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معهد الدوحة الدولي لألسرة
تأسـس معهـد الدوحـة الدولـي لألسـرة ،عضو مؤسسـة قطـر للتربيـة والعلـوم وتنمية المجتمـع ،عام
َّ
 ٢٠٠٦بهـدف تمكيـن األسـرة مـن خلال إجـراء ونشـر البحـوث العاليـة المسـتوى المعنيـة باألسـرة
العربيـة ،وتشـجيع تبـادل المعلومـات حـول موضوعـات ذات صلـة بهـا ،وإيلاء األولويـة لهـا علـى
أجنـدات واضعـي السياسـات عبر تعزيزهـا ومؤازرتها على المسـتويات الوطنية واإلقليميـة والدولية.
ويتصـ َّدر قائمـة المبـادرات األبـرز التي أنجزها المعهـد ،المؤتم ُر السـنوي حول البحوث والسياسـات
األسـرية ،و«منحـة أسـرة» البحثيـة بالتعـاون مـع الصنـدوق القطـري لرعايـة البحـث العلمـي ،وهـي
َ
منحـة بحثيـة تشـ ِّجع علـى إجـراء البحـوث ذات الصلـة باألسـرة العربيـة وسياسـات األسـرة .ويتمتَّـع
المعهـد بوضـعٍ استشـاري خـاص مـع المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي التابـع لألمـم المتَّحدة.
لمعرفة المزيد عن معهد الدوحة الدولي لألسرة ،يرجى زيارة .www.difi.org.qa
لمعرفة المزيد عن مؤسسة قطر ،يرجى زيارة .www.qf.org.qa

شكر وتقدير
يطيـب لمؤلّفـي هـذا التقريـر التعبيـر عـن بالـغ تقديرهـم لمعهـد الدوحـة الدولـي لألسـرة لقيـادة
بأي
هـذا المشـروع البحثـي ،وكذلـك خالـص الشـكر ّ
لـكل مـن أدلـى بمعلومة سـاعدت فـي إعـداده ّ
ونخـص بالذكـر كل مـن وافق على إجـراء مقابلة شـخصية وبذل الوقـت لتقديم
شـكل مـن األشـكال،
ّ
المعلومـات الق ّيمـة .وفـي هـذا الصـدد ،ال يفوتنـا أيضً ـا إال أن نعـرب عـن موفـور التقديـر للجنـة
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان علـى الدعـم المقـ ّدم إلنجـاز هـذا التقرير.
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تقديم
األسـر فـي قطر» ،والـذي يأتي بعد عام
يسـ ّرنا أن نقـ ّدم هـذا التقريـر الهـام حول «تأثير الحصار على َ
مـن حصـار دولـة قطـر مـ ّرت خاللـه البلاد بتجرب ٍة غير مسـبوقة ،تجـاوزت أبعادهـا السياسـية أروقة
لألسـر.
المكاتـب لتمتـ ّد إلى الحياة االجتماعية والمعيشـية َ
ٍ
معنـي بتقديـم األدلـة العلميـة وتطويـر ال ُبنـى المعرفيـة الخاصة
كمعهـد
ومـن ثـم ،كان لزامـا علينـا
ٍّ
باألسـر واسـتجابات السياسـات ذات الصلـة ،أن نولـي أهميـة خاصـة لهـذه الدائـرة البحثيـة الطارئـة
َ
األسـر فـي دولـة قطـر بالحصـار ،وباألخص
علـى المسـتوى الوطنـي ليتـم اختبـار وتقييـم مـدى تأث ّـر َ
األسـر المختلطـة التـي تجمع إحدى جنسـ ّيات دول مجلس التعـاون الخليجي المشـاركة في الحصار.
َ
األسـر الخليجيـة تجمعهـا روابـط دم وقرابـة ونسـب باإلضافـة إلى
ّ
ولعـل الناظـر عـن قـرب يجـد أ ّن َ
القواسـم المشـتركة الثقافيـة ،والدينيـة ،والقيميـة التـي تتجاوز الحـدود الجغرافية والسياسـية .ولهذا
السـبب ،مثّـل الحصـار أزمة غير مسـبوقة مع بعـض دول الخليج ،أحدثت شـر ًخا في هـذه المنظومة
ٍ
تداعيـات ج ّمـة علـى األسـرة مـن مختلـف النواحـي االجتماعيـة ،والنفسـية ،والصحيـة،
وتركـت
والتعليميـة ،والماديـة ،وغيرهـا مـن التأثيـرات – موضـع دراسـة هـذا التقريـر – التـي نالـت من رفاه
األسـرة وأفرادها.
وال يسـعنا ،ونحـن بصـدد تقديـم هـذا التقريـر ،إال أن نتو ّجـه بخالص الشـكر لكل من شـارك في هذا
وأخص بالشـكر الباحثيـن من جامعة قطـر الذين لم ي ّدخروا جه ًدا لإلسـهام
المشـروع البحثـي الهـامّ ،
فـي هـذه الدراسـة باعتبارهـا مشـرو ًعا علم ًيـا للتوثيـق المنهجـي آلثار الحصـار على األسـرة ،وزمالئي
الباحثيـن فـي معهـد الدوحـة الدولـي لألسـرة الذيـن أخـذوا علـى عاتقهم هذه الدراسـة كمسـؤولية
علميـة ووطنيـة .كمـا أقـ ّدم الشـكر لجميـع المبحوثيـن موضـع الدراسـة الذيـن سـاهموا فـي توفيـر
المعلومـات وشـاركونا تجاربهـم مـع الحصـار ،فلوالهـم مـا كان لهذا العمـل أن يت ّم.
وأخيـ ًرا وليـس آخـ ًرا ،ال تقتصـر األهميـة العلميـة لهـذا التقرير فـي توفّر المعرفـة المنضبطـة منهج ًيا
حـول آثـار الحصـار على األسـرة في قطر ،بـل تتع ّزز أهميته فـي تقديمه ألدلة علميـة يمكن للجهات
المعن ّيـة ومق ّدمـي الخدمـات االسـتفادة منهـا فـي تصميـم وتطويـر السياسـات والبرامـج والتد ّخالت
األسـري فـي دولة قطر.
الالزمـة ،بمـا يقـ ّوي التماسـك والرفاه َ

السيدة نور المالكي الجهني
المدير التنفيذي
معهد الدوحة الدولي لألسرة
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مل ّخص الدراسة
أجـرى هـذه الدراسـة معهـد الدوحـة الدولـي لألسـرة ،عضـو مؤسسـة قطـر للتربيـة والعلـوم وتنمية
المجتمـع ،بالتعـاون مـع باحثيـن مـن جامعـة قطر؛ وقـد تلقّت الدراسـة موافقـة أخالقيـات البحوث
مـن جامعـة قطر.
كل مـن المملكة العربية السـعودية،
وهدفـت هـذه الدراسـة إلـى تقييـم أثر الحصار – الـذي فرضته ّ
ومملكـة البحريـن ،ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،ومصـر فـي  ٥حزيران/يونيـو  – ٢٠١٧علـى
األسـر القطريـة المختلطة التي يكـون فيها أحد
األسـر فـي قطـر .تـ ّم إجـراء هذه الدراسـة على بعض َ
َ
األسـر التـي لها أقرباء يعيشـون في إحدى
الزوجيـن مـن إحـدى دول الحصـار الخليجيـة ،وعلى بعض َ
األسـر فـي تاريخ مجلـس التعاون
هـذه الـدول .وتعـ ّد هـذه األزمـة بمثابة تجربـة صادمة لم تم ّر بها َ
األسـر القطريـة ،وإنّمـا على
الخليجـي مـن قبـل ،وكان لهـا تبعاتهـا غيـر المسـبوقة ليـس فقـط علـى َ
األسـر مع
األسـر التـي تحمـل إحـدى جنسـيات دول الحصـار وتعيـش فـي قطـر .فقد تأث ّـرت عالقات َ
َ
أهلهـم مـن مواطنـي دول الحصـار بشـكل سـلبي فـي كثيـر مـن الحـاالت .وعلاوة على ذلـك ،تواجه
ظـل الحصـار تسـ ّببت ،فـي بعض األحيـان ،فـي تشـتّتها ،وهذا ما
األسـر تح ّديـات مختلفـة فـى ّ
هـذه َ
تحـاول هذه الدراسـة فهمـه وتقديمه.
إ ّن البحـوث المتعلّقـة بمثـل هـذا النـوع مـن األزمـات وتأثيـره علـى الفـرد واألسـرة والمجتمـع فـي
تختـص باألزمات
الـدول العربيـة تـكاد تكـون محـدودة ،نظـ ًرا أل ّن معظـم المشـروعات البحثيـة التي
ّ
فـي الـدول العربيـة تركّـز علـى الالجئيـن والصراعـات المسـلّحة كمـا فـي الحالـة السـورية واليمنيـة
ألسـر دول مجلس
والليبيـة .ولكـن هـذه الدراسـة تقـ ّدم طر ًحا مسـتَحدث ًا يركّز على التجـارب الفريدة َ
التعـاون الخليجـي التـي تعيـش في قطـر والمتضـ ّررة مـن الحصار.
األسـر المتض ّررة ومسـاعدتها
وقـد بذلـت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان في قطـر جهو ًدا الحتـواء َ
علـى التواصـل مـع األهـل واألقـارب وواجهت خلال ذلك العديـد من التح ّديـات .فالتجـارب المؤلمة
الناجمـة عـن التعـ ّرض لمغـادرة البلاد ،واالنفصال عن أفراد األسـرة ،واالنقطـاع عن التعليـم ،وفقدان
الممتلـكات ،وفقـدان المكانة االجتماعية ،وسـحب الجنسـيات ،كانـت جميعها ذات تداعيات سـلبية
األسـر ورفاهيتهـا وجـودة حياتهـا .وقـد تبيّـن أ ّن هـذه التجـارب تؤث ّـر علـى التفاعلات
عميقـة علـى َ
األسـر المتضـ ّررة أكثـر عرضـ ًة لتجـارب الصدمـات الفرديـة ،والجماعيـة،
األسـرية وتجعـل َ
والعالقـات َ
واضطرابـات الصحة النفسـية.
شـخصا بالغًـا يمثّلـون أفرا ًدا من َأسـر
ات ّبعـت الدراسـة اقترابًـا نوع ًيـا فقمنـا بإجـراء مقابلات مـع ٢٢
ً
قطريـة مختلطـة مـع جنسـيات خليجيـة مـن المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة اإلمـارات العربية
المتحـدة ومملكـة البحريـن ( ١١مـن الذكـور و ١١مـن اإلنـاث) .وكان المشـاركون فـي الدراسـة
متز ّوجيـن وغيـر متز ّوجيـن ،لهـم أو ليس لهم أطفال .خلال المقابالت ،طُلِب من المشـاركين التفكير
مل ًيـا فـي أثـر الحصـار على األسـرة وأفرادهـا ،واألطفـال ،والممتلـكات ،والتعليـم ،والصحـة .وأُجريَت
وسـ ِّجلت بالصـوت وت ّم تدوينهـا .وأجريت مجموعتا نقـاش بؤرية ،تك ّونت
المقابلات باللغـة العربية ُ
األولـى مـن نسـاء عازبـات تتـراوح أعماره ّن بيـن  ٢٥و ٣٥سـنة ،أما المجموعـة الثانية فكانت لنسـاء

