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د.عبد الناصر اليافعي رئيس قسم العلوم االجتماعية بجامعة قطر لـ [:  

ــة ــي ــاع ــم ــر دولــــــي  الســـتـــعـــراض االنـــتـــهـــاكـــات اإلنــســانــيــة واالجــت ــم ــؤت دعـــــوة لــتــنــظــيــم م

الجميع مسؤولية  المستقبل  وقطر   .. منتصرة  ستخرج  وقطر  زائل  اإليجابياتالحصار  تعزيز  على  والعمل  للحصار  السلبية  اآلثــار  دراســة  ضــرورة 

ــةــة ــي ــاع ــم ة واالجــت

الشعب التّف 
حول قيادته 

وتصّدى 
لمخططات 

لزعزعة 
االستقرار 
االجتماعي

مطلوب توثيق أكاديمي آلثار الحصارمطلوب توثيق أكاديمي آلثار الحصار

الــحــصــار  لــتــجــربــة  تحليلك  هــو  مــا   •
الـــشـــعـــبـــيـــة  اإلرادة  تـــــصـــــدت  وكـــــيـــــف 

الخبيثة؟ للمخططات 
رئــيــســيــان  جـــانـــبـــان  لــــه  الـــحـــصـــار   --

والــذي  إيجابي،  واآلخــر  سلبي  أحدهم 
هو  للحصار  األولــى  النظرة  فــي  يتضح 
العالقات  على  أثر  الذي  السلبي  الجانب 
الخليج،  دول  مستوى  على  االجتماعية 

كـــكـــٍل تــــأثــــرت ســلــبــاً 
المشاركة  حيث  مــن 
فــــــــي الــــمــــنــــاســــبــــات 
كل  وفــي  المشتركة، 
الــجــوانــب الــمــرتــبــطــة 
حرية  مــثــل  بــالــحــيــاة 
التنقل وما إلى ذلك.
الــــجــــانــــب الــســلــبــي 
يتحّدد  الحصار  مــن 
بـــمـــفـــهـــوم الـــحـــصـــار 
نـــفـــســـه ربــــمــــا بــعــض 
الــنــاس يــرونــه جــفــاًء 
ــــاً وإغــــــــالق  ــــاســــي ســــي
حدود جوية أو برية 

عن  حصار  هو  كذلك  ولكن  بحرية،  أو 
التواصل وتبادل األفكار، وافتقاد طرف 
في  التبادل  حتى  آخــر  طرفاً  يلتقي  أن 
الــكــلــمــات والــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ومــا 
على  تناحر  هو  األمر  حقيقة  في  حدث 
الرغم أنه كان ال يُفضل أن يحدث هذا 

األمر.
ولـــكـــن عــنــدمــا تــتــســع دائــــــرة تــحــلــيــل 
الــــحــــصــــار وتــــوســــيــــع األفـــــــق فـــنـــجـــد أن 
الجوانب  مــن  العديد  أبــرز  قــد  الحصار 
يقلل  ال  وذلـــك  وإإلنــســانــيــة،  اإليــجــابــيــة 

معاناة. في  تسبب  الحصار  كون  من 

التالحم

• مــا هــي هـــذه الــجــوانــب اإليــجــابــيــة 
للحصار؟

أصــبــح أفـــــراد الــمــجــتــمــع مــتــالحــمــيــن 
ومـــتـــرابـــطـــيـــن بـــشـــكـــل أكــــبــــر، فــأصــبــح 
الــهــم الــوطــنــي والــتــغــلــب عــلــى الــحــصــار 
ما  لكل  يــهــرولــون  وبــاتــوا  المبتغى،  هــو 
وذلك  المشكالت،  ويعالجون  يجمعهم 
بـــــمـــــا يــــطــــلــــق عـــلـــيـــه 
تــرحــيــل الــمــشــكــالت 
مشكالت  كانت  سواء 
اقتصادية  أو  أسرية 
واالنــــشــــغــــال بــالــهــم 

