المرتبطة  النباتية  اuمراض 
النوع  هذا  يتميز  كما  الحشرية.  والمبيدات  الكيميائية  المواد 
من الزراعة بقلة االحتياج ل�يدي العاملة مما يقلل من التكلفة 

التشغيلية مع زيادة اoنتاج وقلة استخدام اuسمدة. 

وفي هذا الصدد قام الدكتور/ حارب الجابري، مدير مكتب االبتكار 
محطة  مدير  السفران،  محمد  والدكتور/  الفردية،  والملكية 

فريق  بتشكل  قطر  جامعة  من  كامل  بدعم  الزراعية،  البحوث 
والبحث  الفكرة  تلك  لتطبيق  المتاحة  الخيارات  لدراسة  بحثي 
مبتكر  كحل  تنفيذها  في  للبدء  ودوليين  محليين  شركاء  عن 
وقد  قطر.  لدولة  الغذائي  باuمن  الخاصة  التحديات  لمواجهة 
تواصل الفريق البحثي مع العديد من الشركات المعنية داخل 
قطر وخارجها لالطالع على أوجه الدعم الممكن لتحقيق رؤية 
البحثي  الفريق  اختيار  وقع  وقد  والعلمية.  التكنولوجية  الفريق 
على شركة «شيودا» اليابانية، لما تتمتع به الشركة من خبرات 
وتكنولوجيا متطورة وأعمال سابقة في هذا المجال حيث أن 
أكثر  بها  ويعمل  اليابان  في  واسع  بشكل  نجحت  الفكرة  هذه 
وتتوافق  الحديثة.  التقنية  تلك  على  يعتمد  مصنًعا   190 من 
البيئية  الظروف  مع  «شيودا»  قِبل  من  المقترحة  التكنولوجيا 
وارتفاع  المساحة  ومحدودية  المياه  ندرة  حيث  من  القطرية 
بعدم  الجديدة  التكنولوجيا  هذه  تتميز  كما  الحرارة،  درجات 
يحافظ  مما  البيئية،  والعوامل  اoنتاج  عوامل  بين  صلة  وجود 

على استمرارية اoنتاج وجودة المنتج وسالمته. 

أفــكار  وتطويــر  تكييــف  علــى  حالًيــا  البحــث  فريــق  ويعمــل 
المشــروع مــع الظــروف البيئيــة القطريــة وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بأنظمــة التبريــد وإمــدادات الطاقــة وذلــك بالتعــاون مــع باحثيــن 
هــذا  يفتــح  ســوف  التخصصــات.  تلــك  فــي  قطــر  جامعــة  مــن 
ــا بحثيــة جديــدة للعديــد مــن التخصصــات داخــل  المشــروع آفاًق
جامعــة قطــر وخارجهــا وســوف يتيــح مجــاالت جديــدة للطــالب 
للتدريــب والبحــث، كمــا يتوقــع أن يوفــر المشــروع منتًجــا قطرًيــا 
وطنًيــا يدعــم الســوق المحلــي. الجديــر بالذكــر أنــه يتــم تنفيــذ 
فــي  المســاهمة  برنامــج  مــن  كجــزٍء  التجريبــي  المشــروع  هــذا 
مــن  واليابــان،  قطــر  بيــن  والثقافــي  التعليمــي  التبــادل  تعزيــز 
مــن  قطــر  لجامعــة  مقــدم  تمويلــي  صنــدوق  مــن  جــزء  خــالل 
شــركة ماروبينــي، وهــي مجموعــة تجاريــة يابانيــة ذات أنشــطة 

متنوعــة.

الدكتور حارب الجابري، مدير مكتب االبتكار والملكية الفكرية، والدكتور محمد السفران، مدير محطة البحوث الزراعية، أثناء توقيع االتفاقية مع شركة «شيودا» اليابانية.
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جـديدنـا

موسوعة المفردات الخليجية ودالالتها 
االجتماعية:

مدخل لغوي ثقافي 
سوسيولوجي

موسوعة المفردات الخليجية ودالالتها االجتماعية هي موسوعة يشرف عليها مركز ابن خلدون للعلوم اwنسانية واالجتماعية، 
مداخل  لجعلها  سعًيا  السوسيولوجية  الوظيفة  ذات  الخليجية  واJمثال  والرموز  والعبارات  المفردات  استقراء  على  وترتكز 
سوسيولوجية لدى الباحثين المعنيين بالدرس االجتماعي في الخليج العربي بما يتيح لهم التناول العلمي الدقيق للظواهر 

االجتماعية في الخليج.
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وبذلــك يكــون محــل البحــث فــي الموســوعة هــو «المفــردة 
السوســيولوجي»،  «الُبعــد  هــو  البحــث  واتجــاه  الخليجيــة»، 
الظاهــرة  فــي  الباحثيــن  فــي  تتمثــل  المســتهدفة  والفئــة 
االجتماعيــة الخليجيــة. ويختلــف عمــل الموســوعة عــن العمــل 
المعجمــي فــي أن اuخيــر معنــي بالداللــة المباشــرة للمفــردة، 
الدالليــة  بالتحــوالت  تاريخًيــا_  كان  إن   _ كذلــك  ويعنــي 
للمفــردات عبــر التاريــخ، فــي حيــن يرتكــز عمل الموســوعة على 
البحــث عــن اuبعــاد االجتماعيــة للمفــردات الخليجيــة بوصفهــا 
فــي  االجتماعيــة  الظواهــر  وتحليــل  وتفســير  لوصــف  مدخــًلا 

الخليــج.

إطــار  ضمــن  خلــدون  ابــن  مركــز  موســوعة  مشــروع  يأتــي 
الخمســة  االســتراتيجية  اuطــر  أحــد   �يعــد الــذي  «اuقلمــة» 
باuقلمــة  والمقصــود  خلــدون،  ابــن  مركــز  لعمــل  الحاكمــة 
علــى  قــادرًة  االجتماعيــة  للعلــوم  النظريــة  البنيــة  جعــُل 
الموســوعة  وعمــل  وأســئلته.  العربــي  الواقــع  مــع  التفاعــل 
إلــى  الولــوج  علــى  القــدرة  االجتماعييــن  الباحثيــن  ســيمنح 
الظاهــرة االجتماعيــة مــن خــالل مداخــل واقعيــة تنتمــي إلــى 

نفســه. االجتماعــي  الفاعــل 

ذات  الثقافيــة  المفــردة  تحويــل  إلــى  الموســوعة  وتهــدف 
الخصوصيــة الخليجيــة إلــى مدخــل علمــي لتنــاول الظاهــرة 
مــن  المفــردة  تنتقــل  بحيــث  الخليــج،  فــي  االجتماعيــة 
السوســيولوجي  االســتعمال  إلــى  العفــوي  االســتعمال 
ــا أدوات علميــة فــي التعامــل مــع  الــذي يتيــح للباحثيــن عموًم
يتيــح  كمــا  المفــردة،  بتلــك  المرتبطــة  االجتماعيــة  الظاهــرة 
للباحثيــن غيــر الخليجييــن المقــدرة علــى التفاعــل مــع الظاهــرة 
وتنبــًؤا.  وتعليــًال  وتفســيًرا  وصًفــا  الخليجيــة  االجتماعيــة 
والوظيفــة المباشــرة لمشــروع موســوعة مركــز ابــن خلــدون 
بمــا  وأبعادهــا  جذورهــا  وتــدرس  المفــردات  هــذه  تتنــاول  أنهــا 
علــى  القــدرة  الباحــث  تمنــح  سيســيولوجية  مفــردة  يجعلهــا 

االجتماعيــة. للظاهــرة  العلمــي  التنــاول 

وأبحاث  مقاالت  على  احتواؤها  هو  الموسوعة  مكونات  أبرز 
أو   – العامية  المفردات  والتحليل  بالشرح  تتناول  علمية 
والثقافية  االجتماعية  البيئة  في  الدارجة   - الفصحى  العامية 

خطاب  في  وضعها  بهدف  وذلك  العربي،  الخليج  لدول 
علمي سوسيولوجي يمِكن الدارسين من فهمها وفهم ما 
وأبحاًثا  مقاالت  الموسوعة  وتضم  دالالت،  من  عليها  يترتب 
كما  االجتماعية،  ودالالتها  الخليجية  المفردات  تحلل  علمية 
وصورًا  مخطوطات  ونصوص  ملحقات  تتضمن  أن  يمكن 

وخرائط توضيحية.

ليتــم  معينــة  لمعاييــر  تخضــع  الخليجيــة  المفــردة  أن  كمــا 
إدراجهــا ضمــن مواضيــع وأبحــاث الموســوعة، ومــن أهــم هــذه 

المعاييــر:  أو  الشــروط 

المفردة  تكون  أن  بذلك  ويقصد  االستعمال:  شرط   •
الخليجية  المجتمعات  ولهجات  قاموس  في  مستعملة 
ويستخدمها الناس في حياتهم اليومية، وليس المقصود 
أن تكون المفردة دارجة ومستعمله في هذا الوقت بالذات، 
تاريخية  فترة  في  واسع  بشكل  مستعمله  كانت  فربما 

معينة من تاريخ دول الخليج العربية.

• شرط الوظيفة: ويقصد بذلك أن تكون المفردة ذات أبعاد 
الثقافي  االجتماعي  الخطاب  في  تؤديها  معينة  وأدوار 
الخليجي كأن تكون لها وظيفة دينية أو أخالقية أو سياسية 
الثقافي  االجتماعي  الوسط  في  تؤديها  سوسيولوجية  أو 

الخليجي.  

ومــن  الموســوعة،  فــي  البحثيــة  للمشــاركات  آليــات  وهنــاك 
هــذه ا�ليــات، االســتكتاب المباشــر وذلــك مــن خــالل اســتكتاب 
باحثيــن لهــم قــدرة علميــة متميــزة فــي أي جانــب مــن جوانــب 
إعــالن  خــالل  مــن  الثانيــة  وا�ليــة  الموســوعة.  موضوعــات 
المركــز دعــوة عامــة لعمــوم الباحثيــن للمشــاركة فــي الكتابــة 
فــي الموســوعة ضمــن شــروط علميــة وموضوعــات محــددة.

فــي  العلمــي  للعمــل  مراحــل  بتحديــد  المركــز  قــام  ختاًمــا، 
موســوعة مركــز ابــن خلــدون وتتمثــل فــي خمــس مراحــل هــي 
كالتالــي، المرحلــة اuولــى: وضــع اuســس المنهجيــة للبحــث 
المفــردة  شــروط  وضــع  الثانيــة:  المرحلــة  الموســوعة.  فــي 
محــل البحــث. المرحلــة الثالثــة: البحــث اoحصائــي للمفــردات. 
المرحلــة  للمفــردات.  التاريخــي  البحــث  الرابعــة:  المرحلــة 

للمفــردات. االجتماعــي  البحــث  الخامســة: 

مدير  الشمري،  نهار  نايف  الدكتور  العليا،  والدراسات  للبحث  قطر  جامعة  رئيس  نائب  المعاضيد،  مريم  الدكتورة  اuستاذة  الموسوعة،  مشروع  منسق  العنزي،  أحمد  الدكتور 
مركز ابن خلدون للعلوم اoنسانية واالجتماعية.
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جـديدنـا

فوز مركز جامعة قطر للعلماء الشباب 
بميداليتين ذهبيتين في تصفيات 

 iCan مسابقة

والذهبية والبرونزية في 
أولمبياد كوريا الدولي 

الخامس للشباب

تعد غاية التحول في التعليم العالي في دولة قطر الغاية اJولى ضمن الغايات االستراتيجية الرئيسية لجامعة قطر 2018 
- 2022 والتي تهدف لتوفير تعليم أكاديمي متميز يتناول التحديات المعاصرة، ويركز على تلبية االحتياجات الوطنية بهدف 
بناء مجتمع يعتمد اقتصاد المعرفة، وتحقيًقا لذلك أعلن مكتب نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا انطالق مركز 
الذي  البيرق  لبرنامج  استمراًرا  يعد  والذي  ثاني،  آل  جبر  نورة  الدكتورة  بإدارة   2020 مارس  في  الشباب  للعلماء  قطر  جامعة 
الباحثين،  مئات  تأهيل  في  المواد»  علوم  أكتشف  و«أنا  باحث»  برنامج «أنا  خالله  من  نجح  حيث   2010 عام  الجامعة  أطلقته 
.Reimagine Education وكما حصد جوائز عديدة من أهمها جائزة وايز لالبتكار في التعليم 2015، وجوائز مرموقة في مؤتمر
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العلميــة  للتخصصــات  القطرييــن  الطلبــة  المركــز  ويســتقطب 
والجامعيــة  الثانويــة  المرحلتيــن  طلبــة  تدمــج  بيئــة  خــالل  مــن 
بيئــة  لخلــق  الهامــة  والمهــارات  بالمعرفــة  تزويدهــم  بهــدف 
تشــجع علــى االبتــكار كمــا يهتــم بالطلبــة فــي جميــع المراحــل 
يقــدم  حيــث  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  مــن  والطلبــة  الدراســية 
المركــز الدعــم الطالبــي الــذي يهــدف إلــى نشــئ جيــل يمثــل ثــروة 
احتياجــات  وتلبيــة  واالبتــكار،  واالبــداع  اoنتــاج  علــى  قــادرة  بشــرية 
كالعلــوم  المعرفــي  االقتصــاد  تثــري  تخصصــات  مــن  الوطــن 

والرياضيــات. والهندســة  والتكنولوجيــا 
ومــن الجديــر بالذكــر أن المركــز يســعى وفــق خطتــه فــي المرحلــة 
تنفيــذ  علــى  المبنيــة  البحثيــة  اuوراق  نشــر  إلــى  المتوســطة 
وتطويــر المشــاريع التعليميــة الخاصــة بــه والتــي تهــدف لتطويــر 
ــة، ومــن أهدافــه  ــدة لبرامــج تعليميــة مســتدامة وفعال نمــاذج جدي
اختــراع  بــراءات  علــى  والحصــول  المشــاريع  توثيــق  المســتقبلية 

المشــاريع. لتلــك 
وعلى الرغم من أن انطالق المركز توافق مع جائحة كورونا وإدارة 
اuزمات إال أنه أثبت وبجدارة متانة تأسيسه ووضوح أهدافه ورؤيته 
لطلبة  مركًزا  يصبح  أن  «في  قطر  جامعة  رؤية  مع  توافقت  التي 
واuبحاث   /STEM/ مجاالت  نحو  اهتمامهم  لتنمية  المدارس 
في  ليسهموا  وتطويرهم  ورعايتهم  واستقطابهم  العلمية، 
بفوز  ذلك  وتجلى  قطر»،  لدولة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
تصفيات  في  خاصتين  وجائزتين  ذهبيتين  بميداليتين  المركز 
الدولية  تورونتو  جمعية  قبل  من  المنظمة   iCan 2020 مسابقة 
تأهل  حيث  بكندا.   (TISIAS) المتقدمة  والمهارات  لالبتكار 
الخامسة  للدورة  النهائية  المسابقة  في  مبتكرين  بمشروعين 
 29 في  أقيمت  والتي  واالبتكار  لالختراع  الدولية  المسابقة  من 

أغسطس 2020 عن طريق منصات التواصل عن بعد.
دولة   40 بين  من  الشباب  للعلماء  قطر  جامعة  مركز  فوز  ويأتي 
فيه  يستعرض  مفصًال  مشاركة  طلب  تقديمه  بعد  مشاركة، 
والخصائص  كالمميزات،  المشاركين،  للمشروعين  عدة  نواحي 
واoمكانات  المشروع،  ومساهمة  وتأثير  الرئيسية،  المبتكرة 

والمنفعة المستقبلية.
تم  ببحث  واoنشاءات  البناء  فئة  في  اuول  المشروع  ويختص 
تنفيذه مع طالبات من مسار «أنا باحث» تحت إشراف المركز وهو 
 .ultra-high performance fiber reinforced concrete بعنوان
وجعلها  الخرسانة  مادة  خصائص  تقوية  إلى  المشروع  ويهدف 
إضافة  طريق  عن  التآكل  معدل  وتقليل  واستدامة  فعالية  أكثر 
البنية  تحسين  في  إيجابي  بشكل  يساهم  مما  إليها،  اuلياف 
الخام  المواد  في  المتمثلة  االقتصادية  التكلفة  وتقليل  التحتية 
فهو  والهندسة  العلوم  فئة  في  الثاني  المشروع  أما  والصيانة. 
جامعه  مركز  يتبعها  التي  المبتكرة  التعليمية  بالطرق  يختص 
جذب  في  ومبادراته  برامجه  جميع  في  الشباب  للعلماء  قطر 
الشباب للعلوم وترغيبهم في البحوث واالبتكار وتوفيره للبيئة 

التعليمية المثالية التي تسمح لهم باoبداع.
الدولي  كوريا  أولمبياد  في  والبرونزية  الذهبية  المركز  حقق  كما 
 210 بين  من  وذلك   ،2020 أكتوبر   14 بتاريخ  للشباب  الخامس 

بعنوان  اuول  المشروع  وفاز  دولة،   20 من  متقدًما  مشروًعا 
بالجائزة  الصويا»  فول  قشور  من  للتحلل  القابل  «البالستيك 
«أفضل  فئة  في  العالم  مستوى  على  خاصة  وجائزة  الذهبية 
شريفة  الطالبة  قامت  وقد  الفردية.  المشاركات  من  ابتكار» 
خالل  المشروع  هذا  بتطوير  الهندسة،  بكلية  الطالبة  المهندي، 
هذا  ويختص  باحث».  «أنا  وهو  المركز  برامج  أحد  في  مشاركتها 
للتحلل  القابلة  البوليمرات  من  جديد  نوع  بتصنيع  المشروع 
التعبئة  تطبيقات  في  الستخدامها  الصويا  فول  قشور  بقايا  من 
فهو  الثاني،  المشروع  أما  للبيئة.  والصديقة  ا�من  والتغليف 
ل¡لكترونيات  للتحلل  قابل  مركب  بوليمر  «صناعة  بعنوان 
فئة  عن  البرونزية  بالجائزة  فاز  وقد  للبيئة»،  والصديقة  الشفافة 
المسابقة الجماعية ل¡بداع. ويهدف هذا المشروع إلى التخلص 
اoلكترونية،  المنتجات  صنع  طريق  عن  اoلكترونية  النفايات  من 
منها  التخلص  في  يساعد  وهذا  للتحلل،  قابلة  تكون  بحيث 
بصورة طبيعية وسريعة من دون إلحاق الضرر بالبيئة. حيث قامت 
الطالبتان سارة المعاضيد وشام الحمصي بتنفيذ المشروع في 
والجدير  أشهر.  عدة  مدة  على  التخصصية  قطر  جامعة  معامل 
الوطنية  المسابقة  في  للفوز  متأهل  ذاته  المشروع  أن  بالذكر 

للبحث العلمي بدولة قطر 2020.
الرسمي  الراعي  االجتماعي  للتواصل  لفان  راس  برنامج  ويعد 
التطوير  بدعم  ويهتم  الشباب  للعلماء  قطر  جامعة  لمركز 
هم  المركز  وشركاء  القطري،  الشباب  لدى  واالبتكار  واالبداع 
للتربية  القطرية  الوطنية  واللجنة  الدوحة  مكتب   – اليونيسكو 

والثقافة والعلوم. 

تكريم سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر للطالبات 
الفائزات في أولمبياد كوريا الدولي الخامس للشباب بحضور سعادة السيد تشانغ 

مو كيم سفير جمهورية كوريا الجنوبية.
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مركز متخصص في البحوث الزراعية بجامعة قطر:

محطة البحوث الزراعية
برؤية  حكيمة  وقيادة  ضخمة  بموارد  قطر  دولة  تتمتع 
ثاقبة وسياسات مواتية لتنمية مختلف القطاعات على 
للدولة  التنموية  اuجندة  في  عليه  المنصوص  النحو 
«الرؤية القطرية 2030». حيث تشجع الدولة على التحول 
لالعتماد على التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي 
المجال  هذا  تواجه  التي  المعوقات  على  للتغلب 
القطاع  هذا  تواجه  التي  التحديات  تتمثل  الحيوي. 
اuراضي  نقص  مع  المياه  وندرة  المساحة  صغر  في 
السريع.  السكان  عدد  زيادة  وتنامي  للزراعة  الصالحة 
لوجود  ماسة  حاجة  هناك  أصبحت  المنطلق  هذا  من 
دراسات علمية فاعلة للمساهمة في التغلب على تلك 
اuمن  تحقيق  في  للمساهمة  مبتكرة  بطرق  المشكالت 

الغذائي والمائي على مستوي الدولة.
 نتيجــة لذلــك بــدأ العاملــون فــي المجــال البحثــي الزراعــي 

بديلــة  زراعيــة  وأفــكار  طــرق  عــن  بالبحــث  قطــر  بجامعــة 
الميــاه  ونــدرة  للبــالد  المناخيــة  الظــروف  مــع  تتماشــي 
واحتياجــات الطاقــة العاليــة. وتحقيًقــا لذلــك جــاءت فكــرة 
قطــر  بجامعــة  الزراعيــة  للبحــوث  متخصــص  مركــز  إنشــاء 
إلــى  المحطــة  تهــدف  حيــث  الزراعيــة».  البحــوث  «محطــة 
إيجــاد وتطويــر تقنيــات زراعيــة مبتكــرة لتوفيــر أفضــل الســبل 
الســتخدام المــوارد الطبيعيــة المتاحــة ومواجهــة تحديــات 
زراعــة اuراضــي الجافــة، بمــا فــي ذلك أنظمــة الــري المتطورة، 
وتطبيــق اoدارة المتكاملــة لآلفــات الزراعيــة ومكافحــة أمراض 
النبــات. كمــا تهــدف إلــى المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة 

ل�مــن  الوطنيــة  االســتراتيجية  بدعــم  المســتدامة 
الغذائــي مــن خــالل تهيئــة القــدرات البشــرية 

وخدمــة  الزراعــي  بالقطــاع  والنهــوض 
المؤسســات والهيئــات ذات الصلــة.

جـديدنـا
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جـديدنـا

بحمد ا¤ تعالى حصلت مجلة كلية الشريعة والدراسات 
Web of Sci- مؤسسة من  دولي  اعتراف  على   اoسالمية 
من  بذلك  فكانت  العلمية،  المجالت  لتصنيف   ence

الدراسات  مجال  وفي  العربي  العالم  في  المجالت  أوائل 
اoسالمية التي تحصل على مثل هذا االعتراف الدولي. إن 
تجويد  من  طويلة  سنوات  لجهود  تتويج  هو  اoنجاز  هذا 
العمل وإتقانه، وسوف تستمر الكلية في مسيرة التطوير 
الثامن  المجلد  من  الثاني  العدد  ويصدر  ا¤.  شاء  إن 
نحتفل  ونحن   2021 يناير  شهر  في  المجلة  من  والثالثين 
 ،2021 لعام  اoسالمية  الثقافة  عاصمة  باختيارها  قطر  مع 

فزاد ا¤ دولة قطر عًزا وتقدًما وازدهارًا.

–جامعة  اoسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  ومجلة 
علمية  دورية  مجلة  وهي   1980 عام  منذ  تصدر  قطر- 
اoسالمية،  الدراسات  في  البحوث  بنشر  تهتم  محكمة، 

وإلكترونًيا  ورقًيا  وتصدر  واoنجليزية،  العربية  باللغتين 
في  الريادة  تحقق  أن  المجلة  وتسعى  السنة.  في  مرتين 
بالقضايا  االهتمام  ذات  المحكمة  العلمية  البحوث  نشر 
الرأي  تشغل  التي  والمستجدة  المعاصرة  اoسالمية 
للباحثين  ومرجًعا  علمًيا  منبًرا  تكون  وأن  العالمي،  العام 
قواعد  أشهر  ضمن  تصنف  وأن  اoسالمية،  الدراسات  في 
البيانات العلمية العالمية. وفي سعي المجلة للعالمية 
واالستفادة من الخبرات الدولية فللمجلة هيئة تحرير دولية 
مرموقين  وعلماء  باحثين  تضم  دولية  استشارية  وهيئة 
بالمساهمات  المجلة  وترحب  العالم.  أقطار  مختلف  من 
وخارجها.  الجامعة  في  التدريس  هيئة  uعضاء  المميزة 
المجلة  موقع  زيارة  خالل  من  عليها  االطالع  ويمكنكم 
https://journals.qu.edu.qa/index.php/sha-  ا�تي:

ria/issue/view/158

مجلة كلية الشريعة والدراسات اwسالمية 
تحصل على اعتراف دولي من مؤسسة

Web of Science: Clarivate

أ.د. عبدا¤ الخطيب
 رئيس تحرير مجلة كلية الشريعة
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المشــاريع أخـــــبار

جامعة قطر ضمن أفضل 
عشرة مراكز إقليمًيا

بتميزها في البحث 
العلمي واالبتكار

16



تميزها  خالل  من  تُعرّف  بأن  قطر  جامعة  رؤية  من  انطالًقا 
التنمية  لتحفيز  وسعًيا  والبحث،  التعليم  في  النوعي 
حرصت  فقد  الدولة،  في  المعرفة  اقتصاد  وبناء  االجتماعية 
العلمي  بالبحث  االهتمام  على  الحرص  كل  قطر  جامعة 
جامعة  عملت  فقد  ذلك  على  وبناًء  به.  واالرتقاء  وتحسينه 
االستراتيجي  نسيجها  ضمن  العلمي  البحث  دمج  على  قطر 
االجتماعي  واالرتقاء  االقتصادي  التحول  بمسيرة  للنهوض 
اoقليمي  المستويين  على  تأثيًرا  أكثر  قطر  دولة  يجعل  بما 

والدولي. 

لقد بدأ االهتمام بالبحث العلمي كجزء من الرؤية اoنسانية 
في جامعة قطر وإيماًنا من قيادتها بأن تطور االنسان وارتقاءه 
عبر العصور قائم على السعي إلى المعرفة من خالل البحث 
وعلى  المهمة  القضايا  لجميع  حلول  إيجاد  بهدف  واالبتكار 
اهتمامها  وضع  إلى  قطر  جامعة  من  وسعًيا  الصعد،  جميع 
دور  إبراز  بهدف  للقياس  قابلة  أطر  ضمن  العلمي  بالبحث 
التميز  مستوى  من  انتقاًال  التطوير  مسيرة  واستمرار  الجامعة 
عرض  إلى  قطر  جامعة  عمدت  فقد  العالمية،  إلى  اoقليمي 
إنجازاتها لدى كبرى هيئات التصنيف الدولي للجامعات نظًرا 
الجامعات  تصنيف  في  علمية  لمعايير  الهيئات  تلك  التباع 
ذات  الخدمية  والنماذج  التعليمية  المناهج  جودة  على  بناًء 
العلمي  البحث  في  والتميز  النوعي،  االجتماعي  البعد 
تميًزا  العالي  التعليم  تصنيف  هيئات  أكثر  إحدى  واالبتكار. 
أن  حيث  العالي،  للتعليم  تايمز  هي  العالم  مستوى  على 
من   65% إلى  يصل  قد  ما  لديها  يشكل  العلمي  البحث 

إجمالي الدرجة المحرزة التي تسجلها أية جامعة تخضع لهذا 
تخطيطها  وبفضل  قطر،  جامعة  استطاعت  ولقد  التصنيف، 
البحثي الطموح وتميز كوادرها البحثية وطلبتها، احراز تقدم 
مقداره 90 موقًعا على سلم التصنيف هذا العام، ويعزى هذا 

التقدم النوعي ل�سباب التالية:

أوًال: قدرة جامعة قطر على االرتقاء بالبحث العلمي من حيث 
للبحث،  الدعم  تمويل  استمرارية  وضمان  والسمعة  الكم 
أن  حيث  المحرزة  الدرجة  مجموع  من   30% يشكل  والذي 
الجامعة تحسنت بما مقداره 3.5 نقطة لتحافظ على الترتيب 
الثاني في العالم العربي واuول إقليمًيا، كما ساهمت زيادة 
خالل  من  البحثي  التميز  تحسين  في  للبحوث  الداعم  الدخل 
من  قطر  جامعة  في  المستوى  عالمية  البحوث  عدد  زيادة 

خالل النشر البحثي في مجالت عالمية مرموقة.

عدد  زيادة  خالل  من  البحثي  التأثير  مؤشر  نمو  ثانًيا: 
قطر  جامعة  استطاعت  حيث   ،30% بنسبة  االستشهادات 
الثاني  المركز  من  لتتقدم  المضمار  هذا  في  تقدًما  تحقق  أن 
عشر إلى المركز الثامن على مستوى العالم العربي وتكون 

بالتالي ضمن أفضل عشرة مراكز إقليمًيا. 

 إن هذا بدوره يمثل داللة قوية على قدرة باحثي الجامعة على 
البحثية  المجاالت  مختلف  في  ومتميزة  متجددة  معرفة  نشر 
من  قطر  دولة  فتكون  العالميون  الباحثون  عليها  ليطلع 
لالطالع  العالم  نوافذ  إحدى  اuولى  الوطنية  جامعتها  خالل 

على التميز في البحوث واالبتكارات. 
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المشــاريع أخـــــبار

منح البحوث الداخلية والخارجية 
في جامعة قطر
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وطلبة  uكاديميي  البحثية  المنح  بتقديم  قطر  جامعة  تقوم 
قطر  رؤية  تدعم  التي  اuربع  الركائز  ضوء  في  الجامعة 
والتنمية  االجتماعية  والتنمية  البشرية  التنمية  وهي   ،2030

والطاقة  الصحة  مجاالت  في  البيئية،  والتنمية  االقتصادية 
والبيئة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وتنقسم  اoنسانية.  والعلوم  والفنون  االجتماعية  والعلوم 

المنح البحثية في جامعة قطر إلى قسمين داخلية وخارجية.

والباحثين  الطالب  لدعم  الداخلية  المنح  قطر  جامعة  تقدم 
في  برامج  خمسة  خالل  من  العلمي  البحث  مسيرة  لدفع 
تطوير  إلى  تهدف  التي  الطالبية  المنح  أوًال:  البحثية.  المنح 
الجامعية  المرحلة  في  للطالب  البحثية  الخبرات  وتعزيز 
الباحثين  مع  الطالب  بتعاون  وذلك  العليا،  الدارسات  ومرحلة 
والتي  التأثير  عالية  المنح  ثانًيا:  التدريس.  هيئة  وأعضاء 
حيث  من  التأثير  عالية  البحثية  المشاريع  دعم  إلى  تهدف 
في  قطر  جامعة  تقدم  في  بالتالي  تسهم  والتي  المعرفة 
التعاونية  المنح  ثالًثا:  العالمية.  الجامعات  بين  التصنيف 
وهي تهدف إلى تشكيل مجموعة بحثية تتكون من باحثين 
التعاون  تعزيز  يتم  بحيث  مختلفة،  تخصصات  من  وطالب 
اuخرى  والجهات  الجامعة  في  المختلفة  التخصصات  بين 
البحثي  للتعاون  المشترك  الصندوق  منحة  رابًعا:  الدولة.  في 
قطر  جامعة  من  الباحثين  بين  التعاون  إلى  وتهدف  الدولي 
والباحثين الدوليين في مشاريع بحثية ذات منفعة مشتركة. 
دعم  إلى  ويهدف  الوطنية  القدرات  بناء  برنامج  وأخيًرا: 

المشاريع البحثية uعضاء هيئة التدريس القطريين. 

لتداعيات  السريعة  لالستجابة  قطر  جامعة  بادرت  وقد  هذا، 
االستجابة  منحة  وهما:  منحتين  بإطالق   19 كوفيد-  وباء 
الطوارئ،  منحة   – واالبتكار  التطوير  تحفيز  ومنحة  للطوارئ 
الطارئة،  والحاالت  الظروف  أثناء  البحثية  المشاريع  لدعم 
وتتميز بأن لها فترة قصيرة لتسريع أداء البحث العلمي وذلك 
لالستجابة للحاجة الحالية الملحة. باoضافة إلى منحة تحفيز 
الباحثين  وتشجع  تدعم  والتي  االعتيادية  واالبتكار  التطوير 
لالنتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ بحيث يتم إنتاج 

نموذج يمكن عرضه على الشركاء الصناعيين.

الصندوق  خالل  من  الخارجية  المنح  قطر  جامعة  تقدم  كما 
اuكبر  الشريك  يعتبر  والذي  العلمي  البحث  لرعاية  القطري 
من  العديد  يقدم  حيث  قطر،  جامعة  في  الخارجية  للمنح 
المجاالت.  شتى  في  البحوث  دعم  إلى  تهدف  التي  البرامج 
 (NPRP) العلمي  للبحث  الوطنية  اuولويات  برنامج  ويعد 
لرعاية  القطري  الصندوق  يقدمها  التي  البرامج  أهم  أحد 
المعتاد  المسار  مسارين؛  من  يتكون  والذي  العلمي،  البحث 
على  تأثير  لها  التي  البحثية  المشاريع  ويستهدف   (NPRP-S)
ومسار  قطر،  دولة  في  االقتصاد  وتطور  المجتمع  تطور 
واuبحاث  المشاريع  ويستهدف   (NPRP-C) البحثية  التجمعات 
متعددة المؤسسات ومتعددة التخصصات لحل المشكالت 

الهاّمة والمعقدة بطريقة شاملة.

البحث  لرعاية  القطري  الصندوق  يقوم  ذلك،  على  عالوة 

متمثلة  المستويات،  بجميع  للطالب  منح  بتقديم  العلمي 
برنامج   ،(HSREP) المدارس  لطلبة  البحثية  الخبرة  برنامج  في 
إلى  يهدف  حيث   (UREP) الجامعيين  للطلبة  اuبحاث  خبرة 
وبرنامج  العملية،  الممارسة  بطريقة  الطالب  تعليم  دعم 
يهدف  الذي   (GSRA) العليا  الدراسات  لطالب  الدراسية  المنح 
العليا.  الدراسات  مرحلة  في  المتميزين  الطالب  دعم  إلى 
البحثية  المهنية  مسيرتهم  بداية  في  الباحثين  يدعم  كما 
ومنحة   ،(PDRA) الدكتوراه  بعد  ما  أبحاث  منحة  برنامجي  في 
التطوير المهني للباحثين المستجدين (ECRA). وأخيراً برنامج 
إلى  يهدف  والذي   (REMP) الباحثين  وتنقل  الخبرات  تبادل 

تبادل الخبرات البحثية.

وهذه  المشترك.  التمويل  برامج  بطرح  الصندوق  يقوم  كما 
والبيئة  البلدية  وزارة  مع  المشترك  (التمويل  هي  البرامج 
القطري  الصندوق  بين  المشترك  التمويل  برنامج   ،MME

العلمية  للبحوث  التركي  والمجلس  العلمي  البحث  لرعاية 
والورش  وللمؤتمرات   .(QNRF-TÜBİTAK والتكنولوجية 
المؤتمرات  رعاية  برنامج  في  متمثًلا  التمويل  من  أيًضا  جانب 

.(CWSP) وورش العمل

العديد  على  حصلت  قد  قطر  جامعة  أن  إلى  اoشارة  وتجدر 
منحة   (32) وثالثون  اثنتان  أهمها:  مؤخًرا  البحثية  المنح  من 
بحثية في الدورة الثانية عشرة من برنامج اuولويات الوطنية 
للبحث العلمي (PRPN)، 13 منها في المسار المعتاد ومنحة 
في  بحثية  منحة   14 البحثية.  التجمعات  مسار  في  واحدة 
الدراسات  لطالب  الدراسية  المنح  لبرنامج  السابعة  الدورة 
العليا (GSRA)، 20 منحة بحثية في الدورة السابعة والعشرين 

.(UREP) بحاث للطلبة الجامعيينuلبرنامج خبرة ا

المحليين  المصلحة  أصحاب  مع  قطر  جامعة  تتعاون 
كالبرامج  خارجية،  برامج  خالل  من  والصناعات  والعالميين 
والتي  اليابانية    Marubeni ماروبيني   شركة  من  الممولة 
قدمت الدعم المالي الثنين من البرامج البحثية وهما: برنامج 
ماروبيني   (QJRC) المشترك -  البحثي  للتعاون  واليابان  قطر 
مؤسسات  بين  مستدام  لتعاون  الطريق  يمهد  والذي 
النماذج  تطوير  وبرنامج  واليابان،  قطر  في  واالبتكار  البحث 
نماذج  لتطوير  فرصة  يتيح  والذي  (CTP)-  ماروبيني،  البحثية  
الجاهزية  من  عاٍل  مستوى  ذات  ومنصات  وأنظمة  أولية 
قطر  شركة  مع  بالتعاون  منحة  إطالق  تم  كما  التكنولوجية. 
وطالب  لباحثي  الفرصة  تعطي  والتي  (قافكو)  ل�سمدة 
لسالمة  مبتكرة  حلول  إيجاد  في  للمساهمة  قطر  جامعة 

الغذاء.

ومن المنح الخارجية المنح الصناعية والتي يتم تقديمها من 
قبل الجهات الصناعية والتعليمية من داخل وخارج قطر. وقد 
خارجية  منحة  عشرة  وإحدى  مئة  على  قطر  جامعة  حصلت 
المنح  ذلك  على  ومثال  السابقة،  السنوات  في  صناعية 
قطر،  موبيل  إكسون  للبترول،  قطر  من  كٍل  من  المقدمة 
شركة توتال قطر، شركة قطر شل، ميرسك قطر، وزارة البلدية 

والبيئة، اللجنة العليا للمشاريع واoرث.
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 ،(2018-2022) للتحول  قطر  جامعة  استراتيجية  إطار  في 
جامعة  تسعى  قطر،  دولة  في  وطنية  جامعة  أول  كونها 
على  بها  معترف  عالي  تعليم  مؤسسة  لتصبح  جاهدة  قطر 
التخصصات  متعددة  أبحاث  على  تشرف  الدولي،  الصعيد 
قطر  دولة  احتياجات  تلبية  إلى  الجامعة  تهدف  التأثير.  عالية 
البحثية في المجاالت ذات اuولوية الوطنية مع التطلع إلى 
اuبحاث.  وتسويق  المعرفة  لنقل  جديدة  فرص  استكشاف 
الجديدة  أولوياتها  إطالق  بصدد  أنها  الجامعة  وتعلن 
وذلك   ،(2025  -  2021) بالتحول  الخاصة  وتلك  اuساسية 
جامعة  في  البحثية  والمراكز  الكليات  مع  العمل  خالل  من 
وبالتشاور  الوطنيين  المصلحة  أصحاب  مع  وبالتعاون  قطر، 

ركائز  أربع  تحت  اuولويات  هذه  تندرج  المجال.  في  الخبراء  مع 
المعلومات  تكنولوجيا   (2 والبيئة،  الطاقة   (1 وهي  بحثية: 
الحيـويـة،  الطبـيـة  والعلــوم  الصحــة   (3  ، واالتصــاالت        
اoشارة  تجدر  اoنسانية.  والعلوم  االجتماعية  العلوم   (4
االحتياجات  لتلبية  ضرورية  تعد  اuساسية  اuولويات  أن  إلى 
هي  التحول  أولويات  أن  حين  في  قطر،  لدولة  الوطنية 
بغية  اuساسية  اuولويات  من  منبثقة  موضوعات  عن  عبارة 
الفرص  استكشاف  خالل  من  البحث  تأثير  نطاق  توسيع 
في  والمشاركة  التأثير،  عالية  الدوريات  في  للنشر  المحتملة 
الجديدة  البحث  أولويات  توضح  والتسويق.  المعرفة  نقل 

اuساسية وتلك الخاصة بالتحول في الشكل (1) أدناه.

جامعة قطر تطلق أولوياتها البحثية الجديدة :
عالمة فارقة نحو تأسيس اقتصاد قائم على 

المعرفة في قطر من خالل اJبحاث عالية 
التأثير واالبتكار ونقل التكنولوجيا

المشــاريع أخـــــبار

الشكل (1): الركائز واuولويات اuساسية وأولويات التحويل ل�بحاث مع تأثيراتها المقترحة في جامعة قطر (2021 - 2025)

- اuمن السيبراني.
- البنية التحتية لالتصاالت السلكية 

والالسلكية. 
- الذكاء االصطناعي واuنظمة 

الذكية.
- استخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في التطبيقات الصحية 
والطبية الحيوية الذكية. 

أولويات البحث اJساسية 

أولويات البحث اJساسية

- التغير االجتماعي والهوية.

- التنوع االقتصادي والتنمية المستدامة.

- المرأة واuسرة.

- اuمن القومي.

- التعليم وبناء القدرات.

 

ا�ثـــار

مجاالت البحث الرئيسية

الطاقة والبيئة

أولويات البحث التحولية

- تحويل النفايات إلى موارد قيمة 
لقطاعات الغذاء والمياه والطاقة.
- تقنية احتجاز وتخزين ثاني أكسيد 

الكربون الفعالة من حيث التكلفة.
- دمج المواد عالية اuداء وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت لتحويل 
الطاقة وتخزينها ونقلها.

- تقنيات الزراعة ل�غذية والتطبيقات 
الطبية.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

العلوم االجتماعية واwنسانية

- اuمن المائي والغذائي.

- كفاءة الطاقة والطاقة 
المتجددة.

- المواد المتقدمة وتطبيقاتها.

- البيئة والتنوع البيولوجي. 

- النفط والغاز.

أولويات البحث اJساسية

- مرض السكري وأمراض القلب 
واuوعية الدموية.

- السرطان. 

- اuمراض العصبية والعقلية 
واالضطرابات النفسية.

- أمراض الجهاز التنفسي. 

- اuمراض المعدية.

أولويات البحث اJساسية

- أنظمة اuمن السيبراني والحماية 
الذاتية.

- أدوات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت المتقدمة.

- تقنية سلسلة الكتل.

أولويات البحث التحولية

أولويات البحث التحولية

- اuمن البشري.

- االستدامة التعليمية واالقتصادية.

- استراتيجيات ريادة اuعمال ونماذج 
اuعمال.

1 - دعم أولويات البحث اuساسية وتميز الخريجين.
2 - تعزيز البحوث المشتركة بين أفرع العلوم والتخصصات المختلفة والتمايز.

3 - تطوير المهارات الريادية والتنافسية.
4 - تلبية احتياجات قطر المحددة في رؤية قطر الوطنية و(كيو إن في).

5 - توفير خيارات جديدة للتنوع االقتصادي والتنافسية العالمية
- الخاليا الجذعية وهندسة 

اuنسجة والذكاء االصطناعي 
لمعالجة أعضاء الجسم.

- تقنيات وأساليب مبتكرة في 
تشخيص وعالج اuمراض ذات 

اuولوية. 

أولويات البحث التحولية 

الصحة والعلوم الطبية الحيوية

(ICT)
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بحثية إنجازات 

عبد ا� عفاس المري
باحث في مرحلة الماجستير - القانون الخاص/ كلية القانون- جامعة قطر

طالب في القانون

يحقق قبوًال للنشر في أربع 
مجالت محكمة
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تعريف الباحث:

بدأ عبد ا¤ المري مشواره القانوني في جامعة قطر منذ عام 
البكالوريوس  مرحلة  في  كطالب  قبوله  تم  عندما  2012م 

في كلية القانون بجامعة قطر، وتخرج عام 2017م/2018م، 
الماجستير  دراسة  واصل  ثم  الشرف،  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير 
على  حصوله  البحثية  إنجازاته  ومن  الخاص،  القانون  في 
مادة  على  وتعليق  قانون،  على  وتعليق  بحثين،  نشر  قبول 
قانونية، في مجالت علمية محكمة، ونتعرف فيما يلي على 

موضوعات هذه اuبحاث وأهم ما توصلت إليه من نتائج: 
المساومة  بين  اwلكتروني  «العقد  بعنوان  بحث  أوًال: 

واwذعان - دراسة تحليلية مقارنة»:

الفقهية  الدراسات  مجلة  في  البحث  هذا  نشر  قبول  تم 
بسلطنة  للقضاء  العالي  المعهد  يصدرها  التي  والقانونية 
عمان، وكان هذا البحث بإشراف الدكتور طارق جمعة، أستاذ 
اختيار  سبب  وكان  قطر.  جامعة  في  القانون  بكلية  مشارك 
هذا الموضوع هو أن العقد اoلكتروني يتميز بطبيعة خاصة، 
ظل  ففي  التقليدي،  العقد  بها  يُعرف  التي  تلك  عن  تختلف 
تطور وسائل االتصاالت وإبرام العقود والمعامالت من خالل 
الواقعية  التحديات  فإن  والحواسيب،  المعلومات  شبكة 
بمفهومه  فالعقد  اuخيرة،  ا�ونة  في  برزت  والقانونية 
أن  إال  كثيًرا،  طوال  يتأثر  لم  ذلك  ومع  جًدا،  قديم  البسيط 
الناس  بين  التصرفات  إبرام  في  واستخدامه  اoنترنت  ظهور 
التقليدي،  بالمفهوم  العقد  طبيعة  تواجه  جمة  تحديات  أبرز 
اoلكتروني  العقد  طبيعة  تحديد  المهم  من  فإن  ولذلك 
العديدة  المزايا  إلى  فبالنظر  المستجدات.  هذه  ظل  في 
للتعاقد اoلكتروني للشخص العادي أو للتاجر، أصبح العقد 
اoلكتروني هو العقد المفضل لدى الناس في معامالتهم 
مبالغ  المتعاقدين  يجنب  وuنه  ومرونة،  سرعة  أكثر  لكونه 
أكبر،  بدني  جهد  وبذل  والسفر  التنقل  خالل  من  باهظة 
ولذلك نجد الكثير من الشركات تهتم بهذا الجانب وتتسابق 
اoنترنت،  عبر  والسلع  الخدمات  من  ممكن  قدر  أكبر  لتوفير 
عروًضا  وتقدم  اoنترنت  عبر  التعاقد  على  تشجع  إنها  بل 

وتخفيضات خاصة لمن يبرم العقد عبر اoنترنت.

ضوء  في  اoلكتروني  التعاقد  تحليل  البحث  خالل  وتم 
وذلك  العملي،  الواقع  في  والتعامل  المقارنة  القوانين 
لتحديد طبيعة هذا العقد فيما إذا كان من عقود المساومة 
أم من عقود اoذعان، ويتضح ذلك من خالل عرض االتجاهات 
اoذعان  عقد  أن  في  النتائج  وتتلخص  والفقهية،  التشريعية 
بالمعنى التقليدي يأخذ هذا الوصف حتى لو أُبرم إلكترونًيا، 
عقود  من  يعد  ال  التفاوض  يتيح  الذي  اoلكتروني  العقد  وأن 
المحترف  المقدم  بين  اoلكتروني  العقد  وأن  اoذعان، 
بأنه  القول  على  ويترتب  اoذعان،  عقود  من  والمستهلك 
الطرف  لمصلحة  كالتفسير  خطيرة،  آثار  اoذعان  عقود  من 
وتتلخص  التعسفية.  الشروط  تعديل  أو  وإلغاء  المذعن، 
التوصيات بتبني االتجاه الواسع لمفهوم عقود اoذعان فيما 
وكذلك  اoلكترونية،  العقود  في  المستهلك  بحماية  يتعلق 

التوصية بتوعية المستهلكين، وعدم التسرع بإبرام العقود 
بصياغة  االهتمام  وضرورة  جيد،  بشكل  العقد  قراءة  دون 
لتكون  مبسط  منهج  إلى  والتوصل  اoلكترونية  العقود 
مناسبة لجمهور المتعاقدين، وضرورة إعطاء القضاء سلطة 
واسعة الستجالء وجود نية التضليل أو سوء النية عند إبرام 
المناسب  العلمي  التأهيل  ضرورة  مع  اoلكترونية  العقود 

للنظر في هذه المنازعات.

القانونية  المناهج  «خصائص  بعنوان  بحث   - ثانًيا: 
الكبرى المعاصرة: دراسة مقارنة بين العائالت القانونية 

الكبرى»:

تم قبول نشر هذا البحث في مجلة القانون واuعمال الدولية 
التي تصدر عن جامعة الحسن اuول في المملكة المغربية 
وذلك  2020م،  أكتوبر  بشهر  الخاص   30 رقم  العدد  في 
تمت  حيث  البحث،  هذا  يحتويها  التي  العلمية  للقيمة  نظًرا 
الكبرى،  القانونية  العائالت  في  القانون  خصائص  دراسة 
المناهج  من  منهج  كل  أن  للبحث  كنتائج  لنا  تبين  وقد 
الثالثة الكبرى (الفقه اoسالمي والعائلة الرومانية الجرمانية 
ويتميز  الخصائص،  بعض  في  يشترك  لو)  الكومون  وعائلة 
بخصائص أخرى. ومن خالل المقارنة بين العائالت القانونية 
يمكن تحقيق فوائد عملية تتعلق بصياغة القوانين الوطنية 
أن  ذلك  شأن  ومن  أنواعها،  باختالف  الدولية  واالتفاقيات 
يحقق التوازن في الصياغة بمراعاة االختالفات الموجودة في 
بعض  توحيد  ذلك  يحقق  كما  الكبرى،  القانونية  العائالت 
القوانين  صياغة  خالل  من  العالم  مستوى  على  القوانين 
جميع  يراعي  نحو  على  الدولية  واالتفاقيات  االسترشادية 

عبد ا¤ عفاس المري
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العالم،  دول  من  عدد  أكبر  على  المؤثرة  القانونية  المناهج 
والتي ال تكاد تخلو دولة من الدول من التأثر بأحدها. وتتلخص 
بعلم  االهتمام  إلى  الباحثين  توجيه  ضرورة  في  التوصيات 
القانونية  العائالت  بين  المقارنة  وأهمية  المقارن،  القانون 
لما  اoسالمي  الفقه  مع  بالمقارنة  االهتمام  وضرورة  الكبرى، 
من  عصر  لكل  تصلح  القانونية  للمشكالت  حلول  من  فيه 

العصور، وتطويع هذه الحلول مع مقتضيات العصر.

