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 في ظل الحصار واملتغيرات اإلقليمية والدولية 

 جامعة قطر تناقش استراتيجية األمن الوطني 
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 جـــاء ذلـــك فـــي نــــدوة عــلــمــيــة نــظــمــهــا قسم 

والــعــلــوم  اآلداب  بكلية  الــدولــيــة  الــشــؤون 

بجامعة قطر، أمس األحد، حول موضوع 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة األمـــــــن الــــوطــــنــــي فـــــي ظــل 

املتغيرات اإلقليمية والدولية.

استراتيجية  أن  الــزنــدانــي  د.  أضـــاف  كما 

األمـــن الــوطــنــي تسعى إلــى تدبير قــدرات 

الدولة ككيان سياسي على امتالك عناصر 

الـــقـــوة االســتــراتــيــجــيــة أو بــعــضــهــا، الــتــي 

تتيح لها الحفاظ على استقاللية إرادتها 

الـــوطـــنـــيـــة وتـــوفـــيـــر املــــقــــومــــات املــطــلــوبــة 

 
ً
فضال العليا،  الوطنية  املصالح  لتحقيق 

عن تأمني هذه املصالح، ولفت إلى أن هذه 

الندوة تهدف إلى إبراز دور الجامعة في 

تدخل  وهــي  املجتمع  تهم  الــتــي  القضايا 

ضــمــن أنــشــطــة الــقــســم الــســنــويــة الــهــادفــة 

لــتــعــريــف الــطــلــبــة والــطــالــبــات بــالــقــضــايــا 

األساسية في مجال الشؤون الدولية. 

كما أشـــاد الــدكــتــور راشـــد الــكــواري عميد 

كـــلـــيـــة الــــعــــلــــوم بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر بــتــنــظــيــم 

هـــــذه الــــنــــدوة الـــهـــامـــة، وذلــــــك فــــي كــلــمــتــه 

الــتــي ألــقــتــهــا نــيــابــة عــنــه الـــدكـــتـــورة كلثم 

الـــغـــانـــم مـــديـــر مـــركـــز الـــعـــلـــوم اإلنــســانــيــة 

واالجتماعية، وقال: «قطر ظلت على مدار 

تــاريــخــهــا ومـــا زالـــت تتكيف مــع مــصــادر 

التهديدات األمنية للحفاظ على سيادتها 

واستقاللها الوطني ومواجهة التربصات 

وتنمية  لبناء  بالسعي  وذلـــك  اإلقليمية، 

قوى الدولة في مجاالت مختلفة، سياسية 

ودبـــلـــومـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة واقـــتـــصـــاديـــة 

ومجتمعية وإعالمية، هذه االستراتيجية 

ســمــحــت لــــدولــــة قـــطـــر بـــامـــتـــالك إرادتــــهــــا 

الـــوطـــنـــيـــة وتـــوفـــيـــر املــــقــــومــــات املــطــلــوبــة 

للحفاظ على مصالحها الوطنية العليا».

وأكـــــــد د. إبــــراهــــيــــم اســــعــــيــــدي، مــــن قــســم 

الــــــشــــــؤون الـــــدولـــــيـــــة، جــــامــــعــــة قـــــطـــــر، أن 

ســيــاســة األمـــــن الـــوطـــنـــي أســـمـــى وأشــمــل 

مـــن الــســيــاســات الــعــمــومــيــة املـــعـــتـــادة في 

مــجــال األمـــن والـــدفـــاع وتــتــمــيــز بطابعها 

الفاعلني  ملختلف  واإلرشـــادي  التوجيهي 

القطاع األمني، والهدف من امتالكها  في 

هـــو دمـــج وتــنــســيــق جــهــود الــعــامــلــني في 

القطاع األمني، كما أكد أن األمــن القومي 

الحفاظ على  الــدولــة على  بــقــدرة  يرتبط  

مــصــالــحــهــا والــــدفــــاع عــنــهــا وحــمــايــتــهــا، 

واألمن القومي يتمتع بعدد من العناصر 

فإنها  عــنــد تحقيقها  والــتــي  لـــه،  املــكــونــة 

لــلــدولــة فيما يتعلق بقيمها  األمـــن  تــوفــر 

ومصالحها.

كــمــا أشــــار إلــــى أنــــه فـــي عــاملــنــا املــعــاصــر، 

وثيقة موحدة حول  تمتلك  ال  دول  هناك 

استراتيجية األمن الوطني، ودول تستند 

إلى ما يسمى بالبيانات البيضاء، ودول 

ال تــقــوم بـــاإلعـــالن عــن وثــائــق سياستها 

الخاصة في هــذا املــجــال، إلــى جانب دول 

ال تضع سياسات شاملة ومكتوبة حول 

األمن الوطني.

