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أشادوا بصمود الشعب القطري.. مشاركون:

استمرار الحصار يقود املنطقة لنتائج خطيرةاستمرار الحصار يقود املنطقة لنتائج خطيرة

األنصاري: إطالة أمد األزمة ستؤدي لتداعيات إنسانية واجتماعية كبيرة 
 

ــــســــادس لــلــســيــاســات  ــــي ال ــدول ــ ــة ال ــــدوحــ بــــدأ مــنــتــدى ال
ــه بــعــقــد جــلــســة نــقــاشــيــة  ــالـ ــمـ ــات أعـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ واإلسـ
الخليجية وآفاقها  انعكاسات األزمــة  حملت عنوان « 
الجلسة على أن  الــبــاحــثــون فــي  املستقبلية»، وأجــمــع 
استمرار حصار قطر ستكون له نتائج خطيرة على 
املنطقة برمتها ليس فقط سياسيًا واقــتــصــاديــا، بل 
للتداخل املجتمعي واألسري  اجتماعيا وأسريا نظرا 
الخليجي. وفــي هــذا اإلطــار  التعاون  بــني دول مجلس 
األنــصــاري، أستاذ علم االجتماع  الدكتور ماجد  قــدم 
السياسي بجامعة قطر، ورقــة حملت عنوان «األزمــة 
الخليجية وتداعياتها اإلنسانية واالجتماعية»، أكد 
فيها خطورة التداعيات اإلنسانية واالجتماعية لألزمة 
آثــار  املنطقة مــن  لــه شــعــوب  الخليجية، ومــا تعرضت 
الــرحــم، فضال عن  مــدمــرة كانفصال األســر وقطيعة 
خسائر كبيرة في األموال. . وقال الدكتور األنصاري: 
إلـــى نتائج  الخليجية ســتــؤدي  ــة  إطــالــة عــمــر األزمــ إن 
خطيرة، ليس أقلها أهمية تفاقم القطيعة واالنخفاض 
الــتــواصــل بــني األقـــارب ومــا يستتبعه ذلك  الكبير فــي 
إلى  الخليجيني، ونبه  املواطنني  من تأثير على نفوس 
أن حصار دولــة قطر ومــا تمر بــه املنطقة مــن أزمــات 
سيسفر عن نتائج وأبعاد صعبة اقتصاديًا وسياسيًا 
ــار مستقبلية سلبية  آثــ لــهــا  واجــتــمــاعــيــًا، وســتــكــون 
أو غير منظورة  لــم يتم تحديد مالمحها بعد  كبيرة 
الشعب  السياسي عند  الــوعــي  بــزيــادة  حاليا. وأشـــاد 
الرشيدة، موضحًا  القطري والتفافهم حول قيادتهم 
أن األزمــات ال يمكن التعامل معها سياسيًا وقانونيًا 
فقط ألنها تترك آثارا غير قابلة للتصحيح، مؤكدًا أنه 
البد من العمل على تحجيم آثارها بحيث ال تؤثر على 
التعامل مع  الذهنية املحلية. وثمن دور دولــة قطر في 
األزمة عبر انتهاجها خطابًا معتدال بعيدًا عن التشنج 

والعصبية.

◄ خطر األزمة

من جانبه، حذر نائب رئيس مجلس الــوزراء األردني 
العناني، مــن خــطــورة اســتــمــرار األزمــة  السابق جـــواد 
إلــى حــل سياسي  الــتــوصــل  الخليجية، وتــأثــيــر فشل 
ــاع االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــارات في  ــ لــهــا، عــلــى األوضـ
املــنــطــقــة. وقــــال إنـــه لـــن يــكــون هــنــاك مــنــجــى ألحـــد إن 
اســتــمــرت األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة وطـــالـــت، وانــعــكــاســاتــهــا 

الخليجية فحسب،  الــدول  ستكون خطيرة ليس على 
العناني  املــجــاورة أيضا، وأكــد  العربية  الــدول  بل على 
أن اســـتـــمـــرار األزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة ســيــنــعــكــس ســلــبــًا 
ــتــــصــــادات دول املــنــطــقــة وعــلــى  ــالــــضــــرورة عـــلـــى اقــ بــ
لزيادة  التجارية»، وسيؤدي  االستثمارات والتبادالت 
إلى  الــعــربــيــة، الفــتــا  املنطقة  البطالة فــي دول  مــعــدالت 
نــجــاح قــطــر فـــي امــتــصــاص صــدمــة الــحــصــار، حيث 
ــدرة واســتــجــابــة عــالــيــة ملــواجــهــتــه. وطــالــب  ــ ــهـــرت قـ أظـ
املرتبطة بالغاز  العناني بــضــرورة تنويع الصناعات 
مثل الحديد واأللومنيوم والبتروكيماويات، خاصة أن 
الدوحة حققت فيها نجاحات كبرى»، وأكــد ضــرورة 
أن تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق االســتــقــالل الـــتـــام بــعــيــدا عن 
الــتــحــالــفــات اإلقــلــيــمــيــة والــعــمــل عــلــى إنــشــاء تحالفات 
بــدوره،  املنطقة..  إقليمية متنوعة في  جديدة مع قوى 

