
 ◄ ◄ بماذا تفسر تهرب دول الحصار من الحوار مع دولة 
قطر حتى اآلن؟ 

► لقد أثبتت دول الحصار فشلها على مــدار أكثر 

من 80 يومًا على فرض الحصار، حيث أكــدت أنها 

لــم تطمح لــشــيء ســوى قلب نــظــام الحكم وإســقــاط 

املــنــظــومــة الــســيــاســيــة لـــدولـــة قــطــر، وعــنــدمــا بـــدأت 

تفرض على دولة قطر عدة مطالب وأبت الحكومة 

الرشيدة تقبلها لم تستطع دول الحصار الحوار 

مـــع دولـــــة قـــطـــر، نـــظـــرًا لـــعـــدم وجـــــود أدلـــــة حقيقية 

عــلــى افــتــعــاالتــهــم فــوجــدت نفسها تـــدور فــي حلقة 

مغلقة محاولة ضرب سمعة دولة قطر في الخارج 

واقتناص أي فرصة لزعزعة األمن الداخلي .

◄ شائعات وافتراءات

◄ ◄ ما رأيك في الشائعات التي تم نشرها مؤخرًا من قبل 

دول الحصار تتهم فيها دولة قطر باعتقال مواطنيها؟ 
ليس من الغريب أبدًا أن نسمع عن مثل هذه األخبار 

مـــن دول الـــحـــصـــار وخـــاصـــة بــعــد نــشــر األكـــاذيـــب 

واالفتراءات ببداية األزمة الخليجية، ولهذا السبب 

فلقد تحصن املواطنون ضد هذه األكاذيب وباتت 

الــرأي العام، باإلضافة إلى  ال تمثل أي قيمة تجاه 

أن الشعب القطري أنضج وأوعى من أن يقع فريسة 

لهذه األكــاذيــب التي اعتقدت دول الحصار أنــه من 

املمكن أن تؤثر على تماسك الشعب القطري ولكنها 

فــشــلــت. كــمــا أن اإلعـــــالم املــفــلــس يــصــعــب االقــتــنــاع 

بـــقـــضـــايـــاه ومـــثـــل هـــــذه األكـــــاذيـــــب الـــتـــي انــتــشــرت 

بــاعــتــقــال قــطــريــني والــتــي ال أصـــل لــهــا مــن الصحة 

تــؤكــد مـــدى غــبــاء صــنــاع هـــذه األخـــبـــار، وذلــــك ألن 

دولـــة قطر صغيرة فــي حجمها وكــل شــيء يحدث 

بــداخــلــهــا يــتــم تــداولــه بشكل ســريــع ولــهــذا أرى أن 

هــنــاك صــعــوبــة فــي تلفيق املــعــلــومــات ولــيــس على 

املواطنني سوى املضي قدمًا، كما أكد سمو األمير 

الــبــالد املفدى  الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني أمير 

حفظه الله في خطابه األخير . 

◄ حقوق اإلنسان

◄ ◄ أال ترى أنه من الغريب أن تطالب دولة بسحب ترخيص 
منظمة وخاصة إذا كانت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان؟

► لعل هــذه الخطوة التي اتخذتها دول الحصار 

من أكثر الخطوات التي تؤكد افتقاد الدول اتزانها 

فــي املــمــارســة الــســيــاســيــة وخــاصــة أنـــه ال يعقل أن 

تــتــفــرغ دولـــــة بــأكــمــلــهــا ملـــراقـــبـــة مــؤســســة وتــتــقــدم 

بالشكوى عليها وسحب الترخيص منها، وهذا إن 

دل على شيء فإنما يدل على نجاح اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنــســان، وكشف كل الجرائم التي ترتكب 

بحقوق اإلنسان بــدول الحصار، والتي أرادت تلك 

الــدول تكذيبها عن طريق تقديم الشكاوى عليها، 

وكما اتضح أن هذه الشكاوى ليست لها قيمة على 

الــدولــي وليست إال إزعـــاج للوضع العام  املستوى 

وبلبلة في املؤسسات القطرية . 

◄ رؤية ضبابية

◄ ◄ كيف ستنتهي هذه األزمة من وجهة نظرك؟ 

الـــرؤيـــة ضــبــابــيــة حــتــى اآلن  الــحــقــيــقــة إن  ► فـــي 

نــتــيــجــة تــصــرفــات دول الــحــصــار الــتــي تــفــاجــئــنــا 

ــلـــو اآلخــــــــر، فـــكـــل يــــــوم تــــــــزداد الـــفـــبـــركـــات  ــًا تـ ــومــ يــ

املواطن  احترام  تقلل  التي  اإلعالمية واإلشــاعــات 

الدول  الدول، ومن الواضح أن هذه  القطري لهذه 

بالخطوات  يتعلق  فيما  السياسي  اتزانها  فقدت 

ــتـــى اآلن،  ــتـــي تـــمـــر بـــهـــا مـــنـــذ بــــدايــــة األزمــــــة وحـ الـ

ات  وهذا ما بدا واضحًا ألنها لم تتخذ أية إجراء

طــبــيــعــيــة حــتــى اآلن ووضـــعـــت نــفــســهــا فـــي مـــأزق 

كــبــيــر تـــحـــاول أن تـــخـــرج نــفــســهــا مــنــه عـــن طــريــق 

الــتــنــازالت وتــلــفــيــق مــســرحــيــات، والبـــد أن تــعــرف 

دول الــحــصــار أن هــذا الــتــمــادي لــن يــفــرز إال حالة 

داخــل مؤسساتهم مما سيجعلهم يعانون  ســأم 

من أزمات داخلية .

