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انعكاسات لألزمة الخليجية على خريطة التحالفات اإلقليميةانعكاسات لألزمة الخليجية على خريطة التحالفات اإلقليمية
 في افتتاح منتدى الدوحة للسياسات واالستراتيجيات.. اللواء حمد المري:

ـــــــدة شـــــــدي لــــــــهــــــــزة  ـــــــعـــــــرضـــــــت  ت ــــــج  ــــــي ــــــخــــــل ال دول  ــــــــــن  ع ـــــــة  ـــــــي ـــــــذهـــــــن ال الــــــــــــصــــــــــــورة   

واإلعالمي السياسي  العمل  أخالقيات  من  مختلفة  مستويات  أفرزت  األزمة 

كبير ـــي  ودول إقليمي  بدعم  حظيت  األزمـــة  فــي  الكويتية  الــوســاطــة   

بينها األرحــــــام  صـــالت  ــع  ــط وق الــخــلــيــجــيــة  ــوب  ــع ــش ال إقـــحـــام 

شعوبها بين  والتعايش  االستقرار  تهدد  حرجة  بمرحلة  تمّر  المنطقة   

د. أليكسي إبراهام:

الباحث  إبراهام  أليكسي  الدكتور  أّكــد 
فــــي شـــــؤون الــــشــــرق األوســــــط بــجــامــعــة 
هـــارفـــارد ومــســتــشــار الــبــنــك الـــدولـــي أن 
الــدور  أّكـــدت  الــراهــنــة  الخليجية  األزمـــة 
في  االجتماعي  الــتــواصــل  لوسائل  الكبير 
تأثيرها  ظهر  والتي  الشعوب  على  التأثير 

العربّي. الربيع  أعقاب  في  جلياً 
أجريت  التي  الدراسات  أن  إلى  وأشــار 
«تويتر»  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
دول  أن  أظـــهـــرت  الــخــلــيــج  مــنــطــقــة  فـــي 
حــســاب  آالف   ٣ نــحــو  جــّيــشــت  الـــحـــصـــار 
اإللكتروني  بالجيش  يعرف  فيما  وهمي 

قبل  إطالقها  تّم  اإللكتروني،  الذباب  أو 
أيــام مــن بــدء الــحــصــار الســتــخــدامــهــا في 
وجهة  وتأييد  القطري  النظام  مهاجمة 
وإظــهــارهــا  الــحــصــار  دول  أنــظــمــة  نــظــر 

دولها. في  كبيرة  شعبية  لها  أنها  على 
لألزمة  األولى  الشهور  خالل  أنه  وأّكد 

تـــّم اســتــخــدام هـــذه الــحــســابــات الــوهــمــيــة 
فـــي وضــــع تـــغـــريـــدات وإعـــــادة تــغــريــدهــا 
لــخــلــق شــعــور مـــزّيـــف مــــواٍل لــهــم، حــيــث 
هاشتاجات  الــحــســابــات  هــذه  اســتــخــدمــت 
ضــــــد قــــطــــر وقــــيــــادتــــهــــا ومـــســـؤولـــيـــهـــا 
مؤكداً  اإلعالمية..  وقنواتها  ومؤسساتها 

تــغــريــدة  مــلــيــون  نــصــف  نــحــو  هـــنـــاك  أن 
منطقة  فــي  تويتر  عبر  الحصار  تناولت 
تــمــت  مــنــهــا،   ٪  ٧٥ اآلن،  حــتــى  الــخــلــيــج 
ألشــخــاص  مــوثــقــاً  حــســابــاً   ٢٣٨ بــواســطــة 
مــحــســوبــيــن عــلــى األنـــظـــمـــة، خـــاصـــة فــي 

السعودي. النظام 

جيش إلكتروني لدول الحصار قوامه ٣ آالف حساب وهمي

المتحدثون خالل الجلسة االفتتاحية

 اللواء حمد المري 

كتب - محمد حافظ:

أّكد سعادة اللواء الركن الدكتور حمد محمد 
اإلستراتيجية  الـــدراســـات  مــركــز  قــائــد  الــمــري 
على  كبيراً  سلبياً  مــردوداً  الخليجية  لألزمة  أن 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول 
وشكلت صدمة للجميع.. مشيراً إلى أن الصورة 
منذ  الخليج  دول  عــن  األذهـــان  فــي  المستقّرة 

