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في خطاب سمو اأمير اأول منذ بداية اأزمة 
القطري،  اأخاقي  التفوق  على  ركز  الخليجية، 
خطابه  ضمن  سموه  ذكره  الذي  التفوق  هذا 
ذلك  يعني  حيث  كبيرة،  سياسية  أهمية  يحمل 
العملي  المستوى  على  القطري  المجتمع  أن 
أن  يقبل  ا  وبالتالي  مبادئ،  مجتمع  والنظري 
إلى  أي صراعات كانت،  انفعالي، في  يجر بشكل 
مستوى أقل من مستواه اأخاقي كما هو الحال 
قمعية  بأنظمة  تحكم  التي  الدول  في  عادًة 
والمثقف  اإعامي  فيها  يدفع  أمنية  وبعقلية 
للهجوم على كل من تراه الدولة خصمًا، ويتنافس 
لتحقيق  وبروزه  الهجوم  شدة  في  أولئك 

مكتسبات مادية وكسب رضا المسئولين.
التأكيد  على  سموه  حرص  كذلك  جليًا  كان 

على أهمية عدم اانزاق نحو ما ا يليق بالشعب 
القطري ومبادئه وقيمه، فنحن اليوم نتعرض إلى 
محاولة واعية من دول الحصار لجر اإعام القطري 
على  والفاعلين  القطرية  الدبلوماسية  والمؤسسة 
أخاقي  سقوط  إلى  القطري،  السياسي  المشهد 
علني لتجد تلك الدول الحجة بذلك لشرعنة تصرفاتها 

الا أخاقية تجاه دولة قطر أمام شعوبها.
الخطاب  في  اأخاقي  التفوق  على  التركيز 
السامي يؤكد على أهميته في تفاصيل التعامل 
استخدامها  يتم  التي  اللغة  وحتى  والتواصل 
يجب  ذلك  كل  الساسة،  قبل  ومن  اإعام  في 
أن يقف عند حدود واضحة أخاقيًا، ففي اإطار 
هادئًا،  الخطاب  يكون  أن  يجب  الدبلوماسي 
اللفظي  بد أن تكون فيه حالة من ااستقرار  وا 
في  أما  المنفعلة،  والتراكيب  األفاظ  عن  تبتعد 
السياق اإعامي فالحدود أقل صرامة، فاإعام 
مساحة مناسبة للتعبير عن المواقف اانفعالية 
الحدود  يتعدى  ا  بشكل  ولكن  والعاطفية، 
الذوقية وا يبتعد عن دقة المعلومات والتعامل 
أو  تضخيم  دون  أي  تستحق،  بما  اأحداث  مع 

تسفيه للحدث أو شخوصه.
لغة  على  يقتصر  لم  اأخاقي  التفوق  وهذا 
ولكنه  والشعبي  والسياسي  اإعامي  الخطاب 

امتد أيضًا إلى اإجراءات والممارسات السياسية، 
إجراءات  من  له  تعرضت  مما  الرغم  على  فقطر 
جائرة لم تتخذ قرارًا بمنع أحد من دخولها وا طردت 
أحداً من الباد وا قطعت عاقات اقتصادية مع 
بعض  وتنقل  الحصار،  دول  ذلك  في  بما  طرف 
المصادر أن رئيس شركة كبرى من شركات الطاقة 
المسئولين  بكبار  جمعه  لقاء  في  قال  العالمية 
»أنتم حافظتم على سمعة قطر 150  في قطر 
عاقاتكم  على  حفاظكم  خال  من  مقبلة  عامًا 
لإمارات  بالغاز   إمداداتكم  وعلى  ااقتصادية 
وغيرها من الدول«، مثل هذا الموقف يدلل على 
أهمية التحلي بالمواقف اأخاقية في مثل هذه 
الدوحة مبكرًا في  له  تنبهت  الذي  اأزمات، اأمر 

تعاملها مع الموقف. 
اأمير  سمو  خطاب  أن  سبق  ما  إلى  يضاف 
اأخرى  الدول  أن  على  جدًا  بالغ  تركيز  فيه  كان 
اإجراءات،  هذه  مثل  تقبل  وا  الظلم  تقبل  ا 
حيث قال سموه مثًا: »لم يدرك من قام بهذه 
الظلم  تتقبل  ا  العالم  شعوب  أن  الخطوات 
الموقف  سموه  ربط  وبالتالي   ،« البساطة  بهذه 
أخاقي  بموقف  قطر  اتخذته  الذي  اأخاقي 
وأن  خاصة  الظلم،  رفض  في  متمثل  إنساني 
دول الحصار قامت بممارسات في إطار ضغطها 

على مختلف اأطراف اكتساب مواقف داعمة 
لحصار قطر تجردت فيها من المسئولية اأخاقية 
في العاقات الدبلوماسية، وهذه فرصة تاريخية 
ليعرف العالم أن دولة قطر  شريك متوازن وداعم 
ا يبتز أحدًا من حلفائه لتمرير مشاريعه ووجهات 
نظره السياسية، وهذا يمثل حجر زاوية في التوسع 
بالعاقات الثنائية القطرية، يتوفر  لمختلف الدول 
اآن تجربة يقاس عليها تثبت أن الشراكة مع قطر  
مثمرة  عاقة  هي  بل  تحديًا،  وا  تهديدًا  ليست 
إيجابية للطرفين لن تتسبب في تعقيد المواقف 
العاقة  أن  الحصار  دول  أثبتت  بينما  السياسية، 
المنفعة لصالحها هي فقط  معها قائمة على 
وبالتالي لن تتورع في إطار عاقاتها الدبلوماسية 
عن استغال اأطراف اأخرى وتوظيفها لتحقيق 
على  بالضرر  يعود  ذلك  كان  ولو  حتى  مكاسبها 

الحلفاء.
المستوى  على  القطري  اأخاقي  التفوق 
من  وااقتصادي  والسياسي  اإعامي 
المكتسبات المهمة لهذه اأزمة، واستثمار هذا 
التفوق والبناء عليه سيوفر فرصة انطاقة أرحب 
واقتصاديًا  دبلوماسيًا  الحر  العالم  فضاء  في 
وسيرفع اسم قطر عاليًا، ويعزز أسهمها في سوق 

التحالفات الدولية.
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