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D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m

جاء خطاب سمو األمير ليرسم للعالم أجمع خريطة 
طريق برؤية جديدة.. ونقرأ من خاللها ما يلي:

◄  انتصار قطر على الحصار
حيث لم يكن سموه مركزًا في خطابه على الحصار 
الــجــائــر ضــد قــطــر الـــذي مــا زال قــائــمــا مــنــذ 5 يونيو 
اشـــارة عابرة  إلــيــه  انــه اشـــار  2017 م حتى اآلن.. إال 
املفتعلة..  الخليجية  لكون قطر قد تعدت هــذه األزمــة 
حيث اشــار سموه على أنــه بعد مــرور أكثر من سنة 
على حصار قطر غير املشروع فقد تكشفت حقائق 
كثيرة عن تنظيم مسبق لحملة التحريض ضد قطر 
ــراءات الــتــي ُاســتــخــدمــت الفــتــعــال  ــ ــتـ ــ وعـــن الــــدس واالفـ

األزمة.. واضاف سموه:
الــتــي رُوجــت  املــزاعــم  الــدولــي زيــف  لقد أدرك املجتمع 
ضد بلدي لتبرير اإلجراءات املدبرة سلفًا التي ُاتخذت 
بذريعة هذه املزاعم املختلقة والباطلة ، وذلك في انتهاك 
صـــارخ للقانون الــدولــي وقــواعــد الــعــالقــات بــني الــدول 

فضًال عن قيم شعوبنا وأعرافها.

◄ تمسك سمّوه باملواقف

لــقــد أبـــرز خــطــاب ســمــو األمــيــر أول أمـــس الــعــديــد من 
النقاط املهمة في معالجة قضايا الساعة.. ولم يتحدث 
،  بل  املحلية واإلقليمية فقط  عن األزمــات والقضايا 
تعدى ذلك في تناول األحداث التي تمس كل الشعوب 
الــى اهمية أن تسعى  واألمـــم دون اســتــثــنــاء.. مشيرا 
ــبــــداد. حثا  ــتــ الــشــعــوب لــلــتــحــرر مـــن الــعــبــوديــة واالســ
العون  املتحدة فــي تقديم  األمــم  سموه على مشاركة 
لهذه الشعوب من خالل الضغط على الحكومات غير 
املتعاونة في هذا الشأن.. ولهذا فإن سمو األمير أراد 
من هذا الخطاب أن يوجه رسالة واضحة كل الوضوح 
التي يؤمن بها  بانه كــان ومــا زال متمسكا بمواقفه 

من أجل اسعاد البشرية جمعاء. ولعل اشــارة سموه 
للقضية الفلسطينية كـ " قضية استعمارية " ما زالت 
اليوم تــدل داللــة واضحة على  قائمة منذ عقود حتى 

أهميتها في خطابه السامي.

◄ دعمه لجهود التنمية

ولعل القضية األخرى التي تناولها سموه في خطابه 
األممي أول أمس هو التركيز على دعم التنمية لكافة 
التربوية  العالم،  ســواء كان ذلك في املجاالت  شعوب 
أو األمنية  أو االقــتــصــاديــة  أو الصحية  التعليمية  أو 
التعليم ونشره  أواالجتماعية. ولعل اهتمامه بجانب 
بــني كــل أطــفــال الــعــالــم كـــان بــمــثــابــة مـــبـــادرة أساسية 
لتحقيق هذا الهدف املنشود الذي دعا إليه في خطابه 

أو دعت إليه ايضا صاحبة السمو الشيخة موزا بنت 
ناصر.. بجانب مساندة الشباب العربي في التوظيف 
مــن خــالل " مــبــادرة صلتك ".. هــذا مــن نــاحــيــة. ومن 
اليمني  الــى االهتمام بالشعب  ناحية اخــرى فقد دعــا 
ــــى بيئة  ــال الــصــحــي وصـــــوال ال ــجـ ــي املـ ومــســانــدتــه فـ
اتفقت قطر مع  االمــــراض واألوبـــئـــة. حيث  خالية مــن 
الكوليرا في  البدء بمحاربة مــرض  املتحدة في  االمــم 
اليمن التي تعيش مأساة اجتماعية غير مسبوقة في 

تاريخها الحديث.

◄ هزيمة اإلرهاب عبر العدالة املستدامة

الساعة  وهــي قضية شائكة..كانت ومــا زالــت قضية 
املثارة بني وسائل اإلعالم.. ومكافحتها كما جا على 
لسان سمو األمــيــر،  وذلــك يكمن فــي توعية الشباب 
وحــل مشاكلهم االجتماعية واالقتصادية ومكافحة 
ــدور الــتــثــقــيــفــي فـــي هــذا  ــ ــ الــفــقــر والــبــطــالــة وتــفــعــيــل ال
ــذوره الـــذي يجب اجتثاثه   الــجــانــب..الن االرهــــاب لــه جـ
والقضاء عليه  أوال،  حتى ننعم بمجتمعات خالية من 

العنف والتطرف.

