
 بــاألمــس كــان مــوعــدنــا مــع تــدشــني مكتبة قطر 

الـــوطـــنـــيـــة .. ذلـــــك الـــحـــلـــم الــــــذي وضـــــع لــبــنــاتــه 

ــنـــوات  ســمــو األمـــيـــر الــوالــد  األســاســيــة قــبــل سـ

الشيخ حمد بن خليفة ، وبمتابعة وإشراف من 

خالل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، 

ــر الــشــيــخ  ــيـ وتــــم االفـــتـــتـــاح فـــي عــهــد ســمــو األمـ

تميم بــن حــمــد الـــذي يحمل رايـــة الــعــلــم ونشر 

املعرفة اليوم لخلق مجتمع متطور ال يستسلم 

ــدًا عــن مــواصــلــة الــتــقــدم مــع بقية  وال يــتــأخــر أبـ

الشعوب والدول وبعزيمة عالية  .

وهذا املشروع الضخم:  هو مساهمة كبيرة من 

دولة قطر إلى كل دول العالم ، وال يقتصر على 

شعب أو دولــة معينة ، بل هو متاح للجميع ، 

ــارج قطر  فــي داخـــل وخــ

، والـــذي  دون اســتــثــنــاء 

ــة  ــانــ ــكــ ســـــيـــــعـــــزز مــــــــن مــ

قــطــر فــي عــهــد املكتبات 

الـــجـــودة  الـــرقـــمـــيـــة ذات 

العالية في الخدمة، في 

وقت تتسابق األمم على 

تنوير شعوبها بأفضل 

الوسائل في مجال نشر 

ثـــقـــافـــة الـــكـــتـــاب وتـــعـــدد 

مـــــــصـــــــادره ومــــجــــاالتــــه 

ــه املـــتـــاحـــة في  ــلـ ــائـ ووسـ

عصر السرعة .

◄ االرتقاء باإلنسان :

وقد كنا باألمس نشهد 

حفل التدشني ملكتبتنا 

الــوطــنــيــة الــرقــمــيــة ذات 

املـــــواصـــــفـــــات الـــعـــاملـــيـــة 

والــراقــيــة للغاية ، وهو 

مـــا يــحــقــق أحــــد أهــــداف 

ــة  ــيـ ــنـ رؤيـــــــــة قــــطــــر الـــوطـ

2030 في مجال الثقافة 

التي هي جزء ال يتجزأ 

ــن هــويــتــنــا الــوطــنــيــة  مــ

وأصالتنا التي تجعلنا 

ــر اعــــــتــــــزازا وفـــخـــرا  ــثــ أكــ

ــرح الــعــاملــي  بـــهـــذا الــــصــ

الــــذي ســـيـــزود اإلنــســان 

واإلنسانية بالجوانب الهائلة مــن املعلومات 

الـــتـــي يــبــحــث عــنــهــا أبـــنـــاؤنـــا وبــنــاتــنــا لــلــحــاق 

والتسلح باملعلومة التي ليس لها أي حدود أو 

حواجز في ظل التكنولوجيا التي تتطور في 

كل يوم بل في كل ساعة بأشياء جديدة تكون 

الـــزاد الحقيقي لالرتقاء باإلنسان في  بمثابة 

املقام األول .

◄ مكتبة تنبض باملعرفة :

وهذه املكتبة - ال شك - أنها شاملة بكل األفرع 

واملجاالت في اإلبداع واالبتكار ألنها نبعت من 

فــكــرة فــريــدة مــن نوعها ملــواكــبــة عصر الــقــراءة 

ــات ولــــهــــذا فـــســـوف يــقــصــدهــا  ــقـــافـ ــثـ وتــــعــــدد الـ

ــراد املــجــتــمــع ، صــغــارا وكـــبـــارا، شبابا  كــافــة أفــ

وشــيــبــا، وســتــكــون مــن منابر االشــعــار للبحث 

الــتــي ال غنى عنها  الــدراســات  العلمي وإجـــراء 

في هذا العصر ونحن نعيش في القرن الواحد 

والعشرين. 
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مكتبتنا الوطنية أسطول املعرفة املبهر
كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرةقطر تكسر الحصار املفتعل وتغزو العالم فكريًا

رغــــم األزمـــــــات واشـــتـــعـــال الـــفـــنت واملــــؤامــــرات 

والحروب التي تحاك في الخفاء داخل منطقة 

الــشــرق األوســـط ، قــدمــت قطر هــذا األنــمــوذج 

الــعــاملــي عــبــر أول مــكــتــبــة عــامــة بــمــواصــفــات 

التقليدية التي  املــكــتــبــات  مــبــهــرة بــعــيــدا عــن 

.. ولهذا فسيبقى  تعودنا عليها في املاضي 

هذا الصرح خطوة قطرية تواكب من خاللها 

خدمة اإلنسانية بشكل حضاري .. لقد كانت 

احتفالية التدشني في غاية الجمال والرقي .. 

فهنيئا لقطر هذا اإلنجاز .

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m

عندما قال سمو ا�مير الشيخ تميم بن حمد في أحد 
خطاباته التاريخية مع بداية الحصار الجائر ضد قطر : 
.. كان يؤمن إيمان, راسخ, بان القطريين  «رب ضارة نافعة} 
يمتلكون ا?بداع في شتى المجاالت والميادين ، ولعل 
ا�زمة الخليجية المفتعلة علمتنا العديد من الدروس ، 
ومنها مواصلة درب التنوير ونشر الوعي لمواصلة التقدم 
دون الركون إلى العزلة عن العالم الخارجي ومسابقة ا�مم 

تجاه االرتقاء بالثقافة قبل فوات ا�وان . 
د. ربيـعة بن صباح الكـواري

املتابع للحراك الثقافي في قطر 
يجد أننا أفضل البلدان

 في نشر املعرفة رغم التحديات

نحن األقوى وسنبقى األقوى ألننا 
نملك إرادة ال مثيل لها عبر 

ز نحو اإلبداع قائد ملهم ومحفِّ