األســر فـى قـطــر
ت�أثير الحصار على
َ

11

متز ّوجـات – فـي زيجـات مختلطـة – تتـراوح أعماره ّن بين  ٣٠و ٦٠سـنة .وتراوح عـدد كل مجموعة
بيـن  ٤و ٨نسـاء .وكان مـن المقـ ّرر ،وفقـا لمنهج ّيـة البحـث ،إجـراء مجموعـة نقـاش بؤريـة للرجـال،
ولكـن تعـذّر جمـع المجموعة سـويًا ،لذلك اسـتعيض عـن مجموعة النقـاش البؤرية بمقابلات فردية
مـع كل مـن المبحوثيـن الرجـال علـى حدة .
واسـتخدمت الدراسـة المبـادئ األساسـية المرتكـزة علـى المنهجيـة النظريـة اإلنشـائية لتوجيـه
المقابلات وأجـري تحليـل مواضيعـي لهـا باإلضافـة إلـى مخ َرجـات مجموعـات النقـاش البؤريـة.
وقد ح ّدد التحليل المواضيعي ما يلي:
األسرية.
األسري ،وانعدام األمن ،والتج ّزؤ في العالقات َ
• •التش ّتت َ
األسرية.
• •آثار مواقع ووسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الصراع في العالقات َ
• •جلب الحصار المعاناة لألسرة ،وآليات القدرة على التك ّيف.
• •النزاع داخل العالقات الزوجية.
• •التأثيـر النفسـي للحصـار علـى صحـة أفـراد األسـرة ،والمتمثّـل فـي حـاالت الخـوف والقلـق
واالكتئـاب والغضـب والضغـوط التـي تواجههـا األسـر.
• •التحصيـل العلمـي واالسـتمرارية فـي التعليـم وتأثّرهمـا بسـبب الحصـار بالنسـبة لألطفـال
والشـباب.
• •الخسائر المالية.
• •الثغرات في الخدمات المتاحة لألسر المتض ّررة بسبب الحصار.
األسرية والرفاهية.
لألسر المتض ّررة إلعادة العالقات َ
• •الجوانب الرئيسية للتدخّالت الالزمة َ
أوضحـت الدراسـة كيـف تأث ّـرت العالقات األسـرية بالسـلب انقطا ًعا وتشـتّتًا بسـبب الحصـار ،ما أ ّدى
األسـر بسـبب
إلـى عـدم االسـتقرار وانعـدام األمـن بالنسـبة لألسـرة .وكانـت الصراعـات التي خاضتها َ
الحصـار واضحـة ،والسـ ّيما بالنسـبة للنسـاء القطريـات المتز ّوجـات مـن أزواج مـن مملكـة البحريـن
أو دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة أو المملكـة العربيـة السـعودية .فقـد عانـت هـذه النسـاء أكثر
مـن غيرهـا فـي تأميـن حيـاة آمنـة والعيش بأمـان في قطر مـع أطفالهن الذيـن ال يحملون الجنسـية
القطريـة .وتواجـه هـذه الفئـة ،بوجـه خاص ،مشـاكل فـي التعليـم ،وتجديد جـوازات السـفر ،واألمن
الوظيفـي ،واالسـتثمارات المالية.
األسـرية ولعبـت دو ًرا
وكان لوسـائل اإلعلام ومواقـع التواصـل االجتماعـي أثـر سـلبي علـى العالقـات َ
األسـر
فسـرت َ
األسـر وتعزيزها منـذ بدء الحصار .وقد ّ
كبيـ ًرا فـي إيجـاد صراعـات وحساسـ ّيات داخـل َ
فـي قطـر وفـي دول الحصـار األخبار بشـكل سـلبي ،مـا أ ّدى إلى نشـوب النزاعـات والخالفـات داخل
األسـرة وكان لـه تأثيـر علـى الكبير والصغيـر فيها.
وتبيِّـن لنـا النتائـج ظهـور أعـراض نفسـية ناجمـة عـن الحصـار .فقـد قـام بعـض المبحوثيـن بزيـارة
كل األوقات،
الطبيـب النفسـي للمحافظـة على حالتهم الصحية ،بينما شـعر آخـرون بأنّهم كانوا ،فـي ّ
مضطربيـن وخائفيـن وغيـر آمنيـن ومكتئبيـن .ويمكـن أن يكـون لهـذا أثـر علـى المـدى البعيد على
األسـرية.
صحـة األفـراد النفسـية وقـد ينعكس علـى العالقات َ
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كمـا نشـأت مشـاكل تعليميـة للعديـد مـن األطـراف بسـبب الحصـار .فالطلاب الذيـن يسـتكملون
تعليمهـم فـي دول الحصـار واجهـوا مشـكلة االنقطـاع عـن التعليـم ،فقـد طُلِـب منهـم مغـادرة دول
الحصـار والعـودة إلـى قطـر .أمـا في قطر ،فقـد يواجه األطفـال غير القطريين مشـاكل فـي المدارس
عنـد التسـجيل لاللتحـاق بالمدرسـة ،وذلك بسـبب حاجتهم إلى جوازات السـفر الرسـمية السـتكمال
إجـراءات القبـول .ولـم يتمكّـن بعـض المبحوثين مـن تجديد جوازات سـفرهم إذا كانوا مـن مواطني
مملكـة البحريـن أو دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة أو المملكـة العربية السـعودية؛ وهذا يشـكل
تهديـ ًدا علـى إمكانيـة اسـتكمال تعليـم األطفـال ويشـكّل مصـد ًرا للخـوف والتوتّر بالنسـبة لآلبـاء إذا
لمـا يتمكنـوا مـن تجديـد األوراق الرسـمية للسـنة الدراسـية القادمة.
وقـد بـدأت ظاهـرة التن ّمـر المرتبطـة بالحصـار تبـرز إلـى حـد مـا فـي المـدارس ،ومـن الممكـن أن
تـؤدي إلـى التمييـز بيـن األطفـال والشـعور بانعـدام األمـان .كما قـد تؤثر علـى أداء الطفـل وإنجازه
األكاديمـي وإحساسـه باألمـان فـي بيئتـه التعليمية.
ولـم تسـلم العالقـات الزوجية بدورهـا من تأثير الحصار حيـث اضطر بعض المبحوثيـن لالنقطاع عن
أزواجهـم ،وتأث ّـرت بالتالـي عالقاتهـم الزوجيـة تأثيـ ًرا سـلب ًيا .وعلـى الرغـم مـن أ ّن معظـم المبحوثين
الذيـن أجريـت معهـم مقابلات قـد أكّـدوا علـى دعـم أزواجهـم لهـم ،إال أ ّن البعـض اآلخـر أوضـح
أ ّن مواقـف وسـلوكيات األزواج قـد تغ ّيـرت تجاههـم إثـر الحصـار ،ممـا قـد يـؤدي إلـى الطلاق أو
االنفصـال .كمـا وبيّنـوا أ ّن عالقتهـم الزوجية أصبحت تتّسـم بالعدوانيـة ،والجدلية ،والتضـارب ،ما من
األسـري.
شـأنه أن يؤث ّـر علـى األبنـاء وأفـراد األسـرة اآلخريـن ،وقـد يؤدي إلى التشـتّت َ
وليـس مـن السـهل متابعـة المسـائل الماليـة مثـل االسـتثمارات مـن حيث األصـول والممتلـكات في
دول الحصـار ،ولكـ ّن المقابلات رصـدت فقدان بعـض المشـاركين ألموالهم في اسـتثمارات ،ودفعات
لإليجـار ،وفقـد آخـرون سـياراتهم ومـا إلـى ذلـك .كمـا وأصبـح تحويل األمـوال مـن قطر وإليهـا أكثر
تعقيـ ًدا ويسـتغرق وقتًـا أطول للوصـول إلى المسـتفيدين.
األسـري ،وقد تحتاج
وتوضـح هـذه النتائـج أهمية مراعاة الطابع المتشـابك للحصـار في ضوء الترابط َ
األسـر إلـى فتـرة زمنيـة لكـي تتك ّيـف مـع الحالـة الراهنـة وتتأقلـم معهـا .وكشـف المشـاركون أنّهم
َ
يشـعرون بعـدم األمـان فـي زيـارة عائالتهـم فـي دول الحصار ،وحتـى إذا ما ُر ِفـع الحصار فـإ ّن الكثير
ّ
والـذل والحرمان .ولك ّن
ألي مـن دول الحصـار إذ إ ّن ذلك سيشـعرهم بانعدام األمن
منهـم لـن يسـافر ّ
األسـر أعربـت عـن أملهـا فـي مسـتقبل أفضـل ألطفالها .وفـي الوقت نفسـه الذي ناقشـت فيه
هـذه َ
األسـر األوجـه المتعـ ّددة للمعانـاة مـن الحصار ،ذكـرت أيضً ا الفـرص الكامنة في تعزيـز الحفاظ على
َ
الق َيـم والمعتقـدات الثقافيـة والدينيـة والـوالء لقطـر .وفـي الواقـع ،ذكـر بعـض المشـاركين أنّه فتح
أبوابًـا جديـدة لالسـتثمارات والفـرص فـي مختلف مجـاالت األعمـال التجاريـة ،والزراعيـة ،والصحية،
والتعليميـة فـي قطر.
وقـام مق ّدمـو الخدمـات فـي قطـر ،مثـل اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان ،بمسـاعدة وفتح أقسـام
لألسـر التـي تعانـي مـن الحصـار للتعامل مـع الشـكاوى والخسـائر الماليـة والمشـاكل التعليمية وما
َ
ظل الوضـع الحالي ،يحتاج األمر إلـى تد ّخالت لتوفير الموارد البشـرية المؤهلة
إلـى ذلـك .ولكـن في ّ
األسـرعلى جميع المسـتويات الحكومية.
والكافيـة لالسـتجابة لمتطلّبـات َ
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األسـر المتض ّررة نتيجـة الحصار:
وللتد ّخلات أهميـة خاصـة فـي هذا السـياق الـذي يل ّبي احتياجـات َ
فث ّمـة حاجـة إلـى التد ّخلات النفسـية االجتماعيـة التـي تعالـج أثـر الصدمـات علـى مسـتوى الفـرد
واألسـرة؛ أمـا فـي مجـال التدريـب ،فيمكـن للعامـل االجتماعـي أن يـؤدي دو ًرا ها ًمـا فـي تنفيـذ
واألسـر.
التد ّخلات علـى المسـتويين الصحـي والتعليمـي لألفـراد َ
وفـي ضـوء هـذه النتائـج ،نوصـي بزيادة التد ّخلات والبرامـج التكاملية والتنسـيق فيما بينهـا لتقديم
لألسـر المتضـ ّررة مـن الحصـار .وعلاوة علـى ذلـك ،فـإ ّن البحـوث
الدعـم الرسـمي وغيـر الرسـمي َ
المسـتقبلية التـي تتنـاول تأثيـر األزمـة علـى األسـرة ،والتخطيـط لألزمـات والتد ّخلات المتعلقـة
باألزمـات ستسـهم فـي فهم أفضل الممارسـات .وتعـ ّد االسـتنتاجات المنبثقة عن هذه الدراسـة حول
توسـع نطـاق
أثـر الحصـار علـى األسـرة بمثابـة إرهاصـات بحثيـة لدعـم البحـوث المسـتقبلية التـي ّ
األسـرية أثناء الحصـار وبعـده ،والعالقـات الزوجية،
األسـرية ،والضغـوط َ
الفهـم فـي مجـال العالقـات َ
واألثـر علـى األطفـال والوالديـة وأدوار النـوع االجتماعـي أثنـاء األزمـة وبعدهـا.
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الفصل األول :الخلفية وأهداف البحث
 ١١.١مقدمة
يُعتبـر قـرار حصـار دولـة قطـر الـذي اتخذتـه الـدول الخليجيـة الثلاث ،وهـي المملكـة العربيـة
السـعودية ،ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،ومملكـة البحريـن ،باإلضافـة إلـى جمهوريـة مصـر
العربيـة ،قـرا ًرا خطيـ ًرا فـي كامـل أبعـاده السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة ،وال سـيما فـي هـذه
الفتـرة التـي تشـهد توتـر الظـروف اإلقليميـة المحيطة التي تمـ ّر بها المنطقـة .ومازالت هـذه األزمة
حتـى يومنـا الحاضـر تع ّمـق التوتـر بيـن العالقـات الخليجيـة بسـبب أدوات الضغـط المختلفـة التي
تسـتخدمها دول الحصـار للتأثيـر علـى دولـة قطـر ،حكومـ ًة وشـع ًبا.
األسـرية الخليجية وتماسـكها لكونها تتشـارك فـي االمتدادات
وال يَخفـى علـى الكثيـر عمـق العالقات َ
واألسـر الخليجيـة علـى اتسـاع
القبليـة والتاريـخ واألصـول والثقافـة والديـن .لذلـك امتـ ّدت القبائـل َ
رقعـة الخليـج مم ِّهـدة للكثيـر من العالقـات والروابط المشـتركة سياسـ ًيا ،واجتماع ًيا ،ودين ًيـا ،وثقاف ًيا،
ولعـل الكثيـر مـن العائلات إمـا ترتبـط برابـط الـدم ،أو النسـب ،أو الصداقـة والجيـرة
واقتصاديًـاّ .
الممتـ ّدة لسـنوات طويلـة .وهـذا مـا أ ّدى بطبيعـة الحـال إلـى تعزيـز روابط أبنـاء الخليـج وتقاربهم
وتماسـكهم منذ عشـرات السـنين.
ولكـ ّن تاريـخ الخامـس مـن يونيـو  ٢٠١٧أنشـأ انعطافًـا كبي ًرا لشـكل العالقـات الخليجيـة على جميع
األصعـدة .فقـد تـم اختـراق وكالـة األنبـاء القطريـة (قنـا) ،لبـثّ تصريحـات وهميـة ن ُِسـبت لصاحب
السـم ّو أميـر دولـة قطـر ،الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي – حفظه اللـه – .وقد تض ّمنـت بعض هذه
التصريحـات الكاذبـة إشـارات إلـى عالقـات قطـر مـع إيـران ،وتنديـ ًدا بمؤامـرات مـن دول خليجيـة
شـقيقة ضـد قطـر ،وإلـى دور القاعدة األمريكية وأسـباب وجودهـا بما فيه حماية الدولـة من أطماع
دول الجـوار .ومـن هـذا المنطلـق ،قـ ّررت الـدول الخليجية الثالث مـع جمهورية مصـر العربية ،قطع
العالقـات السياسـية والدبلوماسـية واالقتصاديـة والتجاريـة مع دولـة قطر ،متبوعـة بحكومات اليمن،
وليبيـا ،وجـزر المالديـف ،وجـزر القمر .وقامـت دول أخرى مثـل المملكة األردنية الهاشـمية بتقليص
التمثيـل الدبلوماسـي لهـا فـي دولـة قطـر .أعقـب ذلـك إصـدار بيـان ثالثـي مـن مملكـة البحريـن
والمملكـة العربيـة السـعودية ودولـة اإلمارات العربية المتحدة ،تم نشـره في جميع وسـائل إعالمهم
ونـص علـى منـح ثالثـة أيـام للشـخصيات الدبلوماسـية القطرية لمغـادرة بلدانهـم ،وأربعة
الرسـميةّ ،
عشـرة يو ًمـا لجميـع الوافديـن مـن قطـر .كمـا فرضـت عقوبـات عـ ّدة علـى مواطنيهـا ،مثل السـجن
لمـدة طويلـة وغرامـات ماليـة كبيـرة ،لمـن يتعاطف مع قطـر أو حكومتهـا أو شـعبها .وأجبرت هذه
تعسـفي ،علـى الرجوع إلى
الحكومـات مواطنيهـا المقيميـن علـى األراضـي القطريـة ،بموجب قـرا ٍر ّ
أي اعتبـار لظروفهم المعيشـية في قطـر ،حيث أ ّن الكثيـر منهم مرتبط
البلاد فـي أسـرع وقـت ،دون ّ
بتعليـم ،أو بعمـل ،أو بزوجـة وأبناء.
وعنـد النظـر إلـى بعـض التجـارب الدوليـة المشـابهة ،فقـد تكـ ّررت سـيناريوهات حصار الـدول عبر
حاصـرة ،مثل حصار
التاريـخ بدرجـات متفاوتـة في قسـوتها ومـدى الضرر الذي ألحقته بالشـعوب ال ُم َ
كوبـا سـنة  ١٩٦٠أو حصـار برليـن سـنة  ١٩٤٩بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة فـي عـام  ،١٩٤٨حيـث
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عانـت تلـك الشـعوب نتيجـة للعديـد مـن اآلثـار التـي كان لهـا وقـع كبيـر علـى جميـع األصعـدة
ومختلـف الجوانـب المجتمعيـة والفرديـة .فقد قـام الجيش األحمر السـوفييتي بحصـار أراضي برلين
الغربيـة عسـكريًا وشـكّل ذلـك أول إشـارات الحرب الباردة .ومنع االتحاد السـوفييتي المـؤن الغذائية
واألدويـة والوقـود مـن دخـول برليـن الغربيـة ،فمـا كان مـن أمريـكا إال أن قامـت بعمل جسـر جوي
إلمدادهـم بالغـذاء واالحتياجـات األساسـية .وخلال الحـرب البـاردة أيضً ـا ،قامـت الواليـات المتحدة
األمريكيـة بحصـار كوبـا منـذ عـام  ،١٩٦١وعلـى مـدى عقـود من الزمـن ،تم تشـديد سياسـة الحصار
بمختلـف أبعـاده الماليـة مـن خلال فـرض عقوبـات وغرامـات ماليـة عالية علـى الشـركات األجنبية
والبنـوك التـي لديهـا عالقـات تجاريـة مـع كوبـا ) ،(Taylor, 2009كانت السـبب في عرقلـة تنمية البالد
االقتصاديـة وتحقيـق الرفاهيـة للشـعب الكوبـي ،وانتهـاك قوانيـن حقـوق اإلنسـان لشـعب كوبـا
التعسـفية ضـد كوبـا مسـتم ّرة حتـى اآلن
المحاصـر منـذ  ٥٦عا ًمـا .وال زالـت العقوبـات واإلجـراءات ّ
بأشـكال متعـ ّددة امتـ ّدت إلـى تقييـد حريـة تنقّل الشـعب الكوبي بيـن الواليات المتحـدة األمريكية
وكوبـا .وال يـزال الشـعب الكوبـي يكافـح مـن أجـل حريتـه ،وسلامته ،وحقّـه فـي التنقـل والتعليـم
والعلاج لضمـان تمتّعـه بالسلام والحيـاة الكريمة.
وتشـير الدراسـات المتعلقـة بنفس مجال الحصار كدراسـة بيكسـن ) (Peksen, 2011إلـى أنّه ،وبالرغم
مـن وفـرة األدلـة والنقاشـات المتعلقـة بالبلـدان بشـأن اآلثـار اإلنسـانية للحصـار ،لـم يكـن هنـاك
تحليلا
ً
أي بحـث تجريبـي وطنـي يفحـص التكلفـة البشـرية لهـذه اإلجـراءات ،وقـ ّدم فـي دراسـته
ّ
ك ّم ًيـا لتأثيـر الحصـار االقتصـادي علـى أوضـاع الصحـة العامـة فـي البلـدان المسـتهدفة .واسـتخدم
معـ ّدل وف ّيـات األطفـال فـي الفئة العمرية دون خمس سـنوات كمؤشّ ـر للحالة الصحية كما اسـتخدم
البيانـات التـي تـم تحصيلهـا عبـر األجيـال فـي الفتـرات الزمنيـة بيـن  ١٩٧٠و .٢٠٠٠ووفقًـا للنتائـج،
فـإ ّن تأثيـر العقوبـات علـى الصحة العامة مشـروط إلى حـد كبير بمـدى التع ّرض المسـتم ّر لالقتصاد
واسـتهدافه .وبيّـن فـي نتائـج دراسـته أنّـه مـن غيـر المحتمـل أن تـؤ ّدي الثـروة االقتصاديـة للبلـدان
المسـتهدفة دو ًرا تفاعل ًيـا ها ًمـا فـي التخفيـف مـن تأثيـر الحصـار االقتصـادي علـى الصحـة العامـة.
وبالمثـل ،فـإ ّن فـرض العقوبـات ليـس لـه تأثيـر واضـح علـى وفيـات األطفال.
وتشـير دراسـة ماركـس ) (Marks, 1999بـأ ّن تأثيـر العقوبـات االقتصاديـة علـى المدنييـن والصحـة
العامـة يشـكّل انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان .وغال ًبـا مـا يكـون تعريـض السـكان للحرمـان أو الضغوط
والمشـكالت الناجمـة عـن العقوبـات االقتصاديـة أو الحصـار انتهـاكًا لحقـوق اإلنسـان االقتصاديـة
واالجتماعيـة والثقافيـة؛ وهـي تسـتهدف النـاس أكثـر مـن األنظمـة.
وتؤيـد دراسـة شـاجابوتدينوفا وبيرجـكان ) (Shagabutdinova, E., & Berejikian, 2007مـا ذكرته النسـاء
وأفـراد العيّنـة فـي المجموعـات البؤريـة والمقابلات مـا ذكـره المدافعـون عـن حقوق اإلنسـان إلى
أ ّن أكثـر األشـخاص تضـ ّر ًرا مـن العقوبـات التجاريـة التقليديـة هـم السـكان .وبالتالـي فإنّهـا سياسـة
غيـر ف ّعالـة ،وترتفـع ،فـي أسـوأ حاالتهـا ،إلـى مسـتوى انتهاكات حقـوق اإلنسـان ،وهي بالتالـي تترك
الحكومـات بمقايضـة حقيقيـة علـى أرواح النـاس واقتصاداتهم.
وعلـى الرغـم مـن اختلاف التجـارب المذكـورة عـن حالة حصـار دولة قطـر ،إال أ ّن هنـاك العديد من
أوجـه التشـابه :فبعـد إعلان الحصـار سـعت دول الحصـار إلـى التأثيـر علـى دولـة قطر علـى جميع
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األصعـدة واسـتماتت فـي ضـرب دولـة قطـر سياسـ ًيا ،واقتصاديًـا ،واجتماع ًيـا .فتب ّنـت حملـة تشـويه
لسـمعة قطـر عالم ًيـا وشـ ّن هجـوم إعالمـي وإلكترونـي ضـد قطـر حكومـة وشـع ًبا مـن خلال إعلام
دول الحصـار ووسـائل التواصـل االجتماعـي لنشـر اإلشـاعات المغرضـة واألكاذيب ،ومـن خالل إغالق
المنفـذ البـ ّري الوحيـد الـذي يربطهـا بـدول الخليـج ،وتضييـق مجالهـا الجـوي .وبالرغـم مـن التأثيـر
الكبيـر لهـذا الهجـوم علـى الشـعب القطـري ،فقـد فاجـأ دول الحصـار والعالـم بصمـوده أمـام هـذه
اللعبـة السياسـية الخليجيـة التـي كانـت تسـعى لجعـل الشـعب أداة ضغط علـى الحكومـة القطرية
اصطـف مـع حكومتـه داع ًمـا
لتلبيـة مطالـب دول الحصـار .فمـا كان مـن الشـعب القطـري إال أن
ّ
لموقفهـا ومسـان ًدا لهـا ومعـ ّززًا لتماسـكه ووحدتـه الوطنية.
يمثّـل الحصـار علـى دولـة قطـر حالـة فريدة لم تشـهدها دولـة خليجية من قبـل ،ولكنها قـد تقترب
األسـري ،مـن حـرب الكويت عام
بشـكل مـا ،فـي أثرهـا االجتماعـي والنفسـي وتأثيرهـا علـى الترابط َ
األسـر الكويتية أثناء
( ١٩٩٠الظفيـري .)١٩٩٢ ،فالتداعيـات السـلبية التـي خلّفتها حرب الكويت على َ
العـدوان العراقـي – جـ ّراء ْأسـر أفراد من األسـرة واالستشـهاد والنزوح – سـاهمت في حـدوث الكثير
مـن الصدمـات النفسـية .ودائ ًمـا مـا يكـون للحـروب والنزاعـات العديـد مـن التأثيـرات القويـة على
األفـراد فـي المجتمعـات المتضـ ّررة ،وتكون بنسـب متفاوتـة على األطفـال والبالغين.
حصـر فيـه اإلنسـان ويض ّيـق عليه من نـوا ٍح عديـدة .أما
يُعـ َرف الحصـار لغويًـا بأنّـه الموضـع الـذي يُ َ
الحصـار االقتصـادي فيُـراد بـه التضييق اقتصاديًـا على بلد ما بمختلف الوسـائل .وقـد المس التضييق
الـذي مارسـته دول الحصـار جوانـب عديـدة مه ّمـة فـي حيـاة المواطنيـن والمقيمين في قطـر .فقد
قطعـت دول الحصـار جميـع منتجاتهـا الغذائيـة ،والدوائيـة ،والصناعيـة ،عـن السـوق القطـري الذي
كان يعتمـد عليهـا بشـكل كبيـر ،كمـا ُمنـع جميـع المسـتثمرين القطرييـن مـن الوصـول والتصـ ّرف
باسـتثماراتهم وإدارتهـا ،متع ّمديـن بذلـك إلحـاق الخسـائر االقتصادية بهم.
«األسـر القطريـة المختلطـة مـع دول الحصـار
يلقـي هـذا البحـث الضـوء علـى تأثيـر الحصـار علـى َ
الخليجيـة» وأبعـاده االجتماعيـة ،والنفسـية ،واالقتصاديـة ،والصحيـة والتعليميـة ،وأثـره علـى رفـاه
األسـر المتض ّررة والتـي حصرتها لجنة حقوق اإلنسـان في دولة
الطفـل .ويتض ّمـن مقابلات مـع بعض َ
قطـر فـي تقريرهـا األول الصـادر في  ١٣يونيو  ٢٠١٧الـذي رصد العديد من الشـكاوي المختلفة التي
تمـس مختلـف الجوانـب األساسـية فـي حيـاة المواطنين القطرييـن المقيميـن في المملكـة العربية
ّ
السـعودية ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ومملكة البحريـن ،والبالغ عددهـم  ١٩٢٧قطريًا .وبلغ
عـدد المواطنيـن المتض ّرريـن مـن دول الحصـار المقيميـن فـي دولة قطـر  ١١،٣٨٧مواط ًنـا .وطالبت
اللجنـة فـي هـذا التقرير المؤسسـات الحقوقية الدولية بتوثيـق الحاالت المتضـ ّررة والعمل على رفع
الحصـار (مركز الجزيـرة.)٢٠١٧ ،
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 ٢.١أهداف الدراسة
األسـر المختلطة في قطـر ،والتي يكـون أحد
تهـدف هـذه الدراسـة للتعـ ّرف علـى أثـر الحصـار علـى َ
أفرادهـا مـن أحـد الـدول الخليجيـة التاليـة :المملكـة العربية السـعودية ،أو دولـة اإلمـارات العربية
المتحـدة ،أو مملكـة البحريـن .وتتض ّمـن األهـداف المحـ ّددة لهـذه الدراسـة ما يلي:
األسر المتض ّررة وتماسكها.
 .١استكشاف آثار الحصار على َ
باألسر المتض ّررة من الحصار.
 .٢استكشاف األبعاد المالية والنفسية المرتبطة َ
 .٣استكشاف آثار الحصار على رفاه الطفل وتعليمه.
 .٤ونتط ّرق فيما يلي للجانب االجتماعي ،والنفسي ،واالقتصادي ،والتعليمي.

