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خالل دراسة ملعهد البحوث االجتماعية بجامعة قطر حول أثر الحصار.. د. حسن السيد:

تحسن في األسواق املحلية وزيادة في اإليرادات
أعــلــن مــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 

ــر الـــحـــصـــار  ــ ــ ــة عـــــن نــــتــــائــــج دراســــــــــة (( أثـ ــيـ املـــســـحـ

عــلــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي واملـــالـــي فـــي قـــطـــر)) حيث 

ــتـــعـــرض الـــدكـــتـــور حـــســـن الـــســـيـــد مـــديـــر مــعــهــد  اسـ

الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة بـ 

الــدراســة التي شــددت على  جامعة قطر: توصيات 

ضــرورة أن تركز الحكومة جهودها على قطاعات 

ــعـــدات الــصــنــاعــيــة والــهــامــة لــرؤيــة قطر  الــبــنــاء واملـ

الوطنية االستراتيجية الى جانب اعطاء املزيد من 

االهتمام للشركات التي لم تستفد من ارتفاع السلع 

األســاســيــة لتعويض الــعــواقــب فــي الــســوق املحلي، 

واكد السيد انه يجب على صانعي السياسة النظر 

في قصص النجاح وكذلك التحديات للبناء على 

نقاط القوة واالبداع املوجودة في مجتمع األعمال 

فـــي قـــطـــر. وقـــــال يــجــب عــلــى صــانــعــي الــســيــاســات 

مواصلة البحث عــن طــرق لتعزيز مــرونــة األعــمــال 

للوصول الى مصادر االستيراد ووجهات التصدير 

وأيضا أكدت الدراسة انه على الحكومة ان تشجع 

االستجابة الفعلية لالستبيانات املستقبلية بني 

مجتمع األعـــمـــال والــتــحــقــيــق فــي أســبــاب اخــتــالف 

الشركات الصناعية والشركات املالية في نظرتهم 

للظروف املالية في البلد. 

وبينت نتائج الدراسة أن الشركات أظهرت صورة 

ــام ومــتــفــائــلــة بـــشـــأن املــســتــقــبــل  ايــجــابــيــة بــشــكــل عــ

وهناك بعض الشركات حققت ارباحا كما أوضحت 

النتائج أن هناك ازديــادا في الطلب على املنتجات 

املحلية بشكل كبير باستثناء قطاع البناء حيث 

ظل الطلب ضعيفا، وقد واجهت الشركات صعوبة 

جمة في سالسل التوريد والــقــدرة على االستيراد 

ــك فـــقـــد تــمــكــنــت مــن  ــ ــــع ذلـ والـــتـــصـــديـــر مــــن قـــطـــر ومـ

بــلــدان بديلة فــي فترة زمنية قصيرة  العثور على 

للغاية وكشفت الدراسة عن بعض اآلثار االيجابية 

للحصار تشمل تحسني األســـواق املحلية وزيــادة 

االيــرادات والوصول الى أســواق جديدة وقد بينت 

الدراسة أن هناك بعض التغييرات في بيئة األعمال 

وقــد كــان رأي الشركات املالية أكثر ايجابية حول 

تأثير الحصار مقارنة بالشركات الصناعية. 

ــر ادارة  ــديــ ــاجــــد األنــــــصــــــاري مــ الــــدكــــتــــور مــ وقـــــــال 

ــحــــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبــ ــيــــاســــات فـــــي مـــعـــهـــد الــ الــــســ

واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة بــجــامــعــة قــطــر ان معهد 

ــة املــســحــيــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــبـــحـــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــ

بــجــامــعــة قــطــر، وكــلــيــة االدارة واالقـــتـــصـــاد، قــامــوا 

بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال واألعمال الجراء 

مسح للشركات الصناعية واملالية في قطر حيث 

تـــم ســــؤال ١١٥ شــركــة مـــن الــقــطــاع الــصــنــاعــي و١٤ 

ــار األولــيــة واملستقرة  مــن الــقــطــاع املــالــى حـــول اآلثــ

لــلــحــصــار عــلــى عــمــلــهــم ونــظــرتــهــم الــــى املــســتــقــبــل 

والـــهـــدف مـــن ذلـــك هـــو الــحــصــول عــلــى تــقــيــيــم على 

مستوى الشركات لبيئة األعمال في قطر وأسواق 

الــعــمــل والـــتـــجـــارة والــلــوجــســتــيــات وكـــذلـــك ظـــروف 

التمويل واالستثمار خالل هذا الوقت العصيب. 