ثالًثا: - تعليق على قانون بعنوان «أحكام دعم تنافسية 
المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في 
رقم  القطري  القانون  أحكام  ضوء  في  الدولية  التجارة 

(2) لسنة 2019م»:

القانونية  المجلة  في  قانون  على  تعليق  نشر  قبول  تم 
القانونية  الدراسات  مركز  عن  تصدر  التي  والقضائية 
هذا  يعد  حيث  قطر،  دولة   - العدل  وزارة  في  والقضائية 
تتسم  والتي  الحديثة  القطرية  التشريعات  من  القانون 
بأهمية خاصة، وهو اuول من نوعه في دولة قطر، كما يتناول 
مسائل اقتصادية شديدة اuهمية، وتبين لنا من خالل البحث 
سلسلة  في  وصل  حلقة  أنه  القانون  هذا  على  والتعليق 
تقيم  والتي  قطر،  دولة  في  المهمة  االقتصادية  التشريعات 
والدولة  اuجنبي  المستثمر  مصالح  بين  العامة  التوازنات 
من  ويتبين  المستهلكين،  وجمهور  الوطنيين  والمنتجين 
خالل دراسة هذا القانون أنه حديث النشأة عالمًيا، ولم يسبق 
تشريعي  تنظيم  أول  فهو  قطر،  دولة  في  تشريعًيا  تنظيمه 
الواردات،  في  والزيادة  المخصص  والدعم  اoغراق  لمكافحة 
في  يعد  الذي  الخطأ  كمفهوم  خاصة  مفاهيم  تضمن  وقد 
المادة  بحسب  التقصيرية  المسؤولية  في  ركًنا  اuساس 

(199) من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004م، 
كما تضمن مجموعة من التدابير لحماية المنتج الوطني.

«التعليق  بعنوان  القانون  من  مادة  على  تعليق   - رابًعا: 
 22 رقم  القطري  المدني  القانون  من  المادة (177)  على 

لسنة 2004م»:

القانون  من   (177) المادة  على  التعليق  نشر  قبول  تم 
في  قراءة  باب  في  2004م  لسنة   (22) رقم  القطري  المدني 
واuمنية  القانونية  الدراسات  مجلة  في  القطرية  التشريعات 
دولة   - الداخلية  وزارة  في  الشرطة  كلية  عن  تصدر  التي 
عليه  يرد  وما  العقد  أثر  نسبية  مبدأ  المادة  هذه  وتثير  قطر، 
أركانه  توافرت  إذا  العقد  أن  حيث  وتطبيقات،  استثناءات  من 
وشروطه، ينشأ صحيًحا ويرتب آثاره على أطرافه، فالعقود ال 
اuصل  هذا  على  المادة  نصت  وقد  أطرافها،  إال  تضر  وال  تنفع 
العقد  يرتب  «ال  أنه:  على  نصت  حيث  العقود،  في  العام 
وتاريخًيا،  حًقا.».  يكسبه  أن  يجوز  ولكن  الغير،  ذمة  في  التزاًما 
القديم  الروماني  القانون  في  موجودة  المادة  هذه  كانت 
أي  اuحوال  من  حال  بأي  تجيز  ال  بحيث  السلبي،  شقها  في 
شقها  في  وبقيت  العقد،  أثر  نسبية  قاعدة  على  استثناء 
السلبي -المتعلق بااللتزام- ممتنعة عن التطور، في حين 
الغير  باكتساب  المتعلق  اoيجابي  شقها  في  تطورت  أنها 
البحث  تضمن  كما  فيه،  طرًفا  ليس  عقد  عن  ناشئ  لحق 
مجموعة  إلى  وانتهى  المادة  هذه  وتطور  وتاريخ  تطبيقات 
من النتائج المهمة، ومنها؛ تقييم مكان نص المادة إذا كان 
ما  الغير  عن  التعهد  وأن  المواد،  تسلسل  حيث  من  مناسًبا 
هو إال تطبيق للشق اuول لنص المادة، وغير ذلك من النتائج.
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بحثية إنجازات 

حمدة الذوادي1، إشيتا جوبتا2,1، هديل خيرالدين1، كريم ناجي1،
سمير فرانيك1، وعالء الدين المصطفى2,1

1) كلية الطب - جامعة قطر
2) مركز البحوث الحيوية الطبية - جامعة قطر 

أبحاث السرطان في التجمع الطبي بجامعة قطر:

استكشاف دور العدوى 
الفيروسية في سرطان الثدي

أصول  لكن  قطر،  دولة  ذلك  في  بما  العالم  أنحاء  جميع  في  الصحية  الرعاية  أنظمة  على  كبيًرا  عبًئا  السرطان  مرض  يعتبر 
هذا المرض الخطير ال تزال معقدة ومتعددة الجذور، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة %15-20 من أنواع السرطانات 
حول  الخطيرة  السرطان  حاالت  من  كبير  عدد  على  ينطبق  وهذا  الفيروسية،  اwصابات  إلى  تُعزى  قد  اwنسان  تصيب  التي 
و  الرحم  عنق  سرطان  مثل  البشرية  السرطانات  من  معينة  أنواًعا  أن  مؤخًرا  ثبت  وقد   ،[1] منها  الوقاية  يمكن  والتي  العالم 
  (EBV)وفيروس إبشتاين بار  (HPVs)الغدد الليمفاوية والكبد يمكن أن تسببها فيروسات كفيروسات الورم الحليمي البشري

. (HBV, HCV) وفيروسات التهاب الكبد
إلى  تصنفيها  يتم  نوًعا   150 من  أكثر  تضم  البشري  الحليمي  الورم  فيروسات  أن  إلى  التنويه  من  بد  ال  السياق،  هذا  وفي 
السرطاني،  النمو  تحريض  في  ودورها  قدرتها  على  بناًء  الخطورة  منخفضة  وأخرى  الخطورة  عالية  فيروسات  مجموعتين، 
ومن هنا جاءت تسمية فيروسات EBV ،HBV ،HCV ،HPV عالية الخطورة باسم «الفيروسات المسرطنة» إذ يُعتقد أنها تسبب 
السرطان، أما فيما يتعلق بدور الفيروسات المسرطنة في سرطان الثدي تحديًدا، فهذا يعتبر من االكتشافات العلمية الحديثة 
بين  واضحة  صلة  على  العثور  من  تتمكن  لم  الماضي  القرن  نهايات  إلى  تعود  التي  الدراسات  من  العديد  أن  حيث  ما،  نوًعا 
الفيروسات وسرطان الثدي البشري باستخدام مختلف التقنيات البيولوجية آنذاك. ولكن في العقود اJخيرة وبفضل ظهور 
في  بما  الفيروسات  من  العديد  مورثات  تسلسل  قراءة  من  العلماء  تمكن  الجزيئية،  البيولوجية  العلوم  في  جديدة  تقنيات 
المورثات  بعض  تحديد  من  العلماء  مّكن  مما   ،EBV، البشري  الحليمي  الورم  فيروسات  مثل  المسرطنة  الفيروسات  ذلك 
المورثتين  تحديد  من  الباحثون  تمكن  المثال،  سبيل  على  وانتشاره.  السرطان  تطور  في  هاًما  دوًرا  تلعب  التي  الفيروسية 
 EBNA1 و LMP1 ضافة إلى عدة مورثات مثلwالموجودتين في فيروسات الورم الحليمي البشري عالية الخطورة، با E7 و E6
فيروسات  أو  معينة  وراثية  طفرة  كوجود  المناسبة،  الظروف  ظل  في  السرطان  تحريض  على  قدرتها  ثبتت  والتي   ،EBV من 

سرطانية مرافقة أخرى.
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بناًء على ذلك، بدأ فريق البحث العلمي للعلوم السرطانية 
في التجمع الصحي بجامعة قطر بدراسة واستقصاء مورثات 
الفيروسات المسرطنة هذه في أنواع مختلفة من السرطانات 
البشرية بما في ذلك سرطان الثدي، وقد كشفت الدراسة أن 
عالية  البشري  الحليمي  الورم  لفيروسات   E6 / E7 المورثتين 
أنسجة  عينات  من   50% حوالي  في  موجودتان  الخطورة 
كندا  وهي:  بلدان  عدة  من  المأخوذة  البشرية  الثدي  سرطان 
االكتشافات  هذه  أهمية  من  يزيد  ومما  ولبنان.  وقطر  وسوريا 
الورم  لفيروسات   E6 / E7 مورثتي  بين  واضحة  صلة  وجود 
توجد  التي  الثدي  سرطان  أنماط  وشراسة  البشري  الحليمي 
دور  بدراسة  البحثي  الفريق  قام  البيانات،  هذه  على  بناًء  فيها. 
هذه المورثات المسرطنة في العديد من أنواع خاليا سرطان 
الثدي المخبرية باoضافة إلى التجارب الحيوانية، حيث تأكد أن 
هاتين المورثتين E6 / E7  قادرتان على تحويل خاليا سرطان 
تعتبر  والتي  ومنتشرة،  غازية  أنواع  إلى  الموضعية  الثدي 

المسبب الرئيسي للموت من هذا المرض الخطير.
فيروسات  أنواع  تحديد  إلى  الفريق  يسعى  أخرى،  ناحية  من 
في  تتواجد  قد  التي  الخطورة  عالية  البشري  الحليمي  الورم 
عينات سرطان الثدي من حيث عالقتها بالتوزع الديموغرافي 
من   16 النوع  أن  المثال  سبيل  على  ُوجد  وقد  والجغرافي. 
في  شيوًعا  اuكثر  هو  البشري  الحليمي  الورم  فيروسات 
 33 النوعان  بينما  كندا؛  من  النساء  عينة  لدى  الثدي  سرطان 
وبالتوازي،  ولبنان.  سوريا  من  العينات  في  منتشران  منه  و35 
الحليمي  الورم  فيروسات  من  و45  و56   59 اuنواع  ظهرت 
في  النساء  من  المأخوذة  الثدي  سرطان  عينات  في  البشري 
المورثات  هـذه  وجود  أن  إلى  الدراسة  أشارت  كما  قطر.  دولة 
والمنتشرة  الشرسة  الثدي  سرطان  بأنماط  يرتبط  المسرطنة 
هذه  خطورة  إلى  وبالنظر  اللمفاوية.  العقد  إلى  عادة 
المتعلقة  الوفيات  مع  وثيق  بشكل  ترتبط  والتي  العالقة 
حاالت  من  الكثير  تجنب  يمكن  أنه  الواضح  فمن  بالسرطان، 
نظر  وجهة  ومن  وفعالة.  بسيطة  لقاحات  باستخدام  الوفاة 
البشري  الحليمي  الورم  فيروسات  أنواع  لتعدد  ونظًرا  وقائية 
فإن  مختلفة،  جغرافية  مواقع  في  وانتشارها  الخطورة  عالية 

من اليمين: هديل طالبة دكتوراه، واuستاذ الدكتور عالء الدين المصطفى، والدكتورة حمدة الذوادي، والدكتور سمير فرانيك، وعائشة طالبة دكتوراه.

أمر  بلد  كل  في  الموجودة  اuنواع  لهذه  الدقيق  التشخيص 
مهم من أجل تحديد اللقاح المناسب لالستخدام، حيث توجد 
الورم  فيروسات  ضد  اللقاحات  من  مختلفة  أنواع  ثالثة  حالًيا 
هما:  فقط  نوعين  ضد  موجه  اuول  اللقاح  البشري.  الحليمي 
 ،11  ،6 وهم:  أنواع  أربعة  ضد  فهو  الثاني  اللقاح  أما  و18،   16

16، 18، واللقاح اuحدث ضد تسعة أنواع وهي: 6، 11، 16، 18، 

 .58 ،52 ،45 ،33 ،31

الفريق  تمكن  فقد   EBV بار  ابشتاين  بفيروس  يتعلق  فيما  أما 
العلمي في جامعة قطر من تحديد وجوده ودوره في سرطان 
ولبنان.  وسوريا  قطر  دولة  في  النساء  لدى  البشري  الثدي 
التي  العينات  من   40% حوالي  أن  عن  بياناتنا  كشفت  كما 
ومتضمنة   EBV لـ  إيجابية  كانت  البلدان  هذه  من  فحصها  تم 
للمورثات التالية: LMP1 وEBNA1 من EBV. وقد ترافق ظهور 
عدة  عن  البروتيني  التعبير  في  إفراط  مع  اuخيرة  المورثات 

مورثات أخرى مرتبطة بنمط سرطاني شديد العدوانية.
المشترك  التواجد  عن  اuبحاث  كشفت  ذلك،  على  عالوة 
لفيروسات الورم الحليمي البشري عالية الخطورة وEBV في 
عينات سرطان الثدي المأخوذة من سوريا وقطر ولبنان، حيث 
نتيجة  البلدان  هذه  من  المدروسة  العينات  من   40% أبدت 
عالية  البشري  الحليمي  الورم  فيروسات  من  لكل  إيجابية 
وثيًقا  ارتباًطا  المشترك  التواجد  هذا  ويرتبط   .EBVو الخطورة 
بدرجة خطورة الورم ومراحله المتقدمة باoضافة إلى انتشاره 
إلى العقد اللمفاوية، مما يؤكد على وجود نوع من التعاون 
ظهور  من  تعزز  والتي  المسرطنة  الفيروسات  هذه  بين 

سرطان الثدي وانتشاره وعدوانيته.
في  العلمي  البحث  فريق  أكد  الدراسة،  هذه  نتائج  أهم  ومن 
مجال  في  متخصصين  خبراء  من  والمكون  قطر  جامعة 
طالب  إلى  باoضافة  ومخبريين  علماء  ومن  السرطان  أبحاث 
أنواع  وجود  بتحديد  نجاحه  والجامعية؛  العليا  الدراسات 
مختلفة من الفيروسات المسرطنة في دولة قطر مما يساعد 
من  للوقاية  االستباقية  اللقاحات  استراتيجيات  تحديد  على 

هذه اuمراض الخطيرة. 
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بحثية

فريق البحث: د. نوره فطيس، د. عبدا� السالمي،
د. ياسين ِحيمر، أيمن الكببجي، الهندسة الكهربائية، 

كلية الهندسة - جامعة قطر 
المشرف: د. فيصل بن سي علي، أستاذ مشارك في الهندسة 

الكهربائية بكلية الهندسة - جامعة قطر

مختبر كفاءة الطاقة ذو 
«اللحظات المهمة» اuول 

في قطر:

تغيير السلوك من 
أجل توفير الطاقة

إنجازات 
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المستخدمة  الطاقة  أن  الحالية  الطاقة  توقعات  تُظهر 
فوق  ما  إلى  لتصل  هائلة  بسرعة  سترتفع  والتبريد  للتدفئة 
المتزايد  الوعي  من  الرغم  وعلى   ،2030 عام  بحلول   80 %

االستهالك  إن  القول  يمكن  العالمية،  البيئية  بالقضايا 
المرتفع للطاقة هو أحد المسببات الرئيسية لهذه القضايا، 
المؤثرين  من  عدًدا  المجال  هذا  في  اuبحاث  استنتجت 
توفير  سلوك  ضد)  (أو  تجاه  الطاقة  مستهلك  سلوك  على 
كعامل  التكنولوجيا  استخدام  الممكن  من  أيًضا،  الطاقة. 
جهود  بُذلت  وقد  الطاقة،  كفاءة  زيادة  في  قوي  تمكين 
رغبة  لتحويل  والخوارزميات  البرامج  أحدث  الستخدام  كبيرة 

المستخدمين لتبّني ممارسات جيدة الستهالك الطاقة. 

 «Micro-Moments» يصف مصطلح «اللحظات المهمة» أو
لدى  الرغبة  وبناء  القرار  اتخاذ  فيها  يتم  التي  اللحظات 
المستهلك في قطاع التسويق، ومع ذلك، تم توفير المزيد 
من التعاريف، على سبيل المثال، يمكن استخدام «اللحظة 
تمكين  كعامل  أتغير»  أن  «أريد  عبارة  تحمل  التي  المهمة» 
السلوك،  لتغيير  وكدعم  الطاقة  بتوفير  الوعي  لزيادة 
للطاقة  الستهالكهم  المستخدمين  رؤية  ذلك،  على  عالوة 
تساعدهم على تحسين فهمهم لها والتحكم فيها، وغالًبا 
منزلية  راجعة  كتغذية  هذه  التصور  أنظمة  تُستخدم  ما 
الهواتف  باستخدام  عادًة  إليها  الوصول  ويمكن  مستمرة 

المحمولة واuجهزة اللوحية. 

في هذا المشروع، قدم الفريق البحثي لمحة عامة عن إطار 
على  القائم  الطاقة  استهالك  بتحسين  المتعلق  العمل 
)EM(، الذي يهدف إلى دمج 

”اللحظات المهمة“ المعروف بـ 3
ال للبيانات عبر تطبيق  نظريات تغيير السلوك، والتصور الفعَّ
لبناء  الشخصي؛  الطابع  ذات  واالقتراحات  المستخدم، 
المحليين.  للمستخدمين  الطاقة  توفير  سلوكيات  ودعم 
في  هاروكوبيو  وجامعة   (QU) قطر  جامعة  بين  كتعاون 
على  قطر  جامعة  في  الفريق  مساهمة  تستند   ،(HUA) أثينا 
كوسيلة  المهمة“  ”اللحظات  لـ  المسبوق  غير  االستخدام 
من  واالستفادة  مستخدم  لكل  للطاقة  دقيق  ملف  oظهار 
لكل  مخصصة  مقترحات  oنشاء  الشخصي  الملف  هذا 
لتلخيص  الطاقة.  توفير  في  سلوكهم  لتحسين  مستهلك 

المساهمات الرئيسية للمشروع وهي:

في  المهمة“  ”اللحظات  لمفهوم  الجديد  االستخدام   -
مراقبة استهالك الطاقة.

الطاقة  استهالك  لمراقبة  ذكي  كهرباء  قابس  تطوير   -
معلومات  الذكي  القابس  يجمع  ا�لي،  والتشغيل 
السطوع،  الرطوبة،  الحرارة،  درجة  مثل  إضافية  سياقية 
القابس  يتيح  الغرفة،  داخل  شخص/أشخاص  ووجود 
على  التعرف  مثل  المتطورة  الحوسبة  إمكانيات  الذكي 

أجهزة متعددة متصلة بالقابس الذكي.

من اليمين : الدكتور فيصل بن سي علي، وأيمن الكببجي، والدكتور ياسين ِحيمر، والدكتور عبدا¤ السالمي، من قسم الهندسة الكهربائية في جامعة قطر.
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الستخراج  الجديدة  الحسابية  الحلول  من  مجموعة  تطوير   -
االستهالك  من  حدة  على  اuجهزة  استهالك  بيانات 
أي  االستشعار،  أجهزة  من  لمزيد  الحاجة  دون  الرئيسي 
التدخل  دون  المستهلكة  الطاقة  مراقبة  تقنية  باستخدام 
الذكاء  أدوات  على  تعتمد  والتي   (NILM) المباشر 

االصطناعي.

اuخطاء  الكتشاف  حديثة  تصنيف  خوارزميات  تطوير   -
uنماط  المهمة“  ”اللحظات  واستخراج  الطاقة  ملف  في 

استخدام الطاقة.

- تجميع معلومات استهالك الطاقة على مستوى اuجهزة 
منشورة  جديدة -  بيانات  مجموعة  لبناء  قطر  جامعة  في 

للعامة - للكشف عن االستخدام المفرط الطاقة.

لتعزيز  شخصي  طابع  ذي  فعال  توصية  نظام  تطوير   -
السلوك الموفر للطاقة.

وتحليالت  لتصورات  برمجي  أدوات  صندوق  إنشاء   -
معلومات الطاقة.

إلى  السلكًيا  وتحميلها  االستشعار  جهاز  بيانات  جمع  يتم 
يقوم  أيًضا،  المنزل.  في  الموجود   (Raspberry Pi) الخادم 
المهمة“  و“اللحظات  السياقية،  المعلومات  بتخزين  الخادم 
بيانات  قاعدة  في  الطاقة  توفير  وتوصيات  المستخرجة، 
No-SQL CouchDB. يقع هذا الخادم حالًيا في مختبر أبحاث 

اuنظمة المدمجة في جامعة قطر، ويضم حالًيا مقصورتين 
البيانات  جمع  عملية  لتسهيل  كهربائية.  بأجهزة  مجهزتين 
القابس  يهدف  خاص.  ذكي  قابس  تطوير  تم  وتبسيطها؛ 
الجهاز  مستوى  على  الطاقة  مراقبة  توحيد  إلى  الذكي 

والمعلومات البيئية المحيطة للغرفة الحالية في المنزل.

.)EM(3 الشكل (1): نظرة عامة على القابس الذكي

الشكل (2): تطبيق المستخدم النهائي لتصور البيانات وتغيير السلوك.
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عن  للكشف  جديدة  قاعدة  في  البيانات  جميع  تجميع  يتم 
بيانات  مجموعة  تسمى  للطاقة  الطبيعي  غير  االستخدام 
معلومات  البيانات  مجموعة  تتضمن   .(QUD) قطر  جامعة 
وهي  مختلفة.  سلوكية  أنماًطا  تظهر  متعددة  أجهزة  من 
أيًضا أول مجموعة بيانات تتضمن معلومات سياقية شاملة 
غرفة  في  أحد  ووجود  السطوع،  الرطوبة،  الحرارة،  درجة  مثل 
اoنترنت  على  البيانات  مجموعة  على  العثور  يمكن  معينة. 

 http://em3.qu.edu.qa/index.php/datasets/ على: 

يعرض الشكل (1) نظرة عامة عن القابس الذكي الخاص بـ 
)EM(، حيث يمر سلك موصول بشبكة الطاقة الرئيسية عبر 

3

يقوم  والذي  التمديد،  مقبس  إلى  ويذهب  الذكي  القابس 
القابس  مكونات  تقيس  ثم  أجهزة،  عدة   / جهاز  بتشغيل 
الذكي التيار الذي تستهلكه اuجهزة المتصلة بسلك التمديد 
وتضربه حسابًيا بفرق الجهد المستخدم في البلد الذي يعمل 
جانب  على  جمعها  تم  التي  البيانات  معالجة  وتتم  فيه، 
على  البيانات  دمج  خوارزميات  تطبيق  يتم  وأخيًرا،  الخادم، 
المحيطة  للبيئة  كامل  وصف  لتقديم  المجمعة  البيانات 

بالقابس. 

بعد عملية التصنيف الناجحة، يتم إدخال ”اللحظات المهمة“ 
المستخرجة إلى نظام التوصية، ويجب أن تحمل التوصيات 
االستفادة  إلى  باoضافة  شخصًيا  طابًعا  مستخدم  لكل 
إلى  المستخدم  عادات  لتحويل  السلوك  تغيير  أبحاث  من 

يتم  يومًيا،  تدريجي.  بشكل  الطاقة  لتوفير  مستدام  سلوك 
على  يتعين  لذلك  التوصيات،  من  كبيرة  مجموعة  إنشاء 
النظام ترتيبهم حسب فعاليتهم للوصول إلى أفضل وعي 

الستهالك الطاقة.

المستخدم  تطبيق  يوفر  التوصيات،  تقديم  إلى  باoضافة 
للطاقة  الستهالكه  بالمعلومات  وغنية  بديهية  تصورات 
الكهربائية.  ل�جهزة  أساسية  تحكم  وظائف  إلى  باoضافة 
بيانات  عرض  للمستخدم  يمكن  المنزل،  في  غرفة  لكل 
الهواء  حالة  وإحصائيات  جهاز،  لكل  الطاقة  استهالك 
حول  وإحصائيات  ذلك)،  إلى  وما  الحرارة،  درجة  (الرطوبة، 
كفاءة استخدام الطاقة. يوضح الشكل (2) صورة عن شاشة 

تطبيق المستخدم.

عالوة على ذلك، للعثور على التصورات اuكثر فعالية لبيانات 
الطاقة، تم تقييم فعالية العديد من تصورات الطاقة بطريقة 
تتم  للبيانات،  اuفضل  التصورات  لتحديد  عشوائية  تجريبية 
اuعمدة  تستخدم  التي  مثل  التقليدية،  التصورات  مقارنة 
مع  بعضها،  فوق  المكدسة  والمساحية  الخطية  والتصورات 
الحرارة،  وخرائط  الحلزونية،  التصورات  أي  الجديدة،  التصورات 
وإمكانية  والجمالية  الفعالية  حيث  من  المكدسة،  واuعمدة 
الفهم. أجريت الدراسة من خالل استبيان في تطبيق للهاتف 
المحمول تم توزيعه على مشاركين في 12 دولة وجمع 133 
من  كًال  نستخدم  ومتى  كيف  نفهم  أن  لنا  سمح  مما  إجابة، 
 (3) الشكل  يوضح  والتقليدية.  الجديدة  البيانات  تصورات 

التصورات المقّيمة.

حالًيا، تعمل النماذج اuولية الحالية بشكل منفصل مع أداء 
الناجح  التقييم  بعد  العمل،  قيد  النماذج  هذه  وتكامل  جيد، 
سيتم  حقيقية،  بيانات  على  تنفيذه  يتم  ناضج  أولي  لنموذج 
 HUA وجامعة  قطر  جامعة  في  شاملة  تجريبية  دراسة  إجراء 
)EM( في تحسين كفاءة الطاقة 

لقياس مدى فعالية نظام 3
المحلية.

)EM( لتحسين كفاءة الطاقة 
في الختام، تم شرح إطار عمل 3

بأجهزة  مجهزة  بيئة  على  العمل  إطار  يشتمل  المحلية. 
البيانات  تصنيف  ويتم  ثرية،  سلوكية  بيانات  تجمع  استشعار 
كمعيار  تعمل  والتي  لها،  المقابلة  المهمة“  ”اللحظات  إلى 
غرفة  في  معين  لمستخدم  الطاقة  استخدام  كفاءة  لمدى 
معينة من المبنى. باoضافة إلى هذا لقد نشر الفريق البحثي 
ومؤتمرات  مجالت  في  بحثًيا  ومنشورًا  مقاًال   18 من  أكثر 
حول  المعلومات  من  مزيد  على  االطالع  يمكن  التأثير.  عالية 
.em3.qu.edu.qa :المشروع على الموقع الرسمي للمشروع

إقــرار:

الوطنية  اuولويات  برنامج  منحة  البحث بفضل  هذا  إنجاز  تم 
الصندوق  برقم  170288-0130-10من   (NPRP) للبحوث 
قطر).  مؤسسة  في  (عضو  العلمي  البحث  لرعاية  القطري 

البيانات الواردة هي على مسؤولية المؤلفين فقط.

 (b) التقليدية و (a) :الشكل (3): تصورات البيانات الخاصة بكفاءة الطاقة
الجديدة.
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بحثية

د. كيشور قومار ساداسيفوني 
باحث مشارك، مركز المواد المتقدمة- جامعة قطر

اJدوات غير الوخزية والمنخفضة التكلفة 
لتحديد مستوى الجلوكوز لمرضى 
السكري عن طريق القياس اللوني

إنجازات 

العالمية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  للتقارير  وفًقا  وذلك  العالم،  في  انتشاًرا  اJسرع  المزمن  بالمرض  السكري  داء  ُصنّف 
طريقة  وتُعد  العالم.  في  شخص  مليون   415 بمجموع  السكري،  داء  من  يعاني  شخًصا  عشر  أحد  لكل  واحد  بمعدل   ،(WHO)
االختبار الوخزية هي المستخدمة حالًيا لتشخيص داء السكري؛ إذ تتطلب أخذ عينة من الدم بغرض التشخيص. وانطالًقا من 
والتي   (VOCs) المتطايرة العضوية  المركبات  من  صغيرة  كميات  على  تحتوي  والزفير  الشهيق  عملية  بأن  القائلة  الحقيقة 
يمكن استخدامها كدالالت حيوية ل�صابة بالمرض. وأن جسم مريض السكري يُعد غير قادر على االستفادة من الكيتونات 
بالحماض  اwصابة  إلى  يؤدي  مما  الجلوكوز،  تكسير  على  الجسم  قدرة  النخفاض  نظًرا  الطاقة  لتوليد  الدم  في  الموجودة 

الكيتوني السكري (DKA) والذي يتسبب في ارتفاع مستوى اJسيتون في تنفس المريض.
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اuدوات  باستخدام  وخزية  غير  جديدة  تقنية  استحدثت  لذلك، 
والتي  التنفس  قياس  نظرية  على  قائمة  التكلفة  المنخفضة 
يُعد  السكري.  لمرضى  حيوية  كعالمة  اuسيتون  وجود  تختبر 
حيث  التكلفة؛  منخفضة  تقنية  عن  عبارة  المقترح  اuسلوب 

تعتمد على أخذ صورة بغرض التحليل بالقياس اللوني. 
تقنيات  محل  التقنية  هذه  تحل  أن  كبير  بشكل  المرجح  ومن 
قياس التنفس المستخدمة في الوقت الراهن نظًرا لبساطتها 
وفاعليتها من حيث التكلفة ودقتها وسهولة تطبيقها بالنسبة 
إلى  المستشعر  هذا  فوائد  انقسام  إلى  باoضافة  للمستخدم، 
مستوى  تحديد  uغراض  أيًضا  استخدامه  يمكن  حيث  شقين 

حرق الدهون في الجسم.
محلول  من  تركيبة  باستخدام  وصنعت  اuدوات  هذه  ابتكرت 
الهواء  لنفخ  البالستيك  من  وأنبوب  السام،  غير   (KMnO4)
وكفاءتها  أداؤها  وأُختبر  الشفاف.  الزجاج  من  مصنوعة  وزجاجة 
المعايير  ببعض  نتائجها  مضاهاة  خالل  من  ابتكارها،  بعد 
الناتجة  اuسيتون  مستويات  قورنت  السوق.  في  المطبقة 
الناتجة  بتلك  المبتكرة،  اuدوات  تلك  باستخدام  القياسات  عن 
  Ketoscan) كيتوسكان  التجاري  الجهاز  باستخدام  القياس  عن 
المقدر تكلفته بحوالي 800 ريال قطري، وتم وضع رسم بياني 

بالنتائج كما هو موضح في الشكل (1).
الضوئي  الطيف  مقياس  طريق  عن  اuدوات  كفاءة  قياس  تم 
قياسية  بعينة  ومقارنتها  البنفسجية  وفوق  المرئية  باuشعة 
عينات  لخمس  اللوني  القياس  تغير  ولوحظ  اuسيتون.  من 
وأظهرت  اuسيتون.  من  مختلفة  قياسية  بتركيزات  اختبارها  تم 
تغير  عالية.  تكرار  معدالت  إلى  باoضافة  متناهية،  دقة  النتائج 
إلى  خالله  من  اuسيتون  تمرير  بعد  اuرجواني  المحلول  لون 
تغير  ثم  البداية،  في  بطيئة  بصورة  الرمادي  اuرجواني  اللون 
في النهاية إلى اللون اuزرق الفاتح تماًما. ويرتبط معدل الوقت 

الشكل (1) : مقارنة البيانات الناتجة عن استخدام اuدوات المبتكرة، ببيانات 
جهاز كيتوسكان (Ketoscan)، مما يدل على دقة نتائج اuدوات المبتكرة. 

البيانات المستقاة من اJجهزة المقترحة

البيانات المستقاة من جهاز كيتوسكان

شخص 1 شخص 2 شخص 3 شخص 4 شخص 5

)P
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M
ن )

تو
سي

Jا 
كيز

 تر
بة
س
ن

المستغرق لتغير اللون ارتباًطا مباشًرا بمعدل تركيز اuسيتون.
السكري  بداء  المصابين  المرضى  قيام  بعد  المحلول  يتغير 
بنفخ الهواء من خالله، ويبقى لونه دون تغيير بعد نفخ شخص 
إجراء  أظهر  كما  طبيعي).  (شخص  السكري  بداء  مصاب  غير 
االختبار على المريض الخاضع uدوية عالج السكري نتائج مماثلة 
القصور  يعد  ذلك،  من  الرغم  وعلى  أنه  إال  الطبيعية.  للحاالت 
لنتائج  إظهارها  عدم  المبتكرة  اuدوات  تلك  بشأن  الوحيد 
الغذائية،  ل�نظمة  المتبعين  باuشخاص  يتعلق  فيما  ثابتة 
وتُظهر  أجسامهم.  في  الدهون  حرق  لمعدل  نتيجة  وذلك 
مستوي  في  اuسيتون  تحديد  في  ممتازة  ودقة  كفاءة  اuدوات 
الجلوكوز في جسم الشخص المصاب بداء السكري، كما هو 
موضح في الشكل (2)، إذ إن التغير في النسب الموضحة يؤثر 

في لون المحلول.
اuساليب  في  السكري  داء  لفحص  المبتكرة  اuدوات   تتحكم 
إجراء  إمكانية  توفر  حيث  المريض،  لعالج  المستخدمة 
العالج  وصف  على  القدرة  ثم  ومن  مستمرة  بصفة  التشخيص 
المناسب، باoضافة إلى تقديم مزايا رائعة ل�غراض التسويقية. 
تجدر اoشارة هنا إلى أنه يُصرف حوالي %12  من نفقات القطاع 
وحده.  السكري  مرض  على  العالمي  الصعيد  على  الصحي 
كما تم إنفاق حوالي 12.4 مليار دوالر أمريكي هذا العام على 
الدم.  في  الجلوكوز  مستوي  مراقبة  في  المتخصصة  اuجهزة 
طفرة  بمثابة  هذه  الوخزية  غير  الفحص  أدوات  ابتكار  يُعد  لذا، 
كبيرة في هذا القطاع، وخاصة أن تكلفتها تقدر بحوالي 1 ريال 
قطري. هذا فضًال عن أنها تمهد الطريق لتشخيص داء السكري 
غنى  ال  إضافة  تُعد  فهي  وبالتالي،  ويسًرا.   كفاءة  أكثر  بشكل 

عنها في مجال البحوث العلمية وكذلك العلوم الطبية.
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د. خالد شعبان
أستاذ مشارك، علوم الحاسب، كلية الهندسة - جامعة قطر

[رقم براءة االختراع اJمريكية: 10794.965 في 6 أكتوبر 2020]

جهاز كشف اJعطال بتقنية 
الذكاء االصطناعي المصمم 

بهدف توقع اJعطال الوشيكة 
في محوالت القدرة الكهربائية

واحــة
اwبتكـار
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إن اختراع جهاز كشف اuعطال بتقنية 
شأنه  من  االصطناعي  الذكاء 

أنظمة  تطوير  في  يساهم  أن 
الحديثة  الكهربائية  الطاقة 

الذكية،  الشبكات  في  المتمثلة 
الشبكات  هذه  رؤية  تتبلور  حيث 
الطاقة  شبكات  استهداف  في  الذكية 
خاصية  تستخدم  uنها  بالكامل  المؤتمتة 
في  جهاز  لكل  والفعال  الموثوق  التشغيل 
قيمة  سلسلة  تحسين  بغية  وذلك  النظام 
في  الرؤية  هذه  تحقيق  فإن  ثم،  ومن  الطاقة. 

على  القدرة  يتطلب  الطاقة  توزيع  أنظمة 
التصحيحية  اoجراءات  واتخاذ  المستقلة  المراقبة 

حالة  أفضل  في  النظام  تشغيل  يمكن  حتى 
جهاز  بتطوير  قيامنا  إلى  اoشارة  تجدر  ممكنة. 

المتقدمة،  الطاقة  توزيع  إدارة  أنظمة  لدعم  ذكي 
القدرة  محوالت  مستمر  بشكل  الجهاز  هذا  يراقب  إذ 

واكتساب  اoشرافية  التحكم  وحدة  يخطر  ثم  الكهربائية، 
شكل  في  كما  الوضع  حالة  بمؤشرات  (سكادا)  البيانات 
أكثر  يعد  المبتكر  الجهاز  فإن  سبق،  ما  إلى  وباoضافة   .(1)
توقع  يمكنه  حيث  الوشيكة  اuعطال  حدوث  أثناء  فائدة 
وكشف وتحديد أنشطة التفريغ الكهربائي الجزئي أو الشرر 
من  وهذا  المحول،  في  الكهربائية  اuقواس  أو  الكهربائي 

شأنه اتقاء فرص الفشل بدًلا من التخفيف من حدتها.
التي  اuساسية  التحديات  بعض  عرض  تم  الصدد،  هذا  في   
تعترض طريق تطوير الجهاز، فعلى سبيل المثال، مشكلة 

على  والقدرة  الفعلي  الوقت  في  التشغيل  إلى  الحاجة 
سالفة  اuمور  إلى  وباoضافة  البيانات.  من  كبير  حجم  إدارة 
الفرعية  المحطات  في  الوشيكة  اuعطال  توقع  فإن  البيان، 
المراحل  مالحظة  يتم  ال  قد  أنه  إذ  صعبة؛  مهمة  يعد  اuولية 
اuولى لبداية حدوث اuعطال في التيار أو الجهد الكهربائي 
الوقت  مرور  مع  ولكن  جًدا  صغير  تأثير  ذات  uنها  وذلك 
بالمحوالت.  تضر  حتى  كبيرة  قيم  إلى  زيادتها  وتتم  تُالحظ 
المتشققة،  المحوالت  جلبة  تعتبر  ذلك،  على  وعالوة 
والضغوط  المتضررة،  الطرفية  والوصالت  العوازل  وتدهور 
الساخنة،  النقاط  لتكون  الرئيسية  اuسباب  من  الحرارية، 
والتفريغ الكهربي الجزئي (PD)، والشرر الكهربي أو اuقواس 
الجزئي  الكهربي  التفريغ  أن  بالذكر  وجدير  الكهربائية. 
التي  الشائعة  المؤشرات  من  تعتبر  الكهربائية  واuقواس 
المؤقتة  طبيعتها  أن  إال  الوشيكة،  اuعطال  بحدوث  تنبئ 
حتى  اكتشافها  في  الحماية  مرحالت  تعطل  والمتقطعة 
تتعطل  لم  وما  مدمرة.  تأثيرات  ذات  اشتعاالت  إلى  تتطور 
تلك المحوالت دون أن تكون هناك أية مؤشرات على ذلك، 
فإن مشغلي أنظمة التوزيع في كثير من اuحيان يكونوا غير 
مدركين للظروف التي أدت إلى تعطلها. وباoضافة إلى ما 
على  تنطوي  المستقبلية  الطاقة  توزيع  أنظمة  فإن  تقدم، 
الموزعة  الطاقة  تغلغل  بسبب  وذلك  الشك  من  كبير  قدر 
المستهلك  استجابة  وكذلك  الكهربائية  والسيارات 

د. خالد شعبان

شكل (1): مكونات نظام الطاقة الكهربائية وجهاز مراقبة المحوالت 
المبتكر
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ويُذكر  المجزية.  والسياسات  الفعلي  الوقت  في  للتسعير 
في  المساهمة  الرئيسية  العوامل  أحد  أن  عن  اoبالغ  تم  أنه 
في  تمثلت   2003 أغسطس  في  الكهربائي  التيار  انقطاع 
عليها  الحصول  تم  التي  الدقيقة  وغير  القديمة  المعلومات 
من خالل استخدام أدوات تشخصية قديمة تعطي نتائج غير 
في  وشيك  تعطل  حدوث  توقع  أن  علًما  دقيقة،  وغير  فعلية 
حماية  باستخدام  تعمل  التي  المجهدة  اuنظمة  هذه  مثل 
البيانات  دمج  فإن  ثم،  ومن  صعبة.  مهمة  يعتبر  معقدة 
التشغيلية وغير التشغيلية المجمعة من المحطات الفرعية 
اuخرى  الموزعة  الموارد  وكذلك  التوزيع  ومحطات  اuولية 
التي  الوضع  حالة  مؤشرات  فهم  لتطوير  ضرورًيا  أمًرا  تعتبر 

تساعد الخوارزميات على توقع اuعطال الوشيكة.
هذا، وقد خضع الجهاز المبتكر لفحص تجريبي مكثف وذلك 
بغية مراقبة الطبيعة المؤقتة والمتقطعة للتفريغ الكهربي 
الجزئي أو الشرر الكهربي أو اuقواس الكهربائية في محوالت 
من   - فعال  حل  إيجاد  تم  وقد   .(2) شكل  المنخفض  الجهد 
حيث التكلفة - لمسألة تجميع البيانات من خالل أخذ عينات 

عالية  معدالت  عند  المقدرة  والقراءات  الفعلية  القراءات  من 
قيمة.  معلومات  على  الحصول  من  التمكن  بغية  وذلك 
استخدام  تضمن  التجريبي  الفحص  فإن  ذلك،  إلى  باoضافة 
اتصال ثنائي االتجاه عبر إيثرنت ووصلة واي فاي 5-جيجاهرتز 
ووحدة  المحطة  وحافلة  المبتكر  الجهاز  بين  تربط   “WiFi-5”
البيانات  انتقال  زمن  تأثير  درسنا  كما  سكادا.  نظام  تحكم 
في االتصاالت الالسلكية وتأثير التداخل الكهرومغناطيسي 
الجهاز  ويُظهر  الكهربائية.  واuقواس  التفريغات  بسبب 
المبتكر قدرة تُبشر بتوقع المراحل المبكرة ل�عطال الوشيكة 
القرار  صانعي  ومساعدة  دعم  شأنه  من  وهذا  عنها،  واoبالغ 
واسعة  الحوادث  ومنع  التصحيحية  اoجراءات  اتخاذ  في 

النطاق من الوقوع في نظام توزيع الطاقة المستقبلي.
إقـــــــرار

في  (عضو  العلمي  البحث  لرعاية  القطري  «الصندوق  قام 
منحته  خالل  من  وذلك  العمل  هذا  بتمويل  قطر)»  مؤسسة 
وحدهم  المؤلفون  ويتحمل   .NPRP 6-711-2-295 رقم 

مسؤولية البيانات الواردة في هذا المستند.

شكل (2): اoعداد التجريبي الكتشاف PD وإعداد التقارير
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اoبداعيــة  اuفــكار  علــى  واالختراعــات  االبتــكارات  عالــم  يرتكــز 
بالصبــر  باحثــوه  ويتميــز  ملمــوس،  واقــٍع  إلــى  وتحويلهــا 
والنجــاح والتفــوق، عالــم ســنأخذكم إليــه مــن خــالل حوارنــا مــع 
الباحــث والمختــرع الدكتــور محمــد جابــر المــري، أســتاذ مشــارك 
فــي الهندســة الكيميائيــة بكليــة الهندســة فــي جامعــة قطــر.

الباحــث والمختــرع د. محمــد كيــف تعــرف نفســك 
الجامعــي؟ للمجتمــع 

أحــد خريجــي جامعــة قطــر؛ أســتاذ مشــارك بقســم الهندســة 
الكيميائيــة.

إن كان Jي اختراع مراحل فما هي مراحل االختراع؟
ثــم  عملًيــا  أم  نظرًيــا  ســواء  العمــل  إمكانيــة  ثــم  الفكــرة 

الصحــة.  مــن  التحقــق 
ــاج أكســيد  ــراع مرتبطــة بإنت ــراءة اخت ــى ب ــت عل حصل
شــرًحا  نريــد  أقــل،  بتكلفــة  المســامي  الســيريوم 

مبســًطا عــن فكــرة االختــراع وكيفيــة تطبيقــه؟
الــذي  المســامي  الســيريوم  أكســيد  تجهيــز  عــن  عبــارة  هــي 
فــي  المســتخدمة  المحفــز  تثبيــت  مــواد  أهــم  أحــد  يعتبــر 
معالجــة انبعاثــات مــا بعــد االحتــراق مــن محــركات الســيارات، 
وتقليــل التكلفــة يأتــي مــن أن عمليــة التحضيــر تتكــون مــن 
بهــا  القيــام  يمكــن  المرحلــة  هــذه  أن  كمــا  واحــدة.  مرحلــة 
فــي الهــواء الطلــق، وفــي مفاعــل بســيط، وأيًضــا تتــم هــذه 
المرحلــة فــي درجــات حــرارة أقــل ممــا يتــم بــه العمــل حالًيــا.

ما هي أهميته على النطاق المحلي والعالمي؟
المحــركات  مــن  االنبعــاث  تقليــل  أهميــة  مــن  بــدأت  الفكــرة 
وأهــم  تكلفــة.  أقــل  بطــرق  المشــكلة  عــالج  يمكــن  وهــل 
تطبيــق لالختــراع هــو اســتخدامه كمــادة دعــم جديــدة لمحفــز 
بعــد  مــا  انبعاثــات  لتقليــل  للســيارات،  االتجاهــات  ثالثــي 

االحتــراق مــن المحــركات، وتكمــن أهميــة هــذا االختــراع فــي أن 
الداعــم المبتكــر ســهل التحضيــر مقارنــة بالطريقــة التقليديــة 
للداعــم  الســطح  مســاحة  أن  كمــا  تكلفــة،  أقــل  وبالتالــي 

المحفــز كبيــرة وأنــه عالــي المســامية (نانــو). 
كــم عــدد بــراءات االختــراع التــي شــاركت فيهــا وفــي 

أي مجــال؟
أربعــة اختراعــات: اثنــان فــي مجــال التلــوث البيئــي الهوائــي 
(أحــد هــذه اuبحــاث فــي حــرق غــاز الميثــان وا�خــر فــي مجــال 
معالجــة  مجــال  فــي  وآخــر  المحــرك)،  مــن  االنبعاثــات  تقليــل 

الميــاه، واuخيــر فــي مجــال تحويــل الغــاز الطبيعــي.
كيــف نبنــي عقــول شــبابنا الصغــار ليكــون لديهــم 

شــغف االبتــكار واالختــراع؟
بالتدريــب علــى تقديــم أفــكار علــى أن يتــم ربــط اuفــكار بحــل 
المشــاكل المتعلقــة بالمجتمــع وبيئتــه التــي يعيــش فيها. 
للمتغيــرات  المســتفيضة  والدراســة  الــدؤوب  بالعمــل  ثــم 
عــن  التمّيــز  وأهميــة  بالجوائــز  التحفيــز  ثــم  ومــن  وأســبابها. 
ا�خريــن والحصــول علــى مراكــز متقدمــة، وكذلــك التغطيــة 
اoعالميــة وعمــل المســابقات لهــا دور فــي خلــق جــو تنافســي. 
مــا هــي العقبــات والصعوبــات التــي قــد تقــف أمــام 

أي اختــراع؟
مــع  التواصــل  وضعــف  التمويــل،  هــي  العقبــات  أهــم  مــن 

الحلــول. وضــع  ثــم  ومــن  المشــاكل  لمعرفــة  الصناعــة 
كيــف تدعــم جامعــة قطــر المخترعيــن وتحافــظ علــى 

حقوقهــم؟
بتســجيل هــذه االختراعــات والتكفــل بمســتحقاتها الماليــة. 
كذلــك أن توفيــر كافــة المرافــق مــن مختبــرات مجهــزة وأدوات 
تحليــل ســاعدت المهتميــن فــي البحــث العلمــي واالختــراع. 