 ٣.١الجانب االجتماعي
األسـري علـى أنّـه الرابـط العاطفـي الـذي يملكـه أفـراد
يُعـ ِّرف أولسـون ) )Olson, 1993التماسـك َ
األسـرة الواحـدة تجـاه بعضهـم البعـض .ويـرى هامبسـون وبيفيـرز )(Hampson and Beavers,1993
أنّـه مـن المتوقـع أن يكـون أفـراد األسـرة الواحـدة متعاطفيـن تجـاه مشـاعر بعضهـم ومـا يرغبون
فـي التعبيـر عنه وتوقّعاتهم (ص .)٨٣ :ويشـرح هامبسـون وبيفيـرز )(Hampson and Beavers,1993
أ ّن التماسـك يقـاس بدرجـة التـزام أفـراد األسـرة فـي تقديـم المسـاعدة والدعـم لبعضهـم البعض.
والبـد أن تكـون األسـرة ،بوصفها نـواة للمجتمع ،امتدا ًدا لسـماته الخاصة وإمكانياتـه المتوفّرة ،كما
تعكـس فكـره الخـاص الـذي يشـترك فيـه أفـراده وطمـوح خـاص بيـن المنتميـن إليـه (عبدالخالق
والمشـعان .)١٩٩٤ ،وتمثّـل األسـرة أهـم ركائـز المجتمـع ،ويعـ ّد تماسـكها مه ًما لخلـق بيئة صحية
لنمـ ّو األفـراد .ومـع استكشـاف النفـط فـي المنطقـة ،انتعشـت دول الخليـج اجتماع ًيـا واقتصاديًـا،
مـا جعلهـا محـ ّط أنظـار الكثيريـن .وبسـبب التقـارب الثقافـي واالجتماعـي بيـن دول الخليج ،نجد
امتـدا ًدا فـي األنسـاب بين سـكان قطر وأشـقّائهم مـن دول الخليـج .وكنتيجة للزيجـات المختلطة،
أي دولـة خليجيـة لدولـة قطـر شـاقًا ،بـل أصبـح العيـش فيهـا والعمـل فيها
لـم يصبـح التنقـل مـن ّ
فضل عن توفّر فرص عمـل للخليجيين
جذّابًـا لقربهـا مـن دول الخليـج وسـهولة التنقّل منها وإليهـاً ،
وخدمـات عاليـة الجـودة ،مـا أسـهم فـي اسـتقرار العديـد من العائلات فـي دولة قطـر ،فأصبحت
لهـم وط ًنا آخـر يُشـعرهم باألمـن واألمان.
األسـري القطـري والخليجي تعـ ّرض لصدمـة اجتماعيـة ناتجة عن الحصـار الذي
لكـ ّن ذلـك التضامـن َ
ترت ّـب عليـه قطـع العالقات وتفريـق أفراد األسـرة الواحدة قسـ ًرا .فالبيان الذي أصدرتـه دول الحصار
ونـص علـى عـودة مواطنيهـا لدولهـم وطـرد المواطنيـن القطرييـن مـن أراضيهـم كان يهدف
الثلاث ّ
األسـر ذات األفـراد القطرييـن ،مـا أ ّدى إلـى تفـكّك
عمـ ًدا لضـرب النسـيج االجتماعـي والتأثيـر علـى َ
األسـر وتشـتّتها وغيـاب أحـد الوالديـن بسـبب انتمائـه ألحـد دول الحصـار ،بـل وأسـهم فـي
هـذه َ
األسـر المختلطـة .وأ ّدى أيضً ا إلى انتشـار القطيعة بيـن األقارب من
حـدوث حـاالت طلاق فـي بعض َ
دول الخليـج وأهاليهـم فـي دولـة قطـر ،إ ّمـا لخوفهـم مـن العقوبـات التـي فرضتهـا دولهم فـي حال
أي
تعاطفهـم مـع دولـة قطـر أو إليمانهـم با ّدعـاءات دولهم ضـد دولة قطر .ولـم تولـي دول الحصار ّ
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اعتبـار للثوابـت والروابـط الدينيـة واألعـراف االجتماعيـة التـي تجمع أبنـاء الخليج وتحـثّ على صلة
الرحـم وتنبـذ القطيعة.
وقـد أكّـد التقريـر األول للجنـة القطرية لحقوق االنسـان بعد الحصـار حجم الضـرر الواقع على هذه
األسـر واالنتهـاكات الحقوقيـة الممارسـة ضدهـا ،وذلـك بعـد رصدهـا للعديـد مـن الشـكاوى وتوثيق
َ
تلـك االنتهـاكات التـي تؤكّـد تض ّررهـم بشـكل متفـاوت بعـد قطـع العالقـات مـع قطر وبـدء الحصار
(شـبكة الجزيـرة اإلعالميـة .)٢٠١٧ ،وأسـهم انتشـار الشـائعات بيـن النـاس بسـبب الخـوف والقلـق
(مختـار ،الخواجـه ،حاجيـه ،أشـكناني )١٩٩٢ ،الذي تعيشـه الشـعوب الخليجيـة والمقيمين في هذه
األسـر فـي محاوالت لل ّم الشـمل مـرة أخرى من
األسـري ،فانشـغلت هذه َ
الـدول ،فـي زيـادة التفكك َ
خلال برامـج التواصـل االجتماعـي لتصطـدم بواقـع أليم ينتشـر وبقـوة من خلال تلك البرامـج .فقد
أوجـدت الشـائعات والقـذف والشـتم واالتهامـات غيـر الصحيحـة بشـأن قطـر وحكومتهـا وشـعبها،
األسـري منـذ بداية
مر ّوجيهـا مـن ذويهـم فـي تلـك الـدول ،األمـر الذي سـاعد أيضً ا فـي زيادة الصدع َ
األزمـة الخليجيـة ،وجعـل مشـاعر الخـوف والقلـق والتحفّظ تسـود العالقات.

 ٤.١الجانب النفسي
واألسـر
تتسـ ّبب الحروب والنزاعات السياسـية في العديد من المشـكالت النفسـية للكثير من األفراد َ
والمجتمعـات .فالحـروب والنزاعـات السياسـية هي من أصعـب المخاطر التي يواجهها اإلنسـان فهي
تهـ ّدد حياتـه وسلامته وأمنـه وأمانـه (الرشـيدي .)١٩٩٤ ،فالدمـار الـذي تخلّفـه الحـروب والنزاعـات
ال يقتصـر علـى البنيـة التحتيـة وتدهـور االقتصـاد ،إنمـا يتعـ ّداه ليُحـدث صد ًعـا نفسـيًا قويًـا يؤث ّـر
علـى األفـراد علـى المـدى القريـب والبعيـد ،وقـد يصعب ترميمـه وعالجه ،وقـد تناولـت العديد من
الدراسـات تأثيـر الحـروب والنزاعـات على الجانب النفسـي للفرد واألسـرة .وص ّرحـت منظمة الصحة
العالميـة ) (WHOأ ّن  %٨٠مـن صحـة الفـرد النفسـية والعقليـة والسـلوكية فـي المجتمعـات تتأث ّـر
بشـكل سـلبي بمثـل هـذه النزاعـات ) ،(Murthy and Lakshminarayana, 2006ويكـون تأثيرهـا أقـوى
تقل عن
خاصـة علـى األطفـال والمراهقين والنسـاء .وقد أشـار شـور ) (Shore, 1986أ ّن هناك نسـبة ال ّ
ّ
 %٢٥قـد تتعـ ّرض الضطـراب مـا بعـد الصدمـة ،إال أ ّن عـد ًدا مـن الدراسـات ن ّوهـت بأ ّن هذه النسـبة
تقـل مـع مـرور الوقـت ،اعتمـا ًدا علـى طبيعـة وقسـوة هـذه المحنـة (الصـراف .)١٩٩٢ ،وتتمثّل
قـد ّ
أهـم هـذه اآلثـار فـي الصدمـات التـي يتعـ ّرض لهـا الفـرد نتيجـة التشـريد ،والتهجيـر والنـزوح الذي
األسـري ومـا يصاحـب ذلـك من اضطرابـات نفسـية تنمو لـدى الفرد واألسـرة.
يـؤدي إلـى التشـتّت َ
فالتغييـر المفاجـئ في شـكل األسـرة وظروفهـا البد أن يكون له كبير األثر على أفراد األسـرة .وتشـرح
نظريـة الضغـوط ) (Stress theoryأ ّن هـذا الضغـط يولـد نتيجـة التغييـرات العديـدة التـي قـد تحصل
فـي ديناميكيـة األسـرة ،وتنظيمهـا ،والمهـام المنوطـة باألفـراد فيهـا ،مـا يـؤدي إلـى تعديـل وتكييف
األسـرية ) .(Carlson&Corcoran, 2001ويكون لبعض
سـلوك األطفـال والبالغيـن ضمن هـذه المنظومـة َ
الظـروف واألحـداث التـي تمـ ّر بهـا األسـرة تأثيـر مباشـر علـى زيـادة مسـتوى التوتـر والقلـق عنـد
األطفـال مثـل الخالفـات بيـن الوالديـن ،وتغييـرات فـي تكويـن األسـرة نتيجـة انفصـال الوالديـن ،أو
تغييـر محـل اإلقامـة .وكـر ّد فعـل علـى هـذه الصعوبات التـي تواجـه األطفال فـي المنـزل ،فإنهم قد
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ويقـل تفاعلهـم االجتماعـي مـع
أقـل مـن الوالديـن ّ
ينسـحبون مـن البيئـة المنزليـة ويتلقّـون رعايـة ّ
البيئـة المحيطـة ،ويصبحون بالتالـي أكثر عرضة لتأثيرات األقران السـلبية ).(Carlson&Corcoran, 2001
األسـر الخليجيـة
واألسـر القطريـة المختلطـة والمقيميـن علـى أرض قطـر مـن َ
لألسـر القطريـة َ
كان َ
والعربيـة نصيـب مـن هـذه اآلثـار النفسـية التـي تسـبّب فيهـا الحصـار .ونعزو هـذه اآلثار النفسـية
لعوامـل عديـدة ،منهـا الخـوف والقلـق مـن قيـام حـرب والتد ّخـل العسـكري ،وقطـع صلـة األرحـام
المتمثّلـة فـي عـدم القـدرة علـى لقـاء األهل واألقـارب ،أو ردود الفعل السـلبية من األهل من سـكان
دول الحصـار ،باإلضافـة إلـى الهجـوم اإلعالمـي المسـتم ّر علـى دولـة قطر من خلال اإلعالم المباشـر
لـدول الحصـار الثلاث ومـن خلال برامـج التواصـل االجتماعـي المتاحـة لجميـع أفـراد المجتمـع
األسـر .ونذكر هنـا أن في الحرب
بمختلـف أعمارهـم والتـي تعتبـر حلقة الوصـل والتواصل بين هذه َ
العالميـة األولـى والثانيـة ،اسـتُخدمت تكنولوجيـا األسـلحة النوويـة لتدميـر الـدول ،ولكـن ما يحدث
فـي هـذه األزمـة الخليجيـة هو اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثة وشـبكات التواصل االجتماعـي للتأثير
علـى الـرأي العـام المحلـي والدولـي لزعزعـة المجتمـع القطـري والتأثير علـى أفراده نفسـيًا.
وقـد أكّـدت دراسـات علـم النفـس أ ّن الخبـرات المؤلمة ال يمكن نسـيانها بسـهولة ،خاصـة تلك التي
األسـر
نتجـت عـن الحـروب والنزاعـات المسـتم ّرة والصراعـات المسـلّحة (الصـراف .)١٩٩٢ ،فمعاناة َ
القطريـة المختلطـة بسـبب الحصـار أنتجـت الكثيـر مـن المشـاكل النفسـية التـي ولّـدت الكثير من
كأسـر
مشـاعر الخـوف واإلحبـاط والقلـق .فبعـد أن كانـوا يعيشـون فـي أمـن وأمـان فـي دولـة قطر َ
القسـري ،مـا كان له كبيـر األثر على صحـة األفراد
متماسـكة ،قادتهـم األزمـة إلـى االنفصـال واإلبعـاد ْ
فسـر سلايك (Slaikeu,
األسـر ) .(Murthy and Lakshminarayana, 2006وقد ّ
النفسـية والعقلية في هذه َ
) 1990مثـل هـذا النـوع مـن األزمـات بأنّهـا «إشـارة إلـى حالة مؤقتـة مـن االضطرابات ومـن اختالل
لحل
التنظيـم التـي تجعـل مـن الفـرد عاج ًزا عـن مواجهة موقـف مع ّين باسـتخدام الطـرق المألوفة ّ
المشـكالت بشـكل جـذري» .وتنقسـم هـذه االضطرابات إلـى مسـتويات مختلفة تؤث ّر علـى توقّعات
الفـرد فـي الحيـاة (الصـراف ،١٩٩٢ ،ص  .)١٨فهذه األزمـة الخليجية ولّدت مشـكالت انفعالية ظهرت
األسـر وتفكّكها وعدم القـدرة علـى التواصل مع
علـى شـكل عـدم الشـعور باألمان بعد تشـتّت هـذه َ
كافـة أفرادهـا بسـبب العقوبـات والغرامـات .وتفاقمـت تلـك المشـكالت بين األفراد بسـبب انتشـار
الشـائعات المتحاملة ،فسـاهمت في توليد الشـعور بالغضب الشـديد وسـهولة االسـتثارة ناهيك عن
الشـعور بالحـزن العميق.

 ٥.١الجانب االقتصادي
حمـل حصـار قطـر العديـد مـن األبعـاد االقتصاديـة للتضييـق علـى دولـة قطـر .فقـد قطعـت دول
الحصـار صادراتهـا الغذائيـة ،والدوائيـة ،والصناعيـة ،وغيرهـا مـن الصـادرات عـن دولـة قطـر .ولكـن
بفضـل القيـادة الحكيمـة ،تمكّنـت الدولـة مـن تأميـن جميـع احتياجات الشـعب القطـري المختلفة
مـن خلال تعزيـز السـوق المحلـي وتشـجيع المزيد مـن األفراد والشـركات علـى توسـيع تجارتهم أو
البـدء فـي مشـاريع جديدة تسـهم في تحقيـق االكتفـاء الذاتي للدولة .كمـا ت ّم االنفتاح على أسـواق
عالميـة جديـدة لتعويـض منتجـات دول الحصار وتوثيـق العالقات الثنائية بين قطـر ومختلف الدول.
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ولـم يقتصـر الضـرر االقتصـادي علـى الداخل فـي دولة قطـر ،ولكنه امت ّد ليشـمل تجارة واسـتثمارات
القطرييـن مـع دول الحصـار وفيهـا .وبسـبب غلـق جميـع المنافـذ ومنـع القطريين من دخـول هذه
الـدول وتوجيهـات دول الحصـار بوقـف التعامـل مـع القطرييـن ومنعهـم مـن تسـييل أموالهـم أو
التصـ ّرف فـي اسـتثماراتهم ،فقـد تك ّبـد المئـات مـن الت ّجـار وأصحـاب األملاك الكثيـر مـن الخسـائر
الماليـة الكبيـرة (شـبكة الجزيـرة اإلعالميـة. )٢٠١٧ ،ويعتبـر كل ذلك انتهـاكًا صار ًخـا لمواثيق حقوق
اإلنسـان العالميـة والعربيـة التـي تؤكـد علـى احتـرام حقـوق االنسـان االقتصاديـة ،والسياسـية،
واإلنسانية.
ويتأكّـد لنـا أ ّن الهـدف مـن الحصـار لـم يكـن التضييـق علـى الحكومـة القطريـة فحسـب بـل علـى
ِ
تكتـف تلك الـدول بفرض غرامـات وعقوبات
الشـعب أيضً ـا (شـبكة الجزيـرة اإلعالميـة .)٢٠١٧ ،فلـم
أي تحويالت
علـى المتعاطفيـن مع شـعب قطـر ،بل قامت أيضً ا بمنـع التداول بالريال القطـري ومنع ّ
األسـر إعالـة
مصرفيـة مـن دولـة قطـر إلـى دول الحصـار .وهنـا بـات مـن الصعـب علـى الكثيـر مـن َ
دوري ،مـا يعني ،فـي الكثير مـن الحاالت،
أفـراد َأسـرهم فـي تلـك الـدول وإرسـال المال لهم بشـكل ّ
غيـاب العائـل الوحيـد لهـم ومصـدر الدخـل؛ ولنـا أن نتخ ّيـل أبعاد مثـل هذا القـرار علـى المنتفعين
مـن هـذه التحويلات الماليـة مـن ذويهـم سـوا ًء للتعليـم أو لتلقّـي العالج ،فذلـك يعنـي تأ ّخرهم أو
عـدم تمكّنهـم مـن دفـع مثل هـذه رسـوم العاجلـة والهامة.
وم ّمـا ال ّ
التعسـفية لـم تكـن ذات أثـر على القطريين فحسـب بل
شـك فيـه أ ّن قـرارات دول الحصـار ّ
مسـت مواطنـي دول الحصـار أيضً ا بشـكل كبيـر ،نظ ًرا لعـدد المقيمين الخليجين في قطـر .فقد ُد ِفع
ّ
الكثيـر للتخلّـي عـن وظائفهـم ومصدر دخلهم فـي دولة قطر والعـودة لدولهم في وقـت قصير ج ًدا،
أي اعتبـار الحتياجـات َأسـرهم .أمـا الذين اسـتم ّروا في العمل – من البحرينيين  -بعد اسـتصدار
دون ّ
تصريـح الموافقـة للسـفر لدولـة قطـر فلـم يسـلموا مـن تبعـات هـذا القـرار السياسـي فقـد زادت
عليهـم األعبـاء االقتصاديـة خاصـة مـع مقاطعـة قطر جـ ًوا ومنع الطيـران المدني القطـري من دخول
وطول
النطـاق الجـوي لـدول الحصـار .وهنـا أصبح السـفر للوطن ولقـاء األهل واألقـارب أكثر مشـقّة ً
يسـتقل طائرة أخرى يُسـمح لها
ّ
أول للكويـت أو ُعمـان حتى
وتكلفـة ،فيضطّـر المواطـن إلـى السـفر ً
األسـر تواجـه تح ّديـات اقتصاديـة إلعالـة ذويها وإيجاد سـبل
بالدخـول لدولتـه .ولذلـك فحتـى هـذه َ
جديـدة لتوفيـر حيـاة كريمة لهم.

 ٦.١الجانب التعليمي
تشـير الكثيـر مـن الدراسـات التـي قـام بهـا العديـد مـن الباحثيـن الكويتييـن حول مشـاكل الشـباب
الجامعـي فـي الكويـت فـي مرحلة مـا بعد العـدوان العراقـي (الغانـم )١٩٩٤ ،إلى أ ّن نجـاح الطالب
أي مرحلـة تعليميـة يعتمـد علـى درجـة اسـتيعابهم لمـا يُـد ّرس لهـم ،ولكـن مواجهـة الطالـب
فـي ّ
لبعـض المشـكالت والضغـوط قـد تؤث ّـر علـى تحصيلـه األكاديمـي أو تتسـ ّبب فـي رسـوبه ،وهذا من
شـأنه أن يؤث ّـر علـى بعـض السـلوكيات ويولّـد االنفعـاالت مـع الوقت.
قبـل أن تعلـن دول الحصـار الثلاث عـن قطـع عالقاتهـا مـع دولـة قطـر وبـدء الحصـار ،كان عـدد
الطلاب السـعوديين فـي دولـة قطـر ،فـي جميـع المراحـل ،يشـكّل نسـبة تصـل إلـى  ،%٥٩وعـدد
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الطلاب البحرينييـن يمثّـل نسـبة  %٣٣من الطالب األجانب (شـبكة الجزيرة اإلعالميـة )٢٠١٧ ،إال أ ّن
مطالبـات دول الحصـار لمواطنيهـا بالعـودة إلـى أراضيهـم أجبـرت الكثيـر مـن الطالب علـى االفتراق
عـن أحـد والديهـم وعـدم تمكّنهـم مـن إتمـام عامهـم الدراسـي ،وبالتالـي تأ ّخرهـم فـي تحصيلهـم
العلمـي .كمـا أ ّن دولهـم لـم تسـمح لهـم بالعودة لقطر مـن أجل اسـتكمال تعليمهم فـي بداية العام
األكاديمـي .٢٠١٨-٢٠١٧
التعسـفي كذلـك الطلاب القطرييـن المبتعثيـن لجامعات في تلـك الدول.
وشـمل أثـر قـرار الحصـار ّ
فقـد انتُهكـت جميـع حقوقهـم التعليميـة ،بحرمانهـم مـن تقديـم اختباراتهـم أو منحهـم شـهادات
إكمـال المـواد والمقـ ّررات الدراسـية وإفـادات التخ ّرج ،ما يعني ضيـاع جهودهم السـتكمال تعليمهم
أثنـاء فتـرة االبتعـاث واضطرارهـم للبـدء مـن جديـد فـي جامعـات أخـرى .وال بـد أن يولّـد الحرمـان
مـن التعليـم بشـكل قسـري الكثيـر مـن مشـاعر الغضـب والخـذالن عنـد الطلبـة ،ال بـل قـد يصـاب
البعـض باإلحبـاط ويختـار عـدم العودة للتعليم بسـبب انعدام الثقـة في المسـتقبل أو فقدان الحافز
لالستمرار.
فأبسـط حقـوق الفـرد علـى المجتمـع هـو توفيـر حيـاة كريمـة وبيئـة آمنـة والحصـول علـى تعليـم
يسـاعده فـي بنـاء حياتـه إال أ ّن بعـض الشـعوب الخليجيـة قـد وقعـت تحـت تأثيـر قرارات سياسـية
ولّـدت أزمـة حقيقيـة للشـعوب وأنتجـت العديـد مـن المشـكالت االجتماعيـة واالقتصاديـة واآلثـار
النفسـية التـي قـد تصعـب أو تطـول معالجتها .لكـن األمل قائم في أنّـه ،مع توفير الخدمـات الكافية
واإلرشـاد النفسـي للمتض ّرريـن وتغطيـة احتياجاتهـم المختلفـة ،سـيتمكّن الجميـع مـن تخطّي هذه
األزمـة والخـروج منهـا بشـكل أقـوى وأكثـر إصـرا ًرا علـى النجـاح وعيش حيـاة أفضل.
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الفصل الثاني :تصميم البحث وأدواته
تلقّـى هـذا المشـروع البحثـي موافقة علـى أخالقيات البحوث مـن جامعة قطر .واسـتخدمت طريقة
«كـرة الثلـج» فـي اختيار المبحوثيـن والتي بموجبها يقوم فيهـا المبحوثون بإحضـار مبحوثين آخرين
لزيـادة عـدد الع ّينـة بشـكل مطـرد .وشـملت الع ّينـة مبحوثيـن مـن َأسـر قطريـة مختلطـة مـع دول
الحصـار الخليجية.
لقـد اسـتخدمنا المبـادئ األساسـية للمنهجية النظريـة اإلنشـائية ) (Charmaz, 2006لتوجيه المقابالت.
وللتحليـل المواضيعـي ) (Braun & Clarke, 2006لبيانات المقابالت ،فقد استُ ِ
رشـد أيضً ا بمبادئ منهجية
النظريـة االنشـائية ) .(Charmaz, 2006اسـتخدمنا تحليـل البيانـات النوعيـة اليدويـة للمسـاعدة فـي
تحديـد وتجميـع الرمـوز والمواضيع الرئيسـية في المقابلات المد ّونة .وبالمثل ،تـم تحديد المواضيع
الرئيسـية فـي مجموعـات النقـاش البؤريـة ِ
ووظفَـت فـي هذا التقريـر لتعميـق التحليـل المواضيعي
لبيانـات المقابلات الفردية.

