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 ماذا يقول استطالع بيو عن دور السعودية مقارنة بتركيا؟ 

ســــــــتة أشــــــــهر كانت كفيلة ببث روح جديدة في الجســــــــد القطري بعثها 
التحدي األكبر الذي واجه البالد في تاريخها، في هذه األشــــــــهر الســــــــتة 
انطلقت قطر نحو المستقبل بخطى ثابتة والتحم الشعبي مع الرسمي 
لرسم لوحة مشرقة لقطر الجديدة، هذا المستقبل فرضته السلوكيات 
السياســــــــية لدول الجوار وحّتمتــــــــه التغيرات اإلقليميــــــــة والدولية. ولكنه 
في الوقت نفســــــــه يتوافق مع الطموح القطري والشــــــــخصية السياسية 
 نحو التميز واســــــــتقالل القرار 

ً
االجتماعيــــــــة القطريــــــــة التي تنزع دومــــــــا

وتحقيق السيادة الكاملة داخل وخارج تراب الوطن.
ربمــــــــا يكون أهم ما تحقــــــــق خالل هذه األزمة هو االلتحــــــــام الكبير بين 
 من 

ً
الشــــــــعب والقيادة وليس على المستوى الشــــــــعوري فقط بل عمليا

خالل ارتفاع الشــــــــفافية في التعامل مع القضايا والتطورات السياسية 
وارتفــــــــاع وتيــــــــرة التواصل الرســــــــمي عبــــــــر الخطابــــــــات والتصريحات 
والمقابالت التــــــــي قدمها مختلف المســــــــؤولون القطريون كما ارتفعت 
درجــــــــة االهتمــــــــام الشــــــــعبية والمشــــــــاركة فــــــــي التطــــــــورات السياســــــــية 
 
ً
ســــــــواء عبر وســــــــائل اإلعالم التقليديــــــــة أو الجديدة، كمــــــــا رأينا خطابا

 يركز على 
ً
 مختلفا

ً
وطنيا

البنــــــــاء وحمايــــــــة  عوامــــــــل 
 عــــــــن 

ً
المكتســــــــبات بعيــــــــدا

االنغماس في االهتمامات 
المحــــــــدودة والضيقــــــــة 
التطــــــــور  اليوميــــــــة، هــــــــذا 
العالقــــــــة  فــــــــي  اإليجابــــــــي 
الدولــــــــة والمواطنين  بيــــــــن 
لتعزيز  أن يســــــــتثمر  البد 
مكتســــــــبات المرحلــــــــة من 
خالل مأسســــــــة الشفافية 
الجديــــــــدة وتعزيزها ورفع 
سقف المشاركة الشعبية، 
وخطاب سمو أمير البالد 

األخيــــــــر في مجلس الشــــــــورى هو داللة واضحة علــــــــى إدراك عالي لدى 
أعلى مستويات القيادة ألهمية تعزيز المشاركة الشعبية.

كمــــــــا كانت هذه األزمــــــــة فرصة للتعرف علــــــــى االحتياجات الوطنية في 
األزمــــــــات وُبني على ذلك رؤية جديدة تتعلق باالســــــــتقالل السياســــــــي 
واالقتصادي لقطر بما يضمن اســــــــتدامة موقعها الدبلوماسي وجهود 
التنمية فيها عبر تنويع العالقات السياســــــــية والشــــــــراكات االقتصادية 
خــــــــارج إطار العالقــــــــات والشــــــــراكات التقليدية والمرتبطة بالســــــــياقات 
 بمــــــــا أتاحته هذه األزمة 

ً
اإلقليميــــــــة.  اليوم قطر فــــــــي موقع أفضل دوليا

من فرصة لحراك دبلوماســــــــي رفيع وتحرر من المجامالت السياسية 
 من المبادئ والمصالح القطرية 

ً
 انطالقا

ً
مّكــــــــن الدوحة من التحرك دوليا

 مع مراعاة المصالح اإلقليمية من منظور احترام إرادة وحقوق 
ً
أساسا

 
ً
 إيجايبا

ً
شــــــــعوب المنطقة، واالستمرار في ذلك ســــــــيضمن لقطر تطورا

لدورها اإلقليمي والدولي. لكنه بحاجة لشــــــــبكة أمان تتمثل في تحالف 
صلب مــــــــع قوى إقليمية أخرى تتشــــــــارك معها قطر فــــــــي الرؤى تجاه 

قضايا المنطقة والعالم وعلى رأسها تركيا. 
المســــــــتقبل مليء بالتحديات ولكن في أعمــــــــاق هذه التحديات إنجازات 
 
ً
 مؤهلة ألن تكون نموذجا

ً
تنتظر من يســــــــتخرجها وقطر قيادة وشعبا

 للحق في زمن عال فيه صوت التهور 
ً
لإلنجاز واالســــــــتقرار ونبراســــــــا

والحماقة السياســــــــية وســــــــادت فيه مفاهيم النفعيــــــــة والبراغماتية، في 
هذه الظروف يحتاج العالم إلى المزيد من القادة الذين يواجهون الجهل 
بنشــــــــر العلــــــــم والفقر بتعزيــــــــز التنمية واألزمات والحــــــــروب بلغة العقل 
والحوار، ولنا في قطر أن نفتخر بأن بالدنا حين وضعت في ســــــــاحة 
االختبار خرجت بنجاح وانتصار عنوانه المبادئ وســــــــالحه االزدهار 

والعلم، دمتم ودامت قطر موطن عزنا حرة مستقلة أبية.
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 بني الخامس من يونيو والثامن 
عشر من ديسمبر 
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