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خالل ندوة نظمها مركز الدراسات الدولية بجورجتاون حول الحصار.. د. باعبود:     

مجلس التعاون يحتضر ويعاني من أزمة عدم الثقة

 قــــال الـــدكـــتـــور مـــهـــران كـــمـــرافـــا، مــديــر 

الــدراســات الدولية واإلقليمية  مركز 

"تــعــد األزمــــة الــحــالــيــة الــتــي تشهدها 

الــخــلــيــجــي  الــــتــــعــــاون  دول مـــجـــلـــس 

األصــــــعــــــب فــــــي تــــــاريــــــخ الــــخــــالفــــات 

الخليجية التي يتعرض لها املجلس 

قـــدم  ثــــم  تـــأســـيـــســـه عـــــام ١٩٨١.  مـــنـــذ 

ــبــــاب  تـــحـــلـــيـــالت عـــمـــيـــقـــة حـــــــــول  أســ

ــا، ومـــــا الــــــذي دفـــع  ــهـ ــبـ األزمـــــــة وعـــواقـ

املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولــــة 

ــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة إلـــى شن  ــ اإلمــ

ــلـــى دولــــة  هــــــذا الــــحــــصــــار الــــجــــائــــر عـ

قطر، وسلط الضوء على اإلجـــراءات  

الــتــي اتــخــذتــهــا قــطــر لــلــرد سياسيًا 

واقتصاديًا ودبلوماسيًا". 

◄ حفظ ماء الوجه الخليجي 
وقـــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه بـــاعـــبـــود 

ــر بــــرنــــامــــج دراســــــــــــات الـــخـــلـــيـــج  ــ ــديـ ــ مـ

بــجــامــعــة قـــطـــر،  ان الــتــصــعــيــد الـــذي 

ــة الــخــلــيــجــيــة مــــن قــبــل  ــ ــ شـــهـــدتـــه األزمـ

دول الـــحـــصـــار جــعــل مـــن ســـرعـــة حل 

األزمـــة أمــرًا صعبًا، ألن دول الحصار 

خلقت أزمــة غير مبررة ولكي تسعى 

ــد مــــن وجــــــود حــــل يــحــفــظ  ــ لــحــلــهــا البـ

ــاء الـــوجـــه، ولـــفـــت بــاعــبــود إلــى  لــهــا مــ

ان أمــريــكــا تــدفــع حــالــيــًا وبــقــوة نحو 

ــة الخليجية والــســبــب وراء  حــل األزمــ

ذلـــك رغــبــتــهــا فـــي حــمــايــة مصالحها 

إلــى أنها تريد  فــي املنطقة باإلضافة 

الخليج يتحد معها فــي حربها ضد 

االرهاب، مضيفًا أن االتحاد األوروبي 

أيضًا لديه الرغبة فــي حــل األزمـــة في 

أقــرب وقــت خاصة بعد زيــارة حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

ــفــــدى لــعــدد  ــبــــالد املــ آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــ

ــــدول األوروبــــيــــة ضــمــن جــولــتــه  مـــن الــ

األخــيــرة و الــتــي تــعــد الــجــولــة األولـــى 

الـــحـــصـــار. وعــــن مستقبل  بــعــد أزمـــــة 

الــعــالقــات الــخــلــيــجــيــة الــقــطــريــة أشـــار 

بـــاعـــبـــود إلــــــى  أن الـــخـــصـــومـــات بــني 

دول الــخــلــيــج لــيــســت جـــديـــدة خــاصــة 

بني األسر الحاكمة فالتنافس بينهم 

والخالفات على الحدود موجودة من 

زمــن بعيد بــاإلضــافــة إلــى أن العقلية 

الــقــبــلــيــة تــســيــطــر عــلــى بــعــض األســـر 

الحاكمة في الخليج حتى اآلن، لكن ال  

مجال للشك أن األزمــة التي افتعلتها 

دول الــحــصــار ســتــتــرك شــرخــًا عميقًا 

بني الدول الخليجية ولكن في النهاية 

العالقات بني الدول تحكمها املصالح 

والــخــلــيــج ال يــمــكــن أن يــســتــغــنــى عن 

وجود دولة قطر و كذلك دولة قطر ال 

يمكنها االنسالخ من منطقة الخليج.

◄ مستقبل مجلس التعاون
 أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي فــأشــار بــاعــبــود أنـــه لــم يكن 

