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

ــفـــدى مــاثــلــة أمــامــنــا  ــر املـ ــيـ  تــبــقــى خـــطـــابـــات ســمــو األمـ
بــهــدوئــهــا ومــعــانــيــهــا الـــغـــزيـــرة ولــفــتــتــهــا اإلنــســانــيــة، 
ملــا تــحــتــويــه مــن نــظــرة ثــاقــبــة لـــألحـــداث الــجــاريــة على 
الــســاحــتــني اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة وملــــا لــهــا مـــن تــأثــيــر 
ــتــي تــعــودنــا عليها وتــعــود على  فــي نــفــس املــتــلــقــي وال
العربي بكل شوق  العربي وغير  املــواطــن  مشاهدتها 

ولهفة في شتى املناسبات باملحافل الدولية.

◄ ومنذ حصار قطر عام 2017:

الثقة  نابعة من  األمير جــاءت  وجميع خطابات سمو 
الــتــي يتمتع بــهــا ســمــوه عــبــر إيــمــانــه بــأنــه يــدافــع عن 
االجتماعية  العدالة  نيل  تتمنى  التي  الشعوب  حقوق 
والسياسية بكافة الوسائل املمكنة وتتمتع بحرياتها 
ــا بــعــرض  ــمــ ــــان يــهــتــم ســـمـــوه دائــ ــقــــودة. حـــيـــث كـ ــفــ املــ
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة بـــشـــيء مـــن الــحــكــمــة 
الشعوب  والتعاطف مع  واملعالجة  الطرح  والتأني في 
والقهر، ومــن بعض  الجور  تعاني من  التي  املظلومة 
املـــشـــاكـــل الـــتـــي اجـــتـــاحـــت هــــذه املــجــتــمــعــات كــالــفــقــر 
والتطرف  التعليم  األمراض وتردي  وانتشار  والبطالة 
والتحديات  املشاكل  والعنف واإلرهــاب.. وغيرها من 
الــوقــت  الــعــالــم املستضعفة فــي  الــتــي تــعــتــري شــعــوب 

الراهن .

◄ وهذا إن دل على شيء:

مع  التعامل  مــن  تمكن سموه  مــدى  على  يــدل  فإنما 

الــشــعــوب والــــدول بـــروح عــصــريــة قــوامــهــا الــتــعــايــش 
مــن مآس  يــعــانــون  مــا  كــل  الجميع رغــم  بــني  السلمي 
وحــــروب طــاحــنــة وجـــرائـــم ال نــهــايــة لــهــا، حــيــث كــان 
ــمـــوم هــــذه املــجــتــمــعــات ويــتــصــدى  ــمـــوه هـ يــحــمــل سـ
ملــعــانــاتــهــا ويــتــبــرع بــمــا يــجــود بــه وطــنــه إلنــهــاء هــذه 
األزمـــــات بــمــا يــمــتــلــك مـــن قـــوة وقــــرار شــجــاع لنشر 
ــــوع األرض مـــن أجــل  ــــســــالم فـــي شــتــى ربـ ــــن وال األمـ

اإلنسانية. إسعاد 

◄ وباألمس كان خطابه في األمم املتحدة:

الــقــضــايــا واألحــــداث  شــامــال ووافـــيـــا ومتضمنا كــافــة 
العربية بجانب  الخليج واملنطقة  التي تجتاح منطقة 
القضايا الدولية التي كانت متضمنة بخطابه األممي.. 
داعــيــا ســمــوه إلـــى نــشــر الــســالم والــعــدالــة االجتماعية 
بــني كــافــة شــعــوب الــعــالــم، ومـــركـــزا عــلــى نــبــذ اإلرهـــاب 
والــتــطــرف واجــتــثــاث جــــذوره وإيـــجـــاد الــحــل لــه بكافة 
الوسائل املتاحة إلسعاد البشرية جمعاء. وكان سموه 
كعادته متفائال بنيل الشعوب لحقوقها املسلوبة منها، 
حيث كان يضع الحلول لقضايا الساعة مثل: األزمات 
االقــتــصــاديــة املفاجئة، والــتــحــديــات األمــنــيــة، واألزمـــات 
السياسية املفتعلة، وظاهرة اإلرهاب والتطرف والعنف، 
وإصــــالح مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وحــصــار قطر 
واســتــمــرار الــتــحــريــض، بــجــانــب الــعــديــد مــن القضايا 
األخرى التي تهم مجتمعات العالم أجمع دون استثناء 
الشرقية،  القدس  الفلسطينية وعاصمتها  كالقضية 
وما يحدث في اليمن وليبيا والعراق وسوريا وغيرها! 

◄ مؤتمر دولي لتنظيم األمن السيبراني:

إلى إقامة مؤتمر دولــي يناقش  كما دعا سمو األمير 
لــلــدول، مــؤكــدا على  السيبراني»  سبل تنظيم «األمـــن 
ــــة قــطــر الســتــضــافــة مــؤتــمــر يــبــحــث هــذا  اســتــعــداد دول
األمــر، وهــو ال شك خطوة كبيرة نحو توافق وجهات 

النظر بني الدول حول هذه القضية.. وقال سموه:

ــة قــطــر عـــانـــت كــغــيــرهــا مـــن الــــــدول، مـــن آثـــار  ــ «إن دولـ
التأكيد  إلى  الرقميني، ما دفعنا  القرصنة والتجسس 
بقوة على األمن السيبراني للدول، واستعدادنا للعمل 

مع منظمات األمم املتحدة لتنظيمه قانونيا» .

◄ قوانني جديدة في قطر:

وأشـــار سمو األمــيــر إلــى إصـــدار قطر بعض القوانني 
املهمة، منها قانون اإلقامة الدائمة، والعمل على إصدار 
«قـــانـــون الــلــجــوء الــســيــاســي» ومــثــل هــذيــن الــقــانــونــني 
اإلنــســان وتبني  يعبران عــن اهتمامه بقضية حقوق 
الــوقــوف معه فــي مثل هــذه املواقف  قطر ملــن يستحق 

الصعبة لخدمة اإلنسان دون تمييز في التعامل. 

صاحب السمو وترجمة األقوال إلى أفعال
 خطاب له تأثيره في القرار السياسي الدولي متجاوزًا حصار قطر

د. ربيـعة بن صباح الكـواري

تحديات أمنية تواجه العالم يجب 

التصدي لها بحكم القانون ومحاسبة 

املتسببني في الجرائم

سموه يدعو لعقد مؤتمر دولي 

لتنظيم األمن السيبراني

قطر عالجت كافة قضايا العالم 

برؤية ثاقبة بإيجاد الحلول الناجعة 

لها إلسعاد البشرية جمعاء
كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة

خطاب سمو األمير جاء ليلبي رغبات شعوب 
الــعــالــم دون اســتــثــنــاء، ولــيــؤكــد عــلــى حقيقة 
الــخــالفــات بني  مهمة قــوامــهــا العمل على حــل 
الدول وبأنجح وأيسر السبل مع عدم السكوت 
الــتــجــاوزات السياسية واألزمــــات املفتعلة  عــن 
التي ال تخدم هذه الشعوب بل تزيد من إطالة 
األزمات واإلبقاء على وجودها لفترة إضافية 

ال تعود عليها بالفائدة.