ــذه  ــن اجـــــــــــراء هــ ــهــــــدف مــــ ــ ــ وأكـــــــــد األنـــــــصـــــــاري أن ال

املـــســـوح هـــو الــحــصــول عــلــى تــقــيــيــم عــلــى مستوى 

الشركات لبيئة األعــمــال في قطر، وأســـواق العمل، 

والتجارة واللوجستيات، وكذلك ظــروف التمويل 

واالستثمار.

◄ زيادة املنتجات املحلية 

وأكــد د. األنصاري انه فيما يتعلق بظروف العمل 

الــشــركــات عــن تفاؤلها  العامة فــي قطر فقد عــبــرت 

بشأن املستقبل، كما أظهرت الدراسة زيادة الطلب 

على املنتجات املحلية عمومًا بشكل كبير. وكشفت 

الدراسة أن الشركات واجهت صعوبات في سالسل 

التوريد والقدرة على االستيراد والتصدير من قطر 

خالل أول فترة للحصار ومع ذلك، فقد تمكنوا من 

بــلــدان بديلة فــي فترة زمنية قصيرة  العثور على 

ــر. وكــشــفــت  ــــى ٥ أشــــهــ ــر الـ ــهـ ــل مــــن ٣ أشـ ــ لــلــغــايــة أقـ

الدراسة أن ٤٦٪ من الشركات داخل السوق القطري 

ازداد الطلب على منتجاتها، مقارنة مع ٣٠٪ منها 

ا و٢٤٪ منها لم تبلغ عن أي 
ً

التي سجلت انخفاض

تغيير مــنــذ مــا قــبــل الــحــصــار. وتــعــد كــل مــن عمان 

الــيــوم وجــهــات تصدير رئيسية، بينما  والــكــويــت 

أصبحت كل من الصني والهند وتركيا أهم مصادر 

االستيراد، فيما ذكرت ٦٩٪ من الشركات املالية أن 

تأثير الحصار على عائدات األعمال التجارية كان 

ا». بينما أفصحت شركتان انه كان ايجابيا 
ً

«محايد

جــــدا واثـــنـــتـــان أخـــريـــان انــــه كــــان هــنــاك اثــــر سلبي 

وقــالــت ٢٢ مــن الــشــركــات الــصــنــاعــيــة ان ايــراداتــهــا 

بقيت نفسها منذ ما قبل الحصار. وقيمت شركات 

املواد والطاقة الظروف الحالية بعد الحصار بشكل 

ايجابي، كما أعلنت الشركات املشاركة عبر الدراسة 

عن تحسن لوائح العمل والبنية التحتية والعبء 

الــبــيــروقــراطــي. وبــيــنــت الـــدراســـة أنـــه قــبــل الحصار 

كانت بعض دول الحصار كالسعودية واإلمـــارات 

ــهــــات  ــا لــــلــــمــــواد املــــســــتــــوردة ووجــ ــيـــويـ مــــصــــدرا حـ

لتصدير املنتجات القطرية لكن بعد الحصار تم 

ايجاد مصادر جديدة للواردات ووجهات للتصدر 

وتعد اليوم كل من عمان والكويت وجهات تصدير 

رئيسية للبضائع القطرية بينما أصبحت كل من 

الصني والهند وتركيا أهم مصادر االستيراد. 

