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أكاديميون في ندوة برنامج {الحقيقة} بعد 300 يوم على الحصار:

قطر نجحت في تجاوز األزمة الخليجيةقطر نجحت في تجاوز األزمة الخليجية

 

أكــاديــمــيــون أن قطر نجحت في  أكــد 
تــــجــــاوز األزمــــــــة املــفــتــعــلــة ســيــاســيــًا 
ــك  واقـــتـــصـــاديـــًا ودبـــلـــومـــاســـيـــًا، وذلــ
ــــدوة «الــحــقــيــقــة» الـــتـــي نظمها  فـــي نـ
تلفزيون قطر مساء أمس، وتم بثها 
مــبــاشــرة مـــن دار األوبــــــرا فـــي الــحــي 
ــة  الــثــقــافــي (كـــتـــارا)، وعــبــر أثــيــر إذاعـ
قــطــر بمناسبة مـــرور ثــالثــمــائــة يــوم 

على الحصار الجائر . 
ــارك فـــي الـــنـــدوة كـــل مـــن د. محمد  شــ
ــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  ــتـ املـــســـفـــر، أسـ
القادر،  بجامعة قطر، ود. خالد عبد 
ــة اإلدارة واالقــــتــــصــــاد  ــيـ ــلـ ــد كـ ــيـ ــمـ عـ
بــجــامــعــة قــطــر، ود. نــايــف بـــن نــهــار، 
لـــلـــدراســـات العليا  ــارك  املـــشـ الــعــمــيــد 
والبحث العلمي بجامعة قــطــر، ود. 
ــروان قــبــالن، الــبــاحــث واألكــاديــمــي  مــ
املــتــخــصــص فــــي الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة 
ــا االعــــالمــــي مــحــمــد نــويــمــي  وقـــدمـــهـ

الهاجري .
ــاور  ــحــ ــة مــ ــ ــعــ ــ تــــنــــاولــــت الـــحـــلـــقـــة أربــ
ــذي رفعته  ــي: الــشــعــار الــ أســاســيــة هـ
دول الحصار واملتمثل في أن األزمة 
ــدا»، و{الـــحـــرب  ــ مـــع قــطــر صــغــيــرة جــ
ــة  ــلـ ــاشـ ــفـ ــة الـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة واالقــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ املـ
الـــحـــصـــار ضد  الـــتـــي اتــخــذتــهــا دول 
ــر»، و{الـــــــــــدروس الــدبــلــومــاســيــة  ــطــ قــ
الــتــي قدمتها قطر ملــن يحاصرها»، 
ــع «تـــداعـــيـــات األزمــــة  ــرابــ ــور الــ ــحــ واملــ

خليجيًا وإقليميًا ودوليًا».

◄ أزمة ال أخالقية
لـــفـــت د. مــحــمــد  املـــــحـــــور األول  فـــــي 
املسفر إلى أن األزمة ليس لها أساس 
ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا أزمـــــة ال أخــالقــيــة، 
مــضــيــفــًا: إذا كـــانـــت األزمــــــة مـــع قطر 
صغيرة، ملاذا كل هذا اإلنفاق الضخم 
الـــــذي بــلــغ خــــالل ثــالثــمــائــة يــــوم ما 
يزيد على تريليون دوالر أنفقت في 
الــدول األوروبــيــة والــواليــات املتحدة 
األمــريــكــيــة بــقــيــادات ســمــاســرة أو ما 

يسمون بدبلوماسية املال؟!
وتابع: األزمة كبيرة جدا، وأي خطأ 
أو إجراء قد يتخذ في مواجهة هذه 
الــدولــة الــصــغــيــرة جــدا قــد تــكــون له 
عـــواقـــب وخـــيـــمـــة جـــــدا، ألن الـــحـــرب 
ــاهــــل أو  ــة لــــو فـــكـــر فـــيـــهـــا جــ ــادمــ ــقــ الــ
ــرى بــمــا فــي  ــ أحـــمـــق أو بــطــريــقــة أخـ
ذلك االستفزازات التي نتعرض لها 
يــومــيــا عـــن طـــريـــق اخــــتــــراق املــجــال 
الجوي والبحري فان ذلك قد يؤدي 
ــراع لـــن يــنــجــو منه  بـــال شـــك الـــى صــ
ــلـــى اإلطــــــــالق وقـــــد تــتــصــعــد  أحـــــد عـ