◄ توثيق مراحل األزمة

◄ ◄ مــــا مـــــدى ضــــــــرورة تـــوثـــيـــق مــــراحــــل األزمــــــــة بــالــكــتــب 

التاريخية؟ 
► تــاريــخ املــنــطــقــة جـــزء كــبــيــر مــن كــيــانــهــا وهــنــاك 

التاريخ حتى  لم توثق بكتب  الكثير من األحــداث 

اإلعــالمــيــة، حتى كان  الــقــنــوات  اآلن ولــكــن وثقتها 

هــنــاك تــاريــخ مــن املــجــامــالت بــني الـــدول وبعضها 

البعض، وأعتقد أنه حان الوقت لننتقل من مرحلة 

التوثيق اإلعالمي إلى مرحلة التوثيق التاريخي، 

ــك بــتــعــديــل املــنــاهــج الـــدراســـيـــة وإصـــــدار كتب  وذلــ

جــــديــــدة  تــتــعــلــق بـــــاألزمـــــة، وبـــالـــفـــعـــل بـــــدأ املـــركـــز 

الــعــربــي لــألبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســيــات اإلعــــداد 

إلصدار نتاج جديد من الكتب التي تتعلق باألزمة 

الخليجية . 

 

1111► SATURDAY ٢٦ AUGUST ٢٠١٧ ► No. ١٠٦٦٣ ◄ السبت ٤ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ ٢٦ أغسطس ٢٠١٧م ◄ العدد ١٠٦٦٣

بعد مرور 82 يومًا على األزمة الخليجية.. د. ماجد األنصاري لـ ء: 

        تقوى عفيفي 

بعد 82 يومًا من الحصار ما زالت دول الحصار تتهرب من مواجهة القيادة الرشيدة لحضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى واللجوء إلى الحوار إليجاد حل  لألزمة الراهنة 

وتقديم ادلة وبراهني الدعاءاتها واتهاماتها الباطلة، وأوضح الدكتور ماجد األنصاري أستاذ علم 
لـ الشرق أن تهرب دول الحصار من الحوار املباشر  االجتماع السياسي في جامعة قطر في حوار 

مع دولة قطر دليل واضح على عدم وجود أدلة تؤكد صحة األحاديث املفتعلة لهم على 
وسائل اإلعالم، واالتهامات الباطلة التي وجهوها لدولة قطر، ولهذا وجدوا 

أنفسهم في مأزق كبير نتيجة قوة قطر االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والتي استطاعت من خاللها أن تكسب الرأي العام 
الدولي والخليجي في صفها. مشيرا الى ان وعي الشعب القطري 
افسد كافة مخططات دول الحصار لزعزعة االستقرار باملجتمع 
مؤكدا   ان الفبركات اإلعالمية وتلفيق املعلومات لن يؤثرا على 

تماسك الشعب القطري، وإلى تفاصيل الحوار..

الشعب القطري أنضج 
وأوعى من أن يقع فريسة 

لألكاذيب والشائعات 

شكاوى دول الحصار ليست 
لها قيمة على املستويني 

اإلقليمي والدولي

الفبركات اإلعالمية وتلفيق املعلومات لن الفبركات اإلعالمية وتلفيق املعلومات لن 
يؤثرا على تماسك الشعب القطري يؤثرا على تماسك الشعب القطري 

دول الحصار تهربت من الحوار إلسقاط 
املنظومة السياسية لدولة قطر

¶   د. ماجد األنصاري

A  البد من االنتقال 
إلى التوثيق التاريخي للحصار 

واألزمة الخليجية

A املركز العربي لألبحاث 
بصدد إصدار كتب تتعلق 

باألزمة الخليجية 

دول الحصار فقدت اتزانها السياسي دول الحصار فقدت اتزانها السياسي 
وتعاني من أزمات داخلية وتعاني من أزمات داخلية 

◄ ◄ هل تعتقد أن هذا األمر قد يتجدد مع مرور الوقت؟  

► بالفعل نعم، فلقد أشار أكثر من مسؤول قطري 

أن إساءة تلك الدول متكررة ومحاوالتهم تخضع 

ــة قـــطـــر وفــــرض  ــــى تــغــيــيــر نـــظـــام الـــحـــكـــم بــــدولــ إلـ

السيادة عليها، وهــذا غير مقبول باملرة، فدولة 

قطر ذات ســيــادة وال تقبل أن تــكــون تابعة وكل 

مــا فعلته دول الــحــصــار مــع دولـــة قــطــر لــيــس إال 

مجامالت سياسية هدفها الوصول لحالة سالم 

في املنطقة، وكما أكــد سمو األمير الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى حفظه الله إن 

دولة قطر على ضرورة الحوار بأن ال يوضع في 

صيغة إمالءات من طرف على طرف بل كتعهدات 

متبادلة مشتركة ملزمة للجميع .

إساءات متكررةإساءات متكررة