االختراعات  أهمية  هي  مـا  نظـرك  وجهـة  مـن 
للمجتمعات؟

مــن أهــم اuمــور المتعلقــة باالختراعــات العالقــة الطرديــة بيــن 
صناعــة  هــي  االختراعــات  واالختراعــات.  االقتصــادي  التقــدم 
للمســتقبل ولالقتصــاد. تعالــج المشــاكل التــي يعانــي منهــا 
المجتمــع (مثــل: مــا يحــدث ا�ن مــع جائحــة كورونــا مثــًال وعــدم 

حلهــا).
مــا هــي أهدافــك البحثيــة المســتقبلية؟ وأيــن تريــد أن 

تصــل باختراعــك؟
مــن أهــم أهدافــي البحثيــة العمــل فــي عــدة اتجاهــات لحــل 
أن  أريــد  uيــن  بالنســبة  أمــا  بالمجتمــع.  عالقــة  لهــا  مشــاكل 
يُنشــئ  (المنتــج:  منتــج  علــى  للحصــول  باختراعــي؛  أصــل 
وظائــف ويطــور الصناعــة) يســتفيد منــه كل مــن يقيــم علــى 

االقتصــادي. المحــرك  أســاس  هــو  والــذي  قطــر  دولــة  أرض 

حوار مع مخترع 

د. محمد جابر المري
أستاذ مشارك في الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة في جامعة قطر

اwبتكــار واحــةواحــة
اwبتكـار
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نبذة عن االختراع:
أثبتــت دراســات علميــة أدلــة كثيــرة علــى فعاليــة الروبوتــات 
ذوي  اuطفــال  على تأهيــل  المســاعدة  فــي  االجتماعيــة 
المصابيــن  واuطفــال  عــام  بشــكل  الخاصــة  االحتياجــات 
بالتوحــد بشــكل خــاص. وتوجــد أدلــة واقعيــة وقصــص مــن 
المصابيــن  اuطفــال  انجــذاب  علــى  ومعالجيــن  أمــور  أوليــاء 
بالتوحــد إلــى ألعــاب القطــارات بشــكل خــاص. حيــث تتميــز 
ألعــاب القطــارات عــن غيرهــا مــن اuلعــاب بصفــات عــدة مثــل 
تصميــم المقطــورات، الســير علــى الســكة، اuنمــاط المتكــررة 
وأخيــًرا اuصــوات المميــزة. كل هــذه المعطيــات تجعــل مــن 

اuطفــال. لهــؤالء  مميــًزا  تصميًمــا  القطــار 
 حتــى ا�ن ال يوجــد تصميــم روبــوت اجتماعــي علــى شــكل 
ويتميــز  االختــراع،  هــذا  تصميــم  فكــرة  أتــت  هنــا  ومــن  قطــار 
عــدة  ويحتوي علــى  تفاعلًيــا  كونــه  المقتــرح  التصميــم 
والســيما  محــدد.  تعليمــي  هــدف  منهــا  ولــكل  مقطــورات 
وجــود مقطــورة تحتــوي علــى يــد روبــوت آليــة تعطــي الطفــل 
المكافــأة  أن  كمــا  إيجابــي،  بشــكل  تفاعلــه  عنــد  مكافــأة 
يمكــن أن تأخــذ أي شــكل مــن اuشــكال المناســبة والمفضلــة 
مفضلــة  حلــوى  قطعــة  المثــال  ســبيل  علــى  للطفــل، 
للطفــل. وإضافــة إلــى ذلــك ســوف يحتــوي تصميــم القطــار 

د. أحمد ياسر الحداد
زميل ما بعد الدكتوراه، قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية، كلية الهندسة - جامعة قطر

[رقم براءة االختراع اJمريكية:                                 في 6 أكتوبر 2020]

روبوت ذكي:
لعبة تعلم عالجية

د. أحمد ياسر الحداد

10, 792, 581 B2

إلــى  oرشــاده  الطفــل  مــع  تتفاعــل  تفاعليــة  شاشــة  علــى 
إنجــاز مهمــة تعلميــة معينــة، ويمكــن أن تشــمل علــى لعــب 

اللغــات.  أو  مثــًلا  الرياضيــات  لتعلــم  تفاعليــه 
ســلوكيات  عــام  بشــكل  اuطفــال  بعــض  يظهــر  وأخيــًرا، 
ــر علــى  عدائيــة أو تفاعــل ســلبي والــذي بــدوره يمكــن أن يؤث
مــن حولهــم، وقــد يشــمل ذلــك أيًضــا الروبوتــات االجتماعيــة. 
أكثــر  خــاص  بشــكل  العدائيــة  الســلوكيات  بعــض  وتظهــر 
نوبــات  خــالل  بالتوحــد  المصابيــن  اuطفــال  بعــض  مــع 
انهيــار معينــة، ولضمــان أقصــى حمايــة للطفــل فــي حــال 
حــدوث تفاعــل ســلبي وعنيــف مثــل ضــرب الروبــوت مــن قبــل 
الطفــل، ســيكون الغطــاء الخارجــي للروبــوت مصنــوع مــن 
مــواد لينــة حتــى يمتــص أي مــن الســلوكيات غيــر المرغوبــة 
االنهيــار.  نوبــات  خــالل  للطفــل  أذى  أي  يســبب  ال  وحتــى 
اســتخدامات الروبــوت المقتــرح ليســت حصــًرا علــى اuطفــال 
جميــع  أيًضــا  تشــمل  أن  يمكــن  بــل  بالتوحــد  المصابيــن 

تعليميــة.  كأداة  اuطفــال 

اwبتكــار واحــةواحــة
اwبتكـار
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اwبتكــار واحــة

بطاقة تعريفية لمخترع

أ.د. حسام محمد يونس

أستاذ الصيدالنيات الحيوية وتكنولوجيا 

الصيدلة

مستشار نائب رئيس الجامعة للبحث 

والدراسات العليا - جامعة قطر

دكتور حسام: كيف تقدم نفسك لمجتمع جامعة قطر؟
في  وباحث،  كأستاذ  اuكاديمية  حقيبتي  إلى  باoضافة 
للبحث  الرئيس  لنائب  مستشارًا  أصبحت   2018 فبراير 
والدراسات العليا، وأعمل حالًيا على العديد من المبادرات 
من  العديد  في  وأعمل  وأترأس  للجامعة،  اoستراتيجية 
نائب  مكتب  في   التوظيف  لجنة  مثل  قطر  جامعة  لجان 
االعتماد  ولجنة  العليا  والدراسات  للبحث  الجامعة  رئيس 

المؤسسي بجامعة قطر.
جامعة  في  قدمتها  التي  االختراع  براءات  أهم  هي  ما 

قطر؟
منذ أن انضممت إلى جامعة قطر قدمت ومنحت براءتي 
اuولى  االختراع  براءة  تتعلق  المتحدة.  الواليات  في  اختراع 
من  جديدة  عائلة  باختراع   2016 عام  في  الممنوحة 
وتطبيقات  اuدوية  لتوصيل  للتحلل  القابلة  البوليمرات 
الجديدة،  و  الثانية  االختراع  براءة  أما  اuنسجة.  هندسة 
من  المبتكرة  المائية  غير  النانوية  بالجزيئات  فتتعلق 
اuروماتيز  لمثبطات  والتحكمي  المنتظم  التوصيل  أجل 
عالج  في  المماثلة  الفعالة  اuدوية  من  غيرها  و  الجلد    عبر 

السرطان.
كيف تعد جامعة قطر البيئة المالئمة لالختراع واالبتكار؟
تتمثل أفضل الطرق لتحفيز اuفكار الجديدة و العظيمة أن 
أفكارهم.  لتطوير  حقيقًيا  دعًما  و  فرًصا  المخترعون  يُمنح 
الجامعة  رئيس  نائب  ومكتب  قطر  جامعة  أن  وأعتقد 
ناحية  من  السخاء  غاية  في  كانا  العليا  والدراسات  للبحث 
الجامعة  في  اuعمال  وريادة  االبتكار  ودعم  البحوث  تمويل 
طوال العشر سنوات الماضية. وقد كان لي شرف اoشراف 
المباشر على تأسيس مكتب الملكية الفكرية في جامعة 
وتطوير  تخطيط  لدائرة  مؤسس  كمدير  عملي  أثناء  قطر 
البحوث في مكتب نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا 
خالل الفترة من 2016 إلى 2018. وتعتبر تلك خطوة كبيرة 
في إطار استراتيجية البحث 2018 - 2022 تجاه دعم ثقافة 

االبتكار في جامعة قطر والترويج لتسويق اختراعاتها.
كيف تمكنت من تطوير قدراتك البحثية لتصبح مخترًعا 

معروًفا؟
إجابة  إيجاد  على  قدرتنا  خالل  من  البحث  تأثير  قياس  يتم 
لسؤال أو حل لمشكلة ما. وقد كنت دائًما أتبع نهًجا يعتمد 
على زيادة قدرتي في جمع المعلومات حول الموضوع ذي 

البيانات  وتفسير  وتحليل  المعلومات  تلك  ومراجعة  الصلة 
التي تقودنا إلى حل قابل للتنفيذ. فهناك دائًما حاجة إلى 
الصبر والمثابرة عندما نريد أن يؤدي البحث إلى اكتشافات 
فوائد  ستحقق  االختراعات  أن  االعتبار  في  اuخذ  مع  جديدة، 

عندما تنتقل من عملية االبتكار إلى السوق.
للطالب  نصيحتك  هي  ما  الكبيرة  لخبرتك  وفًقا 

والباحثين ليصبحوا باحثين مميزين؟
يوجد في جامعة قطر العديد من الباحثين المميزين الذين 
ينبغي أن تفخر الجامعة بانتمائهم إليها. و تدور جل أبحاثهم 
حول التعامل مع المعضالت واuسئلة التي لم تتم اoجابة 
في  واالجتهاد  والنزاهة  والتفاني  المثابرة  أن  وأعتقد  عليها. 
العمل تمثل مفاتيح النجاح، وسيتم دائًما االعتراف بالجهود 
عن  وأفضليتها  البحوث  تلك  في  المخلصة  و  الحقيقية 

غيرها بغض النظر عن العقبات التي قد تواجهها.
ما هي أهمية االختراعات لتنمية المجتمع؟

لكي  وذلك  ل¡نسان  ا¤  من  هدية  تمثل  االختراعات 
أهم  إن  القادمة.  اuجيال  ويفيد  ويعلم  حياته  في  يتطور 
كبيًرا  تأثيًرا  تحدث  التي  تلك  هي  واالختراعات  االبتكارات 
تؤدي  التي  االختراعات  والمجتمعات.  اoنسانية  على 
والتعليم  الصحة  في  ن  �وتحس المفاهيم  في  ل  �تحو إلى 
ديمومًة  اuكثر  هي  المجتمعات  في  واالزدهار  واالقتصاد 

وطلبا في الوقت الحاضر.

واحــة
اwبتكـار
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طالبية

المهندس/ صالح مبارك آل ثانية - ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية،
كلية الهندسة - جامعة قطر

إشراف: أ.د. أحمد مسعود، العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا، كلية الهندسة
جامعة قطر 

مدى تأثير محطات الشحن السريع 
للسيارات الكهربائية على الشبكة 

الكهربائية الرئيسية

مشاريع

نبذة عن الطالب: صالح مبارك آل ثانية هو مهندس كهرباء حاصل على البكالوريوس من 
والكهرباء.  اwلكترونيات  هندسة  تخصص  في  الشرف  مرتبة  مع  البريطانية  كاردف  جامعة 

في  التعليمي  مشواره  لتكملة  2018م  عام  في  الهندسة  كلية  قطر/  جامعة  في  التحق 
تأثير  الماجستير  رسالة  عالجت  وقد  الكهربائية  الهندسة  تخصص  في  الماجستير  مرحلة 

محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية على شبكة الكهرباء الرئيسية. 

تدشين 400  عن  والماء (ترشيد)  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  إعالن  البحث:   وراء  الدافع 
محطة لشحن السيارات الكهربائية السريع بحلول عام 2022م.
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أهداف البحث:
دراسة الشحن العادي والشحن السريع للسيارات الكهربائية 
شبكة  على  التنسيق  بدون  الشحن  تأثير  ومدى  عام  بشكل 

الكهرباء الرئيسية.
الشحن المنسق وتوفير خطة الشحن في اuوقات المناسبة 

لتقليل فقدان الطاقة وتنظيم مستوى الجهد الكهربي.
اuماكن  واختيار  توزيع  خطة  وتوفير  المنسق  الشحن 
مستوى  وتنظيم  الطاقة  فقدان  لتقليل  للشحن  المناسبة 

الجهد الكهربي.
بين  اoضافية  للخدمات  واالقتراحات  الحلول  بعض  طرح 

المستهلك والشبكة الرئيسية مثل:
Vehi- الشبكة  إلى  المستهلك  من  الشحن  تبادل  (خدمة 

البطاريات  وتبديل   (Vehicle-to-home) خدمة   ،(cle-to-grid
)Battery Swapping)
المشاكل والحلول:

تؤثر  قد  مشاكل  وجود  تبين  المنسق  غير  للشحن  الدراسة  بعد 
على الشبكة وقد تؤدي إلى ضعف في اuداء وأيًضا قد تسبب 
لشبكة  أخرى  مشاكل  يسبب  قد  مما  متوقع  غير  حمل  زيادة 

الكهرباء الرئيسية.
وجود  حيث  من  المنسق  للشحن  منسقة  خطة  توفير  تم 
المحطة  ل  ومشغِّ المستهلك  بين  بالتواصل  تقوم  تقنية 
المحطات  بين  للتنسيق  الرئيسية  الشبكة  في  والمسؤولين 

وأوقات الشحن المتوفرة.
تم توفير الحلول واالقتراحات للخدمات اoضافية بين المستهلك 

والشبكة الرئيسية مثل:
Vehi- الشبكة  إلى  المستهلك  من  الشحن  تبادل  (خدمة 

البطاريات  وتبديل   (Vehicle-to-home) خدمة   ،(cle-to-grid
.)Battery Swapping)

الفرق بين الشحن العادي والشحن السريع:
نقاط  طريق  عن  المركبات  شحن  عن  عبارة  هو  العادي  الشحن 
الدراسات  حسب  يعتبر  والذي  المنازل  في  المتوفرة  الكهرباء 
السريع (11  بالشحن  مقارنًة  ساعة)   11 إلى  بطْي (6  شحن  هو 
االختالفات  أبرز  الخارجية.  المحطات  في  المتوفر  دقيقة)   30 إلى 
الكهربائية  السيارة  بطارية  شاحن  وجود  هو  النوعين،  بين 
(Electric Vehicle Battery Charger) داخل السيارة عند الشحن 
العادي وبسبب صغر المساحة المتاحة للشاحن فإنه يستقبل 
الشحن  في  أما  البيت  من  القادمة  الطاقة  من  محدودة  نسبة 
 (Electric Vehicle Battery Charger) الشاحن  يتوفر  السريع، 
الرئيسية  الشبكة  من  قادمة  أكبر  طاقة  ويستقبل  السيارة  خارج 

هو  كما  أسرع  وقت  في  السيارة  شحن  في  خاللها  من  ويقوم 
موضح في الشكل رقم 1.

الشبكة المستخدمة للتجارب هي IEEE 33 Bus system: عبارة 
المنزلية  االحمال  من  نقطة   (33) تمثل  كهربائية  شبكة  عن 

شكل )2(.

أهم النتائج:
يتم  عندما  أكبر  بصورة   (Power Losses) الطاقة  فقدان  يتم 
الشحن بالطريقة العادية بدون تنسيق مقارنًة بالشحن في ظل 
كهربائية  السيارات  شحن  تم  عندما  ذلك  وتبين  تنسيق  وجود 
في  موضح  هو  كما  للشبكة  الكلي  الحمل  من   50% بنسبة 

الشكل رقم 3.

الشكل (1): الفرق بين الشحن العادي والشحن السريع

الشكل (2): الشبكة المستخدمة للتجارب

صالح مبارك آل ثانية

الشكل (3): فقدان الطاقة للشحن العادي بدون تنسيق وبتنسيق باعتبار 
شحن سيارات كهربائية بنسبة تمثل %50  من الحمل الكلي.
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العادية  بالطريقة  الشحن  يتم  عندما  الكهربائي  الجهد  يقل 
شحن  باعتبار  تنسيق  وجود  في  منه  أكبر  بصورة  تنسيق  بدون 
سيارات كهربائية بنسبة تمثل %50  من الحمل الكلي كما هو 

موضح في الشكل رقم 4.

يتم  عندما  الكهربائي  الجهد  يبين  أدناه  السادس  الشكل 
باعتبار  السريع)  (الشحن  الخارجية  المحطات  خالل  من  الشحن 
الكلي  الحمل  من    50% تمثل  بنسبة  كهربائية  سيارات  شحن 

الشكل (5): فقدان الطاقة للشحن السريع بدون تنسيق وبتنسيق باعتبار 
شحن سيارات كهربائية بنسبة تمثل %50  من الحمل الكلي.

الشكل (4): الجهد الكهربائي للشحن العادي بدون تنسيق وبتنسيق 
الشكل (7): خدمة تبادل الشحن من المستهلك إلى الشبكة.باعتبار شحن سيارات كهربائية بنسبة تمثل %50  من الحمل الكلي.

الشكل (8): خدمة تبديل البطاريات السريعة.

تنسيق  بدون  السريع  الشحن  يتم  عندما  الكهربائي  الجهد   :(6) الشكل 
وبتنسيق باعتبار شحن سيارات كهربائية بنسبة تمثل % 50  من الحمل الكلي.

من  الشحن  يتم  عندما   (Power Losses) الطاقة  فقدان  يتم 
خالل المحطات الخارجية (الشحن السريع) باعتبار شحن سيارات 
وجود  ظل  في  الكلي  الحمل  من    50% تمثل  بنسبة  كهربائية 
تنسيق أو بدون تنسيق بين المستهلكين، مشغلين المحطات 
في  موضح  هو  كما  الرئيسية  الشبكة  في  والمسؤولين 

الشكل رقم 5.

المستهلكين،  بين  تنسيق  بدون  أو  تنسيق  وجود  ظل  في 
مشغلين المحطات والمسؤولين في الشبكة الرئيسية.

الخدمات اwضافية المقترحة والتوصيات:
 Vehicle) الشبكة  إلى  المستهلك  من  الشحن  تبادل  1-خدمة 

إلى  المركبة  من  الكهربائية  اuحمال  تبادل  وخدمة   (to grid
المنزل (Vehicle to home) كما هو موضح في الشكل رقم 7.

السيارات الكهربائية قد تمثل مصدرًا لتخزين للطاقة الكهربائية 
تعطي  فقد  فحسب  الشبكة  من  شحًنا  تأخذ  ال  قد  أنها  حيث 
وقد  السيارة  بطارية  داخل  كافي  شحن  وجود  حال  في  الشبكة 
 Voltage) أدائها  من  تحسن  أو  كفاءتها  استعادة  على  تساعد 
مساعًدا  مصدرًا  تكون  قد  أيًضا   .  (regulation& Load leveling
مكسب  على  الحصول  في  أو  الشحن  تكلفة  لتقليل  للعميل 

مادي من خالل عملية الشحن.
2-تبديل البطاريات السريعة (Battery Swapping) شكل )8(.

أهم مميزاتها:
شحن  من  الزائد  والحمل  الكهربائية  الطاقة  في  تحكم   -

السيارات الغير منسق
- شحن منسق ووقت أقل 

- صيانة سريعة وبطارية بفترة حياة أطول  
التوصيات:

اuطراف  جميع  بين  التواصل  نظام  بتطبيق  الدراسة  توصي 
ليتم  الرئيسية)  والشبكة  المحطة  مشغل  (المستهلك، 
أو  التقليدية  الطريقة  خالل  من  الشحن  يتم  عندما  التنسيق 
الشحن السريع لتفادي المشاكل المذكورة أعاله المترتبة على 
من  باالستفادة  الدراسة  توصي  كما  التنسيق.  بدون  الشحن 
المستهلك  من  الشحن  تبادل  خدمة  مثل  اoضافية  الخدمات 
تنظيم  في  تساعد  قد  التي   (Vehicle to grid) الشبكة  إلى 
كفاءتها  استعادة  في  الشبكة  ومساعدة  الطاقة  استهالك 

عندما يتم استخدامه في الوقت المناسب.
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طالبية

سلمى الهاجري
 طالبة دكتوراه، كلية ا�داب والعلوم - جامعة قطر

إشراف: د. طلعت عبد الفتاح، أستاذ مشارك باحث، مركز العلوم البيئية - جامعة قطر
عضو لجنة اwشراف: د. دونات أغوستي، عالم حشرات، متحف التاريخ الطبيعي في بيرن - سويسرا

44 نوًعا من أنواع النمل تسجل للمرة اuولى

وتُضاف لقاعدة بيانات التنوع 
البيولوجي في دولة قطر 

مشاريع

نبذة عن الطالبة:

العلوم  تخصص  والعلوم،  ا�داب  كلية  في  دكتوراه  طالبة 
البيئية والبيولوجية، موضوع رسالة الدكتوراه «التنوع البيولوجي 

Jنواع النمل في دولة قطر»، حاصلة على ماجستير العلوم البيئية 
«التغيرات  بعنوان  الماجستير  رسالة  وكانت   ،2013 قطر  جامعة  من 

الموسمية على التنوع البيولوجي والوفرة لـ الالفقاريات المتواجدة 
في بيئات متنوعة في دولة قطر». 
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أن حماية التنوع البيولوجي في دولة قطر يمثل جزًءا مهًما 
التنمية  استراتيجية  وكذلك   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  من 
الوطنية القطرية 2018 - 2020. وعلى الرغم من أن الحشرات 
اuنواع  ثراء  ناحية  من  تفوًقا  الكائنات  أكثر  أحد  عالمًيا  تعتبر 
بالحشرات  المتعلقة  المعلومات  أن  إال  النسبية،  والوفرة 
المعلومات  أن  كما  جًدا،  قليلة  قطر  دولة  في  عام  بشكل 
والدراسات عن النمل محدودة السيما في دولة قطر، حيث لم 
يسجل قبل هذه الدراسة سوى ستة أنواع فقط، في حين أن 
 300 عن  تزيد  العربية  الجزيرة  شبه  في  المسجلة  النمل  أنواع 
ل�نواع  العلمية  واuسماء   (2011 ورفاقه،  (كولنجوود  نوع 

المسجلة في دولة قطر هي: 

Brachyponera sennaarensis )Mayr, 1862), Campono-
tus maculatus )Fabricius, 1782), Cataglyphis nigra 

)André, 1881), Monomorium tumaire )Collingwood 
and Agosti, 1996), Trichomyrmex destructor )Jerdon, 
1851(, Trichomyrmex mayri )Forel, 1902(. )Wetterer, 
2013; Abushama, 1997; Abdu and Shaumar, 1985; 
Lush, 2009 and Sharaf et al., 2016).

المتعلقة  الدراسات  في  هائلة  فجوة  وجود  إلى  ذلك  يشير 
فإن  لذلك  قطر،  دولة  في  المتواجدة  النمل  أنواع  بمعرفة 
قائمة  وتوفير  عمل  هو  الدراسة  هذه  من  اuساسي  الهدف 
أنواع  وتصنيف  قطر،  دولة  في  النمل  uنواع  أولية  مرجعية 
باoضافة  (المورفولجية)،  التقليدية  الطرق  باستخدام  النمل 
الدراسة  هذه  أهداف  ومن  الجينية،  التحاليل  استخدام  إلى 
أيًضا معرفة أنواع النمل الدخيلة على دولة قطر، عالوة على 
ذلك، دراسة التنوع البيولوجي، والتوزيع المكاني للنمل في 
دولة  في  النمل  أنواع  عن  بيانات  قاعدة  توفير  وأخيًرا  الدولة، 

قطر لتكون أساسا لكل الدراسات المستقبلية. 

  تم خالل الدراسة جمع عينات النمل في الفترة من أبريل 2015 

باستخدام  متتالية،  سنوات  أربع  مدى  على   2019 أبريل  حتى 
الشفط  وجهاز  المباشر،  الجمع  منها  مختلفة  جمع  طرق  عدة 
جمع  تم  وقد  اuرضية.  المصائد  وأيًضا  والغربلة،  اليدوي، 
العينات من 43 موقًعا حول مناطق الدولة بناء على سهولة 
أو إمكانية الوصول إليها على سبيل المثال؛ حقل الدراسات 
إسباير،  حديقة  قطر،  جامعة  مزرعة  قطر،  جامعة  في  اuحيائية 
دخان،  العامرية،  والذخيرة،  الرويس  في  القرم  أشجار  غابات 
التنوع  مراعاة  مع  الفرس.  وروضة  البنانا،  جزيرة  لفان،  رأس 
الموجودة  البيئية)  (الموائل  ومنها  البيئات  جميع  اختيار  في 
(الروض)،  والمنخفضات  (البر)،  الصحاري  مثل  الدولة  في 
البيئات  من  الجمع  إلى  إضافة  والجزر.  الساحلية،  والمناطق 
والمتنزهات  والحدائق  كالمزارع  اoنسان  فيها  يتدخل  التي 
والمناطق الحضرية وذلك لمعرفة تأثير العامل البشري على 

تنوع النمل. 

 تم تصنيف كل عينة نمل تم جمعها خالل الدراسة، وتثبيتها 
وطريقة  كتاريخ  الجمع  عن  مختصرة  معلومات  وضع  مع 
خاصة  صناديق  في  العينات  تخزين  ثم  ومن  الجمع،  وموقع 
وندوات  مؤتمرات  في  وعرضها  بالعينات،  االحتفاظ  بغرض 

بحثية مهتمة بالبيئة سواء داخل دولة قطر أو خارجها.

عن  الدراسة  هذه  في  النمل  أنواع  تصنيف  تم  وقد  هذا، 
المعتمدة،  النمل  تصنيف  ودراسات  مصادر  استخدام  طريق 
اuنواع  مع  جمعها  تم  التي  اuنواع  مقارنة  طريق  عن  أيًضا 
الموجودة في المتاحف العالمية التالية في سويسرا: متحف 
التاريخ الطبيعي في بازل، متحف التاريخ الطبيعي في بيرن، 
ومتحف التاريخ الطبيعي في جنيف، حيث جرى فحص اuنواع 
في  الموجودة  اuنواع  مع  قطر  دولة  من  جمعها  تم  التي 
السنوات  خالل  السابق  في  جمعت  والتي  المتاحف،  تلك 
الماضية من شبه الجزيرة العربية، والشرق اuوسط. باoضافة 
إلى تصوير عينات النمل في معامل متحف التاريخ الطبيعي 

بعض أنواع النمل التي تم تسجيلها خالل الدراسة uول مرة في دولة قطر 
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فقد  مؤخًرا  جمعت  التي  العينات  أما  سويسرا،  في  بيرن  في 
تم تصويرها في مركز العلوم البيئية في جامعة قطر التابع 

لقطاع البحث والدراسات العليا.

وتثبيت  وفحص  جمع  تم  أنه  الدراسة،  هذه  نتائج  أهم  ومن 
سلمى  الباحثة  توصلت  قد  كانت  نملة،   6100 وتصنيف 
والتي  النمل  أنواع  من  نوًعا   44 تصنيف  إلى  خاللها  الهاجري 
لقاعدة  ستضاف  والتي  قطر  دولة  في  اuولى  للمرة  تسجل 
أن  ذكره  الجدير  ومن  الدولة.  في  البيولوجي  التنوع  بيانات 
شبه  مستوى  على  مرة  uول  تسجليهما  تم  نوعين  هناك 
الجزيرة العربية. وتنتمي اuنواع المصنفة إلى 44 نوًعا، التي 
فرعية  عائالت  أربع  تحت  تندرج  جنًسا،   21 إلى  بدورها  تنتمي 
رتبة  من   Formicidae هي  واحدة  عائلة  إلى  تنتمي  جميعها 
غشائيات اuجنحة Hymenoptera . في هذه الدراسة أيًضا تم 

قطر،  دولة  في  اuولى  للمرة  للنمل  جديًدا  جنًسا   16 تسجيل 
اuولى  للمرة  تسجيلها  تم  واحدة  فرعية  عائلة  إلى  باoضافة 

كذلك. 

 وترفع نتائج الدراسة الحالية أعداد أنواع النمل المعروفة في 
دولة قطر من ستة أنواع إلى 50 نوًعا. كما تشير النتائج اuولية 
أنواع  معظم  يشكل  (الغازي)  الدخيل  النمل  بأن  للدراسة 
النمل الذي تم جمعه خالل فترة الدراسة. باoضافة إلى ذلك، 
تم استخدام تقنيات التحليل الجيني على النمل وذلك للمرة 
الوراثية  المادة  استخالص  طريق  عن  قطر  دولة  في  اuولى 
للنمل، وذلك لتأكيد تصنيف أنواع النمل الذي تم بناء على 
الصفات الظاهرية (المورفولوجية) للنمل. ويذكر كذلك أنه 
بنسب  المورفولوجي  التنصيف  تأكيد  تم  الدراسة  هذه  في 

تزيد عن 95% .

تقنيات  استخدمت  النمل  لتواجد  المالئمة  البيئات  ولمعرفة 
المكاني  التوزيع  دراسة  في  الجغرافية  المعلومات  نظم 
أن  إلى  اuولية  النتائج  تشير  وعليه  الدولة،  في  النمل  uنواع 
معظم أنواع النمل تم جمعه من مناطق التجمع العمراني 
النتيجة  وهذه  العامة،  والمتنزهات  الحدائق  ذلك  في  بما 
(المصطنعة)  البيئات  هذه  توفره  لما  نظًرا  متوقعة  كانت 
فصل  خالل  خاصة  المختلفة،  النمل  uنواع  مناسب  ملجأ  من 

الصيف الحار.

في الختام، يمثل بحث الدكتوراه هذا، دراسة أساسية تحدث 
أنواع  معرفة  أهدافه  أهم  من  قطر.  دولة  في  اuولى  للمرة 
مما  الدولة،  في  بالنمل  الخاص  البيولوجي  والتنوع  النمل 
في  الفطرية  بالحياة  الخاصة  المعلومات  زيادة  إلى  يؤدي 
متابعة  من  المستقبل  في  الباحثين  ن  يُمكِّ كما  قطر.  دولة 
الدراسات البيئية المختلفة حول ديناميكية وبيئة وبيولوجية 

حشرات النمل في دولة قطر.

وأخيًرا، نظًرا إلى التطور السريع الذي تشهده الدولة، فإن من 
حول  شاملة  دراسة  إطالق  هي  الدراسة  هذه  توصيات  أهم 
الدولة،  في  وتوسعها  تكاثرها  ومدى  الدخيلة،  النمل  أنواع 
هذه  مثل  لوجود  السلبي  التأثير  دراسة  ضرورة  إلى  إضافة 

اuنواع على الحياة الفطرية في دولة قطر. 

مصائد النمل المستخدمة في الدراسة

الطالبة سلمى الهاجري أثناء الفحص المجهري للعينات
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طالبية

رلى الشامي
قسم الصحة العامة، كلية العلوم الصحية - جامعة قطر

إشراف: د. محمد فصيح العلم ، أستاذ مساعد في الصحة العامة ، كلية العلوم الصحية - جامعة قطر
المشرف المشارك: د. ماغي الحاج، العميد المشارك للشؤون اJكاديمية، كلية الصيدلة - جامعة قطر

دور صيادلة المجتمع

في رعاية مرضى االكتئاب

مشاريع

كلية  من  ماجستير  وطالبة  باحث  مساعدة  هي  الشامي  توفيق  رلى  الطالبة:  عن  نبذة 
العلوم الصحية تخصص الصحة العامة في جامعة قطر، وحاصلة على درجة البكالوريوس 

في الصيدلة من جامعة بيروت العربية، أتمت مناقشة رسالة الماجستير عام 2020، حيث 
قامت بإجراء دراسة مسحية بعنوان «دور صيادلة المجتمع في رعاية مرضى االكتئاب».
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قضية  تشكل  التي  العقلية  اuمراض  بين  من  االكتئاب  يعتبر 
صحية عامة مهمة على مستوى العالم، ويتميز بمشاعر الحزن 
والتي  قبل،  من  كانت  التي  باuنشطة  االهتمام  فقدان  أو   / و 
تستمر uكثر من أسبوعين متتاليين. يمكن أن يؤدي االكتئاب 
والجسدية  العاطفية  المشاكل  من  متنوعة  مجموعة  إلى 
باuعمال  القيام  على  الشخص  قدرة  من  يقلِّل  أن  ويمكن 
باهتمام  النفسية  الصحة  حظيت  قطر،  في  العادية.  اليومية 
أكبر من قبل السلطات الصحية القطرية في السنوات اuخيرة، 
حيث أظهر البحث الذي أجرته مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة 
النفسية،  اuمراض  في  كبيرة  زيادة  اuولية  الصحية  الرعاية 
يتم  قطر،  في  انتشارًا.  اuكثر  أنه  وجد  الذي  االكتئاب  بينها  ومن 
تشخيص االكتئاب بنسبة تصل إلى %13.7 من المرضى الذين 

يزورون مرافق الرعاية الصحية اuولية.
إما  اoرشادات  توصي  االكتئاب.  عالج  يمكن  الحظ،  لحسن 
أو  لالكتئاب  المضادة  اuدوية  أو  المعرفي  السلوكي  بالعالج 
يظل  ذلك،  ومع  االكتئاب.  وشدة  لمدة  وفًقا  االثنين  من  مزيج 
أكثر من نصف المرضى المصابين باالكتئاب دون عالج ويميل 
من  خوفهم  بسبب  العالج  طلب  تجنب  إلى  المرضى  هؤالء 
التشخيص،  تلقي  بعد  حتى  مجتمعهم.  قبل  من  وصمهم 
المضادة  اuدوية  وصف  يتم  الذين  المرضى  ثلثي  من  أكثر  فإن 
لالكتئاب لهم  يتوقفون عن عالجهم قبل اuوان دون استشارة 
العالية  االنتكاس  معدالت  إلى  بالتالي  يؤدي  وهذا  أطبائهم 

التي لوحظت في االكتئاب. 
لمضادات  الجانبية  ا�ثار  بشأن  قلقين  المرضى  يكون  ما  عادة 
فعالية  حول  وشكوك  خاطئة  مفاهيم  ولديهم  االكتئاب، 
العالج وحول الحاجة إلى تناول أدويتهم على النحو الموصوف، 
وقد أظهرت اuبحاث أيًضا أن المرضى المصابين باالكتئاب، من 
بين جميع المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ، معرضون 
بشدة للمواقف السلبية تجاه الصحة العقلية من مجتمعهم، 
عدة  الغربية  الدول  في  أجريت  التي  الدراسات  أظهرت  كما 
مثل  االكتئاب  لمضادات  المرضى  امتثال  لعدم  أخرى  أسباب 
العقلية  باuمراض  الالزمة  المعرفة  ونقص  اuطباء،  وقت  قلة 

لبعض مقدمي الرعاية الصحية اuولية.
توجيه  إلى  قطر  في  للصحة  الوطنية  االستراتيجية  دعت 
جانب  إلى  أفضل،  نفسية  صحية  رعاية  تقديم  نحو  الجهود 
معالجة وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية من خالل خلق 
الوعي، ورفع مستوى مهارات مقدمي الرعاية الصحية العقلية، 
والصيادلة  والممرضات  اuطباء  بين  التعاون  إلى  والدعوة 
اoكلينيكيين وغيرهم من الرعاية الصحية المتحالفة في مجال 

محاربة االكتئاب.
تحت  يعملون  قطر  في  مجتمعي  صيدلي   1200 حوالي  يوجد 
مظلة وزارة الصحة العامة، يمارس هؤالء الصيادلة في سالسل 
في  المنتشرة  بالتجزئة  البيع  وصيدليات  الخاصة  الصيدليات 
الخارجية  العيادات  صيدليات  إلى  باoضافة  قطر،  أنحاء  جميع 
للصيادلة  يمكن  والمستشفيات.  الصحية  المراكز  لعيادات 
المجتمعيين، الموجودين ضمن الرعاية الصحية اuولية، تقديم 

المشورة حول المرض وعالجه وإدارة الدواء.
في  خبراء  كونهم  إلى  «باoضافة  أنه:  الباحثة الرئيسية  تذكر 
هو  المجتمعيين  الصيادلة  في  المميز  الشيء  فإن  اuدوية، 
معرفتهم  تحسين  على  العمل  وإن  إليهم  الوصول  سهولة 
هذا  تجاه  السلوكية  ومواقفهم  االكتئاب  عالج  عن  العلمية 
المرض سيفتح اuبواب لمزيد من الدعم للمرضى المصابين 
مع  المتابعة  عن  يتخلفون  الذين  أولئك  وخاصة  باالكتئاب، 
العالج  نظم  بشأن  المشورة  طلب  في  ويفشلون  اuطباء 
بيانات  توجد  ال  قطر،  دولة  في   .» الصحية  الرعاية  مراكز  في 
في  المجتمعيين  الصيادلة  مساهمة  كيفية  حول  متاحة 
رعاية االكتئاب. وتفيد اuبحاث العلمية بأنه قد يكون صيادلة 
المجتمع فرصة عظيمة لم يتم استكشافها وتطويرها بعد، 
أظهرت  قطر  في  أجريت  التي  الدراسات  أن  من  الرغم  وعلى 
أن الصيادلة يلعبون دورًا محدوًدا ولديهم بعض المشاركات 
الدموية  واuوعية  القلب  وأمراض  السكري  مرض  إدارة  في 
الوضع  هو  ما  نعرف  ال  أننا  إال  التدخين،  عن  واoقالع  والربو 
يساهم  هل  االكتئاب.  مرضى  برعاية  يتعلق  فيما  الفعلي 
هذه  مدى  وما  االكتئاب،  رعاية  في  حالًيا  المجتمع  صيادلة 
ومن  كمرض،  االكتئاب  تجاه  مواقفهم  هي  ما  المساهمة؟ 
يمكن  الذي  الدور  تجاه  تصوراتهم  هي  ما  االكتئاب؟  مرضى 
يرونها  التي  العوائق  هي  ما  االكتئاب؟  رعاية  في  يلعبوه  أن 

ضد لعب مثل هذا الدور؟
وفي  العامة،  الصحة  في  الماجستير  في  رسالتها  سياق  في 
من  بحثية  دراسة  أجريت  اuسئلة،  هذه  كل  على  ل¡جابة  محاولة 
العامة  الصحة  في  ماجستير  طالبة  شامي،  رلى  السيدة  قبل 
والتي  قطر،  بجامعة  العامة  الصحة  قسم  في  باحث  ومساعد 

رلى الشامي
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أشرف عليها الدكتور محمد فصيح العلم (كلية العلوم الصحية، 
الدكتورة  عليها  اoشراف  في  وشاركت  العامة)  الصحة  قسم 

ماغي الحاج (كلية الصيدلة).
في  وربما  قطر،  في  أجريت  التي  اuولى  الدراسة  هذه  كانت   
المنطقة العربية، بهدف جمع آراء مجموعة متنوعة من الصيادلة 
الخاصة  المجتمعية  الصيدليات  في  أعمالهم  يمارسون  الذين 
المجتمع  صيادلة  أن  الدراسة  هذه  نتائج  أظهرت  وقد  قطر.  في 
في  المشاركة  من  جًدا  منخفضة  مستويات  لديهم  قطر  في 
رعاية االكتئاب. أفاد الصيادلة الذين شاركوا في الدراسة أنهم ال 
الدوائية  كاالستشارات  اuساسية  االكتئاب  عالج  خدمات  يقدموا 
لديهم  كانت  ذلك،  ومع  باالكتئاب.  المصابين  المرضى  وإدارة 
رعاية  في  يلعبوه  أن  يمكن  الذي  الدور  تجاه  إيجابية  أكثر  مواقف 
تناولها  التي  العوائق  من  العديد  أيًضا  النتائج  حددت  االكتئاب. 
داخل  خاصة  استشارات  منطقة  وجود  عدم  مثل  الصيادلة 
الصيدلية، ونقص التدريب الالزم حول االكتئاب وكيفية متابعة 
وتقديم النصائح لمرضى االكتئاب، وعدم الوصول إلى سجالت 

المرضى. 
المتخرجين  والصيادلة  اoناث  الصيادلة  أن  النتائج  أظهرت  كما 
منذ أكثر من خمس سنوات هم أقل مشاركة في رعاية االكتئاب 
المشاركة  معدالت  أن  أيًضا  الدراسة  وجدت  بنظرائهن.  مقارنة 
في رعاية االكتئاب كانت مرتبطة بشكل كبير بمواقف الصيادلة 
اoيجابية تجاه رعاية االكتئاب بشكل عام. تتوافق هذه النتائج مع 

دراسات أجريت في جميع أنحاء العالم.
أجرت مؤلفة هذه الدراسة مسًحا وطنًيا للصيادلة المجتمعيين 
منشورة  دراسات  على  بناًء  المسح  أداة  تكييف  تم  قطر.  في 
ولطبيعة  المجتمع  لطبيعة  مالءمة  أكثر  تصبح  لكي  مسبًقا، 
هيئة  أعضاء  قام  قطر.  في  المتبعة  الصيدالنية  الممارسات 
بجامعة  الصيدلة  وكلية  الصحية  العلوم  كلية  من  التدريس 
الصحة  وزارة  قدمت  منها.  والتحقق  اuداة  هذه  بمراجعة  قطر 

الصيادلة  بجميع  لالتصال  محدثة  بيانات  قاعدة  قطر  في  العامة 
على  اoنترنت  عبر  االستطالع  توزيع  تم  قطر.  في  المسجلين 
جميع صيادلة المجتمع في القائمة، خالل الفترة ما بين سبتمبر 
جيدة  نسبة  وهي   ،39% االستجابة  نسبة  بلغت   .2019 وديسمبر 
بشكل عام مقارنة بما هو موجود في الدراسات المشابهة حول 

العالم.
فريق  يعتقد  قطر،  في  الوطنية  الصحة  استراتيجية  مع  تماشًيا 
البحث أن هذه الدراسة تعمل على تحسين فهم الوضع الحالي 
أنه  كما  االكتئاب.  رعاية  في  الصيدلة  بممارسة  يتعلق  فيما 
لبعض  وكذلك  قطر،  في  العامة  الصحة  لوزارة  أدلة  قاعدة  يوفر 
مهم  هذا  العربية.  المنطقة  في  اuخرى  الصحية  الرعاية  أنظمة 
بشكل خاص نظًرا لوجود نقص في اuدلة على البحث المحلي 
حول ممارسة الصيدلة المجتمعية في مجال االكتئاب، وتحديًدا 
ذلك،  إلى  باoضافة  الخاص.  الصحية  الرعاية  بقطاع  المتعلقة 
توجد اختالفات عديدة في نظام الرعاية الصحية بين قطر والدول 

الغربية، حيث تم إجراء معظم اuبحاث حول هذا الموضوع.
رعاية  تجاه  ومواقفهم  معارفهم  تحسين  إلى  الصيادلة  يحتاج 
من  الموسعة  أدوارهم  uداء  التمكين  إلى  يحتاجون  االكتئاب. 
تحسين  أجل  من  العقلية  الصحة  على  بتدريبات  تزويدهم  خالل 
على  وبناًء  لديهم.  العار  وصمة  مستويات  وتقليل  معرفتهم 
السياسات  صانعي  من  إجراءات  التخاذ  حاجة  هناك  ذلك، 
تلبية  من  قطر  في  الخاص  الصحية  الرعاية  قطاع  يتمكن  حتى 
في  عليه  المنصوص  النحو  على   ، به  القيام  يعتزم  الذي  الدور 

استراتيجية الصحة الوطنية في قطر.
ممارسة  دفع  أجل  من  المبذولة  الجهود  كل  قطر  دولة  تستحق 
أفضل  تقديم  دعم  وبالتالي  الدولة،  في  اuمام  إلى  الصيدلة 

رعاية صحية لجميع سكان قطر.
تم تمويل هذا المشروع جزئًيا من خالل منحة داخلية من جامعة 

قطر، وتم تقديمه مؤخًرا للنشر في مجلة علمية مرموقة.
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بحثية

 د. هشام محمد قرشي
أستاذ العلوم الصيدلية بكلية الصيدلة -جامعة قطر

الخاليا الجذعية السرطانية 
والتلوث البيئي:

فهم جديد في تطور 
 مرض السرطان 

قضايا

احتل السرطان المرتبة الثانية على مستوى العالم في قائمة اJسباب الرئيسية للوفاة وذلك بحوالي 9.6 مليون حالة وفاة 
في عام 2018، والذي تُعزى إليه حالة وفاة واحدة من أصل 6 وفيات على مستوى العالم. وال يتسبب السرطان في الوفاة 

بشكل مباشر ولكن تصاحبه سلسلة من اJلم الهائل والضغط النفسي والمالي والتأثير سلبيًا على حياة المريض بشكل 
عام. وبالنسبة ل�ناث على وجه التحديد، يعد سرطان الثدي هو الورم اJكثر شيوعًا لدى النساء، حيث تم تشخيص 2.09 

مليون حالة إصابة بسرطان الثدي.
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ويعتبر السرطان مشكلة متنامية في قطر أيًضا، حيث يمثل 
اoصابة  نسبة  تبلغ  الدولة.   في  الوفيات  مجمل  من   10%

حاالت  إجمالي  من   39% حوالي  قطر  في  الثدي  بسرطان 
من  يقرب  ما  أعمار  وتتراوح  اoناث،  لدى  بالسرطان  اoصابة 
قطر  تقرير  أشار  سنة.   49  -  45 بين  النساء  تلك  من   16.2%

السرطان  أن  إلى  المعدية  غير  المزمنة  ل�مراض  التدريجي 
يمثل عبًئا كبيًرا على دولة قطر، فمع تقدم العمر وتزايد عدد 
المتوقع  من  حيث  بالسرطان،  اoصابة  مخاطر  تزداد  السكان 
عام  بحلول  قطر  في  بالسرطان  اoصابة  معدل  تتضاعف  أن 
تحقيق  في  قطر  على  عبًئا  بالتأكيد  سيشكل  ما  وهو   ،2030

يلزم  وبالتالي  النمو؛  في  االستمرار  الرامية إلى  أهدافها 
والحد  بالسرطان  اoصابة  خطر  لتقليل  فعالة  تدابير  تطبيق 
سكان  بين  عنه  الناتجة  الوفيات  معدل  وخفض  انتشاره  من 
المسارات  عن  أفضل  لمفهوم  الوصول  محاولة  تعتبر  قطر. 
االستراتيجيات  إحدى  من  اuورام  بنمو  المرتبطة  الجزيئية 
المتبناة للحد من معدالت اoصابة بالسرطان وتقليل معدل 
الوفيات الناجمة عنه وبالتالي تقليل التكلفة والعبء على 
في  مهًما  دورًا  تلعب  المسارات  هذه  وأن  السيما  الحكومة، 

بداية اoصابة بالسرطان وتطوره.
بما  المتاحة،  العالج  استراتيجيات  جميع  من  الرغم  على 
سوء  فإن   ، الكيميائي  والعالج  واoشعاع  الجراحة  ذلك  في 
العالج  ومقاومة  اoصابة  تكرار  معدل  وارتفاع  بالمرض  التنبؤ 
الثدي. لسرطان  لعالج  التحديات  من  تعد   الكيميائي 
ومقاومته  بالسرطان  اoصابة  لتكرار  الحديثة  النظريات  إحدى 
من  متجددة  صغيرة  فرعية  خاليا  وجود  الكيميائي،  للعالج 
جميع  وتقاوم  ثانية  مرًة  الورم  نمو  تحفز  السرطانية  الخاليا 
العالجات وتؤثر على الخاليا السليمة. تٌعرف هذه الخاليا ا�ن 
باسم الخاليا الجذعية السرطانية (CSCs) وتٌوصف بأنها البادئ 
وتمتلك  والنمو.  التنقل  على  بقدرتها  وتتميز  الورم  بإنشاء 
الجذعية  الخاليا  خصائص  نفس  السرطانية  الجذعية  الخاليا 
كروية  الشبه  الخاليا  تكوين  على  القدرة  مثل  السليمة 
لنشاط  العالي  والتعبير   ،(1 (الشكل  الثديية  والخاليا  للورم 
المقاومة  والبروتينات   (ALDH) اuلدهيد  هيدروجين  نازعة 
CD44+/ ل�دوية المتعددة والعديد من واِصَمة َسْطِح الَخلِيَّة

التوليد  شديدة  السرطانية  الجذعية  الخاليا  أن  كما   .  CD24-
ل�ورام؛ حيث يمكن ل 200 خلية فقط من CSCs بدء وتجديد 
يقرب  بما  مقارنة  العارية  الفئران  في  الثدي  بسرطان  اoصابة 
التعرف  تم  العادية.  السرطانية  الخاليا  من  خلية   20000 من 
على الخاليا الجذعية السرطانية في أنواع عدة من السرطان 
القولون  وسرطان  والمبيض  الثدي  سرطان  بينها  من 
أصبح  ثم،  ومن  والدماغ.  الدم  وسرطان  والرئة  والمستقيم 
مجموعات  على  القضاء  في  الفشل  أن  حالًيا  عليه  متفٌق 
النهائية  الفعالية  من  بشدة  يحد  السرطانية  الجذعية  الخاليا 
للعديد من عالجات السرطان الحالية، وبالتالي فإن التخلص 
لتحسين  اuهمية  بالغ  أمر  السرطانية  الجذعية  الخاليا  من 

نتائج العالج وتقليل فرص تكرار اoصابة واالنتكاس.

تٌعد الخاليا الجذعية السرطانية أهداًفا رئيسة للملوثات البيئية 
والمواد الكيميائية المسرطنة، حيث تتكون تلك الخاليا عند 
مثل  المسرطنة  والمواد  البيئية  للملوثات  المبكر  التعرض 
 (TCDD)  بنزو-بي-ديوكسين وثنائي  كلور  رباعي  2و3و7و8 

ذلك  ويسبب   ،(DMBA) انثراسين  بنز  ميثيل  ثنائي  و7و12 
تغييرات وراثية وجينية  عن طريق االرتباط  بمستقبل ُعصارِيٌّ 
وعند   ،(AhR) الهيدروكربوني  أريل  بمستقبل  يعرف  َخَلِوّي 
النواة  إلى   AhR ينتقل  البيئية،  الملوثات  بواسطة  التنشيط 
AhR- ثم يرتبط مجمع .(ARNT) النووي AhR ليرتبط بمترجم
منطقة  داخل  المحدد  النووي  الحمض  بتسلسل   ARNT

محفزة جينية ل�حياء الحيوية وهو ما يعرف بعنصر االستجابة 
 .(CYP1A1) للسيتوكروم  النسخي  الحث  إلى  يؤدي  مما 
للملوثات  الحيوي  التنشيط  في  مهًما  دورًا   CYP1A1 يلعب 
البيئية والمواد المسببة للسرطان وتحويلها إلى مستقلبات 
تساهمًيا  ترتبط  والتي  نهائية،  ومسرطنات  التفاعل  شديدة 
في  جينية  طفرة  حدوث  في  يتسبب  مما  النووي  بالحمض 

الخلية وبدء حدوث الورم (الشكل 2).
يقود الدكتور هشام محمد قرشي، أستاذ علم اuدوية والسموم 
بكلية الصيدلة جامعة قطر فريًقا بحثًيا مكوًنا من ثالثة باحثين 
هم: لبنى ثيراتشييل وشيرين حوراني وصباح اختر، لدراسة تأثير 
الخاليا  تطور  على  البيئية  والملوثات  السامة  للمواد  التعرض 
والمبيض.  الثدي  سرطان  من  كل  في  السرطانية  الجذعية 

الشكل (1) : سرطان الثدي وتكوين الخاليا الجذعية السرطانية

الشكل (2) : مسار أريل هيدروكربون/السيتوكروم (AhR/CYP1A1)  ( اختر 
وآخرون، 2020)
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الخاليا  خاللها  من  تتهرب  التي  ا�لية  فهم  إلى  الفريق  ويهدف 
الجذعية السرطانية من آلية الموت الطبيعي واالسستمرار في 
لمضادات  المقاومة  تسبب  وبالتالي  الذاتي،  والتجدد  النمو 
السرطان الكيميائية. تعمل المجموعة البحثية للدكتور قرشي 
هيدروكربون/ أريل  مستقبل  مسار  ووظيفة  دور  دراسة  على 
الجذعية  الخاليا  تطور  في   (AhR/CYP1A1) السيتوكروم 
السرطانية. حيث أفادت دراسة سابقة من مختبر الدكتور قرشي 
وآخرون،  (الضيفان  الجزيئي  السرطان  مجلة  في  المنشورة 
هيدروكربون/السيتوكروم  ل�ريل  الجيني  التعبير  أن   (2017

في  منه  السرطانية  الجذعية  الخاليا  في  أعلى  بنسبة  يظهر 
مستقبل  تنشيط  أن  كما  الجذعية.  غير  الثدي  سرطان  خاليا 
للملوثات  التعرض  خالل  من  هيدروكربون/السيتوكروم  أريل 
البيئية يؤدي إلى زيادة انتشار ونمو الخاليا الجذعية السرطانية 
بشكل  ارتبطت  التي  وواِصَمُة َسْطِح الَخلِيَّة  الذاتي  والتجدد 
إيجابي مع عدوانية مرحلة سرطان الثدي. تم إثبات دور التلوث 
إزالة  خالل  من  السرطانية  الجذعية  الخاليا  تطور  في  البيئي 
وتكاثر  نمو  يثبط  بشكل  هيدروكربون/السيتوكروم  أريل  تأثير 
الخاليا الجذعية السرطانية وانتشار خصائصها مثل التعبير عن 
ALDH اuلدهيد   هيدروجين  نازعات  CD44 و  مستضد  خاليا  دور 
بزيادة  هذا  ارتبط  وقد  للخاليا.  الورمي  السلوك  على  تؤثر  التي 
ل�دوية  السرطانية  الجذعية  للخاليا  الكيميائية  الحساسية 

المضادة للسرطان مثل دوكسوروبيسين.

