
قـــال الــدكــتــور إبــراهــيــم اســعــيــدي 
أســـتـــاذ الـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة وخــبــيــر 
قطر:  بجامعة  الــدفــاعــيــة  السياسة 
نجحت  قــطــر  أن  فــيــه  شــك  ال  مــمــا 
عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات فـــي تدبير 
يمكن  النجاح  وهذا  الحصار،  قضية 
بنوعين  نظري  وجهة  من  تفسيره 
ـــقـــد أن  مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وأعـــت
بسبب  األمــر  هــذا  فــي  نجحت  قطر 
اعتمدتها،  التي  العامة  الدبلوماسية 
والدبلوماسية الدفاعية، وقطر منذ 
استراتيجية  اعتمدت  سنة  عشرين 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة والــتــي يمكن 
تـــفـــســـيـــرهـــا بـــمـــجـــمـــوع الـــســـيـــاســـات 
الــتــي  الـــتـــواصـــل  وأدوات  والـــبـــرامـــج 
تعزيز  أجـــل  مـــن  قــطــر  استعملتها 
وتدبير  الخارج  لدى  مجتمعها  قيم 
صورتها على المستوى الدولي وكسب 
الخارجية،  سياستها  تجاه  التعاطف 
الفتاً إلى أن قطر لجأت منذ سنوات 

إلــى اعــتــمــاد بــرامــج الــشــؤون العامة 
ــــصــــال وذلــــــك خــالفــا  ــــل االت ووســــائ
للدبلوماسية التي تتم على المستوى 
إلى  التوجه  منها  والهدف  الحكومي 

لكسب  الـــخـــارجـــي  الـــعـــام  الـــــرأي 
ثــقــتــه عــــن طـــريـــق األنــشــطــة 
والــــــبــــــرامــــــج فــــــي الـــمـــجـــال 
اإلعــــــالمــــــي واالقــــتــــصــــادي 
في  قطر  فنجاح  والثقافي 
يعود  الحصار  أزمــة  تدبير 

فــــــيــــــه الــــفــــضــــل 
بـــشـــكـــل 

التي  العامة  دبلوماسيتها  إلــى  كبير 
ســمــحــت لـــهـــا بـــبـــنـــاء ســـمـــة وطــنــيــة 
عن  نتكلم  وهنا  العالم  ثقة  وكسب 
قــنــاة الــجــزيــرة واســتــثــمــار الــمــوارد 
ـــمـــارات  ـــث الـــثـــقـــافـــيـــة واســـت
خــارجــيــة ومــســاعــدات 
كانت  كلها  اقتصادية 
تـــتـــوجـــه إلـــــى الـــــرأي 
الــــعــــام الــــــذي ســاعــد 
السمة  هــذه  بناء  في 
وهـــــذه كــانــت 

أهــداف  تنفيذ  في  األدوات  كإحدى 
السياسة الخارجية.

نجاح  الثاني  السبب  أمــا  وأضــاف: 
قــطــر فـــي تــدبــيــر قــضــيــة الــحــصــار 
أقصد  وهنا  الدفاعية  بالدبلوماسية 
السياسة  أهــــداف  لتحقيق  المسعى 
الـــخـــارجـــيـــة مــــن خـــــالل الــتــوظــيــف 
الثنائية  والعالقات  للموارد  السلمي 
ــــعــــاون الـــعـــســـكـــري  ــــت فـــــي مــــجــــال ال
مجال  فــي  إيــجــابــيــة  نــتــائــج  لتحقيق 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري مـــوضـــحـــا أن 
تتمثل  الدفاعية  الدبلوماسية  هــذه 
الدولية  عالقاته  لــه  الـــذي  بالجيش 
وبــرامــج تــعــاون دولــي مــع عــدد من 
الــبــلــدان ســاهــمــت فــي تــبــديــد الــعــداء 
تطوير  فــي  والمساعدة  الثقة  وبــنــاء 
القطري  للجيش  الدفاعية  القدرات 
الذي لديه برامج تعاون عسكري مع 
حليفة  تعتبر  التي  البلدان  من  عــدد 

استراتيجية لدولة قطر.

اإلدارة الجيدة لألزمة.. سر التفوق القطري
إبراهيم اسعيدي:
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لكسب الـــخـــارجـــي  الـــعـــام  الـــــرأي 

ثــقــتــه عــــن طـــريـــق األنــشــطــة 
والــــــبــــــرامــــــج فــــــي الـــمـــجـــال
اإلعــــــالمــــــي واالقــــتــــصــــادي 
في  قطر  فنجاح  والثقافي 
يعود  الحصار  أزمــة  تدبير 

فــــــيــــــه الــــفــــضــــل 
بـــشـــكـــل

ـــمـــارات ـــث الـــثـــقـــافـــيـــة واســـت
خــارجــيــة ومــســاعــدات
كانت كلها  اقتصادية 
تـــتـــوجـــه إلـــــى الـــــرأي
الــــعــــام الــــــذي ســاعــد
السمة هــذه  بناء  في 
وهـــــذه كــانــت
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