وبــــــدوره تـــحـــدث الـــدكـــتـــور د. أحـــمـــد عبد 

املــلــك مــن قسم الــشــؤون الــدولــيــة بجامعة 

تعزيز  و  املواطنة  بناء مجتمع  عن  قطر، 

األمـــن الــفــكــري، وقـــال: «فــاملــواطــنــة أهــم من 

الـــجـــنـــســـيـــة، ولـــيـــس كــــل مــتــجــنــس يــكــون 

مـــواطـــنـــًا، إن لـــم يــحــتــفــظ بــكــامــل حــقــوقــه 

األخرى، وأن يتشكل وجدانه وثقافته في 

التي يعيش فيها وينتمي ألهلها  البيئة 

وألرضها»، كما أوضح مجموعة األسس 

وأكد  املواطنة،  مفهوم  عليها  يبنى  التي 

أن املواطنة ال يمكن أن تتحقق إال ضمن 

ثقافة مجتمعية عامة، دون تدخل الدولة 

جمع أهلها 
ُ
(األبوية) البطريركية، ثقافة ي

عــلــى تــطــبــيــق الـــقـــواعـــد األربــــــع الــســابــقــة، 

وتـــكـــون لــديــهــم مــرجــعــيــات قــانــونــيــة في 

حــال االخــتــالف، فــي ظــل مــؤســســات قوية 

للمجتمع املدني.

الـــهـــيـــل،  عــــلــــي  د.  أ.  الـــــدكـــــتـــــور  وتــــــنــــــاول 

الوطنية  الهيئة  وعضو  القطري  الكاتب 

لــإلعــالم، مــوضــوع الــحــفــاظ عــلــى تماسك 

املشاركة  قيم  وتــعــزيــز  السياسي  الــنــظــام 

الــســيــاســيــة، لــتــخــتــتــم الـــنـــدوة بــمــوضــوع 

«تقوية دور الدبلوماسية العامة في بناء 

السمة الوطنية» الذي تحدث فيه الدكتور 

بــكــيــل الـــزنـــدانـــي، قــســم الـــشـــؤون الــدولــيــة، 

جامعة قطر. 
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 اللواء د. حمد املري: قطر استطاعت أن تتجاوز 
الحصار والتصدي لكل التهديدات 

 سالم املري: األمن الغذائي عامل مهم لالستقرار 
املــري  النوبي سالم  األســتــاذ   تطرق 

رئــيــس الــقــطــاع الـــزراعـــي فــي شركة 

حصاد الغذائية ومدير عام الشركة 

الــزراعــي،  لإلنتاج  القطرية  العربية 

وأهم  الغذائي  باألمن  التعريف  إلى 

املرتكزات التي يقوم عليها، وتحدث 

عن الخلط الحاصل بني مصطلحي 

األمـــــن الـــغـــذائـــي واالكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي، 

وكــــيــــف يـــمـــكـــن أن يــــكــــون لــالكــتــفــاء 

الـــذاتـــي آثـــــار ســلــبــيــة عــلــى مـــقـــدرات 

الــــدولــــة. كــمــا أوضـــــح أهــمــيــة األمـــن 

الـــغـــذائـــي كـــعـــامـــل مـــهـــم لــالســتــقــرار 

واألمـــــــــن عـــلـــى املــــســــتــــوى الـــقـــومـــي، 

وأشــــــــار إلــــــى أهــــــم تــــحــــديــــات األمــــن 

الغذائي التي تواجه دولة قطر. وأكد 

قضية  في  الدولية  العالقات  أهمية 

األمن الغذائي، كما تم النقاش حول: 

القطري»  «النموذج  يمكن خلق  هل 

الــغــذائــي بالنظر  األمـــن  فــي تحقيق 

لـــــدول عــنــدهــا الـــتـــحـــديـــات نــفــســهــا، 

وكـــذلـــك طــــرح الـــنـــمـــوذج الــهــولــنــدي 

نفسها،  التحديات  يملك  كــان  الــذي 

وكــيــف اســتــطــاع تــجــاوزهــا ليصبح 

من أكثر الدول اآلمنة غذائيًا! 