عقود تعّرضت لالهتزاز بصورة شديدة.
وأضـــاف الــلــواء الــمــري: بــرز مجلس التعاون 
بإمكانها  جماعية  كقّوة  الست  بدوله  الخليجي 
بعد  المنطقة  فــي  اإلســتــراتــيــجــي  الـــفـــراغ  مـــلء 
الثورات العربية، حيث تمكن المجلس من قيادة 
العمل العربّي الُمشترك في ملّفات كثيرة، إلى 
أوصلتنا  التي  الخليجّية  األزمة  بوادر  برزت  أن 
على  كبيراً  إلى ما نحن عليه اآلن، ما أثار قلقاً 

استقرار دول الخليج والوطن العربّي».
وأضــــاف: بـــدأت الــجــهــود الــكــبــيــرة الــمــدركــة 
صاحب  وساطة  وتتصدرها  األزمـــة،  لخطورة 
الــســمــو الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 

ــكــويــت الــشــقــيــقــة،  حــفــظــه اهللا، أمــيــر دولــــة ال

لها  تعرضت  التي  والعقبات  الصعوبات  ورغــم 

جهوداً  بذل  الكويت  أمير  أن  إال  الوساطة،  تلك 

جهود  وهي  األزمــة،  حلحلة  سبيل  في  مضنية 

حظيت  حيث  الجميع،  قبل  مــن  تقدير  مــحــّل 

الوساطة الكويتية بدعم إقليمّي ودولّي كبير.

جــــاء ذلــــك خــــالل كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي افــتــتــاح 

للسياسات  الـــســـادس  الـــدوحـــة  مــنــتــدى  أعـــمـــال 

واإلســتــراتــيــجــيــات الــــذي انــطــلــق أمـــس ولــمــدة 

بن  خالد  الــدكــتــور  ســعــادة  رعــايــة  تحت  يومين 

محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدولة لشؤون الدفاع، بعنوان «الشرق األوسط 

.. الـــواقـــع والـــتـــحـــديـــات» الــــذي يــنــّظــمــه مــركــز 

المسلحة،  بــالــقــوات  اإلســتــراتــيــجــيــة  الـــدراســـات 

ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  مع  بالتعاون 

خصبة  بيئة  الُمنتدى  يشّكل  حيث  السياسات، 

الخبراء  مــن  نخبة  تجمع  الــفــكــريــة،  للمقاربة 

ُممثلي  إلى  إضافة  القرار،  وصّناع  والمفّكرين 

الحكومية  غير  والــجــهــات  الــدولــيــة  المنظمات 

من مختلف أنحاء العالم، للتباحث في مختلف 

الــقــضــايــا الــراهــنــة، مــن خـــالل جــلــســات تتناول 

التحديات واألحداث التي تمّر بها المنطقة.

منطقة  في  االستقرار  إن  المري  اللواء  وقال 

الشرق األوسط يمّر بمرحلة حرجة تهدد كيان 

الدول المستقرة، وتهدد التعايش الُمشترك بين 

العرقية  مكوناتها  بمختلف  الــدول  تلك  شعوب 

والدينية.. مشيراً إلى أن األزمات المشتعلة منذ 

سنوات حولت منطقة الشرق األوسط إلى أزمة 

بروح  العاجل  التحرك  تستدعي  كبيرة  إنسانية 

الــمــســؤولــيــة الــدولــيــة للعمل عــلــى تــســويــة هــذه 

الصراعات وضمان عودة المهجرين والالجئين 

إلى بلدانهم ومدنهم وقراهم.

