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 نحن بحاجة لفتح ملف املتقاعدات واملتقاعدين من جديد.
بــحــاجــة إليــجــاد حــلــول ألبــنــاء وبــنــات الــوطــن مــمــن ُركــنــوا قــبــل أوانــهــم 

وقطفوا قبل ِقطافهم.
أبنائها،  ومـــهـــارات  طــاقــات  مــن  وتستفيد  وتــرعــى  تحتضن  األوطــــان 

ُتنّميهم وتنمو معهم وبهم.
تلك الجحافل من أبناء الوطن، أولئك الذين وجدوا أنفسهم بني عشية 
وضحاها مركونني ومهمشني وفائضني ومستعاضًا عنهم بغيرهم 
ورغم  وتميزهم،  مهاراتهم  ورغــم  والتنمية  العطاء  على  قدرتهم  رغــم 
الــحــاجــة فــي كــل الــــــوزارات ومـــواقـــع الــعــمــل ملــوظــفــني ومــوظــفــات لشتى 
التوظيف بقيت مغلقة في وجوههم هم بالذات  أبــواب  الوظائف إال إن 
(املــتــقــاعــديــن أو املــقــعــديــن جــبــرًا وقــســرًا) وكــأنــهــم مـــوبـــوؤون وكأنهم 

طحالب طفيلية ينبغي تطهير الوزارات منها!!!
ّحل محلهم؟

ُ
ومن الذي أ

أقــل خبرة ومهارة  أنهم  فــي  بــل يفرقون عنهم  أشــخــاص مثلهم  إنهم 
منهم!!

ملاذا؟
هل ألنهم أقل أجورًا؟!!

ما نعلمه أن األجور زيدت على أثر إقعاد املتقاعدين!
الخيالية ما يفوق أجور  الرواتب  لهم  أن هناك من ُتصرف  وما نعلمه 

املتقاعدين لو ُتركوا في وظائفهم!
وما نعلمه أيضًا أن املتقاعدين أبناء الوطن وأحق بخدمته وعطائه من 

غيرهم.
الوطن ذات يوم قرر أن  أن  للتقاعد  أو من أحيلوا  املتقاعدين  إشكالية 
الــذي يرتديه بــرداء جديد بــراق، فغير أسماء وزاراتـــه إلى  ُيبدل ردائــه 
بهم  واستبدل  موظفيها  فــأزاح  نفضًا  ونفضها  ومؤسسات،  هيئات 
غــيــرهــم وكــأنــهــم عـــار ومــخــلــفــات مــن زمـــن أراد نــســيــانــه ودفــنــه وهــم 

سيذكرونه به لو بقوا!!
وإن  ومعطاؤون  موهوبون  وبشر  بشر  فهي  ُتدفن؛  لم  املخلفات  هــذه 

جحفوا، لذا بحث ويبحث الكثير منهم عن عمل.
ُ
أ

هذه رسالة وردتني من أخت القت األمّرين من وزارة التنمية اإلدارية في 
سبيل العودة للعمل من جديد:

«أنا مواطنة قطرية عملت في سلك التدريس ملدة ١٦ عامًا بكل إخالص 
وتفاٍن. وبعد أن تحولت املدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة، أحلت 
أنا ومجموعة كبيرة من املدرسات واإلداريات إلى البند املركزي. وبعد 
ثالث سنوات، تم التواصل معنا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الــعــالــي لــلــعــودة إلـــى الــعــمــل، ولــكــن فــي هـــذه الــفــتــرة كــنــت أمـــر بــظــروف 
يثبت صحة  مــا  بتقديم  العمل، وقمت  ومــبــاشــرة  الــعــودة  مــن  منعتني 
التقاعد قبل تقديم االستقالة  للوزارة على أمل الحصول على  كالمي 
التقاعدية، لكن دون جدوى ودون مراعاة لظروفي من قبل إدارة املوارد 
تقاعد. وبعد  استقالة  تقديم  إلى  الوقت، واضطررت  ذلك  البشرية في 
أن اجتزت تلك الظروف، وددت العودة للعمل، وقمت بتقديم أوراقي إلى 
وزارة التنمية. ومنذ ثالث سنوات وأنا أقوم بمراجعة وزارة التنمية دون 
جـــدوى، وفــي كــل مــرة أراجـــع فيها يحاولون إقناعي بتحويل أوراقــي 
إلى جهات خاصة وليست جهة حكومية، وال يخفى عليكم العمل في 