أكد الدكتور عبدالله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة الكويت، أن مجلس التعاون الخليجي كان 
الشمعة املضيئة في الفضاء العربي املظلم، لكنه فجأة 
أن  للنزاع والــخــالفــات، مشددًا على  إلــى ساحة  تحول 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي كــانــت سببا  ــــالم ومـــواقـــع ال اإلعـ
في ضبابية الصورة والحسابات بشكل عــام، ولذلك 
جــــاءت الــوســاطــة الــكــويــتــيــة لــلــحــد مــن تــفــاقــم الــخــالف 
الخليجي ورأب الصدع.. وأضاف الشايجي في مداخلة 
بعنوان «مستقبل الوساطة الكويتية» إن هناك الكثير 
أنه يجب استمرار  الكويتية منها  الوساطة  من دوافــع 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وهــــذه رؤيــــة ومصلحة 
الخليج،  إستراتيجية بالنسبة للكويت وبــاقــي دول 

باعتبار املجلس مصدرًا لألمن الجماعي في املنطقة.
الدكتور الشايجي إلى أن الوساطة الكويتية أهم  ونبه 

بكثير من الوساطة األمريكية وغيرها من الوساطات 
البداية جــزءًا من  إدارة ترامب كانت في  األخـــرى، ألن 
األزمة واملشكلة، ثم بعد ذلك اتخذت موقفا أكثر اتزانًا 
السيما جناحا وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، مشيرا 
إلـــى أن الــتــفــاعــالت الــداخــلــيــة األمــريــكــيــة واضــحــة في 
الدائر  الخليجية، حيث عكست األزمــة الصراع  األزمــة 
بني مؤسسات الدولة األمريكية وأركان إدارة الرئيس 
تــرامــب. وأضـــاف إن مــا يؤخذ على إدارة تــرامــب أنها 
لم تلعب دورًا مؤثرًا في إنهاء األزمة بني دول مجلس 
الــتــعــاون، وربــمــا ذلــك كــان هــدفــه االســتــفــادة مــن كافة 
إلى  املتحدة األسلحة  الــواليــات  األطـــراف، حيث باعت 
ــــدوالرات..  ال املــلــيــارات مــن  الخليج بعشرات  كافة دول 
وأملـــح إلـــى أن 15 % مــن صــفــقــات الــســالح األمريكية 
تــذهــب إلــى اململكة العربية الــســعــوديــة، ولــهــذا ربــمــا ال 
يرى ترامب مصلحة من حل األزمة الخليجية. وعرض 
الكويتية بقوله: إن سمو  الوساطة  الشايجي تطورات 
أمير الكويت قام منذ اللحظة األولى لألزمة بتحركات 
عاجلة الحتوائها، كما قام بجوالت إلى الخارج شملت 
الرئيس ترامب من أجل نفس  املتحدة ولقاء  الواليات 
الــغــرض، مــشــيــرًا إلـــى أن ســمــو أمــيــر الــكــويــت يـــرى أن 
تفاقم األزمة ربما يطيح بمجلس التعاون، ولذلك يجب 

حلها سريعًا حفاظًا على مستقبل املنظومة.

◄ الفرص الضائعة
إلى  الــكــويــت  السياسية بجامعة  الــعــلــوم  ونــبــه أســتــاذ 
الفرص الضائعة في طريق حل  الكثير من  أن هناك 
األزمة، حيث كانت القمة الخليجية في الكويت فرصة 
للتباحث والحوار، وقد حضر صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، حرصًا من سموه على وحدة 
وفاعلية مجلس التعاون، بينما خفضت الدول األخرى 
تمثيلها في القمة. والفرصة الثانية كانت كأس الخليج، 
ــاء مجلس  ــ أمـــا الــفــرصــة الــثــالــثــة فــكــان اجــتــمــاع رؤسـ
الخليجية اآلن أصبحت  أن االزمــــة  الـــشـــورى.. وأكــــد 
أســيــرة املــعــادلــة الــصــفــريــة ، فــاملــوقــف األمــريــكــي غير 
حاسم، والحمالت اإلعالمية بني االطـــراف متواصلة، 
عــــالوة عــلــى الــخــروقــات املــتــكــررة مــن املــجــال الــجــوي 
الــقــطــري مـــن قــبــل اإلمـــــــارات، والـــتـــرويـــج لشخصيات 
هامشية تحتضنها السعودية واالمــارات، فضال عن 
استخدام مراكز األبحاث الغربية واإلعالم في الخارج 
لنيل كــل طــرف من  الدولية  العامة  العالقات  ومكاتب 

اآلخر، وكل ذلك يعرقل جهود الوساطة الكويتية. 