على  فكرية  تــحــوالت  هــنــاك  أن  إلــى  وأشـــار 

والعسكري،  واالقــتــصــادي  السياسي  المستوى 

لبعض  صعود  هناك  السياسي  المستوى  فعلى 

أوروبا  في  اليمينية  السياسية  الفكرية  التيارات 

وأمـــريـــكـــا الــالتــيــنــيــة وآســـيـــا، وعــلــى الــمــســتــوى 

العالمي  االتــجــاه  عن  تراجع  هناك  االقتصادي 

الــقــائــم عــلــى حــريــة الــتــجــارة والــعــولــمــة، وعلى 

نظرية  أطــروحــات  هناك  العسكري  المستوى 

مستوى  على  طـــرأت  جــديــدة  عملية  وتــجــارب 

عــقــيــدة الــجــيــوش وأســالــيــب الــقــتــال والــتــدريــب 

الجديدة،  الحروب  أنماط  لمواجهة  والتسليح، 

وهـــــذه الـــتـــحـــوالت ســتــنــعــكــس عــلــى كــثــيــر من 

السياسات العالمية خالل الفترة المقبلة.

المستوى  على  انعكاسات  األزمة  لهذه  وتابع: 

اإلســـتـــراتـــيـــجـــي واالقــــتــــصــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي، 

التحالفات  خريطة  على  لالنعكاسات  باإلضافة 

األزمــة  هــذه  أفــرزت  وقــد  والدولية،  اإلقليمية 

مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة مــــن أخـــالقـــيـــات الــعــمــل 

الجانب  إلــى  وصــلــت  بــل  واإلعــالمــي،  السياسي 

األزمة  هذه  في  الشعوب  وأقحمت  االجتماعي 

وقــطــعــت صــلــة األرحـــــام بــل ووصـــل الــحــد إلــى 

الخليجية  األزمــة  بتصدر  ذلك  من  أبعد  هو  ما 

جلسات المنتدى لهذا العام».

األقصى  المسجد  له  يتعرض  ما  إلــى  وأشــار 

أولى القبلتين من اعتداءات متكررة ومحاوالت 

لطمس ُهويته اإلسالمية، باإلضافة إلى مصير 

سفارة  بنقل  ترامب  قرار  بعد  الشريف  القدس 

إلسرائيل  عاصمة  واعتبارها  للقدس  واشنطن 

ومـــا أثـــارتـــه تــلــك الــخــطــوة مـــن رفـــض شعبي 

ودولـــــي وإقــلــيــمــي واســـــع، األمــــر الــــذي يُــوضــح 

للمسلمين  وأهــمــيــتــهــا  الــقــضــيــة  هـــذه  خــطــورة 

وأصحاب الديانات األخرى، إضافة إلى األبعاد 

واإلستراتيجية،  والتاريخية  والدينية  السياسية 

ما جعل تلك القضية إحدى محاور المنتدى.

ـــــى أن كــــل الــــــــدول والــمــنــظــمــات  ولـــفـــت إل

بالعمل  مطالبة  للسالم  المحبة  والشخصيات 

ـــهـــاء الـــصـــراعـــات فـــي مــنــطــقــة الــشــرق  عــلــى إن

قائالً  الخليجية،  األزمــة  رأسها  وعلى  األوســط 

واستعادة  المنطقة  لشعوب  األمــن  تحقيق  «إن 

اآلخر  واحــتــرام  المشترك  التعايش  وقيم  روح 

لــلــجــمــيــع، فـــاألمـــن قيمة  ــّحــاً  مــل بــاتــت مــطــلــبــاً 

عــظــيــمــة ونــعــمــة كــبــيــرة تــســتــحــّق بــــذل الــجــهــد 

والتعاون والتنسيق فيما بيننا من أجل ُمستقبل 

أفضل لدولنا وشعوبنا».
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  تداعيات خطيرة إلطالة أمد األزمة الخليجية  تداعيات خطيرة إلطالة أمد األزمة الخليجية
 على الصعيدين السياسي واالجتماعي.. متحدثون بالمنتدى:

ــدة ــة خــلــيــجــيــة جــدي ــاري ــج ـــــادة إنـــشـــاء مــنــظــومــة ت  تــحــول كــبــيــر يــســتــلــزم إع