الجهات الخاصة ليس كالعمل في جهات حكومية.
مع العلم بحاجة الــوزارة املاسة إلى معلمات وإداريــات وكافة الشواغر 
األخرى، ونفس اللي حدث معي في وزارة التنمية حدث مع صديقتي 

أيضًا، حولوا أوراقها على شركة تأمني قطاع خاص.
فــي دوامــــة، نحن نطلب  داخــلــة  أنــت  يعني  التنمية  أن تدخلي  ومــجــرد 

وظيفة ولسنا طالبني أجرًا بدون مقابل.
أتمنى أن يعرف معالي رئيس الوزراء بما يحدث لنا مع وزارة التنمية 

وأن تتم معالجة هذا املوضوع سريعًا».
نحيل ملف صاحبة هذه الرسالة وملف املتقاعدين عمومًا إلى معالي 
حــلــول عاجلة  وبانتظار  ــــة،  اإلداري التنمية  وزارة  وإلـــى  الــــوزراء  رئــيــس 

وناجعة له. 
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   يعتبر هذا الحدث األول من نوعه في الشرق 
األوسط، ويعقد على خلفية الجهود املستمرة 
الـــتـــي تــبــذلــهــا دولــــــة قـــطـــر لــتــعــزيــز مــكــافــحــة 

اإلرهاب في كل املنتديات العاملية.
-الــذي تشارك فيه األمم  جرى افتتاح املؤتمر 
املتحدة والعديد من املنظمات ومراكز البحث 
املــرمــوقــة فـــي الــعــالــم- بــكــلــمــة الــدكــتــور حسن 
بــن راشـــد الـــدرهـــم رئــيــس جــامــعــة قــطــر، وأكــد 
معهد  يستضيفه  الـــذي  املــؤتــمــر  أهمية  فيها 
املسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث 

في الجامعة.
وقـــــال: «إن املــؤتــمــر يــجــمــع عــلــمــاء وبــاحــثــني 
وصــانــعــي ســيــاســات مـــن أكـــثـــر مـــن 20 دولـــة 
لتبادل األفكار واملشاركة في مناقشات حول 
الراهن،  القضايا في عصرنا  أهــم  واحــدة من 

وهي التطرف املؤدي إلى العنف».
وأضاف د. الدرهم أن هذه الفعاليات العلمية 
تنسجم مــع الــجــهــود املــبــذولــة مــن قــبــل دولــة 
قــطــر لــتــعــزيــز الـــتـــقـــدم فـــي مــكــافــحــة الــتــطــرف 
واإلرهــاب في منتديات دولية مختلفة، الفتًا 
إلــــى أن تــنــظــيــم هــــذا املـــؤتـــمـــر يــشــكــل منصة 
انـــطـــالق ملـــشـــروع بــحــثــي جـــديـــد مــهــم أطــلــقــه 
مــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
املسحية بالشراكة مع عدد من مراكز البحوث 

ومعاهد السياسات املتميزة حول العالم.
ويهدف املشروع إلى تطويرمسح دولي شامل 
العنف،  إلــى  املــؤدي  التطرف  لقياس مستوى 
ودراســـــــة مــحــدداتــهــا وتــتــبــعــهــا عــبــر الـــزمـــان 
الناتج عن ذلك  واملكان، وسيتم إجــراء املسح 
في جميع  الشريكة  املؤسسات  مع  بالتعاون 
أنحاء العالم، لينتج عن ذلك مجموعة فريدة 
مــن الــبــيــانــات الــدولــيــة حـــول الــتــطــرف، والــتــي 
ستتاح للباحثني وصناع القرار والسياسات. 
وقال الدكتور الدرهم: «إن هذا املشروع يمثل 
آخــر األبــحــاث فــي تــاريــخ طــويــل مــن األبــحــاث 
أجراها  التي  العاملي  املستوى  على  املسحية 

