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خالل ندوة امللتقى القطري للمؤلفني بحضور وزير الثقافة والرياضة

الحصار فشل في االنتقام وقطر نجحت في التحدي

 شـــهـــدت الـــنـــدوة الــكــشــف عـــن قـــيـــام إدارة املــكــتــبــات 

ــا جـــــرى كــتــابــتــه عــن  ــة والـــــتـــــراث بــتــوثــيــق مــ ــامـ ــعـ الـ

ا عن 
ً

ا لألجيال القادمة، بعيد
ً
الحصار، ليكون توثيق

الروايات املغلوطة أو املفبركة.

ــذي فـــشـــل فــيــه  ــ ــــه فــــي الــــوقــــت الــ وأكــــــد مـــشـــاركـــون أنـ

الحصار بــاالنــتــقــام، فقد نجحت قطر فــي التحدي 

والـــصـــمـــود. داعــــني الــكــتــاب إلــــى الــنــهــل مـــن األزمــــة، 

ا.
ً
ا وفني

ً
وتوظيفها أدبي

◄قيم أخالقية

استهل سعادة الوزير الندوة بالتأكيد أنها تسعى 

إلى تنمية مستوى الوعي، واالتفاق على املفاهيم 

الواردة بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بــن حمد آل ثــانــي، أمــيــر الــبــالد املــفــدى، حفظه الله 

ورعاه، من إخالص وجدية وخدمة للوطن في شتى 

املـــجـــاالت. وقـــال إن «قــطــر الــيــوم تــقــف عــلــى أرضــيــة 

صلبة، وتنطلق في مواقفها من قيم أخالقية».

ودعــا إلــى النظر ألزمــة الحصار من منطلق ثقافي 

ا أن «معركتنا أخالقية بامتياز، 
ً

وحــضــاري. مــؤكــد

ــار، إنـــمـــا يــســتــهــدف تــجــويــع  ومــــا يـــجـــري مـــن حـــصـ

الشعب القطري، وسحق ماضيه العريق، وحجب 

املستقبل عنه».

وقال سعادته إن القطريني رغم مواجهتهم للحصار 

بــأخــالقــهــم وقــيــمــهــم، «فــــإن الــطــرف اآلخــــر نــظــر إلــى 

ا املبدعني 
ً
املعركة على أنها معركة مصالح». داعي

ــا مــن أخـــالق القطريني، 
ً
إلــى إنــتــاج أعمالهم انــطــالق

وأن تــعــكــس إبـــداعـــاتـــهـــم مـــا يــشــهــده املــجــتــمــع من 

تكاتف وتالحم.

وطــالــب املــبــدعــني الــقــيــام بـــأدوارهـــم تــجــاه املجتمع، 

«ومـــنـــهـــا اكـــتـــشـــاف مــــواطــــن الـــخـــلـــل، والـــعـــمـــل عــلــى 

إصالحه، وتحويل الصراع من صراع على املصالح 

إلى صراع أخالقي وحضاري».

وفي سياق آخر، ولكن على ذي صلة، طاف سعادته 

بالحضور حول حقب تاريخية، تعكس أن الصراع 

ا إلى أن هناك 
ً
. الفت

ً
ا وطويال

ً
ا عميق

ً
باملنطقة صراع

أوجه شبه بني ما وقع في السابق، وبني ما يحدث 

ا، وأن هناك نوعني من الحروب إمــا مستمرة 
ً
حالي

إلـــى األبــــد، مــثــل الــصــراع بــني الــحــق والــبــاطــل، وإمــا 

ــيـــة، قــصــيــرة املـــــدى، تـــكـــون املــصــالــح هي  ــــروب آنـ حـ

دوافعها باألساس.

◄ تحدي اإلدارة
ــدوره، انــطــلــق د.مــحــمــد املــســفــر فـــي مــداخــلــتــه من  ــ بــ

ا 
ً
ا أنه لم يكن خطاب

ً
خطاب سمو األمير املفدى. مؤكد

للشعب القطري فقط، ولكن ملنطقة الخليج عامة، 

ا إلى أن «التحدي يكمن في اإلدارة التي شكلت 
ً
الفت

ا في خطاب سموه».
ً
ا أساسي

ً
ركن

ــه ســبــقــتــه حـــرب  ــ ا أنـ
ً

وعــــــرج عـــلـــى الـــحـــصـــار. مــــؤكــــد

إعالمية ممنهجة ضد قطر، لم تقف عند حدود دول 

الــحــصــار، بــل تــجــاوزت بفعلها إلـــى مــراكــز بحثية 

متخصصة في أمريكا، كان لها دور في الزعم بصلة 

قطر باإلرهاب.