◄ إصالح مجلس التعاون الخليجي
ولــعــل رســالــة ســمــوه عــبــر خــطــاب أول أمــس جــاءت 
ــكــــون مــجــلــس  يــ ــه ان  أهـــمـــيـــة حــــرصــ لـــتـــؤكـــد عـــلـــى 
عن  وبعيدا  مواقفه  في  إيجابيا  الخليجي  التعاون 
الــســلــبــيــة فــيــمــا يــقــوم بــه ويــســعــى لــتــحــقــيــقــه ســواء 
املفتعل..  الحصار  هذا  بعد  أو  قطر  خالل حصار 
اإلصــالح  أن  إال  الوقت  لبعض  تحتاج  قد  والعملية 
ــــذي تــأســس  ــات مــطــلــوبــا لــتــفــعــيــل دور املــجــلــس ال بـ
قــــادرة  إقــلــيــمــيــة  مـــنـــظـــومـــة  لـــبـــنـــاء  م،    1981 عــــام 
عــلــى تــأســيــس الــوحــدة الــخــلــيــجــيــة،  رغــم الــخــالفــات 

الدول. قادة  بني  الجانبية 

◄ الهاجس األمني واالتصال الرقمي واملعلوماتي
أكد سموه على نقطة في غاية األهمية تتعلق بإقامة 
مــؤتــمــر دولـــــي يــســهــم فـــي مــنــاقــشــة " تــنــظــيــم األمـــن 
ــار الـــى اســتــعــداد دولــة  ــلــدول. حــيــث اشـ الــســيــبــرانــي " ل
بــهــدف االســتــمــاع لوجهات  قطر الستضافته، وذلـــك 
التي باتت  الــدول حــول هــذه القضية املهمة  النظر بني 
تؤرق كل دول العالم. حيث قال سموه: " إن دولة قطر 
عانت كغيرها من الدول من آثار القرصنة والتجسس 
الــرقــمــيــني، مــمــا دفــعــنــا إلـــى الــتــأكــيــد بــقــوة عــلــى األمــن 
للعمل مــع منظمات  لــلــدول، واســتــعــدادنــا  السيبراني 

األمم املتحدة لتنظيمه قانونيًا ".

قراءة في قضايا الشعوب واألمم في خطاب هيئة األمم
لم يكن خطابًا عاديًا بقدر ما ركز على أهمية اإلنسان في بناء مجتمعه

د. ربيـعة بن صباح الكـواري

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
نؤكد هنا على أهمية ما ذكره سمو األمير عن 
الحصار عندما قال: على الرغم من اإلجراءات 
التي ُاتخذت بهدف إلحاق الضرر بأمن قطر 
واستقرارها والحرب االقتصادية التي ُشنت 
لــعــرقــلــة عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة فــيــهــا، فــقــد شــهــدت 
فترة الحصار الجائر تعزيز مكانة دولة قطر 
وترسيخ دورها كشريك فاعل على الساحتني 
اإلقليمية والدولية وواصل االقتصاد القطري 
نموه وبرهن على قوته وتماسكه،  وحافظت 
دولــة قطر على مواقعها املتقدمة وصدارتها 
ــقــــة عــــلــــى املــــــــؤشــــــــرات الــــدولــــيــــة  لـــــــــدول املــــنــــطــ
،  خـــصـــوصـــًا فــــي مــــجــــاالت األمــــــن اإلنـــســـانـــي 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة وتـــعـــزز إليـــمـــان الــشــعــب 
ــادئـــه وزيـــــادة  ــبـ ــقـــدراتـــه وقــيــمــه ومـ الـــقـــطـــري بـ

وحدته تماسكًا.

الشعوب دائمًا ما تكون  بريئة من 
االستبداد الذي تتعرض له  خاصة 

خالل األزمات املفتعلة

قطر سخرت كافة إمكانياتها 
املتاحة ملكافحة اإلرهاب ونبذ 
العنف  والتطرف بشتى الصور

مجلس التعاون الخليجي  أصبح 
سلبيًا  ولم يعد قادرًا على اإلصالح 

وتحقيق الوحدة الخليجية

◄ الحصار شهد تعزيز مكانة قطر وترسيخ دورها كشريك فاعل إقليميًا ودوليًا

◄ قطر تتصدر املؤشرات  الدولية خصوصًا في مجاالت األمن اإلنساني والتنمية البشرية


