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سعدية مفرح

.. وكلوب هاوس الذي عانى أخيرا من سرقٍة طاولت 
روحه الجميلة، وحواراته املفعمة باملحبة والرقي، هو 
االجتماعي،  الــتــواصــل  لقبيلة  ينتمي  جــديــٌد   

ٌ
تطبيق

اكتشفه العرب قبل ستة أشهر تقريبا، ليجعلوا منه 
انضممت  عندما  الــكــام.  عالم  فــي  األولـــى  منّصتهم 
لهذه املنصة في بداياتها العربية كانت منّصة هادئة، 
على الــرغــم مــن كــثــرة الــغــرف فيها، فــالــحــوارات التي 
كــانــت تمتد ســاعــات طــويــلــة فــي بــعــض هـــذه الــغــرف 
كانت ثرية باملداخات واالختافات التي، على الرغم 
من شّدتها أحيانا، نادرا ما تخرج عن حدود اللياقة 
الطبيعية خــارج وسائل  عليها في حياتنا  املتعارف 

التواصل االجتماعي. 
وهذا األمر تحديدا هو ما جعلني أحب هذه املنّصة، 
ـــلـــهـــا عــلــى غـــيـــرهـــا، حــتــى أنـــنـــي كــنــت أقــضــي 

ّ
وأفـــض

ــات الـــنـــهـــار والــلــيــل  ــاعـ  مـــن سـ
ً
فــيــهــا ســــاعــــاٍت طـــويـــلـــة

بــا مــلــل، أتنقل مــن غــرفــة إلــى أخـــرى، للحديث عما 
واجتماعا  وسياسة  أدبـــا  ونــثــرا،  شــعــرا  يستهويني 
وفـــكـــاهـــة، وغــيــرهــا مـــن املـــوضـــوعـــات الــتــي نــتــبــارى، 
ــي فــتــحــهــا واســتــقــطــاب  نــحــن »الــكــلــوبــهــاوســيــن« فـ

اآلخرين إليها. لكن هذا الوضع املريح والجميل تغّير 
 تــمــامــا مــنــذ نــهــايــة شــهــر رمــضــان املــاضــي تقريبا. 
الجميلة  الهادئة  الراقية  الغرف  تلك  كــادت  أو  اختفت 
فجأة، بل واختفى كثيرون من رّوادهـــا تحت زحف 
انفتحت بموضوعاٍت  التي  الغرف  نوعيٍة جديدٍة من 
تكاد تكون موحدة، وبمشاركن أغلبهم ال يجيد في 
الشتائم واالتــهــامــات  حديثه مــع اآلخــريــن ســوى لغة 
واأللفاظ البذيئة .. اختفت اللياقات املتبادلة في الكام 
بن الخصوم، واختفت معها تلك الروح الجميلة التي 
كــانــت تــســود الــغــرف، مهما بلغت حـــّدة االخــتــافــات 
والـــخـــافـــات بــشــأن الــقــضــايــا الــتــي تــنــاقــش فــيــهــا .. 
بعناية،  املنتقاة  النوعية  املوضوعات  أيضا  واختفت 
فقد  الــغــرف  عناوين  أمــا  للنقاش.  موضوعا  لتكون 
أصبحت جما غريبة في لغتها واألسماء الشخصية 
التقبيح، وهــو مــا جعل  املــقــرونــة بكثير مــن صــفــات 
لون االنزواء قليا تحت وطأة ما يجري 

ّ
كثيرين يفض

هذه األيام، لينفسح املجال كله تقريبا للبذاءة والقبح 
والــفــانــتــازيــا الــخــارجــة عــن الــواقــع، والــداخــلــة فــي وهم 

الحوار .. وما هو بحوار!
ما الذي حدث بالضبط؟ لم تغّيرت أجواء كلوب هاوس 
فــجــأة؟ حــاولــت رصـــد مــا حـــدث، بــاعــتــبــاري متابعة 

 ملنّصات التواصل االجتماعي وما يجري فيها، 
ً
جيدة

فــوصــلــت إلـــى أن الــتــغــيــر االنــقــابــي فــي تــلــك املنصة 
أحدهما  تزامن مع حدثن،  الحية  التفاعلية  الصوتية 
ــر فــلــســطــيــنــي. أمـــا األول فــهــو نــشــاط  ــ كــويــتــي واآلخـ
سياسي محموم في املنّصة، نجومه الكويتيون الذين 
اجتهدوا في فتح غرف بنقاشات سياسية مفتوحة، 
تنتقد في معظمها السياسات الحكومية بسقٍف عاٍل 
غير معتاٍد في بقية البلدان الخليجية على هذا النحو، 
خصوصا أن ذلك النشاط تزامن مع فترة االنتخابات 
تكون  فــتــرة  وهــي  الــكــويــتــي،  األمـــة  التكميلية ملجلس 

عادة ثرية بنوعية معينة من النقاشات الحّرة، وهو ما 
بدا مخيفا ومقلقا لبعضهم خارج الكويت، في اإلطار 
الخليجي تحديدا، خصوصا إذا كانت تلك النقاشات 
 ملشاركات الخليجين من كل التوجهات، ما 