 ١.٢الع ّينة
تـم تجميـع فريـق البحث من معهـد الدوحة الدولي لألسـرة وجامعة قطر إلجـراء مجموعات النقاش
األسـر المتضـ ّررة مـن الحصـار فـي قطـر فـي أغسـطس  .٢٠١٧وتشـكّلت مجموعتـا
البؤريـة ألفـراد َ
نقـاش بؤريتـان مـع نسـاء بالتعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان التي سـاعدت فـي تنظيم
هـذه المجموعـات النقاشـية .تألفـت المجموعـة األولـى مـن نسـاء متز ّوجـات إما من قطـر ،أو دولة
اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،أو مملكـة البحريـن أو المملكـة العربيـة السـعودية .أمـا المجموعـة
الثانيـة فتك ّونـت مـن نسـاء غيـر متز ّوجـات ،إمـا مـن جنسـيات قطريـة أو إماراتيـة أو بحرينيـة أو
سـعودية ،يعشـن فـي قطـر ولديه ّن أفراد أسـرة فـي إحدى دول الحصـار .تك ّونـت المجموعات من ٥
إلـى  ٨أشـخاص .وطلـب مـن مجموعـات النقاش البؤريـة الر ّد علـى مجموعة من األسـئلة الرامية إلى
الحصـول علـى مجموعـة متن ّوعـة مـن اإلجابـات .وعلـى الرغم مـن أ ّن تقـارب اإلجابـات كان متوق ًعا،
إال أ ّن بيانـات غن ّيـة ظهـرت أثنـاء مشـاركة المبحوثيـن لتجاربهـم وآرائهـم الهامـة فيمـا يتعلـق بأثـر
الحصـار على األسـرة.
تعلّقـت األسـئلة الرئيسـية بالكيفيّـة التـي أث ّـر بهـا الحصار علـى األسـرة كمنظومة وعلى أفراد األسـرة
بوجـه خـاص ،وأثـر الحصار على تعليم األطفـال ،وعلى الحالة الصحية والمالية ،والخطط المسـتقبلية
لزيـارة دول الحصار.
تـم تحليـل البيانـات داخـل المجموعـات للمواضيـع المشـتركة مـن قبـل الباحثيـن .فبإالضافـة إلـى
مجموعـات النقـاش البؤريـة ،أجرِيـت اثنتـان وعشـرون مقابلـة مع ّمقـة مـع  ١١من الذكـور و ١١من
اإلنـاث تتـراوح أعمارهم بين  ٢٢و ٥٥سـنة .واسـتندت المقابلات على ع ّينة «الكـرة الثلجية» وبدأت
المقابلات فـي سـبتمبر  ٢٠١٧واسـتم ّرت حتـى ينايـر  ٢٠١٨وذلـك لصعوبـة إيجـاد مبحوثيـن إلجراء
المقابلات معهم.
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 ٢.٢التحليل
أجرِيـت المقابلات باللغـة العربيـة .تـم تدويـن المقابلات ومخ َرجـات مجموعـات النقـاش البؤرية.
وبـدأ تحليـل البيانـات بالترميـز الخطّـي للمقابلات .باالضافـة إلـى هـذا الترميز ،تـم تحليـل البيانات
لـكل مـن المقابلات علـى أسـاس محتويـات المقابلة .تال ذلـك اجتماع لفريـق البحث
الديموغرافيـة ّ
لمناقشـة المواضيـع البـارزة والناشـئة عـن اسـتعراض هـذه المد ّونات .واسـتنا ًدا إلى هذه المناقشـة،
وضـع الفريـق مجموعـات مـن المد ّونـات التـي تعكـس المواضيـع الرئيسـية المتعلقـة بفهـم أثـر
الحصـار على األسـرة.
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الفصل الثالث :النتائج والتحليل
 ١.٣التحدّ يات االجتماعية
تعتمـد هـذه الدراسـة علـى البيانـات الكيف ّيـة التـي تـ ّم الحصـول عليهـا من خلال عقـد مجموعتين
بؤريتيـن ،إحداهـا لأل ّمهـات وقـد بلـغ عددهـن  ،٧واألخـرى للفتيـات وقـد بلـغ عددهـ ّن  .٤ويُضـاف
إلـى ذلـك مقابلات متع ّمقة تم عقدها مع  ٢٠أسـرة متضـ ّررة ،فت ّمت مقابلـة  ١٠أزواج و ١٠زوجات.
األسر المختلطة من خالل العناصر التالية:
ونتناول هنا اآلثار االجتماعية لحصار دولة قطر على َ

 ١.١.٣تش ّتت األسر

التعسـفية التـي اتّخذتهـا دول الحصار مـن تصعيب
األسـر الخليجيـة باإلجـراءات ّ
تأث ّـرت العديـد مـن َ
السـفر وغيرهـا .فقد أشـار أبوعبداللـه ،أحد األزواج البحرينييـن والمقيم في قطر ،إلـى مباعدة لقائه
قائلا« :كنت أذهـب إلى
مـع أسـرته (ابنـه وزوجتـه) فـي البحريـن بسـبب طـول الرحلـة وتكلفتهـاً ،
كل خميـس ،وأرجـع السـبت ً
ليلا وأحيانًـا األحـد صبا ًحا ،اآلن ال أسـتطيع ذلـك ،فقد زادت
البحريـن ّ
كلفـة الرحلـة ثالثـة أضعـاف ،باإلضافـة إلـى أنّ وقـت الرحلة أصبـح  5سـاعات ذهابًا ومثلهـا إيابًا».
وأشـارت زوجـة قطريـة متز ّوجـة مـن إماراتي إلى أ ّن اإلجـراءات المتّبعـة من قبـل دول الحصار أ ّدت
إلـى حـدوث تشـتّت ألفـراد عائلتهـا ،وأجبـرت األسـرة علـى االفتـراق ألكثـر مـن خمسـة أشـهر .وكان
لغيـاب األب أثـر سـلبي علـى األبنـاء الذيـن انتابتهـم مشـاعر القلـق نتيجة للغيـاب الذي امتـ ّد لفترة
طويلـة .وع ّبـرت عـن ذلـك قائلـة« :تأثّروا كثي ًرا بسـبب غيـاب أبيهم فترة  ٥شـهور ،وابنتـي الصغيرة
أصبحـت قلقـة جدً ا بسـبب غيـاب أبيها».
وأشـارت فاطمـة ،وهـي زوجـة لقطـري مـن أصـول سـعودية ،إلـى أنّهـا لـم تعـد تسـتطيع أن تـرى
والديهـا وتزورهمـا بعـد أن كانـت تقـوم بزيارتهما في كل إجـازة ،كما كان والداها يزورانها باسـتمرار.
وذكـرت أ ّن والدهـا فـي حالـة ذهـول وبأنّه غيـر مصدق لمـا يحدث وأشـارت على لسـانه بأنّه يقول:
«أحـس انـه كذب».
ّ
ويذكـر أبـو المهـرة ،وهـو قطـري متـز ّوج مـن بحرين ّية ،أنّـه كان يصطحـب زوجتـه لزيارة أهلهـا م ّرة
أو م ّرتيـن كل شـهر .ولك ّنهـا لـم تذهـب إلـى زيـارة أهلها منـذ أربعة أشـهر ،نتيجة لخوفـه أال يتمكّن
مـن اسـتعاده أبنائـه بعد سـفرهم .ارتبط هذا الخـوف بتجربته السـابقة في إعادة أهلـه إلى الدوحة
بعـد إعلان الحصـار ،فعندمـا ذهـب إلحضارهـم إلـى قطـر رفضـوا أن تسـافر زوجتـه .وبعـد معاناة،
وإحضـار أوراق ثبوتيـة لزواجـه ،اسـتطاع اصطحـاب زوجتـه وأبنائـه والعـودة بهـم لقطـر .وقـد ذكـر
ذلـك بقولـه« :قبـل الحصـار ،كنـت أودي زوجتي والعيال وأرجع كل شـهر وم ّرات مرتين في الشـهر،
اآلن لنـا أربـع شـهور مـا رحنـا ،هـم راحـوا أنـا رجعتهـم ألن داي ًمـا يسـألون مـن الـزوج وأنـا أكـون
خايـف يمسـكون العيال».
وتتشـارك أسـرة مختلطـة أخـرى فـي معانـاة الـزوج القطري التـي سـبقت ،إذ تواجه أم جاسـم ،وهي
سـيّدة قطريـة متز ّوجـة مـن بحرينـي ،صعوبـة فـي زيـارة أهـل الـزوج .يأتـي ذلـك نتيجـة المخاوف
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لمـا يمكـن أن يترت ّـب علـى هـذه الزيـارة ،وأبرزها عـدم تمكّـن زوجها وأبنائهـا من العـودة إلى قطر
وخوفهـا مـن عـدم العيـش معهـم ،فقالـت« :ك ّنـا نتزاور في الشـهر مـن م ّرتين إلـى أربع مـرات ،أما
علي وعلى األسـرة جمي ًعا ألنّ اإلحسـاس أنّه ما نقدر نشـوفهم مشـكلة
اآلن فلا نسـتطيع وهـذا أثّـر ّ
كبيـرة بالنسـبة لنـا .نخـاف نـروح ،لو رحنـا راح يمسـكونا وما نقدر نرجـع؛ ولو راح زوجـي وأوالدي
يمكـن مـا يرجعـون قطـر ،وهذه مصيبـة ألن ما أقـدر أعيـش بدونهم».
األسـر بعض التبعـات المترتّبة علـى الحصار ،فقد أدى إلى تشـتّت
تتّضـح مـن السـرد السـابق ألوضاع َ
األسـر وعـدم إمكانيـة التالقـي مـع أفرادهـا بسـهولة .كان ذلـك نتيجـة اإلجـراءات التـي اتّبعتهـا دول
َ
الحصـار فيمـا يتعلـق بالتنقّـل وتواجـد القطرييـن علـى أراضيهـا .فقد أسـهمت طـول فترات السـفر،
واإلجـراءات المتّبعـة فـي مطـارات دول الحصـار والتعقيـدات المتع ّمـدة ،وارتفـاع التكلفـة الماديـة
األسـر والتأثيـر عليهـا من نـوا ٍح ع ّدة.
لهـذه الرحلات ،فـي تشـتّت هـذه َ

 ٢.١.٣الصراع بين أفراد األسرة

األسـر القطريـة أو المختلطـة وأقاربهـم فـي
نشـأت العديـد مـن المشـاكل والصراعـات بيـن أفـراد َ
دول الحصـار .وقـد كان إلعلام الحصـار دور فـي تأجيـج مشـاعر الضغينة والحساسـيات ،فلـم يقتصر
الخالف مع دول الحصار على المسـتوى السياسـي ،وإنّما سـعت دول الحصار – وشـكّل ذلك سـابقة
فـي الخالفـات السياسـية بيـن دول الخليـج – إلـى إقحـام الشـعوب فـي الخلاف ،وضـرب النسـيج
األسـر الخليجيـة عمـ ًدا وإصابتـه بالتصـ ّدع .وتوضـح نتائـج الدراسـة كيـف كان جيل
االجتماعـي بيـن َ
الشـباب هـو المتأث ّـر األكبـر .وأشـارت طالبـة قطريـة ٢١ ،سـنة ،لهـا أقـارب فـي المملكـة العربيـة
السـعودية إلـى أ ّن الحصـار أث ّـر علـى العالقـات علـى مسـتوى أفـراد جيلهـا ،فقـد سـاءت عالقتها مع
بنـات خالتهـا وصديقاتهـا بسـبب إسـاءتهن لدولة قطـر ،مما اضطرهـا للخروج مـن المجموعات على
برامـج التواصـل االجتماعي.
ومـن جهتهـا ،قالـت فاطمـة ،وهـي سـعودية األصـل متز ّوجـة من قطـري ولها أربـع أطفال ،بـأ ّن هذا
الوضـع واضطـراب العالقـات مـع األقرباء فـي دول الحصار ،اضطرهـا إلى االبتعاد عـن برامج التواصل
االجتماعـي وأوضحـت ذلـك بقولهـا« :تأثّـرت العالقـات تأثيـ ًرا كبيـ ًرا ألنّ إعالمهـم يقـدّ م لهم أشـياء
يضـم  ١٧أو  ٢٠ويمكن  ٣٠بنـت ،منهم بنـات عم وعمة
سـيئة عـن قطـر ،تخ ّيلـي إنتـي فـي قـروب ّ
وبنـات خـال وخالـة تالقينهم ضـد قطر ،اضطريـت أحـذف كل القروبات».
خصوصـا إذا كان
تؤث ّـر الحساسـيات والمشـاحنات بين أفراد األسـرة سـل ًبا على تماسـك وتالحم األسـرة،
ً
األسـر إلـى التد ّخـل لضبـط األمور والحـرص على
األطـراف مندفعيـن .ولذلـك اضطـر الكبـار فـي بعـض َ
عـدم تط ّورهـا بيـن أفـراد األسـرة الواحـدة .هذا ما أشـار اليه أبـو أحمد ،وهـو أحـد األزواج البحرينيين،
األسـري :فـي األول صـار مشـاحنات مـع أوالد عمـي وأهلي عن
بقولـه« :الحصـار أثّـر علـى التماسـك َ
أي
طريـق الواتـس أب ) (WhatsAppوالتويتـر ) ،(Twitterبعدهـا كبـار العيلـة تدخلـوا وقالـوا ال نريـد ّ
مشـاحنات والزم يكـون فـي قوانيـن فـي القروبـات وأنّ النـاس تحافـظ علـى بعـض .فـي األ ّول ،صـار
مشـاحنة مـع عديلـي لغايـة ما الكبـار تدخلـوا وهـدّ وا الموضوع».

26

األســر فـى قـطــر
ت�أثير الحصار على
َ

وأشـارت إحـدى المبحوثـات فـي المجموعة البؤريـة إلى أ ّن موقـف دول الحصار سـيؤ ّدي إلى تفكّك
األسـر الخليجيـة قائلـة« :دول الحصـار جعلوا العائلات الخليجية تتفـكّك رغ ًما عنهم».
َ
وتؤكّـد علـى ذلـك إحـدى القطريـات المتز ّوجـة من إماراتـي ،فقد تدهـورت عالقتها الزوجيـة بقولها:
«قبـل الحصـار ،كانـت حياتـي مسـتقرة جـدً ا جـدً ا ولدينا أهداف مسـتقبلية مشـتركة وحـب صادق،
وعنـد حـدوث أي مشـكلة كانـت هنـاك تنـازالت بقناعـة تامـة .ولكـن بعـد الحصـار تأثّـرت عالقتي
بزوجـي كثيـ ًرا وبـدأ يكـ ّرر كلمـة الطلاق» .فكما نـرى أ ّن بعـض العالقات الزوجية سـاءت ،ممـا يؤث ّر
بال ّ
شـك على اسـتقرار األسـرة وتماسـكها.

 ٣.١.٣ضعف التواصل بين أفراد األسرة
لقـد أ ّدى حصـار قطـر إلـى الحـ ّد مـن التواصـل بيـن أفـراد األسـرة .وأشـار العديـد مـن المبحوثيـن
والمبحوثـات إلـى محدوديـة التواصـل مـع أقاربهـم بعـد حصار قطـر واقتصـاره على برنامـج الواتس
آب ) (WhatsAppأو المكالمـات الهاتفيـة المقتضبـة خوفًـا من القوانين التي اسـتحدثتها دول الحصار
ضـد المتعاطفيـن مـع دولـة قطـر .وأشـار بعـض المبحوثيـن إلـى أ ّن بعـض األهـل فـي دول الحصـار
الخليجيـة ال يـر ّدون علـى مكالمـات أقاربهـم مـن قطـر بـل إ ّن عـد ًدا منهم قـد خرج مـن مجموعات
الواتـس آب ) ،(WhatsAppفانخفضـت بالتالـي وتيـرة االتّصـاالت بينهـم إلـى حـد كبير .وذكـرت أيضً ا
قـل بصورة كبيرة
إحـدى المبحوثـات فـي المجموعـات البؤرية إلـى أ ّن الكالم مع أهلهـا في البحرين ّ
مـن الطرفيـن قائلـة« :أصبح األهل فـي البحرين يخافـون يتكلمون وأصبحنا نتج ّنـب الحديث معهم
ويتج ّنبـون الحديـث معنا».
وأكّـد المبحوثـون فـي المقابلات المتع ّمقـة علـى نتائـج المجموعـات البؤريـة فـي أ ّن االتصـاالت
حرصـا على عـدم حدوث مناوشـات
أصبحـت قليلـة بعـد الحصـار واقتصـرت علـى حـاالت الضـرورةً ،
ألي عقوبات بسـبب القوانين التي سـ ّنتها دول
بيـن أفـراد األسـرة مـن ناحيـة ،وتج ّن ًبا لتع ّرض األقـارب ّ
الحصـار .وفـي هـذا الموضوع ،قالت إحـدى المبحوثات القطريـات التي كانت متز ّوجة من سـعودي
ولهـا  6أبنـاء« :االتّصـال صـار قليـل ومـا ن ّتصـل إال للضـرورة ونسـلّم عليهـم ،ألن كنـا بندخـل فـي
صـراع مـع األسـرة وتكـون فيـه مشـكالت ،ول ّما ن ّتصـل عليهم نكـون ملتزمين أن نسـأل عـن حالتهم
وصحتهـم بـس ،ونختصـر فـي الـكالم ألنّهـم أيضً ـا يخافـون ألن التلفونـات مراقبـة» .وقد حـدا األمر
ببعـض األقـارب مـن دول الحصـار أن يتواصلـوا مـع أقاربهـم فـي قطـر بعـد الحصـار من أرقـام لدول
أخـرى ،وأشـارت احـدى المبحوثـات السـعوديات المتز ّوجـة مـن قطـري بـأ ّن أحـد أعمامهـا يتواصـل
معهـا مـن رقـم بريطانـي ألنّـه ال يسـتطيع التواصـل مـن رقـم سـعودي؛ ويعـود ذلـك لخشـيتهم من
قوانيـن وإجـراءات دولهـم لمـن يتعاطـف مـع قطر.
يتجسـد فـي حالـة أبـو العنـود الـذي يجـد صعوبـة فـي التواصل مع
ومـن ضمـن معانـاة البعـض مـا ّ
أبنائـه الذيـن يعيشـون مـع طليقتـه فـي البحريـن وعـدم تمكّنه مـن التواصل بصـوره كافية بالنسـبة
لـه ،إذ إ ّن تواصلـه معهـم يقتصـر علـى التليفونـات وبرنامج سـكايب ) (Skypeوهذا الوضـع ال يريحه
قائل:
كأب يرغـب فـي االطمئنـان علـى أبنائـه بشـكل دائـم مـن جميع النواحـي .وقـد ع ّبر عن ذلـك ً
أحس
«أتواصـل عـن طريـق التليفونـات والسـكايب ) (Skypeوطب ًعا هذا ال يكفي ألن ما شـوفهم وال ّ
فيهـم وال أعـرف إيـش ياكلون وإيش يشـربون».
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األسـر المتضـ ّررة مـن عـدم قدرتهـا علـى التواصـل مـع أقاربهـا مـن كبـار السـن الذيـن كانوا
وتعانـي َ
يقومـون بزيارتهـم مـ ّرة فـي الشـهر على األقل فـي دول الحصـار لتقديـم الرعاية لهم ،والذيـن يتعذّر
األسـر غيـر قـادرة علـى السـفر إليهـم بسـبب
قدومهـم لقطـر بسـبب حالتهـم الصحيـة  .فأصبحـت َ
العقبـات التـي وضعتهـا دول الحصـار ،كتصاريـح السـفر وسـاعات السـفر الطويلـة .وقد شـ ّخصت أم
مريـم ،متز ّوجـة مـن بحرينـي ،ذلك بقولها« :المشـكلة أنّ جـدي وجدّ تي من أمي فـي البحرين وهم
أي طريقـة ،وهذا
كبـار فـي السـن،الزم نـروح لهـم علـى األقـل في الشـهر مـ ّرة لكن اآلن مـا عندنـا ّ
أثّـر علينـا كثيـ ًرا جـدً ا ألنّهم كبـار في السـن ومحتاجيـن رعايـة وعناية».
وقـد حـال الحصـار أيضً ـا دون مشـاركة األهـل واألقـارب فـي المناسـبات االجتماعيـة وأداء االلتزامات
والواجبـات االجتماعيـة نحـو أهلهـم وأقاربهـم فـي دول الحصـار ،خوفًـا مـن المشـاكل الناتجـة
عـن اإلجـراءات التـي قـد تتّبعهـا دول الحصـار معهـم .وعبّـرت إحـدى المبحوثـات البحرينيـات فـي
المجموعـات البؤريـة عـن ذلـك قائلـة« :هنـاك مناسـبات لـم نسـتطع الذهـاب إليهـا مثـل حـاالت
الـزواج والوفـاة ،وأصبحنـا نتج ّنـب الذهاب إلـى هناك ألنّنا ال ندري ما الذي سـيصيبنا من مشـاكل».
وقـد أكّـدت سـ ّيدة سـعودية متز ّوجـة مـن قطـري علـى ذلـك فقـد كانـت تقـوم بزيـارة أهلهـا فـي
المناسـبات واألعيـاد قبـل الحصـار لكنهـا حاليًـا ال تقوم بذلـك ،فقالت« :كنـت أزور أهلي فـي األعياد
داي ًمـا لكـن بعـد الحصـار مـا قـدرت أسـافر ،كانـوا داي ًمـا أهلي يجونـي قطر وانـا أروح لهـم لكن من
شـهر  ٣الماضـي مـا قـدرت أروح السـعودية».
إذن ،فقـد تسـ ّبب الحصـار فـي آثـار اجتماعية سـلبية متع ّددة انعكسـت بشـكل كبير علـى العالقات
األسـرية والقرابيـة بيـن أبنـاء دول الخليـج الذيـن تجمعهم عالقـات وطيـدة وتقارب اجتماعـي كبير.
َ
األسـر واإلجـراءات ال ُمجحفة
فقـد أحـدث الحصـار خللاً فـي النسـيج االجتماعـي بعد تشـتّت شـمل َ
التـي قامـت بهـا دول الحصـار نحـو القطرييـن ونحـو أبنائهـا المتعاطفيـن مـع قطـر .كمـا تأث ّـرت
األسـرية بالخطـاب اإلعالمـي لـدول الحصـار والتجاهات دولهم نحـو قطر ،ما خلـق العديد
العالقـات َ
واألسـر واألقـارب وسـبّب نو ًعـا من الجفـاء والقطيعـة بينهـم ،وأث ّر على
مـن المشـاكل بيـن الزوجيـن َ
التواصـل بيـن األهـل الموجوديـن فـي دول الحصـار ودولـة قطـر .فقـد أقحـم الشـعب الخليجي في
خلاف سياسـي مبنـي علـى ا ّدعـاءات باطلة ،وقـد يتطلّـب ترميم هذه العالقـات وإعادتها إلى سـابق
عهدهـا وقتًـا طويلاً قد يسـتنزف العالقـات ويض ّرهـا أكثر.