¶ جانب من الفعالية                                                                                                  (تصوير: حسني سيد)¶ الدكتور حسن السيد

غنوة العلواني 

أكدوا أن الدولة تجاوزت اآلثار االقتصادية للحصار.. طالب لــ ء: 

املنتجات املحلية تغزو األسواق وقطر تسير في االتجاه الصحيح 
ــر أن  ــة قـــطـ ــعـ ــامـ ــــالب جـ ــدد مــــن طــ ــ ــد عــ ــ أكــ

االقــتــصــاد الــقــطــري يــســيــر فـــي االتــجــاه 

الصحيح وأن املنتجات القطرية تغزو 

األسواق خاصة مع حلول شهر رمضان 

لـــ الــشــرق :أن قطر  ــارك،  مــوضــحــني  ــبـ املـ

تــــــجــــــاوزت كــــافــــة اآلثــــــــــار االقــــتــــصــــاديــــة 

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــحـــصـــار وهــــــي دولــــة 

قــويــة تعتمد على نفسها وقــد أوجــدت 

بدائل سريعة وافتتحت منافذ جديدة 

ــتــــيــــراد والــــتــــصــــديــــر. وقــــــالــــــوا ان  لــــالســ

الحكومة القطرية تعاملت مع الحصار 

بحكمة وبنظرة بعيدة املدى. 

ــر تــمــكــنــت  ـــى أن قـــطـ ــ ــفــــت الـــطـــلـــبـــة الـ  ولــ

مـــــن تأميـن جميـع احــتــيــاجــات الشـعب 

ــــالل تــعــزيـــــز  الـــقـــطـــــــري املــخــتــلــفــة مـــــــن خـ

ــــــجـــيـــع األفــــــــراد  ــــــي وتـــشـ ــلـ ــحـ الــــســـــــــوق املـ

والـــشـــــــركـــات عــلـــــى تــوســـــيــع تــجــارتــهــم 

والبـدء فـي مشـاريع جــديــدة تسـهم في 

الــذاتــي للدولة كمـا تم  تحقيـق االكتفاء 

ــــــواق عــاملــيـــــة جــديـــــدة  االنــفــتــاح عــلــى أسـ

وتــوثــيـــــق الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بــني قطـر 

ومختلف الدول.

 وقــــال الــطــالــب مــحــمــد عــيــســى الــكــواري 

مــن قسم اإلعـــالم بكلية اآلداب والعلوم 

بــجــامــعــة قـــطـــر ان قـــطـــر اســـتـــطـــاعـــت ان 

تتجاوز كافة آثار الحصار االجتماعية 

ــة،  والـــدلـــيـــل  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ والـــنـــفـــســـيـــة واالقـ

أن املــنــتــجــات الــقــطــريــة تــغــزو األســــواق 

القطرية بشكل كبير ولم تشهد ارتفاعا 

ــال إن قــطــر قد  ــ عــلــى أســـعـــار الــســلــع. وقـ

استطاعت خــالل فترة قصيرة أن تفتح 

بدائل وتعمل على ايجاد أســواق بديلة 

لــالســتــيــراد والــتــصــديــر وانــفــتــحــت على 

اكــبــر كما أن ذلــك انعكس  العالم بشكل 

بــشــكــل ايـــجـــابـــي أيـــضـــا عــلــى املــنــتــجــات 

الــقــطــريــة الــتــي تــمــيــزت بــجــودتــهــا وقــد 

بدأت قطر تصدر منتجاتها الى العالم. 

وأشــار الــكــواري الــى أن قطر دولــة قوية 

اعــتــمــدت عــلــى نــفــســهــا واســتــطــاعــت أن 

تتجاوز الحصار بأقل الخسائر املمكنة. 

وأكد الطالب محمد الظبياني من قسم 

االعــــالم بــجــامــعــة قــطــر، أن قــطــر قــامــت 

بــتــنــويــع مــصــادر االســتــيــراد واالنــتــاج 

ــلـــة  ــة طـــويـ ــلــ ــديــ ــة بــ ــطــ ــــت خــ ــعـ ــ وقـــــــد وضـ

أكبر قدر  أجــل تحقيق  املــدى وذلــك من 

مــمــكــن مـــن االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي، وتــنــويــع 