ً
مفتوحة

يعني تدريبا لهم على ذلك الحراك النوعي الحر. 
االعــتــداءات الصهيونية على  الثاني فهو  الحدث   أمــا 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــقـــدس وغــــــزة، ومــــا نــتــج عنها 
مــن حــــراٍك فــي عــمــوم فلسطن، انــعــكــس عــلــى غــرف 
الخليجين في كلوب هاوس، فأحيا موضوع التطبيع 
ــل وأعــــــاد الــقــضــيــة  ــن الــجــمــيــع تــقــريــبــا، بـ ــه مـ ورفـــضـ
مرة  مــركــزيــة  لتكون  تفاصيلها،  بكل  الفلسطينية، 
ــر الـــذي أزعــج  أخـــرى فــي الـــوجـــدان الــعــربــي، وهـــو األمـ
كلوب  في  ورأوا  كثيرا،  التطبيع  إلــى سياسة  الداعن 
هاوس ونقاشاته بيئة رافضة لسياساتهم التطبيعية 
العودة إلى وعيه،  ومشجعة ملن بدا موافقا لهم على 
والتفكير بعدم جدوى التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وإذا ربطنا هذين الحدثن باالنقاب الذي حدث تزامنا 
أن  استنتاج  علينا  لسهل  هـــاوس،  كلوب  فــي  معهما 
الوضع في أجــواء كلوب هــاوس ليس عفويا  انقاب 
أبدا. إنه أمر مخطط له، حتى وإن بدا غير ذلك ملعظم 

املشاركن فيه لألسف!

من الذي سرق روح كلوب هاوس؟

وأخيرًا

انقالب الوضع في أجواء 
كلوب هاوس ليس عفويًا. إنه 

مخطط له، وإن بدا غير ذلك 
لمعظم المشاركين فيه
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»جاسم وحمد بن جاسم الخيرية«

خالل  من  الخريية،  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تواكب 
ملفهوم  اإلنساين  املضمون  جوهر  املتنوعة،  ومبادراتها  أنشطتها 
املسؤولية املجتمعية الذي يعترب من الوسائل الحيوية التي تريس 
دعائم الحياة املجتمعية الصحية وأحد مقومات تقدم املجتمعات 
»صحة  رؤيتها  املؤسسة  صاغت  ذلك،  من  وانطالقا  ونهضتها. 
العميق  إدراكها  عن  لتعرب  ذايت  وبتمويل  أفضل«  لحياة  وتعليم 
شتى  يف  وتقدمه  املجتمع  بنهضة  املساهمة  يف  دورها  ألهمية 

املجاالت، ويف مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم. 
متكاملة  اسرتاتيجية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  ووضعت 
داخل  املحيل  الصعيد  أهدافها عىل  ساهمت يف صياغة خريطة 
املجتمع  خاص ضمن  وبشكل  فاعال  لتحقق حضورا  قطر،  دولة 
حيث  املتنوعة،  الخريية  مشاريعها  خالل  من  وذلك  القطري، 
يف  خاص  وبشكل  املجتمعية،  واملبادرات  األنشطة  قيمة  بلغت 
ميداين الصحة والتعليم، خالل عامي 2019 - 2020، أكرث من 40 

مليون ريال قطري طاولت نحو 45 ألف مستفيد.

المشاريع الصحية
والتعليم  الصحة  قطاعي  دعم  عىل  القامئة  املؤسسة  رؤية  إن 
وتنفيذ  صياغة  يف  إليها  تستند  التي  الرئيسية  املرجعية  هي 
تطور  أن  عن  فضال  واإلنسانية،  التنموية  وأنشطتها  مبادراتها 
والتي  الشاملة  النهضة  مقومات  أهم  من  يعد  القطاعني  هذين 
تعكس الصورة الحضارية ألي دولة حول العامل. انطالقا من ذلك، 
مسؤولياتها  الخريية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تحملت 
تجاه املجتمع املحيل داخل دولة قطر والتي تجسدت من خالل 
تنفيذ العديد من املبادرات النوعية التي تساند مختلف الجهود 
دعم  عىل  والعمل  والتعليم  الصحة  بقطاعي  للنهوض  الرامية 
الرشاكات  من  العديد  بناء  خالل  من  اإلعاقة  ذوي  احتياجات 
الخالقة مع املنظامت املجتمعية وعدد من املؤسسات والهيئات 
الحكومية، ويف مقدمتها مؤسسة حمد الطبية والجمعية القطرية 
للسكري، الجمعية القطرية للرسطان، مستشفى القلب، وغريها 