ــطــع األرحـــــام ــى نــفــســيــة الـــمـــواطـــن الــخــلــيــجــي نــتــيــجــة ق ــل ــبــي ع ــر ســل ــي ــأث   ت
حـــــــــذر عـــــــــــدٌد مـــــــن الـــــخـــــبـــــراء 
واألكـــاديـــمـــيـــيـــن الــمــشــاركــيــن فــي 
الــســادس  الــدولــي  الــدوحــة  منتدى 
من  واإلســتــراتــيــجــيــات  للسياسات 
الخليجية  األزمــــة  أمـــد  إطــالــة  أن 
ــــؤدي إلـــــى تــــحــــول كـــبـــيـــر فــي  ســــي
اقـــتـــصـــاد الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة بــمــا 
يستلزم معه إعادة إنشاء منظومة 
الخليجية  للسوق  جديدة  تجارية 
عليها  العمل  ظــل  الــتــي  المشتركة 
طـــول  أن  كـــمـــا  طـــــــوال،  ـــســـنـــوات  ل
خطيرة  نتائج  عن  سيسفر  األزمة 
وأبــــعــــاد صــعــبــة عــلــى الــصــعــيــديــن 
تفاقم  منها  واالجتماعي  السياسي 
االنــخــفــاض الــكــبــيــر فـــي الــتــواصــل 
ذلــك  يستتبعه  ومـــا  األقــــارب  بــيــن 
المواطنين  نفسية  على  تأثير  من 
بالمائة   ٧٥ أن  خاصة  الخليجيين 
صالت  تربطهم  الخليجيين  مــن 

قرابة.

جــاء ذلــك خــالل الجلسة األولــى 
للمنتدى بعنوان «انعكاسات األزمة 
المستقبلية»  وآفــاقــهــا  الخليجية 
بدر  إلهام  اإلعالمية  أدارتــهــا  التي 
الــــســــادة، وشــــــارك فــيــهــا الــدكــتــور 
المساعد  األستاذ  األنــصــاري  ماجد 
بــقــســم عـــلـــم االجـــتـــمـــاع بــجــامــعــة 
قـــطـــر والــــدكــــتــــور جــــــواد الــعــنــانــي 
جورجيا  بجامعة  االقتصاد  أستاذ 
بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
الملكي  لــلــديــوان  السابق  والــرئــيــس 
األردني والدكتور عبداهللا الشايجي 
بجامعة  الــســيــاســيــة  الــعــلــوم  أســتــاذ 
إبرهام  اليكسي  والدكتور  الكويت 
الباحث في شؤون الشرق األوسط 
البنك  ومستشار  هارفارد  بجامعة 

الدولي.
وثــــّمــــن الـــمـــتـــحـــدثـــون الـــنـــشـــاط 
ـــوســـيـــط الـــكـــويـــتـــي  ـــل الــــمــــلــــحــــوظ ل
وزيـــــاراتـــــه الــمــكــوكــيــة والــوقــائــيــة 

بين  الصدع  لرأب  األزمة  ألطراف 
األشقاء الخليجيين في ظل العوائق 
مشيرين  المنطقة..  تشهدها  التي 
الكبير  دورهــا  إلى  اإلطــار  هذا  في 
فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر من 
الخليجية  القمة  استضافة  خــالل 
محافظي  واجتماع  الخليج  وكأس 
الــــبــــنــــوك الـــمـــركـــزيـــة الــخــلــيــجــيــة 
وغــيــرهــا مــن الــلــقــاءات الــتــي تمثل 

ضائعة إليجاد الحل. فرصاً 
ونــــدد الــمــتــحــدثــون بــالــحــمــالت 
دول  تـــقـــودهـــا  الــــتــــي  اإلعــــالمــــيــــة 
الــحــصــار ضـــد قــطــر بـــهـــدف زرع 
الـــشـــقـــاق واالتــــهــــامــــات الــمــتــبــادلــة 
بــيــن أطــــــراف األزمــــــة والـــتـــرويـــج 
لــشــخــصــيــات هــامــشــيــة عــلــى أنــهــا 
مـــــعـــــارضـــــة قــــطــــريــــة حـــقـــيـــقـــيـــة 
ـــــدراســـــات  واســــتــــغــــالل مـــــراكـــــز ال
الغربية في األزمة.. مشددين على 
أن دول الخليج وشعوبها ليس لهم 

أدنى رغبة في انهيار المجلس ألن 
بقاءه في صالح الجميع.

