
كتبت - هناء صالح الترك:

أّكـــــد عـــــدٌد مـــن األســــاتــــذة األكــاديــمــيــيــن 

والباحثين اإلعالميين في جامعة قطر أن 

هناك عدداً من األسباب والعوامل ساهمت 

في إفشال مخططات دول الحصار الجائر 

الــمــفــروض عــلــى قــطــر، تــصــّدرتــهــا حكمة 

الخليجّية  لــألزمــة  إدارتــهــا  وحسن  الــقــيــادة 

وســعــيــهــا لــتــخــفــيــف األضــــــرار االقــتــصــادّيــة 

والسياسّية واالجتماعّية.

الــســيــاســيــة  اإلدارة  نــجــاح  إلــــى  وأشـــــــاروا 

قياسي  وقـــت  فـــي  تحجيمها  فـــي  لـــألزمـــة 

لــم يــتــجــاوز ٤٨ ســاعــة عبر اّتــخــاذ قـــرارات 

بــدائــل  بتوفير  وفــّعــالــة  ســريــعــة  اقــتــصــاديــة 

استيراد المواد الغذائية واإلستراتيجية بعيداً 

عن فتح شراكات  عن دول الحصار، فضالً 

اإلستراتيجية  الشراكات  وتعزيز  اقتصادّية 

مع عدٍد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدوا أهمية التفاف الشعب حول القائد 
المساس  رفــض  فــي  الــدولــة  سياسة  وتأييد 
كانت  مهما  الوطنّية  الــكــرامــة  أو  بالسيادة 
الــتــضــحــيــات، الفــتــيــن إلـــى أن حــصــار قطر 
السمو  صاحب  حضرة  شعبّية  من  ضاعف 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 

المفّدى، والمعّبر عن إرادة جموع الشعب.
 وأشاروا إلى نجاح الدبلوماسية القطرية 
عــلــى الــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي في 
تفنيد الــمــزاعــم واألكـــاذيـــب الــتــي تــرّوجــهــا 
دول الحصار ضد قطر، فضالً عن تأكيدها 
أن قــطــر تــرّحــب بــالــحــوار غــيــر الــمــشــروط 
وعدم  االحترام  على  القائمة  والمفاوضات 
الـــتـــدّخـــل فـــي الـــشـــؤون الـــداخـــلـــّيـــة ورفـــض 

المساس بالسيادة الوطنّية.
تجييش  في  الحصار  دول  بفشل  ونّوهوا 
الــــرأي الــعــام الــدولــي والــعــالــمــي أو صناعة 
تــحــالــف دولـــي ضـــّد قــطــر، الفــتــيــن إلـــى أن 

رفض  من  بالصدمة  أصيبت  الحصار  دول 
لقطع  معها  التحالف  والـــدول،  الحكومات 
المالّية  اإلغـــراءات  رغم  قطر  مع  العالقات 
ممارستها  تــّم  التي  االقتصادّية  والضغوط 

على تلك الدول خاصة الفقيرة منها.
مكانة  على  يؤثر  لم  الحصار  أن  وأّكـــدوا 
قطر الدولّية ودورهــا الفاعل في مكافحة 
أن  إلى  الفتين  تمويله،  ومكافحة  اإلرهاب 
كل حمالت التشويه والمؤامرات الشيطانّية 
ودورهــا  قطر  سمعة  تشويه  فــي  تنجح  لــم 
الـــبـــارز فــي مــكــافــحــة اإلرهـــــاب والــتــطــّرف 
كــعــضــو رئــيــســي فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي في 

مكافحة اإلرهاب.
وأشــاروا إلى أن ُمــؤامــرات دول الحصار 
ومن  المسّربة  الوثائق  عبر  سريعاً  تكشفت 
خـــالل الــتــقــاريــر الــصــحــفــّيــة والــمــخــابــراتــّيــة 
وشـــهـــادات ومـــذكـــرات الــعــديــد مــن الــقــادة 
إلى  الفتين  والدبلوماسيين،  والسياسيين 

في  كبيٌر  دوٌر  لها  كــان  التسريبات  تلك  أن 
واســع  دولـــي  وتأييد  عالمي  عــام  رأي  خلق 
والمنظمات  والــدول  الشعوب  مستوى  على 

الدولّية لموقف قطر.
 وأّكدوا أن اإلنجازات التي حققتها قطر 
في عام الحصار كانت هائلة وغير متوقعة 
في كافة المجاالت بداية من تضاعف حجم 
مـــروراً  واألجــنــبــّيــة،  المحلّية  االســتــثــمــارات 
بزيادة معّدالت إنجاز المشروعات الُكبرى، 
ووضع تشريعات مرنة تشّجع القطاع الخاص 
مشروعاته،  فــي  والــتــوّســع  االســتــثــمــار  على 
الــذي  الــدولــي  حمد  ميناء  بافتتاح  وانــتــهــاًء 
المتداولة  التجارة  حجم  ثلث  على  استحوذ 
في الشرق األوسط والمنطقة. ونّوهوا بدور 
اإلعالم الوطني المسموع والمرئي والمقروء 
في نشر الحقائق والتصدي للشائعات والرّد 
عــلــى الــمــزاعــم واألكــــاذيــــب، والـــــذي حظي 
بمصداقية واحترام العالم فيما سقط إعالم 

والفبركات  األكــاذيــب  مستنقع  في  الحصار 
الفاضحة.

 وأشـــــــاروا ألهــمــيــة اتــفــاقــيــات الــتــعــاون 
العسكري التي وقعتها قطر مع العديد من 
وحلف  األوروبــــي  واالتــحــاد  الكبرى  الـــدول 
الــنــاتــو بــمــا يعكس ثــقــة الــعــالــم فــي قـــدرات 
وإمكانيات الجيش القطري والحرص على 
تعزيز التعاون مع قطر في مجال مكافحة 
اللجنة  بــدور  وأشــادوا  والتطّرف.  اإلرهــاب 
الوطنّية لحقوق اإلنسان ودورها في فضح 
وذلــك  قطر،  ضــد  الحصار  دول  انتهاكات 
ــة،  ــّي أمــــام الــبــرلــمــانــات والــمــنــظــمــات الــدول
الفنّية  اللجنة  تقرير  إنجازاتها  أبــرز  وكــان 
التابعة  اإلنسان  لحقوق  السامية  للمفوضية 
لــألمــم الــمــتــحــدة والـــتـــي أصـــــدرت تــقــريــراً 
االنتهاكات  وباألرقام  بدقة  يرصد  تاريخياً 
ضّد  الحصار  دول  ارتكبتها  التي  الصارخة 

قطر.

 أســـرار هزيمــــة الحصــــار فــــي  أســـرار هزيمــــة الحصــــار فــــي ٤٨٤٨ سـاعــة سـاعــة
أكاديميون يكشفون لـ [ أهم أسباب االنتصار القطري
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عبر الوثائق 
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القانون  أستاذ  الشمري  خالد  د.  أّكــد 
بــجــامــعــة قــطــر، أّن مـــن أهــــّم أســبــاب 
القيادة  حكمة  هــو  قطر  دولـــة  صــمــود 
وحـــســـن إدارتــــهــــا لـــألزمـــة الــخــلــيــجــّيــة، 
االقتصادية  األضــرار  لتخفيف  وسعيها 
والــســيــاســّيــة واالجــتــمــاعــيــة، والــتــفــاف 
الــشــعــب حــــول الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة ضد 

ُمخططات المتآمرين على قطر.
وأشار إلى نجاح الدبلوماسية القطرية 
الــصــعــيــديــن  عـــلـــى  األزمـــــــة  إدارة  فــــي 
اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي، فـــضـــًال عـــن قــوة 
التي  القضية  وعدالة  القطري  الموقف 
السياسية  المواجهة  إنجاح  في  ساهمت 

خارجياً.
وقــــــــال: كــــذلــــك مــــن أهــــــم أســـبـــاب 
صــدمــة  اســـتـــيـــعـــاب  أن  هــــو  الـــصـــمـــود 

سريع  بشكل  األولــى  األيــام  في  الحصار 
عــلــى الــصــعــيــد الــقــيــادي والــشــعــبــي كــان 
واحداً من أهم العوامل التي خلقت بيئة 
داخلياً  األوراق  ترتيب  إلعــادة  مناسبة 
للخطوة  للتجهيز  وكــذلــك  وخــارجــيــاً، 

القادمة لمواجهة الحصار. 
الــشــعــب  بـــثـــبـــات  الـــشـــمـــري  د.  ونـــــــّوه 
الــقــطــري مـــع قــيــادتــه وتــأكــيــده لــلــوالء 
الــثــابــت لــحــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
ــانــي أمــيــر الــبــالد  تــمــيــم بـــن حــمــد آل ث
الـــمـــفـــّدى، وإغــــــالق الـــبـــاب أمـــــام دول 
الجبهة  الختراق  محاولة  ألي  الحصار 
واالستقرار،  األمــن  وزعــزعــة  الداخلية 
فــاألزمــة كــانــت تــهــدف إلــى قلب نظام 
الــحــكــم. ولـــذلـــك كــــان مـــوقـــف الــشــعــب 
االنـــتـــمـــاء  روح  عــــن  مـــعـــبـــراً  الـــقـــطـــري 

ــــفــــداء والـــــــوالء لــلــوطــن  والــتــضــحــيــة وال
والقائد.

فشل  أن  على  نؤّكد  أن  يجب  وقــال: 
الحصار  لــدول  الخارجية  الدبلوماسية 
ساهم في إضعاف موقفها وسارع من 
فشلها. عرض المطالب الثالثة عشر في 
بداية األزمة كان خطأ سياسياً ال يُغتفر 
مباشرة  مواجهة  في  وضعها  فهو  منها 
دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً لــم تــكــن هـــذه الـــدول 

بحاجة إليها. 
وأضـــــــــاف: كــــذلــــك مـــضـــمـــون هـــذه 
انتهاكات  وفيه  ضعيفاً  كــان  المطالب 
عــديــدة لــمــواثــيــق دولــيــة مــثــل اإلعـــالن 
الدولي  والعهد  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
لــلــحــقــوق الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة، هــذه 
في  الغربية  الـــدول  جعلت  االنــتــهــاكــات 

الحصار،  دول  مع  وحاد  صارم  موقف 
مــؤكــديــن عــلــى رفــضــهــم لمثل هــذه 
الـــمـــطـــالـــب.. هــــذا الـــمـــوقـــف ســاهــم 
فــي إضــعــاف قــضــيــة دول الــحــصــار، 

القطرية  القضية  عدالة  على  وأّكــد 
الحصار  دول  بفشل  ونــّوه  وثباتها. 

فـــي تــجــيــيــش الـــــرأي الـــعـــام الــدولــي 
والــعــالــمــي أو صــنــاعــة تــحــالــف دولــي 

الحصار  دول  أن  إلى  الفتاً  قطر،  ضد 
أصيبت بالصدمة من رفض الحكومات 
العالقات  لقطع  معها  التحالف  والــدول 

مـــع قــطــر رغــــم اإلغـــــــراءات الــمــالــيــة 
والــضــغــوط االقــتــصــاديــة الــتــي 

تـــّم مــمــارســتــهــا عــلــى تلك 
الفقيرة  خاصة  الــدول 

منها.

 التفاف الشعب حول القائد أفشل مخططات المتآمرين
 د. خالد الشمري:

الحصار،  دول  مع  د 
ضــهــم لمثل هــذه 
لـــمـــوقـــف ســاهــم 
ــة دول الــحــصــار، 

القطرية  لقضية 
الحصار  دول  ل 

ي الـــعـــام الــدولــي 
عــة تــحــالــف دولــي 

الحصار  دول  أن  ى 
من رفض الحكومات 
العالقات  لقطع  معها 

غـــــــراءات الــمــالــيــة 
صــاديــة الــتــي

ى تلك 
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