¶ الدكتور ماجد األنصاري

{تصوير: إبراهيم كوتي}¶ جلسة انعكاسات األزمة الخليجية

¶  الدكتور عبدالله الشايجي 

العناني: قطر نجحتالعناني: قطر نجحت
 في امتصاص  في امتصاص 
صدمة الحصارصدمة الحصار

 الشايجي: األزمة  الشايجي: األزمة 
الخليجية أصبحت أسيرة الخليجية أصبحت أسيرة 

املعادلة الصفرية املعادلة الصفرية 

أحمد البيومي
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اعتبر أن األزمة الخليجية مزقت الجهود العربية في املنطقة.. الشنقيطي:

 الدور اإلماراتي في القرن اإلفريقي يتسع على حساب األشقاء 
 

الشنقيطي، أســتــاذ األخــالق  الدكتور محمد مختار  قــدم 
 " بــعــنــوان  بــن خليفة، مــداخــلــة  الــســيــاســيــة بجامعة حــمــد 
صــراعــات الــنــفــوذ الــدولــيــة فــي الــقــرن اإلفــريــقــي" أكــد فيها 
على أن األزمة الخليجية مزقت الكتلة العربية على القرن 
العربي، وحرمْتها من املساعدة في تخفيف أزمات القرن 
اإلفريقي، مشيرا إلى أن اليمن تحول إلى عبء على القرن 

اإلفريقي، وقد كان ملجأ ومالذا.
ــة  نــتــج عــن األزمـ ــــذي  ال ــال الشنقيطي إن االصــطــفــاف  وقــ
الــخــلــيــجــيــة تــمــدد إلـــى اصــطــفــاف عــلــى الـــقـــرن األفــريــقــي، 
فـــاإلمـــارات والــســعــوديــة ومــصــر وإســرائــيــل وإريــتــريــا في 
أقل  جانب وتركيا وقطر والــســودان والصومال وبــدرجــة 
الــدولــيــة مهتمة بــرأب  الــقــوى  أثيوبيا فــي جــانــب. وال تبدو 

الصدع بني الحالتني، بقدر ما تغذيه وتستغله.
القرن  التنافس اإلقليمي على  أن هناك حالة من  وأوضــح 
األفـــريـــقـــي، حــيــث تــبــدو اإلمـــــــارات أكــثــر الـــــدول اإلقــلــيــمــيــة 

حضورا على القرنْني العربي واألفريقي، وأكثرها مجازفة 
الجميع.  تــؤدي مجازفاتها إلى مخاطر على  وأعـــداًء، وقد 
أما السعودية فلها حضور كثيف في حرب اليمن، ودور 
باهت في القرن األفريقي، لكن اإلمارات تغطي على دورها 
في الحالتني. لكن تركيا لها حضور في قطر والصومال 
ــنــقــيــض مــــع الــســعــوديــة  ــي تـــقـــف عـــلـــى ال ــ ــودان، وهـ ــ ــســ ــ ــ وال
واإلمـــارات في عــدد من امللفات اإلقليمية. أمــا إيــران فهي 

ضمنيا في اليمن من خالل حليفها الحوثي.
الــوجــود العسكري اإلمــاراتــي في القرن  وقــدم مالمح من 
العربي املتمثل في اليمن، فهناك تواجد في املكال، وعدن، 
بـــاب، واملــخــا. وفــي سقطرة (وهــي  وجــزيــرة ميمون، وذو 
تنتمي سياسيا للقرن العربي، لكنها أقرب جغرافيا للقرن 
األفريقي). وفي القرن األفريقي تتواجد في الصومال في 
بوصاصو، بربرة. ، وإريتريا من خالل ميناء عصب. وأكد 
أن املنظور اإلماراتي منظور إقصائي، وال يرى مكانة له إال 