بــــركــــان..  فــــوهــــة  املـــنـــطـــقـــة عـــلـــى  ألن 
التعاون  أن مجلس  املسفر  د.  وأكــد 
ــًا  ــعــــرجــ الــــخــــلــــيــــجــــي فـــــــي خــــــطــــــر، مــ
ــر  عــلــى تـــداعـــيـــات األزمـــــة عــلــى األسـ
أن  أمله في  الخليجية، ومعربًا عن 
يعود العقل إلى قيادات الدول التي 
الحكمة  أن  إلى  تحاصر قطر، الفتًا 
الــقــطــريــة بــلــغــت أعــلــى مــراتــبــهــا في 

النفس.  ضبط 

◄ مالمح االقتصاد القطري
فــي املــحــور الثاني قــال د. خالد عبد 
الـــقـــادر إن االقـــتـــصـــاد الــقــطــري لــديــه 
ــارات  ــيـ ــخـ ــع الـ قــــــدرة عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم مــ

ــبــــهــــا مـــغـــطـــاة  ــلــ الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي أغــ
ومــدعــومــة بمقومات عــديــدة أبــرزهــا 
الصندوق السيادي وقدرته الفائقة 
فــــي إنــــتــــاج الــــغــــاز وإيـــصـــالـــه لـــلـــدول 
املــســتــهــلــكــة. مــضــيــفــا: تــــم ســــد كــافــة 
ــقـــطـــري،  ــاد الـ ــتــــصــ ــرات فــــي االقــ ــغــ ــثــ الــ
الــشــرائــيــة للشعب القطري  والــقــيــمــة 
ظــــلــــت ثــــابــــتــــة، والــــتــــضــــخــــم لـــــم يــكــن 
مــــوجــــودًا.. مــشــيــرًا إلــــى أنــــه اســتــعــاد 
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــثـ ــه فــــي املــــائــــة يــــــوم الـ قــــوتــ
الحصار الجائر من خالل عدة أمور، 
القارية التي قام بها  منها الجوالت 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 

وكــــان الــهــدف مــنــهــا تــعــزيــز الــشــراكــة 
وتــعــمــيــقــهــا وتــوســيــعــهــا، ومــــن بني 
ــازات الــتــي حــقــقــهــا االقــتــصــاد  ــجــ اإلنــ
ــرة تـــدشـــني  ــتــ ــفــ ــطــــري فـــــي تـــلـــك الــ ــقــ الــ
ميناء حــمــد، واتــســاع رقــعــة وجهات 
الخطوط القطرية الجوية ألكثر من 
150 وجهة، مؤكدًا أن السياسة التي 
اتخذتها دولة قطر لكم تكن سياسة 
تــقــشــفــيــة كــتــلــك الــتــي اتــخــذتــهــا دول 
الحصار بل كانت سياسة توسعية 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــال املـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تــــســــتــــهــــدف اسـ
ــة، واملــــشــــاريــــع الــتــنــمــويــة  ــّيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
وغــيــرهــا.. وقــــال إن أبــــرز اإلنـــجـــازات 
املــائــة يــوم الثالثة  الــتــي تحققت فــي 

الله  تنفيذ وعــد سمو األمــيــر حفظه 
وأن الناتج املحلي اإلجــمــالــي لدولة 
قطر في العام املاضي شهد توسعا 
ــار.. ولــفــت إلــى  ونــحــن فـــي عـــام حـــصـ
أن استهداف الريال القطري من قبل 
دول الــحــصــار هــو عــمــل إجـــرامـــي لم 

يجد نفعا بالنسبة لهذه الدول.

