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الـــــزويـــــري  مــــحــــجــــوب  د.  أكـــــــد 
أســـتـــاذ دراســــــات الــخــلــيــج بــجــامــعــة 
اعـــتـــمـــدت  قـــطـــر  ـــــــة  دول أن  قـــطـــر 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــتــيــن األولـــــى قــوة 
الشعب  وتماسك  الداخلية  الجبهة 
ـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة  الـــقـــطـــري مــــع ال
بــشــكــل واضــــح، ودفــاعــهــم بـــأن كل 
مــا حــصــل فــي األزمــــة هــو مفبرك 
واألزمــة  بصلة،  للحقيقة  يمت  وال 
التعامل  وبالتالي  مبرر  أي  لها  ليس 
ممكن  كمسألة  الحصار  قضية  مع 
مـــواجـــهـــتـــهـــا، وعــــــدم الـــشـــعـــور بـــان 

أمـــر  أي  أفـــقـــدهـــم  ـــحـــصـــار  ال
أظهر  بــل بــالــعــكــس الــحــصــار 

الشعب  لــدى  الــقــوة  عنصر 
واالستجابة  والتحدي 

له بشكل إيجابي.
وقـــــــــــــال أمــــــا 

تتعلق  وهــي  الــثــانــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
والعمل  الخارجية  السياسة  بطبيعة 
عــلــى تــعــمــيــق الــشــراكــات مــع الـــدول 
عالقة  وبــنــاء  الــعــالــم  فــي  المختلفة 
تركيا،  مثل  الــدول  مع  لها  متميزة 

ألــــــــمــــــــانــــــــيــــــــا، 
فــــرنــــســــا، 

وكذلك 
بــــــنــــــاء 

عــالقــات مــع دول آســيــا، والــصــيــن، 
األخيرة  الجولة  إلــى  الفتاً  واليابان 
السمو  صاحب  حضرة  بها  قام  التي 
ثــانــي  آل  حـــمـــد  بــــن  تــمــيــم  الـــشـــيـــخ 
أفريقيا،  إلــى  الــمــفــدى  الــبــالد  أمــيــر 
أفريقيا  دول  مع  الشراكات  لتوسيع 
كــمــا حــصــل فـــي الــــزيــــارة األخـــيـــرة 
توفير  على  العمل  أجــل  مــن  وذلــك 
البدائل من الشركات التي تعمل في 
المجاالت االقتصادية وتنويع الدول 
التي يمكن الحصول منها على السلع 
والخدمات للتقليل من آثار الحصار 
الـــمـــفـــروض عـــلـــى قـــطـــر، ولـــذلـــك 
دول  عــلــى  تتغلب  قــطــر 
تتعامل  ألنها  الحصار 
مع الحصار كقضية 
لــــيــــســــت قـــصـــيـــرة 

األمد.
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ـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة  ي مــــع ال
واضــــح، ودفــاعــهــم بـــأن كل 
ــل فــي األزمــــة هــو مفبرك 
واألزمــة  بصلة، للحقيقة ت 
التعامل  وبالتالي  مبرر  أي   
ممكن كمسألة  الحصار  ية 
تـــهـــا، وعــــــدم الـــشـــعـــور بـــان

أمـــر  أي  أفـــقـــدهـــم  ر 
كــس الــحــصــار أظهر 

الشعب  لــدى  لــقــوة 
واالستجابة  ي

ل إيجابي.
ال أمــــــا

ألــــــــمــــــــانــــــــيــــــــا،
فــــرنــــســــا، 

وكذلك 
بــــــنــــــاء 

م الشراكات  لتوسيع 
كــمــا حــصــل فـــي الــــز
الع أجــل  مــن  وذلــك 
البدائل من الشركات
المجاالت االقتصادي
التي يمكن الحصول
والخدمات للتقليل 
الـــمـــفـــروض عـــلـــى
تت قــطــر 
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