 ٢.٣التحدّ يات النفسية
تعـ ّددت أوجـه التأثيـرات النفسـية علـى األسـر المتض ّررة ،إذ المسـت مختلـف أفراد األسـرة بدرجات
متفاوتـة ،وتتمثّـل في مـا يلي:

 ١.٢.٣الصدمة النفسية
األسـر عـن صدمتهـا النفسـية عنـد بـدء إعلان الحصـار ومـا ترتّـب عليـه مـن طـرد
ع ّبـرت بعـض َ
المواطنيـن القطرييـن مـن الـدول الخليجيـة الثلاث .وتذكـر إحدى األمهـات فى إحـدى المجموعات
البؤريـة صدمتهـا النفسـية قائلـة« :أنـا فـي صدمـة وال أصـدّ ق ما حدث ،أشـعر أنّني في حلم سـوف
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ينتهـي وأرى أسـرتي» .وع ّبـرت مبحوثـة أخـرى عـن صدمـة ولدهـا بالحصـار قائلـة« :لقـد انصـدم
ابنـي ،ال يسـتطيع النـوم ،يراقـب األخبـار ومـا يقال عن قطـر ،يتابع باسـتمرار كافة وسـائل التواصل
االجتماعـي متأثّـ ًرا جـدً ا بمـا يقولـه خالـه عـن قطر».

 ٢.٢.٣الخوف والقلق

األسـر عـن خوفهـا وقلقهـا نتيجـة تدمير العالقـات مع األسـر وفيمـا بينهـا ،فبعضها
ع ّبـرت كثيـر مـن َ
أعـرب عـن خوفه وقلقه على مسـتقبلهم ومسـتقبل أطفالهـم نتيجة هذه األزمة السياسـية و»الخوف
علـى األسـرة» .فقالـت إحـدى المبحوثـات« :دائ ًما خائفيـن من تفكّك األسـرة» ،وع ّبرت أخـرى قائلة:
«دائ ًمـا خائفيـن ومتوتريـن» .وقالـت أخرى« :بسـبب التهديـدات أصبحنا نخاف على أنفسـنا» ،فيما
ذكـرت أخـرى« :خـوف وقلق مسـتم ّر مـن عدم تمكّننـا من رؤية األهـل في دول الحصـار خاصة مع
تهديـد تلـك الـدول» .وتقـول إحداهـ ّن« :كانت أمـي قلقـة وال تنام وضغطهـا مرتفـع وحالتها صعبة
وكانـت تقـول لنـا مهما حـدث لن أتخلّـى عنكم».
وتحـ ّدث عـدد مـن المبحوثـات عـن خوفهـ ّن وقلقه ّن مـن المسـتقبل على وضعهـ ّن ووضـع أبنائهن.
فقالـت إحداهـن« :مـاذا سـيحدث غـدً ا؟» ،وذكرت مبحوثـة أخـرى« :ال أعرف كيف سـيكون الوضع،
هـل سـيكون التضحيـة بمسـتقبل أبنائنـا؟ (بمـا أ ّن ابنهـا يـدرس فـي مملكـة البحريـن وفـي السـنة
كل مـرة و ُيعطـى تصريح؟».
األخيـرة) هـل س ُيسـمح لـه ّ
وع ّبـرت مبحوثـة أخـرى عـن شـعورها بالتوت ّـر والخـوف من عـدم العـودة لدولـة قطر قائلة« :أشـعر
بالتوتـر والخـوف أال أسـتطيع العـودة لدولـة قطـر» .وقالت أخرى« :حالتي النفسـية صعبة ،أخشـى
إذا عـدت للسـعودية أن ال يسـمحوا لـي بالعـودة لدولـة قطـر» .وشـرحت أخـرى وضعهـا« :عشـت
وض ًعـا صع ًبـا ،شـعرت أننـي بيـن ناريـن بيـن أمـي وأبـي ،وكيـف سـوف أتـرك أمـي في قطـر ومتى
أسـتطيع أن أراها».
األسـر المقيمـة فـي قطر هـي مسـائل متعلقة بحمل جنسـية
وممـا يدعـو علـى الخـوف عنـد بعـض َ
خليجيـة مـن إحـدى دول الحصـار .فذكـرت إحـدى المبحوثـات فـى المجموعـات البؤريـة« :شـعرنا
أحـس
بالخـوف ألنّهـم أخبرونـا بأنـه
ّ
سـيتم سـحب جنسـيتنا إذا لـم نرجـع للبحريـن ،حتـى أنـا مـا ّ
باالنتمـاء للبحريـن» .وأشـارت أخـرى« :أنـا متعبـة ،أريـد الحصـول على تصريح ،عشـت فـي رمضان
بشـيء مـن القلـق وجـواز سـفري قد انتهـى» .وذكرت مبحوثـة« :أصبـت بالذعر بعد الحصار خشـية
أن يتـم تسـريحي مـن العمـل ألننـي بحرينية الجنسـية».
وبـدأت مظاهـر الخـوف والقلـق لـدى البعض تؤث ّـر على النـوم واألحلام ،فقالت إحـدى المبحوثات:
«حلمـت بـأنّ عمـي وأبنائـه عندنـا فـي منزلنـا ،لكن لـم نكن كذلـك هل يعقـل أنّنا وصلنـا إلى هذا
الحـد؟» ومنهـ ّن مـن عبّـرن عـن قلقهـن وخوفهن ومـا ترتّب عليـه من اإلدمـان على وسـائل التواصل
االجتماعـي قائلـة« :أصبحـت مدمنـة علـى وسـائل االجتماعي ،أول شـيء أقـوم به البحـث فيها عن
األخبـار» .وقالـت أخـرى« :نحـن متعبيـن جـدً ا ،ال نعـرف النـوم» ،وذكـرت مبحوثـة أن شـ ّدة القهـر
الـذي تشـعر بـه تجعـل األمـر أشـبه بحلـم وأبعد ما يكـون عـن الحقيقة.
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األسـر إلـى تج ّنبهـم للحديـث مـع األهـل فـي دول الحصـار أو االقتصـار علـى
أشـار عـدد كبيـر مـن َ
األسـر« :إنّنا فقط نسـأل أهلنا هل أنتم بخير ،وبشـكل
الحديـث والسـؤال المقتضـب .فقالـت إحدى َ
ألي موضـوع ،فقـط سـؤال عن األحـوال» .وذكرت مبحوثـة« :عائلتي فـي البحرين
رسـمي ال نتطـ ّرق ّ
متحفّظـة ،ال يخوضـون فـي الـكالم عـن السياسـة وذلـك بسـبب خوفهـم مـن العقوبـات مـن قبـل
دولهم».
وذكـر بعـض المبحوثيـن خوفهـم مـن الحديث مع األهـل في إحـدى دول الحصار وتج ّنبهـم الحديث
مـع أهلهـم فـي دولـة قطـر خوفًـا عليهـم مـن قانـون التعاطـف الـذي أصدرتـه دول الحصـار علـى
األسـر إلـى أ ّن أهلهم أيضً ا باتـوا يخافون ويتج ّنبون الحديـث معهم ،فقالت
مواطنيهـا .وأشـارت بعض َ
أسـرة« :أصبـح التواصـل بيننا ً
قليل وأصبحـوا يتج ّنبون الحديـث معنا» .وع ّبرت مبحوثـة أخرى قائلة:
«أصبحـت ال أتحـدّ ث مـع أخواتـي براحـة فـي المكالمـات السـابقة» .وتقـول أخـرى« :األسـرة فـي
البحريـن متعاطفيـن مـع قطـر لكنهـم خائفون مـن القـرارات األمنيـة فأصبحنا نخشـى الحديث مع
بعـض» .وأكّـدت َأسـر أخـرى حجـم األثر النفسـي الواقـع عليها نتيجة عـدم قدرتهم علـى التعبير عن
مشـاعرهم خوفًـا من العقـاب تب ًعـا لقانون منـع التعاطف.

 ٣.٢.٣مشاعر الحزن واألسى
وصفـت بعـض المبحوثـات شـعوره ّن بالحـزن واألسـى نتيجـة مـا آلت إليـه األمـور ،فقالـت إحداها:
«نشـعر بالحـزن فالحصـار تسـ ّبب فـي فقـدان إبنـي لوظيفته فـي طيران الخليـج“ ،وقالـت مبحوثة:
«إبنـي يبكـي رغـم كبـر سـنه ألنّه ال يسـتطيع المجيء لنـا في دولة قطـر» .وقالت إحـدى الزوجات
مـن المملكـة العربيـة السـعودية« :أبكـي مـرا ًرا وتكـرا ًرا ألنّنـي ال أسـتطيع حضـور زواج أخوتـي،
بالرغـم مـن أنهـم أ ّجلـوا حفـل الـزواج للشـتاء لتنفـكّ األزمـة ،ومـا أعرف ايش أسـوي».

 ٤.٢.٣تناقض المشاعر
األسـر تناقض/تضارب مشـاعرهم نحـو أهلهم ،فتح ّدثـت امرأة
كان مـن أبـرز مـا طرحتـه بعض هـذه َ
إماراتيـة ،متز ّوجـة مـن قطـري ،عـن عالقتها بأخيها في إمـارة أبو ظبي .فذكرت مدى تض ّررها شـخص ًيا
وتضـ ّرر أطفالهـا نتيجـة سـلوك شـقيقها وعدوانـه اللفظـي عليهم (وكانـت تبكي بحرقة شـديدة) ،وما
ترت ّـب جـ ّراء هـذا العـدوان علـى أطفالهـا وسـؤالهم لهـا عنـه وطلبهـا منهـم تجاهـل أي إسـاءة مـن
األسـر عـن تأثيـر فصـل األطفـال عـن أحـد
شـقيقها عليهـم وعـدم الـر ّد عليـه .كمـا تح ّدثـت بعـض َ
الوالديـن ،حيـث ذكـرت إحـدى األمهـات أنّهـا لم تـرى ابنتها مـن ذوي اإلعاقـة في البحريـن منذ بدء
األزمـة ،كمـا أ ّن إبنهـا الـذي يحمـل الجنسـية القطريـة لـم يعد قـاد ًرا على رؤيـة والده فـي البحرين.
وذكـرت أسـرة أخـرى بـأ ّن مشـاعر أبنائهـا تغ ّيـرت بشـكل سـلبي تجـاه أخوالهـم فـي دولـة االمـارات
العربيـة المتحـدة« ،األمـر الـذي أثّـر علينـا نفسـ ًيا» ،وقالـت مبحوثـة أخـرى« :أشـعر بالخجـل عنـد
مقابلة صديقاتي القطريات بسـبب جنسـيتي السـعودية وبسـبب كالم السـعوديين عن قطر» .وقد
األسـر أمـ ًرا ت ّم االعتيـاد عليه ،حيث قالـت إحدى المبحوثات« :أشـعر
أصبـح الحصـار بالنسـبة لبعض َ
باالعتيـاد علـى الحصـار» .وعـن الشـعور بالقهـر واالنزعـاج ،ع ّبـرت إحـدى المبحوثات عن مشـاعرها
قائلـة« :نشـعر بالقهـر واالنزعاج ،أصبحـت المعانـاة أكبر».
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 ٥.٢.٣فقدان اإلحساس باألمن واألمان
األسـر في هذه األزمة بفقدان اإلحسـاس باألمن واألمان .فذكرت إحدى المبحوثات:
شـعرت كثير من َ
أي لحظة سـوف يمنعوني
«لقـد أصبحـت سـجينة ،ال أشـعر باألمـان فـي البحريـن ،أشـعر أنني فـي ّ
مـن الرجـوع لدولـة قطر» ،وع ّبـرت أخرى قائلة« :زوجي منكسـر قلبه ألنّني لم أقـم بزيارة البحرين
منـذ بـدء الحصـار علـى دولـة قطر ،ونفسـيتي تعبـت ألنّ هنـاك الكثير مـن المناسـبات العائلية لم
أحضرهـا مثـل زفـاف أختـي وبنت خالتـي وأنا معتادة علـى حضور مناسـباتنا العائلية باسـتمرار ،أنا
مضحيـة ألجل زوجي».
وأشـارت مبحوثـة« :أشـعر باألمـان هنـا أكثر من السـعودية ،وعائلتي في السـعودية يتسـاءلون هل
بعـد الحصـار مـازال فـي أمـن وأمـان ،وأنـا دائ ًمـا أقول لهـم أّنّنا بخيـر» .وع ّبـرت مبحوثـة أخرى عن
إحساسـها بالسـجن قائلـة« :أشـعر أنّنـي مسـجونة ،كنـا نوينـا السـفر إلـى هذه الـدول ألهلنـا ،اآلن
أصبـح مـن الصعـب علينـا الذهـاب إليها وأصبحت غيـر آمنة» ،وقالـت أخرى« :هناك ضغط نفسـي
وحالتـي النفسـية صعبـة فأنـا خائفـة أن أذهـب وال أعود إلـى قطر».

 ٦.٢.٣المعاناة النفسية
األسـر إلـى معاناتها لرؤية وزيـارة أقاربهم وأهلهم فـي دول الحصـار .فقالت مبحوثة:
أشـارت إحـدى َ
«حـدّ دوا لنـا الخـط السـاخن ،يجـب االتصـال عليـه للحصـول علـى موافقـة لزيـارة األسـرة هنـاك،
أنـت ال تعـرف مـن الشـخص الـذي يـر ّد علـى هـذا الخـط؛ ويضـاف إلى ذلـك السـفر غير المباشـر،
ومنـع الخطـوط الجويـة القطريـة مـن السـفر لهـا ،علينـا اسـتخدام طيـران أخـرى وخـط سـفر غير
مباشـر» .وتح ّدثـت أسـرة أخـرى عـن خبراتهـا فـي السـفر للبحريـن لرؤيـة ذويهـا ،قائلـة« :لـم تكـن
األسـر إلـى تجربتهـا فـي
خبـرة سـيئة رغـم أنّهـا رحلـة غيـر مباشـرة» .فـي المقابـل ،أشـارت إحـدى َ
السـفر للبحريـن لرؤيـة أسـرتها قائلـة« :كانـت تجربـة سـيئة وسـوء معاملـة بعـض الموظفيـن فـي
المطـار وعـدم إحسـاس باألمان».
وناقـش البعـض تأثيـرات الحصـار علـى المسـ ّنين ،فذكـرت إحـدى المبحوثـات واقعـة عنـد الحـدود
البريـة بيـن قطـر والمملكـة العربيـة السـعودية ،فعندمـا جـاءت والـدة زوجـة أخيهـا السـعودية
الجنسـية مـن السـعودية لزيـارة ابنتهـا المريضـة ،طلبـت السـلطات السـعودية مـن األم المسـ ّنة أن
تنـزل مـن السـيارة وتتركهـا فـي الجمـارك؛ ولكـن تد ّخـل زوج ابنتهـا للسـماح للسـيارة بالدخـول هـو
مـا حـال دون نـزول المسـ ّنة من السـيارة .وقالت سـ ّيدة مسـ ّنة أخـرى« :أنا امرأة مسـ ّنة فـكان األمر
متع ًبـا للغايـة ،بناتـي يخافـون أن يأتـوا ليـس لديهـم القـدرة ومعـي ولـد وحيـد وهـو مريـض فـي
اإلنعـاش ،بطاقتـه انتهـت ولـم يتـم تجديدهـا».
ع ّبـرت مبحوثـة عـن معاناتهـا قائلـة »:إنّنـا متعبون نفسـ ًيا للغاية ،مثال أنـا لم أتمكّن مـن رؤية ابني
يتـم الـر ّد عليه للآن» .وذكرت
سـوى مـرة واحـدة وهـو ال يسـتطيع أن يأتـي ،يحتـاج لتصريـح ولـم ّ
مبحوثـة أخـرى« :أنـا أ ّم ألربـع أوالد وبنـت مـن ذوي اإلعاقـة؛ فـي األسـبوع األول مـن الحصـار في
شـهر رمضـان الكريـم ،طُلـب منـا الخـروج خلال أسـبوعين مـن البحرين» .وأشـارت مبحوثـة أخرى
قائلـة« :أوالدي مواليـد الدوحـة ال يعرفـون البحريـن إال عنـد تجديـد الجـوازات» .ويتبيّـن لنـا مـن
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االقتبـاس السـابق أ ّن بعـض األسـر مـن حاملـي جنسـيات دول الحصـار المقيميـن في قطر يشـعرون
باالنتمـاء لهـا أكثـر مـن بلدهـم األم ،وت ُعتبر جنسـياتهم مجرد وثائق سـفر ،وما يدعوهـم للخوف هو
أن يتـم اسـتدعاءهم للعـودة للعيـش فـي بلـد لم يعتـادوا عليه.

 ٧.٢.٣اإلساءة النفسية عبر وسائل التواصل االجتماعي
تح ّدثـت بعـض المبحوثـات فـى المجموعـات البؤريـة عن اإلسـاءة النفسـية التـي يتع ّرض لهـا األبناء
مـن أقاربهـم مـن دول الحصـار ،فذكـرت إحداهن« :أخـي يبعث ألبنائي رسـائل تسـيء لدولة قطر».
وأشـارت مبحوثـة أخـرى أنّـه بسـبب اإلسـاءة النفسـية والحساسـيات التـي نشـأت «غـادر أبنائـي
المجموعـات علـى بعض وسـائل التواصل االجتماعي التي يسـتخدمونها» ليس فقط بسـبب اإلسـاءة
النفسـية عبـر تلـك الوسـائل لكـن أيضً ـا بسـبب االسـتفزاز الـذي يسـ ّببه مـا يكتـب فيهـا» .وذكـر أبو
ناصـر أحـد المبحوثيـن القطرييـن «أبنائـي كانـوا يواجهون بعض المشـكالت ويسـمعون عـن أفعال
قامـت بهـا المملكـة ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة تجاه قطـر ،أشـبهها كاأللعـاب االلكترونية،
وكلهـا تؤثّـر على األطفـال وعلى األسـرة».