على حساب األشقاء.
وأملح إلى الحضور التركي الذي تعتبره اإلمارات منافسا 

لــهــا، بــاإلضــافــة إلــى الــحــضــور الــدولــي املتمثل فــي تواجد 
عسكري ألطـــراف دولــيــة عــدة على الــقــرن األفــريــقــي مثل 
أمــيــركــا، وفــرنــســا، والــصــني، والــيــابــان، وإيــطــالــيــا. ولــكــن ال 

توجد مؤشرات على تعاون وثيق بني هذه األطراف.
وشدد على أهمية القرن اإلفريقي ودورها االستراتيجي، 
العسكرية  للقواعد  فجيبوتي مثال تعتبر سوقا مفتوحا 
(األميركية والفرنسية والصينية واإليطالية.. وغيرها). 
وأولــويــتــهــا االســتــفــادة مــن حــاجــة الجميع إلــيــهــا، وكسب 
اعتبار الجميع. أما الصومال فهي أقرب إلى تركيا وقطر، 
لديها مشكلة مع التدخل اإلماراتي في شمالها (جمهورية 
بــهــا). لكنها تــعــانــي من  املــعــتــرف  الــصــومــال غــيــر  أرض 
مشكالت بنيوية مزمنة. بينما تعد إريتريا حليفا ضمنيا 
لــإلمــارات والسعودية ومصر، وعــدّوا للسودان وأثيوبيا، 
وتلعب على التناقض بني كل األطراف. أما أثيوبيا فتسعى 
للعب دور األخ األكبر في القرن األفريقي، وتملك شرعية 
لذلك مــن االتــحــاد األفــريــقــي، لكن الــحــرمــان مــن السواحل 

يقيدها. 

  أحمد البيومي

¶  الدكتور محمد مختار الشنقيطي 

¶  جلسة االصطفافات الجديدة في الشرق االوسط    (تصوير: إبراهيم كوتي)

الـــــــيـــــــوم األول مـــــــن مـــنـــتـــدى  ــم  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ  اخـ
الــدوحــة الــدولــي الــســادس للسياسات 
ــاء  واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــات أعــــمــــالــــه مـــسـ
أمــس بعقد جلسة ناقشت التحديات 
العسكرية في منطقة الشرق االوســط 
تــرأســهــا الــعــمــيــد الــركــن مــتــقــاعــد زامــل 
الــــشــــهــــرانــــي، وقــــــــدم خـــاللـــهـــا الـــعـــديـــد 
ــداخــــالت عـــن طبيعة  مـــن الــبــاحــثــني مــ
الصراعات العسكرية والتحديات التي 

تواجه املنطقة.
ونــاقــشــت الــورقــة االولـــى الــتــي قدمها 
الــــــدكــــــتــــــور يــــــزيــــــد صــــــايــــــغ بــــعــــنــــوان 
ــة  ــيــ ــامــ ــظــ ــنــ ــــوش الــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــل الــ ــبــ ــقــ ــتــ «مــــســ
وتـــحـــديـــاتـــهـــا» فـــي مـــحـــاولـــة ملــنــاقــشــة 
ــــي تـــمـــكـــن مــن  ــتـ ــ ــة الـ ــعــ ــاجــ ــنــ ــل الــ ــبــ ــســ الــ
ــواء الــتــنــظــيــمــات املــســلــحــة الــتــي  ــتــ احــ
اما  العسكرية.  هــي خــارج املؤسسات 
الدكتور عمر  الثانية فقدمها  الــورقــة 
الجماعات  عاشور وناقشت مستقبل 

االرهابية ما بعد داعش. 
الثالثة املهددات  بينما ناقشت الورقة 
االمـــنـــيـــة فـــي ظـــل الـــنـــزاعـــات املــســلــحــة، 
وقدمها الدكتور صبحي ناظم توفيق. 
ــلـــة حـــول  ــئـ وطــــرحــــت الـــــورقـــــة عـــــدة أسـ
طبيعة تلك املهددات ومدى خطورتها 
وكــيــف يــمــكــن ضــبــط الــبــيــئــة األمــنــيــة؟ 
ــا هـــي االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي يمكن  ومــ
استخدامها في هذا الشأن؟ وهل هناك 
حــاجــة إلــى دور أمــنــي اقليمي ودولــي 

موسع للتعامل مع تلك املهددات؟. 