◄ دبلوماسية متزنة وناجحة

في املحور الثالث تحدث د. نايف بن 
نهار عن عوامل نجاح الدبلوماسية 
القطرية إقليميا ودولــيــا، ووصفها 
ــلـــومـــاســـيـــة مـــتـــزنـــة، وهـــي  بـــأنـــهـــا دبـ
دبلوماسية أخالقية بامتياز، الفتا 
إلــــى أنـــهـــا تــبــنــت نــظــريــة الـــخـــيـــارات 
املـــتـــعـــددة، وهــــو مـــا يــجــعــل الــخــصــم 
يحسب حــســابــًا لــدولــة قــطــر. وتــابــع: 
ــــذه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــلــى  ــتـــمـــدت هـ اعـ
ــلــــومــــاســــي يـــعـــتـــمـــد عــلــى  خــــطــــاب دبــ
ركـــيـــزتـــني أســاســيــتــني نــجــدهــمــا في 
خطابات سمو األمير، هما السيادة 
والــــــحــــــوار.. مــضــيــفــا: الــــحــــوار لــيــس 
ــة، بـــل هـــو ضــــرورة  ضـــــرورة وجــــوديــ
إســتــراتــيــجــيــة، والـــدلـــيـــل أنـــنـــا رأيــنــا 
الــقــطــريــة تفجرت  الــطــاقــات  كــيــف أن 
ــداع  فــي هـــذه األزمــــة وكــيــف ظــهــر اإلبـ
فــــي جـــمـــيـــع املــــــجــــــاالت.  ووصـــــــف د. 
بــن نــهــار دبلوماسية دول الحصار 
بـــالـــعـــشـــوائـــيـــة فــــي اخـــتـــيـــار تــوقــيــت 

األزمة، وعشوائية التصريحات. 

¶ محمد نويمي الهاجري¶  د. خالد عبد القادر ¶  د. نايف بن نهار ¶  د. محمد املسفر 

 تحدث د. مروان قبالن في املحور الرابع عن تداعيات 
األزمــــــة الــخــلــيــجــيــة، مــشــيــرًا إلــــى أن أهــــم مـــا خــلــفــتــه 
األشــقــاء  الخليجي وتــشــتــت  الــبــيــت  ــة هــو تفكك  األزمــ
واألصدقاء، وقال: ألول مرة يحدث أن تحالفا يستعني 
أمــر غير مألوف في  التحالف، وهــو  بدولة من خــارج 
اإلقليمي  املستوى  اإلقليمية.. وتابع: على  التجمعات 
رفضت كل من تركيا وإيران الحصار على قطر ألن 
اإلقليمي  النظام  الدولتني ركنان أساسيان في  هاتني 
ملنطقة الشرق األوسط والخليج. مشيرا إلى أن روسيا 
حاولت من خالل األزمة أن تنفذ إلى املنطقة، كما أدت 
األمريكي  الرئيس  إدارة  الــى تصدعات كبيرة داخــل 

اآلن. وأكــد د. قبالن  نفسه، ونشهد بعض فصولها 
أن انهيار العواصم املركزية في املنطقة العربية وهي 
العربي،  الــربــيــع  ثـــورات  ــعــراق وســوريــا بعد  مصر وال
الــى  إقــلــيــمــي، أدى  الـــــدول مـــن أي دور  وخـــــروج هــــذه 
لديها  العربي، وكــان  الخليج  الى منطقة  الثقل  انزياح 
ــــدور. هــذا الــتــصــدع للبيت  كــل املــقــومــات لتلعب هــذا ال
العربية  للسياسة  ثــقــل  مــركــز  آخـــر  الخليجي يلغي 
على اإلطالق ألنه يفترض على دول الخليج ان تلعب 
هذا الدور ريثما تستعيد العواصم املركزية في العالم 
ــد ان تــداعــيــات األزمــــة الخليجية  ــا. وأكـ الــعــربــي دورهــ

ستكون كبيرة جدا على املنطقة العربية. 

تداعيات دولية لألزمةتداعيات دولية لألزمة

د. املسفر: الحكمة 
القطرية بلغت أعلى 

مراتبها في ضبط 
النفس

د. بن نهار: الخطاب 
الدبلوماسي لقطر 
يقوم على السيادة 

والحوار

د. عبد القادر : االقتصاد 
القطري لديه قدرة 

على التأقلم مع 
الخيارات الجديدة

 د. قبالن: تصدع البيت 
الخليجي يلغي آخر 

مركز ثقل للسياسة 
العربية على اإلطالق 

هاجر بوغانمي

{تصوير إبراهيم كوتي}¶  املتحدثون في الندوة 


