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حاولت دول "رباعي الحصار" أن ُتفشل محاوالت قطر 
الدبلوماسية *يصال رسالتها إلى العالم، وقد كان العالم 
يتفهم حقيقة اللعبة السياسية القذرة التي تقودها هذه 
الدول المتآمرة بمساعدة بعض الدول الخفية من خالل 
ا*مالءات الخارجية التي فرضت على "الرباعي" للتحريض ضد 
قطر. وكشف زيف هذه المؤامرة رفع أسهم قطر وشعبيتها 

في المنظمات ا*قليمية والدولية
D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

ــد كــســبــت فـــي هــذه  ــك فـــي أن قــطــر قـ ــا مـــن شـ مـ
األزمــــة الــعــديــد مــن بــلــدان الــعــالــم، بــل إن هــذه 
ــادرت إلـــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــات الــشــراكــة  الــــدول بــ
االقــتــصــاديــة والــدفــاعــيــة معها بسبب ثقتها 
بــقــوة قــطــر ومــكــانــتــهــا الـــدولـــيـــة املـــؤثـــرة على 

مستوى العالم ودون تشكيك في ذلك.

◄ واستطاعت الدبلوماسية القطرية 

املــحــاوالت البائسة واليائسة  أن تتصدى لكل 
الــحــاقــدة، بسبب تحلي  مــن قبل دول الحصار 
قطر بــعــدة صــفــات وســمــات دبلوماسية قــد ال 
تتوفر فــي الكثير مــن الــــدول، وذلـــك عــن طريق 

اتباع:
• املوضوعية

• الشفافية
• الحيادية

• التحلي بعامل الثقة بالنفس
القطرية  ارتقت بالسياسة  املعايير  وكــل هــذه 
ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ إلــــــى أعــــلــــى قــــمــــة الـــــهـــــرم فـــــي الـ
يــدوم ولن  لن  الظالم  أن  أثبتت  التي  الناجحة 
ــاره الــتــحــريــضــيــة واملـــضـــلـــلـــة الــتــي  ــكــ تـــــدوم أفــ

سعت لتحقيقها في هذه األزمة املختلقة.

◄ وما زيارات سمو األمير لدول العالم:

خـــالل الــحــصــار الــجــائــر ضــد قــطــر مــنــذ يونيو 

2017م وحــتــى اآلن إال إشـــارة واضــحــة إلــى أن 
الدبلوماسية القطرية قد تعدت كل التوقعات 
ونــالــت احــتــرام كــل الــــدول ووقــفــت مــع املظلوم 
ضد الظالم في هذه األزمة التي فرقت بني أبناء 

الخليج الواحد.
وقــد كــان سمو األمــيــر أول مــن طــالــب بالحوار 
ــة. وكــذلــك كــانــت تــحــركــات وزيــر  ــ فــي هـــذه األزمـ
الخارجية التي اتسمت بالدعوة إلى الجلوس 
على طاولة واحدة لنبذ الخالفات ووضع رؤية 
جــديــدة لــحــل هـــذا الــخــالف الــعــارض والــطــارئ 
ــبـــاب غير  ــــذي خــيــم عــلــى دول الـــربـــاعـــي ألسـ الـ

منطقية.

◄ الحوار أساس الحل:

ــرار الــدبــلــومــاســيــة الــقــطــريــة في  ــمـ ــتـ ولـــعـــل اسـ
املــطــالــبــة بــالــحــوار هــو األســلــوب الــنــاجــع الــذي 
من خالله ستحل األزمــة عاجال أو آجــال. فدول 
ــــت تـــحـــاول تــمــطــيــط الــحــصــار  الــحــصــار مـــا زالـ
واختالق األزمات الجديدة للبعد عن أي بوادر 

إلنهاء هذه األزمة.
ولــكــن قطر تحولت – كما يــدعــون - مــن «دولــة 

صغيرة جدا جدا في حجمها» إلى – كما يقول 
الـــعـــالـــم- «دولـــــة كــبــيــرة جــــدا جــــدا فـــي أفــعــالــهــا 
وإنــجــازاتــهــا فــي هـــذه األزمـــــة». وهـــو مــا يؤكد 
كذلك أن الدبلوماسية القطرية ستبقى تطالب 
بالحل األخــوي داخــل البيت الخلجي وهــو ما 
الــشــيــخ صباح  الــكــويــت  أمــيــر  ســعــى لتحقيقه 
األحمد عبر مبادراته املستمرة إلنهاء الخالف 

املفتعل.

 املصداقية والشفافية من 
سمات الدبلوماسية القطرية 

بسبب اتزانها في كسب الدول 
واملؤسسات الدولية

منابر الدبلوماسية القطرية 
ساهمت في نشر الحقيقة حول 
األزمة الخليجية املفتعلة دون 

تهويل أو تضخيم 

نجحت دبلوماسيتنا وخابت دبلوماسية رباعي الحصار
العالم بأسره يقف مع قطر وسياستها المعتدلة

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
الــدبــلــومــاســيــة الــقــطــريــة ضـــربـــت املــثــل 
ــتــــهــــا فــي  األعـــــلـــــى فـــــي قــــوتــــهــــا وصــــالبــ
هـــذه األزمــــة، وســتــظــل ثــابــتــة بمواقفها 
املــتــمــيــزة لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بني 
الدوحة ورباعي الحصار، ألن الخالف 
ــه طـــال  ــال فـــالبـــد مــــن نـــهـــايـــة لــ ــ مــهــمــا طـ

الزمان أو قصر.