التي  الــثــانــيــة،  الجلسة  ونــاقــشــت 
جاءت تحت عنوان «االصطفافات 
الــجــديــدة فــي الــشــرق األوســــط»، 
الــتــنــافــس عــلــى الــمــوانــئ والــمــنــافــذ 
الشرق  أزمـــات  على  وانعكاساتها 
األوســــــــــــــط، وكـــــــذلـــــــك خـــريـــطـــة 
السورية  الــســاحــة  على  التحالفات 
وتــدخــالتــهــا اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وصــــراعــــات الــنــفــوذ الـــدولـــيـــة في 
بينما  اإلفــريــقــي،  الــقــرن  منطقة 
نـــاقـــشـــت الـــجـــلـــســـة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي 
جــــاءت تــحــت عــنــوان «الــتــحــديــات 
ــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ال
األوســـــــــــط» مـــســـتـــقـــبـــل الـــجـــيـــوش 
والجماعات  وتحدياتها  النظامية 
داعش  بعد  ما  ومرحلة  اإلرهابية 
والـــــمـــــهـــــددات األمــــنــــيــــة فــــي ظــل 

المسلحة. النزاعات 

د. جواد العناني:

 د. عبداهللا الشايجي:

 أكد الدكتور جواد العناني أستاذ االقتصاد بجامعة جورجيا 
بالواليات المتحدة األمريكية الرئيس السابق للديوان الملكي 
االقتصادية  التداعيات  مواجهة  في  نجحت  قطر  أن  األردنــي 
السلبية للحصار منذ األيام األولى لألزمة، خاصة فيما يتعلق 
واالستهالكية،  التموينية  للسلع  بدائل  وتوفير  الغذائي  باألمن 
حيث كانت تعتمد على دول الجوار لتأمين احتياجاتها.. مؤكداً 
صادراتها  مصادر  تنويع  على  عملت  القطرية  الحكومة  أن 
العجز  لسد  الوطنية  الصناعات  على  االعتماد  في  بدأت  فيما 
في هذه السلع وبات لديها صناعات غذائية وطنية، فضالً عن 
صناعة الدواء ومن ثم أصبحت قادرة على تأمين احتياجاتها 
تقوم  مميزة  صناعات  لديها  قطر  أن  إلى  وأشار  الضرورية. 
على الغاز منذ سنوات طويلة، وهي اآلن بدأت في زيادة هذه 
جديدة  صناعية  كيانات  خلق  أجــل  من  وتنويعها  الصناعات 
الخطوط  دور  وثمن  االستيراد.  على  االعتماد  لتقليل  لديها 
زيــادة  عن  أسفرت  التي  األزمــة  تجاوز  في  القطرية  الجوية 
تكاليف رحالتها ومدتها وتأثر حركة الترانزيت لديها، حيث 
العالم،  حــول  ووجهاتها  خطوطها  على  الحفاظ  استطاعت 
طائرات  شــراء  على  وتعاقداتها  المستمر  توسعها  إلى  إضافة 
١٠٠طائرة  شراء  صفقة  مثل  العالم  في  األحدث  هي  جديدة 

إيرباص جديدة لدعم أسطولها.

 أكد الدكتور عبداهللا الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الكويت أن الوساطة الكويتية بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح 
األول  اليوم  منذ  عملت  الكويت  أمير  الصباح  الجابر  األحمد 
لــألزمــة على رأب الــصــدع بين األطـــراف مــن خــالل الجوالت 
المكوكية لسموه في شهر رمضان. وأوضح أن الكويت تلعب 
دور صانع السالم والوسيط الدولي والمدافع اإلقليمي انطالقاً 
العربي  الــشــمــل  لـــّم  بــضــرورة  وقناعتها  الــكــويــت  عــقــيــدة  مــن 
والخليجي. وأكد أن دول الحصار أضاعت العديد من الفرص 
لالستفادة من الوساطة الكويتية وكان أهمها القمة الخليجية 
ــــدول دون  ٣٨ الــتــي انــعــقــدت بــالــكــويــت وكــــان تمثيل هـــذه ال
صاحب  حضرة  بحضور  قطر  التزمت  حين  فــي  المستوى، 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى.