على  البحثي  وفريقه  قرشي  الدكتور  النتائج  هذه  شجعت 
البشرية  الثدي  سرطان  لخاليا  بروتينية  تحليلية  دراسة  إجراء 
هيدروكربون/ أريل  مستقبل  بمحفز  عولجت  والتي   MCF-7

السيتوكروم، TCDD، لتحديد البروتينات الُمستهدة. أظهرت 
بروتيٍن   1500 من  يقرب  ما  على  واسع  تغيير  حدوث  النتائج 
حيث  تأثًرا  اuكثر  كان  الذي   BCL-2 بروتين  بينها  من  مختلٍف، 
زاد بأكثر من 1000 ضعف، مما يشير إلى دور محتمل لمسار 
من  ولمزيد  السرطانية.  الجذعية  الخاليا  عالج  في   BCL-2

مؤخًرا  قرشي  الدكتور  تلقى   ،BCL-2 مسار  تأثير  استكشاف 
الدولي  البحثي  للتعاون  المشترك  التمويل  من  منحة 
بكندا  ألبرتا  جامعة  في  القاضي  أيمن  الدكتور  مع   (IRCC)
حمد  مؤسسة  في  الدين  شهاب  الدكتور  مع  وبالتعاون 
أريل  مع  وتفاعله    BCL-2مسار اشتراك  في  للتحقيق  الطبية، 
السرطانية  الجذعية  الخاليا  في  هيدروكربون/السيتوكروم 
في  للمشروع  الرئيسية  اuهداف  وتتمثل  والمبيض.  للثدي 
تكاثر  في   - الخاليا  لموت  مضاد  -كمسار   BCL-2 دور  بحث 
والتجديد  والمبيض،  للثدي  السرطانية  الجذعية  الخاليا 
مستقبل  مسار  مع  وتداخله  الكيميائية  والمقاومة  الذاتي 
أن  الدراسة  هذه  أظهرت  هيدروكربون/السيتوكروم.  أريل 
خاليا  في  السيتوكروم  هيدروكربون/  أريل  مستقبل  تحفيز 
 in)  وفي حيوانات التجارب (in vitro) سرطان الثدي البشرية
ارتبط  والذي   ،  BCL-2 ل  الجيني  التعبير  زيادة  إلى  أدى   (vivo
كما  السرطانية.  الجذعية  الخاليا  ميزات  في  كبيرة  بتغيرات 
القدرات  تعدد  عوامل  تعبير  زيادة  إلى   BCL-2 تنشيط  أدى 
الخاليا  في  والورم  الطبيعية  الثديية  الغدد  أنسجة  في 
السرطانية وحيوانات التجارب. أهم هذه التائج هو ان تثبيط 
تنشيط  منع  فينيتوكالكس  عقار  خالل  من   BCL-2 بروتين 
لزيادة  أدى  مما  هيدروكربون/السيتوكروم  أريل  مستقبل 
الكيميائية،  والمقاومة  السرطانية،  الجذعية  الخاليا  انتشار 
الظهارية  الخاليا  في  الجنيني  والتحول  الورم،  وتشكيل 

الثديية.

د هذه الدراسة المجتمع العلمي  يأمل الفريق البحثي أن تزوِّ
الجذعية  والخاليا  السرطان  تطور  �ليات  أفضل  بفهم 
لمسارات  الدقيق  بالدور  معرفتنا  زيادة  خالل  من  السرطانية، 
الثدي  سرطان  في   BCL-2 و  هيدروكربون/السيتوكروم  أريل 
النتائج  على  إيجابي  بشكل  سينعكس  والذي  والمبيض 
أهداف  واكتشاف  العالج  ونجاح  السرطان  لمقاومة  الصحية 

عالجية جديدة.

د. هشام محمد قرشي وفريقه البحثي
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بحثية

د. جستن جنلجر
أستاذ باحث مشارك، معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 

المسحية - جامعة قطر

د. نورة الري 
مدير إدارة السياسات، معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 

المسحية - جامعة قطر

مشاركة المرأة في سوق العمل في 
دولة قطر:

دراسة مسحية لمعهد 
البحوث االجتماعية 

واالقتصادية المسحية

قضايا

في  رئيسية  دافعة  قوة  ليكون  عالية  خبرات  ذي  عمل  سوق  لتطوير  تهدف  سياسات  على   2030 الوطنية  قطر  رؤية  ترتكز 
مجتمع مزدهر ومستدام قائم على المعرفة. وتؤكد رؤية قطر 2030 على أهمية تنمية رأس المال البشري، وتشجع على نظام 
االحتياجات  تلبية  وكذلك  والمهنية،  التعليمية  تطلعاتهم  لتحقيق  الالزمة  المهارات  للمواطنين  يوفر  عمل  وسوق  تعليمي 
االقتصادية الحالية والمستقبلية. ولهذا الغرض، وضع صناع القرار في قطر مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها على 

رأس جدول أعمال السياسة، حيث تكون اJمثلة البارزة للقائدات في قطر بمثابة مصدر إلهام لآلخرين.
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المواطنين  من  لكٌل  الدعم  مستوى  فإن   ،(1) الشكل  في 
والمقيمين بعمل أحد أفراد اسرتهم من النساء خارج المنزل 

متشابه الى حد ما.

سوق  في  المرأة  لمشاركة  الدعم  نسبة  فإن  أخرى،  جهة  من 
العمل متفاوتة بين اoناث والذكور. حيث يوضح الشكل (2) 
يدعمون  الرجال  المشاركين  من   55% أن  حيث  التفاوت،  هذا 
المشاركات  من   82% مع  مقارنة  المنزل،  خارج  المرأة  عمل 
لمشاركة  والنساء  الرجال  دعم  مستويات  وتنطبق  النساء. 

دعمهم  نسب  على  عام  بشكل  العمل  سوق  في  المرأة 
العمل.  سوق  في  النساء  من  أسرتهم  أفراد  أحد  لمشاركة 
بين  االتجاهات  في  اختالف  أي  البيانات  تظهر  ال  أيًضا،  وهنا 
العام  وبشكل  القطريين.  وغير  القطريين  المشاركين 
يدعمون  والمقيمين  المواطنين  أن  الدراسة  أوضحت 
دعم  فأن  متوقع  هو  وكما  العمل،  سوق  في  المرأة  مشاركة 

اoناث أعلى من دعم الذكور.

تصورات دعم مشاركة المرأة في سوق العمل بين اJقران

إن أحد أبرز أهداف هذه الدراسة هو فهم اتجاهات الناس حول 
اتجاهاتهم  تتأثر  وكيف  العمل  سوق  في  المرأة  مشاركة 

سوق  في  المرأة  مشاركة  حول  التطورات  عن  النظر  بغض 
العمل، إال أنه ال يزال معدل الرجال القطريين قرابة ضعف نسبة 
لمسح  اuخير  التقرير  ففي  العمل.  سوق  في  القطريات  النساء 
هي  العمل  سوق  في  الرجال  نسبة  أنه  يتبين  العاملة  القوى 
%67، مقارنة بنسبة %37 فقط من عدد النساء(1). تكمن بعض 

المعوقات الهيكلية لمشاركة المرأة في سوق العمل في قلة 
المهارات  تطابق  عدم  العمل،  سوق  في  المناسبة  الوظائف 
أما  المعوقات.  من  وغيرها  التعليمية  والمؤهالت  المهنية 
لعمل  المجتمع  تقبل  حول  تتمحور  فهي  اuخرى  المعوقات 
المرأة، حيث أن شريحة من المجتمع ما زالت غير متقبلة لعمل 
مشاركة  حول  البعض  تحفظ  درجة  ولفهم  المنزل.  خارج  المرأة 
المرأة في سوق العمل فأنه من اuجدر تحليل نتيجة هذا التحفظ 
التغلب  في  تساهم  سياسات  لوضع  وذلك  المرأة،  عمل  على 

على المعوقات االجتماعية لعملها خارج المنزل.
المسحية  واالجتماعية  االقتصادية  البحوث  معهد  قام  ولهذا،   
وتقّيم  العام  الرأي  توجهات  تقيس  مسحية  دراسة  بعمل 
في  العمل  سوق  في  المرأة  مشاركة  تجاه  العامة  المواقف 
في  شارك  ولقد  المنزل.  خارج  المرأة  عمل  به  يقصد  ما  قطر، 
من  و889  القطريين  من  شخًصا   660 يقارب  ما  الدراسة  هذه 
المقيمين. وتشمل هذه المقالة أهم نتائج الدراسة المسحية(2).

الدعم العام لمشاركة المرأة في سوق العمل 
يدعم  القطري  المجتمع  بأن  الدراسة  أوضحت  عام،  بشكل 
حوالي  بشدة  أيد  حيث  العمل.  سوق  في  المرأة  مشاركة 
«يحق  التالية:  العبارة  على  والمقيمين  المواطنين  ثلثي 
أفاد  كما  ذلك»،  في  رغبت  إذا  المنزل  خارج  العمل  للمرأة 
موضح  هو  كما  للعبارة،  بموافقتهم  المشاركين  من   90%

Q1 2020 :حصاء، 2020، تقرير مسح القوى العاملةo1 -  جهاز التخطيط وا
2-  التقرير السياسات، المواقف العامة تجاه مشاركة المرأة في سوق العمل 

في قطر (يونيو، 2020) باللغة العربية واoنجليزي على الرابط اoلكتروني:
https://sesri.qu.edu.qa/static_file/qu/research/SESRI/documents/
Publications/20/Attitudes%20towards%20FLFP_EN_v3.pdf]. 
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65%68%66%

26%30%25%27%

غیر قطري قطري غیر قطري قطري

ة  التأیید بشكل عام                                                                       التایید في االسر               

أؤید بشدة  أؤید إلى حد ما ال أؤید إلى حد ما  ال أؤید بشدة 

55%

82%

54%

82%

38%

17%

35%

16%

انثىذكرانثىذكر

التأیید بشكل عام                                                                                   التایید في 
االسرة

أؤید بشدة  أؤید إلى حد ما ال أؤید إلى حد ما  ال أؤید بشدة 

الشكل (1): تأييد مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل عام وفي أسرة 
المستجيب، على حسب الجنسية

د. جستن جنلجر

الشكل (2): تأييد مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل عام وفي أسرة 
المستجيب، على حسب النوع
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أسرهم  في  السائد  االتجاه  أنه  يعتقدون  ما  حسب  على 
الدراسات  تبين  عام.  بشكل  والمجتمع  أصدقائهم  وبين 
أن  ل�شخاص  يمكن  أنه  اuخرى  الخليج  دول  في  السابقة 
يتأثروا بالتوجهات السلبية لعمل المرأة خارج المنزل، بحسب 
اuشخاص  وخصوًصا  المجتمع  وأفراد  أقرانهم  توجهات 
للرأي  كمرجع  يعتبرونهم  والذين  لهم  بالنسبة  المهمين 
فئة  أو  اuسرة  أفراد  أو  اuصدقاء  المثال:  سبيل  على  العام، 

عمرية معينة أو ”المجتمع“ بشكل عام.

وبالتالي، شمل المسح أسئلة طلبت من المشاركين تقييم 
أسرهم  وأفراد  أصدقائهم  اuقران:  من  مجموعات  ثالث  آراء 

و“المجتمع بشكل عام“. ويبين الشكل (3) هذه النتائج. 

ولقد برزت عدة استنتاجات من هذه الدراسة، أهمها، النتيجة 
اuولى أن اuفراد في قطر يعتقدون أن المجتمع ال يتقبل خروج 
المجتمع  توجهات  مع  يتعارض  وبشكل  العمل  إلى  المرأة 
اuصدقاء  إلى  ينظرون  حيث  االمر،  هذ  لقبول  يميل  الذي 
المرأة  لعمل  معارضة  أكثر  أنهم  على  والمجتمع  واuسرة 
خالل  من  استنتاجها  تم  التي  الثانية  والنتيجة  المنزل.  خارج 
النوع:  حسب  تختلف  اuقران  توجهات  أن  هي  الدراسة،  هذه 
اuسرة   ،(34%) اuصدقاء  أن  قطر  في  الذكور  يعتقد  حيث 
لمشاركة  دعًما  أقل   (38%) عام  بشكل  المجتمع  أو   ،(48%)
المرأة في سوق العمل، مقارنة بالنساء (%66، %69، و47% 
فجوة  هناك  أن  يرين  اoناث  أن  لوحظ  ثالًثا،  التوالي).  على 
شخصًيا  يعرفونهم  الذين  اuشخاص  بين  الدعم  في  نوعية 
في  عام،  بشكل  القطري  والمجتمع   - واuسرة  اuصدقاء   -
نظر  وجهات  مع  توافًقا  أكثر  المجتمع  أن  الذكور  يرى  حين 
موضح  هو  كما  وأخيًرا،  عام.  بشكل  وعائلتهم  أصدقائهم 
في الشكل 3، ال تختلف النتائج بشكل كبير بين المستجيبين 

القطريين وغير القطريين.

تعزيز سياسات التوزان بين العمل واJسرة

تضمن المسح بعض العبارات التي تقيس التوجهات العامة 
فيما يخص سياسات تحقيق التوازن بين العمل واuسرة، بما 
في ذلك توفر فرص التدريب المهني وتوفر الوظائف المرنة 
فيما  العام  الرأي  توجهات  فهم  أن  حيث  العامالت.  ل�مهات 

مشاركة  حالة  تفسير  في  سيساهم  السياسات  هذه  يخص 
ُسئل  التحديد،  وجه  على  قطر.  في  العمل  سوق  في  المرأة 
المشاركون عن مدى موافقتهم على العبارات التي تتعلق 
في  بما  المرأة،  عمل  فرص  على  العوامل  بعض  تأثير  بمدى 
اuجر،  مدفوعة  كافية  أمومة  إجازة  تضمن  سياسة  توفر  ذلك 

الوظائف المرنة، والبرامج التدريبية للمرأة في العمل.

السلبية  الصيغة  ذات  العبارة  مع  المشاركين  معظم  وافق 
بعض  يجبر  اuجر  مدفوعة  كافية  أمومة  إجازة  توفر  «عدم  أن: 
اuمهات على البقاء في المنزل عوًضا عن البحث عن عمل 
من   40% يقارب  ما  ما،  حد  إلى  وافق  الواقع  وفي  قطر».  في 
القطريات  النساء  من   42% المشاركين  القطريين  الرجال 
المشاركات أو وافقوا بشدة على هذه العبارة، وبغض النظر 

عن قطاع العمل سواء القطاع العام أو القطاع الخاص.

نوعية  بأن  المستجيبين  من  العديد  أفاد  المقابل،  وفي 
الوظائف المتاحة في سوق العمل تسهل التوازن بين العمل 
واuسرة للمرأة العاملة، كما أن فرص التعليم والتدريب للمرأة 

كافيه لتزويدها بالمهارات اuساسية في العمل.

توصيات السياسات 

نشر معلومات دقيقة عن توجهات الرأي العام اoيجابية نحو 
أجل  من  وذلك  قطر،  في  العمل  سوق  في  المرأة  مشاركة 

تصحيح المفاهيم الخاطئة حول تقبل المجتمع.

توعية الشابات القطريات بشكل خاص حول قبول المجتمع 
لمشاركة المرأة في سوق العمل بشكل كبير.

بين  للتوفيق  العامالت  ل�مهات  مرنة  وظائف  طرح 
خيارات  المثال،  سبيل  (على  والعمل  المنزل  مسؤوليات 
العمل الجزئي أو العمل المشترك أو خيارات ساعات العمل 

المخفضة).

أمومة  إجازة  بمنحهن  العامالت  اuمهات  دعم  مواصلة 
من  يتمكنَّ  حتى  اuقل،  على  أشهر   7 لمدة  اuجر  مدفوعة 

تحديد حجم اuسرة المناسب.

إعداد برامج إرشادية تهدف إلى إكساب المرأة العاملة مهارات 
تحقيق التوازن بين العمل واuسرة.
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انثى ذكرانثىذكرانثىذكر

ي االسرة                                             التایید ف                     التأیید بین األصدقاء    التأیید بشكل عام                                        

أؤید بشدة  أؤید إلى حد ما ال أؤید إلى حد ما  ال أؤید بشدة 

الشكل (3): تأييد مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل عام وفي اuسرة 
المستجيب، على حسب الجنس

مدفوعة  اuمومة  إجازة  كفاية  عدم  على  الموافقة  مستوى   :(4) الشكل 
اuجر، بحسب الجنسية والنوع
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بحثية

د. وائل الحاج ياسين و د. قينات حسين
مركز قطر للنقل والسالمة المرورية، كلية 

الهندسة - جامعة قطر

جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19): 

ا�ثار والتداعيات المستقبلية 
بشأن أنماط سلوكيات اJفراد 

المتعلقة بالتنقل في دولة قطر

قضايا

ووهان  مدينة   في   (19  - كوفيد   ) باسم  أيًضا  والمعروف  المعدي  المستجد  كورونا  فيروس  ظهر   ،2019 ديسمبر  شهر  في 
فرض  إلى  أدى  الذي  اJمر  وهو  العالم،  بلدان  من  كثير  في  كبيرة  بسرعة  الفيروس  تفشى  أشهر  عدة  غضون  وفي  الصينية، 
قيود صارمة على السفر والتنقل وأقرت إجراءات اwغالق المختلفة لمنع انتشار الفيروس. وفي هذا الصدد، فرضت الحكومة 

القطرية كذلك عدة قيود وإجراءات احترازية wبطاء معدالت انتشار الفيروس (كوفيد - 19) في البالد.
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اoصابة  لحاالت  الزمني  التسلسل   (1) الشكل  ويوضح 
االحترازية  والقيود  الوفيات  وأعداد   (19 (كوفيد  بالفيروس 
اuربع  والمراحل  القطرية  الحكومة  فرضتها  التي  المختلفة 
لرفع تلك القيود بشكل تدريجي بالتنسيق مع وزارة الصحة 
بالفيروس  اuولى  اoصابة  حالة  أن  بالذكر  وجدير  العامة. 
اoعالن  تم  بينما  فبراير   29 بتاريخ  تسجيلها  تم   (19 (كوفيد 
التي  اoصابات  عدد  إجمالي  عن   2020 أغسطس   31 في 
بلغت أكثر من 119 ألف حالة إيجابية منها 116 ألف تماثلوا 
الحكومة  أعلنت  وقد  المنية.  وافتهم   198 وحوالي  للشفاء 
القطرية عن حزمة قرارات لمواجهة وباء (كوفيد - 19) منها 
والخاصة  الحكومية  المدارس  كافة  في  الدراسة  تعليق 
العمل  نظام  وتطبيق  الجامعات  في  الدراسة  وتعليق 
بتحميل  مواطنيها  وإلزام  الوجه  أقنعة  وارتداء  بُعد  عن 
لفيروس  االنتقالية  السالسل  تتبع  أجل  من  «احتراز»  تطبيق 
جلف  (صحيفة  الصارمة  القيود  من  وغيرها  (كوفيد19-) 
 - اoلكترونية  قطر  حكومة  بوابة   ، ب   2020  ، أ   2020 تايمز 
القطرية  الحكومة  أن  أيًضا  باoشارة  وجدير   .(2020 حكومي 
بمواصلة  وسمحت  الدولة  في  الكامل  اoغالق  تفرض  لم 

اuنشطة المختلفة بشرط االلتزام بتطبيق القيود االحترازية.

فضًال  الحكومات  فرضتها  التي  االحترازية  القيود  أن  ويُالحظ 
أثرت   (19 اoصابة (كوفيد -  من  ل�فراد  الذاتية  المخاوف  عن 
بشكل كبير على أنماط حياة اuفراد بما في ذلك سلوكيات 
للعمل  التنقالت  في  ذلك  تجلى  بهم.  الخاصة  واuنشطة التنقل  البقالة  بمحالت  التسوق  وأنشطة  للدراسة  أو 

البدنية خارج المنزل وغيرها، وقد يرجع السبب في تغيير طرق 
االحترازية  القيود  تلك  إلى  اليومية  uنشطتهم  اuفراد  أداء 
المفروضة مما دفعهم إلى تغيير وسائل تنقالتهم وتقليل 
اoنترنت  عبر  التسوق  إلى  واللجوء  االجتماعية  تفاعالتهم 
البدنية  أنشطتهم  أنواع  وتغيير  التخزين  بغرض  التسوق  أو 

وإلغاء رحالتهم وغير ذلك كما هو موضح في الشكل (2).

والسالمة  للنقل  قطر  مركز  أجرى  اoطار،  هذا  وفي  لذا 
تأثيرات  في  البحث  بغرض  استقصائًيا  استبياًنا  المرورية 
اuفراد  سلوكيات  أنماط  على   (19 كورونا (كوفيد -  فيروس 
المتعلقة بالتنقل. تضمن االستبيان أسئلة تتعلق بأنشطة 
واuنشطة  التسوق  وأنشطة  الدراسة  أو  للعمل  اuفراد  تنقل 
 (19  - (كوفيد  جائحة  وأثناء  قبل  المنزل  خارج  البدنية 
في  التغيرات  بشأن  وتوقعاتهم  ل�فراد  المفضلة  والخيارات 
أنشطة التنقل اليومية في المستقبل. وتبين بعد استبعاد 
االستبيانات غير المكتملة البيانات والقيم الشاذة أن نسبة 
بلغت  قطر  في  المقيمين  من  االستبيان  في  المشاركين 

حوالي 404 منهم %63 ذكور و%36 إناث.

تنقل  أنشطة  في  الحاصلة  التغييرات   (3) الشكل  يُظهر 
البقالة  بمحالت  التسوق  وأنشطة  الدراسة  أو  للعمل  اuفراد 
(كوفيد  جائحة  وأثناء  قبل  المنزل  خارج  البدنية  واuنشطة 
أنواع  مختلف  في  حاًدا  هبوًطا  هناك  أن  منه  ويتضح   .(19  -
اuنشطة؛ حيث انخفضت نسبة أنشطة تنقل اuفراد uغراض 

الشكل (1): حاالت اoصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) 
وإجمالي عدد الوفيات حتى ا�ن في دولة قطر

الشكل (2): تأثيرات وباء كوفيد - 19 على حركة التنقل

د. وائل الحاج ياسين
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اuسبوع  في  نشاط   4.77 متوسط  من  الدراسة  أو  العمل 
يعزى  أن  ويمكن  فقط.  اuسبوع  في  نشاط   0.96 إلى 
السبب في ذلك إلى أن معظم المشاركين في االستبيان 
عبر  والتعلم  بُعد  عن  العمل  نظام  إلى  تحولوا   (73.3%)
اoنترنت خالل جائحة (كوفيد - 19)، وبالتالي ليست لديهم 
الدراسة.  أو  العمل  uغراض  بالتنقل  تتعلق  أنشطة  أية 
المشاركين  من   20% من  أكثر  أن  كذلك  النتائج  وكشفت 
مجموعات  في  التنقل  يفضلون  كانوا  ممن  االستبيان  في 
ومع عائالتهم قبل الجائحة (كوفيد - 19) قد اختاروا التنقل 
السماح  من  الرغم  وعلى  الجائحة.  تلك  خالل  بمفردهم 
البدنية  اuنشطة  وبممارسة  البقالة  محالت  من  بالشراء 
المختلفة مع مراعاة االلتزام بالقيود االحترازية المحددة التي 
فرضتها الحكومة القطرية، إال أن هذه اuنشطة قد انخفضت 
التسوق  أنشطة  نسبة  أن  فيالحظ  ملموسة.  بصورة  أيًضا 
في  نشاط   3.11 حوالي  من  انخفضت  البقالة  بمحالت 
نشاط   2.11 إلى   (19  - (كوفيد  وباء  تفشي  قبل  اuسبوع 

في اuسبوع خالل فترة الوباء. والحظنا أيًضا أن نسبة 35.1% 
بتغيير  قاموا  قد  االستبيان  في  المشاركين  إجمالي  من 
أماكن متاجر التسوق الخاصة بهم بسبب تفشي الوباء؛ إذ 
المحال  أو  المتاجر  أن  البعض  ذكرها  التي  اuسباب  بين  من 
الجديدة كانت أقل ازدحاًما وأقرب في المسافة وراعت اتخاذ 
مجموعة  توفر  إلى  باoضافة  الالزمة  االحترازية  التدابير  كافة 
الحظنا  فقد  ذلك،  إلى  باoضافة  بها.  المنتجات  من  متنوعة 
انخفاض نسبة اuنشطة البدنية خارج المنزل من 2.50 نشاط 
أغلبية  وأن  فقط  اuسبوع  في  نشاط   1.09 إلى  اuسبوع  في 
المشاركين في االستبيان الذين لديهم دخل عالي أو كانوا 
من  أكبر  بعدد  قاموا  الجائحة   فترة  خالل  بُعد  عن  يعملون 

اuنشطة البدنية.

ل�فراد  المفضلة  الخيارات   (4) الشكل  يُوضح  بينما 
وتوقعاتهم بشأن التغيرات في أنشطة التنقل اليومية في 
المستقبل، وقد أظهرت النتائج أن حوالي %31 من إجمالي 
العمل  مواصلة  في  يرغبون  االستبيان  في  المشاركين 
تبين  النتائج،  في  النظر  وإمعان  الدراسة  عقب  ثم  بُعد.  عن 
الجائحة  فترة  خالل  بُعد  عن  يعملون  كانوا  الذين  اuفراد  أن 
مؤهالت  لديهم  ممن  أو  خاصة  سيارة  يملكون  ال  الذين  أو 
بُعد  عن  العمل  يفضلون  دنيا  وظيفية  ودرجات  تعليمية 
في المستقبل. فضًال عن ذلك، يالحظ أن نسبة %65.7 من 
خاضوا  الذين  االستبيان  في  المشاركين  الطالب  إجمالي 
تجربة التعلم عن بعد عبروا عن مدى استفادتهم منها، ومن 
من  أكبر  بصورة  استفدن  قد  الطالبات  أن  لالنتباه  الملفت 
أما  الذكور.  من  بنظرائهن  مقارنة  اoنترنت  عبر  التعلم  تجربة 
فيما يتعلق بأنشطة التسوق عبر اoنترنت والتسوق بغرض 
التوالي  على  و31.4%   23.8% حوالي  فيفضل  التخزين، 
في  بذلك  القيام  االستبيان  في  المشاركين  إجمالي  من 

المستقبل بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيد - 19).

جراء  المفروضة  االحترازية  القيود  أن  أيًضا  اoشارة  تجدر 
المجال  أفسحت  قد   (19  - (كوفيد  كورونا  وباء  تفشي 
بُعد  عن  الدراسة  أو  العمل  بأنشطة  للقيام  اuشخاص  أمام 
والتسوق عبر اoنترنت أو التسوق بغرض التخزين مما ساعد 
على تقليل االزدحام المروري والحد من التلوث.  وقد أظهرت 
الطرق  أن  أكدوا  فيه  المشاركين  معظم  أن  االستبيان  نتائج 
هو  (كما  الجائحة  فترة  خالل  أماًنا  وأكثر  ازدحاًما  أقل  كانت 
السياسات  لواضعي  يمكن  لذا،   .(5 الشكل  في  موضح 
الفرصة  هذه  واستغالل  االعتبار  في  هذا  االستبيان  نتائج  أخذ 
الصلة  ذات  المؤسسات  أو  الجهات  مع  التعاون  أجل  من 
oعادة هيكلة أنماط العمل بعد انتهاء الجائحة واالستفادة 
حالة  في  للموقف  إدارة  وحسن  بحنكة  التعامل  في  منها 
تفشي الوباء مرة أخرى في المستقبل (أي: الموجة الثانية 
النفقات  من  والتقليل  جهة  من  كوفيد-19)  من  المتوقعة 
غير المباشرة uصحاب العمل والمؤسسات من جهة أخرى؛ 
وكذلك هذا من شأنه أن يقلل من التنقالت التي يتم القيام 

بها ومن ثم الحد من االزدحام المروري على الطرق.
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)19 - دكوفی(انخفاض نسبة القیادة بطریقة متھورة أثناء جائحة كورونا  .1

حةأثناء الجائ) قلة الحوادث المروریة(نسبة األمان على الطرق . 2

قلة االزدحام المروري أثناء الجائحة. 3

الشكل (3): أنشطة التنقل المختلفة أسبوعًيا قبل وخالل جائحة كورونا 
(كوفيد - 19) 

الشكل (5): آراء الجمهور بشأن الحركة المرورية على الطرق خالل فترة الجائحة.

الشكل (4): النسب المئوية للخيارات المفضلة ل�فراد المتعلقة 
بممارسة اuنشطة المختلفة
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بحثية

د. دونغ سوك هان
أستاذ مشارك باحث، مركز المواد المتقدمة - جامعة قطر

طريقة مبتكرة ومتكاملة 
لمعالجة أمن المياه والطاقة 

والغذاء في آن واحد

قضايا
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لالحتياجات  ماسلو  مثلث  أساس  والماء  الغذاء  يشكل 
البشرية في الوقت الحاضر، وترتبط حياة اoنسان باالستخدام 
كافة  في  للمساعدة  اoلكترونية  واuجهزة  للمعدات  المفرط 
جوانب الحياة. على الصعيد العالمي، يزيد استهالك الطاقة 
المعتمد على الوقود اuحفوري من الضغط على الحكومات 
االحتياطيات  أن  حيث  المتجددة،  الطاقة  مصادر  نحو  للتحرك 
ثاني  مستويات  من  يزيد  لها  الكثيف  واالستخدام  تستنفد 
تغير  إلى  يؤدي  مما  الجوي،  الغالف  في  الكربون  أكسيد 
المناخ. ولهذا، تبحث جميع الحكومات في سبل تأمين ثالثي 
العمليات  هذه  أن  حيث  لمواطنيها  والغذاء  والطاقة  المياه 
الخامس  بعد  أنه  ونالحظ  رابطة،  في  وتعمل  متصلة  الثالث 
من يونيو 2017، أصبح أمن الماء والطاقة والغذاء على رأس 
أولويات دولة قطر. وقد تجلى ذلك في خطاب اuمير في 21 
سكانها  دعا  الذي  الحصار،  من  وجيزة  فترة  بعد   ،2017 يوليو 
إلى الدفاع عن سيادة واستقالل البالد والعمل على ازدهارها.

يعتمد الناتج المحلي اoجمالي لدولة قطر بشكل كبير على 
اuنشطة الصناعية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي والنفط 
من االحتياطيات بما يتوافق مع االقتباس الشهير، «كل شيء 
يأتي بتكلفة»، وتسبب عملية استخراج النفط ومعالجته تولد 
الكبريتية  والغازات  الكربون  أكسيد  ثاني  من  كبيرة  كمية 
مثل  لمعالجة  البيئة  مهندسو  يعمل  لذلك  للبيئة،  الملوثة 
هذه الغازات للحد من انبعاثها كلًيا. ومع ذلك، فإن الحد من 
االنبعاثات من خالل استخدام مثل هذه الغازات في نتائج ذات 
قيمة مضافة بدًال من التخلص منها هو الحل اuفضل واuكثر 

استدامة.

سيما  ال  شديًدا،  الجائر  الحصار  تأثير  كان  أخرى،  ناحية  من 

دولة  كانت  السابق،  في  والمائي.  الغذائي  اuمن  على 
التي  الغذائية  والمستلزمات  المواد  على  كثيًرا  تعتمد  قطر 
العربية  المملكة  مع  المفتوحة  حدودها  عبر  توريدها  يتم 
إلى  حاجتها  قطر  دولة  أدركت  اليوم،  ذلك  بعد  السعودية. 

شكل (1): رسم تخطيطي للحل المتكامل المقترح

د. دونغ سوك هان وفريقه البحثي
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جانب  إلى  الماشية  وتربية  والبستنة  الزراعية  الحقول  امتالك 
تعاني  دولة  باعتبارها  المقترحة  الجديدة  المرافق  من  العديد 
الدولة  تنتج  لذا  الفوري،  لالستخدام  الصالحة  المياه  ندرة  من 
عملية  عبر  البحر  مياه  تحلية  طريق  عن  النظيفة  مياهها 
ومن  للطاقة.  الكثيف  االستهالك  ذات  العكسي  التناضح 
ثم، من الضروري إيجاد طرق بديلة لري اuراضي الزراعية لجعل 

المنتجات الطازجة مفيدة اقتصادًيا وأكثر قابلية للحياة.

تحديات  على  للتغلب  متكامًال  حًال  هنا  البحث  فكرة  وتقترح 
دولة قطر، بما في ذلك الحصار، وتغير المناخ، واuمن المائي، 
هو  كما  متكامل  تصميم  في  ويتمثل  البيئي.  والتلوث 
موضح في الشكل التخطيطي رقم 1، وقد ُدعم البحث من 
.(NPRP 9 دورة) قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

 

تعمل  ثابتة  عمليات  ثالث  المتكامل  التصميم  ويستخدم 
بشكل انسيابي، في البداية، يتم استخدام الغازات الكبريتية 
يعمل  ثم   ،(SBSS) الكبريت  على  تعتمد  بذور  محاليل  oنتاج 
غاز  لتوليد  الكهروكيميائي  النظام  في  كإلكتروليت   SBSS

االنبعاثات،  من  خالًيا  نظيًفا  وقوًدا  يعتبر  الذي  الهيدروجين 
مياه  إلى  الوصول  السهولة  فمن  جزيرة  شبه  قطر  ولكون 
 SBSS لتخفيف  اuمامي  التناضح  عملية  فإن  لذلك،  البحر، 
باستخدام تدفق المياه العالي من مياه البحر هو حل مناسب، 
وتعتبر تقنية التناضح اuمامي أقل استهالًكا للطاقة وتعمل 
ومحلول  البحر  لمياه  مماثلة  مصنعة  مياه  مع  جيد  بشكل 
 SBSS استخدام  يتم  وبالتالي  التوالي.  على  المركز،   SBSS

المخفف الغني بالمغذيات كسماد مذاب من أجل الري.

يشمل  الذي  التجريبي  العمل  نظام   (2) الشكل  يوضح 
في  المتكامل  المقترح  النظام  لدراسة  الثالثة  المكونات 

.(CAM) معمل مركز المواد المتقدمة

المثلى،  الظروف  في  يعمل  الذي  النظام  أظهر  باختصار، 
وذلك باستخدام أقطاب مصفوفة اuنابيب النانوية منخفضة 
التيتانيا ككاثود (قطب سالب)  لتطور الهيدروجين الضوئي 
ظروف  ظل  في  تقييمه  عند  ممتاًزا  أداًء  الكهروكيميائي؛ 
المياه  من    45% استخالص  تم  وبالمثل،  الكرونومبيرومتر. 
بعد 24 ساعة من التناضح اuمامي من المياه المالحة، بتركيز 
يعادل (1M) من محلول SBSS. باoضافة إلى ذلك، تم تقييم 
نمو  تقييم  خالل  من  الري  في  المخفف   SBSS محلول  قدرة 
أظهرت  حيث  للرقابة.  خاضعة  ظروف  ظل  في  الريحان  نبات 
النتائج أن معدل نمو النبات كان أعلى مع استخدام محلول 
هو  كما  العادية،  المياه  مع  مقارنة  كسماد  المخفف   SBSS

موضح في الشكل (3). كنتاج للبحث المقترح، وتأكيًدا على 
في  بحثية  أوراق  تسع  نشر  تم  فقد  المقترح  التصميم  كفاءة 

مجالت علمية مرموقة بإجمالي عوامل تأثير 77.74.

(CAM ) شكل (2): نظام العمل التجريبي في معمل مركز المواد المتقدمة

FDFO: Fertilizer-drawn Forward Osmosis, PEC: Photoelectrochemical process.

شكل (3): صورة فوتوغرافية لنمو نبات الريحان بعد 3 أشهر، على اليسار 
استخدم محلول SBSS مخفف للري كسماد، وعلى اليمين تم استخدام 

الماء فقط للري.
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بحثية

أ. د حميــد قوفـــي
أستاذ الحديث وعلومه، كلية الشريعة والدراسات 

اwسالمية - جامعة قطر

المنهج النقدي الحديثي 
والمرويات التاريخية

مقاالت

إن من قيم اwنسان المتجذرة في الوعي االجتماعي أنّه ال يجوز أن ينِسَب أحٌد لغيره ما لم يقْلُه أو لم يفعْلُه، وإّن منها أال يقبَل 
حديٌث عن ا�خر دون تثبٍت فيه. ولقد أرسى المنهُج العلمي هذه الحقيقة، فال شيء يقبل باالدعاِء ولو كثُرَ ناقلوه، وال شيَء 
يصح بالمزاج العقلي أو النفسي إال بحجة ولو عُظَم في العين مّدعوه. هكذا هي المنهجية العلميّة فيما يُنقل ويُقال؛ لذا 
وجدنا الحكمة الشهيرة تقول: «إذا كنَت مدعًيا فالدليل، وإذا كنت ناقًلا فالصحة»، ثم طرحت سؤاال: هل هناك ما ال يحتاج إلى 
بال توثيق- مهما كان موضوعه- يقبل ويكتسب قيمًة ومصداقية؟ إن الموضوع الذي أود البحث  هذه المنهجية؟ وهل خبرٌ 
فيه في هذه الورقات ال يخرج عن هذا الغرض، ولقد استوقفتني أسئلٌة لبعِض الطالب وبعض زمالئي من أساتذة التاريخ فيما 
النّقاد  المحدِّثين  منهج  تطبيق  يلزم  هو: «هل  والملح  اJساس  والسؤال  وغيرها.  السيرة  أخبار  من  التاريخية؛  بالروايات  يتعلق 

على المرويات التاريخية؟ وكيف نتعامل مع اJخبار التاريخية المروية في تراثنا؟».
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وخطتي في هذا الجواب بإيجاز كما يلي: 
ما  بها  وأعني  التاريخية،  بالمرويات  المقصود  ابتداًء -  بينُت - 
أخبار  من  جرى  ما  فيها  فيدخل  قبله،  ال  اoسالم  فترة  في  كان 
السيرة والخلفاء والصحابة، وما كان من حوادث في عصر بني 
عند  التاريخ  أهميَة  بينت  ثم  ذلك.  آخر  إلى  العباس  وبني  أمية 
المحدثين واعتناَءهم به، ثم حددُت الخطة، وركزت على بيان 
تسعة شروط لقبول الخبر التاريخي والرواية التاريخية، مع ذكرِ 
جملٍة من اuمثلة الموضحة لذلك، ثم بينُت موقَف المحدثين 
وضابَط  التاريخية  المرويات  وسائر  النبوية  السيرة  مرويات  من 
 - الضعيفة  اuحاديث  في  علمية  رؤية  ببيان  وأتبعته  ذلك، 
المنتشرة بين الناس - الدالِة على نوِع نقٍص في النبي صلى 
ا¤ عليه وسلم، كيف يكون التعامل معها، وفي آخر المقالة 
نقد  في  خلدون  ابن  العالمة  منهج  عن   - استطراًدا   - تحدثُت 

المرويات مع مناقشة رأيه بإيجاز. 
أهمية  عن  تحدثت  المحوري،  السؤال  هذا  عن  الجواب  وقبل 
العلم بالتاريخ عند المحدثين، ومكانته في الدراسات الحديثية، 
المحدثين،  عند  أصيل  فن  التاريخ  معرفة  أن  يخفى  ال  فإنه 
تمحيص  في  واستعملوه  مبكر،  وقت  في  فيه  صنفوا  وقد 
الروايات، ومعرفته سبيل إلى الوقوف على الخطأ في الروايات 
والمنقطع  الروايات  من  الموصول  ولتمييز  فيها،  والكذب 
منها، ولمعرفة اuسماء وما يشتبه فيها ونحو ذلك. وقد رسم 
للمحدثين  العام  المنهج  ا¤ -  رحمه  الثوري -  سفيان  اoمام 
في ذلك في قوله: (لما استعملوا لنا الكذب استعملنا لهم 
أحمد  البغدادي،  الخطيب  الرواية،  علم  في  [الكفاية  التاريخ). 
الشيخ  اتهمتم  (إذا  غياث:  بن  حفص  وقال  ص119]،  علي،  بن 
احسبوا  (يعنى  البغدادي:  الخطيب  قال  بالسنَّيـِْن).  فحاسبوه 

سّنُه وسّن َمن َكَتب عنه). [المصدر السابق، ص120]. 
ووضحت أن من شرط النقد الحديثي عند المحدثين أن يكون 
الناقد ذا دراية بمجموعة من العلوم المتعلقة بالرواة لها صلة 
وأنسابهم،  ووفياتهم  مواليدهم  الرواة:  تواريخ  ومنها:  بالتاريخ 
من  اختالط  تواريخ  ومواطنهم،  رحالتهم  ومعرفة  ومذاهبهم، 
أو  اختالطهم  قبل  عنهم  أخذوا  من  وأسماء  منهم،  اختلط 
تفحصهم  وشدة  لدقتهم  المحدثين -  النقاد  وجدنا  بل  بعده؛ 
أو  المدينة  هذه  الراوي  هذا  دخل  مرة  كم   - مثال   - يذكرون   -
تلك؟ وفي أية سنة كانت قدمُته اuولـى، ومتى كانت الثانية؟ 
والرجال،  التاريخ  في  مصنفاتهم  هذا  لكل  ويشهد  وهكذا. 
الفسوي،  سفيان  بن  ليعقوب  والتاريخ  المعرفة  ذلك:  ومن 
خياط،  بن  خليفة  وطبقات  سعد،  البن  الكبرى  والطبقات 
والتاريخ الكبير للبخاري، وتاريخ اuمم والملوك لمحمد بن جرير 
عساكر،  ابن  تاريخ  البغدادي،  للخطيب  بغداد  تاريخ  الطبري، 
الكامل في التاريخ البن اuثير، وتاريخ اoسالم للذهبي، والبداية 
ال  كما  المحدثين -  من  هؤالء  وكل  الخ.  كثير...  البن  والنهاية 

يخفى.
أحداث  من  جرى  فيما  اuصل  أن  ووّضحت  الجواب،  حررت  ثم 
المعروف،  الحديثي  النقد  بمنهج  فيها  التعامُل  يلزم  السيرة 
فيشترط  العقدية،  أو  الشرعية،  باuحكام  يتعلق  فيما  وذلك 
من  والخلو  االتصال،  مع  وضبطهم  الناقلين،  عدالة  حينئذ 
خبرٍ  كل  في  الحال  وكذا  العلة،  أو  بالشذوذ  عنه  المعبر  الخطأ 

على  بالحكم  تعلق  له  أو  والعقائد،  الشرعية  باuحكام  يتعلق 
بالدليل.  الجرح  يثبت  حتى  الستر  اuصل  uن  والرجال؛  الرواة 
فليس بالظنون تهدر مكانة الرواة والرجال. وما ليس له تعلق 

بذلك، فإنه يُتسامح فيه بشروط وهي: 
1- أال يكون الخبر من رواية كذاب أو متروك.

2- أن يكون له إسناد في الكتب المعتبرة.

3- أال يكون منكًرا من جهة المعنى نكارة ظاهرة.

4- أال يثبت فيه الخطأ ثبوًتا علمًيا.

ثبت  إذا  سيما  ال  أكثر،  أو  مجهول  طريق  من  مروًيا  يكون  أال   -5

خالفه.
6- أال تقع فيه مخالفة صريحة للتاريخ، أو لوقائع التاريخ الثابتة.

نُسب  فيمن  يقدح  باطل  على  يدل  ما  الخبر  في  يكون  أال   -7

إليه.
مخالًفا  الخبر  ويكون  الخصم،  رواية  من  إال  الخبر  يُعرف  أال   -8

uصول المنسوب إليه أو لمذهبه الذي عاش به.
9- أال يكون الخبر مخالًفا للواقع المشهود.

لتلك  التمثيل  مع  بالتفصيل  المسائل  هذه  أوردت  هذا،  وبعد 
الشروط  من  شرط  فيها  اختل  التي  التاريخية  واuخبار  المرويات 
المقصود  المعنى  استيعاب  إلى  أقرب  هذا  uن  المذكورة؛ 

وتثبيته.
وخلصت إلى خاتمة، أوجزتها في نقاط:

التاريخية  المرويات  مع  التعامل  في  المحدثين  منهج  دقة   -1

كان  منهجهم  وأن  وغيرها،  النبوية  السيرة  أخبار  من 
موضوعًيا وعقالنًيا.

النقدي  المنهج  استعمال  فيه  يلزم  ما  بين  البحث  فرّق   -2

الحديثي، وما ال يلزم فيه ذلك. 
العلمية  الشروط  إحصاء  في  معرفية  مقاربة  البحث  قّدم   -3

مشفوعة  شروط  تسعة  فذكر  التاريخية،  المرويات  لقبول 
باuمثلة من المصادر اuصلية.

العملّية  في  يعتمدوا  لم  المحّدثين  أّن  على  البحث  أّكد   -4

ذلك  مع  مارسوا  بل  فقط؛  اoسناد  في  النظر  على  النقديّة 
نقد المتون والنظر في الدالالت.

الضعيفة  السيرة  أخبار  عن  الكالم  البحث،  إضافات  ومن   -5

ضعًفا يسيًرا، التي تدّل على نوع نقص في شخص النبي 
التساهل  يجوز  ال  النوع  هذا  فإّن  وسلم،  عليه  ا¤  صلى 
اuخبار  في  بالتساهل  القائلة  القاعدة  عن  خارج  وهو  فيه، 

الضعيفة في السيرة النبوية.
العالمة  نظرية  نقد  إلى  الباحث  تعرض  البحث  خاتمة  وفي   -6

ابن خلدون النقدية للحديث النبوي، وبين أن منهج المحدثين 
مراعاة  مع  والمتن  السند  نقد  اuركان:  متكامل  منهج 

المطابقة على طريقة العالمة ابن خلدون - رحمه ا¤.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

@انظر: مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 14، العدد 2، ربيع 
www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/) 2017م  ديسمبر  1439ه/  اuول 
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طريقة مبتكرة اللتقاط ثاني 
أكسيد الكربون ومعالجة 

النفايات الصناعية 
أ.د. مفتاح النعاس
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فعالة  طريقة  الكربون  أكسيد  ثاني  التقاط  تقنية  تعتبر 
من  التقليل  في  وتسهم  الكربونية،  االنبعاثات  من  للحد 
المعدنية  الكربنة  وتعّد  العالم.  في  الحراري  االحتباس  تأثير 
وتتضمن  الكربون،  أكسيد  ثاني  التقاط  تقنيات  أهم  من 
مثل  نشطة،  قلوية  عناصر  مع  الكربون  أكسيد  ثاني  تفاعل 
ويمكن  صلبة.  كربونات  oنتاج  والمغنيسيوم؛  الكالسيوم 
من  الكربون  أكسيد  ثاني  اللتقاط  التقنية  هذه  استخدام 
التخزين  تضمن  التي  الوحيدة  التقنية  وهي  انبعاثه،  مصادر 
تقنية  وتستند  تسريب.  بدون  الكربون  أكسيد  لثاني  الدائم 
الطبيعية،  الصخرية  التجوية  مبادئ  على  المعدنية  الكربنة 
مياه  في  المذاب  الكربون  أكسيد  ثاني  يتفاعل  حيث 
الكالسيوم  سيليكونات  مثل  القلوية  الصخور  مع  اuمطار 
عملية  لكونها  ونظًرا  الكربونات.  لتكوين  والمغنيسيوم 
بطيئة، وتحدث على نطاق زمني كبير فإن التحدي هو تسريع 
عملية الكربنة وتقليل استهالك الطاقة والمواد الخام. ونظًرا 
بقايا  فإن  كثيرة  لخطوات  تحتاج  الصخور  كربنة  عملية  uن 
الكربونية  للمعادن  بديًال  مصدرًا  تشكل  الصناعية  النفايات 
الطبيعية، كما أنها غير مكلفة، ومتاحة بسهولة على مقربة 
من مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعليه، فإن عملية 

الكربنة تقوم بتعزيز االستقرار البيئي للنفايات الصناعية. 

انبعاثات  من   7% بحوالي  والصلب  الحديد  صناعة  تسهم 
عدة  وتنتج  العالم،  أنحاء  جميع  في  الكربون  أكسيد  ثاني 
المركبات،  من  مدمًجا  مزيًجا  تعتبر  التي  النفايات،  من  أنواع 
واuلمنيوم  والسيليكون  والحديد  الكالسيوم  أكاسيد  مثل 
استخدامها  يمكن  التي  المنغنيز،  وأكسيد  والمغنيسيوم 
في عملية الكربنة المعدنية. وتنتج عملية تصنيع طن واحد 
من الفوالذ 2.1 طًنا من ثاني أكسيد الكربون، وحوالي 170 

وتعتبر  الحديد.  خبث  من  كجم  و180  الحديد،  غبار  من  كجم 
قطر ستيل أكبر منتج للصلب في قطر، وقد أنتجت 475،380 

طًنا من مخلفات الحديد في عام 2018. 