الوطني.
ومــــــــــــــــــن ضـــــمـــــن 
الــجــوانــب اإليــجــابــيــة 
لـــــلـــــحـــــصـــــار كــــذلــــك 
أظـــــــــــهـــــــــــرت مـــــــدى 
القيادة  بين  التقارب 
والــــــشــــــعــــــب، فــــضــــالً 
الــــحــــصــــار  أن  عــــــن 
أوضـــــــــــــــــــح مــــــعــــــدن 
عن  فــضــالً  األصــيــل،  الــقــطــري  المجتمع 
وتعتبر  ــبــالد  ال اكــتــســبــتــهــا  الــتــي  الــســمــعــة 
مـــن إيــجــابــيــات الــحــصــار فــلــيــس فــقــط 
في  والــمــؤســســي  الــرســمــي  الــجــانــب  على 
على  الــتــعــامــل مـــع األمـــــر، بــيــنــمــا أيـــضـــاً 

الشعبوي. الجانب 
على  للتعرف  فرصة  الحصار  وكــان 
الــمــجــتــمــع الــقــطــري أنــــه مــجــتــمــع ســـاٍم 
فــعــنــدمــا  االخــــتــــالف  فـــي  حــتــى  وراٍق، 
يــــســــيء لــــك أحـــــد فـــتـــقـــابـــلـــه بــالــحــســنــى 
األفكار  وأفضل  الكلمات  أفضل  وتنتقي 

للرّد.

ثقافي  موروث 
اإليجابي  الجانب   : اليافعي  د.  وقــال 
األزمــة  أو  الحصار  حــدود  عند  يقف  ال 
وحــــســــب ولــــكــــن ســـتـــظـــّل هــــــذه اآلثــــــار 
جزءاً  تعتبر  أن  على  لسنوات،  مستمرة 
مـــن الــــمــــوروث الــثــقــافــي أو الــتــاريــخــي 
ويعلمون  يتناقلونها  ثــم  نفسه  للشعب 
نفس  على  للتواصل  وأحفادهم  أبناءهم 

والمنوال. المسيرة 

اإلقليمية المصالح 
تـــــتـــــوقـــــع  هــــــــــل   •
ـــــــمـــــــرار اآلثـــــــــــار  اســـــــت
بعد   للحصار  السلبية 

األزمة؟ انتهاء 
زائــــل  الـــحـــصـــار   --

تــــقــــف  قـــــــطـــــــر  ألن 
فــــــي جـــــانـــــب الــــحــــق، 
وســـتـــخـــرج مــنــتــصــرة 
بــتــمــســكــهــا بــالــســيــادة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة ورفـــــــض 
الخارجية  اإلمــــالءات 
اســـتـــمـــرار  ولــــكــــن   ..

غائر،  الجرح  ألن  متوقع  السلبية  اآلثــار 
المواطنون  لها  تعرض  التي  واالنتهاكات 

سهلة. ليست  األشقاء  من 
وأضــــــاف: لــكــن فـــي الــنــهــايــة الــشــعــب 
الحصار..  يفرقه  ولــن  واحــد  الخليجي 

ومن الممكن أن نتجاوز األمر.

عليا   لجنة 

• مـــا الــــذي تــقــتــرحــه لــتــفــادي اآلثـــار 
مستقبالً؟ منها  والخروج  السلبية 

-- أقــتــرح أنــه فــي حــالــة تــجــاوز هــذه 

الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  بــيــن  الــخــالفــات 
عليا  لــجــنــة  تــكــويــن  يــتــم  أن  الــخــلــيــجــي 

تــتــكــون مـــن لـــجـــان فـــي كـــل دولـــــة مــن 
األســـاســـي  عــمــلــهــا  يـــكـــون  الــخــلــيــج  دول 
على  والعمل  السلبية  اآلثـــار  دراســـة  هــو 
مــحــاربــتــهــا ، ورصــــد اآلثـــــار اإليــجــابــيــة 
اللجنة  هذه  وتكون  دعمها  على  والعمل 
واالقتصادي  السياسي  بالجانب  معنية 

واالجتماعي. والنفسي 
وأن تــقــوم تــلــك الــلــجــنــة وفـــق األســس 
العلمية والمبنية على 
األدلـــــــة والـــبـــراهـــيـــن 
واإلحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 
ــّم الــتــعــامــل على  ــت وي
المستوى  مستويين، 
رصـــد  أي  الــــفــــردي 
الــــمــــشــــكــــالت الـــتـــي 
يــعــانــي مــنــهــا أفــــراد 
والــــعــــمــــل عـــلـــى حــل 
قــضــايــاهــم ثـــم على 
الــــــــظــــــــاهــــــــرة عـــلـــى 
مـــســـتـــوى الــُمــجــتــمــع 

