
بكيل الزنداني:

قال الدكتور بكيل الزنداني أستاذ مساعد 
في  قطر:  جامعة  الدولية  الــشــؤون  بقسم 
الوقت الــذي كانت دولــة قطر تساهم فيه 
اإلرهــاب  لمحاربة  عالمي  تحالف  بتشكيل 
المسلحة  قواتها  من  بنخبة  تساهم  وأيضا 
في حماية أراضي المملكة العربية السعودية 
ضد االعتداءات الحوثية يتفاجأ العالم بقيام 
بقطع  العربية  الخليج  دول  من  مجموعة 
حصار  جــانــب  إلــى  الدبلوماسية  الــعــالقــات 
شــامــل على كــل مــا هــو قــطــري بــرا وبحرا 

حقيقية  أســـبـــاب  أي  دون  وجـــــوا، 
السلوك  هــذا  تبرر  أن  يمكن 

تجاه قطر.
وأضــــــــــــاف: بـــرغـــم 

من تلك الممارسات 
فـــــقـــــد اســـتـــطـــاعـــت 
أن  قـــــطـــــر  دولــــــــــــة 
تـــمـــتـــص الـــصـــدمـــة 

السياسية  بــأبــعــادهــا 
واالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة 

واالجــــتــــمــــاعــــيــــة وأيــــضــــا 
األمنية.

األزمــة  إدارة  فــي  اتبعت  قطر  أن  وأكـــد 
سياسة الهدوء والحرص على استمرار فتح 
بــاب الــتــواصــل وعـــدم االنــجــرار إلــى تمزيق 
النسيج االجتماعي الخليجي، ورحبت بكل 
وساطة  رأســهــا  وعلى  النزيهة  الــوســاطــات 
دولــة الكويت، وهــذا ما تميزت به سياسة 
دولة قطر عن غيرها من دول الحصار في 
إدارة األزمة وقد انعكس هذا األداء القطري 
بترحيب إقليمي ودولي الذي انعكس على 

تفوق قطر في إدارة األزمة حتى اللحظة. 

كما تميزت سياسة قطر الخارجية في 
وتوضيح  بالهدوء  الحرجة  المرحلة  هــذه 
المواقف والقبول بتفعيله مبدأ الدبلوماسية 
األشقاء  بين  الخالفات  حل  في  والوساطة 
وعدم اللجوء إلى استخدام الوسائل الخشنة 
تعرضت  ما  كل  من  برغم  الحصار  إلدارة 
لــه قــطــر مــن أضـــــرار جــــراء هـــذا الــحــصــار 
وعلى رأسها االنتهاكات ذات البعد اإلنساني 

للشعوب دول المنطقة. 
التفهم  النجاح  هــذا  على  دلــل  وأضــــاف: 
دولــة  عليه  حصلت  الـــذي  والــدعــم 
ثقل  ذات  دول  مــــن  قــطــر 
دولي مثل ألمانيا وفرنسا 
ومجمل  وبــريــطــانــيــا 
الرسمية  المؤسسات 
ــــة الـــتـــي  ــــكــــي األمــــري
سلوك  أن  اعــتــبــرت 
ضد  الـــحـــصـــار  دول 
قطر عمل غير مبرر 
تــعــقــيــدا  إال  يـــزيـــد  وال 
تعاني  الــتــي  لــإلشــكــالــيــات 
لقيت  أنها  كما  المنطقة.  منها 
والـــدول  اإلقليم  دول  مــن  كبيرة  مساندة 
العربية وأيضا دول آسيوية وإفريقية. فقد 
شــهــدت الــدوحــة حــراًكــا سياسيا وزيـــارات 
رسمية على مستوى القمة كما قام صاحب 
السمو بــزيــارات عــديــدة إلــى أوروبــــا وآسيا 
وآخرها إفريقيا هذا دلل على أن قطر على 
مستوى القمة وأيضا وزارة الخارجية وكل 
بامتياز  نجحت  قد  لة  الِصّ ذات  المؤسسات 
في إدارة األزمة وتفوقت بهدوء في تحقيق 

مكاسب على جميع األصعدة.

قطر تغلبت على التداعيات السياسية واالقتصادية
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