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أكد أنها امتداد لصراع إقليمي .. د. ماجد األنصاري:

األزمة الخليجية تحولت لحالة تهديد ملستقبل املنطقة

حذر الدكتور ماجد األنصاري أستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة قطر، 
من استمرار األزمة الخليجية، وقال إنها تحولت من كونها أزمة مفاجئة 
بدأت منذ يونيو العام املاضي إلى حالة تهديد ملستقبل املنطقة، خاصة 
مع وجود نية لعدم حل هذه األزمة. وأضاف األنصاري في الجلسة األولى 
ملنتدى الجزيرة بعنوان «عام على األزمة الخليجية حصيلتها ومساراتها 
املقبلة» إن مجلس التعاون الخليجي يواجه اليوم كبرى أزماته في تاريخه 

الحديث وهناك الكثير من الحديث حول زوال املجلس خالل هذه األزمة.
وشدد األنصاري على أن املشكلة في هذه األزمة أنها لم تكن أزمة اختالف 
بني الحكام فقط وإنما وصل ملستوى الشعوب. وأوضح أن التواجد الدولي 
في الخليج كان منذ حرب تحرير الكويت وبعد الغزو العراقي مقتصرا 
على أمريكا واليوم نجد أن هناك تغييرات في طبيعة الوجود األجنبي في 
املنطقة ونجد القادة الخليجيون يهرعون إلى موسكو كما يذهبون إلى 
واشنطن وهناك مبعوث أمريكي خاص لحل األزمة الخليجية يعمل بني 

واشنطن ودول الخليج .

أحمد البيومي

 الخليج أصبح اليوم ساحة جديدة للصراع الدولي 

الــقــرن  فــي منطقة  تــنــافــســا خليجيا  هــنــاك  أن  كــمــا    
اإلفريقي مما يعني أن إفريقيا كانت حاضرة بشكل 
أو بآخر في األزمة الخليجية ولم تعد منطقة الخليج 
هي الساحة الخلفية والخزان االستراتيجي للواليات 
اليوم  الخليج  بل أصبح  العاملي  املتحدة في تحركها 
ــــدولــــي وروســــيــــا تــحــاول  ــدة لـــلـــصـــراع ال ــديـ ســـاحـــة جـ
اســتــعــادة مــوقــعــهــا فـــي املــنــطــقــة وســيــكــون لــهــا دور 
والقارة  اإلفريقي  القرن  إعــادة تشكيل  في مشروع 

السمراء.
املنطقة على  األمــر اآلخــر يتعلق بقدرة  أن  إلــى  وأملــح 
ما  الخليج على عكس  األزمــات ومنطقة  تجاوز هذه 
إذا عقدنا  إال  اســتــقــرار  بــأنــهــا منطقة  نــتــصــور  كــنــا 
واملنطقة  وأفغانستان  الشام  بينها ومنطقة  مقارنة 
باعتبارها  األزمــة  التعامل مع  إن  وقــال   . من حولنا 

امــتــداد طبيعي  وإنما هي  أزمــة منفصلة غير دقيق 
لصراع موجود في املنطقة منذ بداية تشكلها يتركز 
فــي جــانــبــني هــو مــقــاومــة الــضــغــوط الــخــارجــيــة مثل 
إيران واألنظمة العربية من جهة والجانب الثاني من 
السعودية  الكبرى حجمًا وهــي  الــجــارة  مــن  الضغط 
لهذه  استمرار  الحال هناك  والــدول حولها وبطبيعة 

األزمة نجده يتجلى بأشكال مختلفة في املنطقة.
ــراع تــتــركــز  ــ ــــصـ وأوضـــــــح األنـــــصـــــاري أن طــبــيــعــة الـ
عــلــى الــطــلــب عــلــى املـــــــوارد والـــســـيـــطـــرة ولـــذلـــك نــجــد 
ــقــــوى يـــضـــعـــف الـــالعـــبـــني  أن الـــســـعـــوديـــة حــيــنــمــا تــ
السعودية  املنطقة وعندما تضعف  السياسيني في 
يقوى الالعبني السياسيني في املنطقة، ويظهر هناك 
تــوتــر فـــي املــنــطــقــة عــنــدمــا يــظــهــر الــجــمــيــع بــاعــتــبــاره 
ــيــوم هــذه األزمــة  املهيمن الــســيــاســي فــي املــنــطــقــة، وال

امــتــداد طبيعي ملــا حــدث فــي الــســابــق مــثــل مــا حــدث 
كــانــت  وكــلــمــا  ــــي1992 و 1995 و1999 و 2003،  فـ
ــات بـــني دولـــــة خــلــيــجــيــة وأخــــــرى تــكــون  ــزاعــ ــنـــاك نــ هـ
الــســعــوديــة طـــرفـــا فــيــهــا، وقـــبـــل حــــرب الــكــويــت كــان 

دورها دوليًا مهمًا جدًا.
وشــــدد بــقــولــه إن مــســتــقــبــل هـــذه األزمـــــة يــكــمــن في 
أزماتها دون  املنطقة على تجاوز  نقطتني هما قدرة 
التدخل الخارجي أو حدوث تدخالت عسكرية وهنا 
أمير  الــكــويــت وحكمة سمو  نثمن دور  أن  لنا  بــد  ال 
التدهور العسكري واآلن  الكويت في تجنيب املنطقة 
االحـــتـــمـــال الــعــســكــري أصــبــح ضــعــيــفــًا، أمــــا الــنــقــطــة 
ــدرة الــالعــبــني اإلقــلــيــمــيــني والــدولــيــني  الــثــانــيــة فــهــي قــ
ليضمنوا عدم  بينهم  التفاهم  إيجاد حالة من  على 
انــســحــاب الــخــالف عــلــى املــنــطــقــة الــخــلــيــجــيــة، وهــنــاك 

الخالف  عــدم مفاقمة  الدولية على  الــقــوى  بــني  اتــفــاق 
بـــني الـــــدول الــخــلــيــجــيــة بــحــيــث ال يــحــدث نـــــزاع. وفــي 
األزمـــة فرصة  فــي  اإليــرانــي يجد  النظام  فــإن  املقابل 
املنطقة والــقــوى  إطـــار صــراعــه مــع  لــم يحلم بها فــي 

الدولية.
الصراع حاليًا  إن  بقوله  األنصاري  الدكتور  واختتم 
أصـــبـــح بــشــكــل أســـاســـي عــلــى املــــــوارد حــيــث تتمتع 
اقــتــصــاديــة وإرادة سياسية عالية  بــقــدرات  املنطقة 
وقــــد ال يــحــل الـــصـــراع إال بـــالـــوصـــول لــحــالــة تــوافــق 
أو تتحول هذه  أمر مستبعد  خليجية خليجية وهذا 
اإلمكانيات االقتصادية إلى عبء وتبدأ مرحلة ركود 
الالعبني  املنطقة من شأنها أن تجعل  اقتصادي في 
التقدم في  املنطقة غير قادرين على  األساسيني في 

هذه املشاريع الدولية. 

 

شارك معهد الجزيرة لإلعالم في أعمال املنتدى بورشة عمل تحمل 

الــالجــئــني: روايـــات غــامــرة"، قدمها اإلعالمي  عــنــوان "تغطية قصص 

مــنــتــصــر مـــرعـــي، وحـــاضـــرت فــيــهــا بــاحــثــتــان مـــن فـــريـــق متخصص 

بــالــجــزيــرة. والــهــدف من  فــي التصوير بكاميرات بــزاويــة 360 درجـــة 

الوشة هو إبراز مدى تقاطع التقنية مع الصحافة، باستخدام العقل 

الــتــجــريــبــي، واســتــكــشــاف امــكــانــيــة تــطــويــر أســالــيــب ســـرد القصص 

الــورشــة عــن جملة من  االنسانية باستخدام التكنولوجيا. أجــابــت 

الـــتـــســـاؤالت مـــن بــيــنــهــا كــيــف يــمــكــن أن تــكــون هــنــاك قــيــمــة تــحــريــريــة 

مضافة من خالل استخدام التقنية وليس بهدف املوضة؟ وما الذي 

سيضيفه لذلك للمشاهد ؟ وكيف يتم تطبيق التكنولوجيا في مجال 

الــصــحــافــة واســتــكــشــاف طـــرق مختلفة لـــروايـــة الــقــصــص االنــســانــيــة 

خــاصــة وقــصــص الــالجــئــني عــامــة؟ وهـــل ســيــكــون هــنــاك تــأثــيــر أكبر 

عندما يستخدم الصحفي هذه التكنولوجيا؟ وغيرها من االسئلة. 

وتم خالل الورشة استعراض أمثلة من القصص التي تم تصويرها 

ــة 360 درجـــــة، وكـــذلـــك بــالــطــائــرة بــــدون طـــيـــار، وهــي  ــزاويـ بــكــامــيــرا بـ

أمثلة من قصص الالجئني في سوريا (مخيم الزعتري) ومخيمات 

الالجئني في الروهينجا في بنجالدش، حيث بدت املشاهد محاطة 

بــصــور خــاصــة دون اقــتــطــاع أو تــدخــل مــن الــصــحــفــي، وذلـــك العــطــاء 

فرصة للمشاهد حتى يقرأ القصة من زاوية نظره الخاصة.

ركـــزت االفــــالم الــوثــائــقــيــة الــتــي تــم تقديمها فــي الــورشــة عــلــى بعض 

ــة، تــتــعــلــق إحــداهــا  ــ الــقــصــص الــتــي تـــم تــصــويــرهــا بتقنية 360 درجـ

باملراهقني في مخيم الزعتري، وفيلم آخر يتتبع أحــالم الشباب في 

املخيم ذاتـــه، ومعظمهم مــن درعــا بــســوريــا. ومــن خــالل هــذه التقنية 

استطاع هؤالء الشباب أن يسردوا قصتهم، وينقلوا تجربتهم كاملة 

غير منقوصة. واستطاع فريق العمل أن يستكشف التحديات التي 

تواجه هؤالء الشباب في مخيمات الالجئني. 

خالل ورشة موازية تناولت تقاطع التقنية مع الصحافة 

 الجزيرة لإلعالم يستعرض قصصًا 
إنسانية باستخدام التكنولوجيا 

  هاجر بوغانمي

تواجه هؤالء الشباب في مخيمات الالجئني.

خالل جلسة ناقشت تأثير األزمات على التغيير في املنطقة.. باحثون:

 موجة جديدة من الربيع العربي قادمة ال محالة 
 

أكد خبراء وباحثون سياسيون أن العالم العربي 
ــة مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الــربــيــع  ســيــشــهــد ال مــحــال
الــعــربــي بــعــد إخــفــاق املــوجــة األولــــى فــي تحقيق 
تطلعات الشعوب. وأوضح الخبراء خالل الجلسة 
الــثــالــثــة ضــمــن فــعــالــيــات مــنــتــدى الــجــزيــرة، والــتــي 
ــات االجتماعية  حملت عــنــوان «هـــل تفجر األزمــ
ــتــغــيــيــر فــي  ــن ال واالقــــتــــصــــاديــــة مـــوجـــة ثـــانـــيـــة مــ
الدكتور محمد محجوب  املنطقة؟»، تحدث فيها 
هـــارون، مــديــر مــركــز أبــحــاث الــســالم فــي جامعة 
العليمات، أستاذ علم  الخرطوم، والدكتور حمود 
االجتماع في جامعة قطر، والحواس تقية، الباحث 
للدراسات، ونيكولو رينادي،  الجزيرة  في مركز 
عضو الــبــرملــان لــلــدراســات، وحــامــد عبد املــاجــد، 

أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن.
ونــــاقــــش الـــبـــاحـــثـــون قـــضـــيـــة ارتـــــبـــــاط الــــثــــورات 
ــتــــحــــرك نــحــو  ــ ــة انــــحــــســــار ال ــالـ ــحـ ــة بـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
االصـــالحـــات فــي املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، وارتــبــاط 
ذلــك بارتفاع ظواهر مجتمعية تهدد باالنفجار 
الــحــقــوق، ومخلفات  الفقر والبطالة وغــيــاب  مثل 

االستبداد السياسي.

الدكتور محمد محجوب  قــال  السياق،  وفــي هــذا 
هـــارون، مــديــر مــركــز أبــحــاث الــســالم فــي جامعة 
الـــخـــرطـــوم، إن عـــوامـــل اتـــســـاع ظـــواهـــر «املــديــنــيــة 
تــهــدد بتفجير األوضـــاع  والشبابية والـــســـوق»،  
التغيير. واعتبر  في املجتمعات العربية وتحقيق 
الـــثـــالثـــة كــفــيــلــة بتفجير  املــســمــيــات  أن  هــــــارون 
األوضــاع في أي مجتمع، وال بد من وعي النخب 
بــأســرع  الــتــي معالجتها  بــالــتــحــديــات  السياسية 
ــة ثـــانـــيـــة مــــن االنـــتـــفـــاضـــات  ــوجـ ــا ملـ ــفـــاديـ وقــــــت، تـ

والثورات الشعبية.
وتناول حمود العليمات، أستاذ علم االجتماع في 
العربي  الوطن  الحريات في  جامعة قطر أوضــاع 
وكونها تعيش أوضاعا صعبة، مع ما يرافق ذلك 
مــن اســتــفــحــال فــي ظــاهــرة الــبــطــالــة فــي صفوف 
الــشــبــاب الــعــربــي، الــذيــن يــعــدون بــاملــاليــني، فــمــاذا 
ينتظر غير االنفجار، أو أن يكونوا وقودا للتطرف 
ــدل املــســاهــمــة فـــي الــتــنــمــيــة وتــحــســني ظــروفــهــم  بـ

وظروف مجتمعاتهم.
بدوره، قال د. عبد املاجد أستاذ العلوم السياسية 
بــجــامــعــة لـــنـــدن إن الــتــغــيــيــر قـــد يـــحـــدث وقــــد ال 
يحدث، ووفق قراءة معينة ومتغيرات الواقع، وفي 
العوامل االقتصادية واالجتماعية  تصوري بأن 

الفترة  التغيير فــي  لوحدها غير كافية إلحـــداث 
ــة، فــالــتــاريــخ ال يـــكـــرر نــفــســه فـــي معظم  ــادمـ ــقـ الـ
األحوال، وإن حدثت فلن تحقق التغيير الحقيقي. 
واعتبر أن موجة الربيع العربي كانت لها عوامل 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــا، لــكــن الــعــامــل السياسي 
الــثــورات، بينما  الفشل هما ما بلورا فعل  وحالة 
الجزيرة  الباحث فــى مركز  الــحــواس تقيه،  توقع 
الــدفــع إلــى التغيير، ســوف يــزداد  لــلــدراســات، أن 
الــعــربــي، وزيـــادة  بــزيــادة عــدد السكان فــى العالم 
الذين  الشباب  احتياجاتهم. وأيــضــا زيـــادة عــدد 
إلــى  ســيــقــاتــلــون ضـــد ضــيــاع مستقبلهم الفـــًتـــا 
زيادة البطالة بنسبة تتراوح بني ٢٥٪ إلى ٣٠٪ 

بني حملة الشهادات العليا.
وقـــال نيكولو ريــنــالــدي، رئــيــس وحـــدة آســيــا فى 
البرملان األوروبــي، إنه من الصعب توقع إنفجار 
أن هناك  إلــى  املنطقة، الفًتا  تغييرات جديدة فى 
دروســــا مــن املـــاضـــي، فــلــم يــتــوقــع أحـــد مــا حــدث 
التغيير يأخذ وقًتا كبيًرا  بــأن  عــام ٢٠١١. ونــوه 
إلــى بعض أسباب  الفرنسية مشيًرا  الثورة  مثل 
البطالة والتعليم ونسبة  الغضب املجتمعي مــن 
النزاعات  املنطقة وأن معظم  الكبيرة فى  الشباب 

تقع فى العالم العربي. 

    الدوحة - الشرق

¶ جانب من املناقشات                                                                                                                                                (تصوير: سيد عمر)

¶  د.األنصاري 