 ٣.٣التحدّ يات التعليمية
األسـر المختلطـة أو حاملي جنسـيات دول الحصار يشـعرون
أوضـح تحليـل المحتـوى للمقابلات أ ّن َ
بشـكل عـام باألمـان فـي دولـة قطـر بمـا يتعلـق بحصـول أبنائهـم علـى التعليـم وعـدم توقّفهم عن
اسـتكمال دراسـتهم فـي المراحـل التعليميـة المختلفـة .وأكّـدوا أن إدارة التعليـم فـي وزارة التعليـم
ألي إجـراءات مماثلـة ،أو إقصـاء ألبنائهـم مـن التعليـم .بـل أكّـدوا أ ّن
والتعليـم العالـي لـم تع ّرضهـم ّ
أبنائهـم يعاملـون معاملـة عاديـة وحسـنة بنفـس المسـتوى السـابق ،وأ ّن التربويين فـي المدارس لم
ألي موقـف يمكـن أن يعتبـر إسـاءة لهـم ،أو يؤثـر علـى تعليمهم.
يع ّرضوهـم ّ
وعلـى الرغـم مـن أ ّن الطلاب فـي قطـر مـن جميـع الجنسـيات يتمتّعـون ببيئة دراسـية آمنـة ،إال أ ّن
طلاب المراحـل الجامعيـة ممن كانوا يسـتكملون تعليمهم في إحدى دول الحصـار هم من يواجهون
الصعوبـات والتح ّديـات األكبـر .فـدول الحصـار اضط ّرتهـم للعـودة لقطـر ،ممـا يعنـي انقطاعهـم عن
التعليـم ووضعهـم فـي وضـع حـرج وصعـب ،فهـم غيـر قادريـن حتـى علـى أخـذ إثبـات باسـتكمال
موادهـم الدراسـية مـن أجـل معادلتهـا فـي جامعات أخـرى ،وهذا ما يتركهـم أمام مسـتقبل مجهول.

 ١.٣.٣الشعور اآلمن في مدارس قطر
تكـ ّررت مـن المبحوثـات نفس العبـارات المؤكدة على الشـعور باألمن في قطر وفي مـدارس قطر ،وأ ّن
ألي عقبات أو مشـاكل فـي المدارس .فذكرت أم فهد إحـدى الزوجات البحرينيات
أبنائهـن لـم يتع ّرضوا ّ
وأم هلا ،وهـي قطريـة متز ّوجـة مـن بحرينـي ،أ ّن الحصـار لـم يؤث ّر علـى أبنائهم ألنهـم مازالـوا صغا ًرا
ويدرسـون فـي قطـر .و أكّـدت هيـا إحـدى المبحوثـات وهي طالبـة بقولهـا« :التعليم مـا أثّـر علينا أنا
وأخوتـي ألنّنـا قطريـون» .وتتّفـق معهـن أم عبداللـه وهـي سـيّدة سـعودية متز ّوجـة من قطـري« :في
التعليـم مـا فـي تأثّـر على بنتـي ألنّها قطريـة» .وقالت قطريـة أخرى متز ّوجـة من بحرينـي« :لم يؤثّر
الحصـار علـى تعليـم أبنائـي ألنّ الدولـة متكفّلـة بهم ،وما فـي جديد على دولـة قطر».
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ولكـن أبـو ناصـر ،وهـو قطـري ،أبـدى قلقـه مـن تعلّـم أبنائـه الكـذب واأللفـاظ غيـر الالئقـة مـن
المدرسـة« :نو ّجـه األطفـال بتعليمهـم عـدم الكـذب ،وإذا سـمعوا شـيء فـي المدرسـة مـا يـردون
علـى أحـد .أعتقـد أنّ الحصـار كان لـه دور إيجابـي في التصدّ ي للشـائعات ،لك ّنه سـلبي ألنّه يع ّرض
أبناءنـا لعـدم التواصـل وتعلّـم عـدم صلـة الرحـم» .وذكـر فهـد وهو سـعودي مـن أم قطريـة «جواز
أي جهة
ولـدي منتهـي لكـن فـي قطـر محد سـألني عن شـيء ،وال قالوا لي شـيء فـي المدرسـة ،أو ّ
أخـرى ،ألنّ المدرسـة متف ّهمـة وضعـي جدً ا».

 ٤.٣التحدّ يات الصحية
نتناول في هذا القسم اآلثار الصحية والتربوية للحصار من خالل عدة عناصر:

 ١.٤.٣الشعور بالصدمة
وخصوصـا عند
قـد يوثـر الشـعور بالخـوف والقلـق علـى صحـة الفـرد وقـد يـؤدي إلـى حالة نفسـية
ً
سـماع أخبـار صادمـة كحصـار بالده وعـدم قدرته على السـفر للقاء أسـرته كما تبيّن لنا في ما سـبق.
فذكـرت إحـدى الزوجـات وهـي سـ ّيدة بحرينيـة« :انصدمـت ،مـا أقـدر أفكـر ،دايمـا متوتـرة وأفكر
وظل
دايمـا شـلون أشـوف أهلـي» .وقالـت حصـة وهـي قطريـة« :انصدمـت ألنّـه كان غير متوقـعّ ،
جر ًحـا عميقًـا فـي قلـب كل قطـري» .وع ّبـرت أم عبداللـه وهي سـعودية متز ّوجـة من قطـري قائلة:
«أنـا مصدومـة ومتوتـرة وخائفـة ،مـا أعـرف إيش بيصيـر ،أبكي باسـتمرار».

 ٢.٤.٣التأثير المادي على تكاليف الصحة
انـدرج التأثيـر المـا ّدي علـى تكاليـف الصحـة ضمـن تداعيـات الحصـار .فذكـر أبـو العنـود أحـد
علـي ماد ًيا ،دفعت أموال كثيرة عشـان
المبحوثيـن القطرييـن والمتـز ّوج مـن بحرينيـة« :الحصار أثّر ّ
علـي أن أدفـع كل شـيء ،ألنّنـي دفعت
العيـال ،قبـل السـفارة تدفـع التكاليـف الصحيـة ،اليـوم الّ ،
كل شـيء مـن جيبـي فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،واآلن غادرتهـا ،وتضـ ّررت كثيـ ًرا ،وأن
أعيـد برنامجـي فـي الدكتـوراه ،ولسـه ما لقيـت قبول فـي الجامعات ،بمعنى آخر خسـرت دراسـتي
وتكلفـت ماد ًيا».
وممـا ال ّ
كل هـذه العوامـل مـن خـوف وقلـق وحـزن تؤث ّر سـل ًبا على الصحة الجسـمية
شـك فيـه أ ّن ّ
والنفسـية لألفـراد وتسـاهم فـي زيـادة حجـم الضغـوط عليهـا .وذلـك مـا دفـع البعـض مـن األسـر
المختصيـن ،فقد قام بعض األفراد بزيارة أطباء نفسـيين لمسـاعدتهم
المختلطـة إلـى طلب مسـاعدة
ّ
فـي التغلـب علـى الضغـوط النفسـية وتخطيهـا  .في هـذا الصـدد ،ذكر قطري متـز ّوج مـن بحرينية:
«أنـا مـا زرت الطبيـب النفسـي ،بـس أختـي زارتـه» ،وذكـرت مبحوثة أ ّن زوجهـا بدأ يتابـع حالته مع
طبيب نفسـي.

 ٣.٤.٣كبار السن ورعايتهم الصحية
ذكـرت إحـدى المبحوثـات القطريـات أ ّن أسـرتها تع ّرضـت ألذى نتيجـة عـدم قدرتهـم علـى التواصل
مـع الجـ ّد والجـ ّدة الكبار في السـن ألّنّهما يعيشـون في المملكة العربية السـعودية ،وأسـرتها تشـعر
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برعـب كبيـر علـى صحتهمـا ،ومـن سـيقوم برعايتهمـا ،فقـد كانـوا مـن قبـل يداومـون علـى زيارتهما
ورعايتهمـا ،وتعتبـر عـدم الرعايـة لهذيـن المسـ ّنين مشـكلة كبيرة في األسـرة.
كانـت أكثـر العبـارات تكـرا ًرا تلـك المتّصلـة بعـدم التواصـل مـع كبـار السـن ،وخاصـة الخـوف مـن
فقدانهـم وعـدم القـدرة علـى زيارتهـم .ولقـد تكـ ّررت هـذه العبـارات فـي جميـع المقابلات .فعلى
سـبيل المثـال قالـت إحـدى المبحوثـات« :عندنـا رعـب ،خاصـة أنّ جـدي وجدتـي كبـار في السـن،
ووالدتـي فـي حالـة قلـق دائـم ،وتريـد رؤيتهم واالطمئنـان عليهم ،وال تعـرف ما ذا تفعـل» .وقالت
سـ ّيدة سـعودية متز ّوجـة مـن قطـري« :أهلـي كلّهم في السـعودية ،أبـوي وأمي كبار في السـن ،وما
أحـس أنّنـي أتدهـور مـن كثـر التفكيـر بأهلـي» .وذكـرت قطريـة متز ّوجة
عنـدي أقـارب فـي قطـرّ ،
ألي شـخص أو مـرض ،ال نسـتطيع زيارتهم .جـدّ ة العيال
أي حـادث وفـاة ّ
مـن بحرينـي« :لـو حصـل ّ
كبيـرة فـي السـن ،ومـا تقدر تسـافر بسـبب صحتهـا ،وقلنا نشـوفها فـي مسـقط» .وأورد فهـد ،وهو
علـي نفسـ ًيا وصح ًيـا وأنا متضايـق ،دائ ًما أفكـر في أهلي،
سـعودي مـن أ ّم قطريـة ،أ ّن «الحصـار أثّـر ّ
وفـي والـدي كبيـر السـن ،إذا حصـل لـه أي شـيء كيف أقـدر أشـوفه ،أو أزوره».
يتب ّيـن لنـا أ ّن الحصـار أصبـح عائقًـا أمـام رعايـة األسـر ألفرادهـا من كبار السـن ممن يعيـش في دول
الحصـار ،ويشـكل هـذا الوضـع ضغطًا نفسـيًا على األبنـاء الذين يقدمـون هذه الرعاية كما يؤثر سـلبًا
على صحة كبار السـن الجسـدية والنفسـية.

 ٥.٣اآلثار المترتّبة على رفاه الطفل
فيمـا يتعلـق بالتح ّديـات التـي تواجـه رفـاه الطفـل ،قمنـا بتعييـن المواضيـع التاليـة :خطـر السـفر،
التعليـم فـي المـدارس ،وأثـر شـبكات التواصـل االجتماعـي ،والتحصيـل التعليمـي واالسـتمرارية،
باإلضافـة إلـى العالقـة الزوجيـة.

 ١.٥.٣خطر السفر
يواجـه األطفـال ،فـي مناطـق الصـراع أو الحرب ،مخاطر عـدة أثناء السـفر تتعلق بالسلامة والحماية
والخـوف وإمكانيـة التعـ ّرض للصدمـات .وبالرغـم مـن أ ّن حصـار قطـر ليـس حربًـا عسـكرية إال أ ّن
المواطنيـن القطرييـن وغيرهـم مـن مواطنـي دول الحصـار المقيميـن في قطـر ،بمن فيهـم األطفال،
يخشـون السـفر إلـى هذه الدول .وكشـفت المقابلات أ ّن معظم اآلبـاء واأل ّمهات ممـن لديهم أطفال
ذكـروا أ ّن أطفالهـم مـا زالـوا يريدون السـفر لزيـارة عائالتهـم في دول الحصـار ،ولك ّن بعـض األطفال
أي مـن هـذه الـدول ،حتى لـو كان لديهـم أقرباء من الدرجـة األولى
أصبحـوا ال يريـدون السـفر إلـى ّ
هنـاك ،ألنّهـم يخشـون مـن مواجهـة مشـاكل علـى الحـدود تمنعهـم مـن العـودة إلـى قطـر .وقـال
آخـرون أ ّن أطفالهـم بـدأوا يسـتهجنون مـا قامـت بـه الـدول ال ُمحاصـرة لقطـر لذلك فهـم ال يرغبون
بالسـفر إليهـا بعد اآلن.
وقـد حـدث هـذا لعـدد مـن األشـخاص مـن بينهم أم راشـد ،قطريـة ،ذكـرت أ ّن «اإلمـارات سـ ّببوا لنا
مشـاكل لقطر والشـيخ تميم» ،وتر ّدد كلمة «كلنا تميم المجد» .وذكرت قطرية مطلقة من بحريني
أ ّن جـواز السـفر هـو الوثيقـة الرسـمية التي تمكّن أي أحد من السـفر ،لكنه أصبح اآلن سـج ًنا ،فحرية
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التنقـل التـي كانـت مكفولـة لهم أصبحت منعدمة بسـبب الحصـار .وع ّددت أم جاسـم مجموعة من
المخـاوف والمشـكالت التـي تواجهها فيمـا يتعلق بأبنائها وباسـتكمال تعليمهم وضـرورة توفّر أوراق
ثبوتيـة ،فقالـت  »:الحصـار أثّـر علـى أوالدي كثير ألنّهـم خايفيـن ألن جوازاتهم انتهـت و ماعندهم
جـوازات جديـدة وال يقدرون يسـافرون السـعودية علشـان التجديد ،وهذه مشـكلة كبيرة بالنسـبة
وخصوصـا الصغـار فـي المدارس ،السـنة هذه دخلوا لكن السـنة الجايـة الزم يكون عندهم
ألوالدي
ً
جـوزات علشـان المدرسـة تطلـب أوراق ثبوتيـة ».وأعربـت أم جاسـم عـن خوفها الشـديد من إبعاد
أبنائهـا عنهـا قسـ ًرا ،فقالـت« :هـذه مشـكلة تواجهنـي جـدً ا وداي ًمـا خايفـة علـى أوالدي إن أبوهـم
يأخذهـم السـعودية مـن غيـر ماعـرف ألن أبوهـم موجود فـي قطر ،و قـال ما يروح السـعودية من
غيرهـم ،مـن حقـه أن يسـافر ويأخـذ االوالد ،بـس أنـا داي ًمـا أقـول لالوالد ال تسـمعوا كالمـه يكذب
عليكـم و يقـول لكـم إلـي يـروح معي فسـحة او نزهة يـوم يأخذكم مـن غير علمـي .الزم تخبروني
قبـل مـا تعملـوا أي شـي .داي ًمـا أسـال عليهـم ألن أخـاف يجـي يأخذهـم مـن المدرسـة أو يكـذب
عليهـم .وطب ًعـا هـذا أثّـر عليهـم كثيـر ونفسـياتهم تعبانـة وداي ًمـا خايفيـن ومتوتريـن وأنـا داي ًمـا
خايفـة عليهـم .حتـى أصحـاب أوالدي جاتهم رسـالة من السـعودية أن الزم يرجعون السـعودية بس
للحيـن ماجـات رسـالة ألوالدي و داي ًمـا أسـالهم جاتكـم رسـالة وال ال ،هـذا خوف شـديد وما نعرف
نعمـل إيـش .داي ًمـا أقـول ألوالدي ال تخافـون قطـر موجـودة وإن شـاء الله مـا تكـون عندكم هوية
مـا فـي مشـكله أهـم شـي مـا ترجعـون السـعودية وداي ًمـا أتصـل عليهـم وأشـوفهم لو في أي شـي
حصـل لهـم» .ومثـل هـذه الظـروف تضع األطفـال تحت ضغوط نفسـية كبيـرة ،فهم يبقون مشـتّتين
بيـن رغبـات والديهـم وقرارتهـم ،ممـا قـد يضعهـم أمام خيـارات صعبة مـن أجل رضـا والديهم.
ومـن المسـائل األخـرى التـي طرحـت هـي طـول سـاعات االنتظار فـي المطار بسـبب طـول وتعقيد
اإلجـراءات ،ممـا يسـبّب التعـب واإلرهـاق لألطفـال وعائالتهـم أثنـاء السـفر .فذكـر أبـو مهـرة ،وهـو
قطـري متـز ّوج مـن بحرينيـة ،أنّـه كان ألطفالهـم نصيـب مـن هـذا التعـب ،فسـرد لنـا« :لمـا وصلت
صـف على جنـب .صفّيت على جنـب وتميت أنتظـر ،اعملوا لي تفتيش يسـألوني
البحريـن قالولـي ّ
إيـش أعمـل وسـبب الزيـارة وقلتلهـم زوجتـي وعيالي فـي البحرين وفـي النهاية دخلونـي وقعدت
فـي البحريـن  4أيـام ورجعـت بس رحلة الرجـوع بعد قصة .يـوم راجعين أنا وزوجتـي من البحرين
قالـوا لـي في المطار أسـافر انـا وعيالي بس زوجتي ما تسـافر وطلبوا مني إثبات الزواج .العسـكري
ص ّعـب األمـور وكان باقـي علـى الطيـارة سـاعتين ،وانـا ماعنـدي إثبـات زواج ألن ما فكـرت أن راح
يطلبونهـا منـي .فكلمـت أم زوجتـي وقلتلهـا لـو عنـدك نسـخة مـن إثبـات الـزواج أو أي ورقـة ألن
داي ًمـا يكـون عندهـا أوراق .المهم لقت الورقة وأرسـلتها لي على الواتـس آب ) ،(WhatsAppورحت
للعسـكري وقلـت لـه هـذه ورقـة الـزواج .الحمداللـه ركبنـا الطيارة بـس كانـت متعبة جـدً ا ،قريب
 9ساعات».
مثـل هـذه التعقيـدات دعـت الكثير من األسـر لٌ عـادة النظر في السـفر لـدول الحصار تج ّن ًبا للمشـقة.
فقـال مبحـوث قطـري متـز ّوج مـن بحرينية« :قبـل الحصـار كنـت أروح أودي زوجتي والعيـال وأرجع
كل شـهر ومـرات م ّرتيـن فـي الشـهر؛ اآلن لنـا  4شـهور مـا رحنـا .هـم راحـو أنـا رجعتهـم ألن داي ًمـا
يسـألون مـن الـزوج و أنـا بكـون خايف أن يمسـكوا العيال» .أمـا أم هال قطرية ومتز ّوجـة من بحريني
فقالـت« :أحـاول أفهـم بناتـي أن في يـوم راح ينرفع الحصار ونرجع نسـافر على البحرين والسـعودية
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بـس هـم داخلهـم خـوف شـديد أن لـو سـافروا مـا يقـدرون يرجعـون .أفكـر ان أسـافر في حالـة رفع
الحصـار بـس بروحـي ،بناتـي مـا راح أوديهـم ألن أخـاف أن ما يرجعـون معي».
وعـدم القـدرة علـى السـفر مـن بعـد تعـ ّود األبنـاء علـى زيـارة أهلهـم بشـكل دائـم لـه واقع سـلبي
علـى األبنـاء ،حيـث قـال أبـو عبد اللـه ،وهو قطـري متز ّوج مـن بحرينيـة ،أ ّن أطفالـه دائ ًما يسـألونه
«لمـاذا ال نسـافر إلـى البحريـن ونحـن نفتقد أجدادنا ونبي نشـوفهم» .ويسـتكمل« :لـم أكن أعرف
مـاذا أقـول لهـم .وأثّـر الحصـار علـى األطفـال وايـد ،كنـا كل إجـازة نسـافر البحريـن لكـن مـن صار
الحصـار مـا سـافرنا .أول االيـام كان االطفـال يسـألون ليش مـا نـروح البحرين ألنهم يبون يشـوفون
أهلهـم وجدتهـم بـس مـا قدرنا نسـافر  .أخـدت العيال إلى مسـقط علشـان يغ ّيرون شـوية جو ألن
الزم أشـغلهم علشـان مـا يفكـرون فـى البحريـن وأنهـم ما راح يشـوفون اهلهـم قريـب» .ومن بين
المبحوثيـن سـعودي مـن أم قطريـة ومتـز ّوج مـن عمانيـة ،مولـود ومقيم فـي قطر ولكـن عائلته من
جانـب أبيـه تتواجـد فـي السـعودية ،فقال« :بـس عيالـى متأثّرين لما يسـمعون السـعودية ،يقولون
مـا يبـون يروحـون السـعودية ،وهـذا لألسـف يؤثّـر علـى تفكيـر الطفـل وعلـى انطباعـه عـن البلـد
والنـاس اللـي فيها».
وفـي إحـدى المناقشـات التـي أجريـت مـع مجموعـة النقاش البؤريـة المك ّونـة من مجموعـة أ ّمهات،
قالـت قطريـة متز ّوجـة مـن إماراتي»:كانـوا يقولـون اسـتحالة أن نذهـب إلى هـذه الـدول أو ألهلنا،
نحـب إذا كان مـن دول الحصـار لـن نتـز ّوج مـن هـذه الـدول» .وقالـت
حتـى الـزواج ولـو كان بمـن ّ
قطريـة متز ّوجـة مـن بحريني عـن أطفالها« :أوالدي هنـا ،اعتدنا على الدوحة ال نريـد الذهاب منها».
وخصوصـا إذا كان األطفـال غيـر قطرييـن ويحملـون
مـن الواضـح أ ّن فـي سـفر األطفـال مخاطـرة،
ً
جنسـية إحـدى دول الحصـار .إذ أنّـه مـن الممكـن أن يُحتجزوا فـي دولهم في حال سـفرهم إليها وال
يُسـمح لهـم بالعـودة لقطـر ،وفقًـا لمـا تح ّدثت عنه أم هلا« :أن لو سـافروا أطفالها إلـى البحرين ما
يرجعـون» .ويضـاف إلـى ما سـبق تعب السـفر والخوف مـن احتجاز أحد أفراد األسـرة فـي حال كان
مـن جنسـية إحـدى دول الحصـار ،كما حدث ألبـو مهرة.