من املؤسسات الصحية، حيث بادرت مؤسسة جاسم وحمد بن 
ودفع  املادي  الدعم  أشكال  مختلف  تقديم  إىل  الخريية  جاسم 
تكاليف عالج العديد من املرىض املحتاجني كذلك تزويد املرىض 
املتخصصة  الجمعيات  طريق  عن  املزمنة  األمــراض  ذوي  من 
مراقبة  يف  تساعدهم  التي  الطبية  واألجهزة  األدوات  مبختلف 
أوضاعهم الصحية، كأجهزة قياس نسبة السكري عىل سبيل املثال. 
املشاريع  خريطة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  تتصدر  كذلك 
للجمعية  دعمها  املؤسسة  مواصلة  من خالل  للمؤسسة  املحلية 

القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة. 
أن  الخريية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  مسؤولو  ويرى 
هذا الدعم والتعاون املستمر مع الجمعية من شأنه أن يساهم 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  لفئة  النوعي  الدعم  عنارص  بتفعيل 
تنعكس  أن  شأنها  من  مستقرة  حياة  يف  تطلعاتهم  ومساندة 
إيجابا عىل مختلف مناحي حياتهم والتي تلعب دورا حيويا يف 
متكينهم ليكونوا من الفئات املنتجة وأحد دعائم التطور الحضاري 

واإلنساين الذي تشهده دولة قطر.

المشاريع التعليمية
تدرك مؤسسة جاسم وحمد  التعليمية،  املشاريع  وعىل مستوى 
بن جاسم الخريية املكانة املرموقة الذي يحتلها قطاع التعليم يف 
قطر، والذي يتصدر قامئة الدول العربية يف مؤرش جودة التعليم 
العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس 2021. 
األمر الذي دفع باملؤسسة إىل صياغة مبادرات توازي هذه النهضة 
وتواكب متطلباتها بهدف رفد السوق املحيل بكوادر عىل مستوى 
سوق  احتياجات  ومواكبة  واألكادميي،  املهني  التأهيل  من  عال 
وذلك  املستدامة،  التنمية  رشوط  تكرس  والتي  املتغرية،  العمل 
تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث يتصدر تلك املبادرات 
الحوسبة  علوم  لتعليم  جاسم  بن  حمد  مركز  إنشاء  واملشاريع 
يدعم  والــذي  قطر،  يف  ميلون  كارنيجي  جامعة  مع  بالتعاون 
عىل  املؤسسة  وتحرص  السنوية.  األوسط  الرشق  أليس  مبادرة 

تكريم الطلبة املتفوقني بجامعة قطر ودعم الطلبة املحتاجني من 
خالل دفع الرسوم الدراسية والتي تتم بناء عىل اتفاقيات تجمع 
املؤسسة بإدارة الجامعة، كام تحرص املؤسسة عىل تطوير البنى 
املشاريع  من  ذلك  وغري  الجاليات  مدارس  من  للعديد  التحتية 
العام  األول من  الربع  الدعم خالل  لتبلغ قيمة  الرائدة،  الخريية 
2021 أكرث من 600 ألف ريال توزعت عىل مختلف تلك املراحل 
التعليمية، وهو ما ساهم بصورة مبارشة يف التخفيف من وطأة 
الحاجة عىل طالبي العلم من مختلف املراحل التعليمية والذي 
واالرتقاء  األكادميي  تحصيلهم  مستوى  عىل  بالرضورة  سينعكس 
عمليتي  يف  حقيقيني  ليكونوا رشكاء  والعلمية  الثقافية  مبعارفهم 

البناء والنهضة املستدامة لدولة قطر. 

مبادرات تنموية
لتسجيل  الخريية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تسعى 
من  قطر  لدولة  املحيل  املجتمع  مستوى  عىل  النوعي  حضورها 
خالل تبنيها ودعمها للعديد من الجمعيات واملبادرات املجتمعية 
الهادفة إىل االرتقاء باملستويات املهنية والثقافية للكوادر الوطنية 
الشابة من مختلف الفئات العمرية، حيث تواصل املؤسسة دعم 
التنموية  وبرامجها  القطرية  القانونيني  املحاسبني  جمعية  جهود 
وتأهيلهم  القطريني  املحاسبني  من  الخريجني  لخدمة  املتنوعة 
لنيل الشهادات املهنية املختلفة واملعتمدة دوليا التي متكنهم من 

دخول سوق العمل ومواجهة احتياجاته املتغرية.
كذلك حرصت املؤسسة عىل رعاية ملتقى الشباب القارئ الثاين، 
والذي تم تنظيمه من قبل مركز أدب الطفل، وهو أول مركز يف 
األطفال،  أدب  مجال  يف  بالتدريب  يُعنى  األوسط  والرشق  قطر 
والذي أقيم تحت مظلة وزارة التعليم والتعليم العايل. وتأيت تلك 
من  النوع  هذا  أن  العميق  املؤسسة  إدراك  من  انطالقا  الرعاية 
الشاملة  التنمية  مسرية  يدعم  أن  شأنه  من  الثقافية  الفعاليات 
يشكل  ومثقف  قارئ  جيل  بناء  خالل  من  قطر،  تشهدها  التي 

رافدا هاما من روافد النهضة الحضارية.

رؤية إنسانية تساند جهود التنمية وتعزز استدامتها

تكريم الفائزين بمسابقة أليس الشرق األوسط التي تدعمها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية


