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يعدها معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية انطالقًا من توجيهات  صاحب السمو 

 دراسة وطنية شاملة بعنوان «قطر في مواجهة الحصار»

 استندت الدراسة على عدة محاور أساسية شملها 

خــطــاب ســمــوه األخــيــر كــان أبــرزهــا مــا قــالــه سموه: 

"ورغــــم املـــــرارة الــتــي أحــدثــتــهــا هـــذه الــخــطــوات فــإن 

الحكمة السائرة األكثر انتشارا في املجتمع القطري 

هذه األيام هي "رب ضارة نافعة" والتي تتوافق مع 

اآليــة الكريمة (وعسى أن تكرهوا شيئا وهــو خير 

لكم)".

ــة لـــصـــيـــاغـــة رؤيـــــــة مــتــكــامــلــة  ــ ــدراســ ــ ــهــــدف الــ كـــمـــا تــ

الستقالل االقتصاد الوطني والتي نوه عنها سموه 

ــالـــقـــول: "تــشــيــيــد صــــرح اســتــقــاللــنــا االقـــتـــصـــادي  بـ

وحماية أمننا الوطني وتعزيز عالقاتنا الثنائية 

مع الدول في هذا العالم"

ولـــــم تـــنـــس الـــــدراســـــة أن تــشــخــص الــــنــــواقــــص فــي 

تحديد شخصية قطر الوطنية، والتي خصص لها 

ا مــن خطابه حيث قـــال: "قــد ساعدتنا  ســمــوه جـــزء

ــنـــواقـــص والـــعـــثـــرات  هــــذه األزمــــــة فـــي تــشــخــيــص الـ

الــوطــنــيــة، السياسية  أمـــام تــحــديــد شخصية قــطــر 

واالقتصادية، املستقلة، وفي اتخاذ القرار بالتغلب 

على هذه العقبات وتجاوزها."

◄ أهداف الدراسة
وقال الدكتور ماجد األنصاري أستاذ علم االجتماع 

الــســيــاســي فـــي جــامــعــة قــطــر ومـــديـــر املــــشــــروع إن 

الدراسة تهدف إلى التعرف على التغيرات الطارئة 

عــلــى تــوجــهــات الــشــارع الــقــطــري قــبــل وبــعــد األزمـــة 

في مختلف الجوانب. إلى جانب تقديم مقترحات 

علمية عملية فــي مــا يتعلق بــالــســيــاســات لفائدة 

القرار على مختلف املستويات. كما تهدف  صناع 

ــــارع الــقــطــري  ــــشـ إلـــــى تـــعـــريـــف الـــعـــالـــم بـــمـــواقـــف الـ

وتوجهاته في إطار علمي متوازن.

الــدراســة 7 أساتذة من حملة  وتابع: ويشرف على 

ــتــــوراه، مـــن بــيــنــهــم 4  قــطــريــني، وعـــدد  ــة الــــدكــ ــ درجـ

الــبــاحــثــني اإلجــمــالــي 12 بــاحــثــًا 9 مــنــهــم قــطــريــون، 

وعدد الباحثني امليدانيني 40، كما تشمل  

حجم العينة 900 قــطــري مــوزعــني حسب التوزيع 

الــدراســة (املجتمع القطري)  الديموغرافي ملجتمع 

وتستغرق الدراسة مدة أسبوعني.

وأشار إلى أنه تم تصميم العينة الخاصة بالدراسة 

البيانات  مــن خــالل إطــار عينة يحتوي على كامل 

الهاتفية في قطر ويأخذ بعني االعتبار مواصفات 

ــكــــان الـــســـكـــن والـــجـــنـــس  ــن مــ ــ ــة مـ ــ مـــجـــتـــمـــع الــــــدراســ

العينة كبيرة نسبيًا  واملواصفات األخرى،  وتعتبر 

حــيــث إن األدبـــيـــات الــخــاصــة بــالــدراســات املسحية 

تعتبر أن 500 مستجيب عــدد مناسب للدراسات 

الوطنية الهاتفية، كما سيتم إجــراء مقابالت عبر 

الــهــاتــف مــن خــالل مــركــز االتــصــال باملعهد وسيتم 

مراقبة جودة االتصاالت عبر فريق مختص.