 ٢.٥.٣التن ّمر في المدارس
قـد يتعـ ّرض األطفـال أحيانـا للتن ّمـر من قبل األقـران في المدرسـة نتيجـة انتمائهـم او ارتباطهم ،بأي
شـكل مـن األشـكال ،بإحـدى دول الحصـار ،فقـد ذكـرت سـيّدة بحرينيـة متز ّوجـة مـن قطـري أنّهـا
تواصـل إخبـار أطفالهـا« :ال تخلـون شـي يؤثـر فيكـم أو فـي دراسـتكم» .وب ّين أبـو ناصر تأث ّـر أوالده
بالتعليقـات التـي يسـمعونها عـن الحصـار .فـي حيـن أكّـدت حصـة ،وهـي قطريـة ،أ ّن أبنـاء أخيهـا
الذيـن يدرسـون فـي مـدارس أجنبيـة تك ّونـت لديهـم بعـض ردود األفعال السـلبية عنـد رؤيتهم لعلم
إحـدى دول الحصـار .وأعـرب المبحوثـون عـن قلقهـم مـن أن تتحـ ّول البيئـة المدرسـية لبيئـة غيـر
صح ّيـة نتيجـة لألحـداث وتأث ّـر األطفـال بهـا وبمـا يسـمعون عنها.
وتؤثـر هـذه القضايـا علـى التطـ ّور التعليمـي للطفـل ووضعه في المدرسـة .وت ُبيّـن لنـا المقابالت أ ّن
الحصـار قـد سـاهم فـي إنتـاج إشـكاليات وقضايـا جديـدة لألطفـال في المـدارس ،قـد يكون لهـا أثر
علـى اإلنجـاز األكاديمـي للطفـل وتنميتـه علـى المـدى الطويـل ،وهـي تح ّديـات جديـدة أمـام اآلباء
والمعلميـن يتو ّجـب التعامـل معها.
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 ٣.٥.٣تأثير شبكات التواصل االجتماعية
تلعـب شـبكات التواصـل االجتماعي فـي يومنا الحالـي دو ًرا كبي ًرا نتيجة لسـهولة وصـول الجميع لها،
بمـن فيهـم األطفـال ،وبالتالـي يسـهل تأث ّرهـم بمـا يسـمعون ويـرون فتتولّد لديهـم انطباعات سـيئة
عـن دول الحصـار .وأكّـد أبـو ابراهيـم علـى هذا الوضـع بقوله« :بعض أفـراد العائلة تأثّـر بإعالم دول
الحصـار ،وصـدّ ق بعـض ما ينشـره ،فبعـد نقاش م ّرة أو م ّرتيـن عبر الواتـس آب ) ،(WhatsAppأوقفنا
بعدهـا طـرح أي موضـوع لـه عالقة بالشـأن السياسـي عمو ًمـا ،حفاظًا على طيـب العالقة».
خصوصـا علـى األطفـال ،ألنّ األطفال
وقـال أبـو ناصـر« :األمـور تغ ّيـرت بشـكل كبيـر على األسـرة و
ً
يجلسـون مـع الكبـار ومـ ّرات الكبار يقولون أشـياء ويغلطون في الـكالم ويؤثّر عليهم في نفسـيتهم
وهـذا نتيجـة مـا يسـمعونه مـن التواصـل االجتماعـي .ويقـوم الطفـل يتلفـظ بالـكالم مثال مـا راح
نـروح السـعودية واإلمـارات ،ويؤثـر ذلـك فـي نفسـية الطفـل ومشـكلة صـارت عندنـا فـي األسـرة.
تنحل يو ًمـا ما؛ في
دورنـا أن نو ّعـي الطفـل وأن نقـول لهـم ال يغلطـون وال يسـوون وأن األمـور راح ّ
المدرسـة أيضً ـا يواجهـون هذه المشـكلة ويسـمعون إيش سـ ّوت السـعودية وإيش سـ ّوت اإلمارات
مثـل األلعـاب اإللكترونيـة ،صـار فـي حـرب بيـن السـعودية وقطـر ،وكلهـا أشـياء تؤثر علـى الطفل
وعلى األسـرة».
وقالـت أم عبـد اللـه ،وهـي سـعودية متز ّوجـة مـن قطـري ،أ ّن ابنتهـا تأث ّـرت كثي ًرا بسـبب الحصـار ألنًها
وخصوصا أ ّن زفاف خالتها سـيكون في غضون أشـهر قليلة وهي
اعتـادت أن تـرى أجدادهـا بشـكل دائم،
ً
ترغـب بحضـوره .كمـا بـدأت ابنتهـا في فهـم ماهية الحصـار وما قامـت به المملكـة العربية السـعودية
تجـاه قطـر .فـي بعض األحيان ،تقـوم ابنتها بتشـغيل أغا ًن قطرية وتغ ّنـي ،ولك ّنها توقف تشـغيلها عندما
تـرى والدتهـا .ولكـن أم عبـد اللـه تقـول لهـا« :ال تزعلين إن شـاء الله األمور بتكـون طيبة».
وذكـرت مبحوثـة قطريـة متز ّوجـة مـن إماراتـي أ ّن زوجهـا اضطـر لتـرك عائلتـه منـذ إعلان الحصار،
فمكـث فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة لمـدة خمسـة أشـهر ،مـا ولّـد مشـاعر سـلبية لـدى
أطفالهـا وصفتهـا بقولهـا« :تأثّـروا كثي ًرا بسـبب غيـاب أبيهم فترة  ٥شـهور ،وابنتـي الصغيرة أصبحت
قلقـة جـدً ا بسـبب غيـاب أبيهـا ودائ ًمـا تـر ّدد« :اإلمـارات سـ ّببوا لنـا مشـاكل لقطـر والشـيخ تميم»،
وتـر ّدد كلمـة «كلنـا تميـم المجـد» وزاد تعلّقهـا فيني».
مـن الواضـح بـأ ّن وسـائل وشـبكات التواصـل االجتماعـي قـد أث ّـرت علـى آراء األطفـال وتص ّوراتهـم
ومشـاعرهم حيـال البلـدان المحاصـرة ،وولّـدت لديهم مشـاعر سـلبية وعدوانيـة نتيجة كل ما ينشـر
عـن قطـر وتأثيـر الحصـار على أسـرهم.

 ٤.٥.٣التحصيل العلمي واالستمرارية
تصـ ّدرت الشـواغل الرئيسـية للوالديـن فـي ظـل الحصـار قضيـة التحصيـل التعليمـي لألبنـاء للعـام
القـادم ،وال سـيّما بالنسـبة للمـرأة القطريـة المتز ّوجـة مـن أحـد مواطنـي دول الحصـار .فقـد ذكرت
إحـدى األ ّمهـات أ ّن جـوازات سـفر أطفالهـا الذيـن تتـراوح أعمارهم بين  15و 17سـنة ،سـتنتهي مدة
صالحيتهـا خلال هـذا العـام وال تعـرف مـا العمـل بالرغـم مـن أ ّن الجهـات التعليميـة فـي الوقـت
الراهـن ال تسـألها عـن األوراق الثبوتيـة ولك ّنهـا خائفـة مـن طلبها في السـنة القادمة خاصـة أ ّن ابنها
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مقبـل علـى اختبـارات الثانويـة العامـة .وأوضحـت أم أخـرى أنّهـا ال تهتـ ّم إذا تـ ّم سـحب جـوازات
سـفر أطفالهـا« :البحرينيـون والسـعوديون واإلماراتيـون الذيـن ال يريـدون العـودة يسـحبون منهـم
الجنسـية ويطلبـون تسـليم الجـوازات ،ال نريـد أن نذهـب وليأخـذوا الجـوازات».
ذكـر سـعودي متـز ّوج ومقيـم فـي قطـر« :جـواز ولـدي منتهي ،لكـن ما في حد سـألني عن أي شـي
وال قالـوا لـى أي حاجـة فـى المدرسـة او أي جهـة اخرى .المدرسـة عارفة وضعي وما سـألوني ،وهنا
فـى قطـر متفهميـن جـدا الوضـع» .ومـن الـوارد أنّـه تـم التغاضـي عن هـذه المسـألة فـي المدارس
لهـذا العـام ،ولكـن هنـاك احتماليـة أن يتـم طلب جوازات سـفر األطفـال واألوراق الثبوتيـة في العام
القـادم ،ممـا يدعـو لقلـق الوالدين مـن عرقلة مسـيرة أبنائهـم التعليمية.
أمـا أم هالـة ،وهـي سـ ّيدة قطريـة متز ّوجـة مـن بحرينـي ولهـا  7بنات وولد ،قـد انتهت مـدة صالحية
جوازاتهـم جميعهـم ،فقـد ذكـرت« :األبناء تأثّروا ألنّهم ال يسـتطيعون أن يسـافروا لتجديـد الجوازات
وال لزيـارة أهلهـم فـي السـعودية ،بـس داي ًمـا يقولـون أن قطـر بلدهـم وأنهـم مـا بيطلعـون منها و
طب ًعـا هـذا يؤثـر عليهـم ألنّ بناتـي يحبـون قطـر ومولودين هنـا ،حتى زوجـي مولود ومـن زمان هنا
فـي قطر».
وتواجـه أم جاسـم المشـكلة ذاتهـا مـع أطفالهـا ،وهي سـ ّيدة قطرية متز ّوجـة من سـعودي ،فأطفالها
ال يسـتطيعون السـفر لتجديـد جـوازات سـفرهم فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،وهـذا األمـر لـم
يشـكّل أي مشـكلة لهـم فـي المدرسـة هـذا العام ،ولكنـه قد يكون مشـكلة للعـام الدراسـي المقبل.
وتح ّدثـت عـن وضعهـا قائلـة« :الحصـار أثّر علـى أوالدي كثيـ ًرا ألنّهم خايفيـن ألن جوازاتهـم انتهت
ومـا عندهـم جـوازات جديـدة وال يقـدرون يسـافرون السـعودية علشـان التجديـد .وهذه مشـكلة
خصوصـا الصغـار فـي المـدارس؛ السـنة هـذه دخلـوا لكـن السـنة الجاية
كبيـرة بالنسـبة ألوالدي و
ً
الزم يكـون عندهـم جـوزات علشـان المدرسـه تطلـب أوراق ثبوتية».
هـذه المسـألة تزعـج وتقلـق معظم األمهـات القطريـات المتز ّوجات من أحـد مواطنـي دول الحصار.
وتـزداد الحالـة سـو ًءا بالنسـبة لألبنـاء فـوق سـن  18سـنة الذيـن يدرسـون فـي إحـدى دول الحصـار
واضطـروا إلـى إيقـاف تعليمهـم والعـودة إلـى قطـر .وخلال المناقشـة التـي أجريـت مـع مجموعـة
النقـاش البؤريـة مـن األمهـات ،قالـت إحداهـن أنّهـا تخشـى أن تعـود ابنتهـا إلـى اإلمـارات أل ّن لديها
منحـة دراسـية وال يوجـد فيهـا أي ضمـان لسلامتها ورفاهيتهـا .وقالـت أ ّم أخـرى إ ّن ابنهـا طُـرِد مـن
الجامعـة فـي اإلمـارات نتيجـة للحصـار .ويشـكل هـذا الوضـع تهديـ ًدا للشـباب الذيـن يدرسـون فـي
إحـدى هـذه الـدول ،فهـم ،عند العودة إلـى قطر ،ال يعرفون كيفيـة متابعة هذه المسـألة وما الواجب
فعلـه  .وتعتبـر هـذه المسـألة من المسـائل الهامة التـي يجب أن تسـترعي اهتمام الجهـات المعنية،
خصوصـا وأ ّن بعـض هـؤالء الطلبـة قـد اجتـاز نصـف المرحلـة الجامعيـة أو علـى وشـك التخ ّرج.
ً

 ٦.٣العالقات الزوجية
كان للحصـار أثـر علـى كل مـا يتعلـق باألسـرة بما فـي ذلك العالقـات الزوجيـة ،ما قد يكون لـه تأثير
مباشـر علـى األطفـال .وفـي معظـم المقابلات والمناقشـات التـي أجريـت فـي مجموعـات النقـاش
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البؤريـة ،كانـت العالقـات الزوجيـة بيـن الزوجيـن تتّسـم بالدعـم واللطـف والتف ّهـم .إال أ ّن بعـض
العالقـات والروابـط الزوجيـة تأث ّرت بشـكل سـلبي وكادت أن تنتهي بالطالق .وذكـرت مبحوثة قطرية
أي حديث ،يقـول لي زوجي
متز ّوجـة مـن إماراتـي« :نعـم ،زوجي أصبـح عصب ًيا جدً ا ومشـ ّت ًتا .وعند ّ
األسـر تضـ ّرروا ،وبدأ يكـ ّرر كلمة الطالق .عند مناقشـة أي موضوع بسـبب الحصار،
هنـاك كثيـر من َ
زوجـي ينزعـج .وخلال غيـاب زوجـي لمـدة  ٥شـهور ،لـم أتوقـع أن يكـون هنـاك انقطـاع ،حيـث
انقطـع عـن االتصـال هاتف ًيا طوال المدة ،وعند اتصاله كان أسـلوبه اسـتفزاز ًيا معـي» ،ولكنها تؤكد:
«كنـت كثيـرة االسـتغفار ومؤمنـة بـأنّ مـا كتبـه اللـه لـي هـو خيـر ،وعلـى يقيـن أننا سـوف ننتصر
علـى دول الحصـار ،وكانـت نظرتـي مسـتقبلية وأصبحـت شـخصيتي قويـة» .ويتب ّيـن لنا أنّـه بالرغم
مـن األضـرار التـي لحقـت بالعالقـات الزوجيـة إال أ ّن بعـض األزواج تمكن مـن التغلب علـى الجانب
السـلبي وبـدأ ينظـر لألمور بشـكل أكثـر إيجابية.
أمـا أبـو العنـود ،وهـو قطـري طليـق لبحرينيـة ،لـه فتاتـان ،وتعيـش طليقتـه فـي البحريـن معهمـا .
كانـت عالقتـه جيـدة بطليقتـه ،ولكـن منـذ الحصـار ،تغيّـرت طبيعـة التواصـل بينهمـا ولـم تعـد كما
كانـت .ويخشـى أال يسـتطيع أن يـرى بناتـه لعدم وجود سـفارة قطريـة في البحرين .وقـال« :عالقتي
مـع طليقتـي ط ّيبـة بـس صـارت بعيـدة ومـا أقـدر أتواصـل معهـا مثـل لمـا كانـت فـى قطـر .هـى
انسـانة متعلّمـة ومتف ّهمـة بـس صـار بعـد الحصـار مـا فـى سـفارة فـى البحريـن تحمينـي وممكـن
تقـول أنّ البنـات مـا يسـافرون معـاي إلـى قطـر وفـى هـذه الحالـة اليوجـد مـن يحمينـي وهـذي
مشـكلة صـارت بعـد الحصار».
مثـال علـى ذلـك شـيخة ،مبحوثـة
وأوضـح آخـرون أ ّن عالقتهـم بأزواجهـم جيّـدة وداعمـة .ونذكـر ً
سـعودية متز ّوجـة مـن قطـري ،فقد قالـت« :زوجي واقف معي في المشـكلة هـذه وداي ًما يقول لي
تُفـ َرج قريـب .مـا حصلـت أي مشـاحنات مـع زوجي» .وأكّـدت أم مريم ،وهـي قطريـة متز ّوجة من
بحرينـي أ ّن زوجهـا يدعمهـا .أمـا أبـو عبـد اللـه ،قطـري متـز ّوج مـن بحرينية ،فقـد قال« :مـن ناحية
زوجتـي عالقتنـا طيبـة وأمورنـا زينـة بـس هي مشـتاقة تشـوف أهلها».
وأوضـح معظـم المبحوثـون أ ّن أزواجهـم يدعمونهـم عندمـا يشـعرون باالكتئـاب والخـوف لعـدم
معرفتهـم متـى سـيتمكنون مـن رؤيـة عائالتهـم .إال أ ّن مجـرد فكـرة المـرء بأنّـه ال يسـمح لـه برؤيـة
عائلتـه مزعجـة وتشـعره بأنّـه مسـجون وال يملك حريّـة التنقل ،والبد لهـذا أن ينعكس علـى أألطفال
وقـد يكـون لـه تأثيـر سـلبي علـى صحتهـم وتعليمهـم علـى المـدى الطويل.