كبيرة  كميات  المياه  تحلية  محطات  تنتج  أخرى،  ناحية  ومن 
ما  عادة  التي  الملحي)،  (المحلول  المطروحة  المياه  من 
ويقدر  المحالة.  المياه  من  حجًما  أكبر  أو  مساوية،  تكون 
وشمال  اuوسط  الشرق  منطقة  في  الملحي  المحلول  إنتاج 

أ.د. مفتاح النعاس

شكل (1): نظرة عامة لعملية التمعدن
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ما  وهو  اليوم،  في  مكعب  متر  مليون   100 بحوالي  إفريقيا 
ذلك،  إلى  وباoضافة  العالمي.  اoنتاج  من   70.3% يمثل 
أكسيد  ثاني  من  كبيرة  كميات  تنتج  التحلية  محطات  فإن 
كمصدر  اuحفوري  الوقود  استخدام  بسبب  وذلك  الكربون، 
الكربون  انبعاثات  أن  إلى  التقديرات  وتشير  للطاقة.  رئيس 
سنوًيا،  طن  مليون   76 حوالي  تبلغ  التحلية  محطات  من 
في  سنوًيا  طن  مليون   218 إلى  تصل  أن  المتوقع  ومن 
عام 2040. وعادة ما تحتوي المياه المطروحة على كميات 
يمكن  التي  والمغنيسيوم  الكالسيوم  أيونات  من  كبيرة 
ثَّم  ومن  المعدنية.  الكربنة  عملية  في  أيضا  استخدامها 
استخدام  بين  تجمع   ،(١) شكل  التمعدن  عملية  تطوير  فإن 
المياه  مع  ودمجها  الصلب  مصانع  من  الصناعية  النفايات 
أكسيد  ثاني  واستخدام  التحلية،  مصانع  من  المطروحة 
الكربون المنتج من هذه الصناعات كمادة أولية في عملية 
ثاني  انبعاثات  من  التقليل  في  يسهم  سوف  الكربنة، 
المتوقع  ومن  الصناعات.  هذه  عن  الناتجة  الكربون  أكسيد 
للمواد  البيئي  االستقرار  من  تزيد  سوف  العملية  أن  أيًضا 
اقتصادية  قيمة  ذات  لمواد  تحويلها  طريق  عن  المستعملة 

والتقليل من ضررها على البيئة.  

في  الغاز  أبحاث  مركز  في  أجريت  التي  البحوث  إطار  وفي 
عن  الناتج  الغبار  كربنة  تم  العملية،  لتطوير  قطر  جامعة 
عمليات تصنيع الحديد مع المياه المطروحة بواسطة مفاعل 
الغازات  لتفاعل  خصيًصا  تصميمه  تم   ،  (2) شكل  جديد 
تسمح  بمنافذ  رأسي  وعاء  من  المفاعل  يتكون  والسوائل. 
المفاعل  ويحتوي  المستمر،  بالتدفق  والسوائل  للغازات 

شكل (2): مفاعل الجزيئات الخاملة في جامعة قطر

حركة  لتوفر  خصيًصا  مصممة  خاملة  جسيمات  على  أيًضا 
الحاالت  بين  الكتلة  نقل  وتسهل  الخلط  عملية  تعزز  دائرية 
تصميم  تم  وقد  الصلبة).  والمواد  والسائل  (الغاز  الثالث 
(تركيز  التشغيل  عوامل  تأثير  لدراسة  التجارب  من  مجموعة 
الغبار ومعدل تدفق ثاني أكسيد الكربون وكمية الجسيمات 
وأوضحت  الكربون.  أكسيد  ثاني  التقاط  على  الخاملة) 
النتائج أن العوامل المدروسة كان لها تأثير كبير على التقاط 
ثاني أكسيد الكربون، حيث حدث أعلى التقاط للكربون عند 
يقدر  االلتقاط  وكان  باسكال  كيلو  و101.3  مئوية  درجة   24

زيادة  وعند  الغبار.  من  جرام  لكل  الكربون  من  جرام   0.22 ب 
نفس  عند  باسكال)  كيلو   506.5) أضعاف  خمسة  الضغط 
درجة الحرارة، تم الحصول على أمثل التقاط للكربون ليصل 
إلى 0.977 جرام كربون لكل جرام من الغبار. وكشف تحليل 
على  تحتوي  المواد  أن  العملية  من  المنتجة  الصلبة  المواد 
مجموعة متنوعة من الكربونات مثل كربونات الكالسيوم 

والمغنيسيوم.

في  رئيسة  بيئية  تحديات  ثالثة  الدراسة  تعالج  الختام،  في 
دولة قطر، من خالل استخدام نفايات صناعة الصلب والمياه 
منتجات  إلى  وتحويلها  الكربون  أكسيد  وثاني  المطروحة 
الحصول  تم  التي  النتائج  تسهم  أن  المتوقع  ومن  مفيدة 
عليها في التقليل من التأثير البيئي لصناعة الصلب وتحلية 
التزام  تحقيق  في  أيًضا  الدراسة  وتسهم  الدولة.   في  المياه 
وتحقيق  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات  بخفض  قطر  دولة 
اثنتين من الركائز اuساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهما 

التنمية االقتصادية والتنمية البيئية.
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بحثية

د. غياث نصرا�
أستاذ مشارك في العلوم الطبية الحيوية، كلية العلوم الصحية - جامعة قطر

دراسة مسحية للتعرف على نوع 
االستجابة المناعية لمرضى كوفيد - 19

والتقييم اJدائي 
لالختبارات المصلية 

التشخيصية المختلفة 
في دولة قطر

مقاالت

في أواخر ديسمبر 2019، ظهر فيروس كورونا المستجد المعروف بالسارس -كوف2- في مدينة ووهان في الصين، انتشر 
هذا الفيروس المسبب لمرض كوفيد19- بشكل سريع وتفشى بشكل هائل في جميع أنحاء العالم. وفي يناير 2020، 

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض حالة طوارئ صحية عامة تثير قلًقا دولًيا.
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وفــي خــالل مــرور عــام علــى ظهــور المــرض أصــاب الســارس-
كــوف-2 أكثــر مــن 67 مليــون شــخص وأودى بحيــاة أكثــر مــن 
مــن  وللحــد  العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة  وفًقــا  مليــون.   1٫4
الســكان  مــن   60% إلــى   50% أن  ُقــدر  فقــد  الفيــروس  انتشــار 
عليهــم أن تكــون لديهــم المناعــة ضــد الفيــروس، وذلــك بمــا 

القطيــع.  بمناعــة  يعــرف 

كوفيــد-19  حــاالت  أول  عــن  اoعــالن  تــم  قطــر،  دولــة  وفــي 
كبيــر  بشــكل  اuعــداد  وارتفعــت   ،2020 فبرايــر   29 فــي  وذلــك 
فــي غضــون بضعــة أشــهر، لذلــك اتخــذت حكومــة دولــة قطــر 
مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر الوقائيــة للحــد مــن انتشــار هــذا 
الفيــروس، ولقــد تســبب انتشــار هــذا الفيــروس علــى المســتوى 
العالمــي، ارتفاًعــا فــي نســبة المــرض والوفيــات، ونقًصــا فــي 
معــدالت اoنتــاج والســياحة والتجــارة، فضــًال عــن زيــادة النفقــات 
قطــر  فــإن  لذلــك،  المصابيــن.  اuفــراد  وعــالج  الحتــواء  الالزمــة 
الوبائيــة  الدراســات  مــن  العديــد  إجــراء  علــى  وتعمــل  اهتمــت 
ودراســات تتبــع انتشــار العــدوى فــي جميــع أنحــاء البــالد ووضــع 

العديــد مــن الخطــط لمنــع انتشــاره والقضــاء عليــه. 

أستاذ  ا¤،  نصر  خالد  غياث  الدكتور  أجرى   ،2020 يوليو  في 
الصحية،  العلوم  كلية  الحيوية،  الطبية  العلوم  في  مشارك 
البحوث  مركز  مديرة  ثاني،  آل  أسماء  الدكتورة  مع  بالتعاون 
قسم  رئيس  ياسين  هادي  والدكتور   ،(BRC) الطبية  الحيوية 
جامعة  في   (BRC) الطبية  الحيوية  البحوث  مركز  في  البحوث 
بالتعاون  وذلك  مراحل  ثالث  من  تتكون  وبائية  دراسة  قطر، 
وتهدف   ،(PHCC) اuولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة  وإشراف 
الدراسة إلى تقدير معدل االنتشار المصلي للسارس-كوف-2 
بين السكان في دولة قطر من حيث العمر والجنس والجنسية.

عشوائي  بشكل  الدراسة  في  المشاركين  جميع  اختيار  تم 
 18,000 لحوالي   (SMS) نصية  رسائل  إرسال  طريق  عن  وذلك 
شخًصا من اuفراد المسجلين في مراكز الرعاية الصحية اuولية 
ومسحات  الدم  عينات  ولجمع  البحث  هذا  في  للمشاركة 
المرحلة  في  الدراسة  لهذه  استجاب  وقد  اuنفي.  البلعوم 
اuولى حوالي 2084 شخًصا  من الجنسين من مختلف المراحل 
مركز  في  البحثي  الفريق  قام  حيث  والجنسيات،  العمرية 
ل�جسام  بفحص  قطر  جامعة  في  الطبية  الحيوية  البحوث 
لفيروس  التعرض  نتيجة  المتكونة   IgMو   IgG المضادة 
 Mindray المناعي  الفحص  جهاز  باستخدام  سارس-كوف-2 
CL-900i، أظهرت نتائج هذه المرحلة من المشروع أن حوالي  

%13.3  من حجم العينة المختارة يوجد لديهم أجسام مضادة 
مقارنة  أعلى  كانت  الذكور  نسبة  وأن   ، كوفيد-19  لفيروس 
باoناث، باoضافة إلى أن أعلى نسبة إصابة للمرض كانت بين 
اuشخاص الذين ينتمون إلى الفئة العمرية بين 18-39 سنة. 
ارتفعت  أكتوبر  شهر  في  أجريت  التي  الثانية  المرحلة  وفي 
نسبة اuشخاص اللذين يمتلكون أجسامًا مضادة الى حوالي 

.17%

لمرض  مضادة  أجسام  امتالك  كان  إذا  ما  يعرف  لم  ا�ن  وحتى 

هي  وما  ثانية،  عدوى  ضد  مناعة  الجسم  يمنح  كوفيد-19 
بعد  الجسم  في  المضادة  اuجسام  فيها  تبقى  التي  المدة 
العدوى اuولى، وuهمية هذا الموضوع قام الفريق في جامعة 
قطر بتقييم واعتماد أداء الختبارات جديدة تقوم بتحديد وجود 
neutralizing anti-) 2 -أجسام مضادة معادلة لسارس-كوف

bodies)، ويعد هذا االختبار خطوة واعدة في تحديد اuشخاص 
من  والذين  العدوى  إعادة  ضد  وقائية  مناعة  لديهم  الذين 
الذين  المرضى  لعالج  فاعلين  متبرعين  يكونوا  أن  الممكن 
طريق  عن  كوفيد-19  لمرض  خطيرة  عدوى  من  يعانون 
اuجسام  من  عالية  نسبة  على  تحتوي  التي  الدم  بالزما  نقل 
المضادة المعادلة، وقد وجد الفريق البحثي أن هناك ما يقارب 
بمرض  سابًقا  أصيبوا  قد  الذين  قطر  دولة  في  اuفراد  من    90%

وقت  في  أعراض  أية  عليهم  تظهر  أن  بدون  حتى  سارس، 
المرض،  ضد  وقائية  مضادة  أجسام  أنتاج  بإمكانهم  اoصابة، 
في  الدراسة  هذه  تعتبر  للمرض.  وقائية  مناعة  نوا  كوَّ أنهم  أي 
ل�جسام  االختبار  هذا  مثل  إنشاء  أن  حيث  الحًقا  اuهمية  غاية 
عند  اللقاح  فاعلية  مدى  تحديد  في  يساعد  سوف  المعادلة 

انطالقه في دولة قطر. 

إن لالختبارات المصلية مميزات عديدة مقارنة بأجهزة البي سي 
إلى  باoضافة  تكاليفها،  وقلة  استخدامها  سرعة  منها:   ،(PCR) ار 
توافر عدد كبير منها بشكل أوتوماتيكي، وأيًضا من الممكن أن 
ن  تستخدم بطريقة مكملة uجهزة البي سي ار (PCR) مما يحسِّ
من دقة التشخيص للمرض، وسهولة قراءة نتائجها. عالوة على 
المناعية  الحالة  إلى  تشير  المصلية  االختبارات  هذه  فان  ذلك، 
عملية  تسهيل  وبالتالي  له،  العدوى  مرحلة  وتحديد  للمريض 
اختيار أفضل المرشحين (أي اuشخاص الذين لديهم أعلى نسبة 

في اuجسام المضادة) لعالج تبادل البالزما.

هادي  والدكتور  ا¤  نصر  غياث  الدكتور  قام  ذلك،  على  وبناًء 
يضم  بحثي  فريق  مع  بالتعاون  قطر  جامعة  في  ياسين 
البروفيسور ليث أبو رداد من جامعة طب وايل كورنيل في دولة 
قطر، والدكتور باتريك تانك من مستشفى السدرة، بإجراء دراسة 
تقوم  والتي  الحالية  التجارية  االختبارات  من  لمجموعة  تقييمية 
لخمسة  تقييًما  الدراسة  ضمت  وقد  كوفيد-19،  بتشخيص 
اختبارات مصلية (ELISA)  تجارية وأثنين من أجهزة التدفق السريعة 
 Automated) وثالثة أجهزة تحليل أتوماتيكية آلية (Rapid tests)
من  مصنعة  االختبارات  هذه  أن  من  الرغم  وعلى   ،(analyzers
شركات معروفة ولكن إلى ا�ن لم يتم عمل دراسة لتقييم مدى 

أدائها للكشف وتشخيصها لهذا الفيروس في دولة قطر.

في  الطبية  اuماكن  مختلف  في  االختبارات  هذه  بعض  تتوفر 
ومستشفى  الطبية،  حمد  مؤسسة  ذلك  في  بما  قطر،  دولة 
المراكز  من  العديد  إلى  باoضافة  والبحوث،  للطب  السدرة 
هذه  بعض  فإن  ذلك  ومع  الدولة.  في  الخاصة  والمستشفيات 
االختبارات ال تزال لم تحصل على موافقة كاملة من إدارة اuغذية 
والعقاقير (FDA)، باoضافة الى عدم اعتماد وزارة الصحة القطرية 
بصورة  كوفيد-19  مرض  تشخيص  في  الستخدامها  لبعضها 

نهائية. 
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هذه  uداء  تقييمية  دراسة  عمل  توجَّب  اuسباب،  ولهذه 
دراسات  لعمل  قطر  دولة  في  الستخدامها  المصلية  االختبارات 
أظهرت  وقد  كوفيد-19،  لمرض  تشخيصية  ودراسات  مسحية 
دراسة التقييم نتائج واعدة للغاية، حيث تبين أن أحد االختبارات 
Lionex Diag-) تقييمها  تم  التي  الخمسة   ELISA  المصلية
sensi-) حساسية  مع  ممتاًزا  أداؤها  كان   (nostics®-Germany
حوالي  إلى  تصل   (specificity) ودقة   90% إلى  تصل   (tivity
علمية  مجلة  في  الدراسة  هذه  نتائج  نشر  حديًثا  تم  كما   .99%

مرموقة. باoضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن أجهزة التحليل 
أداًء  تقدم  الثالثة   Automated analyzers ا�لية  اuوتوماتيكية 
سارس- ضد  الخاصة  المضادة  اuجسام  اكتشاف  في  رائًعا 
 ،(Diasorin، Italy)  ®Liaison XL لـ    87.3% بحساسية  كوف-2 
 CL-900i و  لـ  و93%    ،)VIDAS3® )bioMérieux-France لـ   91%

فقد  اuجهزة  هذه  دقة  لمدى  بالنسبة    .(Mindray, China)®
الدراسة  في  الثالثة  اuجهزة  لجميع  ممتازة  كانت  أنها  ُوجد 
بالنسبة  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما   .100% - 98% بين  وتتراوح 
للكشف  تقييمهما  تم  اللذين  السريعين  التجاريين  لالختبارين 
إلى  تصل  حساسية  مع  للغاية  جيًدا  أداًء  المضادة  اuجهزة  عن 
و   (AMP Diagnostics, England) السريع   AMP الختبار   86%
 (LumiQuick QuickProfile Diagnostics, USA)® الختبار   88%

وكانت الدقة للجهازين رائعة حيث تراوحت بين 98% - 100%.

بنــاًء علــى هــذه النتائــج أوصــى فريــق البحــث فــي مركــز البحــوث 
الحيويــة الطبيــة باســتخدام هــذه االختبــارات للكشــف الســريع 
عــن اuجســام المضــادة ضــد ســارس-كوف-2 فــي المناطــق 
التشــخيص،  معامــل  إعــدادات  تتوفــر  ال  حيــث  اoصابــة،  عاليــة 
كمــا يمكــن اســتخدام هــذه االختبــارات الســريعة فــي المطــار 
ــر «جــواز ســفر المناعــة» للقادميــن الجــدد  للمســاعدة فــي توفي
قطــر،  دولــة  فــي  عمــل  فــرص  عــن  يبحثــون  الذيــن  والوافديــن 
وتعتمــد فكــرة «جــواز ســفر المناعــة» علــى فرضيــة أن اuشــخاص 
بالمــرض  اoصابــة  بعــد  كافيــة  مضــادة  أجســاًما  طــوروا  الذيــن 
ينشــروا  أن  وال  أخــرى  مــرة  بالعــدوى  يصابــوا  أن  يمكنهــم  ال 
المــرض لغيرهــم. كمــا قــام الدكتــور غيــاث وفريقــه بنشــر بحثــي 
مراجعــة عــن التحديــات التــي تواجــه المختبــرات فــي تشــخيص 
اuشــخاص  فــي  الفيــروس  انتشــار  معــدل  وعــن  كوفيــد-19 

الذيــن لــم تظهــر عليهــم أيــة أعــراض. 

وفــي الختــام، نــود أن نلفــت النظــر إلــى أن النتائــج الصــادرة مــن 
ــر معلومــات وبيانــات دقيقــة  هــذه اuعمــال البحثيــة ســوف توف
يمكنهــا مســاعدة الفــرق الطبيــة فــي مؤسســة حمــد الطبيــة 
االختبــارات  اختيــار  علــى  قطــر  دولــة  فــي  العامــة  الصحــة  ووزارة 
المصليــة اuنســب واuفضــل أداًء oجــراء الفحوصــات الشــاملة 
مــن  قــدر  بأقــل  الدولــة  فــي  الوبائيــة  المســحية  والدراســات 

الخاطئــة. النتائــج 

د. غياث نصرا¤ وفريقه البحثي
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بحثية مقاالت

د. أحمد محرز
أستاذ مساعد - قسم اwدارة والتسويق، كلية اwدارة واالقتصاد - جامعة قطر

دراسة العقبات الرئيسية التي تعترض ريادة اuعمال 
في االقتصادات الناشئة :

دراسة مقارنة بين الذكور واwناث 
في دولة قطر
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المقدمة:
عالميــة  ظاهــرة  أصبحــت  اuعمــال  ريــادة  أن  بــه  المســلم  مــن 
حــًال  تعــد  ال  أنهــا  الرغــم  وعلــى   .(2004 ومــوراي  (كالريســي 
تواجههــا  التــي  المعاصــرة  االقتصاديــة  التحديــات  لمواجهــة 
الــدول، إال أنهــا أضحــت محــورًا هاًمــا وأساســًيا لتحقيــق النمــو 
القــدرة  وتعزيــز  جديــدة  عمــل  فــرص  واســتحداث  االقتصــادي 
عــن  الصــادر  التقريــر  أوضــح  وقــد   .(2009 (جوديــان  التنافســية 
عنــوان  تحــت   2004 لعــام  اoنمائــي  المتحــدة  اuمــم  برنامــج 
الممكــن  مــن  الــذي  الــدور  المبــادرة»  لــروح  العنــان  «إطــالق 
عامــة  بصفــة  االقتصــاد  مجــال  فــي  اuعمــال  ريــادة  تلعبــه  أن 
وإضافــة  خاصــة.  بصفــة  الناشــئة  االقتصــادات  صعيــد  وعلــى 
اuعمــال  ريــادة  بشــأن  التنفيــذي  التقريــر  أوضــح  فقــد  لذلــك، 
لعــام 2002 تحــت عنــوان (المرصــد العالمــي لريــادة اuعمــال) 
مســتوى ريــادة اuعمــال فــي أكثــر مــن ثالثيــن دولــة؛ حيــث جــاء 
حســب  كبيــر  حــد  إلــى  تتفــاوت  اuعمــال  ريــادة  أنشــطة  أن  بــه 
المنطقــة الجغرافيــة وطبيعــة اuعمــال والدوافــع التــي تحــرك 
رواد اuعمــال. وقــد لوحــظ أن «العديــد مــن اuدلــة تشــير إلــى أن 
المســتوى الوطنــي uنشــطة ريــادة اuعمــال يرتبــط ارتباًطــا لــه 

داللــة إحصائيــة بمعــدالت النمــو االقتصــادي». وبعبــارة أخــرى، 
فــإن تعزيــز نشــاط ريــادة اuعمــال وتشــجيع الشــركات الناشــئة 
والنمــو االقتصــادي مــن شــأنه أن ينهــض بالتنميــة االقتصاديــة 

.(1997 وآخــرون  (كــوك  دولــة  uي  اuجــل  طويلــة 
ــادة اuعمــال فــي دول  ــر مراكــز ري تعــد دولــة قطــر واحــدة مــن أكب
فيــرى  ذلــك  ورغــم   ،(2013 (وانــج  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
بعــض المؤلفيــن (مــك آدم وآخــرون 2004 ، أندرســون وآخــرون 
2001) أن هنــاك عــدة عقبــات تعتــرض ريــادة اuعمــال فــي البلــدان 

الســاحلية مثــل دولــة قطــر، ويــرى (أديــر وآخــرون 1995)  أن البلــدان 
بســبب  المعيشــي  المســتوى  بانخفــاض  تتســم  الســاحلية 
االفتقــار إلــى اuفــكار اoبداعيــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم. ويالحــظ أن الشــركات الصغيــرة قــد تعانــي فــي تلــك 
المناطــق مــن مشــكلة «وفــورات الحجــم الســالبة» التــي تــؤدي 
توزيــع  وصعوبــة  الداخلــي  اoنتــاج  حجــم  زيــادة  إلــى  بدورهــا 
المنتجــات  مــن  غيرهــا  عــن  أســعارها  الرتفــاع  نظــًرا  المنتجــات 

.(2011 وآخــرون  (تشــو  المســتوردة 
الغرض:

يواجــه قطــاع ريــادة اuعمــال فــي دولــة قطــر عــدة عقبــات تعيــق 
آفــاق نمــوه، ورغــم أن دولــة قطــر قــد أولــت اهتمامهــا بتحســين 
بيئــة ريــادة اuعمــال مــن خــالل الجهــات شــبه الحكوميــة وإنشــاء 
مــن  العديــد  تواجــه  زالــت  مــا  أنهــا  إال  حــرة  اقتصاديــة  مناطــق 
ويتمحــور  الهــدف.  هــذا  تحقيــق  دون  تحــول  التــي  المشــكالت 
هــدف هــذه الدراســة حــول اســتقصاء العقبــات الرئيســية التــي 
تعتــرض قطــاع ريــادة اuعمــال فــي قطــر باعتبــاره مــن االقتصــادات 
الناشــئة والوقــوف علــى مــا إذا كانــت هنــاك أيــة اختالفــات بيــن 

الذكــور واoنــاث بشــأن تقييــم تلــك العقبــات.
الخطة / المنهجية / النهج:

تــم تبنــي منهــج مختلــط لجمــع البيانــات بغيــة تحقيــق هــدف 

«طريقــة  بأنــه  المختلــط  المنهــج  تعريــف  ويمكننــا  الدراســة، 
البحــث التــي يدمــج فيهــا الباحــث أو يجمــع بيــن العديــد مــن طرق 
والمفاهيــم  والمناهــج  واuســاليب  والنوعــي  الكمــي  البحــث 
واحــدة» (جونســون،  دراســة  فــي  اللغويــة  واuســاليب  البحثيــة 
المنهــج  اســتخدام  فــإن  لــذا،   .(17 ص   ،2004 أونويجبــوزي 
تقديــم   (1) فــي:  تتمثــل  مزايــا  عــدة  لــه  تكــون  قــد  المختلــط 
طريقــة عمليــة للبحــث تســتهدف تحقيــق النتائــج وتســتند إلــى 
التطبيــق وتــؤدي عــادة إلــى اتخــاذ مزيــد مــن اoجــراءات وتبديــد 
الشــكوك، (2) تقديــم طريقــة الختيــار المنهــج المختلــط الــذي 
بــدوره يســاعد الباحثيــن علــى الوصــول oجابــات بشــأن اuســئلة 
ومبتكــر  موســع  شــكل  تقديــم   (3) أفضــل،  بشــكل  البحثيــة 
للبحــث، (4) تقديــم اقتــراح علــى الباحثيــن باتبــاع نهــج انتقائــي 
يمكــن  إجابــات  علــى  للحصــول  الفــرص  أفضــل  يوفــر  ممــا 

منهــا. االســتفادة 
أهدافهــا  تحقيــق  بهــدف  مرحلتيــن  علــى  الدراســة  وجــاءت 
شــبه  مقابــالت  أُجريــت  اuولــى  المرحلــة  ففــي  المنشــودة؛ 
(الجهــات  وهــم  رئيســية  معنيــة  جهــات  ثــالث  مــع  منظمــة 
التنظيميــة والجهــات المعنيــة بتقديــم التدريبــات ورواد اuعمال) 
وذلــك بهــدف جمــع البيانــات اuوليــة، وفــي المرحلــة الثانيــة ُوزع 
اســتبيان اســتقصائي علــى رواد اuعمــال الشــباب مــن الذكــور 
وإبــراز  مختلفــة  أبعــاد  حيــث  مــن  الموضــوع  لتغطيــة  واoنــاث 
االختالفــات - إن وجــدت- بيــن الذكــور واoنــاث فــي هــذا الصــدد.
فــي المرحلــة اuولــى، طلــب الباحــث مــن الجهــات التــي أجريــت 
المعلنــة  غيــر  المعلومــات  بعــض  تقديــم  المقابــالت  معهــم 
uغــراض إعــداد هــذه الدراســة. وقــام كذلــك بإجــراء عــدة زيــارات 
ميدانيــة إلــى رواد الشــركات الناشــئة وتدوين بعــض المالحظات 

والتعــرف علــى طبيعــة أعمالهــم.

د. أحمد محرز
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وقــد أثــارت اuســئلة الرئيســية المطروحــة فــي تلــك المقابــالت 
االستفســارات التاليــة:

- ما هي أهم معوقات ريادة اuعمال في قطر؟
- ما هي أوجه الدعم الرئيسية المقدمة لرواد اuعمال؟

اuعمــال  رواد  استشــارات  لتلقــي  شــامل  مركــز  يوجــد  هــل   -
المســاعدة؟ إلــى  الحاجــة  عنــد  إليــه  والرجــوع 

والخدمــات  التدريبــات  لتعزيــز  مبذولــة  جهــود  هنــاك  هــل   -
اuعمــال؟ لــرواد  المقدمــة 

لتلــك  للتصــدي  المقترحــة  والتوصيــات  الحلــول  هــي  مــا   -
المعوقــات؟

وفــي المرحلــة الثانيــة، ُوزع اســتبيان اســتقصائي بنــاًء علــى 
النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا فــي المرحلــة اuولــى إذ ُطلــب 
مــن عينــة مكونــة مــن (156) مــن رواد اuعمــال الشــباب مــن 
كال الجنســين مــلء االســتبيان واســتجاب عــدد (72) مــن اoنــاث 
و(51) مــن الذكــور مــن إجمالــي (123) مــن المشــاركين فــي 
مــن   78% حوالــي  االســتجابة  معــدل  بلــغ  حيــث  االســتبيان 
المشــاركين. وقــد اختيــرت هــذه العينــة مــن البرامــج التدريبيــة 
لريــادة  «بدايــة  مركــز  فــي  الشــباب  اuعمــال  لــرواد  المقدمــة 
تقديــم  إلــى  يهــدف  حكومــي  شــبه  مركــز  وهــو  اuعمــال» 

الشــباب. مــن  اuعمــال  لــرواد  والدعــم  المشــورة 
النتائج المحرزة:

فــي المرحلــة اuولــى مــن االســتبيان، أُجريــت (29) مقابلــة مــع 
بدورهــا  والتــي  اuعمــال  ريــادة  مجــال  فــي  المعنيــة  الجهــات 
اuعمــال  رواد  تواجــه  رئيســية  عقبــات  أربــع  عــن  كشــفت 
 (2) البيروقراطيــة،  المتطلبــات   (1) فــي:  تتمثــل  القطرييــن 
اuوضــاع   (3) التمويــل،  علــى  الحصــول  فــرص  محدوديــة 
االجتماعيــة. القيــود   (4) والمجحفــة،  التقييديــة  القانونيــة 
أمــا فــي المرحلــة الثانيــة وكمــا ســبقت اoشــارة، فــإن االســتبيان 

تحديدهــا  ســبق  التــي  العوائــق  علــى  اشــتمل  االســتقصائي 
فــرص  ومحدوديــة  البيروقراطيــة،  المتطلبــات  فــي  والمتمثلــة 
التقييديــة  القانونيــة  واuوضــاع  التمويــل،  علــى  الحصــول 
مــن  وغيرهــا  والثقافيــة  االجتماعيــة  والقيــود  والمجحفــة، 
كال  مــن  الشــباب  اuعمــال  رواد  تعتــرض  التــي  العقبــات 
الجنســين. وقــد ُطلــب مــن رواد اuعمــال الشــباب تقييــم تلــك 
العوائــق علــى مقيــاس «ليــكارت» المكــون مــن خمــس نقــاط 
ويشــير  العقبــات  مــن  درجــة  أقــل  إلــى   (1) الرقــم  يشــير  حيــث 
الرقــم (5) إلــى أعلــى درجــة مــن العقبــات وذلــك بغــرض مقارنــة 
النتائــج التــي أدلــى بهــا المشــاركون فــي االســتبيان مــن اoنــاث 
مــع الذكــور وفــق اختبــار «ت» باعتبــاره أســلوًبا إحصائًيــا اســتداللًيا 

االســتقصائي. االســتبيان  نتائــج   (1) الشــكل  ويوضــح 
اســتناداً إلــى مــا ســبق، فالشــكل (1) الموضــح أعــاله يشــير إلــى 
أن رواد اuعمــال الشــباب القطرييــن مــن الجنســين تعترضهــم 
بــذات الدرجــة العقبــات المتعلقــة بمحدوديــة فــرص الحصــول 

علــى التمويــل واuوضــاع القانونيــة التقييديــة والمجحفــة.
ومــع ذلــك، فقــد جــاء رأي رواد اuعمــال مــن الذكــور مؤكــًدا علــى 
أن المتطلبــات البيروقراطيــة تعــد مــن العقبــات التــي تعتــرض 
وبالمثــل  اoنــاث،  اuعمــال  رواد  مــن  أكبــر  بشــكل  طريقهــم 
كبيــًرا  عائقــًا  تمثــل  االجتماعيــة  القيــود  أن  اoنــاث  أعربــت 
أمامهــم بخــالف الذكــور. ويمكــن تعليــل هــذا بأنــه رغــم االنفتــاح 
الــذي تشــهده قطــر إال أن اoنــاث مــا زال لديهــن االعتقــاد بأنــه 
النمــو  مجــاالت  فــي  مشــاركتهن  طريــق  تعتــرض  قيــوًدا  ثمــة 

االقتصــادي.
نطاق الدراسة ونتائجها:

تقتصــر هــذه الدراســة علــى المجتمــع القطــري وعلــى اuســاليب 
بيــن  فــوارق  وجــود  عــدم  إلــى  وتشــير  البحــث  فــي  المســتخدمة 
قطــاع  تعتــرض  التــي  العقبــات  تقييــم  بشــأن  واoنــاث  الذكــور 

اuعمــال. ريــادة 

الشكل (1): مقارنة تقييم الذكور واoناث للعقبات التي تعترض قطاع ريادة اuعمال.
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بحثية مقاالت

د. منعم حداد
مشرف للدراسات العليا وأستاذ مساعد، قسم التربية البدنية، كلية التربية – جامعة قطر 

الهكسوسكين فّعال من حيث 
التكلفة والخفة في قياس 
ضربات القلب أثناء أنشطة 

الحركة البطيئة

أجرى فريق بحثي من كلية التربية وكلية ا�داب والعلوم بقيادة الدكتور منعم حداد من قسم التربية البدنية دراسة حول 
ضربات  قياس  في  التكلفة  حيث  من  الية  فعَّ واJكثر  وزًنا  اJخف  الفسيولوجي  القياس  أجهزة  Jحد  العلمية  الصالحية 
مجالها.  في  رائدة  مجلة  وهي  التأثير=3.367)  مجلة «Frontiers in Physiology» (عامل  في  مؤخًرا  البحث  نشر  تم  القلب. 
تحتل Frontiers  المرتبة الخامسة بين الناشرين اJكثر اقتباًسا من بين أكبر 20 ناشًرا في عام 2020. تم تقديم البحث في 
الرياضي  للطب  منظمة  أكبر  وهي  اJمريكية)،  المتحدة  الرياضي (الواليات  للطب  اJمريكية  للكلية  السنوي  االجتماع 

وعلوم التمارين الرياضية في العالم.
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والقوية  الدقيقة  القياس  تتبع  أجهزة  أصبحت  الواقع،  في 
في  متزايد  بشكل  شائعة  االقتحامية  وغير  والصغيرة 
العلمي  والبحث  الترفيهية  والتمارين  االحترافية  الرياضات 
بدقة  تراقب  التي  اuجهزة  تكون  أن  يمكن  السريري.  واoعداد 
أثناء  والتقنية  واuيضية  الفسيولوجية  المتغيرات  وموثوقية 
على  التأثير  ودون  اقتحامية  تكون  أن  دون  البدني  النشاط 
آليات الرياضيين أو المرضى ذات فائدة كبيرة من خالل تزويد 
المدرب  أو  الطبيب  أو  البدني  المعد  أو  النهائي  المستخدم 
بمعلومات مفيدة أثناء التدريب والمنافسات. ومع ذلك، فإن 
المتضخمة  المصنعة  الشركة  ووعود  اuجهزة  خيارات  كثرة 
المناسب  والتقييم  القياس  جهاز  اختيار  الصعب  من  تجعل 
وقياس  الجسم،  ومواقف  البدنية،  اuنشطة  من  للعديد 
التقنية  اختيار  يعتمد  البيئية.  والظروف  الرياضي،  الشكل 
والتنقل  التكلفة  مثل  العوامل  من  العديد  على  المثالية 
من  العديد  فإن  ثم،  ومن  الرياضة.  وخصوصية  والحجم 
يجب  بأنه  القائلة  الحجة  على  مصداقية  تضفي  المالحظات 
أو  بدني  نشاط  لكل  وموثوقيتها  المعدات  صالحية  إثبات 

رياضة.

القياس  أجهزة  أكثر  أحد  تجارًيا  الُمباع  الهكسوسكين  يُعد 
ومنخفضة  الة  وفعَّ الوزن  خفيفة  بُعد  عن  الفسيولوجي 
التكلفة. يدعى أن الهكسوسكين يوفر بيانات فسيولوجية 
معدل  وتقلب  القلب  ضربات  معدل  مثل  دقيقة  وحركية 
الوقت  في  التنفس  وحجم  التنفس  ومعدل  القلب  ضربات 
يقيس  أن  يفترض  بعد.  عن  الالسلكي  القياس  عبر  الفعلي 

الشكل (1): جهاز الهكسوسكين

الشكل (2): جهاز البوالر تيم برو

د. منعم حداد

مثل  البدني  بالنشاط  المتعلقة  المعلمات  أيًضا  الجهاز 
السعرات  ونفقات  واoيقاع  الخطوات  وعدد  التمرين  كثافة 
والتنفس  القلب  مستشعرات  استخدام  خالل  من  الحرارية 

المدمجة في القميص.

في  القطري  الدوري  من  المحترفون  اليد  كرة  العبو  شارك 
البحث الحالي حيث قام الالعبون باختباري جري على مسافة 
400 م، تفصل بين كل منهما فترة راحة من 48 ساعة إلى 72 

ساعة. أشارت النتائج إلى وجود ارتباطات ذات داللة إحصائية 
بين جهازي الهكسوسكين (أنظر الشكل 1) والبوالر تيم برو 
في  التمرين.  قبل  القلب  ضربات  قياس  في   (2 الشكل  (أنظر 
هذه الدراسة، قدم جهاز الهكسوسكين قياسات خاطئة عند 
العديد من الرياضيين خالل ذروة الجهد. لم ينتج عن التصحيح 
تيم  والبوالر  الهكسوسكين  جهازي  بين  اتساق  أي  الالحق 
الهكسوسكين  جهاز  أظهر  والثاني.  اuول  االختبار  بين  برو 
ومع  التمرين.  قبل  القلب  ضربات  قياس  في  كبيرة  موثوقية 
أثناء  تسجيلية  أخطاًء  الهكسوسكين  جهاز  أظهر  ذلك، 
جعل  مما  الرياضيين  بعض  لدى  القوي  البدني  النشاط 
اuخطاء  غياب  مع  لكن،  مجدية.  غير  الحاالت  هذه  في  النتائج 
االرتباط  معامل  أعطى  الرياضيين،  بعض  عند  التسجيلية 

داخل الصف تقديًرا جيًدا.

في الختام، توصل البحث إلى أن جهاز الهكسوسكين يتمتع 
قبل  القلب  ضربات  قياس  في  جيدة  وموثوقية  بصالحية 
التمرين عند العبي كرة اليد، وبالتالي يمكن استخدامه بثقة 
النشاط  فإن  ذلك،  ومع  البطيئة.  الحركة  أنشطة  في  عالية 
البدني القوي مع حركات المتضاربة متعددة االتجاهات للجزء 

العلوي من الجسم يمثل تحدًيا لجهاز الهكسوسكين.
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تم تدشين سفينة اJبحاث جنان في فبراير 2012 لتحل محل سفينة اJبحاث السابقة 
«مختبر البحار» التي تعد أول سفينة متخصصة للبحوث البحرية في المنطقة. وقد 

ساهمت هذه السفينة لما تملكه من تقنيات علمية متطورة في ذلك الوقت وعلى 
مدى ثالثة عقود (1982 - 2012) في العديد من الدراسات البحثية في دولة قطر والخليج 

العربي. 

بحثية مقاالت

د. جاسم عبدا� الخياط
 مدير سفينة اJبحاث، مركز العلوم البيئية -

جامعة قطر

سفينة اJبحاث «جنان»
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تعد جامعة قطر من الجامعات الرائدة والقليلة التي تمتلك 
سفينة أبحاث متخصصة، تدعمها بكافة الوسائل واoمكانات 
محيطها  في  أو  أرضها  على  يعيش  إنسان  لكل  منها  تقديًرا 
مقومات  وبمصدر  بصحته  االهتمام  في  ذلك  ويتمثل 
لهذا  فيها.  يحيا  التي  البيئة  وهي  عليها  يعتمد  التي  حياته 
كافة  ووضعت  وبيئته  باoنسان  اهتمامها  جل  الدولة  أولت 
قطر  جامعة  وقامت  وسعادته.  صحته  سبيل  في  إمكاناتها 
ملحوظ  واهتمام  ملموس  واقع  إلى  ذلك  بترجمة  عقود  منذ 
بشكل  بالبيئة  المتعلقة  البحثية  المجاالت  من  العديد  في 
عام والبيئة البحرية بشكل خاص حيث تكمن معظم موارد 
واالقتصادية  السمكية)  والثروة  التحلية  (مياه  الحياتية  الدولة 

(النفط والغاز).
نتيجة للتطورات السريعة في تقنيات البحث والرصد العلمية 
في العديد من المجاالت ومنها الدراسات البحرية. وقد وجدت 
جامعة قطر أنه من واجباتها اuساسية مساندة جهود الدولة 
حدا  مما  والبيئة،  اoنسان  على  الحفاظ  في  وسياساتها 
للغاية  ومتطورة  للجامعة  جديدة  سفينة  توفير  إلى  بالدولة 
الجديد  العصر  تواكب  تطورًا  وأكثر  حديثة  بتقنيات  ومجهزة 
والبحثية  العلمية  المهام  تنفيذ  على  وقادرة  البحار  لعلوم 
للحصول على المزيد من المعلومات والبيانات الدقيقة من 

البيئة البحرية بكل سهولة ويسر.
تعتبر سفينة اuبحاث جنان من سفن اuبحاث العالمية عالية 
فيها،  والدراسة  البحث  معامل  بتنوع  تتميز  حيث  التطور، 
ووسائل جمع العينات والعديد من اuجهزة العلمية، وأحدث 
المالحة  وأنظمة  الكمبيوتر  وأجهزة  اoلكترونية  اuجهزة 
اuغراض  متعددة  جنان  اuبحاث  سفينة  تعد  كما  واالتصاالت. 
اuبحاث،  لسفن  الدولية  للمعايير  وفًقا  وصممت  البحثية 
مجاالت  في  ومسوحات  أبحاث  إجراء  على  القدرة  لها  ليكون 
الفيزيائية،  الكيميائية،  البحار  (علوم  المختلفة  البحار  علوم 
البيئات  دراسة  ومسوحات  والجيولوجية  البيولوجية 
والمسح  اuسماك  بيئة  السمكية،  الثروة  المتنوعة،  البحرية 
سفينة  فإن  ذلك  لكل  باoضافة  البحر.  لقاع  الطبوغرافي 
الظروف  أسوأ  لتتحمل  عام  بشكل  مجهزة  جنان  اuبحاث 

المناخية الممكنة أثناء عملها في البحر. 
تتمثل  العالمية  التحديات  من  العديد  اليوم  العالم  يواجه 
في تغير المناخ، واuمن الغذائي والمائي، والصحة والرفاهية، 
مثل  أن  االقتصادية.  والتنمية  البحر،  سطح  مستوى  وارتفاع 
المتزايدة  الحاجة  إلى  تقود  البيئية  والتغيرات  التحديات  هذه 
التحديات  هذه  فهم  في  للمساعدة  التطبيقية  العلوم  إلى 
الطبيعية  العلوم  وتلعب  المطاف.  نهاية  في  ومعالجتها 
والبحرية على وجه الخصوص دورًا مهًما، يتطلب من الباحثين 
والمهتمين بالبيئة وجود سفينة اuبحاث جنان لتقديم المزيد 
محلًيا  المهم  العلمي  البحث  لدعم  والدراسات  البيانات  من 
وإقليمًيا وعالمًيا. ومن هذا المنطلق أولت جامعة قطر ممثلة 
ذلك  متضمًنا  االهتمام،  من  مزيًدا  البيئية  العلوم  بمركز 
أبحاًثا ودراسات في الطقس والتلوث الجوي المحيط بالبيئة  مجموعة صور من مرافق سفينة اuبحاث ”جنان“
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إلى  باoضافة  المائية،  والتيارات  والجزر  المد  وظروف  البحرية، 
مراقبة ميزات المياه اoقليمية للدولة والخليج العربي.

مالمح عامة عن سفينة اJبحاث جنان
البحث  من  جديًدا  عهًدا  جنان  اuبحاث  سفينة  دشنت 
المختلفة،  البحرية  العلوم  مجاالت  في  العلمية  والدراسات 
قطر  أبناء  من  والدارسين  الباحثين  من  العديد  واستقطبت 
وبعض الخبرات من الدول الصديقة والعالمية لرفع مستوى 
والريادي  العلمي  الدور  وتعزيز  البيئية  العلوم  في  الدراسات 

للجامعة وللدولة. 
من أهم ما تتميز به السفينة:

والخليج  عمان  وبحر  العرب  بحر  في  اoبحار  على  قدرتها   -
توقف  بدون  البحثية  مهماتها  إنجاز  على  وقدرتها  العربي 

لمسافات تزيد على 4500 كيلو متًرا.
بالطاقة   (Hybrid) هجين  نظام  باستخدام  اoبحار  إمكانية   -

الكهربائية دون االعتماد على المحركات الرئيسية. 
البيانات  جمع  أثناء  السفينة  موقع  تثبيت  على  القدرة   -

 . Dynamic Position والعينات باستخدام نظام
- تحتوي على نظام لتحلية مياه البحر وإنتاج حوالي 10000 
لتًرا من الماء العذب في اليوم الواحد، وكذلك إنتاج نصف 

طن يومًيا من الثلج المبشور. 
الصحي  للصرف  بيولوجي  معالجة  نظام  على  تحتوي   -

متوائم مع البيئة.
الهيروجرافي  بالمسح  القيام  بإمكانية  تتميز  كما   -
واuمور  البحر  قاع  ولتركيبة  البحر  لقاع  زلزالية  بمسوحات 

اuخرى المتعلقة بالجيولوجيا اuساسية.
منصات  بوجود  تتميز  السمكية  الثروات  دراسة  مجال  وفي   -
وجمع  الصيد  شباك  من  مختلفة  أنواع  سحب  على  قادرة 
الكائنات  أو  العوالق  مثل  الهائمة  البيولوجية  العينات 
القاعية والسابحة في الماء ومن مختلف اuعماق. باoضافة 
لتوفر مساحة كافية من المختبرات ومخازن لصيد اuسماك.

الجوي  الغالف  لدراسة  ومعدات  أجهزة  حمل  على  القدرة   -
والمناخ والتلوث الهوائي وأجهزة االستشعار البيئية اuخرى.

مجاالت الدراسة والبحث:
- تستخدم السفينة في تنفيذ العديد من البرامج والدراسات 

والمشاريع البحثية منها:
- دراسة المياه البحرية القطرية وتشمل الدراسات الفيزيائية 

والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية.
- برامج تدريبية وعملية للطالب والفنيين.

الدراسات  وبحوث  الطالب  بحوث  مساندة  في  المساهمة   -
العليا.

- مشاريع أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
والمشاريع  العربي  الخليج  مياه  دراسة  في  المشاركة   -

الممولة من المؤسسات العلمية المختلفة.

جانب من استعداد الغواصين أثناء الرحالت البحثية للسفينة

د. جاسم عبدا¤ الخياط

74



بحثية مقاالت

 حمدة أبو جسوم
 طالبة دكتوراه بجامعة كلية لندن، ومساعد باحث بمركز أبحاث

حيوانات المختبر – جامعة قطر

هل اتباع نظام غذائي متوازن

يمكن أن يخفف الوزن
ويساعد على الشفاء من 

المخاطر التي تسببها السمنة؟
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العالم،  مستوى  على  شرسة  زيادة  السمنة  معدالت  تشهد 
المرتبطة  اuمراض  معدالت  زيادة  في  يتسبب  قد  مما 
الكبد  وأمراض  القلب،  وأمراض  السكري،  كمرض  بالسمنة 
عوامل  أهم  أحد  هو  الغذائي  النظام  ويعد  والسرطان، 
وعلى  بها،  المرتبطة  واuمراض  للسمنة  المسببة  الخطر 
الرغم من صعوبة التعرف على العناصر الغذائية المرتبطة 
العناصر  على  عاًما  اتفاًقا  هناك  أن  إال  الصحية،  بالعواقب 

اuساسية للنظم الغذائية السيئة. 

اuطعمة  من  كبيرة  كميات  بتناول  العناصر  هذه  تتميز 
والدهون  المحالة،  والمشروبات  واuطعمة  المصنعة، 
اuمالح،  من  عالية  وكميات  المشبعة)،  وغير  (المشبعة 
وذلك مقابل انخفاض تناول الخضار والفواكه والمكسرات 
من  كبيرة  كميات  تناول  إلى  إضافة   ، الكاملة  والحبوب 
هناك  أن  كما  اليوم،  خالل  الوجبات  عدد  وزيادة  الطعام 
في  يساعد  الذي  الحركي  النشاط  في  ملحوًظا  انخفاًضا 

توليد الطاقة وزيادة عملية اuيض في جسم اoنسان.

تركز  زالت  وال  الماضية  العقود  في  الدراسات  كانت  لقد   
على تقليل تناول الدهون كأحد العناصر الغذائية الرئيسية 
حديثة  دراسات  ظهرت  فقد  ذلك،  ورغم  للسمنة،  المسببة 
خاصة  الكربوهيدرات،  العالي  الغذائي  النظام  أن  توضح 

السكر، يعد مساهًما رئيسًيا لزيادة الوزن. 

بناًء على ذلك، قامت الطالبة والباحثة / حمدة أبو جسوم، 
بحثية  دراسة  بإجراء  لندن  جامعة  في  الدكتوراه  طالبة 
جامعة  في  المختبر  حيوانات  أبحاث  مركز  مع  بالتعاون 
عالي  الغذاء  تأثير  حول  المنشطات  مكافحة  ومركز  قطر، 
له،  المصاحبة  واuمراض  الوزن  زيادة  على  الكربوهيدرات 
تقليل  على  متوازن  غذائي  نظام  اتباع  تأثير  إلى  باoضافة 

الوزن والشفاء من المخاطر التي تسببها السمنة. 

أبحاث  بمركز  التجارب  فئران  على  الدراسة  أجريت  وقد   
تم  حيث  الجودة،  عالية  بيئية  ظروف  تحت  المختبر  حيوانات 
تغذية الحيوانات على طعام عالي الكربوهيدرات لفترة من 
الزمن حتى زاد وزنها إلى معدالت السمنة، وخالل هذه الفترة 

حمدة أبو جسوم 

الشكل (1): يوضح الشكل الفرق بين أوزان مجموعة الفئران التي تغذت على غذاء متوازن (المنحنى اuسود)، ومجموعة الفئران التي تغذت على غذاء 
عالي الكربوهيدرات (المنحنى الرمادي).            
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والشرب،  اuكل  كمية  وقياس  دوري  بشكل  الوزن  قياس  تم 
وبعد وصول الحيوانات لمعدل السمنة المطلوب تم جمع 
عينات الدم وعينات الكبد oجراء التحاليل المخبرية المخطط 
إلى  تسمينها  تم  التي  الحيوانات  من  جزء  خضع  وقد  لها، 
الوزن  انخفاض  معدل  لدراسة  متوازن  غذاء  إلى  غذائها  تغير 
التجربة  نهاية  وفي  الكربوهيدرات،  عالي  الغذاء  غياب  في 

oجراء  المجموعة  لهذه  كبد  وعينات  دم  عينات  جمع  تم 
التحاليل المخبرية الالزمة.