املــعــهــد مــنــذ تــأســيــســه عــــام 2008، الفــتــًا إلــى 
أن مــعــهــد الــبــحــوث املــســحــيــة أجــــرى عــشــرات 
الـــجـــودة للمواطنني  الــعــاملــيــة عــالــيــة  املــســوح 
واملقيمني في قطر، وأشرف على تنفيذ العديد 

من املسوح خارج قطر.
وأكـــــد الــــلــــواء مــهــنــدس عــبــدالــعــزيــز عــبــدالــلــه 
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  -رئــيــس  األنــصــاري 
اإلرهاب- أن لدولة قطر دورًا رائدًا في مواجهة 
ظــــاهــــرة الـــتـــطـــرف واإلرهــــــــــاب، وهـــــي تــمــضــي 
والدولية  الثنائية  تعزيز شراكاتها  في  قدمًا 

ومتعددة األطراف ملواجهة هذه الظاهرة.
وقال اللواء األنصاري -في تصريح صحافي 
ــذت الكثير 

ّ
عــلــى هــامــش املــؤتــمــر  إن قــطــر نــف

مـــن الــبــرامــج عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة اإلرهــــاب 
وتــمــويــلــه، وعــقــدت فــي هـــذا اإلطــــار اتفاقيات 
تعاون، ســواًء كان دوليًا أو ثنائيًا أو متعدد 
أنها أصبحت مثاًال يحتذى  األطــراف، مؤكدًا 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد. وأشــــار إلـــى تــوقــيــع دولــة 
املتحدة إلنــشــاء مركز  األمـــم  مــع  اتفاقية  قطر 
ــــــرؤى الــســلــوكــيــة على  بـــالـــدوحـــة لــتــطــبــيــق ال
الـــتـــطـــرف الـــعـــنـــيـــف، بـــهـــدف دراســـــــة الـــجـــذور 

الــســلــوكــيــة لــلــتــطــرف الــعــنــيــف، والــســيــاســات 
والــــبــــرامــــج الـــعـــاملـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى األدلـــــــة، 
ومكافحة  ملنع  السلوكيات  مــن  واملــســتــوحــاة 

التطرف العنيف املفضي إلى اإلرهاب.
وأكد األنصاري خالل الجلسة االفتتاحية أن 
الدولة بجهود حثيثة من خالل تغيير املناهج 
التعليمية، ألن املعلم واملنهج مسؤالن بشكل 
مــبــاشــر عـــن الـــجـــانـــب الــتــعــلــيــمــي مـــن ســلــوك 

األفراد.
كما تطرق للجانب املتعلق بالخطاب الديني 
وفقًا الستراتيجية وطنية عميقة ومدروسة، 
الوسطية واالعــتــدال، وأخيرًا  تركز على نشر 
الشق املتعلق باإلعالم، من خالل لغة إعالمية 
مسؤولة، تتعامل بحذر مع األفكار املختلفة، 
وتــهــتــم بــصــنــع الـــصـــورة الــســلــبــيــة لــلــتــطــرف، 
ونـــقـــل الـــصـــور اإليـــجـــابـــيـــة لـــالعـــتـــدال، وعـــدم 
االحتفاء بأهل التطرف، أو نقل تصريحاتهم 
وأخــــبــــارهــــم، مــــا يــشــكــل مــنــعــًا لـــهـــم مــــن نــقــل 