ككل.
ـــــجـــــب حــــصــــول  ي
كــافــة الــمــتــضــرريــن مـــن الــحــصــار على 
منظومة  وتعديل  الالزمة،  التعويضات 
يمنع  بــمــا  الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
تــكــرار تلك األزمـــات بــإلــزام كــافــة دول 
الـــمـــجـــلـــس بـــآلـــيـــات لـــحـــل الـــمـــنـــازعـــات 

الخليجي. البيت  إطار  في  والخالفات 

المستفادة الدروس 

ــــدروس الــمــســتــفــادة من  • مــا هــي ال
الوطني؟ المستوى  على  الحصار 

-- هناك درس أساسي مفاده أن كل 

فرد مسؤول مسؤولية تامة أن يساهم 
وهــذه  وتــقــدمــه،  المجتمع  تطوير  فــي 

نهائياً. بمال  تقدر  ال  المكتسبات 
هذا  القادم  الجيل  يستوعب  أن  والبد 
تماسك  في  المجتمع  صالح  وأن  الدرس 
الــذي  الــعــنــصــر  هـــذا  وأن  أفــــراده  جميع 
مرتكزات  عــدة  عليه  يقوم  أن  البــد  تــم 
وكذلك  التعليمية  الوسائل  مختلف  في 

اإلعالمية.
أبــحــاث  لعمل  ضـــرورة  هــنــاك  هــل   •

ودراســــــــــــات تــتــعــلــق 
بالحصار؟

رئاستي  بحكم   --

ــــــوم  ــــــعــــــل ــــــقــــــســــــم ال ل
بجامعة  االجتماعية 
قــطــر فــإنــنــي بــصــدد 
تــــــقــــــديــــــم مــــقــــتــــرح 
ــــجــــامــــعــــة لـــعـــمـــل  ــــل ل
مـــؤتـــمـــر عــــن اآلثـــــار 
اإليــجــابــيــة لــلــحــصــار 
عــــــلــــــى الــــمــــجــــتــــمــــع 
الـــــقـــــطـــــري ونــــدعــــو 
الـــــمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــيـــــن 
أوراق  لـــــتـــــقـــــديـــــم 

ثقة  عــلــى  وأنـــا  الــشــأن،  هـــذا  فــي  علمية 
يشارك  أن  على  الشيء.  لهذا  دعمها  في 
في  كــلٌّ  متخصصون  المؤتمر  هــذا  فــي 
وتخصصه،  عمله  طبيعة  حسب  مجاله 
ومراكز  الجامعات  مختلف  دعوة  ويتم 
ــــحــــاث والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة خــاللــه  األب
ويـــــــكـــــــون ضـــمـــن 
ــــــهــــــم  ــــــدت أجــــــن
دراســـــــــــــــــة 

وكيف  أبعادها  بمختلف  الحصار  قضية 
يمكن  جـــوانـــب  إلـــى  تــتــرجــم  أن  يــمــكــن 

منها. االستفادة 
وهـــــذا األمـــــر كـــذلـــك مــســتــوحــى مــن 
دراسة  بضرورة  السمو  صاحب  خطاب 
وهو  معالجتها،  على  والعمل  النواقص 
مبنياً  علمياً  بــحــثــاً  يتطلب  الـــذي  األمـــر 
على األدلة والبراهين والدقة سواء على 
الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
أو  واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
أو  االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 

الثقافية.
لــــيــــســــت الـــقـــضـــيـــة 
المؤتمرات  في  فقط 
أن  البــــــــــــد  ولــــــــكــــــــن 
يــــــــنــــــــعــــــــكــــــــس هــــــــــذا 
اإلحـــــــــــســـــــــــاس لــــــدى 
وفي  الصغير،  النشء 
هــــذا اإلطـــــار أطــالــب 
تتضمن  أن  بضرورة 
األنــشــطــة الــمــدرســيــة 
فـــقـــرات عـــن قــضــيــة 

األفكار.   مختلف  شرح  في  الحصار 
االجــتــمــاعــيــة  ـــظـــواهـــر  ال هــــي  مــــا   • 
دراستها؟ وينبغي  الحصار  عن  الناتجة 