ــنــــاول حــكــمــة الـــقـــيـــادة الــقــطــريــة فـــي مــواجــهــة  وتــ

الــحــصــار، «وذلــــك بــاالنــفــتــاح عــلــى العديد 

مــن الـــدول، وهــو مــا عــزز مــن ثقة جميع 

أهل قطر في قيادتهم، التي سعت إلى 

تــحــصــني الــجــبــهــة الــداخــلــيــة وإدمــــاج 

املقيمني في بوتقة املجتمع».

ــرج عـــلـــى مــــحــــاوالت الــســعــوديــة  ــ وعــ

ــا ذلـــك  ــ ـ
ً
ــلـــتـــقـــارب مــــع إيـــــــــران. واصـــــف لـ

ا على ضرورة 
ً

بـ»نذير شــؤم». مشدد

ــاة الــعــالقــة مـــع تــركــيــا بتفهم  ــراعـ مـ

ــع الــــتــــركــــي،  ــمــ ــتــ طـــبـــيـــعـــة املــــجــ

الــــرهــــان  ــتــــه، دون  ــبــ ــيــ وتــــركــ

عــــــــلــــــــى حــــــــــــــــزب بـــــعـــــيـــــنـــــه. 

واختتم بالقول إن «قطر 

نــــجــــحــــت فــــــي الــــتــــحــــدي 

والصمود، فيما فشل اآلخرون في االنتقام».

 أما اإلعالمي األستاذ جابر الحرمي فألقى الضوء 

عــلــى املــشــهــد اإلعـــالمـــي الــقــطــري، والــتــزامــه 

بــــاألخــــالق واملـــهـــنـــيـــة، مــــا جــعــلــه يــنــجــح 

فـــي الــتــصــدي لــلــحــمــلــة الــشــرســة الــتــي 

ا إلى أن هذا 
ً
تعرضت لها الدولة. الفت

ا عن 
ً
ما جعل اإلعالم القطري متمايز

ا.
ً
ا مشرف

ً
غيره، ونموذج

ــال إن أهـــل قــطــر كــانــوا عــلــى وعــي  وقـ

كبير بالحملة املوجهة، «ما يجعلنا 

ــبـــل،  ــقـ ــتـ نــــــراهــــــن عـــلـــيـــهـــم فــــــي املـــسـ

فـــاالســـتـــثـــمـــار فــــي أهـــــل قـــطـــر هــو 

االســتــثــمــار الــحــقــيــقــي، والـــذي 

نـــــجـــــاح اإلعــــــــالم  إلــــــــى  أدى 

القطري في مواجهة مئات 

الفضائيات التي تبث من 

ـــا 
ً
الــــحــــصــــار». الفـــت دول 

إلى أن توظيف دول الحصار لإلعالم، جاء العتباره 

«الرصاصة األولى في أي معركة».

وباملقابل، فإن اإلعالم اآلخر، حسبما يقول الحرمي، 

ــراح يــشــيــطــن قــطــر،  لــــم يـــتـــحـــل بـــــأي مـــصـــداقـــيـــة، فـــــ

ويــتــهــمــهــا بــاتــهــامــات بــاطــلــة ال تــقــف عــلــى ســاقــني، 

 عـــن أذرعــــه 
ً

ووجـــــه إلــيــهــا حــمــلــة مــمــنــهــجــة، فـــضـــال

بأمريكا، عــالوة على ما أحدثته دول الحصار من 

حالة إربــاك في جبهتها الداخلية، بتجريم كل من 

يتعاطف مع قطر».

◄ نصوص مسرحية
وبدوره، دعا الفنان غانم السليطي إلى ضرورة أن 

ينعكس ما يجري على األعمال الفنية، «ما يستدعي 

من كتاب املسرح النهل من هذا املعني، إذ ال نعاني 

من أزمــة نصوص، بقدر ما نعاني من نصاصني»، 

ا أن «الــحــصــار أســهــم في 
ً

عــلــى حــد تــعــبــيــره. مـــؤكـــد

الــوعــي املتجذر فــي نفوسنا، مــا يتطلب من  تنمية 

ا 
ً
الكتاب االستفادة منه في إبــداع أعمالهم». معرب

عن أمله في الحفاظ على كل املكتسبات التي حصل 

عليها القطريون خالل هذه األزمة.