    الدوحة - الشرق
التي حملت  القصاب، في ورقته  الدكتور عبدالوهاب   عرض 
عنوان " التنافس على املوانئ واملنافذ وانعكاساته على أزمات 
الشرق األوسط" تاريخ املوانئ في املنطقة قائال إنها موجودة 
مــنــذ الـــقـــدم، وكـــانـــت لــهــا أهــمــيــة إســتــراتــيــجــيــة عــنــد الـــرومـــان 
الخليج  وغيرهم، منوها إلى أن أول قوة بحرية غزت منطقة 
العربي في القدم كانت قوة صينية وقد نجحت في الوصول 

إلى جزيرة هرمز وأسست قاعدة بحرية وتجارية فيها.
ــــى أنــــه بــعــد تــلــك املــرحــلــة بــــدأ عــصــر االكــتــشــافــات  وأشـــــار إل
الــجــغــرافــيــة الــكــبــرى مــن خـــالل دور الـــدولـــة الــبــرتــغــالــيــة التي 
ســيــطــرت عــلــى املنطقة ونــجــحــت فــي تــأســيــس قـــوى بحرية، 
وبــعــد ذلـــك جـــاء الــفــرنــســيــون وكــانــوا مــوجــوديــن فــي ساحل 
عمان. ثم جاء البريطانيون وتواجدوا في منطقة الخليج. وقال 

السيطرة على  أجــل  املنطقة في ساحة تنافس دولــي من  إن 
مقدراتها من ناحية، والسيطرة على موانيها من ناحية أخرى 

خدمة للمصالح البحرية لتلك القوى.
الواليات  العشرين مثل  القرن  الوليدة في  القوى  أن  وأوضــح 
املــتــحــدة والــصــني واالتــحــاد األوروبــــي سعت أيــضــا للتواجد 
في املنطقة والسيطرة على موانيها وكما هو معروف هناك 
إلــى الحضور  البحرين، منوها  فــي  أســطــول بحري مــوجــود 
ــي  اريــتــريــا،  الـــروســـي وقـــت االتـــحـــاد الــســوفــيــتــي وخــاصــة فـ
الـــروس لهم تسهيالت  كــان  الجنوبية  اليمن  وأثــيــوبــيــا وفــي 
كبيرة في ميناء عــدن. وتطرق إلى االتفاقية التي وقعت بني 
البحرية  الصني وباكستان لتطوير أحــد موانيها، وستأتي 
الصينية يــومــا مــا فــي املــنــطــقــة بــعــد أن بــــدأت بــالــتــواجــد في 
جيبوتي، وهو ما يمهد لبداية التنافس العاملي في هذه املنطقة 

على املوانئ، وخاصة من الواليات املتحدة. 

الدكتور عبدالوهاب القصاب:

 تنافس دولي وإقليمي على املوانئ في املنطقة 
    الدوحة - الشرق

¶   الدكتور عبدالوهاب القصاب  

الدكتور مروان قبالن: 

 املشهد السوري تحدده التفاعالت الدولية واإلقليمية 

¶    الدكتور مروان قبالن   

العربي لألبحاث  املركز  الباحث في  الدكتور مروان قبالن،  قال    
أساسية  بنى  ثــالث  الحديث عن  يمكن  إنــه  السياسات،  ودراســة 
االقليمية  البنية  والثانية  الدولية  البنية  أولها  السوري  امللف  في 
تــفــاعــالت  هــنــاك  الــدولــيــة  بــالــنــيــة  املــحــلــيــة. ففيما يتعلق  والــثــالــثــة 
بــني الــقــوى الــكــبــرى مثل الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة وروســيــا ، 
والتفاعل بينهما يعد جزءا أساسيا من قراءة املشهد السوري، 
وال يمكن قراءة املشهد السوري إال من خالل العالقات األمريكية 

الروسية. 

التحالفات على  بعنوان «خريطة  وأضاف قبالن خالل مداخلته 
التفاعالت  أن  والدولية»  اإلقليمية  السورية وتداخالتها  الساحة 
وإيـــران  إســرائــيــل  فــي العــبــني رئيسيني هما  تتمحور  اإلقليمية 
التنافس على  أن  إلى  في ظل غياب فاعل عربي واضــح، مشيرا 
ســـوريـــا كـــان تــاريــخــيــا مـــن قــبــل الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة مــثــل  مصر 
والــســعــوديــة والـــعـــراق، ولــكــن هـــذه الــــدول اآلن لــديــهــا اهــتــمــامــات 
املحلي،  املستوى  أما على  إلى سوريا.  تلتفت  تعتد  ولم  مختلفة 
الــســوري،  الــنــظــام  الــالعــبــون األســاســيــون ويتمثلون فــي  فــهــنــاك 
املعارضة  املتحدة، عــالوة على  الواليات  تدعمهم  الذين  واألكــراد 

السورية بكافة فصائلها. 

    الدوحة - الشرق

 املنتدى ناقش 
التحديات العسكرية 

في الشرق األوسط 