  قطر نجحت في مواجهة التداعيات 
االقتصادية السلبية للحصار

  الوساطة الكويتية عملت على 
رأب الصدع منذ بداية األزمة

 د. ماجد األنصاري:

 كــشــف الـــدكـــتـــور مــاجــد األنـــصـــاري 
األســــتــــاذ الــمــســاعــد بــقــســم االجــتــمــاع 
بجامعة قطر أن ٩٢ ٪ من المواطنين 
الدولة  تعامل  عن  راضــون  القطريين 
ـــداعـــيـــات  ــيــجــيــة وت مــــع األزمــــــــة الــخــل
قطر  على  المفروض  الجائر  الحصار 
الــقــطــريــيــن  مـــن   ٪  ٧١ أن  مـــؤكـــداً   ..
ـــقـــدرة الــحــكــومــة الــقــطــريــة  يــثــقــون ب
ظل  فــي  طبيعي  بشكل  التعايش  على 
الحصار مهما طال أمده، وذلك خالل 
مركز  عن  الصادرة  الدراسات  أحــدث 
قطر  بجامعة  االجتماعية  الــدراســات 
المستوى  عــلــى  الــحــصــار  تــأثــيــر  لبحث 

االجتماعي.
وأشار إلى أن هذه الدراسة أجريت 
بهدف  األزمــة  من  فقط  أشهر   ٤ بعد 
األزمة  حول  المواطنين  آراء  استطالع 
ومــعــرفــة االخــتــالفــات الــرئــيــســيــة في 

وبعدها،  األزمــة  قبل  القطري  الشارع 
ســيــتــم  الــــــدراســــــة  نـــفـــس  أن  مـــــؤكـــــداً 
لقياس  الجاري  الشهر  خالل  إجراؤها 
لمعرفة  القضايا  نفس  في  العام  الرأي 
ــيــجــيــة عــلــى  تــــداعــــيــــات األزمــــــــة الــخــل

المستوى اإلنساني واالجتماعي.
وأضــــــاف: الــــدراســــة خــلــصــت أيــضــاً 
الشعبي  الـــوعـــي  مــســتــوى  ـــفـــاع  ارت إلــــى 
بالدور والمسؤولية الوطنية واالهتمام 
بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي صـــنـــاعـــة مــســتــقــبــل 
الوطن، مشيراً إلى أن من بين النتائج 
 ٪  ٨٩ أن  الــدراســة  إليها  خلصت  الــتــي 
بمتابعة  مهتمين  باتوا  المواطنين  من 

األخبار المحلية واإلقليمية.
بين  االجتماعية  الــعــالقــات  وعــن   
دول  فــــي  ــــهــــم  وأقــــارب الـــقـــطـــريـــيـــن 
٧٥ ٪ من المواطنين  الحصار أكد أن 
وأن  الحصار  دول  في  أقارب  لديهم 

منذ  بأقاربهم  يلتقوا  لم  منهم   ٪٧٠
منهم   ٪  ٢٦ أكــد  فيما  الحصار،  بــدء 
أقــاربــهــم  مـــع  ســــاءت  عــالقــاتــهــم  أن 
خــطــاب  نــتــيــجــة  الـــحـــصـــار  دول  فـــي 
دول  حكومات  تبثه  الــذي  الكراهية 
التواصل  غــيــاب  عــن  فــضــالً  الــحــصــار، 
الدراسة  أن  إلى  مشيراً  بينهم..  فيما 
خــلــصــت فـــي هــــذا الـــمـــحـــور إلــــى أن 
األزمـــــة لــيــســت بــيــن الــشــعــوب وإنــمــا 

الحكومات. اختلقتها 
وأشــــار إلـــى أن األزمــــة تــركــت أثـــراً 
اجــتــمــاعــيــاً كــبــيــراً عــلــى مــواطــنــي دول 
الــخــلــيــج بــشــكــل عـــام وعــلــى الــمــواطــن 
القطري بصفة خاصة، مطالباً النخب 
الثقافية بأن يكون لها دور إيجابي في 
تصدير خطاب يدعو للم شمل األسرة 
الــخــلــيــجــيــة وإزالــــــة أي انــعــكــاســات أو 

تأثيرات سلبية على المواطنين.

 ٩٢ ٪ من المواطنين راضون عن تعامل الدولة مع الحصار

Osama  Ali