وقال إن األعمال الفنية التي عكست أزمة الحصار، 

الــوطــن، «ولــذلــك  «كــانــت رد فعل طبيعي على حــب 

أشعر بتقدير كبير، عندما أجد أصداء إيجابية ملا 

تم إنتاجه من أعمال خالل هذه الفترة، ما يجعلني 

أؤكـــد أن مــســرح مــا بــعــد األزمــــة لــن يــكــون كــمــا كــان 

قبلها».

◄ توثيق «شللي يصير»
الفنان غانم السليطي عن تجميع كل ما تم  كشف 

كتابته عــن مسلسل «شــلــلــي يــصــيــر» عــبــر وســائــل 

اإلعـــــــالم املـــخـــتـــلـــفـــة، إلعـــــــــداده فــــي كـــتـــاب تــوثــيــقــي، 

ا صوًرا ومحتوى، «وذلك ضمن كل الجهود 
ً
متضمن

لتوثيق أعمالنا خالل الحصار». 

¶  العلي: مواقفنا أخالقية وقطر تقف على أرضية صلبة
¶ «ذاكرة وطن»... مشروع لتوثيق الحصار برواية قطرية صادقة

¶    وزير الثقافة يلقي كلمته خالل افتتاح الندوة 

  طه عبد الرحمن 

في بداية قوية ألنشطته، أقام امللتقى القطري للمؤلفني ندوة بعنوان 
«الحصار الجائر.. بني الفعل وردة الفعل»، حضرها سعادة السيد صالح 
بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، وأعضاء امللتقى وإعالميني 
ومثقفني.الندوة شارك فيها كل من الدكتور محمد املسفر أستاذ 

العلوم السياسية بجامعة قطر، واإلعالمي األستاذ جابر الحرمي، 
والفنان غانم السليطي، وأدارتــهــا اإلعالمية الدكتورة إلهام بدر 
السادة.وفيما استهدفت الندوة تعزيز وعي املؤلفني، فقد استرجعت 
دوافع دول الحصار، واألسباب املفضية له، على نحو ما توهمته من 
تحقيق مكاسب آنية، على حساب سيادة قطر واستقاللها، وهو ما 

جعل الدوحة تدير األزمة بدبلوماسية واعية وإعالم مسؤول.

¶    المتحدثون خالل الندوة             (تصوير: أمير طمبل)

 ذاكرة الوطن  ذاكرة الوطن 
ــم  ــيـ ــد الـــرحـ ــبــ ــم عــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــد إبـ ــيــ ــســ ــ      قـــــــال ال

السيد، مــديــر إدارة املكتبات  البوهاشم 

ـــا لــتــوجــيــهــات 
ً
ــــتــــراث، إنــــه وفـــق الــعــامــة وال

ــا توثيق 
ً
ســعــادة الـــوزيـــر، فــإنــه يــتــم حــالــي

ــــالل األزمــــــــة، "لــيــكــون  ــا يـــجـــري خـ كــــل مــ

ــه دار  ــو دور تـــقـــوم بـ ذاكـــــرة الـــوطـــن، وهــ

الكتب القطرية، والتي تعد أعرق دار كتب 

باملنطقة". 

¶  د . إلهام بدر 

 مسؤولية تاريخية  مسؤولية تاريخية 

     خالل إدارتها للندوة، لفتت اإلعالمية الدكتورة 

إلهام بدر إلى األخالق الراقية التي تعامل بها 

الداخلية  الجبهة  القطريون. مشيدة بتماسك 

الحكيمة.  الــقــيــادة  والــتــفــافــهــا حـــول  وقــوتــهــا، 

وثمنت دور اإلعالم القطري ومختلف شرائح 

املــجــتــمــع فـــي الــتــعــامــل مـــع األزمــــــة، "فـــقـــد قــدم 

ا 
ً
انطالق الــروايــة الصادقة للمشهد،  القطريون 

من مسؤوليتهم التاريخية". 

¶    وزير الثقافة والرياضة 

قطر تواجه الحصار بتكاتف 
شعبي وإعالم مهني مسؤول


