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الدبلوماسية القطرية ومسيرة حافلة بالعطاء دفاعًا عن الحق
  كانت وما زالت األكثر تقديرًا من قبل دول العالم

بـــدأت محاولة  الــحــصــار   ويــالحــظ الجميع ان دول 
تـــجـــاهـــل تـــحـــركـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــقـــطـــريـــة الــتــي 
ــا لـــلـــعـــالـــم والـــتـــأثـــيـــر  نـــجـــحـــت فــــي ايــــصــــال صـــوتـــهـ
ــقـــرار الـــدولـــي خــاصــة بــعــد ان وقــفــت غالبية  فـــي الـ
املـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة واالنــســانــيــة مـــع قــطــر ضد 
صـــوت الــبــاطــل الــــذي يمثله اعــــداء قــطــر فــي االزمـــة 
املــفــتــعــلــة الــتــي اخــتــلــقــت مـــن خــــالل تــحــقــيــق بعض 
املطامع في قطر والنيل من خيراتها االقتصادية 

والتأثير على ملف مونديال 2022 .
ــانـــت خـــطـــابـــات ســـمـــو االمــــيــــر والــــجــــوالت  ولــــهــــذا كـ
املكوكية وكذلك جهود نائب رئيس الــوزراء ووزير 
املــعــبــرة عن  الــصــورة الحقيقية  الــخــارجــيــة بمثابة 
واقع االحداث لتفادي الظلم الجائر الذي وقع على 

قطر وشعبها دون اي مبرر.

◄ ولعل العالم
 قد اجمع اليوم على زيف هذه االدعاءات واملطالب 
ــم تـــكـــن ســـــوى اقــــاويــــل بــاطــلــة  واالمــــــــــالءات الـــتـــي لــ
ارادت ان تخدع املجتمعات لكون قطر دولة نزيهة 
وتتعامل مع الجميع بحياد تام دون االساءة ألحد 

حتى في وقت االزمة. فهم عمدوا الى قلب الحقائق 
لوضع املظلوم في صورة الظالم!.

◄ وما من شك

البلدان االوروبــيــة والصديقة لدولة قطر كانت  ان 
تـــؤيـــد الــحــكــومــة الــقــطــريــة بــشــتــى الـــوســـائـــل ألنــهــا 
تــعــرف ان الــدســائــس الــتــي مـــرت بــهــا قــطــر حكومة 
وشـــعـــبـــا هـــــي دســـــائـــــس مـــخـــتـــلـــقـــة وال تـــعـــبـــر عــن 
االتـــهـــامـــات الـــتـــي وجـــهـــت الــــى قــطــر مــثــل اتــهــامــهــا 
بــاالرهــاب والــتــعــامــل معه بــصــورة مــبــاشــرة. وهي 
اكذوبة كبرى ارادوا من خاللها الولوج الى عملية 
التأثير على الرأي العاملي وجعل قطر دولة تؤوي 

االرهاب وهي صورة ال تمت الى الواقع بصلة .

◄  في الختام

نــتــمــنــى ان تـــــزول هــــذه الــغــمــة ونــنــســى خــالفــاتــنــا 
الجانبية التي ال تعود علينا باملنفعة وال تسهم 
فـــي تــوحــيــد الــصــف الــخــلــيــجــي الــــذي طـــال انــتــظــار 
تـــوحـــيـــده مــــن جــــديــــد. حـــفـــظ الـــلـــه قـــطـــر وقـــائـــدهـــا 
وشعبها من كل مكروه .. وأدام الله عز "تميم املجد" 
البناء والتنمية لهذا الوطن الذي  ملواصلة مرحلة 
سيظل يــتــذكــر مــآثــره لــقــيــادة قــطــر الـــى بــر األمــــان.. 

وستظل قطر كعبة املضيوم كما كانت في وفائها 
لشعبها وللدول الصديقة والتعامل معها بحكمة 
ومرونة في شتى امليادين عبر دبلوماسيتها التي 

تقوم على االخالق الرفيعة . 

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة

ــازات الــدبــلــومــاســيــة خـــالل الــحــصــار  انـــجـ
الظالم والجائر ال تعد وال تحصى، ولعل 
قــابــل األيـــام يــكــون شــاهــدا على مــا نقول 
مــن خــالل تحقيق املــزيــد مــن االنجاحات 
التي لم تتم اال بفضل السياسة الحكيمة 
واملعتدلة في تسيير سفينتنا الى مرسى 
العدالة ونيل حقوقها عن طريق القانون 
الدولي الذي يقف مع املظلوم ضد الظالم 

حتى ولو بعد حني .
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االنتصار التاريخي لقطر يكمن 
في إنصاف العالم

لعدالة قضيتها بعد كشف 
أالعيب دول الحصار

الدبلوماسية األوروبية
كانت تقف مع قطر

ألنها دولة مؤثرة في املشهدين 
السياسي واالقتصادي 


