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  ̂   الدوحة   

أكد الدكتور عبد الناصر صالح اليافعي، 
رئيس قسم العلوم ااجتماعية-جامعة 
قطر، أن الحصار على قطر أظهر المعدن 
الغال��ي النفيس للش��عب القطري من 
حي��ث التعام��ل اإنس��اني الراق��ي مع 
الحص��ار، فأصب��ح الش��عب القطري 
يتح��رك ويداف��ع ويعرض وجه��ة نظره 
ككتلة واحدة، عنوانه��ا الواء المطلق 
أميره »تميم المجد«، وااستعداد لدفع 
الغال��ي والنفيس للدف��اع عن بلده قطر 

كل في مجاله.
وأض��اف، في تصريح ل��ه أمس: »لقد 
خ��اب ظ��ن المحاصرين عندم��ا حّول 
إلى فرصة  الحصار  القطري  الش��عب 
ممتازة إبراز قوة التماس��ك ااجتماعي 
لنس��يج الش��عب القط��ري، فأصبح 
الش��عار )كلن��ا قط��ر(، يش��ير إلى أن 
القط��ري كله عل��ى ظهر  المجتم��ع 
مركب واح��د، يجمعهم الهدف الواحد 
وهو الواء والحب لسمو اأمير والدفاع 

عن وطنهم«.
وأض��اف أن من أب��رز اآث��ار اإيجابية 
ااجتماعية  العاق��ات  عل��ى  للحصار 
في المجتم��ع القط��ري، التركيز على 
مصلح��ة الوط��ن واانش��غال بالهم 
الع��ام للوط��ن والتخفي��ف والترحيل 

للهم��وم والمش��احنات الش��خصية، 
المجالس  الجدلية في  القضايا  فقلت 
ورحلت الخاف��ات الزوجي��ة أو المالية 
أو التجاري��ة، الكل معن��ي ومتابع لهم 
الوطن وإبداء الواء لقائد اأمة القطرية 
»تميم المجد«، فقد أصبحت العقلية 
والتصالح  للتواف��ق  أق��رب  القطري��ة 

ااجتماعي والشخصي.
وق��ال إن الفروق��ات ذاب��ت بي��ن أفراد 
المجتم��ع القط��ري، فأصب��ح اله��م 
الحص��ار  عل��ى  والتغل��ب  الوطن��ي 
ه��و المبتغ��ى، وتقلص��ت الدرج��ات 
والمس��افات بين الغن��ي والفقير، بين 
الصغير والكبي��ر في العمر، بين الرجل 
والمرأة، فا مناطقية، ا أنساب، ا أندية 
رياضية، الكل قطر وقطر الكل. كما أنه 
لم تعد هناك سيارات فاخرة وغير فاخرة 

في قطر، كل س��يارات أهل قطر فاخرة 
ما دام أنها تتزين بصور »تميم المجد«.

تواصل وتفاعل 
وأض��اف أن التواصل والتفاعل زاد بين 
الفرد  القط��ري، أصبح  المجتمع  أفراد 
القط��ري ا يحتاج إلى معرفة س��ابقة 
للتح��دث مع قط��ري آخر، أن��ت قطري 
يعن��ي أنت أخ��ي وابن عمي ف��ي الواء 
لس��مو اأمير ولقطر، أن��ت مواطن إذن 
نحن أقرباء في المواطنة المقدمة على 
المذهب الفكري والسياس��ي واانتماء 
العش��ائري، هذا هو مفه��وم المواطنة 

الحقيقية.
وقال لق��د أصبح المواط��ن القطري 
يس��أل نفس��ه ما ذا قدمت للوطن في 
ه��ذا الحصار؟ قبل أن يس��أل ماذا قدم 
لي الوط��ن؟ أصبح المواط��ن القطري 
يسأل ما هي واجباتي تجاه الوطن؟ قبل 
أن يس��أل ما هي حقوقي م��ن الوطن؟  
اأس��ر القطرية أصبحت تحث أبناءها 
على ااعت��زاز بالوطن والمحافظة على 
تراث��ه، وتدفعهم إتق��ان العمل وزيادة 
انتاجيته، وااهتم��ام بتنمية مهاراتهم 
التعليمي��ة والمعرفي��ة. لقد أصبحت 
اأس��ر القطرية حريصة على مصلحة 
الوطن العلي��ا والمصلحة العامة، فوق 

المصالح الشخصية أو اأسرية.

وأك��د أن مث��ل ه��ذه المعايي��ر هي 
الت��ي يجب أن تك��ون مقياس��ً مثاليً 
لتكري��س الهوية الوطني��ة وتدعيمها، 
فح��ب الوطن والواء له أصبح ش��عارً 
تحمل��ه اأس��ر القطرية وت��ردده، حب 
الوطن تجس��د في الكثير من اإثباتات 
الفعلية المتمثلة في كل س��لوكياتنا 
الشخصية والعملية، بدءً من احترامنا 
للعم��ل، وص��واً إل��ى الحف��اظ على 
المهارات  تنمية  والحرص على  ثقافتنا، 
العلمي��ة والمعرفية في ش��خصياتنا، 
حيث أصبح المواطنون منتجين فعليً.

»يكفينا  بقول��ه:  تصريح��ه  واختتم 

فخرً أننا عندما نُسأل ونحن مسافرون، 
تق��ول: أن��ا قط��ري، لترى كل مش��اعر 
الترحيب والتقدي��ر وااحترام من الذين 

حولك أينما تذهب«.

د. عبد الناصر  اليافعي:

الشعب القطري حّول الحصار  إلى فرصة 
ممتازة إبراز  قوة التماسك ااجتماعي 

كل سيارات أهل قطر 
فاخرة ما دام أنها 
تتزين بصور  »تميم 

المجد«

اختفاء الخافات 
الزوجية والمالية 
أن الكل معني 

بإبداء الواء لـ »تميم 
المجد«

د. عبد الناصر صالح اليافعي


