
وما من شك في أن فكرة تدريس الحصار في مناهجنا 
التعليمية ستكون صفحة مشرقة في تاريخ التعليم الذي 
يجب أن يسخر كافة االمكانيات لهذا الموضوع، فأجيال اليوم 
قد تكون على علم بأحداثه وآثاره السلبية على الوطن من 
كافة الجوانب، وهو يوثق للمستقبل أيضا ولFجيال المقبلة 
هذه اKزمة الخليجية المختلقة بكافة فصولها الدرامية 
من قبل دول الحصار للسيطرة على قطر عندما باءت كل 
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البــد هنا من أن ينصب اهتمام املسؤولني في 

الــدولــة خـــالل الــفــتــرة املقبلة فــي الــتــركــيــز على 

ــع اســتــراتــيــجــيــة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة الدراج  ــ وضـ

الحصار ضمن املواد التدريسية لطالبنا.

◄ تأثير الحصار على طالبنا

بــان الحصار  الــتــي مضت  حيث أثبتت األيـــام 

كان يستحوذ على األحاديث اليومية لطالبنا، 

وهــو مــا يعني أنــه غــدا مــن األجــــزاء األساسية 

فـــي حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي فـــرضـــت عليهم 

لــيــعــيــشــوا مــعــهــا بـــكـــل ســـالســـة وانـــســـيـــابـــيـــة، 

ليتجرعوا حلوها ومرها معا.

ــريـــقـــة مــعــيــشــتــهــم  وهــــــو يــــؤثــــر فـــيـــهـــم وفــــــي طـ

الــذي اخــتــاروه للتوافق معه  وأســلــوب الحياة 

أبــوا، فقد أصبح الهاجس األول في  شــاءوا أم 

تواصلهم مع العالم الخارجي من خالل البحث 

عـــن املــعــلــومــة أو الـــصـــورة املــعــبــرة عـــن األزمــــة 

الــذي  الــحــصــار  الخليجية املفتعلة خـــالل هـــذا 

فرض على الجميع في يوم وليلة دون قيد أو 

شروط.

◄ حقبة تاريخية مهمة

فــنــحــن نــعــيــش مــرحــلــة مــهــمــة فـــي تـــاريـــخ قطر 

الحديث، والبد من إدراج الحصار في املناهج 

التعليمية ملعرفة كيف تعامل معه أهــل قطر 

ــعــــاون الـــقـــيـــادة  ــبــــات، بـــجـــانـــب تــ بـــكـــل صـــبـــر وثــ

القطرية معه بارادة غير مسبوقة من قبل.

والبــــــــد كــــذلــــك مـــــن الــــتــــطــــرق فـــــي هـــــــذا املـــنـــهـــج 

الــتــدريــســي املــهــم إلـــى حــكــمــة ســمــو أمــيــر دولــة 

قطر الشيخ تميم بن حمد في تصديه لألزمة 

وكيفية قيادته للسفينة إلى بر األمان بكل ثقة 

واقتدار.. وهو ما أعطى أيضا الكثير من الثقة 

من قبل شعبه الوفي له.. وما تدشني «جدارية 

تميم املــجــد» إال صـــورة معبرة عــن هــذا الحب 

والــتــالحــم املــتــرابــط بــني قــائــد املــســيــرة وأبــنــاء 

وطــنــه الـــذيـــن كـــانـــوا بــمــثــابــة أيــقــونــة الــصــمــود 

دفاعا عن قطر في هذه األزمة.

◄ خطابات سمو األمير وثائق تاريخية

مع اعتبار خطابات سمو األمير املفدى خالل 

أزمة الحصار وثائق تاريخية مهمة وأساسية 

عــبــرت عـــن تـــداعـــيـــات األزمـــــة بــكــلــمــات صــادقــة 

الــواقــع، حيث تصدت من خالل  مستوحاة من 

إلــى كافة جوانبه املختلفة، وكشفت  الحصار 

عن حقيقة األحداث التي تعرضت لها قطر عبر 

غدر الجيران لها، ضاربني بذلك عرض الحائط 

بكافة القوانني واألعــراف واالتفاقيات املوقعة 

مع قطر في السابق.

وما من شك أن خطابات سموه خالل الحصار 

عـــبـــرت عـــن حــقــيــقــة مــهــمــة فـــي هــــذه األزمـــــة من 

الــجــوار وفــضــح تجاوزاتها  خــالل تعرية دول 

السياسية واالقتصادية والتعليمية على وجه 

الخصوص. 

حيث أثرت هذه املجاالت بشكل أساء إلى قطر 

وقلل من مكانتها بهدف تشويه سمعتها في 

الـــخـــارج، إال أن ســمــو األمـــيـــر كـــان يــقــظــا لــهــذه 

الفعلة الخسيسة. 

فقاد جوالته املكوكية لكافة دول العالم لعرض 

القضية القطرية بكافة تفاصيلها حتى يعرف 

العالم حقيقة األزمـــة املفتعلة وزيــف ادعـــاءات 

إلــى أية  دول الحصار الباطلة التي ال تستند 

براهني دامغة.

 تأثيرات الحصار السلبية 
على طالبنا يجب دراستها 

بشكل موسع

تدريس مادة تحمل اسم 
«الحصار» بمثابة صورة من صور 

التالحم بني القائد والشعب 

إدراج «الحصار» في مناهجنا التعليمية مسؤولية وطنية
ومنا إلى وزير التعليم ورؤساء الجامعات والكليات

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
ــة حــصــار قــطــر يــجــب أن تــوثــق وتكتب  أزمـ

بكل فصولها وسيناريوهاتها الحقيقية 

وتــعــرض فــي مناهجنا التعليمية بأمانة 

وصـــــدق.. فــاألجــيــال الــقــادمــة تــريــد معرفة 

حقيقة هــذا الــحــصــار مــن ناحية األســبــاب 

التي وقفت وراءه، وكيف تعاملت معه قطر 

بصبر وثبات لطرد من حاول التعدي على 

ســيــادتــهــا وكــشــف مــحــاوالتــهــم فـــي فــرض 

السيادة عليها بالقوة واملساس بشؤونها 

الداخلية بشكل صارخ.
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