القول  وقــال يمكن  االنتاجية..  القاعدة 

الـــحـــصـــار  ــــالل  ــــن خــ ان قـــطـــر ربــــحــــت مـ

ــار  حــيــث اســتــطــاعــت قــطــر مـــواجـــهـــة آثـ

وانعكاساته  املفروض عليها  الحصار 

األول من  الــعــام  اقتصادها ومنذ  على 

الــحــصــار عــمــلــت قــطــر عــلــى امــتــصــاص 

التجارية  الــشــراكــات  الصدمة وتنويع 

 
ً

ثــم تــعــزيــز الــنــمــو االقــتــصــادي وصـــوال

الداخلية  الصناعة  لتعزيز  السعي  الى 

ــاف أن  ــ ــ ــ ــ ــار. وأضـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــع االسـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ وتـ

دول الــحــصــار لــم تــنــجــح مــن املــيــل من 

االقــتــصــاد الــقــطــري ألنــهــا تــواجــه دولــة 

اقتصادية متينة.  قوية وذات بنية 

وأكــد عبد العزيز العمري طالب بكلية 

الهندسة بجامعة قطر أن هناك جهودا 

كــبــيــرة بــذلــتــهــا قــطــر فـــي ســبــيــل تخطي 

وتــــجــــاوز آثــــــار الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر عــلــى 

قطر على مختلف األصــعــدة السياسية 

واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة واالنــتــقــال 

الــى مرحلة التعافي واالنــجــاز. وحاليا 

ــى الـــخـــارج  ــ ــدر مــنــتــجــاتــهــا الـ قـــطـــر تـــصـ

ــا  ــ ــواقـ ــ ــل وأسـ ــ ــدائـ ــ وأوجـــــــــــدت لـــنـــفـــســـهـــا بـ

جـــــديـــــدة عــــبــــر ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــعــــالقــــات 

الدولية الفتا الى أن قطر تتمتع بمناخ 

اســتــثــمــاري مــنــاســب وهـــي تعتبر بيئة 

مثالية النــجــاز املــشــاريــع االستثمارية 

ومقصدا لكبار املستثمرين وشدد على 

أن قطر عملت على دعم القطاع الخاص 

 في مسيرة تحقيق 
ً
ليكون شريكًا فاعال

الــرامــيــة الى  رؤيـــة قطر الوطنية 2030، 

ارســاء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني 

على املعرفة. 

ــارق طــالــب فـــي كلية  ــد عــبــد الــلــه طــ  وأكــ

قــطــر  قـــــطـــــر، أن  بــــجــــامــــعــــة  الــــهــــنــــدســــة 

استثمرت الحصار وحولته الى مكاسب 

وخــــاصــــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد االقـــتـــصـــادي 

حيث ان قــطــاع املـــال واألعــمــال قــد شهد 

نهضة كبيرة خــالل فترة الحصار وقد 

ازدهــــرت الــشــركــات الــقــطــريــة وأصبحت 

هــنــاك مــنــافــذ جــديــدة لــقــطــر لــالســتــيــراد 

والتصدير. 

 وقـــال خــالــد الــعــبــيــدلــي طــالــب فــي كلية 

التربية بجامعة قطر: رب ضارة نافعة. 

فاألزمة قد جعلت قطر أقوى وأكسبتها 

ود وتعاطف معظم دول العالم مشيرا 

الـــــى أن قـــطـــر أوجـــــــدت لــنــفــســهــا بـــدائـــل 

ــا قـــطـــر تـــصـــدر مــنــتــجــاتــهــا الـــى  ــيـ ــالـ وحـ

الــــخــــارج. واكـــــد أن املــنــتــجــات الــقــطــريــة 

تــــغــــزو األســـــــــــواق وبــــأســــعــــار رخــيــصــة 

وبجودة ممتازة وأيضا الشعب القطري 

ــــوم األول  ــيـ ــ ــنـــذ الـ ــــاوز األزمـــــــــة مـ ــــجـ ــــد تـ قـ

بــتــمــاســكــه وتـــعـــاضـــده وتــكــاتــفــه ونــحــن 

اآلن نعيش في دولة مزدهرة وفي تقدم 

مستمر.

¶ خالد العبيدلي¶ محمد الظبياني¶ محمد الكواري

¶ عبد الله طارق¶ عبد العزيز العمري


