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 في افتتاح مؤتمر 2019 بجامعة قطر.. د. حسن الدرهم: 

 مشاريع الهيمنة أبرز التحديات 
الخارجية لـ «الهوية الوطنية» 
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 قـــــال ســــعــــادة الــــدكــــتــــور حـــســـن بــــن راشــــد 
الدرهم رئيس جامعة قطر: «إن موضوع 
«الــهــويــة الــوطــنــيــة فــي قــطــر» بــالــغ الــدقــة، 
وقضية محورية بالغة األهمية، وال جدال 
فـــي أهــمــيــة «الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة» كــأســاس 
لــقــيــام واســتــمــراريــة املــجــتــمــعــات والــــدول 

الحديثة في عاملنا املعاصر».
وأضــــــــاف أن الــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة تــضــفــي 
عــلــى املــجــتــمــعــات والــــــدول «خــصــائــصــهــا 
املـــتـــمـــيـــزة»، فـــهـــي بــمــثــابــة «الــــشــــفــــرة» أو 
«البصمة» الحضارية التي تشكل كينونة 
«الـــــدول» واملــجــتــمــعــات «الــحــديــثــة»، الفتًا 
الحديثة -وإن  أن املجتمعات والــدول  إلى 
كـــانـــت- تــتــمــايــز عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض بـ 
«الهوية الوطنية»، فإنها ينبغي أن تنفتح 
البعض متشاركة في أصل  على بعضها 

وجودها «اإلنساني» و»الحضاري».
وأضــــاف: «أن «الــهــويــة الــوطــنــيــة» تــواجــه 
جسامًا،  تحديات  القطري  مجتمعنا  فــي 

إليها  التي أشـــارت  التحديات  وكــان أحــد 
الوطنية 2030» بشأن  وثيقة «رؤيــة قطر 
والتطور  التحديث  عملية  مواكبة  كيفية 
واالنــفــتــاح على اآلخـــر مــع املحافظة على 

تقاليد املجتمع».

وأوضــــح أن وظــيــفــة الــجــامــعــة رصـــد هــذه 
وأن  منهجية،  علمية  بطريقة  التحديات 
الـــعـــامـــة، وأن تــقــدم  الـــســـيـــاســـات  تـــقـــتـــرح 
وأجهزتها  الــدولــة  ملؤسسات  توصياتها 

املعنية.

التحديات  الدرهم: «تتعدد مصادر  وقــال 
لــلــهــويــة الــوطــنــيــة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، 
ومــنــهــا الـــتـــحـــديـــات الـــخـــارجـــيـــة الــنــابــعــة 
مـــن املـــشـــاريـــع اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــتــي 
تسعى للهيمنة على املجتمعات والدول، 

كـــمـــا تــــأتــــي مــــن الـــتـــعـــامـــل غـــيـــر الـــرشـــيـــد 
مـــــع مـــعـــطـــيـــات الــــتــــطــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
واإلعالمي»، وأضاف سعادته: «إن مؤتمر 
«الهوية الوطنية في قطر» يأتي في ذكرى 
مــرور عقد من الزمان على إنشاء «معهد 
الــــبــــحــــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة 
املـــــســـــحـــــيـــــة»، الــــــــــذي قــــــــام بـــــعـــــدة مـــســـوح 
ودراسات تتعلق بالحصار الجائر، وكذا 
إعــــداد مــؤشــر «رفــــاه الــعــمــالــة الـــوافـــدة في 
الـــدولـــة»، الفــتــًا إلــى أنــه ســوف يتم عرض 

نسخته الثانية أول مايو املقبل.
حـــضـــر املـــؤتـــمـــر ســــعــــادة الــــدكــــتــــور حــمــد 
بـــن عــبــدالــعــزيــز الــــكــــواري وزيـــــر الـــدولـــة، 
وســـــعـــــادة الــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم الــنــعــيــمــي 
وكــيــل وزارة الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
وســعــادة الــدكــتــور صــالــح الــنــابــت رئيس 
جــهــاز الــتــخــطــيــط واإلحــــصــــاء، واألســـتـــاذ 
الــــدكــــتــــور حـــســـن الـــســـيـــد رئــــيــــس مــعــهــد 
الــــبــــحــــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة 
املــســحــيــة بــجــامــعــة قــطــر، وعـــدد كبير من 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة واملهتمني 

وممثلي وسائل اإلعالم. 
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 د. حمد الكواري:

الحملة الظاملة لم تجّرنا إلى التراجع عن أخالقنا 

 أكـــــــد ســـــعـــــادة الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد بــن 
الــدولــة،  وزيـــر  الــكــواري  عبدالعزيز 
الــهــويــة مــتــعــدد املعاني  أن مــفــهــوم 
فــــهــــو حــــديــــث الـــــظـــــهـــــور، ومــتــغــيــر 
املتحركة،  الــهــويــة  خــاصــيــة  بسبب 
الهوية على منظومة من  وتنطوي 

فيها  يــشــتــرك  الــتــي  الثقافية  الــقــيــم 
جماعة مــن الــنــاس، وأضـــاف: يمثل 
الـــتـــراث عــنــصــرًا مــهــمــًا مــن عناصر 
الهوية، وإن صلتنا بتراثنا العربي 
اإلســـالمـــي وثــيــقــة، بــمــا يحمله من 
وحـــكـــمـــة  وأخــــــــــالق  وآداب  ثــــقــــافــــة 

