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قطـر أقوىخطاب تاريخي

أكـــد الــدكــتــور عــبــدالــنــاصــر الــيــافــعــي رئــيــس قسم 
الـــعـــلـــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــجــامــعــة قـــطـــر أن خــطــاب 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل 
أمـــام الجمعية العامة  املــفــدى  الــبــاد  أمــيــر  ثــانــي 
ــدة، كــــان شـــامـــا وتـــعـــرض ملختلف  ــتـــحـ لـــأمـــم املـ
الــعــالــم، حيث اشتمل  الــتــي يعاني منها  األزمـــات 
الخطاب على القضايا والتحديات االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية واإلنسانية.
وقــــال رئــيــس قــســم الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة بجامعة 
قـــطـــر إن خــــطــــاب حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو، بـــدأ 
بالتأكيد على مبادئ األمــم املتحدة في طرق حل 
الــخــافــات واملـــنـــازعـــات، وأهــمــيــة اعــتــمــاد الــحــوار 
منهجا في حل األزمات، قبل أن يعرج على أهمية 
االتفاقيات واملواثيق الدولية، قبل أن يتحدث عن 
قضية الروهينجا، مطالبا بعدم التمييز وضمان 
حق األقليات في العيش الكريم، وتابع الدكتور 
قــائــا: »إثــر ذلــك تحدث حضرة صاحب  اليافعي 
السمو عن الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة 
قــطــر مــن خـــال إغـــاق املــعــابــر الــجــويــة والبحرية 
والــذي اعتبره منافيا لأخاق واملبادئ وحقوق 
اإلنسان«. وأوضــح د. اليافعي أن الخطاب تطرق 
كــذلــك إلــى تــداخــل الــجــهــود بــن الــقــيــادة والشعب 
ــدور الكبير فــي مواجهة  إلـــى جــانــب املقيمن والــ
 دولة قطر من تجاوز الحصار 

َ
ن الحصار، مما مكَّ

واألزمـــــــة، مــضــيــفــا: كــمــا تـــحـــدث حـــضـــرة صــاحــب 
السمو عن الحيثيات التي سبقت الحصار ومنها 
اختراق املوقع اإللكتروني لوكالة األنباء القطرية 
وبـــــث تـــصـــريـــحـــات غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، وهـــنـــا تــكــلــم 
حضرة صاحب السمو عــن أهمية األمــن الرقمي 
ــذا املــــجــــال، حيث  والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــفــرضــهــا هــ
اعتبر أنه جريمة عابرة للحدود تقتضي تضافر 
الــجــهــود الــدولــيــة لــلــتــصــدي ملــخــاطــر االخــتــراقــات 
اإللــكــتــرونــيــة، كــمــا اعــتــبــر أن مــنــع الــغــذاء والــــدواء 
عن أي شعب يعتبر عما إرهابيا ويتعارض مع 
حقوق اإلنسان، مشددا على أن الخطاب ركز على 
ــر بــالــعــاقــة بــن املــواطــنــن  ــ الــبــعــد اإلنــســانــي، وذكَّ
واملقيمن من جهة والقيادة من جهة أخرى والتي 

هــي مبنية عــلــى الــثــقــة واملــحــبــة والــتــكــامــل خدمة 
لدولة قطر.

ــار د. الــيــافــعــي إلـــى أن الــخــطــاب تــطــرق إلــى  ــ وأشـ
الــشــرق األوســـط  الــتــي تعيشها منطقة  الــقــضــايــا 
ــة، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــقــضــيــة  ــيــ ــقــ ــريــ والــــــقــــــارة اإلفــ
الفلسطينية والعراق وليبيا، إضافة إلى الجهود 
التي بذلتها دولة قطر في إطار التنمية البشرية 
في الدول التي تعاني من أزمات من خال توفير 
التعليم لأطفال والعمل على تقديم املساعدات 
ــعـــوب  ــيــــهــــا والـــــــوقـــــــوف مـــــع الـــشـ لـــلـــمـــحـــتـــاجـــن إلــ

املحرومة من أبسط حقوقها.
وقال رئيس قسم العلوم االجتماعية بجامعة قطر 
إنه لو تم تحليل الخطاب من قبل الــدول ومراكز 
الدراسات فإننا سنجد أن حضرة صاحب السمو 
كان يطرح القضية ويحللها ومن ثم يقدم الحلول 
واإلجــــــــــراءات بـــنـــاء عــلــى االتـــفـــاقـــيـــات واملـــواثـــيـــق 

األممية والدولية.
وأعرب الدكتور عبدالناصر اليافعي رئيس قسم 
الـــعـــلـــوم االجــتــمــاعــيــة بــجــامــعــة قــطــر عـــن اعـــتـــزاز 
الــقــطــريــن واملــقــيــمــن، عــلــى حــد ســــواء، بالخطاب 
الـــــذي ألـــقـــاه ســمــو األمـــيـــر املـــفـــدى أمـــــام املــجــتــمــع 
الدولي، والذي حمل عبارات الشكر إلى املواطنن 
واملقيمن على نبل أخاقهم وسموها وتاحمهم 
في مواجهة الحصار وتضافر جهودهم من أجل 
ــة قــطــر والــــوصــــول بــهــا إلــى  ــ نــهــضــة وتــنــمــيــة دولـ

مصاف الدول املتقدمة.
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