نتائج املقابالت سيتم تحويلها مباشرة  وأكد أن 

آمـــن وال يمكن للباحثني االطــــالع على  إلـــى خـــادم 

املعلومات الشخصية الخاصة باملستجيب لضمان 

الــخــصــوصــيــة والـــســـريـــة، إضـــافـــة إلــــى أن الـــدراســـة 

ــــول املــنــهــجــيــة الــتــي  ســـتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات كـــامـــلـــة حـ

اتبعت في تصميم العينة وتنفيذ الدراسة وتحليل 

البيانات.

لــلــدراســة حيث قال  وتــحــدث عــن النتائج املتوقعة 

القرار  الــدراســة ستقدم تقريرًا ملخصًا لصناع  إن 

يتضمن أقساما اجتماعية واقتصادية وقانونية 

الــكــفــاءات فــي قطر وقسما  وقسما خاصا لتطوير 

آخر للعالقات الدولية القطرية، وأوراقا بحثية حول 

التحول في الــرأي العام بعد األزمــة، وكذلك أوراقــا 

تخصصية في مجاالت علم االجتماع واالقتصاد 

ــادة  ــ كـــمـــا ســـتـــقـــدم مـ والقانون والعالقات الدولية،  

تدريسية بحثية لطالب البكالوريوس والدراسات 

العليا ومشاريع التخرج، وخاصة املقررات املتعلقة 

بـــالـــحـــصـــار فــــي قـــســـم الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة والـــعـــلـــوم 

القانون، عالوة على أن بيانات  االجتماعية وكلية 

ا من املقررات الجامعية. الدراسة ستكون جزء

ــثـــني اســـتـــطـــاعـــوا إجــــــــراء 300  ــبـــاحـ الـ وأوضــــــــح أن 

الــيــوم األول لبدء العمل، وكــانــت درجــة  مقابلة فــي 

االستجابة عالية جدًا، مشيرًا إلى أن املشروع أطلق 

حملة واســعــة لــلــمــشــاركــة عــبــر قــنــاة الـــريـــان وقــنــاة 

قطر وإذاعـــة الــقــرآن الكريم وجــريــدة "الــشــرق" ومن 

خالل مواقع التواصل االجتماعي للتوعية بأهمية 

الدراسة.

وحدد أبرز الشخصيات املشاركة في املشروع وهم: 

الــقــانــون الدستوري  الــدكــتــور حسن السيد أســتــاذ 

ويــتــولــى الــشــق القانوني لــلــدراســة، ودكــتــور خالد 

شمس عميد كلية اإلدارة واالقــتــصــاد، والدكتورة 

فــاطــمــة الــكــبــيــســي مـــقـــرر بـــرنـــامـــج عــلــم االجــتــمــاع 

بــجــامــعــة قــطــر، والـــدكـــتـــورة لــولــوة الــخــاطــر باحث 

مـــشـــارك فـــي جــامــعــة أكــســفــورد إضـــافـــة إلـــى بعض 

الباحثني املساعدين .

ونــاشــد املــواطــنــني الــتــجــاوب مــع الــبــاحــثــني، وعــدم 

التوجس من عملهم وأسئلتهم، مطالبًا من يساوره 

أي قلق من طبيعة إجــراء الــدراســة فعليه االتصال 

باألرقام املوضحة في الصورة. 

عبدالحميد قطب
  

ــن تــوجــيــهــات  انــطــالقــًا مـ
حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الــبــالد املــفــدى فــي خطابه 
املــوجــه للشعب القطري 
في يوليو املاضي بالنظر 
نحو مستقبل جديد لقطر 
ــداع  ــ يبنى بــاالجــتــهــاد واإلب
وتحقيق االستقالل الذاتي 
على مختلف األصعدة يجري 
معهد البحوث االجتماعية 
واالقــتــصــاديــة املسحية 
بجامعة قطر دراسة وطنية 
شاملة تشكل همزة الوصل 
بــني رأي الــشــارع القطري 
وصــنــاع الـــقـــرار مــن خــالل 
الــتــعــرف عــلــى التوجهات 
االقتصادية واالجتماعية 
للمواطن القطري قبل وبعد 
ــة وتــأثــيــر ذلـــك على  ــ األزم

السياسات الحكومية.

¶             د. حسن السيد            ¶             د.  خالد شمس العبد القادر            ¶            د. ماجد األنصاري           

 ◄ األنصاري: الدراسة تقدم مقترحات علمية وعملية لصناع القرار
◄ املشروع يهدف للتعرف على التغيرات الطارئة في توجهات الشارع القطري قبل وبعد األزمة 