خــصــبــة  مـــــــادة  الــــحــــصــــار  يـــعـــتـــبـــر   --

يمكن  حــيــث  االجــتــمــاعــيــة،  لـــلـــدراســـات 
نسب  تخفيف  على  تأثيره  مــدى  قياس 
الطالق أو المشاحنات األسرية، وكذلك 
انـــخـــفـــاض نــســبــة تـــهـــريـــب الـــمـــخـــدرات 
لـــلـــدولـــة، وكـــذلـــك نــســبــة الــتــفــاعــل بين 
أفــــراد الــمــجــتــمــع الــقــطــري ومــــدى قلة 
فيما  التفاهم  وزيادة  الجدلية  النقاشات 

بينهم.

منح كافة 
المتضررين 
من الحصار 
التعويضات 
الالزمة

يجب تعديل 
منظومة مجلس 

التعاون وحل 
الخالفات في إطار 
البيت الخليجي

نحتاج إلى ترسيخ 
معاني الفداء والوالء 

للوطن والقائد 
ضمن األنشطة 
المدرسية

تصوير : سمير رشيد

  كتبت - هبة البيه:

 دعـــا د.عــبــد الــنــاصــر الــيــافــعــي، رئــيــس قــســم العلوم 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــجــامــعــة قـــطـــر، لــعــقــد مـــؤتـــمـــر دولــــي 
الستعراض الجوانب واالنتهاكات اإلنسانية واالجتماعية 
لمحاوالت  القطري  الشعب  تــصــّدى  وكــيــف  للحصار، 
االستقرار  لزعزعة  تسعى  التي  واألكــاذيــب  الفتنة  بــّث 
االجتماعي، الفتا إلى أن دراسة آثار الحصار لالستفادة 
توفير  تحتاج  السلبيات  على  والتغلب  اإليجابيات  من 
قاعدة بيانات لكافة األضرار االقتصادية واالجتماعية 
للحصار. وقال: المؤتمر المقترح مستوحى من خطاب 
النواقص  لدراسة  الدعوة  تضمن  الــذي  السمو  صاحب 
بحثاً  يتطلب  الــذي  األمــر  وهو  معالجتها،  على  والعمل 
على  ســواء  والــدقــة  والبراهين  األدلــة  على  مبنياً  علمياً 
الــجــوانــب الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة أو االجــتــمــاعــيــة أو 
السياسية  تبعاته  بكل  الحصار  أن  على  وشّدد  الثقافية. 
بين  التقارب  مــدى  أظهر  واالجتماعية  واالقتصادية 
المجتمع  مــعــدن  اكــتــشــاف  وأعـــــاد  والــشــعــب،  الــقــيــادة 

ثباتها  ويقدر  قيادته،  في  يثق  الــذي  األصيل  القطري 
على المبادئ التي ال تقبل المساس بالسيادة أو فرض 

إمالءات خارجية على القرار الوطني.
وأّكــد في حــوار مع [ أن الحصار زائــل، ولكن 
ستستمر  الــحــصــار  دول  قــــرارات  تــركــتــه  الـــذي  الــجــرح 

آثارها السلبية.
وأشار إلى ضرورة استثمار روح الوالء والفداء للوطن 
مخططات  القطري  الشعب  بها  واجــه  والتي  والقائد، 
حول  وااللــتــفــاف  بالعزيمة  وأجهضها  الــحــصــار،  دول 
بتقدير  حظيت  التي  الــروح  تلك  أن  إلــى  الفتاً  القائد، 
الوطنية  قطر  رؤيــة  تحقيق  أدوات  أهــم  تمثل  العالم 

.٢٠٣٠
 ودعـــا لــتــدريــس تــداعــيــات الــحــصــار وكــيــف واجهته 
لتكريس  والشعب  المعنية  والجهات  الرشيدة  القيادة 
وكيف  والتضحيات  المواقف  وتخليد  الوطنية  معاني 
في  قطر»  كلنا   » لنكون  قيادته  خلف  الشعب  توحد 
القومي..  وأمننا  سيادتنا  تهدد  التي  األخطار  مواجهة 

وفيما يلي تفاصيل الحوار: 


