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أستاذ  السيد  حسن  الــدكــتــور  قــال 
الــــقــــانــــون، مـــديـــر مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث 
المسحية  واالقتصادية  االجتماعية 
هــذه  اســتــقــرار  إن  قــطــر،  بــجــامــعــة 
األزمات  وتجنيبها  وقوتها  المنطقة 
الــســيــاســيــة يــكــمــن فــي االنــتــقــال من 
دولــة الــمــؤســســة الــواحــدة إلــى دولــة 
الــمــؤســســات، ومـــن قــانــون الــحــاكــم 

القانون. حكم  إلى 
لـــقـــد كـــشـــفـــت هــــــذه األزمـــــــــة أن 
شــعــب قــطــر فــي غــايــة الــنــضــج وأن 
ضرب  في  الحصار  دول  محاوالت 

لتغيير  واخــتــراقــه  الــداخــلــي  النسيج 
هنا  واستشهد  بالفشل،  باءت  النظام 
بــخــطــاب صــاحــب الــســمــو واعـــتـــزازه 
هــذا  صــمــد  قــــال: «لـــقـــد  إذ  بــشــعــبــه 
ورفض  الحصار  ظروف  في  الشعب 
اإلمـــــــالءات بـــعـــزة وكـــبـــريـــاء وأصـــر 
السيادية  قطر  قرار  استقاللية  على 
وعـــزز وحــدتــه وتــضــامــنــه وحــافــظ 
عــلــى رفـــعـــة أخـــالقـــه ورقـــيـــه رغــم 
شــــراســــة الــحــمــلــة الـــمـــوجـــهـــة ضـــده 

بلده». وضد 
تــخــطــو  ألن  مــــؤهــــلــــة  قــــطــــر  إن 

خــطــوات نــحــو الــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة، 
ــاً  ــي ــيــم عــرب ــتــعــل فـــهـــي األولــــــى فـــي ال
شعبها  عليه  وافق  الذي  ودستورها 
المشاركة  آليات  على  ينّص  وارتضاه 
ــــة مـــــــن خــــــــــالل مـــجـــلـــس  ــــي ــــشــــعــــب ال
بين  ومــســاواة  حــر  وإعــالم  منتخب 
والحريات  الحقوق  فــي  المواطنين 
الـــعـــامـــة ويـــدعـــم اســـتـــقـــالل الــقــضــاء 
وحـــق الــطــعــن بــالــقــوانــيــن الـــصـــادرة 
مـــــن مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى والــــلــــوائــــح 
الـــــــصـــــــادرة مــــــن الــــحــــكــــومــــة عـــنـــد 

للدستور. ُمخالفتها 

أّكــــد الــدكــتــور عــبــد اهللا بـــن ســالــم 
التعليم،  تكنولوجيا  أســتــاذ  المناعي 
الـــحـــصـــار  آثـــــــار  واجــــهــــت  قـــطـــر  أن 
الفعل  بطريقة  وليس  بحكمة  الغادر 
قطر  أوضــحــت  حــيــث  الــفــعــل،  وردة 
كافة  العالم  ألقطاب  نظرها  وجهة 
للحوار  المجال  وفتحت  بالبراهين 
ــنــادى بــه في  ونــــادت بــه ومـــازالـــت ت

ضوء احترام السيادة لكل دولة. 
أصحاب  استدعى  الحصار  وقــال: 
أوالً  والــــــبــــــدء  بـــالـــتـــفـــكـــيـــر  الــــــقــــــرار 
المجال  وفتح  النفس  على  باالعتماد 

للمؤّسسات واألفراد للتنمية المحلية 
واالكــتــفــاء الــذاتــي، خــاصــة فــي إنــتــاج 

وغيرها.  الغذائية  المواد 
وأضــــــــاف: كـــذلـــك مــــن الــــــدروس 
قطر  أن  الــحــصــار  مـــن  الــمــســتــفــادة 
للتعامل  جــهــات  عـــّدة  عــلــى  انــفــتــحــت 
تهّم  التي  المستلزمات  وتوفر  معها 
في  فيها  والتنوع  والمقيم  المواطن 

قياسية.  وبسرعة  اليومية  حياته 
مـــمـــيـــزات  مـــــن  كــــذلــــك   : وقــــــــال 
الــحــصــار أظــهــر تــكــاتــف شــعــب قطر 
ووالءهـــم  ومقيمين  مــواطــنــيــن  مــن 

األخــالق  وظــهــرت  وقــيــادتــهــا.  لقطر 
القطري  للشعب  الحميدة  والصفات 
باالبتعاد عن كل ما يسيء إلى شعوب 
الــمــنــطــقــة وحــكــامــهــا وهــــذا مــن نبل 

أهل قطر. 
لــــذلــــك يـــجـــب الـــتـــفـــكـــيـــر بــجــديــة 
مصادر  توفير  في  آنية  لفترة  وليس 
االكــتــفــاء الـــذاتـــي مــن مــنــتــجــات بكل 
أنــواعــهــا ودعــــم الـــدولـــة لــهــا وتــوفــيــر 
ومراقبة  المحلي  السوق  في  البدائل 
األســعــار حــتــى ال يـُـســتــغــّل الــوضــع من 

التجار. بعض 

مؤامرات ضرب النسيج الداخلي باءت بالفشل

قطر واجهت آثار الحصار الغادر بحكمة
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