هذا وقد أظهرت نتيجة التجربة زيادة ملحوظة في وزن فئران 
التجارب التي تغذت على غذاء عالي الكربوهيدرات مقارنة 
بالفئران التي تغذت على غذاء متوازن (الشكل 1 والشكل 
في  ملحوًظا  تغيًرا  وزنها  زاد  التي  الفئران  شهدت  كما   ،(2
معدل السكر واuنسولين في الدم مما يجعلهم أكثر عرضة 
ل¡صابة بمرض السكري من النوع 2، باoضافة إلى زيادة في 

معدل الدهون الثالثية وانزيمات الكبد.

عالوة على ذلك فقد تم إجراء دراسة نسيجية على عينات الكبد 
الكربوهيدرات  العالي  الغذاء  أن  وتبين  تجميعها  تم  التي 
تسبب في ترسب الدهون في الكبد مؤدًيا إلى بداية تكوين 

الكبد للترسبات الدهنية كما في الشكل (3).

من  لمجموعة  الغذاء  تغير  تم  عندما  لالهتمام،  المثير  من 
غذاء  إلى  الكربوهيدرات  عالي  غذاء  من  السمينة،  الفئران 
متوازن أدى ذلك إلى انخفاض قليل في وزن الجسم بمعدل 
في  البسيط  االنخفاض  هذا  أدى  أسابيع،   3 خالل  وذلك   6%

واuنسولين  السكر  معدل  في  جزئي  اعتدال  إلى  الوزن 
الثالثية  الدهون  من  كل  في  ملحوظ  واعتدال  الدم  في 
وأنزيمات الكبد. كما أظهرت الدراسة النسيجية للكبد لهذه 
كبيًرا  وانخفاًضا  الكبد،  أنسجة  في  كبيًرا  تطورًا  المجموعة 

في نسبة الدهون المترسبة فيها. 

نموذج  إنتاج  في  نجاًحا  الدراسة  هذه  أثبتت  الختام،  في 
عالي  غذاء  باستخدام  لها  المصاحبة  واuمراض  للسمنة 
الكربوهيدرات، و أن تخفيف الوزن عن طريق تعديل النظام 
oعادة  المهمة  الطبيعية  العالجات  من  يعتبر  الغذائي 

التغيرات المصاحبة للسمنة لوضعها الطبيعي.
الشكل (2): صورة لشكل الفئران بعد تسمينها بالغذاء العالي 

الكربوهيدرات. (جهة اليمين فأر تغذى على غذاء عالي الكربوهيدرات، 
جهة اليسار فأر تغذى على غذاء متوازن).

الشكل (3): صورة لشكل الكبد أثناء عملية التشريح وجمع العينات. (أ) كبد فأر تغذى على غذاء متوازن، ال يوجد بها أي ترسبات دهنية. (ب) كبد فأر 
تغذى على غذاء عالي الكربوهيدرات، يعاني من ترسبات دهنيه على الكبد. (ج) كبد فأر تم تحويل غذائه من عالي الكربوهيدرات إلى غذاء متوازن، يبين 

انخفاًظا ملحوًظا في الترسبات الدهنية.

جبأ
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بحثية

د. جون مارك تروبي
مدير مركز القانون والتنمية، كلية القانون - جامعة قطر

الحد من انبعاثات الكربون الناتج عن تصنيع 
عمالت البيتكوين:

القوانين واللوائح المتعلقة 
بخفض استهالكات الطاقة 

لتقنيات سلسلة الكتل والعمالت 
 (Blockchain) الرقمية

مقاالت
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المشكلة

أسفرت اuبحاث التي أجراها مركز القانون والتنمية في كلية 
القانون بجامعة قطر، عن وجود تهديد بيئي متزايد، ناتج عن 
تستخدم  التي  البيتكوين،  عمالت  على  القائمة  المعامالت 
الدكتور  ونشره  البحث  أجرى  وقد  مكثف.  بشكل  الطاقة 
القانون  مركز  ومدير  المساعد،  القانون  أستاذ  تروبي،  جون 

والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر.. 

االجتماعية  والعلوم  الطاقة  أبحاث  في  نُشرت  دراسة  تحذر 
الفشل  أن  من   (5٫75 سكوبس:  بقياس  تأثير  معامل  (لها 
عمالت  بواسطة  الطاقة  استخدام  معدالت  خفض  في 
البيتكوين وغيرها من تصاميم سلسلة الكتل المشابهة قد 
الناتجة  ا�ثار  من  للتخفيف  التزاماتها  تحقيق  من  الدول  يمنع 

عن تغيير المناخ؛ وفًقا لما هو وارد في اتفاقية باريس.

على سبيل المثال، تُعتبر عمليات التحقق من صحة إجراءات 
عمليات  البيتكوين  لعمالت  النظير  إلى  النظير  معامالت 
العالم  حول  اuجهزة  تشغيل  وتتطلب  للبيئة،  ملوثة 
كميات  عنه  ينتج  مما  ساعة؛   24 مدار  على  عالية  بمعدالت 

هائلة من الحرارة واالنبعاثات شكل (1).

وتحول  مركزية،  ال  الكتل،  سلسلة  تكنولوجيا  تعتبر 
النظير  إلى  النظير  من  التحقق  خالل  من  اuصول  تبادل 
والمدفوعات، كدفتر أستاذ رقمي يمكن الوصول إليه، ويثق 
لتكنولوجيا  الترويج  تم  أنه  علًما  المشاركين.  جميع  فيه 
على  فوائد  تحقيق  على  قادرة  باعتبارها  الكتل  سلسلة 
التنمية  uهداف  وفًقا  وذلك  واالجتماعي  البيئي  المستوى 
المستدامة ل�مم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فقد بُني 
الذي  بالتعدين  تذكرنا  بطريقة  البيتكوين  عمالت  نظام 
والجهود  التكاليف  وتتزايد  الطبيعية،  الموارد  الستخراج  يتم 
استخراج  ويتطلب  للموارد،  اuقصى  الحد  النظام  بلوغ  مع 
تستهلك  والتي  اuجهزة،  موارد  في  زيادة  الجديدة  الموارد 

كميات هائلة من الطاقة الكهربائية.

اJهمية

أول  الرقمية  العمالت  على  للحصول  التعدين  عملية  تُعد 

الكتل؛  سلسلة  تكنولوجيا  من  تطويرها  تم  رئيسة  صناعة 
من  أكثر  كهربائية  طاقة  تستهلك  وحدها  معامالتها  uن 
التكنولوجيا  تلك  توجيه  وينبغي  بأكملها.  دول  استهالك 
مزاياها  تحقيق  لها  أريد  حال  في  الصحيح  االتجاه  نحو 
االعتبار  عين  في  المطورين  من  العديد  يأخذ  ولم  المحتملة. 
على  نشجعهم  أن  يجب  ولذلك  لتصاميمهم،  البيئي  اuثر 

تبني بروتوكوالت توافق بحيث ال ينتج عنها انبعاثات عالية.

علًما أن تقاعس المجتمع تجاه اتخاذ أية إجراءات يعني دعمه 
وتتسبب  كبير،  بشكل  طاقة  تستهلك  التي  التكنولوجيا 
لنفس  المستقبل  في  الكتل  سلسلة  مطوري  سلوك  في 
من  التخلص  الحكومات  على  يتعين  إذ  المضر؛  المسار 
عندما  الصناعة  هذه  على  تترتب  قد  التي  البيئية  التكاليف 
التكنولوجيا  هذه  في  التقدم  على  بالتشجيع  اuمر  يتعلق 
والبيئية  االقتصادية  فوائدها  من  االستفادة  بغية  المهمة؛ 

واالجتماعية المحتملة.

معاملة  عليها  تنطوي  التي  العمليات  أن  الباحث  صرّح  وقد 
بيتكوين واحدٍة، يمكن أن توفر الكهرباء لمنزل في بريطانيا 
الناشئة  االجتماعية  البيئية  التكاليف  حساب  مع  شهر،  لمدة 
البيتكوين  «تكنولوجيا  أن  وأوضح  الخاصة.  المنفعة  عن 
المستقبلية  النماذج  تصميم  يجب  ثم،  ومن  تستمر.  سوف 
مع  يتناسب  ال  بشكل  الطاقة  استهالك  على  االعتماد  دون 

فوائدها االقتصادية أو االجتماعية».

الحلول

للتقنيات  الدقيقين  والتحليل  االستعراض  هذا  ضوء  وفي   
يوصي  والممارسات،  القضائية  والسوابق  الملكية  ونماذج 

د. جون مارك تروبي

شكل (1) : معدل استخدام الطاقة الكهربائية (كليو وات لكل ساعة) لكل 
معاملة
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قيوًدا  أو  رسوًما،  أو  ضرائب،  يفرض  نهج  باتباع  المقالة  كاتب 
جديدة؛ لتقليل الطلب من قبل المستخدمين، ومستخرجي 
العمالت الرقمية، ومصنعي أجهزة استخراج العمالت الرقمية 
يجب  فإنه  ذلك،  من  وبدًال  ملوثة،  تقنيات  يستخدمون  الذين 
توفير حوافز تشجع المطورين على إنشاء سلسلة كتل أقل 

كثافة في استخدام الطاقة أو الكربون.

الخيارات  تقيِّم  إليها،  المشار  السابقة،  الدراسة  أن  علًما 
الضريبية والتنظيمية؛ لتحفيز تطوير تقنيات سلسلة الكتل 
أما  الملوثة.  التطبيقات  استخدام  من  وتحد  «الخضراء»، 
المتاحة  والقانونية  المالية  الخيارات  فتقيِّم  الدراسة،  هذه 
بسلسلة  الصلة  ذات  الطاقة  من  الحد  بهدف  للمشرعين 

الكتل وتعزيز قطاع التكنولوجيا المستدامة والمبتكرة.

النتائج والتوصيات

خالل  من  المتنوعة  الكتل  سلسلة  تقنيات  الدراسة  تقّيم 
فرض  بكيفية  وتوصي  عنها،  الناتجة  الكربون  انبعاثات 
مراحل  في  تقييدها  أو  الكتل،  سلسلة  أنواع  على  ضرائب 
النماذج  استخدام  من  للحد  واالستخدام؛  اoنتاج  من  مختلفة 
التدابير  الدراسة  وتحلل  اuنظف.  البدائل  وتشجيع  الملوثة 
القانونية التي يمكن إدخالها لتشجيع مبتكري التكنولوجيا 

على تطوير تصاميم سلسلة الكتل منخفضة االنبعاثات. 

االبتكارات  من  معين  نوع  على  التطوير  عجلة  اقتصار  ولمنع 
فرض  على  المحددة  التوصيات  اشتملت  االبتكار)،  (تقييد 

رسوم وضرائب، أو زيادتها على النحو التالي:

السماسرة  قبل  من  تحصيلها  يتم  التي  التسجيل  رسوم 
الذين يشترون العمالت الرقمية.

االستهالك  «ضريبة  في  المتمثلة  اoضافية  الضرائب  زيادة 

العمالت  ملكية  على  تفرض  التي  البيتكوين»  عملة  على 
الرقمية.

اuجهزة  شراء  على  القيود  وفرض  البيئية  الضرائب  فرض 
واستيرادها (مثل: أجهزة استخراج عمالت البيتكوين).

فرض رسوم على معامالت العقود الذكية.

إلى  تؤدي  أن  النتائج  هذه  شأن  من  أن  تروبي  الدكتور  ويرى 
أيًضا  عنها  تترتب  قد  لكن  جديدة،  قيود  أو  رسوم  أو  ضرائب 
الكتل  سلسلة  يطورون  الذين  للمبتكرين  مالية  مكافآت 

التي تخلو من انبعاثات الكربون.

اwنجازات

(لها  االجتماعية  والعلوم  الطاقة  أبحاث  في  المقالة  نُشرت 
معامل تأثير بقياس سكوبس: 5.75).

قد حظي هذا المقال باهتمام شديد من وسائل اoعالم. وقد 
 The) «ذا انديبندنت» (Newsweek) «غطت مجالت «نيوزويك
ُطلب  وقد   .(Nature Asia) آسيا»  و»طبيعة   (Independent
والتغيير  الكتل،  سلسلة  موضوع  عن  التحدث  المؤلف  من 
للجمعية  تابعة  لجنة  أمام  المستدامة  والتنمية  المناخ  في 

العامة ل�مم المتحدة.

وفيما يلي الروابط ذات الصلة:
https://www.newsweek.com/stop-bitcoin-excessive-energy-con-

sumption-environment-impact-1050798

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/
news/bitcoin-cryptocurrency-nature-climate-change-environ-

ment-earth-a8607876.html

https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/
nmiddleeast.2018.98
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الضوء

مركز في سطور:

في دائرة

رئيس  نائب  لمكتب  تابع  بحثي  كيان  واالجتماعية،  اwنسانية  للعلوم  خلدون  ابن  مركز 
اwنسانية  العلوم  بتطوير  يُعنى  قطر،  بجامعة  العليا  والدراسات  للبحث  الجامعة 

واالجتماعية، وباتباع أطر استراتيجية كالتجديد والمثاقفة والمواكبة والتجسير واJقلمة، 
ولمزيد من المعرفة حول المركز نلتقي بالدكتور نايف نهار الشمري مدير مركز ابن خلدون 

للعلوم اwنسانية واالجتماعية يحدثنا عن المركز: 
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ــانية  ــوم اwنس ــدون للعل ــن خل ــز اب ــرف مرك ــف تُعِّ كي
واالجتماعيــة مــن خــالل رؤيتــه ورســالته؟

مركــز ابــن خلــدون مركــز بينــي يســعى لتأســيس إطــار فكــري 
ســليم للمجتمــع الجامعــي علــى وجــه الخصــوص والمجتمــع 
يســعى  كمــا  العمــوم.  وجــه  علــى  واoقليمــي  القطــري 
تواجــه  التــي  المعرفيــة  واoشــكاالت  القضايــا  لمعالجــة 
المجتمــع، ويعالــج أيًضــا اoشــكاالت الــواردة علــى بنيــة العلــوم 
المشــاريع  تطويــر  فــي  المســاهمة  وكذلــك  االجتماعيــة. 
البحثيــة العلميــة لــدى الباحثيــن فــي جامعــة قطــر وخارجهــا. 
وتتلخــص فكــرة المركــز فــي كونــه كياًنــا علمًيــا ينتمــي إلــى 
ــر العلــوم اoنســانية واالجتماعيــة  جامعــة قطــر يختــص بتطوي
مــع  يتماشــى  بمــا  العلمــي  البحــث  صناعــة  فــي  وتوظيفهــا 
رؤيــة جامعــة قطــر ورســالتها. ويرتكــز عملــه فــي طــرح المشــاريع 
العلميــة وتبنيهــا إنتاًجــا وإدارة بمــا يــؤدي إلــى نهــوض العلــوم 
العلــوم  هــذه  ربــط  إلــى  يــؤدي  وبمــا  واالجتماعيــة،  اoنســانية 

إشــكاالته.  ومعالجــة  الواقــع  باحتياجــات 
ــا  ــز حوله ــي يتمرك ــتراتيجية الت ــر االس ــن اJط ــا ع حدثن

ــز؟ ــي المرك ــل ف العم
االجتماعيــة  العلــوم  بنيــة  فــي  الجوهريــة  اoشــكالية  ترتكــز 
واoنســانية فــي العالــم اoنســاني فــي أنهــا ليســت نتاًجــا للعقــل 
المعرفــي العربــي واoســالمي مــن حيــث اuصــل، وترتــب علــى 
ذلــك أنهــا أوًال ال تعبــر دائًمــا عــن مشــكالت الواقــع واحتياجاتــه، 
النظــام  مــع  منهجيــة  مثاقفــة  حالــة  تشــكل  ال  ثانًيــا  وأنهــا 
بنيــة  oصــالح  خطــوة  أول  فــإن  هنــا  ومــن  اoســالمي.   المعرفــي 
العلــوم االجتماعيــة واoنســانية هــي أن يتوقــف الباحــث العربــي 
العقــل  «فــي»  و  الغربــي  العقــل  «ب»  التفكيــر  عــن  والمســلم 
الغربــي، أي أن يكــون العقــل العربــي هــو أداة النظــر والتحليــل، 
المنطــق  وهــذا  والبحــث.  الدراســة  محــل  هــي  إنتاجاتــه  وتكــون 
العلــوم  فــي  المعرفــي  اoنتــاج  جعــل  الــذي  هــو  التفكيــري 
واالجتماعيــة.  الثقافيــة  ســياقاته  عــن  منعــزًال  يأتــي  االجتماعيــة 
وحتــى نحقــق هــذه الخطــوة المركزيــة كان الزًمــا أن تؤطــر جميــع 
المشــاريع والفعاليــات واoنتــاج العلمــي وفًقــا ل�طــر الفلســفية 

ا�تيــة:
 اoطــار اuول: التجديــد والمقصــود بالتجديــد هــو دراســة النظــام 
نقديــة  دراســة  المجتمعــي  الوعــي  يشــكل  الــذي  المعرفــي 
تهــدف إلــى تحديــد العناصــر غيــر الفاعلــة أو التــي لــم تعــد تمتلــك 
فعاليــة إيجابيــة فــي الواقــع المعيــش، والبحــث عــن عناصــر بديلــة 

أكثــر مالءمــة وانســجاًما مــع الواقــع.  
اoطــار الثانــي: المثاقفــة والمقصــود بهــا هــي عمليــة التفاعــل 
المســتمر  االحتــكاك  نتيجــة  مختلفتيــن  ثقافتيــن  بيــن  الثقافــي 
بينهمــا، والمثاقفــة المنظمــة تقتضــي أن يُســتثمر مــن الفكــر 
ممــا  لمجتمعاتنــا  والواقعيــة  النظريــة  الحاجــات  يســد  مــا  ا�خــر 
يــؤدي إلــى «أقلمــة» المعرفــة، والمقصــود بهــا أن تكــون البنيــة 
النظريــة للعلــوم االجتماعيــة مالئمــة للواقــع المعيــش، بحيــث 
ال تكــون هنــاك فجــوة _ كمــا هــو حاصــل فــي كثيــر مــن اuحيــان_ 
الــذي  المعرفــي  والنظــام  الطالــب  يعيشــه  الــذي  الواقــع  بيــن 
إنتــاج  االجتماعيــة  العلــوم  فــي  المعرفــي  فاoنتــاج  يدرســه، 
غربــي مــن حيــث اuصــل، وإعــادة إســقاطه كمــا هــو دون مراعــاة 

خصائــص اoقليــم «اuقلمــة» قــد يــؤدي ذلــك إلــى خلــق إشــكاالت 
وهميــة مصطنعــة ال تجــد لهــا انعكاًســا علــى أرض الواقــع.  

همــا،  أمــران  بالواقعيــة  والمقصــود  الواقعيــة،  الثالــث:  اoطــار   
فهــم الواقــع: أي الســعي oقامــة دراســات وصفيــة تشــرح وتبيــن 
حقيقــة الواقــع الــذي يشــكل مناًطــا للدراســة، إذ مــن غيــر فهــم 
ــة، فالحكــم  ســليم للواقــع لــن تصــح أي دراســة تقييميــة أو نقدي
علــى الشــيء فــرٌع عــن تصــوره. باoضافــة إلــى تطويــر الواقــع: 
أي الســعي oقامــة دراســات تقييميــة تهــدف لتقديــم معالجــات 

واحتياجاتــه.   الواقــع  oشــكاالت 
اoطــار الرابــع: التجســير والمقصــود بالتجســير هــو إيجــاد حالــة مــن 
التفاعــل المنهجــي بيــن فــروع العلــوم االجتماعيــة واoنســانية 
التفاعــل  مــن  حالــة  إيجــاد  وكذلــك  بينهــا،  فيمــا  المختلفــة 
المنهجــي بيــن العلــوم االجتماعيــة مــن جهة والنظــام المعرفي 
اoســالمي مــن جهــة أخــرى. فمــن اoشــكاالت التــي تعانــي منهــا 
كل  أن  العربــي  العالــم  فــي  واoنســانية  االجتماعيــة  العلــوم 
تخصــص يشــكل جزيــرة معزولــة غيــر متفاعلــة مــع الفــروع الباقيــة، 
إلــى  المــؤدي  التكامــل  عنصــر  غيــاب  إلــى  أدى  االنعــزال  وهــذا 

النضــج فــي البنــاء المعرفــي االجتماعــي.

اoطــار الخامــس: اuقلمــة ويقصــد بهــا جعــل العلــوم االجتماعيــة 
العربــي،  المتلقــي  واقــع  أســئلة  علــى  تجيــب  أن  علــى  قــادرة 
فالعلــوم االجتماعيــة فــي بنيتهــا النظريــة تأتــي فــي غالبهــا نتاًجــا 
مباشــًرا للعقــل الغربــي ومعالجــًة لمشــاكله، فتتوّلــد عــن ذلــك 
فجــوة بيــن البنــاء النظــري الــذي يتلقــاه الباحــث العربــي والواقــع 

المطالــب بتحليلــه ومعالجــة مشــاكله.  
المجتمــع  فــي  خلــدون  ابــن  مركــز  يســتهدف  مــن 

فــي؟ لمعر ا
يســتهدف مركــز ابــن خلــدون المجتمــع المعرفــي فــي عمومــه 

مــع التركيــز علــى الفئــات التاليــة: 
- أساتذة العلوم االجتماعية. 

- طلبة الدراسات العليا في حقل العلوم اoنسانية واالجتماعية. 

د. نايف نهار الشمري
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المؤسسات المعنية بالعلوم اoنسانية واالجتماعية. 	-
اoنســانية 	- بالعلــوم  المتعلقــة  العلميــة  المشــاريع  أصحــاب 

واالجتماعيــة. 
النخب الثقافية في المجتمع القطري والعالم.	-

ما هي أبرز المشاريع للعام اJكاديمي 2020 - 2021؟
يعتزم مركز ابن خلدون العمل على عدة مشاريع لعامي 2020 
باعتبارها  «الثقافة  مشروع  المشاريع  هذه  أبرز  ومن  و2021، 
ويهدف  نموذًجا»،  العالم  كأس  الناعمة،  القوة  لصناعة  أداة 
واالجتماعية  الدينية  المحددات  أهم  عن  الكشف  إلى  المشروع 
والتحديات  القطري  والمجتمع  قطر  لدولة  المعيارية  للصورة 
التي تواجها من خالل دراسة تصورات المقيمين في دولة قطر 
تجاه المواطن القطري. أما ثاني أبرز مشروع يعمل عليه المركز 
مدخل  االجتماعية:  ودالالتها  الخليجية  المفردات  هو «موسوعة 
تحويل  إلى  الموسوعة  تهدف  سوسيولوجي».  ثقافي  لغوي 
علمي  مدخل  إلى  الخليجية  الخصوصية  ذات  الثقافية  المفردة 
المفردة  تنتقل  بحيث  الخليج،  في  االجتماعية  الظاهرة  لتناول 
من االستعمال العفوي إلى االستعمال السوسيولوجي الذي 
الظاهرة  مع  التعامل  في  علمية  أدوات  عموًما  للباحثين  يتيح 

االجتماعية المرتبطة بتلك المفردة. 
كمــا قــدم المركــز عــدًدا مــن النــدوات علــى المنصــات اoلكترونيــة 
خــالل هــذا العــام، ومــا زالــت هنــاك نــدوات دوليــة ومحليــة يعتــزم 
فلســفة  مؤتمــر  منهــا:  القادمــة  الفتــرة  خــالل  إجراءهــا  المركــز 
والنــدوة  العمــل.  ســوق  هيمنــة  ظــل  فــي  العالــي  التعليــم 
الدوليــة حقــوق اoنســان فــي أدب الطفــل فــي العالــم العربــي. 
ومؤتمــر دولــي بعنــوان مســتقبل الوجــود الصينــي فــي العالــم 
اoســالمي فــي ظــل التحديــات اoقليميــة والدوليــة. ونــدوة دوليــة 
الحصيلــة  العربــي:  العالــم  فــي  اuنثروبولوجيــا  واقــع  بعنــوان: 
وا�فــاق. وغيرهــا مــن الفعاليــات العديــدة التــي يمكــن االطــالع 

علــى تفاصيلهــا علــى صفحــة المركــز. 
مــاذا يضيــف مركــز ابــن خلــدون لجامعــة قطــر فــي 

والعالمــي؟ المحلــي  بالمجتمــع  عالقاتهــا 
نظــًرا uهميــة قطــاع العلــوم اoنســانية واالجتماعيــة والــذي يعــد 
بحاجــة  تــزال  ال  الجامعــة  فــإن  قطــر  جامعــة  فــي  اuكّبــر  القطــاع 
ماســة إلــى كيــان أكاديمــي بحثــي يتّكفــل فــي تأصيــل القضايــا 

اoنســانية واالجتماعيــة وتأطيرهــا بأطــر علميــة، ويعالــج الظواهــر 
والتحديــات التــي يعانــي منهــا المجتمــع، ويعمــل علــى تجســير 
الهــوة بيــن التخصصــات االجتماعيــة لــدى الباحثيــن فــي جامعــة 
وكذلــك  عليــا.  دراســات  طلبــة  أم  أســاتذة  أكانــوا  ســواء  قطــر، 
تحتــاج الجامعــة إلــى كيــان يعمــل علــى خلــق روابــط علميــة بيــن 
باحثيهــا والباحثيــن مــن خــارج جامعــة قطــر مــن أصحــاب التخصص 
المشــترك، ويعمــل كذلــك علــى أن يكــون واجهــة التعــاون مــع 

المؤسســات الشــريكة لجامعــة قطــر فــي الحقــل االجتماعــي.  
مهمــة  فــي  المســاهمة  إلــى  خلــدون  ابــن  مركــز  يهــدف  كمــا 
علــى  قــادرة  لتكــون  واالجتماعيــة  اoنســانية  العلــوم  تجديــد 
التعبيــر عــن حاجــة المجتمعــات اoســالمية بــدًال مــن تعبيرهــا عــن 
حاجــة اoنســان الغربــي، وليــس ذلــك مــن خــالل أبحــاث تجزيئيــة 
بــل مــن خــالل جمــع جهــود الباحثيــن المعنييــن بمســألة التجديــد 
والتطويــر لتكــون فــي صــورة مشــاريع علميــة تعمــل فــي إطــار 
واالجتماعيــة.  اoنســانية  بالعلــوم  للنهــوض  اســتراتيجية  رؤيــة 
التــي  الفكريــة  اoشــكاالت  معالجــة  إلــى  المركــز  يهــدف  كمــا 
عــن  بعيــدة  منهجيــة  معالجــة  اoســالمية  المجتمعــات  تواجــه 
التوظيــف السياســي واuيدلوجــي، لتشــكل بذلــك مــادة نافعــة 
تســاهم فــي حــل المشــكالت الفكريــة فــي العالــم اoســالمي.

ماهي مخرجات المركز البحثية؟
تتنــوع مخرجــات مركــز ابــن خلــدون فــي مســارات مختلفــة، فهنــاك 
المؤتمــرات  عــن  الناشــئة  العلميــة  باoصــدارات  متعلــق  مســار 
البحثيــة  بالمشــاريع  متعلــق  مســار  وهنــاك  العلميــة،  والنــدوات 
العلميــة، وهنــاك مســار متعلــق بالمخرجــات المرتبطــة بالمناهــج 
التعليميــة فــي جامعــة قطــر، وهنــاك مســار متعلــق بالمجــالت 
تجســير  مجلــة  فــي  حالًيــا  يتجّســد  والــذي  المحكمــة،  العلميــة 

النصــف ســنوية.
ما هي غايات المركز المستقبلية؟

فيمــا يتعلــق بالغايــات التــي ســيعمل عليهــا المركــز فــي المرحلة 
فــي  المحكــم  العلمــي  اoنتــاج  زيــادة  فــي  فتتمثــل  القادمــة 
الموضوعــات البينيــة والتــي تتطلــب تكامــل جهــود الباحثيــن 
تركيــز  للمركــز  ســيكون  وكذلــك  مختلفــة.  تخصصــات  مــن 
علــى الفعاليــات التــي تســاهم فــي نشــر الوعــي فــي المجتمــع 
القطــري بمــا يحقــق للمركــز وســاطة معرفيــة موضوعيــة بيــن 

وقضايــاه. المجتمــع 

جانتب من أنشطة مركز ابن خلدون للعلوم اoنسانية واالجتماعية.
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الضوء في دائرة

حوار مع باحث:

د. عبد العزيز العلي

شغلته  الذي  الواسع  والفضاء  الرقمية  والحواسيب  التكنولوجيا  عصر  في 
للبحوث  قطر  جامعة  مجلة  في  نستضيف  أن  يسرنا  الذكية،  واJلواح  اJدوات 

الباحث الدكتور عبد العزيز العلي مدير مركز الكندي Jبحاث الحوسبة في كلية 
الهندسة بجامعة قطر لنتعرف على اهتماماته البحثية.
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بدايــة د. عبــد العزيــز عرفنــا عــن نفســك وتخصصــك 
الدراســي؟

في  كمعيد  قطر  بجامعة  التحقت  العلي،  عبدالعزيز  اسمي 
عام 2008 بعد نهاية مشوار بعثتي من وزارة التعليم و التعليم 
في  البكالوريوس  شهادة  على  حصولي  عند  ذلك  و  العالي 
هندسة الحاسوب من جامعة ميامي، في والية فلوريدا، الواليات 
مسيرة  واصلت  بالجامعة  إلتحاقي  فور  اuمريكية.  المتحدة 
oكمال  قطر  جامعة  طريق  عن  أخرى  مرة  ابتعثت  حيث  التعليم 
في  الدكتوراه  ذلك  وبعد   (2011 عام  (في  الماجستير  شهادة 
تخصص التعلم ا�لي (Machine Learning) في عام 2016 في 
جامعة ميامي. عند عودتي إلى قطر عملت كأستاذ مساعد في 
قسم علوم وهندسة الحاسب بكلية الهندسة. وفي عام 2018 
توليت منصب مساعد العميد لشؤون الطالب في الكلية حتى 
مدير  منصب  حاليًا  وأشغل   .(2020 الماضي (ربيع  الفصل  نهاية 
توجهاتي  الهندسة.  كلية  في  الحوسبة  لبحوث  الكندي  مركز 
االصطناعي  والذكاء  ا�لي  التعلم  مجال  في  هي  البحثية 
عدة،  بحثية  مشاريع  في  حالًيا  وأشارك  البيانات.  عن  والتنقيب 
التواصل  مواقع  في  الزائفة  اuخبار  على  التعرف  مشروع  منها 
وحصلت  هذا  اoعالمية.  الجزيرة  قناة  مع  باالشتراك  االجتماعي 
للبحث  الوطنية  اuولويات  برنامج  منح  منها  بحثية  منح  على 

العلمي من صندوق قطر للبحث العلمي.

ما الذي جذبك لدراسة الذكاء االصطناعي؟ 

مــن  مكننــي  ا�لــي  الحاســب  هندســة  بتخصــص  إلتحاقــي 
تعلــم البرمجــة وكيفيــة بنــاء تطبيقــات للحواســيب الشــخصية 
درجــة  مــن  االنتهــاء  وبعــد  المحمولــة.  الذكيــة  للهواتــف  وأيًضــا 
جديــًدا  تطبيًقــا  بهــا  أنشــئ  مــرة  كل  فــي  كنــت  البكالوريــوس، 
شــكل  وتصــور  البرنامــج  كتابــة  بكيفيــة  مســبقة  معرفــة  علــى 
متكــررة  وجدتهــا  وبالتالــي  ســهلة  العمليــة  فكانــت  البرنامــج 
االصطناعــي  الــذكاء  مجــال  علــى  تعرفــت  حيــن  ممتعــة.  وغيــر 
فوجئــت بمــدى عــدم حتميــة مخرجــات البرامــج فــي هــذا المجــال 
البرنامــج  أو  الخوارزميــة  ذات  اســتخدام  امكانيــة  وبالتخصيــص 
لتحقيــق أهــداف مختلفــة تماًمــا ممــا جذبنــي لمعرفــة المزيــد عــن 
كيفيــة عمــل خوارزميــات مجــال التعلــم ا�لــي وتجربتهــا فــي عــدة 

تطبيقــات.

 وما هو التعريف المبسط للتعلم ا�لي؟

ــا يقــع تحــت تخصــص الــذكاء  يعتبــر التعلــم ا�لــي تخصًصــا فرعًي
البيانــات  بعلــم  ا�لــي  التعلــم  مجــال  يختــص  االصطناعــي، 
وكيفيــة التعلــم التلقائــي مــن معلومــات ســابقة وبنــاء قواعــد 
بأحــداث  التنبــؤ  مــن  تمكننــا  تلقائيــة  وخوارزميــات  ونمــاذج 
مســتقبلية أو اســتخدام هــذه القواعــد لغــرض التصنيــف التلقائــي 

جديــدة. لبيانــات 

هــل للــذكاء االصطناعــي تطبيقــات متعــددة؟ مــا هــي؟ 
وفــي أي المجــاالت تســتخدم؟

ا�لــي  التعلــم  وباuخــص  االصطناعــي  الــذكاء  يعتبــر  بالتأكيــد، 

مــن أهــم االكتشــافات الحديثــة. حيــث تســتخدم تطبيقــات هــذا 
ومجــال  الطبــي،  المجــال  منهــا  عــدة،  مجــاالت  فــي  التخصــص 
دون  اليوميــة  أنشــطتنا  معظــم  فــي  وربمــا  الســيبراني،  اuمــن 
الهواتــف  فــي  اســتخدامها  ذلــك  علــى  مثــال  بذلــك.  العلــم 
بإكمــال  والخوارزميــات  النمــاذج  هــذه  تقــوم  حيــث  المحمولــة 
الجمــل عنــد الكتابــة، وفتــح قفــل الهاتــف المحمــول بعــد التعــرف 
علــى بصمــة أو صــورة صاحــب الهاتــف وهنــا تتعــرف الخوارزميــة 
علــى شــخص معيــن بعــد تصويــر الشــخص عــدة مــرات، وأيًضــا 
فــي محــركات البحــث عنــد البحــث علــى ســبيل المثــال عــن صــورة 
شــخص أو مــكان أو شــيء معيــن. وكمثــال مــن المجــال الطبــي 
تمكننــا اكتشــافات التعلــم ا�لــي مــن التعــرف علــى نــوع وموقــع 
اuشــعة  صــورة  إلــى  النظــر  بعــد  وجــد)  (إن  العظــام  فــي  كســر 
الســينية. ويتــم ذلــك بعــد تغذيــة خوارزميــة التعلــم ا�لــي بصــور 
لكســور ســابقة تــم تعيينهــا مــن أصحــاب الخبــرة. ومــن المتوقــع 
ان تســتخدم هــذه الخوارزميــات فــي مجــاالت أكثــر فــي الســنوات 

تلقائــي. بشــكل  العربــات  لقيــادة  كاســتخدامها  القادمــة 

ونحن نشهد أزمة كوفيد-19، كيف يخدم الذكاء االصطناعي 
البشرية في مواجهة اJزمات؟

يمكــن للــذكاء االصطناعــي أن يســاهم فــي االكتشــاف المبكــر 
والحــد مــن انتشــار الجوائــح. ويتــم ذلــك بطــرق عديــدة منهــا تحليــل 
مــا تــم نشــره فــي وســائل التواصــل االجتماعــي علــى مــدى واســع 
وبصــورة ســريعة لتحذيــر ذوي الشــأن بوجــود خطــر جائحــة أو حتــى 
ظاهــرة طبيعيــة أو خطــر اقتصــادي أو سياســي. مــن مســاهمات 
اللقــاح  اكتشــاف  تســريع  الجوائــح،  مــن  الحــد  فــي  التخصــص 
المناســب لوبــاء معيــن وذلــك باســتخدام معلومــات اللقاحــات 
التــي تــم تطويرهــا مســبًقا فــي خوارزميــات التعلــم ا�لــي oيجــاد 
لقاحــات مربوطــة بنســب عاليــة للنجــاح. وأيًضــا يمكــن للــذكاء 
بفيــروس  شــخص  إصابــة  علــى  الســريع  التعــرف  االصطناعــي 
كوفيــد بالنظــر إلــى صــورة اuشــعة الســينية للصــدر كما تم نشــره 
خــالل جائحــة كوفيــد 19. وأيًضــا التنبــؤ بأعــداد المصابيــن الجــدد 
بالفيــروس وغيــر ذلــك مــن اuمثلــة كمعرفــة مــا إذا كان شــخص 
إجابــة  بعــد  وذلــك  الظاهــرة  اuعــراض  إلــى  بالنظــر  ال  أم  مصاًبــا 
الشــخص علــى اuســئلة اuكثــر داللــة. يعــد الــذكاء االصطناعــي 

مــن أفضــل الســبل الحاليــة لمواجهــة الجوائــح.

حدثنــا عــن مشــاريعك البحثيــة فــي كليــة الهندســة؟ ومــا 
نشــر منهــا؟

لطبيعــة  وذلــك  المجــاالت  متنوعــة  بحــوث  فــي  حالًيــا  أعمــل 
اuبحــاث  مــن  المتعــددة.  ا�لــي  التعلــم  تخصــص  تطبيقــات 
الحاليــة هــو التنبــؤ بنــزول نســبة الســكر فــي الــدم عنــد مرضــى 
حساســات  كغــرس  تدّخليــة  أجهــزة  إلــى  اللجــوء  دون  الســكري 
تحــت الجلــد. واشــترك فــي هــذا البحــث مــع جامعــة وايــل كورنيــل 
الــذكاء  اســتخدام  هــي  اuخــرى  اuعمــال  ومــن  قطــر.  ــــــــ  للطــب 
االصطناعــي oكمــال لوحــات تراثيــة قديمــة قــد تكــون تعرضــت 
مــن  وأيًضــا  جودتهــا.  علــى  أثــرت  لحــوادث  أو  التعريــة  لظواهــر 
اuعمــال البحثيــة التــي أقــوم بهــا حالًيــا هــي التنبــؤ بمــا إذا كان 
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بعــد  ال  أم  زائًفــا  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي  ينتشــر  خبــر 
اuخــذ باالعتبــار نمــط اuخبــار الزائفــة وطابــع ناشــرين اuخبــار وســبل 

الماضــي. فــي  انتشــارها 

مــا هــي الجوانــب العلميــة التــي يهتــم فيهــا مركــز 
ــز  ــات المرك ــي مخرج ــا ه ــبة وم ــاث الحوس ــدي Jبح الكن

البحثيــة؟

اuمــن  بأبحــاث  حالًيــا  الحوســبة  لبحــوث  الكنــدي  مركــز  يهتــم 
الســيبراني وتطبيقاتــه فــي شــتى المجــاالت كالرعايــة الصحيــة 
والطبيــب عــن بعــد وإنترنــت اuشــياء وطــرق البحــث فــي بيانــات 
الســحابية  بالحوســبة  المربوطــة  المخاطــر  وتحديــد  مشــفرة 
ســحابة  فــي  البيانــات  تخزيــن  وخصوصيــة  وموثوقيــة  وكفــاءة 
الهجمــات  عــن  للكشــف  ا�لــي  التعلــم  واســتخدام  التخزيــن 
الســيبرانية. وقــد نشــر المركــز العديــد مــن البحــوث العلميــة فــي 
مجــالت مرموقــة. أحدثهــا بحــوث عــن نظــام الكشــف عــن التدخــل 
الصحيــة  البيانــات  إلــى  بالنظــر  الصحيــة  الرعايــة  أنظمــة  فــي 
وبيانــات االتصــاالت، وبحــوث أخــرى كتطويــر أدوات تحليــل أمــن 
الحوســبة الســحابية وأيضــًا قــدم المركــز علــى بــراءات اختــراع فــي 
مجــال اuمــن الســيبراني لطــرق وأنظمــة مراقبــة أمــن االتصــاالت. 

مــا هــي أهــم تطلعاتــك المســتقبلية ومــا اJهــداف التــي 
تســعى لتحقيقهــا مــن خــالل إدارة مركــز الكنــدي Jبحــاث 

الحوســبة؟ 

فــي  قطــر  فــي  المراكــز  أفضــل  مــن  حالًيــا  الكنــدي  مركــز  يعتبــر 
مجــال اuمــن الســيبراني. باoضافــة إلــى تطويــر المركــز فــي هــذا 
المجــال المهــم ســتتم دراســة إمكانيــة توســيع نطــاق اuبحــاث 
وتطبيقاتــه  االصطناعــي  الــذكاء  مجــال  بإضافــة  المركــز  فــي 
وضــع  بعــد  ســيما  ال  الحالــي  العصــر  فــي  المجــال  هــذا  uهميــة 
االصطناعــي  الــذكاء  مجــال  فــي  جديــدة  الســتراتيجية  الدولــة 
المجــال  هــذا  فتــح  ا¤  شــاء  إن  ســيؤدي  الماضــي.  العــام  فــي 
إلــى إنشــاء اتفاقيــات وعالقــات مــع جهــات أكثــر فــي قطــر مــن 
الخاصــة  المؤسســات  إلــى  باoضافــة  الحكوميــة  القطاعــات 
لطــالب  فــرص  لخلــق  أيًضــا  وأطمــح  هــذا  الدولــة.  وخــارج  داخــل 
oنشــاء  وذلــك  المركــز  بأبحــاث  للمشــاركة  الجامعيــة  المرحلــة 
الدراســة  لمواصلــة  الطــالب  لدفــع  الكليــة  فــي  ــزة  محفِّ بيئــة 
بإتبــاع برامــج الماجســتير والدكتــوراه بعــد التخــرج. وغيــر ذلــك مــن 
التطلعــات هــي توفيــر ورش تثقيفيــة عامــة عــن مواضيــع اuمــن 
الســيبراني والــذكاء االصطناعــي ودورات تدريبيــة خاصــة للفئــات 
العاملــة بالدولــة حســب الحاجــة. كمــا نتطلــع للتنســيق مــع وزارة 
التعليــم والتعليــم العالــي لبــث الوعــي وتشــجيع الطلبــة علــى 
وأخيــًرا  مبكــرة.  مرحلــة  فــي  المجــال  هــذا  فــي  العلمــي  البحــث 
الدولــة  قطاعــات  مــع  المركــز  مشــاركات  بتوســيع  أيًضــا  أطمــح 
وآمنــة  ذكيــة  تكــون  ملموســة  حلــول  الكتشــاف  المختلفــة 

لمجتمــع دولــة قطــر.
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الضوء في دائرة

مــا هــي المهــام الوظيفيــة التخصصيــة التــي تقومين 
بهــا فــي جامعــة قطــر؟ 

أســتاذ مشــارك فــي التخطيــط العمرانــي والتنميــة فــي برنامــج 
السياســات والتخطيــط والتنميــة فــي قســم الشــؤون الدوليــة 

وكذلــك المنســق اuكاديمــي للقســم.
حّدثينا عن أهم إنجازاتك البحثية؟

لــدي مــا يزيــد عــن 32 مقالــة علميــة فــي مجــالت دوليــة مرموقــة 
والتخطيــط  العمرانــي،  التخطيــط  مجــال  فــي  التأثيــر  وعاليــة 
الحضريــة  االســتدامة  إلــى  والتحــّول  للتنميــة  الذكــي 
تنظيــم  وفــي  دوليــة  مؤتمــرات  فــي  والمشــاركة  والبيئيــة، 
عــدة مؤتمــرات وورشــات عمــل تتعلــق بسياســات وتخطيــط 
التنميــة المســتدامة، وبنــاء شــراكات مــع العديــد مــن أصحــاب 
المصلحــة المحلييــن مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة 
المجــال  فــي  بالتعــاون  تتعلــق  تفاهــم  لمذكــرات  والتنســيق 
البحثــي مــع جامعــات دوليــة مثــل جامعــة كولونيــا فــي ألمانيا.
نمــاذج  إنشــاء  لمشــروع  بحثــي  فريــق  بقيــادة  حالًيــا  أقــوم 
فــي  التحكــم  تكنولوجيــا  اســتخدام  تتيــح  جديــدة  عمرانيــة 
اســتخدام الطاقــة فــي اuبنيــة فــي الدوحــة. تشــارك بالمشــروع 
القطريــة  العامــة  المؤسســة  مــع  بالتعــاون  قطــر  جامعــة 
واالتصــاالت  المواصــالت  ووزارة  (كهرمــاء)  والمــاء  للكهربــاء 
واليــة  فــي  راتجــرز  جامعــة  مــن  أمريكــي  فريــق  مــع  وبالتعــاون 
لرعايــة  القطــري  الصنــدوق  قبــل  مــن  وممــول  نيوجيرســي 
نمذجــة  تطويــر  إلــى  المشــروع  يهــدف  العلمــي.  البحــث 
ــا التحكــم فــي اســتخدام الطاقــة فــي اuبنيــة فــي  لتكنولوجي
الدوحــة ويظهــر المشــروع الفوائــد البيئيــة واالقتصاديــة التــي 
يمكــن تحقيقهــا مــن قبــل مختلــف الجهــات الفاعلــة وأصحــاب 
تشــكيل  فــي  المشــروع  هــذا  نتائــج  وستســاعد  المصلحــة. 
مســتقبل التنميــة الحضريــة والمجتمعــات الذكيــة باســتخدام 

الذكيــة. التحكــم  أجهــزة 
ــي 2020- ــام اJكاديم ــة للع ــك البحثي ــي أهداف ــا ه م

2021؟ 
المزيد من النشر البحثي واستهداف مجالت علمية دولية ذات 
البحثي  الفريق  مع  ا�ن  أشرفت  حيث  جًدا  عال  تأثير  معامل 
بها  نستهدف  بحثية  ورقة  من  االنتهاء  على  راتجرز  جامعة  من 
مجلة Nature في مجال التخطيط الذكي لالستدامة ومجال 
الطاقة الذكية. كما سنقوم بتوجيه نتائج أبحاثنا إلى جهات 
متعّددة من الشركاء المحليين والجهات ذات الصلة بما في 
وكهرماء،  واالتّصاالت  النقل  ووزارة  والبيئة  البلدية  وزارة  ذلك 
وللبلديات  للمخططين  توصيات  اuبحاث  هذه  تقترح  حيث 

ولصانعي السياسات في قطر.

ــة  ــط والتنمي ــة تخصــص السياســات والتخطي ــا أهمي م
ــة؟  ــاة المهني ــة فــي الحي فــي قســم الشــؤون الدولي

يعتبــر تخصــص السياســات العامــة والتخطيــط االســتراتيجي 
فــي  بالتحــّول  تتعلــق  التــي  التخصصــات  أهــم  مــن  للتنميــة 
فــي  الدولــة  أن  حيــث  مســتدام،  مســتقبل  نحــو  قطــر  دولــة 
حاجــة ماســة لخريجيــن ذوي مهــارات قيــادة قويــة وقــدرات فاعلــة 
لتطويــر سياســات لتصميــم وتخطيــط وتنفيــذ االســتراتيجيات 
التــي مــن شــأنها مســاعدة البــالد علــى تحقيــق رؤية قطــر 2030.  
مختلــف  فــي  فعالــة  مراكــز  حالًيــا  البرنامــج  خريجيــو  ويشــغل 
الــوزارات فــي الدولــة التــي تقــوم بوضــع اســتراتيجيات وتحليــل 
والصحيــة  والتعليميــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  السياســات 

والبيئيــة وغيرهــا.
ــاة  ــي حي ــي ف ــث العلم ــة البح ــر رحل ــن أث ــف تجدي كي

الطالــب؟ 
مــن  تجاربهــم  تثــري  البحثــي  النشــاط  فــي  الطــالب  مشــاركة 
والتــي  المختلفــة  البحثيــة  اuنشــطة  فــي  المشــاركة  خــالل 
ســتعود بالعديــد مــن الفوائــد واuثــار اoيجابيــة مــن حيــث تعزيــز 
البحــث  علــى  القائــم  المتقــدم  والتعلــم  لديهــم  المعرفــة 
قطــر  جامعــة  اســتراتيجية  مــع  تماشــًيا  العملــي  والتطبيــق 
تطويــر  علــى  التركيــز  فــي  التحديــد  وجــه  علــى   2022-2018

يجعــل  ممــا  التعليــم  فــي  والتطبيقــي  العملــي  الجانــب 
الطلبــة أكثــر تميــًزا ومالئمــة حيــن التوجــه لســوق العمــل أو 

العليــا. للدراســات 

د. عصمت زيدان
قسم الشؤون الدولية

كلية ا�داب والعلوم 
جامعة قطر

بطاقة تعريفية لباحث:
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الضوء

حوار مع مؤلف كتاب «المسؤولية 
المدنية للطبيب في القانون القطري 

والقانون المقارن» :

عبدا� حمد الخالدي

في دائرة

يعمد الباحثون والطلبة إلى تدوين نتائج البحوث في كتب تنشر لسهولة 
التواصل وتبادل المعلومات بين الباحثين في كل أرجاء العالم، في هذه 

الصفحات سيكون معنا لقاء مع مؤلف ارتبط اسمه بجامعة قطر سواء من 
الناحية الدراسية أو المهنية، ونبدأ في هذا العدد تشجيًعا لمؤلفات طلبتنا مع 

كتاب ”المسؤولية المدنية للطبيب في القانون القطري والقانون المقارن“ 
للباحث القانوني عبدا� حمد الخالدي، طالب الدكتوراه في كلية القانون.
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للمجتمــع  نفســك  تعــرف  كيــف  عبــدا�  بدايــة 
؟ معــي لجا ا

أعــرف نفســي كباحــث قانونــي أُعجــب بتخصصــه عندمــا درســه 
فــي مرحلــة البكالوريــوس إعجاًبــا شــديًدا جعلــه يهــوى القانــون 
وكل مــا يمثلــه هــذا التخصــص مــن مبــادئ العــدل واoنصــاف 
والمســاواة، اســتمتع بحضــور محاضراتــه واندمــج بيــن ثنايــا آراء 
الواســعة،  علمــه  ومحيطــات  أحكامــه  أمــواج  وبيــن  فقهائــه 
عندهــا قــرر إكمــال مسيـــرته فــي هــذا المجــال، وقــد أنهــى مرحلــة 
وكان  قطــر،  بجامعــة  القانــون  كليــة  فــي  بنجــاح  الماجســتير 
فــي أول فــوج مــن خريجيــه، وقــد صقلــت هــذه المرحلــة مهاراتــه 
البحثيــة بتوفيــق مــن ا¤ وبجهــود أســاتذته لينتهــي منهــا باحًثــا 
بحــق اســتطاع خاللهــا نشــر مقالــة فــي مجلــة دوليــة محكمــة، 
ليتأكــد مــن خــالل ذلــك نجــاح الكليــة فــي تكويــن باحــث صنــع 

فــي دولــة قطــر.

وا�ن تــم اختيــاره مــن قبــل كليــة القانــون ليكــون ضمــن أول 
وتعلــم  العلــم  طلــب  مواصــًال  الدكتــوراه  برنامــج  فــي  دفعــة 
لبــالده  ليــرد  القّيمــة،  والمبــادئ  العادلــة  القيــم  مــن  المزيــد 

الجميــل. مــن  جــزًءا  الغاليــة 

ــاب  ــي كت ــتير ف ــالة الماجس ــن رس ــرت تدوي ــاذا اخت لم
ــر؟ يُنش

التخصصــات  مــن  القانــون  تخصــص  يعــد  بــدء  ذي  بــادئ 
الشــاملة التــي تغطــي جميــع موضوعــات الحيــاة فهــي تُعنــى 
بالقوانيــن والقواعــد العامــة التــي تنظــم العالقــات بيــن أفــراد 
الــدول  بيــن  العالقــات  وتنظــم  البعــض،  بعضهــم  المجتمــع 
بصفتهــا الســيادية وبيــن اuفــراد والــدول كذلــك، ويحتــوي هــذا 
التخصــص علــى عــدة فــروع تخصصيــة، وقــد يكــون أكبرهــا هــو 
القانــون المدنــي الــذي يعــد جــزًءا مــن القانــون الخــاص، وقــد 
للطبيــب،  المدنيــة  المســؤولية  تخصــص  علــى  اختيــاري  وقــع 
بالذكــر  والجديــر  اuحــكام،  مــن  الكثيــر  يضــم  تخصــص  وهــو 
أنــه مــن التخصصــات التــي تتســع باســتمرار، مــا أقصــده هنــا أن 
موضــوع المســؤولية المدنيــة للطبيــب هــو أحــد الموضوعــات 
التــي تتطــور باطــراد الســتمرارية تطــور المهنــة، ففــي كل يــوم 
هنــاك اكتشــاف جديــد واختــراع أدويــة ولقاحــات جديــدة وذلــك 
يرجــع لتطــور اuمــراض نفســها، وال يقتصــر اuمــر علــى ذلــك بــل 
إن أحــد أهــم أســباب اختيــاري للموضــوع هــو اتصالــه المباشــر 
أحــد  تعــد  التــي  العامــة  وبالصحــة  وبمصالحــه  بالمجتمــع 
مجتمــع  أي  يخلــو  ال  اuمــر،  حقيقــة  وفــي   ،٢٠٣٠ قطــر  رؤيــة  ركائــز 
هــذه  خــالل  مــن  أردنــا  لــذا  الطبيــة،  اuخطــاء  إشــكاليات  مــن 
الدراســة تســليط الضــوء علــى الحلــول المقدمــة مــن اuنظمــة 
القانونيــة اuخــرى، اoقليميــة والدوليــة، الختيــار أنجعهــا وأنســبها 

القطــري. لمجتمعنــا  وأحدثهــا 

بــل  اuدراج،  حبيســة  تبقــى  أن  الماجستيـــر  لرســالة  أرد  ولــم 
بمتنــاول أيــدي المجتمــع ليســتفيد منهــا قــدر المســتطاع ولكي 
ــا مقــروًءا ومســموًعا. تجــاب دعواتهــا ويكــون لتوصياتهــا صوًت

عنــوان كتابــك ”المســؤولية المدنيــة للطبيــب فــي 

القانــون القطــري والقانــون المقــارن“، هــل لــك أن 
تشــرح العنــوان بصــورة مبســطة تصــل لكافــة القــراء؟

تعــد مهنــة الطــب مــن أســمى المهــن التــي ال يمكــن للبشــرية 
االســتغناء عنهــا، ومــع ذلــك فهــي ال تحتمــل ارتــكاب أي خطــأ 
مــن جانــب الطبيــب لكونهــا تنطــوي علــى ضــرر جســدي، والحــق 
فــي الســالمة الجســدية مــن أهــم حقــوق اoنســان التــي تحميهــا 

الشــرائع والقوانيــن.

يتضمن الكتاب رسالة الماجستير التي اجتزتها بتاريخ 11 سبتمبر 
2017 من جامعة قطر وتم تنقيحها لتتناسب مع كتاب يستفيد 

هذا  في  الرئيسية  البحثية  واoشكالية  القطري،  المجتمع  منه 
الكتاب تسعى ل¡جابة على تساؤل يثار حول مدى الحاجة إلى 
دولة  في  للطبيب  المدنية  المسؤولية  ينظم  خاص  قانون 
قطر، والتي تنظمها حالًيا القواعد العامة في القانون المدني، 
ويستعرض عدًدا من الحلول التي سلكتها العديد من اuنظمة 
للقضاء  محاولتها  في  المقارنة  القضائية  واuحكام  القانونية 

على المشاكل التي تصاحب هذه المسؤولية.

إلى ماذا تطرقت في فصول ومباحث كتابك؟

تنــاول الفصــل اuول أهــم ركــن مــن أركان المســؤولية الطبيــة 
عــن  يميــزه  ومــا  خصائصــه  عــن  لنبحــث  الطبــي،  الخطــأ  وهــو 
غيــره مــن مســؤوليات مدنيــة فــي المبحــث اuول، وكيفيــة إثباتــه 

واoشــكاليات التــي تنبثــق مــن ذلــك فــي المبحــث الثانــي.

المســؤولية  عــن  التعويــض  تنــاول  فقــد  الثانــي  الفصــل  أمــا 
المدنيــة للطبيــب، وقــد بحثنــا فيــه عــن تقديــر التعويــض فــي 
المبحــث اuول والتأميــن مــن المســؤولية المدنيــة ل�طبــاء فــي 

المبحــث الثانــي.
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كمــا نعلــم ليــس كل باحــث مؤلًفــا فمــا هــي المهــارات 
التــي يجــب أن يمتلكهــا الباحــث ليتمكــن مــن تأليــف 

كتــاب؟

وكيف صقلت مهارتك الكتابية؟

باحًثــا،  مؤلــف  كل  وليــس  مؤلًفــا،  باحــث  كل  ليــس  صحيــح، 
البحــث  يكــون  ال  وقــد  علمًيــا،  بحًثــا  المؤلَّــف  يكــون  ال  فقــد 
كتاًبــا، فهنــاك عــدة أبحــاث تنشــر كمقــاالت علميــة فــي مجــالت 
محكمــة وغيـــرها، أمــا تأليــف الكتــب العلميــة عــادة مــا يكــون 
بالمجتمــع،  اتصــاًال  أكثــر  وموضوعاتــه  واتســاًعا  شــموًلا  أكثـــر 
غيـــر  والتأليــف،   النشــر  لــه  يمكــن  باحــث  كل  أن  رأيــي  وفــي 
كتــاب  فــي  يكــون  uن  يصلــح  بحثــي  موضــوع  كل  ليــس  أنــه 
منشــور، فهنــاك عــدة معاييـــر شــكلية وموضوعيــة يجــب أخذهــا 
فــي عيــن االعتبــار، كحجــم البحــث وإمكانيــة االســتفادة منــه مــن 
قبــل المجتمــع ككل أو مجتمــع معيــن، كمجتمــع اuطبــاء فــي 

هــذا الكتــاب.

مدين  أنا  اuمر  فحقيقة  السؤال  من  الثاني  الشق  عن  أما 
مرحلة  خالل  من  صقلتني  التي  فهي  قطر  لجامعة  لذلك 
االستمرار  قررت  ولهذا  الماجستير،  مرحلة  حتى  البكالوريوس 
الدكتوراه  برنامج  خالل  من  غيرها،  دون  بها،  العلم  طلب  في 
العالية  المعايير  أولهما  لسببين:  القانون،  بكلية  الجديد 
عالية  تدريسية  هيئة  وجود  وثانيهما  بها،  تدريسنا  يتم  التي 
مهاراتي  صقل  في  ا¤  توفيق  بعد  من  ساهمت  المستوى 
بحث  نشر  من  تمكني  هو  ذلك  على  يدلل  ما  ولربما  البحثية، 
 The محكم عندما كنت طالًبا في مرحلة الماجستير في مجلة
فقد  كوريا،  جامعة  من  تصدر  التي   Asian Business Lawyers
كان ذلك إثباتًا لنفسي على أنني أصبحت باحًثا بحق، بتوفيق 
تبذلها  زالت  وما  بذلتها  التي  الحثيثة  بالجهود  ثم  ا¤  من 

جامعة قطر معنا.

ــرع  ــارئ أس ــل للق ــا يص ــر أيهم ــذا العص ــي ه ــك ف برأي

النشــر الورقــي أم النشــر اwلكترونــي؟

غيــر  البحثيــة  مصــادره  أضحــت  رقمــي،  عصــر  فــي  نعيــش  ا�ن 
أســرع  اoلكترونــي  النشــر  يكــون  أن  الطبيعــي  ومــن  محــدودة، 
انتشــارًا ووصــوًال، ولكــن هنــاك شــريحة كبيــرة ال بــأس بهــا، وأعتبــر 
نفســي منهــا، ال تــزال تقليديــة تفضــل الكتــب الورقيــة وتعتمــد 
فــي  البحــث  نشــر  فضلــت  لذلــك  والقــراءة،  البحــث  فــي  عليهــا 

ورقــي. كتــاب 

 مــاذا كســبت مــن خبــرات مــن خــالل تعاملــك مــع 
القانــون؟ كليــة  وأســاتذة  باحثيــن 

ال شــك بأننــي كســبت الكثيــر مــن خــالل دراســتي بالكليــة فــي 
مرحلتــي البكالوريــوس والماجســتير وا�ن بالدكتــوراه، باoضافــة 
إلــى توفــر العديــد مــن الفــرص للمشــاركة فــي نــدوات ومؤتمــرات 
فــي  والمشــاركة  قطــر  دولــة  فــي  تقــام  كانــت  ودوليــة  محليــة 
بعضهــا بورقــة علميــة، لقــد كســبت عالقتــي الطيبــة معهــم أوًال، 
ثــم اســتفدت مــن علمهــم ومنهجهــم فــي البحــث والتدريــس، 
المهنيــة  والمهــارات  المقارنــة،  ومهــارات  التحليلــي،  والعمــق 
ككتابــة المذكــرات وصياغــة العقــود وغيرهــا مــن مهــارات ثمينــة 

فــي المجاليــن اuكاديمــي والمهنــي.

ما المؤلفات التي تخطط لنشرها بعد الدكتوراه؟

المجــاالت القانونيــة التــي لــم يكتــب بهــا فــي القانــون القطــري 
المدنــي  القانــون  فــي  تخصصــي  بحكــم  ولكــن  جــًدا،  كثيــرة 
ــًدا، فإننــي أنــوي االســتمرار فــي هــذا  وبالمســؤولية المدنيــة تحدي
لمهنــة  المدنيــة  المســؤولية  حــول  مؤلفــات  وكتابــة  المجــال 
الطبيــب، وااللتزامــات الطبيــة بشــكل خــاص، لتطورهــا المســتمر 
كمــا  تخصصاتهــا،  وكثــرة  موضوعاتهــا  وتنــوع  مداهــا  واتســاع 
توجــد العديــد مــن المجــاالت التــي ال تــزال بحاجــة إلــى مزيــد مــن 
مــن  والمقــاول  المقــاول  مســؤولية  منهــا  والدراســة،  البحــث 
ومســؤوليات  اoيجــار،  وعقــود  المقاولــة،  عقــود  فــي  الباطــن 

وغيرهــا. المهــن، 

90



الضوء في دائرة

بطاقة تعريفية لطالب:

محمد الجناحي
برنامج ماجستير المناهج وطرق 

التدريس والتقييم، كلية التربية - 

جامعة قطر

كيف تعرف نفسك للمجتمع الجامعي؟ 

محمــد عبدالرحيــم الجناحــي، شــاب يطمــح uن تكــون لــه 
المحتــوى  وتقديــم  التعليمــي  الحقــل  فــي  وأثــر  بصمــة 
العصــري والتخصصــي الــذي يواكــب الجيــل الصاعــد مــن 

الطــالب.

حدثنا عن رحلتك الدراسية والمهنية؟

 2010 ســنة  قطــر  بجامعــة  الهندســة  كليــة  مــن  تخرجــت 
بتخصــص الهندســة الميكانيكيــة وعملــت مهندًســا فــي 
شــركة ميرســك قطــر للبتــرول كمهنــدس ميكانيكــي. فــي 
ســنة 2014 تــم انتدابــي عــن طريــق منظمــة «عّلــم uجــل 
قطــر» للعمــل كمعلــم رياضيــات للمرحلــة اoعداديــة فــي 
اســتطعت  للبنيــن.  االعداديــة  قيــس  بــن  اuحنــف  مدرســة 
أن  رياضيــات  كمعلــم  قضيتهــا  التــي  الســنتين  خــالل 
أقــرب مــادة الرياضيــات إلــى الطــالب بطــرق فريــدة محببــة 
كمشــاهد  التعليميــة  الــدروس  تصويــر  عبــر  لقلوبهــم 
صفوفهــم.  فــي  الطــالب  علــى  لعرضهــا  الواقــع  مــن 
الرقمــي  العربــي  المحتــوى  إثــراء  فــي  ســاهمت  كمــا 
بتبســيط  تهتــم  تعليميــة  قنــاة  بإنشــاء  اليوتيــوب  علــى 
وتميــزت  التعليمــي.  اoنتــاج  بهــا  uضــع  للطلبــة  المــواد 
بأســلوب فريــد عبــر كتابــة الــدروس بشــكل قصائــد فصيحــة 
هــذه  انتشــرت  وقــد  الجــودة،  عاليــة  كأناشــيد  وتســجيلها 
اuناشــيد عبــر الوطــن العربــي والقــت استحســان الجماهيــر 

ومعلميــن. طــالب  مــن  التعليمــي  الحقــل  فــي 

انتقلــت  االنتــداب،  ســنتي  إنهــاء  وبعــد   ،2017 ســنة  فــي 
مــن قطــاع الطاقــة والصناعــة إلــى قطــاع التعليــم بشــكل 
التواصــل  «مســؤول  منصــب  حالًيــا  أشــغل  حيــث  كامــل 
وأكملــت  قطــر».  uجــل  «عّلــم  بمنظمــة  المجتمعــي» 
مســاري اuكاديمــي فــي الدراســات العليــا وحصلــت علــى 
درجــة الماجســتير فــي المناهــج وطــرق التدريــس والتقييــم 

مــن كليــة التربيــة بجامعــة قطــر فــي ســنة 2020.

مــا الدافــع وراء اختيــارك لبرنامــج ماجســتير المناهــج 
وطــرق التدريــس والتقييــم؟

بالجانــب  بإثرائــه  إال  يكتمــل  ال  العملــي  الجانــب  أن  أؤمــن 
مــن  المهنــي  مســاري  تحــول  أن  وبعــد  لــذا  اuكاديمــي، 
حقــل الطاقــة والصناعــة إلــى حقــل التعليــم وجــدت أنــه 
مــن الضــروري أن أدعــم مســاري المهنــي الجديــد بإكمــال 
اuصدقــاء  مــن  عــدًدا  استشــرت  وقــد  العليــا.  الدراســات 

بهــا،  بااللتحــاق  ينصــح  التــي  البرامــج  حــول  اuكاديمييــن 
فاتفقــت نصائحهــم علــى جــودة برامــج الدراســات العليــا 
بجامعــة قطــر. وتبيــن أن برنامــج ماجســتير المناهــج وطــرق 
التدريــس والتقييــم هــو اuنســب واuكثــر تلبيــة الحتياجاتــي 

المســتقبلية. وطموحاتــي  الحاليــة 

ــا هــي الرســالة  ــة م ــة والعملي مــن تجاربــك العلمي
ــي  ــة ف ــب وطالب ــكل طال ــي ترغــب أن تصــل ل الت

جامعــة قطــر؟

أنصحهــم أن يعطــوا هــذه الفتــرة مــن حياتهــم أكبــر قــدر من 
الجــد واoيجابيــة. وأن يخوضــوا الحيــاة الجامعيــة بأقصــى 
واحــدة  شــك  بــال  هــي  جوانبهــا.  كل  يســبروا  وأن  حدودهــا 
مــن المحطــات المفصليــة التــي يمــر بهــا اoنســان وتصقــل 
بهــا جوانــب مــن شــخصيته وفكــره. وال شــك أن الصعــاب 
موجــودة فــي الطــرق الموصلــة لــكل أمــر هــادف، والفطــن 
مــن ينظــر للعقبــات أنهــا تزيــده قــوة كلمــا كانــت أكبــر، وال 
الســالكون  تحلــى  إن  المطــاف  نهايــة  فــي  للوصــول  بــد 

ــر وتجنبــوا الوقــوف والعــودة. بالصب

ما هي أهداف محمد الجناحي المستقبلية؟

إبداًعــا  النــاس  أكثــر  طاقــات  بتوظيــف  كبيــًرا  حلًمــا  أملــك 
للمســاهمة فــي مجــال التعليــم، وقــد بــدأت الخطــوات فــي 

ــا مــا. طريــق هــذا الهــدف وأرجــو أن أصــل يوًم

91



الضوء في دائرة

حوار مع الطالبة: 

منال مسلم عثمان

تفخر جامعة قطر بمجتمع الدراسات العليا حيث يزخر بالعقول المنتجة والكفاءات الواعدة، 
لطلبتها،  قطر  جامعة  توفرها  التي  المتميزة  والبحثية  اJكاديمية  البيئة  على  ولنتعرف 

طالبة  عثمان  منال  بالطالبة  العدد  هذا  في  نلتقي  للطلبة،  الفردية  القدرات  ونكتشف 
دكتوراه في برنامج (العلوم الطبية – صحة المجتمع والسكان) بكلية الطب. 
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عرفينــا عــن نفســك؟ ومــا ســبب اختيــارك لبرنامــج العلــوم 
الطبيــة – صحــة المجتمع والســكان؟

منــال مســلم عثمــان: مديــرة التثقيــف الصحــي بالمركــز الوطنــي 
للســكري بمؤسســة حمــد الطبيــة وعضــو اللجنــة العلميــة فــي 
تمكيــن  لجنــة  رئيــس  ومســاعد  للســكري  القطريــة  الجمعيــة 
علــى  حصلــت  للســكري.  الوطنيــة  االســتراتيجية  فــي  المرضــى 
كليــة  مــن  صحــي  تثقيــف  تخصــص  العامــة  الصحــة  ماجســتير 
الطــب فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا اuردنيــة. نشــرت أول 
ورقــة بحثيــه مــن قطــر عــن متالزمــة اuيــض وعوامــل الخطــورة فــي 
المجتمــع القطــري وكان هــذا مشــروع تخرجــي. حالًيــا أنــا طالبــة 
دكتــوراه ســنة ثالثــة تخصــص علــوم طبيــة قســم صحــة المجتمــع 

والســكان فــي كليــة الطــب – جامعــة قطــر.
اختيــاري لهــذا التخصــص كان نابًعــا مــن إيمانــي بــأن تطويــر ســبل 
برامــج  باســتخدام  ومضاعفاتهــا  المزمنــة  اuمــراض  مــن  الوقايــة 
تعليميــة متطــورة تتناســب مــع حاجــة المريــض وثقافتــه يلعــب 
دورًا هاًمــا فــي تحســين جــودة الرعايــة الصحيــة وتخفيــف العــبء 

علــى اuنظمــة الصحيــة وبالتالــي تحســين صحــة المجتمعــات.
المركــز  فــي  الصحــي  التثقيــف  قســم  مديــرة  كونــي  وأيًضــا 
هــذا  فــي  العمليــة  خبرتــي  منطلــق  ومــن  للســكري  الوطنــي 
التعليميــة  البرامــج  هــذه  مثــل  توفيــر  بضــرورة  أيقنــت  المجــال 
للمرضــى الذيــن يعانــون مــن اuمــراض المزمنــة وعلــى اuخــص 
مــرض الســكري لتدريبهــم علــى كيفيــة العنايــة الذاتيــة والمنزليــة 
لمثــل هــذه اuمــراض مبنيــة علــى أســس علميــة مثبتــه بدراســات 
بحثيــة مخصصــة لهــذه الفئــة فــي المجتمــع القطــري والمنطقــة 

العربيــة. 
ســيضيف  ومــاذا  البحثــي؟  مشــروعك  فكــرة  ماهــي 

القطــري؟  للمجتمــع 
فكــرة المشــروع تتمثــل فــي اســتحداث برنامــج تدريبــي وتعليمــي 
مخصــص لمرضــى الســكري علــى أحــدث ســبل العنايــة الذاتيــة 
بالمــرض والتعايــش معــه بمــا يضمــن تحســين مســتوى نســبة 

الســكر فــي الــدم والتقليــل مــن مضاعفــات الســكري. 
وســيكون هــذا أول برنامــج تدريبــي مبنــي علــى دراســات بحثيــة 
وأســس علميــة حديثــة ومثبتــة الفعاليــة، يتناســب مــع التقاليــد 

القطريــة. واuعــراف 

ــال  ــي مج ــة ف ــات البحثي ــال للدراس ــتضيف من ــاذا س وم
العلمــي؟ تخصصهــا 

بحثــي  منهــاج  علــى  تقــوم  التدريبــي  البرنامــج  اســتحداث  فكــرة 
يضمــن استكشــاف جميــع البرامــج التدريبــة المشــابهة والموجهة 
نقــاط  واكتشــاف  العالــم  مســتوى  علــى  الســكري  لمرضــى 
الضعــف والقــوة فيهــا ممــا يســهم فــي تطويــر برنامــج تدريبــي 
يشــجع علــى العنايــة الذاتيــة بمــرض الســكري وتقليــل العــبء 
علــى المرافــق الصحيــة. جــاءت فكــرة المشــروع مــن خــالل مقالــة 
علميــة نشــرت فــي مجلــة النســت العلميــة أوضحــت أهــم عشــرة 

مواضيــع بحثيــة فــي مجــال الســكري.   
كيــف تريــن نفســك مســتقبًال لتكونــي بيــن المتميزيــن 

فــي مجالــك؟
هــذه الدراســة ستســاعد فــي تطبيــق برنامــج تدريبــي قائــم علــى 
ممــا  القطريــة  للبيئــة  مالئمــة  مبتكــرة  ومنهجيــة  علميــة  أســس 
المقدمــة  الصحيــة  الرعايــة  فــي  الصحــي  المثقــف  دور  ســيدعم 

الســكري. لمرضــى 
ــة  ــادر العلمي ــع والمص ــر المراج ــدى تواف ــك لم ــا تقييم م

ــي؟  ــث العلم ــة البح ــر لخدم ــة قط ــة جامع ــي مكتب ف
تزخــر مكتبــة الجامعــة بأحــدث الدوريــات والمجــالت العلميــة وأيًضا 
اســتخدام  كيفيــة  علــى  مســتمرة  تدريبيــة  دورات  المكتبــة  توفــر 

المراجــع. 
كيــف تصفيــن العالقــة بيــن اJســتاذ والطالــب فــي كليــة 

لطب؟ ا
عالقــة مبنيــة علــى االحتــرام المتبــادل والتعــاون مــن أجــل الوصول 

للهــدف المطلوب.
كيــف يمكننــا فــي جامعــة قطــر أن نســتقطب مزيــًدا مــن 

الطــالب والطالبــات مــن خــالل تجربتــك؟
توّفــر برامــج الدراســات العليــا وخاصــة الدكتــوراه فــي كليــة الطــب 
يعتبــر ســبًقا علمًيــا علــى مســتوى المنطقــة مشــهوًدا لجامعــة 

قطــر
العليــا  الدراســات  لطلبــة  قطــر  جامعــة  تقــدم  مــاذا 

وعلمــاء؟ كقــادة  للمســتقبل  wعدادهــم 
حضــور  العليــا  الدراســات  لطلبــة  قطــر  جامعــة  وتوفــر  تشــجع 
المؤتمــرات العلميــة التــي تصقــل تجربتهــم العلميــة بالتعــرف 
علــى علمــاء وقــادة البحــث العلمــي علــى مســتوى العالــم. كمــا 
المؤتمــرات  فــي  رســميين  كمتحدثيــن  للمشــاركة  ترشــحهم 

قطــر. لجامعــة  ممثليــن  العلميــة  والنــدوات 
هــل مــن مقترحــات وأفــكار إبداعيــة تريــن أنهــا قــد تضيــف 
لبرنامــج العلــوم الطبيــة- صحــة المجتمــع والســكان 

ــة؟ ــة الطــب عام خاصــة ولكلي
التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة المختلفــة والجامعــات اuخــرى 
لتبــادل الخبــرات وتطويــر اuنظمــة الصحيــة القائمــة علــى اuســس 
البحثيــة التــي تتناســب مــع المجتمعــات العربيــة بمــا يتوافــق مــع 

اســتراتيجية التنميــة المســتدامة لتحقيــق رؤيــة قطــر 2030.

منال مسلم عثمان
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اتحاد تمكين اuجيال في جامعة قطر
يدشن دورة تدريبية مكثفة للطلبة القطريين 

في الثانوية العامة
لطلبة  مكثفة  تدريبية  دورة  اuجيال  تمكين  اتحاد  أعد 
الثانوية العامة القطريين، وذلك في الفترة من 28 يوليو 
نوعها  من  اuولى  تعد  والتي   2020 أغسطس   27 إلى 
في دولة قطر من حيث المحتوى الذي يتمركز حول وباء 
فيروس كورونا وعلم الفيروسات الطبية، وقد تم تصميم 
المحتوى بعناية من جهة االختصاص والمستوى العلمي 
كل  من  وطالبة  طالًبا   24 شارك  وخاللها،  واuكاديمي، 
الطبية-قطر،  للمهن  ديبيكي  اي.  مايكل  مدرسة  من 
وأكاديمية  الدوحة،  واكاديمية  العالمية،  الحياة  ومدرسة 
العدوية  رابعة  ومدرسة  الثانوية،  البيان  ومدرسة  اuرقم، 
الثانوية، ومدرسة روضة بنت محمد الثانوية، ومدرسة قطر 

الثانوية، وأخيًرا مدرسة اoيمان الثانوية.
اuستاذة  االتحاد  مؤسس  توجيه  تحت  التدريب  تم  وقد 
الفيروسات،  علم  في  اuستاذ  ثاني،  آل  أسماء  الدكتورة 
ومدير مركز البحوث الحيوية الطبية، ومساعد نائب رئيس 
الجامعة للعلوم الطبية والصحية للتطوير االستراتيجي، 
نموذًجا  االتحاد  هذا  يعتبر  قائلة: «  االتحاد  بدور  أشادت  وقد 
الدور  تمثل  التي  التأثير،  العالية  التعاونية  للمشاريع 
المهنية  االحتياجات  تقييم  في  قطر  لجامعة  الفعال 
لسد  المناسبة؛  الحلول  وتطوير  القطري  العمل  لسوق 
الثغرات وتمكين هذا الجيل القطري الواعد. ويعد تحقيق 
الصحية  الرعاية  مجال  في  البشرية  للموارد  وطنية  قاعدة 

 2030 قطر  رؤية  في  المدرجة  البنود  أحد  الحياة  وعلوم 
فيما يخص التنمية البشرية، وتعد من أهم أولوياتنا التي 
ثاني:«  آل  الدكتورة  وأضافت  لتحقيقها».  باجتهاد  نعمل 
الرعاية  ومؤسسات  البحوث  بمراكز  لالرتقاء  نسعى 
االستثمار  خالل  من  العالمية  المستويات  uعلى  الصحية 

في القدرات الوطنية المتمثلة في هذا الجيل».
إشراف  تحت  التدريب  هذا  محتوى  تصميم  تم  وقد  هذا، 
علوم  في  وباحث  مشارك  أستاذ  ياسين،  هادي  الدكتور 
البحوث  مركز  في  البحثية  المشاريع  ومدير  الفيروسات 
هذه  تصميم  «تم  أنه:  إلى  أشار  الذي  الطبية،  الحيوية 
في  القطريين  والشابات  للشباب  المتخصصة  الدورة 
الفيروسات  علوم  في  المهتمين  من  العامة  الثانوية 
مصغره  بحثية  منظومة  تشكيل  وتم  العلمي،  والبحث 
من الطلبة المشاركين قدموا فيها عشرة مقاالت علمية، 
شروط  من  كجزء  الطلبة  فيه  شارك  تقديمًيا  وعرًضا 

استكمالهم لهذا التدريب المتخصص»
علم  على  المكثفة  التدريبية  الدورة  هذه  وركزت 
عدة  من  وتتألف  اuوبئة،  وعلم  الطبية،  الفيروسات 
التي  الطبية  الفيروسات  علم  أساسيات  أهمها:  فقرات 
حول  وأخرى  فخرو،  عائشة  المدربة  قبل  من  تقديمها  تم 
ثاني  آل  نجالء  المدربتان  قدمتها   19 كوفيد-  مرض 
تدريًبا  الخاطر  البندري  المدربة  قدمت  فيما  جوهر،  والريم 
في  الشخصي  والطب  الجينوم  علم  عن  متخصًصا 
من  هم  المدربين  جميع  أن  ويذكر  الفيروسية.  اuمراض 
فريق برزان القابضة الذين يقضون فترة تدريب بحثي في 
المعدية  اuمراض  حول  الطبية  الحيوية  البحوث  مركز 
اuجيال  تمكين  اتحاد  أن  يذكر  كما  الجزيئية.  والبيولوجيا 
اuوسط  الشرق  منطقة  عن  للتعليم  باuوسكار  فاز  قد 
الحياة»  «علوم  فئة  عن  العالم  مستوى  على  والذهبية 
شراكة  «أفضل  فئة  عن  العالم  مستوى  على  والفضية 
مؤتمر  في   2019 لعام  التوظيف»  وقطاع  الجامعة  بين 
بالمملكة  لندن  في   QS- Reimagine Education
المشاريع  أنجح  المؤتمر  هذا  يكرِّم  حيث  المتحدة، 
وقابلية  التعلم  نتائج  تعزز  التي  والمبتكرة  التعليمية 

التوظيف على مستوى العالم.
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نجاح برنامج التدريب الصيفي 2020

في جامعة قطر عبر المنصات 
اwلكترونية

التحديات  رغم  العليا،  والدراسات  البحث  قطاع  نجح 
الراهنة  الظروف  على  التغلب  في  الكثيرة،  والعقبات 
بحثية  ومجاالت  نواحي  في  كورونا  جائحة  سببتها  التي 
 2020 الصيفي  التدريب  برنامج  طرح  أحدها  كان  عديدة، 
من  الثاني  إلى  يونيو  شهر  من  السابع  من  الفترة  في 
مختلًفا،  بحثًيا  موضوًعا   17 تضمن  والذي  يوليو،  شهر 
جامعة  في  الكليات  مختلف  من  وطالبة  طالًبا  و150 
قطر، وتعزيًزا لهذا النجاح احتفل قطاع البحث والدراسات 
العليا بتكريم الطلبة المشاركين في التدريب الصيفي 
ويبكس،  منصة  عبر   2020 أكتوبر  شهر  من  الرابع  في 
المعاضيد  علي  مريم  الدكتورة  اuستاذة  بحضور  وذلك 
ومدراء  العليا  والدراسات  للبحث  الجامعة  رئيس  نائب 
والباحثين  التدريس  هيئة  وأعضاء  البحثية  المراكز 

والطلبة المشاركين.

مراكز  ستة  الصيفي  التدريب  تجربة  إنجاح  في  ساهمت 
بحثية تابعة لقطاع البحث والدراسات العليا وهي: مركز 
النعيمي  ناصر  الدكتور  بإدارة   (CAM) المتقدمة  المواد 
الدكتورة  بإدارة   (BRC) الطبية  الحيوية  البحوث  ومركز   ،
 (LARC) المختبر  حيوانات  أبحاث  ومركز  ثاني،  آل  أسماء 
البحوث  ومعهد  النعيمي،  حمدة  الدكتورة  بإدارة 
االجتماعية واالقتصادية المسحية (SESRI) بإدارة الدكتور 
بإدارة   (CLU) المركزية  المختبرات  ووحدة  السيد،  حسن 
للعلماء  قطر  جامعة  ومركز  السفران،  محمد  الدكتور 
الشباب (YSC) بإدارة الدكتورة نورة آل ثاني، والتي طرحت 
الوطنية  واالحتياجات  اuولويات  على  تركز  تدريبية  برامج 
قطر  جامعة  استراتيجية  مع  تتفق  متعددة  مجاالت  في 
2018 - 2022 وتدعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، 

وتهدف إلى تدريب الطلبة على أساليب وتقنيات البحث 
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دولة  لرؤية  تحقيًقا  لديهم  البحث  مهارات  وتعزيز  العلمي 
قطر 2030.

الكفاءات  من  عدد  الصيفي  التدريب  في  شارك  وقد  هذا،   
توجيه  في  اuكبر  الدور  لها  كان  والتي  المتميزة  البحثية 
الدكتور  يرى  الجانب،  هذا  وفي  المشاركين،  الطلبة  وتدريب 
«أن  المتقدمة  المواد  مركز  في  التقنية  الشؤون  مدير  بيتر 
برنامج التدريب الصيفي يجمع طلبة من تخصصات متعددة 
المشاريع  في  الطلبة  ومساهمة  oشراك  الفرصة  ويتيح 
المنصوري،  ليلى  الدكتورة  «وأضافت  المركز  في  الجارية 
«أن  الطبية  الحيوية  البحوث  مركز  في  أول  باحث  مساعد 
على  قادرون  الطلبة  أن  أثبتت   بعد  عن  بالتعليم  تجربتنا 
مع  والتفاعل  المطروحة  المعلومات  واستيعاب  التكيف 
وفعال  سلس  بشكل  المحاضرين  ومع  البعض  بعضهم 
السيد  وأشار  المختبرات،  في  عادة  يجرى  تدريبي  برنامج  في 
مركز  من  الدقيقة  اuحياء  علم  في  أول  أخصائي  عمران، 
جميع  على  الطلبة  تدريب  تم  «أنه  المختبر  حيوانات  أبحاث 
 ،(ISO) الدولية  االعتماد  شهادة  في  المعتمدة  التقنيات 
كما تطرق إلى تمكين الطلبة والباحثين المدربين على حد 

سواء من تعزيز المهارات التكنولوجية أثناء التدريب».

حفل  أثناء  المعاضيد  مريم  الدكتورة  اuستاذة  وأكدت 
«يعتبر  قائلة:  المبادرات  هذه  مثل  أهمية  على  التكريم 
برنامج جامعة قطر الصيفي للتدريب البحثي، إضافة نوعّية 
قّيمة  فرصة  البحثي  فالتدريب  الصيفية.  اoجازة  من  تُفيد 
وتُكسبهم  البحث  وأدوات  مناهج  على  تطلعهم  للطلبة 
فالنسخة  اختصاصاتهم،  مجال  في  واقعّية  وخبرات  مهارات 

تجاوب  بفضل  نجحت  الصيفي  التدريب  من  االفتراضية 
اuكاديمية  كوادرها  وإخالص  وكفاءة  قطر  جامعة  طلبة 
الهسي  عبدالباري  الدكتور  أشار  كما  واoدارية».  والفنية 
التدريب  أن  باoنابة،  البحثي  والتطوير  التخطيط  إدارة  مدير 
المنصات  خالل  من  االفتراضية  بنسخته   2020 الصيفي 
في  متميزا  شوًطا  قطعت  قد  الجامعة  أن  أثبت  اoلكترونية 
مسيرة التحول الرقمي بما يخدم ليس فقط مسيرة التعليم 

النظامي وإنما كذلك فرص التدريب البحثي غير التقليدي.

طرحت  التي  التدريبية  للبرامج  البحثية  المراكز  مدراء  وتطرق 
في صيف 2020، كما أشادوا بالجهود المبذولة من الباحثين 
والطلبة المشاركين ونجاحهم في تخطي عقبات الحضور 
رغم  بعد  عن  التدريب  فعالية  يعزز  الذي  للمعامل  الفعلي 

اعتماده على الصوت والصورة فقط. 

كما تم أثناء الحفل توزيع شهادات للطلبة المشاركين في 
اليافعي  الدانة  وهم  مركز،  كل  من  طالب  واختيار  البرنامج 
من مركز المواد المتقدمة، وأمين الزايدي من مركز البحوث 
الحيوية الطبية، وصوفيا باشا من معهد البحوث االجتماعية 
واالقتصادية المسحية، وطاهر العتيبي من وحدة المختبرات 
المختبر،  حيوانات  أبحاث  مركز  من  الخاطر  وظبية  المركزية، 
الشباب،  للعلماء  قطر  جامعة  مركز  من  ثاني  آل  وعائشة 
وتشجيع  منها  االستفادة  ودرجة  البحثية  تجاربهم  لعرض 
الطلبة للمشاركة في البرنامج واستغالل عطلة الصيف في 
والمختصين  الباحثين  مع  متعددة  بحثية  مهارات  اكتساب 

القائمين على البرنامج. 
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المنتدى والمعرض البحثي السنوي 
لجامعة قطر 2020:

فعالية مدمجة
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تُعرَف  أن  إلى  تهدف  والتي  قطر  جامعة  رؤية  من  انطالًقا 
والبحث،  التعليم  في  النوعي  بتمّيزها  إقليمًيا،  قطر،  جامعة 
ومحّفًزا  والباحثين  العلم  لطلبة  المفّضل  الخيار  وبكونها 
قطر،  لدولة  المستدامة  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية 
على  قطر  جامعة  في  العليا  والدراسات  البحث  قطاع  يحرص 
السنوي،  البحثي  والمعرض  المنتدى  فعالية  استمرارية 
واuكاديميون  الباحثون  فيه  يجتمع  الذي  الهام  الحدث  ذلك 
البحثية  والمراكز  العشر  الجامعة  لكليات  التابعون  والطلبة 
المعتاد  غير  وعلى  المصلحة.  وأصحاب  والشركاء  والمعاهد 
 ،19 كوفيد-  جائحة  أنتجتها  التي  الراهنة  للظروف  وامتثاًلا 
انطلقت فعاليات المنتدى للعام 2020 عن بعد عبر المنصة 
أكتوبر   28 الموافق  اuربعاء  يوم  وذلك  ويبكس  اoلكترونية 
البحث  تصور  إعادة  المستقبل:  «جامعة  شعار  تحت   2020

منتسبي  من  واسًعا  حضورًا  شهد  والذي  العالي».  والتعليم 
جامعة قطر والجهات المشاركة.

المستقبل»  «جامعة  موضوع  العام  لهذا  المنتدى  تناول 
والتي تؤدي دورها في التنمية المستدامة وتساهم في بناء 
االقتصاد المعرفي للدولة على الرغم من التحديات اoقليمية 
نخبة  اللتقاء  فرصة  كونه  أهميته  وتتمحور  الحالية،  والدولية 
وخارجها  قطر  جامعة  من  واuكاديميين  الباحثين  من  متميزة 
القضايا  ومعالجة  الحالية  البحثية  المشاريع  لمناقشة 
الفرص  يتيح  كما  الجديدة،  البرامج  وتطبيق  والتحديات، 
طريق  بخارطة  صلة  ذات  أخرى  ومشاريع  واالبتكارات  للتعاون 
البحث العلمي لجامعة قطر 2018 - 2020، واستراتيجية قطر 
ملصًقا   300 من  أكثر  عرض  وتّم   .2030 قطر  ورؤية  الوطنية 
المحليين  الشركاء  مع  بالتعاون  مختلفة  مجاالت  في  بحثًيا 

والعالميين.

بكلمة  العام  لهذا  البحثي  والمعرض  المنتدى  برنامج  بدأ 
رئيس  الدرهم،  راشد  بن  حسن  الدكتور  لسعادة  ترحيبية 
والمشاركين  بالضيوف  خاللها  رحب  والذي  قطر،  جامعة 
رحاب  في  المنتدى  هذا  إقامة  «تُسعدنا  أنه  إلى  أشار  كما 
بمشاركة  ونفتخر  الطارئة،  الظروف  من  بالرغم  قطر،  جامعة 
نقاٍش  جلساِت  في  يتبادلون  والباحثين  المفكرين  من  نخبٍة 
والمهام  المقبلة،  التحوالت  آفاق  حول  واuفكار  ا�راَء  معّمقة 
المستقبلية المنتظرة من جامعاتنا، مع التأكيد على اuهمية 
كي  البحوث  مجال  في  العالمي  التعاون  لتطوير  القصوى 
بفاعلّية  والتصّدي  الناجح  التحّول  إنجاز  على  قادرًة  تكون 

للحاجات المتوقعة والمتزايدة للمجتمع».

وتضمن برنامج المنتدى أيًضا كلمة افتتاحية لسعادة الدكتور 
والتعليم  التعليم  وزارة  وكيل  النعيمي،  صالح  إبراهيم 
انعقاد  أهمية  مدى  إلى  فيها  تطرق  قطر،  دولة  في  العالي 
المنتدى في ظل التحوالت الكبيرة والمتسارعة في العالم، 
والتي تحتم ضرورة اعتماد برامج وسياسات مبتكرة لمواكبة 
التحديات  مواجهة  في  الجامعات  دور  وتعزيز  التحوالت،  هذه 
الُمقبلة، بما في ذلك أهمية التواصل العالمي و تعزيز حوار 
وتمكين  اoنساني،  التقدم  لتحقيق  المختلفة  الحضارات 

الباحثين من التفاعل مع القضايا  العالمية، وكما يسهم في 
سوق  ومتطلبات  العالي  التعليم  مخرجات  بين  الفجوة  ردم 
ومنارات  خبرة  كبيوت  الجامعات  بين  العالقة  ويعزز  العمل، 
التنموية  المتطلبات  مع  واuفكار  المقترحات  لربط  بحثية 
للقطاعين العام والخاص. عالوة على ذلك، أكد د. النعيمي 
والذي  الشأن،  هذا  في  متقدمة  كخطوة  المنتدى  أهمية 
السياسة  ظل  في  المعرفة  واقتصاد  مجتمع  بناء  جهود  يعزز 
والتي  المفدى،  البالد  أمير  السمو  صاحب  لحضرة  الرشيدة 
بموجبها أصبحت قطر واحة للعلم والمعرفة، وحاضنة uكبر 
لتقوم  العالم،  في  الرائدة  واuكاديمية  البحثية  المؤسسات 
بدورها في إنتاج المعرفة وتوطينها وتوظيف معطياتها في 
التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
البحث  أنشطة  حول  عامة  «لمحة  عنوان  وتحت  والثقافية. 
والدراسات العليا» قدمت اuستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، 
أكدت  عرًضا  العليا،  والدراسات  للبحث  الجامعة  رئيس  نائب 
أهداف  أهم  أحد  هو  والتعليم  البحث  في  «التميز  أن  خالله 
في  الجديدة  االستراتيجية  وخطتها  قطر  جامعة  ورسالة  رؤية 
البحث  قطاع  سعى  وقد  التحّول،  إلى  اoصالح  من  االنتقال 
بحثّيٍة  قاعدٍة  إنشاِء  إلى  الجامعة  في  العليا  والدراسات 
تتمحور  المستوى،  عالية  بينّية  بأبحاٍث  القيام  على  قادرٍة 
والصحة  والبيئة  الطاقة  حقول  في  الوطنية  اuولويات  حول 
أحدثت  واالجتماعية،  اoنسانية  والعلوم  والتكنولوجيا، 
تُماشي  التي  المبدعة  اuبحاث  مجال  في  كبيًرا  إيجابًيا  فارقًا 
أشارت  كما  للتحديات»،  وتتصّدى  الحاجات  وتُلّبي  التغيرات 
والمعرض  المنتدى  بين  المستجدة  البحثية  اoنجازات  إلى 
البحثي السنوي لعام 2019 الذي القى نجاًحا كبيًرا والمنتدى 
لهذا العام والتي من بينها إطالق مركز جامعة قطر للعلماء 
التعاونّية  واuبحاث  الزراعية،  البحوث  ومحطة  الشباب، 
والشراكات ومذكرات التفاهم مع الكثير من الجهات المحلّية 
والعالمية، وفتح أبواب جديدة للتمويل المشترك في مشاريع 

تكريم الفائزين بجوائز الدراسات العليا
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حيويّة، والسيما التقّدم المتواصل في اuداء واoنتاج البحثي 
والتصنيف العالمي لجامعة قطر. باoضافة إلى الحرص على 
الملكية  حماية  على  وأكدت  االفتراضي.  واuداء  الرقمنة  نشر 
الفكرية والحريّة اuكاديمّية، وبراءات االختراع واستمرار جامعة 
منٍح  عبر  والتمويل  الموارد  وتنّوع  استدامة  تأمين  في  قطر 
جديدة داخلّية وخارجّية ومشاريع ريعّية واعدة تعزّز التعاون مع 

الصناعة والمجتمع.

وكانت  نقاشية،  جلسات  الحفل  برنامج  شمل  وقد  هذا، 
نظر  وجهة  المستقبل:  «جامعة  عنوان  تحت  اuولى  الجلسة 
الدكتور  اuستاذ  أدارها  والدوليين»  المحليين  المتعاونين  من 
وأدار   ، قطر  جامعة  في  االقتصاد  في  أستاذ  السويدي،  سيف 
الزويري،  محجوب  الدكتور  اuستاذ  الثانية  النقاشية  الجلسة 
مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، والتي كانت تحت 
التعاون  على  وأثرها  والدولية  اoقليمية  «التحديات  عنوان 
شهد  المنتدى  أن   ، بالذكر  الجدير  ومن  البحوث»،  مجال  في 
الجامعة  وهي:  جامعات  عدة  من  افتراضًيا  وحضورًا  مشاركًة 
الكاثوليكية في البرتغال، والجامعة اoسالمية العالمية في 
وجامعة  بولندا،  في  للتكنولوجيا  سيليزيا  وجامعة  ماليزيا، 
اuخوين في أفران في المغرب، وجامعة القديس يوسف في 
حمد  ومؤسسة  العالمية  إلزيفير  نشر  دار  إلى  باoضافة  لبنان، 

الطبية.

تم   2020 السنوي  البحثي  والمعرض  المنتدى  ختام  وفي   
تكريم الباحثين المتميزين والذين بذلوا جهوًدا بحثية وحققوا 
على  حصل  الصدد،  هذا  وفي  قطر،  جامعة  بها  تفخر  إنجازات 
جائزة التميز في البحث في مجال العلوم والهندسة الدكتور 
التميز  وجائزة  المتقدمة،  المواد  مركز  من  عبدا¤  بكر  أبو 
الدكتور  واoنسانية  االجتماعية  العلوم  مجال  في  البحث  في 
واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  من  جنلجر  جستن 

المسحية ، وجائزة التميز في البحث في مجال العلوم الطبية، 
والصحية، والحيوية الطبية الدكتور نصر ا¤ غياث من كلية 
البصرية  العروض  جوائز  توزيع  تم  كما  الصحية،  العلوم 
المشاركين  للباحثين  العليا  والدراسات  البحثية  والملصقات 
البصرية  للعروض  جوائز  ثالث  توزيع  تم  حيث   ، المنتدى  في 
وسائل  وفئة  الفيديو،  وفئة  الفوتوغرافي،  التصوير  فئة  في 
ست  عددها  بلغ  والتي  البحثية  الملصقات  وجوائز  التفاعل، 
التدريس،  هيئة  أعضاء  من  لعدد  توزيعها  تم  جائزة  عشرة 
وطلبة  العليا،  الدراسات  وطلبة  الدكتوراه،  بعد  ما  وباحثي 
المرحلة الجامعية، وذلك ضمن فئة الطاقة والبيئة واستدامة 
السكان  وفئة  والهوية،  االجتماعي  التغيير  وفئة  الموارد، 
واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وفئة  والعافية،  والصحة 
وأخيًرا، فئة اuبحاث المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، عالوة على 
جائزة  عشرة  أربع  توزيع  تم  حيث  العليا  الدراسات  جوائز  ذلك، 
العلمي  للبحث  جائزتان  منها  المتميزة  واuطروحة  للرسالة 

المتميز.

تكريم رئيس الجامعة لسعادة الدكتور إبراهيم صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر

تكريم الباحثين الفائزين بجوائز التميز في البحث في مجاالت العلوم والهندسة، 
والعلوم االجتماعية واoنسانية، والعلوم الطبية والصحية والحيوية الطبية
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عبر منصة ويبكس جامعة قطر تنظم اللقاء 
التعريفي واليوم المفتوح لطلبة الدراسات الُعليا

أنشطة شؤون الطالب في مكتب 
الدراسات العليا

فعالياتنا

أ. غادة الكواري العميد المساعد لشؤون الطالب في مكتب الدراسات العليا

اللقاء التعريفي للطلبة المستجدين:

لطلبة  ومهمة  أساسية  خطوة  التعريفي  اللقاء  يعتبر 
الدراسات العليا في مسيرتهم اuكاديمية والتي تساهم 
والقوانين  السياسات  أهم  على  باطالعهم  بدورها 
عقد  لذلك  وتحقيًقا  قطر،  بجامعة  المتاحة  والخدمات 
مكتب الدراسات العليا يوم السبت 15 أغسطس 2020 
منصة  على  المستجدين  للطلبة  التعريفي  اللقاء 
وطالبة  طالًبا   460 يقارب  ما  اللقاء  حضر  حيث  ويبكس، 
المعنيين  الكليات  ممثلي  من  مجموعة  إلى  باoضافة 

بالدراسات العليا.