لــه أي دور مؤثر فــي األزمـــة الخليجية 

وهــــذا كـــان مــتــوقــعــًا فمجلس الــتــعــاون 

الخليجي يحتضر حتى من قبل األزمة 

وأصــبــح  يعاني األن مــن عــدم ثقة ألن 

االتـــفـــاقـــيـــات املـــبـــرمـــة بـــني أعـــضـــائـــه لم 

ــحــتــرم مـــن قــبــل دول الـــحـــصـــار، وأكـــد 
ُ
ت

باعبود أن سوق الطاقة لم يتأثر بأزمة 

الحصار وهذا يعود إلى أن العرض في 

ســـوق الــنــفــط والـــغـــاز األن أصــبــح أكثر 

مــن الــطــلــب خــاصــة  بــعــد وجـــود بــدائــل 

للنفط و الغاز، مما يؤكد ضرورة بحث 

دول الخليج عن وسائل جديدة  لدعم 

 مـــن اعــتــمــادهــم على 
ً
اقــتــصــادهــم بــــدال

املــوارد.  واشــار إلى أن اململكة العربية 

الــســعــوديــة تــريــد أن تــبــقــي دولــــة قطر 

تابعة لها وهذا أمر واضح  ال يختلف 

عليه اثنان وقد بدأت السعودية بهذه 

الــتــحــركــات ضــد قــطــر مــنــذ الــعــام ١٩٩٦ 

مشيرا إلــى  ان عقلية القبلية والقرون 

الوسطى هي التي تسيطر على أواصر 

الحكم في اململكة العربية السعودية. 

وقال إن ما تسعى إليه اململكة هو جر 

الـــذي تمارسه  الــبــائــد  إلــى الحكم  قطر 

وال تريد لقطر ان تخرج مــن عباءتها 

وهذا ما لم توافق عليه القيادة القطرية 

ألنها دولة ذات سيادة.

◄ إدارة االزمة 

مــن جــهــتــه قـــال د. شــفــيــق الــغــبــرة لقد 

كانت منطقة الخليج العربي تتمتع 

بهدوء كبير مقارنة ببقية دول الشرق 

األوسط ولكن دون سابق إنذار بدأت 

الهجمات االلكترونية على قطر ومن 

ثـــم إعــــالن الــحــصــار وهــــذه ســابــقــة لم 

تــحــصــل عــلــى اإلطـــــالق حــيــث إن هــذا 

الــســيــنــاريــو قـــد يــعــيــدنــا إلــــى احــتــالل 

الكويت من قبل العراق وهذا ما حدث 

فقد تم إيقاف تدخل عسكري ضد قطر 

كان مقررا من قبل شقيقاتها  من قبل 

دول مجلس التعاون الخليجي. كما 

القرارات التي  استنكر د. الغبرة هذه 

ــال ان مــا يدعو  اتــخــذت ضــد قــطــر وقــ

لالستغراب ان هناك بعض القضايا 

املــشــتــركــة بـــني مــنــظــمــة دول الــتــعــاون 

حــيــث ان الــجــمــيــع اشـــتـــرك فـــي حــرب 

ــان هــنــاك مــوقــف مــوحــد ملا  الــيــمــن وكــ

يجري من أحداث في سوريا و قبلها 

ليبيا و العراق التي دعموها كل هذه 

الــدولــة. مؤكدًا  الـــدول ملحاربة تنظيم 

أفــراد الشعب السعودي  أن  ٩٥٪ من 

يرفضون الحصار على قطر. 

◄ أخالق القطريني 

ومن جانبه استنكر د. غيرد نونمان 

أســتــاذ الــعــالقــات الــدولــيــة ودراســــات 

الــــخــــلــــيــــج بــــجــــامــــعــــة جــــــورجــــــتــــــاون 

ــد قــطــر  ــات الـــتـــي وجـــهـــت ضــ ــامــ ــهــ االتــ

في دعــم اإلرهـــاب وتمويل الجماعات 

ــائـــمـــة الــتــي  ــقـ اإلرهــــابــــيــــة وقـــــــال إن الـ

الـــحـــصـــار ووضـــعـــت  أصـــدرتـــهـــا دول 

أصحابها على قائمة اإلرهابيني هم 

أشخاص عاديون وغير معروفني وال 

توجد أي منظمة دولية قد صنفتهم 

من ضمن الجماعات اإلرهابية. 

غنوة العلواني

نظم مركز الدراسات الدولية واإلقليمية التابع لجامعة جورجتاون في قطر ندوة 
حول أسباب أزمة الخليج وتطوراتها املحتملة، حيث قدم عدد من الخبراء من أنحاء 
املنطقة طروحاتهم وأفكارهم  حول األزمة الخليجية تحت عنوان "األزمة في 
دول مجلس التعاون الخليجي: األسباب والعواقب واالحتماالت" وتم إلقاء  الضوء 
على تبعات الحصار الذي تتعرض له قطر منذ الخامس من شهر يونيو من قبل 
أربع دول مجاورة هي السعودية واإلمــارات والبحرين ومصر.  و قد أثرى محاور 
النقاش خالل الندوة التي حضرها عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في 
قطر كل من الدكتور عبد الله باعبود مدير برنامج دراسات الخليج بجامعة قطر، 
والدكتور شفيق الغبرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، والدكتور غيرد 

نونمان أستاذ العالقات الدولية ودراسات الخليج بجامعة جورجتاون في قطر. 

العقلية القبلية تسيطر على 
أواصر الحكم في اململكة

 د. نومان: اتهام قطر باإلرهاب 
مغرض وغير معترف به دوليًا 

دول الحصار ستترك شرخًا 
عميقًا بني الدول الخليجية

¶            املتحدثون في الندوة                (تصوير : وصفي أبو شوشة)

  د. شفيق الغبرة : 95 % من الشعب السعودي غير راضني عن حصار قطر 