 ٧.٣التأثير المادي
أمـا اآلثـار الماليـة فارتبطـت بارتفـاع تكاليـف السـفر ،وصعوبـة التحويلات الماليـة لـدول الحصـار،
وتعطيـل اسـتثمارات القطرييـن ومنعهـم مـن التصـرف فـي ممتلكاتهـم .ففـي الواقـع ،زادت تكلفـة
السـفر منـذ اإلعلان عـن الحصـار أل ّن العديد مـن شـركات الطيـران ذات التكلفة المنخفضـة توقفت
عـن تسـيير رحالتهـا مـن قطـر وإليهـا ،وأصبحـت العائلات التي تسـافر من قطـر وإليها مجبـرة على
اسـتخدام خطوط طيران تم ّر عبر الكويت أو ُعمان من أجل الوصول للسـعودية واإلمارات والبحرين؛
أي مـن دول
وبالتالـي زادت تكلفـة التذاكـر وطـال وقـت السـفر .أمـا بالنسـبة لتحويـل األمـوال إلـى ّ
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الحصـار ،فقـد أصبـح يسـتغرق وقتًـا أطـول ممـا كان عليـه فـي السـابق .ويذكـر أبوعبدالله»:الحصار
أثّـر ماد ًيـا مـن ناحيـة التحويلات ألن صـارت فـي صعوبات فـي التحويـل ويأخذ وقـت طويل ،مب
مثـل قبـل الحصـار ،كان التحويـل عـن طريق أي بنك سـهل جدً ا وفـي نفس اليوم يسـتلمونه» .وقال
أبـو مهـرة الـذي يقـوم بتحويـل أمـوال إلـى عائلته فـي البحريـن »:الحصار أثّـر ماد ًيا فـي التحويالت
إلـى البحريـن .كان فـي صعوبـة فـي التحويـل ألن البنـوك البحرينيـة ال تسـتقبل مـن قطـر ،حتـى
صـار أن مـا يأخـذون فلـوس قطريـة فـي البحريـن وممنـوع اسـتعمال فلـوس قطريـة» .وأكّـدت أم
أمـوال مـن البحريـن ولكـن اآلن أصبـح اسـتالمها فـي قطـر يسـتغرق
ً
فهـد أ ّن والدهـا كان يرسـل لهـا
علـي ماد ًيـا ألن أبـوي كان يرسـل لي فلوس مـ ّرات لو محتاجة شـي ،بس
وقتًـا أطـول» .الحصـار أثّـر ّ
التحويـل صـار صعـب الحيـن .وكانـوا يرسـلون لي فلـوس وهدايـا بالبريد بـس اتص ّعبـت األمور».
وأشـار بعـض المبحوثيـن إلـى أنّهـم فقـدوا ممتلكاتهـم فـي دول الحصـار أو مبالـغ ماديـة كبيـرة
لالسـتثمار ،ممـا يعنـي تكب ّدهـم خسـائر ماليـة جسـيمة .وأكّـدت أم جاسـم« :الحصـار مـا أثّـر ماديًا
علـي ،بـس كانـت عنـدي فلـوس عنـد واحـد فـى اإلمـارات وكنـت بشـتري قطعـة أرض بـس بعـد
ّ
الحصـار ،راحـت الفلـوس ومـا رجع لي أي شـى وكان مبلغ كبيـر» .ويواجه األشـخاص الذين يملكون
أصـول فـي دول الحصـار صعوبـات فـي متابعتهـا أو التصـ ّرف فيهـا :فالبعـض قـد أنهـى دفـع بعـض
ً
األقسـاط المتلاك األصـول وال يعرفـون مصيرها اآلن وما إذا كان سـيتم اسـتكمال عملية الشـراء أم أ ّن
حـل األصـول معقّدة
مـا دفـع مـن مبالـغ لـن يعـود لهـم .فعملية تسـييل األمـوال أو االسـتثمارات أو ّ
ظل عدم قـدرة المسـتثمرين القطريين على
ويصعـب إتمامهـا فـي الحالـة الراهنـة مع الحصار وفـي ّ
مباشـرة العمليـة فـي دول الحصار.
أوضـح هـذا الفصـل وجهـات نظـر وآراء المشـاركين فـي الحصار ووصـف كيفيـة تأثيره على األسـرة.
فصلت هـذا األثر.
وقـد بـرزت قضايـا رئيسـية مـن المقابلات والمناقشـات الجماعيـة المركّـزة التـي ّ
األسـر تواجـه عقبـات جديدة لم تشـهدها من قبـل .إنّها قضية مروعـة ومزعجة
وأظهـرت النتائـج أ ّن َ
لألسـر التـي ال يعـرف بعضهـا كيفيـة التعامـل مـع التح ّديـات الناشـئة عـن الحصـار وقـد تـؤدي إلـى
َ
األسـرية .وسـيناقش الفصـل التالـي اآلثار
تفـكّك أسـري علـى المـدى الطويـل وتؤثـر علـى العالقـات َ
والتو ّجهـات المسـتقبلية نتيجـة للحصـار ومـا يمكـن تقديمـه مـن خدمـات لدعـم األسـر واألفـراد
المتضر ّر ين.
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الفصل الرابع :اآلثار واالتجاهات المستقبلية
تعتبـر حالـة حصـار قطـر مثـاالً علـى إحـدى األزمـات التي قد تعصـف بمختلـف الـدول .فاألزمة من
منظـور اجتماعـي ت ُفهـم علـى أنّهـا حـدث هـام أو سلسـلة مـن األحـداث التـي تـؤدي إلـى تغييرات
رئيسـية فـي حيـاة المتض ّرريـن .ويمكـن أن يُطلـق مصطلـح األزمـة علـى الكـوارث الطبيعيـة (مثـل
الفيضانـات ،والـزالزل ،واألعاصيـر ،وغيرهـا) واألحـداث المفتعلـة (مثـل الصراعـات ،ونـزوح السـكان،
والحـوادث الواسـعة النطـاق ،وغيرهـا) .وتفهـم الكارثـة علـى أنّهـا «اضطـراب شـديد ،بيئي ونفسـي،
يتجـاوز إلـى حـ ّد كبير قـدرة الفـرد علـى التكيّـف» ).(WHO, 2018
ويُعـزى أصـل نظرية األزمة ،في الدراسـة الكالسـيكية للينديمـان ،لردود فعل الحزن .وأنشـأ لينديمان
) (Lindemanne, 1944اإلطـار األساسـي لتحديـد األزمـات؛ والحـظ أ ّن الحزن الحاد هـو ر ّد فعل طبيعي
علـى حالـة أو حـدث يفضـي إلـى الحـزن ،وأشـار إلـى أ ّن ردود الفعـل هذه تتّسـم ببعـض الخصائص
التـي يبـدو أنها تشـكل متالزمة مختلفة وبارزة .واسـتخدم علماء الحقون ،مثـل جيرالد كابالن ،نظرية
لينديمـان كأسـاس لتطويـر ممارسـات التد ّخـل فـي األزمـات .وقـدم كابلان ) (Caplan,1964تعريفات
عـدة لمعنـى «األزمـة» ويؤكـد فيهـا علـى «أ ّن األزمـة تحـدث عندمـا يواجـه الشـخص مشـكلة يبـدو
لحل المشـكالت ،ما
حـل فـوري لهـا ،ويبـدو أنّه سـيصعب حلها باسـتخدام األسـاليب المعتادة ّ
أنّـه ال ّ
لحل المشـكلة .وفي
يتبعـه فتـرة مـن االضطـراب والتوتّـر يبـذل خاللها الفـرد العديد من المحـاوالت ّ
نهايـة المطـاف ،يتـ ّم تحقيـق نـوع من التك ّيـف والتوازن يمكن أن يترك الشـخص إما فـي حالة أفضل
أو أسـوأ منه قبـل األزمـة» ).(Poal, 1990: 123-124; Caplan, 1964
تجلّـى لنـا ،فـي حصـار قطر ،أ ّن األسـرة كوحـدة كانت المتضـ ّرر األكبر فـي األزمة الراهنـة .وأوضحت
األسـر يم ّر ،بسـبب الحصار،
لنـا النتائـج التـي ت ّمت مناقشـتها في الفصول السـابقة أ ّن عد ًدا كبي ًرا من َ
بالعديـد مـن األزمـات التـي قـد تكـون اجتماعيـة ،أو صحيـة ،أو تعليميـة ،أو مالية .ويسـتلزم الوضع
األسـر لمـا كانت عليه
محاولـة معالجتهـا والتصـ ّدي لهـا مـن خلال القيام ببرامـج تدخل إلعادة وضع َ
وتحسـين نوعيـة وجـودة الحياة لمن لحقـه الضرر.

 ١.٤تطبيق برامج التدخّالت
واألسـري والمجتمعـي فـي
تناولـت البحـوث بإسـهاب أهميـة التد ّخلات علـى المسـتوى الفـردي َ
حـاالت األزمـات .وتتعـ ّدد أشـكال التد ّخلات التي يمكـن تصنيفها إلى فئتين واسـعتين هما النفسـية
والنفسـية االجتماعيـة.
بـدل مـن المجتمـع ،مـع التركيـز علـى األشـخاص الذيـن يمكـن
ويركّـز النهـج النفسـي علـى األفـراد ً
وضعهـم فـي فئـة تشـخيصية .وفي هذه الفئة ،اسـتخدمت أنـواع مختلفة من التد ّخلات ،مثل تعزيز
المهـارات اإلدراكيـة والسـلوكية ،ولكـن هـذه األنمـاط أثبتـت فاعليتهـا علـى البالغين أكثـر منها على
األطفـال .ويمكـن تطبيـق ذلـك على المسـتوى الفردي وعلى المشـاركين المتأث ّرين بمشـاكل نفسـية
وردت اإلشـارة إليهـا في قسـم التح ّديـات الصحية والنفسـية.
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وتؤكـد التد ّخلات النفسـية االجتماعيـة علـى اسـترجاع أكبـر عـدد ممكن مـن الحاالت والسـلوكيات
التـي كانـت قائمـة قبـل الحصـار ،وإعـادة بنـاء الشـبكات المجتمعيـة التي تعـ ّزز الترابط بيـن الناس
وشـعورهم باألمـان وأنّهـم واقفـون علـى أرض صلبـة .ونحـن بحاجـة إلـى ربـط ثالثـة عوامـل بتنمية
األسـرية ،والخصائص
القـدرة علـى التك ّيـف لـدى المشـاركين وهـي :الخصائص الفرديـة ،والخصائـص َ
العامـة للنظـام االجتماعـي أو المجتمـع المحلـي .تلعـب جميع هـذه العوامل دو ًرا ها ًمـا في تصميم
برنامـج يل ّبي احتياجـات المتض ّرريـن ).(Analayti, 2012:9
األسـرية
ويتّصـل مفهـوم التد ّخـل المتعلـق بقـدرة األسـرة علـى التك ّيـف بشـكل أكبـر بالوظائـف َ
األسـري .ويُبنـى هـذا التد ّخـل علـى نظرية العلـوم االجتماعيـة والبحـوث المتعلقة
وتحـ ّدي التفـكك َ
بالضغـوط والتأقلـم والتك ّيـف .قـام الزاروس وفولكمـان ) (Lazarus & Folkman,1984بتطويـر نمـوذج
التقييـم المعرفـي للضغـوط والتأقلـم المرتكـز على الفـرد ،وهو نموذج متعـ ّدد المسـتويات ومتع ّدد
المعالجـات للتك ّيـف ،وكان لـه تأثيـر علـى نطاق واسـع .وتعامل الضغـوط باعتبارها مفهو ًمـا تفاعل ًيا،
يصـف السـلوكيات التكيفيّـة بيـن األشـخاص وبيئاتهـم ،وينطـوي علـى تقييـم االحتياجـات والفـرص.
وتهـدف التد ّخلات إلـى الحـ ّد مـن مسـتويات الضغـوط ،وتسـعى إلـى تحقيـق أفضـل تك ّيـف لفـرد
معيّـن فـي بيئـة معيّنـة ).(Lazarus, 1968; Lazarus & Folkman, 1984
وتشـتمل أبعاد قدرة األسـرة على التك ّيف على عمليات مثل التماسـك ،والمرونة ،واالتصال المفتوح،
حل المشـكالت ،وتأكيـد منظومة العقائد .كمـا أ ّن توافر المـوارد المجتمعية والتواصل
والقـدرة علـى ّ
مـع األسـرة ضروريـان لمسـاعدة األسـرة علـى التك ّيـف ،باإلضافـة لتوفيـر األمـن المالـي ،والمسـاعدة
العمليـة ،والدعـم االجتماعـي ،واإلحسـاس األساسـي بالترابـط مـن خلال شـبكات األقربـاء والصداقة
والجماعـات الدينية.
مهمل فـي التد ّخلات الراميـة إلى تعزيـز القدرة
وقـد أشـارت البحـوث إلـى أ ّن األسـرة كانـت مـور ًدا ً
علـى التك ّيـف لـدى األطفـال والبالغيـن .ومـن المهـم أن نـدرك أ ّن التد ّخلات الناجحة تعتمد بشـكلٍ
متسـا ٍو علـى مـوارد األسـرة وعلـى مهـارات االستشـاري الـذي يقـدم لهـا الدعـم ) .(Walsh, 1996ويتم
ضبـط الجهـود العالجيـة لتتلاءم مـع التح ّديـات الخاصـة بـكل أسـرة ويتـم تطويـع مـوارد األسـرة
األسـري على التعـاون بين
لمواجهتهـا ) .(Walsh, 1996ويشـجع نهـج ضبـط الجهـود العالجيـة للعلاج َ
أفـراد األسـرة ،بحيـث يمكّنهـم مـن بنـاء وتجديد مهـارات الدعـم المتبـادل وتعزيـز الثقة المشـتركة
بقدرتهـم علـى التأقلـم مـع الضغـوط )(Walsh, 1996
ونستعرض هنا أهم التدخالت الالزمة ،ومنها:
األسر من إدارة المواقف المح ّملة بالضغط.
• •تمكين َ
• •استحداث شبكات توفير الدعم.
األسر.
• •توفير المزيد من النظم التي من شأنها تعزيز الروابط المجتمعية التي فقدتها معظم َ
• •إنشـاء مجموعـات التعليـم النفسـي والمسـاعدة الذاتيـة المتعـدّ دة لألسـر لتعزيـز قدرتهـا على
التك ّيـف ،بحيـث توفـر هـذه المجموعـات معلومـات مفيـدة ،واسـتراتيجيات للتك ّيـف ،ودع ًمـا
لألسـر التـي تمـ ّر بأزمات.
اجتماع ًيـا َ
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• •تطبيـق الممارسـات االجتماعيـة القائمـة على اإلبـداع مثل االستشـارات الجماعيـة القائمة على
الفن العالجـي لألطفال.
• •توفيـر االستشـارة عبـر الهاتـف أوالخـط السـاخن أو االنترنـت التـي توفـر للعملاء المزيـد
مـن السـيطرة علـى العمليـة العالجيـة ،وتلقـي المسـاعدة الفوريـة ،وتضمـن المحافظـة علـى
الخصوصيـة.
لألسر واألفراد ما يلي:
وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تشمل برامج التدخالت َ
 برامـج الحـ ّد مـن الضغـوط ،وإعـادة ربـط ثقافتهـم وتقاليدهـم ،ومسـاعدتهم على اسـتعادة األملفـي المسـتقبل ،وإعـادة بنـاء الشـبكة االجتماعيـة ،وتنميـة احتـرام الـذات والثقـة بالنفـس ،وإنشـاء
شـبكة مـن العلاج والتثقيف النفسـي.
متخصصـة ،بمـا فـي ذلـك العلاج الجماعـي والمعالجـة النفسـية الفرديـة .وتعتبـر مشـاركة
 برامـجّ
األفـراد فـي عمليـة إعـادة التأهيل في المجتمـع مه ّمة لكونها تعطي األفراد شـعو ًرا بأنّهـم لم يعودوا
ضحايـا بـل فاعليـن فـي المجتمع .وتسـاعد المهـام التي تـوكل لألطفـال واليافعين على تنمية شـعور
صحـي بالتعميـر مـن الناحيتيـن العمليـة والنفسـية كما يسـهم قيامهم بـأدوار في المجتمـع المحلي
فـي زيـادة ثقتهـم واعتدادهم بأنفسـهم وتعزيز إعـادة تأهيلهـم ).(Walsh, 1996
سـوف تسـاعد مثـل برامج التدخالت هذه بشـكل كبير علـى تخطّي الكثير من التح ّديـات االجتماعية
األسـر بسـبب الحصـار ،وذلك لوجـود الدعـم الكافي من
والصحيـة النفسـية التـي تواجـه العديد من َ
مختلـف المؤسسـات ممـا يؤ َمل أن يُسـهم في سـرعة تخطّي األزمة.

 ٢.٤برنامج التدخّالت من أجل األطفال
بسـبب خصوصيـة وضـع األطفال وحساسـيته ،البد من عمـل برامج تدخالت خاصة بهم ،تتناسـب مع
احتياجاتهـم العمريـة والنفسـية .فيمـا يلي بعـض التد ّخالت المقترحـة التي ترتكز علـى نهج يتمحور
حـول األسـرة ويمكنهـا مـن الحـ ّد مـن اآلثـار المترت ّبـة علـى الحصـار ومسـاعدة األطفـال المتض ّررين
على اسـتعادة جـودة حياتهم.
 ١.٢.٤األماكـن اآلمنـة لألطفـال :توفّـر األماكـن اآلمنـة مزي ًجـا مـن حمايـة الطفـل ،والدعـم النفسـي
االجتماعـي ،والتعليـم فـي حـاالت الطـوارئ لمجموعـات مـن األطفـال .وقـد تشـتمل علـى أنشـطة
لألطفـال مـن مختلـف الفئـات العمريـة ،وتهـدف إلـى أن تكـون منابـر لحشـد وإشـراك المجتمعات
واألسـر.
المحلية َ
 ٢.٢.٤اآلليـات المجتمعيـة لحمايـة الطفـل :إشـراك المنظمات غير الحكومية لتيسـير تشـكيل لجان
رعايـة الطفـل ورصـد االسـتجابة والتثقيـف بشـأن المخاطر الناتجـة عن األزمات مثـل الحصار.
 ٣.٢.٤الدعـم المدرسـي :يشـتمل علـى دعـم الصحـة العقليـة والمسـاندة النفسـية االجتماعية .وقد
فصـول دراسـية داعمـة لألطفـال وتفاعلات مـع المد ّرسـين ،وأنشـطة تعبيريـة ،وضبطًـا غيـر
ً
تشـمل
وحلا للمنازعـات ،وإحـاالت لألطفـال الذيـن يحتاجـون إلـى مزيـد مـن الدعـم إلى
عنيـف لألطفـالً ،
جهـات توفيـر الدعم.
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وهنـاك أشـكال أخـرى للتد ّخلات قد تكـون ذات صلة أكبر باألطفـال المعنيين مثـل اللعب العالجي،
والعلاج بالفن ،والعالج باسـتخالص المعلومـات ،والعالج بلعـب األدوار ورواية القصة.

 ٣.٤دعم األسرة
يشـتمل دعـم األسـرة علـى خطـوات لتطويـر المهـارات الوالديـة ،مثـل مهـارات االتصـال ،واالنضباط
الالعنفـي ،والتنظيـم الذاتـي لزيـادة فهـم اآلبـاء لنمـ ّو األطفـال وإدارة الضغوط.

 ٤.٤اإلسعافات األ ّولية النفسية
يسـتوجب تقديـم خدمـات الدعم أثناء األزمات وبعدها ،مثل االسـتماع الداعـم ،وتقديم المعلومات،
ومسـاعدة النـاس علـى الوصول للخدمـات الالزمة ،وإدارة ردود الفعل الناجمة عـن الصدمة ،والرعاية
الذاتيـة ،والتنظيـم الذاتـي ،والعلاج النفسـي الـذي قـد يشـتمل علـى المعالجـة السـلوكية اإلدراكية،
والعالج النفسـي بيـن األفراد.
وتحتـاج التد ّخلات المذكـورة أعاله إلى مزيد من الدراسـة من أجل تنفيذها ،ولكن ال يسـعنا التع ّمق
فيهـا فـي هـذا البحـث .وهنـاك حاجـة إلـى إجـراء بحـوث أخـرى للتحقيـق فـي برامـج التد ّخلات
والتخطيـط لهـا فيمـا يتصـل بحالـة الحصار فـي قطر.
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الفصل الخامس :الخاتمة
ق ّدمـت هـذه الدراسـة نظـرة عـن كثـب للتح ّديـات والصراعـات اليوميـة التي نشـأت نتيجـة للحصار
األسـر التـي تعيـش فـي قطـر .وتبيّـن لنـا أ ّن آثـار هـذا الحصـار عميقـة وكبيـرة علـى
وتأثيرهـا علـى َ
األسـر ،فجوانـب الحيـاة االجتماعيـة والنفسـية والصحيـة والتعليميـة تواجـه تح ّديـات يتو ّجـب علـى
األسـر فـي حالـة صدمـة وتعانـي فـي مجـال
األسـر التصـ ّدي لهـا والتكيّـف معهـا .ومـا زالـت َ
هـذه َ
التك ّيـف والتعايـش مـع الوضـع الجديـد الـذي فرضـه عليهـا الحصـار قسـ ًرا ،وقـد تسـتغرق عمليـة
التكيّـف وقتًـا إليجـاد االسـتراتيجات المالئمـة لتحقيقهـا.
ومن بين التأثيرات السـلبية المباشـرة مسـألة تشـتّت األسـرة وعـدم رؤية األقارب وانقطـاع العالقات،
والتـي تتطلـب توفيـر العلاج والمشـورة لآلثـار النفسـية الناجمـة عنهـا علـى نحـ ٍو يراعـي حساسـية
الوضـع ،وهـو مـا قـد ال يتوفّـر دائ ًمـا كمـا قـد ال يتوفّـر التدريـب الثقافـي الكافـي لمق ّدمـي هـذه
األسـر تحديًـا ،نـرى أنهـا ال ّ
تنفك تثبـت حكمتهـا وقدرتها
الخدمـات .وفـي الوقـت الـذي تواجـه فيـه َ
علـى الصمـود وتسـتميت فـي محاوالتهـا علـى التك ّيـف واالعتمـاد على بعضهـا البعـض .وتوفّر بعض
المؤسسـات العديـد مـن أوجـه الدعـم ،كالدعـم المقـ ّدم مـن كيانـات مثـل اللجنـة الوطنيـة لحقوق
اإلنسـان أو الخـط السـاخن لمركـز الحمايـة والتأهيـل االجتماعـي «أمـان» ،الـذي يقـ ّدم وجهات نظر
الخبـراء لمـا هو ضـروري ومـا يمكـن عمله.
األسـر مشـكالت صحية/نفسـية بسـبب عـدم تمكّنهـا مـن رؤيـة عائالتهـا،
وفـي حيـن تواجـه بعـض َ
األسـر أعربـت بأن األمل
يواجـه البعـض اآلخـر تح ّديـات ماديـة أو تعليميـة يصعب معرفة مآلها .لكن َ
متمسـكة بالصبـر رغـم كل شـي .وتبقى بعـض األسـئلة دون إجابـات واضحة،
مـا زال يحدوهـا وأنّهـا ّ
األسـر على المـدى البعيد ،ما
إذ لـم تظهـر فـي األفـق بعـد معالم انتهـاء األزمـة وال أثر الحصـار على َ
يحتـاج إلـى مزيد مـن البحـث والتحقيق.
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