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قطر كانت وستبقى دولة رائدة 
في االرتقاء بأخالق الدبلوماسية 

فليقولوا ما يريدون 
عن قطر فسمو  األمير 

هو قدوتنا على الدوام

12

 منذ حـــدوث حــصــار قطر فــي 5 يونيو 2017 م 

الله ناصرها وناصر قائدها  وقطر تؤمن بــأن 

وشعبها الصامد .. حيث اثبتت االيام املاضية 

ان املـــؤامـــرة عــلــى قــطــر لــم تــكــن ســـوى مسرحية 

هـــزيـــلـــة اراد مــــن ابـــتـــدعـــهـــا الـــنـــيـــل مــنــهــا ومـــن 

.. حيث  خيراتها االقــتــصــاديــة بلعبة مكشوفة 

ــة الـــتـــي حــلــمــوا بها  غـــابـــت كـــل االحـــــالم الــــورديــ

ولــم تنجح مخططاتهم االجــرامــيــة فــي تحقيق 

طموحاتهم ! .

هـــذا مـــن نــاحــيــة ، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى ، اثبتت 

الــدبــلــومــاســيــة الــقــطــريــة خـــالل االزمــــة املفتعلة 

بــأنــهــا كــانــت تتبع ســيــاســة هــي االكــثــر نجاحا 

واقناعا على مستوى املنطقة العربية والدولية 

ــذلــــك صــاحــبــة  ــدأ وكــ ــبــ ألنـــهـــا صـــاحـــبـــة حــــق ومــ

مــعــايــيــر دبــلــومــاســيــة اســاســهــا اتــبــاع االخـــالق 

ــل الـــــــدول والــــشــــعــــوب مــحــاولــة  ــع كــ الـــرفـــيـــعـــة مــ

الــدول بضعف القضية التي  منها القناع هــذه 

لــتــشــويــه ســمــعــة قطر  الــحــصــار  افتعلتها دول 

ووصفها باالرهاب والتطرف.

ولهذا كانت الدبلوماسية القطرية:

 تــتــعــامــل مــع تــصــريــحــات دول الــحــصــار بلغة 

لــلــحــوار والــتــأنــي واملــرونــة  التسامح والــدعــوة 

في كل ما تقول وتفعل .. ولم تلجأ إلى سياسة 

الصراخ .. حيث لم تكن سياستها تتطرق إلى 

الــرد  أو  الغير  التقليل مــن قيمة  أو  التهميش 

عــلــى اقـــوالـــهـــم الـــكـــاذبـــة بــاملــثــل .. بـــل بــالــعــكــس 

كانت دبلوماسيتنا واثقة من نفسها وتشفق 

عــلــى دبــلــومــاســيــتــهــم الـــتـــي اصـــابـــهـــا الــهــوس 

ــل اصـــابـــهـــا الـــخـــواء  ــاقـــض واالفــــــــالس بــ ــنـ ــتـ والـ

الــوحــدة  إلــى  فــي مرحلة نحتاج فيها  الــفــكــري 

اكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى وهـــو مـــا لـــم يتحقق 

حتى اآلن .

وهذا بدوره أيضا:

الــتــعــاون الخليجي البــد وأن   يؤكد أن مجلس 

يــنــهــض مــن جــديــد ليبقى قــويــا صــامــدا تجاه 

ــاء عــلــى املجلس  ــقـ أعـــــداء هـــذه الـــوحـــدة ألن اإلبـ

يــكــمــل مــســيــرة قــــادة دولــنــا الــذيــن اســســوا هــذه 

املــنــظــمــة االقــلــيــمــيــة ســنــة 1981 م ألنــهــم كــانــوا 

يــعــلــمــون عــلــم الــيــقــني بــــأن املــخــاطــر قـــد تــحــدق 

بوحدتنا فــي أي وقــت مــن االوقـــات وقــد حصل 

اليوم مع حصار قطر دون سابق انذار من خالل 

افتعال االزمة مع دولة قطر بطريقة مكشوفة ال 

تخفى علينا جميعا ؟! .

الدبلوماسية القطرية ومسيرة حافلة بالعطاء دفاعًا عن الحق 

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
الدبلوماسية القطرية كــانــت متميزة في 

الدفاع عن الحق القطري .. وقد كان العالم 

ــة  ــ بـــأكـــمـــلـــه يـــتـــجـــاوب مــــع مـــعـــطـــيـــات االزمــ

الخليجية مــن اجـــل انــصــاف قــطــر واعـــادة 

 .. الحقوق املسلوبة منها بكافة الوسائل 

وشهدت الفترة املاضية تحركات واسعة 

على الصعيدين االقليمي والدولي لنصرة 

ــرام الـــعـــالـــم بـــاألخـــالق  ــتــ قــطــر .. فــنــالــت احــ

الــعــالــيــة لــهــذه الــدبــلــومــاســيــة املــتــفــردة في 

الــخــارجــيــة  بـــوابـــة وزارة  انــجــازاتــهــا عــبــر 

القطرية مــن خــالل وزيـــر الــخــارجــيــة نائب 

رئيس مجلس الــوزراء ، أو املتحدثة باسم 

وزارة الخارجية أو مندوبة قطر الدائمة 

في األمم املتحدة؟!! .