 تــنــاول الــلــواء د. حــمــد املــــري، مدير 

مـــركـــز الـــــدراســـــات االســتــراتــيــجــيــة، 

الــــــقــــــوات املـــســـلـــحـــة الــــقــــطــــريــــة، فــي 

مــداخــلــتــه «مـــراكـــمـــة مـــصـــادر الــقــوة 

العسكرية وبــنــاء أحـــالف قــويــة في 

الدفاع املشترك»، موضحًا الجوانب 

املـــخـــتـــلـــفـــة لــــهــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

خطط  والــشــرح  بالتفصيل  ومبينًا 

الـــدول فــي هــذا املــجــال على الصعد 

. وقــــال: 
ً
املــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة كـــافـــة

مــن  يـــعـــتـــبـــر  الــــوطــــنــــي  األمـــــــــن  «إن 

األولـــويـــات الــســيــاســيــة لــكــل الــــدول، 

ويعتمد على جميع عناصر القوى 

الوطنية املــوجــودة بــالــدولــة، ســواء 

كـــانـــت ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة أو 

اجتماعية أو إعالمية وغيرها، كما 

للحفاظ  األســاســيــة  الــركــيــزة  يمثل 

عــلــى أمــــن الـــدولـــة وتــوفــيــر الــســالم 

والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة لـــجـــمـــيـــع املـــواطـــنـــني 

 عن 
ً
واملقيمني على حد سواء، فضال

الــدولــة مــن أي تهديد  حماية كــيــان 

خارجي باستخدام قواتها املسلحة 

الــــرادعــــة وتـــعـــزيـــزهـــا بــالــتــحــالــفــات 

واألحالف املهمة».

التهديدات  املــري عن  كما تحدث د. 

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــي تــهــدد 

األمــــــن الـــوطـــنـــي لـــــلـــــدول، مــوضــحــًا 

أن مـــن أهــــم الـــتـــهـــديـــدات الــداخــلــيــة 

تهديد االستقرار وأعمال التخريب 

للمنشآت واستخدامات اإلعالم في 

التأثير على املجتمع، أما التهديدات 

الخارجية فتتمثل في شن الحروب 

والــضــربــات الــجــويــة والــصــاروخــيــة 

والبحري  الجوي  الحصار  وفــرض 

والبري.

كما تطرق للتهديدات التي تعرضت 

لها دولــة قطر، والتي بــدأت بفرض 

والبري  والبحري  الجوي  الحصار 

من دول الجوار دون مراعاة للجيرة 

والـــتـــرابـــط والـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 

بـــني الـــشـــعـــوب. ولـــفـــت إلــــى أن دول 

الـــــحـــــصـــــار اســــتــــخــــدمــــت إعـــالمـــهـــا 

على  للتأثير  فظة  بطريقة  املــعــادي 

مجتمعاتهم.

قـــطـــر  ـــــــــــة  دول أن  املـــــــــــري  د.  وأكـــــــــــد 

استطاعت أن تتجاوز الحصار، وأن 

التهديدات  أنـــواع  لجميع  تتصدى 

الــتــي تــهــدد أمــنــهــا الــوطــنــي بفضل 

التي  الحكيمة  والــســيــاســة  الــقــيــادة 

تتمثل فــي حــضــرة صــاحــب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد املفدى. 
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 الندوة ناقشت املحاور التالية:
-  مراكمة مصادر القوة العسكرية وبناء أحالف قوية في الدفاع املشترك
-  الحفاظ على تماسك النظام السياسي وتعزيز قيم املشاركة السياسية

-  تقوية دور الدبلوماسية العامة في بناء السمة الوطنية
-  تحقيق األمن الغذائي ورفع القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني

-  بناء مجتمع املواطنة والحريات وتعزيز األمن الفكري
-  د. الكواري: في ضوء ما فرضه الحصار من تحوالت جديدة أصبح 

األمن القومي يرتبط بالحفاظ على سيادة الوطن واستقراره 

 تناولت الندوة قضايا في استراتيجية األمن الوطني في سياق التحوالت 
قضايا  الــنــدوة  ناقشت  حيث  والـــدولـــي،  اإلقليمي  الــنــظــام  يعرفها  الــتــي 
جوهرية في استراتيجية األمن الوطني، تحتاج إلى قراءة تحليلية عميقة 

ومستقبلية. وهذه القضايا هي:  
-  مراكمة مصادر القوة العسكرية وبناء أحالف قوية في الدفاع املشترك
- الحفاظ على تماسك النظام السياسي وتعزيز قيم املشاركة السياسية

- تقوية دور الدبلوماسية العامة في بناء السمة الوطنية
- تحقيق األمن الغذائي ورفع القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني

- بناء مجتمع املواطنة والحريات وتعزيز األمن الفكري 

 محاور الندوة 

 قضايا جوهرية 
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