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اعتبره فرصة ممتازة إلبراز قوة التماسك االجتماعي.. د. اليافعي:

الحصار أظهر املعدن النفيس 
للشعب القطري

 أضـــــاف: نــدعــو الــلــه الــعــلــي الــقــديــر أن 
يحفظ صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد بن خليفة آل ثاني، ويجعل الخير 
والــعــز والــتــوفــيــق والــســعــادة نصيبه. 
ونعاهده على السمع والطاعة والوالء 
والدفاع عن الوطن بأرواحنا وأبنائنا، 
الله العلي القدير أن يوفق  كما ندعو 
ــرقــــي والــســمــو  قـــطـــر إلـــــى مـــزيـــد مــــن الــ
واإلنـــجـــاز واإلبــــــداع، حــيــث إن الشعب 
ــم أهــــــل األخـــــــــالق الــطــيــبــة  ــ ــقــــطــــري هـ الــ
واملبادئ والقيم العالية، وأن السمعة 
الطيبة للشعب القطري رائحة عطرة 
تــجــوب كــل اآلفــــاق، وكــلــمــة قــطــري رمــز 

لألمانة والثقة والنبل والشهامة.
الــــيــــافــــعــــي اآلثــــــــار  ــــرض د.  ــعــ ــ ــتــ ــ  واســ

اإليـــــجـــــابـــــيـــــة عـــلـــى 
الـــــــــــــعـــــــــــــالقـــــــــــــات 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فـــي املجتمع 
الــــــــقــــــــطــــــــري 
عــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــب 
الـــــــحـــــــصـــــــار 
قــــــــائــــــــال: مـــن 

أبــــــــــرز اآلثــــــــار 
اإليـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة 

لــــلــــحــــصــــار عـــلـــى 
العالقات االجتماعية 

في املجتمع القطري التركيز 
على مصلحة الوطن واالنشغال بالهم 
الـــعـــام لــلــوطــن والــتــخــفــيــف والــتــرحــيــل 
ــنــــات الــشــخــصــيــة،  لـــلـــهـــمـــوم واملــــشــــاحــ
فقلت القضايا الجدلية فــي املجالس 
ورحلت الخالفات الزواجية أو املالية 
أو الـــتـــجـــاريـــة، الـــكـــل مــعــنــي ومــتــابــع 
لهم الــوطــن وإبــــداء الـــوالء لقائد األمــة 
الــقــطــريــة "تــمــيــم املــجــد"، فــقــد أصبحت 
ــقــــطــــريــــة أقــــــــرب لـــلـــتـــوافـــق  الـــعـــقـــلـــيـــة الــ

والتصالح االجتماعي والشخصي.
 وأضـــــاف: ذابــــت الــفــروقــات بــني أفـــراد 
املجتمع القطري، فأصبح الهم الوطني 
والــتــغــلــب عــلــى الــحــصــار هــو املبتغى. 
فقد تقلصت الدرجات واملسافات بني 
الغني والفقير، بني الصغير والكبير 
ــل واملــــــــــرأة. فــال  ــرجــ ــر، بــــني الــ ــمـ ــعـ ــي الـ فــ
مناطقية ال أنساب وال أندية رياضية، 

الــــكــــل قــــطــــر وقــــطــــر الــــكــــل. 
كــمــا أنـــه لـــم تــعــد هــنــاك 
سيارات فاخرة وغير 
فــــــاخــــــرة فــــــي قـــطـــر، 
ــــل ســـــيـــــارات أهـــل  كـ
قطر فاخرة ما دام 
أنها تتزين بصور 

"تميم املجد".  
وأضــــــاف: مــثــل هــذه 
ــتـــي  ــــي الـ ــر هــ ــيــ ــايــ ــعــ املــ
يــجــب أن تــكــون مقياسًا 
ــهـــويـــة  ــريـــس الـ ــكـ ــتـ ــًا لـ ــيـ ــالـ ــثـ مـ
الــوطــنــيــة وتــدعــيــمــهــا. حـــب الــوطــن 
ــبــــح شــــعــــارا تــحــمــلــه  والــــــــــوالء لــــه أصــ
ــــردده، حــب الــوطــن  األســـر الــقــطــريــة وتـ
ــيــــر مــــــن اإلثـــــبـــــاتـــــات  ــثــ ــكــ ــالــ تــــجــــســــد بــ
الفعلية املتمثلة فــي كــل سلوكياتنا 
الـــشـــخـــصـــيـــة والــــعــــمــــلــــيــــة، بـــــــــدءًا مــن 
احترامنا للعمل، وصوًال إلى الحفاظ 
على ثقافتنا، والــحــرص على تنمية 
ــة فــي  ــيــ ــرفــ ــعــ املــــــهــــــارات الـــعـــلـــمـــيـــة واملــ
شخصياتنا، حيث أصبح املواطنون 
مــنــتــجــني فــعــلــيــا. وخـــتـــم د. الــيــافــعــي 
قائال: يا أهل قطر أنتم بخير.. يكفينا 
سأل ونحن مسافرون تقول 

ُ
فخرًا ملا ن

"أنا قطري" لترى كل مشاعر الترحيب 
والتقدير واالحــتــرام من الذين حولك 
ــذهــــب.. ربــــي يــحــفــظ ويــوفــق  أيــنــمــا تــ
ويــســعــد "تــمــيــم املــجــد" وقــطــر وشعب 

قطر. 

مأمون عياش

 أكد الدكتور عبدالناصر صالح اليافعي، رئيس قسم العلوم 
االجتماعية بجامعة قطر، أن الحصار املفروض على دولة قطر 
أظهر املعدن الغالي النفيس للشعب القطري من حيث التعامل 
اإلنساني الراقي مع الحصار، الفتا إلى أن الشعب القطري أصبح 
يتحرك ويدافع ويعرض وجهة نظره ككتلة واحدة، عنوانه الوالء 

املطلق ألميره "تميم املجد"، واالستعداد لدفع الغالي والنفيس 
للدفاع عن بلده قطر كل في مجاله. وقال إن ظن املحاصرين خاب 
عندما حول الشعب القطري الحصار إلى فرصة ممتازة إلبراز قوة 
التماسك االجتماعي لنسيج الشعب القطري، فأصبح الشعار 
"كلنا قطر"، يشير إلى أن املجتمع القطري كله على ظهر مركب 
واحــد، يجمعهم الهدف الواحد وهو الــوالء والحب لسمو األمير 

والدفاع عن وطنهم.  

املواطن يسأل نفسه ماذا قدمت للوطن في هذا الحصار؟

 العقلية القطرية أقرب للتوافق والتصالح االجتماعي والشخصي 
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¶             د. عبدالناصر اليافعي            