الدراسات  عميد  من  ترحيبية  بكلمة  الفعالية  بدأت 
طبيعة  عن  خاللها  تحدث  العون،  أحمد  الدكتور  العليا 
عن  اختالفها  ووضح  العليا  الدراسات  مرحلة  في  الدراسة 
الدراسات  لمكتب  وتطرق  السابقة،  الدراسية  المراحل 
كما  للطلبة،  يقدمها  التي  والخدمات  وأقسامه  العليا 
واعتبارها  واالجتهاد  الجد  بذل  على  الطلبة  حث  أنه 
اuستاذة  عرضت  السياق  نفس  وفي  وإصرار.  تحٍد  مرحلة 
عرًضا  الطلبة،  لشؤون  المساعد  العميد  الكواري،  غادة 
العليا  الدراسات  لمكتب  اoلكترونية  الصفحة  شاًمال 
السياسات  uهم  تفصيلًيا  وشرًحا  الجامعة،  موقع  على 
ومراعاتها  بها  التقيد  يجب  التي  العليا  الدراسات  لطلبة 
اللقاء  اشتمل  كما  بالجامعة،  دراستهم  فترة  أثناء 
نيوسوم،  ماري  الدكتورة  من  كلمة  على  التعريفي 
حيث  للطالب،  اuكاديمي  للدعم  المساعد  العميد 
من  العليا  الدراسات  لطلبة  المساعدة  بالخدمات  عرّفت 
بكتابة  الخاصة  تاد،  وحوارات  تاد،  ومخيم  الورش،  بينها 
جلسات  إلى  باoضافة  الجامعية،  واuطروحات  الرسائل 
الدعم الفردي والتدريب على بعض البرامج المتخصصة 

.SPSS من بينها برنامج

قسم  رئيس  أديب،  ساندي  الدكتورة  قدمت  وبدورها    

عن  مفصًلا  شرًحا  العلمي  البحث  وأخالقيات  نزاهة 
يحصل  أن  يجب  التي  والموافقات  البحث  أخالقيات 
الجامعية.  رسائلهم  إعداد  في  البدء  عند  الطلبة  عليها 
معلومات  بعرض  الطالبية  الخدمات  قسم  شارك  كما 
والنسخ،  الطباعة  الكتب،  البطاقة،  استخراج  كيفية  عن 

وكيفية الحصول على الكتب.

واختتمت الفعالية بجلسة نقاشية مفتوحة تمت اoجابة 
فيها عن تساؤالت الطلبة من قبل المعنيين بالدراسات 

العليا.

استكمال  في  الراغبين  للطلبة  المفتوح  اليوم 
الدراسات العليا فصلي ربيع وخريف 2021:

عبر منصة ويبكس واستمرارًا بالتقيد باoجراءات االحترازية 
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شؤون  نظم  والموظفين،  الطلبة  سالمة  على  وحرًصا 
الطالب بمكتب الدراسات العليا فعالية اليوم المفتوح خالل 
الراغبين  للطلبة  وذلك   ،2020 سبتمبر   30  -  28 من  الفترة 
القبول  طلبات  وتقديم  العليا  دراساتهم  استكمال  في 
 ،2021 وخريف  ربيع  فصلي  خالل  العليا  الدراسات  لبرامج 
وتعريفهم على اoجراءات الالزم اتباعها oتمام هذه العملية 
بنجاح، وكما تّم اoعالن عن برامج الدكتوراه المستحدثة ذات 
مسار  ذات  الدكتوراه  برامج  إلى  باoضافة  البحثي،  المسار 
كل  تحّدثت  حيث  الجامعة،  في  فعلًيا  الموجودة  المقررات 
على  الحصول  وكيفية  لديها  المتوفرة  البرامج  عن  كلية 
على  الطلبة  حصول  ولضمان  البرامج.   هذه  في  القبول 
الفعالية  تقديم  تم  المفتوح،  اليوم  من  المرجوة  الفائدة 
على ثالثة أيام بحسب نوع البرامج المطروحة، حيث اشتمل 
الهندسة  كلية  من  العلمية  التخصصات  على  اuول  اليوم 
لقطاع  الثاني  اليوم  وخصص  والعلوم،  ا�داب  وكلية 
وكلية  الصحية،  العلوم  كلية  وشمل  الطبية  العلوم 
الطب، وكلية الصيدلة، وكان اليوم الختامي للتخصصات 
والدراسات  الشريعة  وكلية  التربية،  كلية  وشمل  اuدبية 
وكذلك  القانون  وكلية  واالقتصاد،  اoدارة  وكلية  اoسالمية، 

التخصصات اuدبية من كلية ا�داب والعلوم. 

التي  قطر  جامعة  كليات  جميع  الفعالية  في  شارك  وقد   
البحثية  المراكز  من  وعدد  العليا،  الدراسات  برامج  تقّدم 
مركز  بينها  من  العليا  والدراسات  البحث  لقطاع  التابعة 
البحوث  ومركز  المتقدمة،  المواد  ومركز  البيئية،  العلوم 

كلية  ومن  المختبر،  حيوانات  أبحاث  ومركز  الطبية،  الحيوية 
uبحاث  الكندي  ومركز  الغاز  أبحاث  مركز  شارك  الهندسة 
والتي  المرورية،  والسالمة  للنقل  قطر  ومركز  الكمبيوتر 
العملية  في  وإشراكهم  الطلبة  بدعم  الكلية  دور  ناقشت 
البحثية ومساعدة الطلبة في مشاريعهم البحثية، باoضافة 
إلى مشاركة دار نشر جامعة قطر التي لها دور في نشر اuوراق 
التابع  الفكرية  والملكية  االبتكار  ومكتب  البحثية،  واuعمال 
في  ودوره  الجامعة  في  العليا  والدراسات  البحث  لقطاع 
حفظ حقوق االبتكارات البحثية وبراءات االختراع. وuهميتهم 
بالنسبة للطالب المقبل على الدراسات العليا؛ فقد شارك 
ومكتبة  الجامعة،  في  القبول  مكتب  أيًضا  الفعالية  في 

جامعة قطر، ومركز اختبارات جامعة قطر.

الدراسات  لطلبة  المفتوح  اليوم  دور  بأهمية  وإيماًنا 
  500 يفوق  بما  واسًعا  افتراضًيا  حضورًا  حقق  والذي  العليا 
مريم  الدكتورة  اuستاذة  إليه  أشارت  والذي  وطالبة،  طالًبا 
العليا  والدراسات  للبحث  الجامعة  رئيس  نائب  المعاضيد 
وهو  سنوًيا،  يقام  العليا  للدراسات  المفتوح  «اليوم  قائلة: 
المقبلين  الطلبة  لتعريف  أساسي  بشكل  تهدف  فعالية 
المرتبطة  اuمور  بجميع  العليا  دراساتهم  استكمال  على 
كما  وغيرها،  وخدمات  ومتطلبات  برامج  من  الدراسات  بهذه 
تتضافر في هذا اليوم جهود الجهات المختلفة في الجامعة 
لتقديم العون واoرشاد الذي يحتاجه الطالب لبدء ومتابعة 
مسيرتهم العلمية وتخريجهم كوادرَ ماهرة قادرة على تلبية 

المتطلبات االجتماعية والوطنية». 

جانب من الفعالية االفتراضية لليوم المفتوح لطلبة الدراسات العليا
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سلسلة اuربعاء البحثي:

حلقات بحثية نوعية متسلسلة

فعالياتنا

البحثي  اuربعاء  سلسلة  من  الثانية  الحلقة  وعقدت 
«مراحل  عنوان:  تحت  ديسمبر   2 الموافق  اuربعاء  يوم 
أو  كتابك  تنشر  كيف  الجامعية:  النشر  دور  في  النشر 
مقالتك العلمية»، قّدمها د. عكاشة الدالي، رئيس قسم 
المقتنيات في دار نشر جامعة قطر، باللغة العربية، وذلك 
مباشرة على منصة اليف االنستغرام عبر الحساب الخاص 
ألقت   .(QUResearch@) العليا والدراسات  البحث  بقطاع 
السيما  النشر  دور  أهمية  على  الضوء  السلسلة  هذه 
الجامعة  جهود  دعم  على  قطر  جامعة  نشر  دار  حرص 
التنمية  عملية  في  المشاركة  على  قادر  جيل  oعداد 
قائم  اقتصاد  نحو  الوطنية  التطلعات  وتحقيق  الوطنية 
والتعليم  اuبحاث  نوعية  بتحسين  وذلك  المعرفة،  على 
والبرامج اuكاديمية، ورفع كفاءة الطلبة والباحثين على 
للمجتمع،  المستدامة  التنمية  برامج  إنجاح  يكفل  نحو 
ل�فكار  كحاضنة  الجامعة  دور  دعم  إلى  باoضافة 
واالبتكار، وذلك لزيادة المعرفة وتلبية احتياجات المجتمع 
وتصميم  وأصالة  دقة  ضمان  يتم  بحيث  وتطلعاته، 

المخطوطات العلمية. 

وستتوالى حلقات سلسلة اuربعاء البحثي بهدف تغطية 
اuبحاث العلمية المنشورة واuبحاث اoنسانية واالجتماعية، 
البحثية،  والمشاريع  واoنجازات  واالبتكارات،  واالختراعات 
ومخرجات المنح الداخلية والخارجية، وأبحاث الطلبة السيما 
طلبة الدراسات العليا، وغيره من االهتمامات البحثية، هذا، 
إلكترونية  صفحة  البحثي  اuربعاء  لسلسلة  أنشئ  وقد 

مخصصة لتدوين المعلومات والندوات البحثية. 

قطاع  من  متميزة  بادرة  البحثي  اuربعاء  سلسة  تعد 
خلق  غايتها  قطر،  جامعة  في  العليا  والدراسات  البحث 
وتسليط  الجامعي،  المجتمع  داخل  فاعلة  تواصل  بيئة 
التطبيقية  العلمية  البحثية  المشاريع  أهم  على  الضوء 
خبراء  بواسطة  قطر  جامعة  عليها  تعمل  التي  والنظرية 
وأكاديميين مختصين، وتسعى كذلك لمواكبة القضايا 
البحثية الراهنة عبر االعالم المرئي وتسليط الضوء على 
رؤية  تحقيق  في  يسهم  مما  والعالمية  المحلية  القضايا 
المعرفي،  واoسهام  البحثي  التميز  في  الجامعة  ورسالة 
وذلك من خالل منصات افتراضية متنوعة تشمل: منصة 

ويبكس، واللقاء المباشر عبر انستجرام.

اuربعاء  يوم  وذلك  البحثي  اuربعاء  سلسلة  تدشين  تم   
والتي  اuولى  الحلقة  خالل  من  نوفمبر   18 الموافق 
كانت عبر منصة ويبكس، تحت عنوان «أبحاث السرطان 
الفضاء  محطة  إلى  قطر  بدولة  الذهاب  الفضاء:  في 
سوشيلنايتسكي،  سيرهي  البروفيسور  قدمها  الدولية» 
الطب  كلية  في  والجزيئي  الخلوي  اuحياء  علم  أستاذ 
من  كلداري،  عبدالرحمن  والمهندس  قطر،  بجامعة 
وقد  سات.  سهيل   – الصناعية  ل�قمار  القطرية  الشركة 
السرطان  مرض  تشخيصات  تطوير  حول  الحلقة  دارت 
باستخدام تقنيات الفضاء، والذي سيتم من خالله دراسة 
ميدانية  رحلة  خالل  من  الفضاء  في  التسرطن  آليات 
للفضاء في أغسطس القادم. ويعّد هذا المشروع فريًدا 

من نوعه في المنطقة.

جانب من الحلقة النقاشية اuولى في سلسلة اuربعاء البحثي
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فعالياتنا

مؤتمر «المواد الكيميائية والمواد المستخدمة في 
التقنيات الناشئة»:

مجلة المواد الناشئة في جامعة قطر
التي  المجلة  هي  الناشئة  المواد  مجلة    
أطلقتها جامعة قطر، والتي تم إدخالها في 
 «Web of Science and Scopus  » فهرس 
اuوراق  وخصائص  وعدد  جودة  تقييم  بعد 
توفير  إلى  المجلة  تهدف  فيها.  المنشورة 
مصدر نشر للمجتمع المتنامي لعلماء المواد 
والفيزيائيين  والمهندسين  والكيميائيين 
البحوث  إجراء  في  يشاركون  الذين  والباحثين 
في علوم المواد والهندسة. وتتجسد أهدافها 
البحثية  المقاالت  من  سلسلة  نشر  في 
تجريها  التي  التأثير  وعالية  الجودة  عالية 
مجتمع  إلى  النتائج  أفضل  وتقدم  الجامعة 
والكيمياء  الفيزياء  علوم  في  الدولي  البحث 

والبيولوجيا وهندسة المواد المتقدمة.

اoنترنت  عبر  مؤتمًرا  مؤخًرا  قطر  جامعة  نظمت 
المستخدمة  والمواد  الكيميائية  «المواد  حول 
إلى   15 من  الفترة  في  الناشئة»  التقنيات  في 
وتم  اoلكترونية،  البوابة  في   2020 نوفمبر   17

مجلة  تحرير  هيئات  بين  تعاونية  بجهود  تنظيمه 
التابعة  أفريقيا  كيمياء  ومجلة  الناشئة،  المواد 

هذه  تكمل  التونسية.  الكيميائية  للجمعية 
حيث  من  للغاية  جيد  بشكل  البعض  بعضها  المجالت 
النطاق والموضوعات التي يتم تناولها. الغرض الرئيسي 
والصناعيين  اuكاديميين  جمع  هو  المؤتمر  هذا  من 
من  تمكنهم  مشتركة  منصة  في  والطالب  والباحثين 
تطوير  بغرض  أقرانهم  مع  والتفاعل  أفكارهم  تبادل 
للتقنيات  الذكية  المواد  وتطورات  المواد  توليف  تقنيات 
الناشئة. وعلى الرغم من أن تقنية النانو استغرقت عقوًدا 
في إنشائها، إال أن تقنية النانو الذكية تعتبر منطقة ناشئة 
نتائجهم  مشهورون  علماء  قدم  وقد  أوسع.  نطاق  ذات 
والجلسات  الرئيسية  الكلمات  خالل  المنصة  هذه  على 
المشاركون  وتعهد  اoلكتروني.  للمؤتمر  المختلفة 
أجل  من  الفرص  لتوليد  مثالية  منصة  وتوفير  بتشجيع 
متعددة  عمل  مجاالت  في  بينهم  المستقبلي  التعاون 

التخصصات.

التحتية  البنية  دعم  تعزيز  في  قطر  جامعة  استمرت 
هيئة  أعضاء  من   100 يقارب  ما  ويوجد  المواد.  لبحوث 
المواد  مجاالت  في  البحوث  oجراء  المنتسبين  التدريس 
عبر  الناشئة  المواد  في  البحث  ويمتد  النانو.  وتكنولوجيا 
العديد من الكليات والمراكز / المعاهد. حيث توجد مرافق 
لتركيب  الوحدات  هذه  في  ممتازة  بحثية  تحتية  وبنية 
مثاًلا  تعتبر  الناشئة  والمواد  واختبارها.  وتوصيفها  المواد 
الجامعة.  في  التخصصات  متعدد  للبحث  كالسيكًيا 
أصحاب  من  جهة   14 من  أكثر  هنالك  ذلك،  على  عالوة 
قطر  وشركة   ،(QP)للبترول قطر  ذلك  في  بما  المصلحة 
 (QATALUM)وقطر ل�لمنيوم ،(QAPCO) للبتروكيماويات
وقطر ستيل الذين يتفاعلون بشكل وثيق مع المجموعة. 

موقع المجلة على الرابط:

https://www.springer.com/journal/42247
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نمط  في  التحوالت  من  العديد   19 كوفيد-  جائحة  أحدثت 
سير الحياة الطبيعية على جميع المستويات، بما في ذلك 
في  بما  المؤسسات،  من  العديد  استجابت  وقد  التعليم. 
نمط  إلى  وتحولت  الحالية،  للتحديات  قطر،  جامعة  ذلك 
وبعد  اoنترنت.  عبر  واالجتماعات  والمؤتمرات  الدراسات 
اoجراءات  بدأت  عندما  الجائحة،  تفشي  من  أشهر  بضعة 
المضادة كوفيد- 19 في إظهار فعاليتها أو عدمها، وعندما 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  االضطرابات  تجلت 
من  كبير  عدد  ظهر  وضوًحا،  أكثر  بشكل  اuزمة  عن  الناتجة 
المقاالت العلمية التي قام بها الباحثون من جميع اuطياف 
العمل  مسار  وتحديد  المتراكمة  الخبرة  تعميم  محاولين 

المطلوب.
لعب مركز دراسات الخليج (GSC) أيًضا دورًا نشًطا في توليد 
وتطورها  كوفيد19-  جائحة  تفشي  حول  جديدة  معرفة 
وعواقبها. ومثله مثل مراكز اuبحاث اuخرى في جامعة قطر، 
لم يقف مركز دراسات الخليج مكتوف اuيدي، وبدًال من ذلك، 
فقد شارك المركز بشكل فعال في التقييم النقدي الشامل 
الواسع  العلمي  المجتمع  مع  االنخراط  خالل  من  للظاهرة 

في قطر وخارجها.
خاًصا  قسًما  الخليج  دراسات  مركز  خصص  بدء،  ذي  بادئ 
وهي   ،  «Gulf Insights  » في   19 كوفيد-  جائحة  لموضوع 
زاكارا»،  «لوسيانو  الدكتور  بتنسيقها  قام  خاصة  سلسلة  
دراسات  مركز  في  الخليج  سياسة  في  اuبحاث  منسق 
تعزيز  بهدف  دوري  بشكل  اuفكار  نشر  يتم  حيث  الخليج، 

مختلف  عبر  اuكاديمي  بالعمق  المتميز  المستنير  النقاش 
أربع  نشر  تم  ا�ن،  وحتى   2020 مارس  ومنذ  التخصصات. 
هيئة  أعضاء  بعضها  بتأليف  قام  خليجية،  فكرة  عشرة 
المنطقة  من  زائرون  باحثون  قام  بينما  بالمركز  التدريس 
بتأليف معظمها. ( جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في بالكبرج 

– فرجينيا ) 
من  واسعة  مجموعة  المنشورة  اuبحاث  تناولت 
الدولية  والعالقات  والسياسة  االقتصاد  من  الموضوعات- 
اuزمة،  طوال  تغطيتها  المركز  حاول  التي  االجتماع -  وعلم 
مارس  منذ  معها  التعامل  تم  التي  القضايا  إلى  باoضافة 
وحتى ا�ن، والتي شملت جميع الدول في منطقة الخليج، 
وإيران  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  المركز  يختص  حيث 
شارك  التدريس،  هيئة  أعضاء  مع  جنب  إلى  وجنًبا  واليمن. 
الطالب الحاليون والسابقون وضيوف من قطر والمنطقة 
خوان  مثل  المرموقة،  العالمية  السمعة  ذوي  من  وعلماء 
كول ( جامعة ميشيغان ) وجيمس دورسي ( جامعة نانيانغ 
فرجينيا  (جامعة  أصفهاني  صالحي  وجواد  التكنولوجية) 
السلسلة  هذه  في    ، فرجينيا)   – بالكبرج  في  للتكنولوجيا 
التي عكست االهتمام بتأثير جائحة كوفيد- 19 على دولة 

قطر والمنطقة.
جميع المنشورات متاحة من خالل صفحة مركز دراسات الخليج:
http://www.qu.edu.qa/research/gulfstudies-cen-

ter/publications/gulf-insights
قوائم  خالل  من  واسع  نطاق  على  وتوزيعها  نشرها  وتم   

مركز دراسات الخليج وجائحة كوفيد - 19
فعالياتنا
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مما  المتنوعة،  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اoلكتروني  البريد 
يولد نقاًشا واسًعا ويتيح رؤية إنتاجية المركز البحثية والمشاركة 

والتواصل.

باoضافة إلى ذلك، قدم الدكتور ميزان الرحمن، منسق البحوث 
في المجتمع والثقافة الخليجية في مركز دراسات الخليج، طلًبا 
وحصل على منحة صيفية من الصندوق القطري لرعاية البحث 
في  الوافدة  والعمالة   19 كوفيد-  «جائحة  لمشروعه  العلمي 
الخليج: التحديات واالستجابات وطريقة المضي قدًما في قطر»، 
يتم  أن  المتوقع  ومن  الوحيد.  الرئيسي  الباحث  هو  أنه  علما 
للصندوق   2020 خريف  الدراسي  الفصل  في  بحثه  نتائج  تقديم 
أكاديمية  مجلة  في  ونشرها  العلمي  البحث  لرعاية  القطري 

مرموقة.

والجديدة  المحتملة  الحلول  أحدث  استكشاف  أجل  ومن 
مركز  نظم   ،19 كوفيد-  يطرحها  التي  العديدة  للتحديات 
دراسات الخليج ثالث ندوات عبر اoنترنت حيث قدم أعضاء هيئة 
وجهات  قطر  جامعة  ومن  المركز  من  دوليون  وخبراء  التدريس 

نظرهم حول هذه القضية:

 2020 أغسطس   26 و   25 و   24 اuيام  في  المركز  عقد   -  1

في   19 كوفيد-  حول  تأمالت  الوبائية:  «السياسات  ندوة 
جامعة  في  وريتشاردسون  سيباد  معهد  مع  بالتعاون  الخليج» 
(جامعة  زاكارا  لوسيانو  قبل  من  الفعالية  عقدت  النكستر. 
هذه  ناقشت  حيث  النكستر)،  (جامعة  مابون  وسيمون  قطر) 
السلسلة من الندوات عبر اoنترنت تأثير كوفيد-   في السياسة 
وبمشاركة  العامة  والسياسات  اoقليمية  والسياسة  الداخلية 
سيتا (جامعة  وجاكوبو   ( إنتربرايز  امريكان  معهد   ) يونغ  كارين 
 ) جونز  أوين  مار   ،  ( قطر  جامعة  جينجلر(  وجوستين  دورهام) 
جامعة حمد بن خليفة) ، ستيفن رايت (جامعة حمد بن خليفة) 
أردوفيني  لوسيا  الوطنية)،  النجاح  (جامعة  الصرغلي  سناء   ،
المعهد السويدي للشؤون الدولية)، غيرتجان هوتجز ( جامعة 

جرونينجن) وجي بيرتون (كلية فيزاليوس ) .

سيتم تضمين اuوراق المقدمة في الندوة عبر اoنترنت في عدد 

لمراجعة  تخضع  التي   Global Discourse مجلة  من  خاص 
النظراء والتي تنشرها مطبعة جامعة بريستول.

2 -  4 يونيو 2020: «العلوم االجتماعية والمجتمعات في عصر 

ومشاركة  قطر،  جامعة  من  وازن،  سيزار  بإدارة   «19 كوفيد- 
فرانسيسكو مارموليجو (مؤسسة قطر) ، وو بينغبينج (جامعة 
برديس   ، الدنمارك)  جنوب  (جامعة  بيك  ومارتن   ، بيكين) 
أوتاوا)  (جامعة  برهام  فيكي   ، أريزونا)  والية  (جامعة  مهدوي 

ومحجوب الزويري (جامعة قطر).
أدارها   ،«19 كوفيد-  عصر  في  الخليج  2020. «أمن  يونيو   1   -  3

قطر،  جامعة  في  الخليج  دراسات  مركز  مدير  الزويري  محجوب 
بمشاركة جوان كول (جامعة ميشيغان) ونيكوالي كوزانوف 
(جامعة قطر )  ولوتشيانو زاكارا (جامعة قطر ) وماجد اuنصاري 

(جامعة قطر ) .
إدارة  من  تقني  بدعم  اoنترنت  عبر  الندوات  جميع  عقد  تم 
We- منصة وباستخدام  قطر  بجامعة  المعلومات   تكنولوجيا 

مما   ،YouTube على   YouTube قناة  عبر  بثها  إلى  باoضافة   bEx
يضمن الوصول إلى جميع أنحاء العالم.

الخليج  دراسات  مركز  في  التدريس  هيئة  أعضاء  وضع  أخيًرا، 
(الخليج   «GULF 639 الدكتوراه،  لدرجة  اختياري  لمقرر  منهًجا 
عضوي  قبل  من   2020 خريف  في  تدريسها  ليتم   (19 وكوفيد- 
هيئة التدريس الدكتورة هيال مناوي والدكتور فرحان شاك، حيث 
الوباء  لتداعيات  شامل  تحليل  إلى  رئيس  بشكل  المقرر  يهدف 
العالمي على جميع جوانب الحياة في منطقة الخليج. وبصرف 
استكشاف  هو  الوحدة  هذه  من  الهدف  فإن  ذلك،  عن  النظر 
النمو  على  تؤثر  وكيف  واالستبداد،  الرشيد  الحكم  مظاهر 
المدني،  والمجتمع  والحرية  السياسية  والحقوق  االقتصادي 
هذه  وسط  الخليج  منطقة  مستقبل  على  تأثيرها  وكذلك 

التحوالت العالمية الضخمة.
مركز  تمكن   ،19 كوفيد-  عن  الناجمة  القيود  من  الرغم  وعلى 
دراسات الخليج من حشد جميع موارده البشرية oنتاج ومناقشة 

ونشر أبحاثه في مثل هذه اuوقات الصعبة.
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خاصــة

دار نشر جامعة قطر

تغطية 

أحدث إصدارات الدار:
في ظل الظروف الراهنة، أطلت الدار على جمهورها بكوكبة من اwصدارات الجديدة، تلبي ذوق القراء باختالف 

اهتماماتهم وتخصصاتهم، وتغطي جوانب معرفية متنوعة.
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فــي تصريــح لــه، حــول أحــدث اoصدارات، قــال الدكتــور طالل عبد 
ا¤ العمــادي، المديــر المؤســس لــدار نشــر جامعــة قطــر: ”إنــه 
لمــن دواعــي اغتباطــي نشــر هــذه المجموعــة مــن إصداراتنــا، 
هــا بحــق فسيفســاء إنتــاج الــدار؛ إذ ضّمــت كتًبــا فــي  �التــي أَُعد
مياديــن علميــة متخصصــة مــن حقــول معرفيــة متنوعــة، امتــزج 
إخراجهــا  وجمــال  معلوماتهــا،  بأصالــة  مؤلفيهــا  إبــداع  فيهــا 
برصانــة إعدادهــا، وهــذا مــن توفيــق ا¤ للــدار. نتمنــى االرتقــاء 
ــا فــي عالــم النشــر الجامعــي،  منــه إلــى المزيــد واuفضــل دائًم
مؤكديــن مواصلــة جهــود النشــر بكامــل طاقتنــا، وبخاصــة فــي 
ظــل العمــل عــن بُعــد، والــذي يواصــل فريقنــا التواصــل مــن 
خاللــه عبــر االجتماعــات اoلكترونيــة الدوريــة؛ لمتابعــة تفاصيــل 
ونشــر  وإنتــاج  تحكيــم  مراحــل  بكافــة  المتعلقــة  التفاصيــل 
وتســويق المنتــج الفكــري والعلمــي الــذي تقــوم الــدار بإصــداره، 
متخصصــة“.  أكاديميــة  مجــالت  أم  علميــة  كتًبــا  أكان  ســواء 
واختتــم العمــادي كلمتــه بالثنــاء علــى مؤلفــي إصــدارات هــذه 
واعــًدا  تعاونهــم،  حســن  لهــم  شــاكًرا  المتميــزة،  المجموعــة 
كافــة الباحثيــن واuكاديمييــن بمزيــد مــن الفــرص التــي تتيحهــا 

الــدار.

الموسوعي  المؤرخ  كتاب  في  اoصدارات  هذه  درة  تتجلى 
اuستاذ الدكتور محمد حرب فرزات الذي عنونه بـ ”قطر على بحر 
وقد  القديم“.  التاريخ  في  المفقود  الزمن  رصد  العربي:  الخليج 
والبحث  الدراسة  في  طويلة  لخبرة  محّصلة  الكتاب  هذا  جاء 
والعمل اuكاديمي الموسوعي المتواصل في قطر وخارجها، 
منذ قدوم مؤرخنا إلى قطر في 1975.   هذا الكتاب الفريد في 
بابه بحق، ضرب فيه مؤلفه في أعماق تاريخ قطر؛ بغية الكشف 
عن جوانب من الزمن المنسي والمفقود من تاريخ قطر، من 
تاريخ  في  فجوات  لسد  الموثق  الرصين  الدؤوب  البحث  خالل 
واoسالم،  العرب  تاريخ  إلى  التاريخ  قبل  ما  عصور  منذ  قطر 
المؤرخ  المؤلف  حرص  وقد  الحديثة.  قطر  نهضة  على  معرًّجا 
فعرض  السياسي  والتاريخ  الحضاري  التاريخ  بين  التمييز  على 
موقعه  في  ووضعه  الحضاري،  قطر  تاريخ  وموضوعية  بحياٍد 
والحضارية  التجارية  والعالقات  التاريخية  الجغرافيات  إطار  في 
فجوات  سد  من  المؤلف  وتمكن  القديم.  المشرق  تاريخ  في 
في تاريخ قطر وفي ربط حلقاته، في أول محاولة لكتابة تاريخ 
متصٍل منذ عصور ما قبل التاريخ حتى التاريخ العربي اoسالمي 
بأسلوب مختلف ومنهج جديد.  وفي هذه الكتاب أبرز المؤلف 
بإصرار  وطرح  الروماني  العصر  في  التاريخي  حويلة  موقع  دور 
التاريخي؛  اللغوي  ومصدره  قطر  اسم  أصل  عن  البحث  قضية 
الشباب  الباحثين  أيدي  على  قادمة  uبحاث  مداخل  لتكون 
هذا  إن  العربي.   والخليج  قطر  تاريخ  في  البحث  في  للتوسع 
لتاريخ  مغايرة  صورة  قّدم  عميٌق  جديٌد  علمي  عمل  هو  السفر 
والتوثيق  اuثرية  التنقيبات  نتائج  إلى  تستند  القديم،  قطر 
مصادر  على  تعتمد  كما  بلغاتها،  أصلية  مصادر  من  العلمي 
نشر  دار  هي  وها  قبل.  من  منها  يستفد  لم  عديدة  ومراجع 
مهتم  ولكل  للباحثين  الرائد  العمل  هذا  تقدم  قطر  جامعة 

بتاريخ قطر والمنطقة.

أما اoصدار ا�خر، فيعّد من أدق الكتب المتخصصة في معالجة 
من  ق  �”التحق كتاب  وهو  المعاصر،  اoسالمي  الفقه  قضايا 
النسب بفحص البصمة الوراثية برؤية فقهية جديدة“ لمؤلفه 
الشريعة  بكلية  وأصوله  الفقه  أستاذ  صالح،  أيمن  الدكتور 
إلى  الكتاب  يهدف  قطر.  جامعة  في  اoسالمية  والدراسات 
كفحص  المخبرية،  الطبية  العلمية  المبتكرات  آخر  توظيف 
البصمة الوراثية (DNA)؛ ل¡فادة منه في مجال الفقه اoسالمي 
تحديد  في  الكاتب  شرع  وقد  باuنساب.  المتعلق  المعاصر 
في  النسب  أحكام  عليها  تبنى  التي  الكلية  الشرعية  اuسس 
زاوية  من  التكييف  مسألة  مع  واشتباكه  اoسالمي،  الشرع 
من  التحقق  وحكم  الوراثية،  البصمة  لفحص  الفقه،  أصول 
النسب عبره، مستنبًطا مؤلفه، بآلية اuصولي الماهر، أحكاًما 
الطبية  الفقهية  دراسته  نتائج  عنها  كشفت  دقيقة  شرعية 

المقارنة.

وحــدود  اoعجــاز  ”بالغــة  كتــاب   - اoصــدارات  ثالــث  ويتنــاول 
والنقــد  البالغــة  أســتاذ  بكــوش،  جميلــة  للدكتــورة  التأويــل“ 
”اoعجــاز  موضــوع  بالجزائــر -  خلــدون  ابــن  بجامعــة  المشــارك 
القرآنــي“. فقــد تطــرق الكتــاب إلــى دور البالغــة فــي تشــكيل 
مفهــوم اoعجــاز عنــد التراثييــن والعلمــاء القدامــى، والفــرق بين 
آليــات التفســير والتأويــل فــي فهــم النــص القرآنــي. ومــن أبــرز 
مــا اتســم بــه الكتــاب محاولتــه اســتقراء المرتكــزات المعرفيــة 
التأويليــة،  خصوًصــا؛  القرآنــي،  للنــص  المعاصــرة  للدراســات 
ــة، التــي تنــزع نحــو َموضعــة النــص القرآنــي وإزالــة  والتفكيكي
الجابــري،  وعابــد  أركــون،  مــن  كل  عنــد  عنــه،  القداســة  طابــع 

أبوزيــد. ونصــر 

د. طالل عبد ا¤ العمادي
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يتحــدث  الدوليــة“  للنزاعــات  الســلمية  ”التســوية  كتابــه  وفــي 
الدولــي  القانــون  أســتاذ  العنانــي،  إبراهيــم  الدكتــور  اuســتاذ 
القانونيــة  القضايــا  أهــم  مــن  واحــدة  عــن  قطــر  بجامعــة  العــام 
أكدتــه  كمــا  واٍف،  بشــرٍح  المبــدأ  هــذا  يتنــاول  حيــث  المعاصــرة، 
المواثيــق الدوليــة، وفــي مقدمتهــا ميثــاق اuمــم المتحــدة. ويقــدم 
ــا لمحاولــة تحديــد مفهــوم النزاعــات الدوليــة فــي  تحليــًال تقييمّيً
وســائل  أيًضــا  الكتــاب  يســتعرض  الدولييــن.  والعمــل  الفقــه 
تســوية النزاعــات بحلــول غيــر ملزمــة مــن خــالل الطــرق السياســية؛ 
بيــان  مــع  حميــدٍة.  ومســاٍع  وتوفيــٍق،  ووســاطٍة،  مفاوضــاٍت،  مــن 
وتطبيقاتهــا  وإجراءاتهــا،  لهــا،  الناظمــة  القانونيــة  اuحــكام 
اuخيــرة.  الخليجيــة  اuزمــة  شــأن  فــي  إعمالهــا  ومــدى  العمليــة، 
لتســوية  القضائيــة  القانونيــة  الوســائل  شــرح  فــي  يســهب  ثــم 
النزاعــات، المتمثلــة فــي التحكيم والتســوية القضائيــة. وصورتها 
اuساســية؛ محكمــة العــدل الدوليــة، مــن حيــث القواعــد الحاكمــة 
والنمــاذج  التطبيقــات  uهــم  عــرٍض  فــي  المتبعــة،  واoجــراءات 
العمليــة. ويتنــاول المؤلــف أخيــًرا تحليــًال وشــرًحا للقواعــد والنظــم 
واoجــراءات الخاصــة بتســوية النزاعــات ذات الطابــع الخــاص، مثــل: 
اoقليميــة  البحريــة  الحــدود  ونزاعــات  الفكريــة،  الملكيــة  نزاعــات 
والدوليــة، والنزاعــات التجاريــة، ونزاعــات االســتثمار. فــي أســلوب 
لممارســي  الكتــاب  هــذا  يمهــد  منطقــي،  وتسلســل  علمــي، 
العمــل القانونــي التعــرف علــى قواعــد وإجــراءات أنســب الســبل 

لتســوية مــا يهمهــم مــن نزاعــات علــى المســتوى الدولــي.

الحرة  اoتاحة  نظام  دعم  في  أهدافها  من  لواحدة  وتحقيًقا 
هذه  ضمن  الدار  نشرت  علمية،  ومجالت  كتب  من  لمنشوراتها 
 A Practical Guide to” هو  اoنجليزية  باللغة  كتاًبا  المجموعة 
للدكتور   “Upstream Petroleum Granting Instruments
uشكال  عملًيّا  دليًال  خالله  من  مؤلفه  يقدم  حيث  روبرتس،  بيتر 
في  تستخدم  التي  االمتيازات  منح  ووسائل  المختلفة،  العقود 

مجال الطاقة.

هــذا، وتولــي الــدار عنايــة خاصــة بالكتــاب التدريســي الجامعــي 
فــي تخصصــات المختلفــة، حيــث تعكــف حالًيــا علــى اoعداد لنشــر 
 - الرياضــي  «القانــون  هــي:  تدريســية،  تخصصيــة  كتــب  أربعــة 
النظريــة العامــة، مــع شــرح التشــريعات الرياضيــة فــي دولــة قطــر»، 
االقتصــاد،  السياســة،   ، التاريــخ  الدوليــة:  «المنظمــات  وكتــاب 
القانــون، اoدارة»، وكتــاب «محاســبة وإدارة التكاليــف»، ثــم كتــاب 

 .”Structural Analysis and Selected Topics”

مشاريع الترجمة بالدار:

مشاريع  من  لعديد  العام  هذا  خالل  قطر  جامعة  نشر  دار  أعدت 
كتاب  بترجمة  افتتحتها  متنوعة.   معرفية  مجاالت  في  الترجمة 
قطر واuزمة الخليجية (Qatar and the Gulf Crisis)، الصادر عن 
حصلت  وقد   ، Kristian Ulrichsen لمؤلفه  ”هيرست“،  نشر  دار 
دراسة  أول  وهو  العربية،  باللغة  ونشره  ترجمته  حقوق  على  الدار 
اuربع  الدول  تزعمتها  التي  الدولية  للمواجهة  موثقة  متعمقة 
مستندة  وتأثيراتها،  وأبعادها  خلفياتها  ترصد  قطر،  دولة  تجاه 
والمرتكزة  الحصار،  بتطورات  المتعلقة  والتحليالت  التقارير  إلى 

على مسائل الجغرافيا السياسية اoقليمية. وقد صاغت الدراسة 
ورصد  الغربية،  المصالح  على  تأثيرها  حيث  من  المواجهة 
اuزمة  إدارة  في  القطرية  القيادة  لدى  السياسية  الحنكة  صاحبها 
القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  اقتراب  ومع  ومواجهتها. 
دار  رأت  لذا  المستمرة؛  قطر  أزمة  فهم  إلى  الحاجة  تزداد   ،2022

العربي،  القارئ  إلى  الكتاب  هذ  تقديم  ضرورة  قطر  جامعة  نشر 
ويتم نشره في ديسمبر 2020، تزامًنا مع احتفاالت اليوم الوطني 

القطري.

كما تعد الدار أيًضا لنشر ترجمة لكتاب أصدرته دار نشر ”سبرنجر“ 
War and Its Ideologies: A Social-Se-” :أواخر عام2019 بعنوان 

 ،Annabelle Lukin :لمؤلفه ”miotic Theory and Description
سيميائي  منظور  من  وأيديولوجياتها  ”الحرب  موضوع  يتناول 
أشرف  الدكتور  بترجمته  وقام  وتوصيف“،  تنظير  اجتماعي: 
اoنسانية  العلوم  ترجمة  مجال  في  المتخصص  الفتاح،  عبد 

واالجتماعية. 

العربية  للترجمتين  نشر  من  الدار  به  قامت  ما  إلى  باoضافة  هذا 
الدار  قامت  الذي   “Open a GLAM Lab» كتاب  من  والروسية 
 ،2019 العام  أواخر  الحرة  اoتاحة  بنظام  اoنجليزية  باللغة  بنشره 
عديدة،  علمية  ومراكز  مؤسسات  بين  متواصل  جهد  ثمرة  وكان 
الثقافية“  المؤسسات  في  االبتكار  ”مختبرات  عنوان  اختير  وقد 

للنسخة العربية منه.

منصة الدار اwلكترونية:

المعلومات  شبكة  على  اoلكترونية  منصتها  oطالق  الدار  تعّد 
تماشًيا  وذلك  امتيازات،  من  المنصة  تلك  توفره  لما  الدولية، 
المحّكمة.  العلمية  ل�بحاث  رائًدا  ناشًرا  كونها  الدار؛  مهمة  مع 
النشر  لطلبات  كسجٍل  المنصة  تعمل  الكتب،  إلى  فبالنسبة 
تيسر  كما  بسهولة.  طلباتهم  بمتابعة  للمؤلفين  يسمح  بما 
إلى  التقديم  من  بدًءا  وإجراءاته؛  التحرير  عملية  أيًضا  المنصة 

أحدث إصدارات دار نشر جامعة قطر
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التقييم ثم التحكيم، فضًال عن توفر اuرشفة اoلكترونية؛ لحفظ 
الجديدة  المنصة  تتيح  كما  الطويل.  المدى  على  المنشورات 
عرض الكتب باللغتين العربية واoنجليزية، ببياناتها الببليوغرافية 
المستودعات  في  الفهرسة  تمكين  شأنها  من  التي  المحددة، 
Pro-و  JSTORو  Crossrefو  WorldCat مثل الدولية   الرقمية 

Quest وغيرها، وذلك oضافة الكتب في قواعد بياناتهم للبحث 
تسهم  كما  منها.  االقتباس  فرص  تحسين  وبالتالي  المتقدم، 
في  سواء  الدار،  إصدارات  وتوزيع  بيع  مواقع  تحديد  في  المنصة 

صورتها المطبوعة أم الرقمية. 

أما المجالت العلمية، فتتيح المنصة عرض المجالت التي تصدر 
والميزات  ومحتواها،  بهيكلها  قطر  جامعة  نشر  دار  مظلة  تحت 
وتوفر  الطويل.  المدى  على  فهرستها  تسهل  التي  المناسبة 
فردية  حسابات  خالل  من  مقاالتهم  إرسال  للمؤلفين  المنصة 
تحت  التحكيم  وتواريخ  اoرسال  عمليات  جميع  تُحفظ  لكي 
التحرير  عمليات  تسهيل  على  المنصة  تعمل  كما  واحد.  حساب 
والنشر، حيث تم تضمين المنصة بميزات خاصة بالتحرير واoنتاج، 
مثل إنشاء تقرير معدل التشابه الدقيق من Ithenticate للتحقق 
 ،DOI الرقمي  الغرض  معرف  وتسجيل  العمل،  أصالة  من 
تتيح  الميزات  تلك  الوصفية.  البيانات  لتصدير  التلقائي  والدعم 
إلى  تلقائًيا  الوصفية  بياناتها  نقل  قطر  جامعة  نشر  دار  لمجالت 
Med-و  Pubmed مثل الخارجية  واuرشفة  الفهرسة   مستودعات 

ذات  المجالت  دليل  إلى  باoضافة  الطبية،  الحيوية  للعلوم   line

من  العلمي/التحليالت  الباحث  ومحرك   ،(DOAJ) الحر  الوصول 
والمقاالت  المجالت  ستكون  وبالتالي،  الكثير.  وغيرها   Google

مما  والتحميل،  التتبع  وسهلة  متاحة  قطر  جامعة  في  العلمية 
سيؤدي إلى تحسين فرص االقتباس. 

المنصــة  فتســهم  والمبيعــات،  التســويق  ناحيــة  مــن  أمــا 
روابــط  عبــر  وأحــداث  أخبــار  مــن  بالــدار  يتعلــق  مــا  كل  نشــر  فــي 
تلقائيــة لحســابات وســائل التواصــل االجتماعــي التابعــة للــدار. 
ويمكنهــا أيًضــا عــرض الصــور ومقاطــع الفيديــو الترويجيــة عنــد 
المنصــة  تعتبــر  ذلــك،  علــى  عــالوة  والمقــاالت.  الكتــب  نشــر 
حــًال شــامًال للتجــارة اoلكترونيــة لبيــع الكتــب وتوزيعهــا، وتوفيــر 

ودولًيــا. محلًيــا  الطلــب  عنــد  الطباعــة  خدمــات 

الزوار  تتبع  بميزة  المنصة  ستتمتع  التقنية،  الناحية  ومن 
عدد  حساب  إلى  باoضافة  أعدادهم،  وحساب  والمتصفحين 
تضمن  كما  وعرضها،  تنزيلها  تم  التي  والكتب  المقاالت 
يتماشى  بما  المعلومات،  وأرشفة  وأمن  سالمة  المنصة 

.(GDPR) والالئحة العامة لحماية البيانات

أبرز الفعاليات والمشاركات بدار نشر جامعة قطر:

رغم الظروف التي عاصرها العالم أجمع؛ فقد جاءت مشاركة 
الدار المجتمعية من خالل طرح مسابقة ”تصميم غالف كتاب“، 
المحليين  المصممين  من  وتجاوًبا  مشاركات  القت  وقد 
الفوز  كان  حيث  متسابًقا؛   30 يقارب  ما  بمشاركة  والدوليين، 
من نصيب المصممة لطيفة السليطي، الطالبة في جامعة 

فرجينيا كومونولث قطر.

اتجاهات  مواكبة  خالل  من  يأتي  قطر  جامعة  نشر  دار  تركيز  إن 
اuكاديمية  الكتب  نشر  في  أولوياتها،  كأولى  ويصب،  القراء، 
معرفتهم  بناء  في  الباحثين  وتساعد  تسهم  التي  العلمية 
المؤتمرات  في  المشاركات  خالل  ومن  والعلمية،  الثقافية 
في  الدار  شاركت  وقد  والدولية.  المحلية  الكتاب  ومعارض 
الكتاب  معرض  منها  دولية،  افتراضية  ومعارض  جلسات  عدة 
في  المشاركة  إلى  باoضافة  أوروبا،  في  االفتراضي  العربي 
الذي  الثانية،  دورته  في  العربي،  للكتاب  كوبنهاجن  معرض 
المهتمين  كافة  استقطب  حيث  أكتوبر   5 بتاريخ  انطلق 
العرب وغيرهم في أوروبا؛ لالطالع على كتب الدار مباشرة عبر 
جلسات  المشاركة  تخللت  وقد  للمعرض،  االفتراضية  المنصة 

حوارية افتراضية مع مؤلفي الدار.

ومن أبرز المشاركات االفتراضية ما قامت به الدار، بالتعاون مع 
جلسات  سلسلة  عقدت  حيث  للمؤلفين،  القطري  الملتقى 
افتراضية عبر منصات التواصل مع مؤلفي الدفعة اuولى للدار، 
قام  كما  المنشور.  كتابه  حول  مؤلف  كل  مناقشة  فيها  تمت 
من  واحد  بمناقشة  اoنتاج  قسم  رئيس  درويش،  نبيل  الدكتور 
النسب  من  كتاب ”التحقق  وهو  العلمية،  الدار  إصدارات  أحدث 
مع  العرضية“  نتائجه  عن  والكشف   – الوراثية  البصمة  بفحص 

مؤلفه الدكتور أيمن صالح.  

ابــن  ”شــارع  فعاليــة  ضمــن  للمشــاركة  الــدار  وتســتعد  هــذا، 
الريــب الثقافــي“ فــي الحــي الثقافــي (كتــارا)، الــذي يهــدف إلــى 
مشــاركة كافــة دور النشــر والمكتبــات القطريــة لعــرض الكتــب 
انعقــاد  تاريــخ  تثبيــت  فــور  ذلــك  عــن  اoعــالن  وســيتم  وبيعهــا، 

الفعاليــة.
في  الثقافي”  الريب  ابن  “شارع  فعالية  في  للمشاركة  تستعد  قطر  جامعة  نشر  دار 

الحي الثقافي (كتارا)
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قائمة إصدارات دار نشر جامعة قطر :

المؤلفعنوان الكتابم

قطر واuزمة الخليجية (كتاب مترجم إلى العربية)1
المؤلف: كريستيان كوتس أولريخسن

ترجمة دار نشر جامعة قطر
تحرير: الريم العذبة

محمد حرب فرزاتقطر على بحر الخليج العربي – رصد الزمن المفقود في التاريخ القديم2

3
مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي: اuزمة الخليجية نموذًجا 

– دراسة تطبيقية 
مجموعة باحثين من مركز ابن خلدون 

للعلوم اoنسانية واالجتماعية
4A Practical Guide to Upstream Petroleum Granting InstrumentsPeter Roberts

إبراهيم العنانيالتسوية السلمية للنزاعات الدولية5

جميلة بكوشبالغة اoعجاز وحدود التأويل6

7
التحقق من النسب بفحص البصمة الوراثية والكشف عن نتائجه العرضية - نظرات 

أيمن صالحفقهية جديدة

8
القانون الرياضي: النظرية العامة للقانون الرياضي مع شرح التشريعات الرياضية 

عبد الناصر هياجنهفي دولة قطر

محمد المسفرالمنظمات الدولية: التاريخ، السياسة، االقتصاد، القانون، اoدارة9
دينا محمد 

محاسبة وإدارة التكاليف10
أسامة عبد اللطيف

غسان هاني 
فتيحة اللحياني

11Structural Analysis and Selected TopicsMohammed Al-Ansari

12The Role of Water and Landscape in the Occupation of QatarPhilip Macumber

13
اoيماءة واoشارة: التواصل غير اللفظي في الثقافة القطرية (مترجم إلى اoنجليزية)

 Non-Verbal Communication in The Qatari Culture
منتصر الحمد

ترجمة: الريم العذبة 

منتصر الحمداoيماءة واoشارة: التواصل غير اللفظي في الثقافة القطرية (مترجم إلى الروسية)14

15Open a GLAM Lab )English) ¤عائشة العبد ا
مكتبة جامعة قطر 

عائشة العبد ا¤ مختبرات االبتكار في المؤسسات الثقافية16
مكتبة جامعة قطر

17Откройте GLAM-лабораторию - Open a GLAM Lab )Russian translation) ¤عائشة العبد ا
مكتبة جامعة قطر

مجالس النور في تدبر القرآن الكريم وتفسيره18
المؤلف الرئيسي: محمد الكبيسي

المؤلفون المشاركون: إبراهيم االنصاري، 
محمد أبو بكر المصلح، وليد الحسيني

منتصر الحمداoيماءة واoشارة: التواصل غير اللفظي في الثقافة القطرية19

20
التقرير اoخباري في نشرة اuخبار التلفزيونية. أنواعه، أهميته، عناصره، لغته، قوالب 

فايز شاهينإعداده

21
أنماط الراوي ووظائفه في السرد العربي القديم - كتاب نسيم الصبا البن حبيب 

عالء عبدالمنعمالحلبي نموذًجا

22
اoعالم السياسي وصناعة الرأي العام خالل ثورات الربيع العربي: قناة الجزيرة 

عبدالسالم رزاقاoخبارية نموذًجا

إدارة المشاريع: منهجية اoدارة وعوامل النجاح23
المؤلف الرئيسي: عبد ا¤ السويدي

المؤلفون المشاركون: أسماء 
عبدالواسع، أحمد محرز

110


