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الراية " القطرية  جاءت الندوة المهمة التي عقدتها جريدة " 
قبل أيام لتكشف المزيد من االنتصارات لدولة قطر على 
كافة ا5صعدة، ولتبين أن االنتصار الذي تحقق لم يكن عاديا، 
بل جاء بفضل عزيمة وإصرار القيادة والشعب على ان يكون 
الحصار بمثابة اللحظة التاريخية في كسر كل الخيانات 
والمؤامرات التي تعرضت لها قطر بجريمة ارتكبتها دول 
الخزي والحصار للنيل من دولة صغيرة جدا جدا هزمت بعض 
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بعد مضي تسعة اشهر  الــذي تحقق  االنتصار  هذا 
ــرار وتــمــاســك الــشــعــب الــقــطــري  يــثــبــت لــلــعــالــم أن إصــ
تاريخ قطر  التالحم في  اهمية هذا  القائد كشف  مع 

الحديث رغم التحديات.

◄ املحور اإلعالمي
ــنــدوة  ــاء فـــي بـــدايـــة ال ــــذي جـ ــان املـــحـــور اإلعـــالمـــي ال كـ
بمثابة إعالن للمكانة العليا التي احتلتها قطر خالل 
هـــذا الــحــصــار عــبــر دحـــض أكــاذيــب إعـــالم الحصار 
بثتها ضــد قطر  الــتــي  املخزية  وفبركاته وتلفيقاته 
وأثبت  املاضية  التسعة اشهر  حكومة وشعبا خالل 
خاللها إعالمنا القطري بانه هو األكثر اكتساحا في 

املغلوطة. تفنيد مزاعمهم 
ــتــلــفــزيــون الـــقـــطـــري بــجــانــب قـــنـــاة الــجــزيــرة  ــان ال ــ وكـ
ــبـــر شــبــكــات  ــدات عـ ــريــ ــغــ ــتــ ــة والــ ــريـ ــطـ ــقـ والـــصـــحـــف الـ
االجتماعي محطات مزلزلة في وجوههم،  التواصل 
حيث كشفت أالعيب إعالم الحصار والذي تمثل في 
ذلك الدور االخالقي الرائع في تلك املرحلة املهمة من 

املعاصر.  تاريخنا 
وهــــو مـــا جــعــل دولـــهـــم تــســتــغــرب مـــن صـــمـــود قطر 
وإعالمها الناجح في الصمود تجاه أعداء حرية الكلمة.

◄ الدبلوماسية القطرية
وتطرق املحور السياسي والدبلوماسي إلى املراحل 
القطرية خالل  الدبلوماسية  بها  قامت  التي  املهمة 
هذا الحصار من خالل التحرك على شتى الجبهات 
واألصـــعـــدة املــحــلــيــة واالقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة اليــصــال 
بكل شفافية  العادلة  قطر وعرض قضيتها  صوت 

ــان قــطــر تــعــرضــت ملـــؤامـــرة  ــكــي يـــعـــرف الــجــمــيــع بــ ل
يعلن  اجمع  العالم  تجعل  خبيثة وخسيسة بصورة 
قطر نصرها  تــنــال  امــانــة حتى  بكل  معها  تعاطفه 

املؤزر.
القطرية  للدبلوماسية  املكوكية  الــجــوالت  وقــد كانت 
ــات ســـمـــو األمـــيـــر ووزيــــــر الــخــارجــيــة  ــاركـ عـــبـــر مـــشـ
الخارجية عالمة مميزة في  باسم وزارة  واملتحدث 
الــعــالــم بأكمله مــدى  لــكــي يعلم  الــحــصــار  تــاريــخ هــذا 
األطـــمـــاع الـــتـــي كـــانـــت تــريــدهــا الـــــدول املــعــتــديــة على 
االقتصادية  للنيل منها بهدف نهب خيراتها  قطر 
والــضــرب بــني الــشــعــب الــواحــد والــتــفــريــق بــيــنــه وبــني 

أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي.

◄ اقتصادنا هو األقوى
الذي  االقتصادي  املحور  إلى  أيضا  الندوة  وتطرقت 
اشار إلى مدى متانة البنية التحتية لهذا املجال الذي 
بل جاء  أي مرحلة سابقة،  أكثر تماسكا من  اصبح 
اقتصادنا  ليجعل من  والظالم  الجائر  الحصار  هــذا 
الوطني قوة ضاربة ومؤثرة على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
الـــصـــمـــود  بــــهــــذا  الــــحــــصــــار  دول  ــئــــت  فــــوجــ ــيــــث  حــ

بان  أثبتت  قطرية حكيمة  والتماسك عبر سياسة 
قــطــر لـــن تــخــضــع ألحـــد ولـــن تــتــنــازل عـــن مــبــادئــهــا 
وبــرامــجــهــا الــتــنــمــويــة حــتــى لـــو طـــال هـــذا الــحــصــار 
ــد، فــاالقــتــصــاد الــقــطــري اســتــطــاع قــهــر دول  إلــى األبـ
الــحــصــار وقـــدم لــلــعــالــم أجــمــع ذلـــك األنـــمـــوذج الــرائــد 
واملــتــمــيــز فـــي الــشــهــور املــاضــيــة وبـــأرقـــــــــــام مــثــالــيــة 
تــغــلــبــت عــلــى كــافـــــــــــــــــة الــتــحــديــات والــصــعــوبــات بكل 

وثبات. صبر 

 حكمة سمو األمير كانت وراء هذا 
الصمود بتالحم شعبه الوفي معه 

وقت املحنة

الحمالت اإلعالمية املدسوسة 
واملسيسة زادتنا إصرارا على 

مواصلة كشف أكاذيبهم 

إعالن االنتصار في كافة الجبهات على دول الحصار
انكشف المستور وتخطينا جميع التجاوزات

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
قدمت الندوة أيضا صورة حقيقية وواضحة 

الــذي يسير على أكمل وجه  الــريــاضــي  للشأن 

ولـــــم يـــتـــأثـــر بـــهـــذا الــــحــــصــــار، حـــيـــث مــــا زالــــت 

خــطــطــنــا ومــنــشــآتــنــا الـــريـــاضـــيـــة تــعــيــش فــي 

مــراحــلــهــا الــنــهــائــيــة مــن االنـــجـــاز لتثبت مــدى 

انتصارنا ضد هذا التآمر وجاهزية مونديال 

2022 وإقامته في وقته املحدد رغم الشائعات 

الـــدول املحرضة ضــد دولــة قطر  التي تطلقها 

بني وقت وآخر.