أفكارهم إلى املجتمع.
السيدة  كلمة  االفتتاحية  الجلسة  وتضمنت 
اإلدارة  التنفيذي-  -املــديــر  كونينكس  ميشيل 
التنفيذية ملكافحة اإلرهــاب في مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة.
وقـــد تــنــاولــت جــهــود األمــــم املــتــحــدة املتعلقة 
بــفــعــالــيــة االســتــراتــيــجــيــات الــحــالــيــة ملكافحة 
تقييم  ومنهجيات  أدوات  وتطوير  الــتــطــرف، 
حاجة  هناك  «إن  وقالت:  وتنفيذها،  املخاطر 
إلى مزيد من االستكشاف ملتغيرات املستوى 
الــــفــــردي واملــجــتــمــعــي الـــتـــي يــمــكــن أن تــكــون 

بمثابة مؤشرات للظاهرة». 
وأكدت أن التقدم املستمر في أساليب البحث 
العلمي -بما في ذلك الدراسات االستقصائية، 
االجتماعية،  والوسائط  املعملية،  والتجارب 
وتـــحـــلـــيـــل الـــبـــيـــانـــات الـــضـــخـــمـــة، والــتــحــلــيــل 
الـــنـــصـــي بـــمـــســـاعـــدة الــــحــــاســــوب- يــســهــم فــي 

مكافحة التطرف. 

 في افتتاح مؤتمر دولي بحضور ممثلي األمم املتحدة و20 دولة 

 د. الدرهم: تطوير مسح عاملي لقياس 
مستوى التطرف املؤدي إلى العنف 
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 تـــنـــاولـــت الـــجـــلـــســـة األولــــــــى لــلــمــؤتــمــر 
في  األدلـــة  على  القائمة  السياسة  دور 
مكافحة التطرف، وتحّدث فيها السادة 
 - التنفيذي  املــديــر  كونينكس  ميشيل 
اإلدارة التنفيذية ملكافحة اإلرهــاب في 
مــجــلــس األمــــن الــتــابــع لــألمــم املــتــحــدة، 
والـــلـــواء مــهــنــدس عــبــدالــعــزيــز عبدالله 
األنــــصــــاري رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ملــكــافــحــة اإلرهـــــاب، والــســيــد دوجـــالس 
أي ســمــيــث مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
األمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق لـــــشـــــؤون األمـــــن 
الداخلي، والدكتور أندرو كالزارد مدير 

دراســات األمــن القومي - املعهد امللكي 
للخدمات اململكة املتحدة - لندن.

ونــاقــشــت الــجــلــســة الــتــقــدم املـــحـــرز في 
دمـــــج الـــبـــحـــوث الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى األدلـــــة 
فــــي اســـتـــجـــابـــات الـــســـيـــاســـة، وأوضـــــح 
املـــشـــاركـــون أنــــه ال تــــزال هــنــاك ثــغــرات 
بالعناصر  يتعلق  فيما  مهمة  بحثية 
الــــحــــاســــمــــة فــــــي مــــكــــافــــحــــة اإلرهــــــــــاب 
ومكافحة ردود التطرف العنيف؛ حيث 
تواجه العديد من البلدان تحديات في 
فــهــم دوافـــــع الــتــطــرف لــلــعــنــف وتقييم 
مدى تعّرض األفراد للتجنيد اإلرهابي 

والــتــطــرف فـــي الــعــنــف. وأوضـــحـــوا أن 
تقييم  د 

ّ
تعق والتحديات  الثغرات  هذه 

الــتــقــدم املـــحـــرز فـــي مــكــافــحــة اإلرهـــــاب 
على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكـــــــــد املــــــشــــــاركــــــون فــــــي الـــجـــلـــســـة أن 
مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف من 
بــني تــحــديــات الــعــصــر الــحــديــث؛ حيث 
تــواصــل الــحــكــومــات فــي جميع أنــحــاء 
لفهم  كبيرة  مـــوارد  الــعــالــم تخصيص 
دوافع التطرف، من أجل تحديد أفضل 
املمارسات في مجال مكافحة اإلرهاب 

ومكافحة التطرف العنيف. 

د تقييم التقدم في مكافحة الظاهرة 
ّ
 مشاركون: ثغرات تعق
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