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

عــدة دقــائــق استمر خــطــاب حــضــرة صــاحــب السمو 
أمــام  دولــة قطر  أمير  ثــانــي،  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ 
الـ (73)  الجمعية العامة في األمم املتحدة في دورتها 
.. وفــيــه وجـــه ســمــوه عـــدة رســـائـــل إلـــى كــافــة أقــطــار 
العالم، ومنها دول الحصار املتآمرة ضد قطر حكومة 

وشعبا.

◄ ولم يترك سمّوه:

قــضــيــة إال وضــمــنــهــا فـــي خــطــابــه الــتــاريــخــي الـــذي 
عليه ضميره،  يمليه  ما  يعي  قائد شــاب  من  انبعث 
وعــقــيــدتــه، ومــواقــفــه الــوطــنــيــة، الــتــي كـــان ســمــوه من 
ــلـــســـالم وشــــيــــوع األمـــــــن واألمـــــــان  ــا مـــحـــبـــا لـ ــهـ ــاللـ خـ
الحروب  وإبعادها عن مخاطر  الشعوب  واستقاللية 
واألزمـــــات االقــتــصــاديــة الــتــي عــصــفــت بــالــعــديــد من 
فــي عاملنا  الــعــالــم، وخــاصــة  فــي شتى مناطق  الـــدول 
العربي الذي يعاني من الكوارث والخالفات الجانبية 

أبدا.  التي ال تنتهي 

◄ حيث كان خطابه شامًال:

وفـــيـــه يـــوجـــه بــعــض رســـائـــلـــه لــــدول الـــحـــصـــار عــلــى 
كلماته  فانطلقت  مباشر،  بشكل  الخصوص  وجــه 
الصارخة  تدخالتها  بسبب  الــوضــوح  كــل  واضــحــة 

فــي شـــؤون الــــدول، ومــنــهــا لــيــبــيــا والــيــمــن وســوريــا 
نتائج  من  عنه  ترتب  وما  األفريقية  البلدان  وبعض 
األول،  املــقــام  فــي  الشعوب  هــذه  بها  تــأثــرت  عكسية 
لدول  السياسية  الغطرسة  أن  ذلك  في  السبب  ولعل 
الــحــصــار جــعــلــهــا تــمــارس دورهــــا املــتــعــنــت بــغــرض 
أجل  من  تحتلها  التي  الــدول  على  فرض وصايتها 
مسلوبة  تصبح  أو  بال سيادة  الــدول  هذه  تكون  أن 
ــقــــرار املـــتـــخـــذ عـــبـــر قـــنـــواتـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة .. الــيــمــن  ــ ال

أنموذجا؟!. 

◄ وهذا بالطبع:

الداخل،  من  املهزومة  الحصار  دول  جعل حكومات 
واجتماعيا،  واقتصاديا  اليوم سياسيا  واملنكسرة 
الباهر لسمو  التفوق والنجاح  أمام هذا  تقف حائرة 

اآلتية: لألسباب  وذلك   .. األمير 
املعلومات. تحجيم  وعدم  بشفافية  التحدث  أوال: 

ــاءة لـــلـــدول أو الــحــكــومــات بــشــكــل  ــ ثــانــيــا: عـــدم اإلسـ
علني.

عن  يغني  الــذي  التلميح  اســتــخــدام مصطلح  ثــالــثــا: 
التصريح.

ــع الـــحـــلـــول املـــنـــاســـبـــة لــلــتــحــديــات الــتــي  ــا: وضــ ــعــ رابــ
والشعوب. الدول  تواجه 

والطرح. العرض  في  واملصارحة  املكاشفة  خامسا: 
الحقائق. تزييف  عدم  سادسا: 

◄ ولعل ذلك يعني:

.. "خرجت  الــخــطــاب  .. وبــعــد هــذا  الــحــصــار  أن دول 
مـــن املـــولـــد بـــال حـــمـــص" كــمــا يـــقـــول املـــثـــل الــشــعــبــي 
الـــعـــربـــيـــة .. والحــــظــــوا أن  الـــشـــائـــع فـــي املــجــتــمــعــات 
قـــيـــادات دول الــحــصــار ومــنــهــا إعــالمــهــا املــفــضــوح 
أوردها  التي  الحقائق  مواجهة  على  يتجرأ  لم  الذي 
عبر   .. بــاألمــس  التاريخي  فــي خطابه  األمــيــر  سمو 

ــــرد عــلــيــهــا؛ ألنــهــا غـــدت عـــاجـــزة مـــن تــحــقــيــق ذلــك  ال
بــســبــب هــزيــمــتــهــا الــســيــاســيــة فــي الــحــصــار الــجــائــر 
املفروض على قطر منذ 5 يونيو 2017 وحتى هذه 
الــلــحــظــة دون مــعــرفــة أســبــابــه الــحــقــيــقــيــة، مــع غــيــاب 
ــتــي لـــم تــعــد مــتــوفــرة عــلــى أرض  الـــدالئـــل الــدامــغــة ال

"كالم في كالم"؟!.   بل أصبحت مجرد  الواقع، 

جرائم الحرب وممارسة 
االستبداد لم  تصّدرا للخارج إال 
من خالل إخفاقاتهم السياسية

قطر تعرضت لدسائس 
وتحريض وتضليل لم يسبق له 

مثيل في التاريخ املعاصر

ملاذا شعرت دول الحصار بالحرج أمام خطاب سمو األمير؟
لم تعد قادرًة على الحراك السياسي أو الرد الدبلوماسي سعيًا لحفظ ماء الوجه 

د. ربيـعة بن صباح الكـواري

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
ــر ســلــســال  ــيــ لـــهـــذا جـــــاء خـــطـــاب ســـمـــو األمــ

الــحــقــيــقــة وال  .. يــقــدم  .. مــفــِحــمــا  .. شــفــافــا 

يــحــرض عــلــى اآلخــــر .. يــضــع الــنــقــاط على 

الحروف لقضايا العالم ويجد لها الحلول 

.. ولــهــذا كانت دول  املناسبة بكل أريحية 

الــحــصــار مــحــَرجــة ومــرتــبــكــة أكــثــر مـــن أي 

وقت مضى بعد ذلك الخطاب .. فالحصار 

الـــغـــمـــة واألزمــــــــة  .. وزالـــــــــت مـــعـــه  قـــــد زال 

.. وظلت قطر صامدة  الخليجية املفتعلة 

املــؤامــرات والدسائس التي  وشامخة رغــم 

مرت بها.

سمّوه تحدث عن واقع مرير قادته دول  الحصار في أزمتها املفتعلة بال ضمير
الخطاب تضمن القيم السامية واألخالق القطرية العالية التي غابت عن حكوماتهم