وعلوم، واالعتزاز به.
وتــــــابــــــع: تـــمـــثـــل قـــيـــمـــنـــا جــــــــزءًا مــن 
هـــويـــتـــنـــا، وقـــــد اســـتـــطـــاعـــت قــيــمــنــا 
فـــــي جــمــيــع  تـــتـــمـــيـــز  األصــــيــــلــــة أن 
تــبــرز حكمتنا حتى  الــظــروف، وأن 
فـــــي هـــــــذه املــــرحــــلــــة االســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
مــــن تـــاريـــخـــنـــا الــــحــــديــــث، وأضـــــاف 
ســعــادتــه: ضــربــنــا خــيــر مــثــال على 
رفـــعـــة أخـــالقـــنـــا أمــــــام الـــعـــالـــم، ولـــم 
يــنــجــح أحـــد رغـــم الــحــصــار الــجــائــر 
علينا  نت 

ُ
ش التي  الظاملة  والحملة 

أن يجرنا إلى التراجع عن أخالقنا، 
ولـــذلـــك فــقــيــمــنــا مـــصـــدر اعـــتـــزازنـــا، 
املاضي  ولــيــدة  القيم  هــذه  وليست 
فــقــط، بـــل هـــي مــتــصــلــة بــمــا ننجزه 
«إننا  وقــال سعادته:  الحاضر.  فــي 
ســائــرون  الحكيمة  الــقــيــادة  بفضل 
املــجــاالت،  التقدم فــي كــل  على درب 
وواعــــــون بــكــل هــــذه الـــعـــوامـــل الــتــي 
تــجــعــل مـــن هــويــتــنــا صـــامـــدة أمـــام 
املـــخـــاطـــر واملـــتـــربـــصـــني، وإن رؤيـــة 
«قطر 2030» بما تحويه من ركائز 
أساسية لتقدم املجتمع القطري، قد 

ترجمت استراتيجية هويتنا».  ¶  �
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 د. إبراهيم النعيمي:

ركيزة أساسية لحماية األمة من االندثار 

 د. حسن السيد:

اع القرار في بناء سياسات وطنية 
ّ
دعم صن

البحوث  رئيس معهد  السيد  الدكتور حسن   قــال 
االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة بــجــامــعــة 
قــــطــــر: «إن أهـــمـــيـــة املــــؤتــــمــــر تـــكـــمـــن فـــــي تــحــديــد 

مكونات الهوية الوطنية في قطر، والتعرف على 
ــاع القرار 

ّ
محدداتها، وهــو مــا مــن شأنه دعــم صــن

في تصميم السياسات الوطنية املرتبطة بالهوية 
املــبــنــيــة عـــلـــى الـــحـــقـــائـــق، بـــهـــدف تـــعـــزيـــز الــهــويــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــــدى املــــواطــــنــــني، بــحــيــث تـــكـــون قــابــلــة 

.«
ً
للقياس ويمكن تكرارها مستقبال

وأضــاف: عمل على هــذا اإلنجاز املهم فريق عمل 
أفـــراده بجد واجتهاد حتى وصلوا  متميز، عمل 
إلى هذه النتائج، وتكون الفريق من عدة أعضاء 
مـــن داخــــل املــعــهــد، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة من 
العلوم  قــطــر، يمثلون قسم  مــن جامعة  األســاتــذة 
االجــتــمــاعــيــة، وقـــســـم عــلــم الـــنـــفـــس، وقـــســـم الــلــغــة 

العربية لغير الناطقني بها.
وأوضـــــح أن «املــــشــــروع الــــذي بـــني أيــديــنــا الــيــوم، 
هـــو ثـــمـــرة جـــهـــود جـــــادة قــــام بــهــا فـــريـــق مــتــعــدد 
االختصاصات من أبناء قطر، واستعان بالخبرات 
الـــالزمـــة، لــلــقــيــام بــأفــضــل عــمــل يــحــقــق ملجتمعنا 

انسجامه الثقافي، ويضمن وحدته الوطنية». 

التعليم  الــنــعــيــمــي وكــيــل وزارة  إبــراهــيــم  الــدكــتــور   قـــال 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي: «إن غــــرس مــفــهــوم وقــيــمــة الــهــويــة 
الـــوطـــنـــيـــة يــعــتــبــر ركــــيــــزة أســـاســـيـــة فــــي صـــــون وجـــــدان 
األمــة، وحمايتها من االنــزواء أو االندثار أمام الهويات 
األخرى». وأضاف: «إن االعتزاز بالهوية الوطنية يجّسد 
فاملجتمع  الوطنية،  والــوحــدة  والتكاتف  الــوالء  معاني 
الــقــطــري لــه هــويــة تــمــيــزه، ولــديــه قــيــم وطــنــيــة راســخــة، 
فقد ُجبل املواطن القطري وعبر العصور املختلفة على 
الصدق واألمــانــة واإليــثــار واإلخـــالص وصفاء السرائر 
والــخــلــق اإلســالمــي الــرفــيــع، الفــتــًا إلــى أهمية املساهمة 
القطري بأهمية «الهوية الوطنية»،  في تنوير املجتمع 
ال ســيــمــا فـــي جــيــل الــشــبــاب، ألن لــهــا أهــمــيــة كــبــرى في 
تــعــزيــز االنــتــمــاء الــحــضــاري لــلــوطــن، وزيـــــادة االهــتــمــام 
بــه وتــطــويــره، إضــافــة إلــى مساعدة أفـــراد املجتمع على 
مواجهة التحديات معًا، وخلق أنماط من التعاون فيما 

 !.B��א��0 א�A0�1-  ¶بينهم، بما يخدم رؤية الوطن». 
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