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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
 مــــرور 300 يــــوم عــلــى حــصــار قــطــر أثــبــت 

لــلــعــالــم أن قــطــر هــي الــكــبــيــرة دائـــمـــا، وهــي 

التي تسعى للحوار إلنهاء أي خالف، وأن 

ادعــاءات دول الحصار حول إلصاق تهمة 

اإلرهاب بقطر باتت مسألة دعائية وقضية 

مــخــتــلــقــة هــدفــهــا تــحــقــيــق بــعــض املــطــامــع 

للنيل من سيادتها وخيراتها االقتصادية 

في املقام األول .

على مدى الشهور العشرة الماضية سعى الشيخ صباح 
لــم الشمل  ــى  إل ا)حــمــد أمــيــر دولـــة الكويت الشقيقة 
وتوحيد الــصــف الخليجي حفاظا على كــيــان مجلس 
التعاون وعدم هدم بنائه الذي استغرق اكثر من ثالثة 
عقود (منذ 1981)، ورغم كل الجراح التي نالت من دول 
المنطقة اال ان االمل ما زال باقيا في حل الخالف المفتعل 
بين االشقاء واعادة الهيبة للوحدة الخليجية من جديد.

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

مــا مــن شــك فــي ان هناك الكثير مــن التحديات 

الــتــي تــبــدو صــعــبــة فـــي هـــذه االيــــــام. اال ان كل 

الصعوبات يمكن التغلب عليها ببساطة اذا 

احسنت النوايا بني جميع االطراف، وهو ليس 

مــن االمــــور املستغربة بــل تــظــل ممكنة عندما 

نعزم على السير بالسفينة نحو بر االمان.

◄ مجلس التعاون هو األساس

الــوســاطــة الخليجية ومــبــادرة  وتــبــقــى جــهــود 

أمير الكويت وكذلك جهود سلطنة عمان هي 

الــتــي نعيشها  االبــــرز خـــالل االزمــــة الخليجية 

مـــنـــذ يـــــونـــــيـــــو2017 م وحــــتــــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة. 

ــنـــوان تكاتفنا  ــا وعـ فــاملــجــلــس اســــاس وجـــودنـ

الـــى األبــــد. ومــتــى تمسكنا بــه وكــنــا عــلــى قلب 

رجــل واحــد سيبقى هــذا املجلس مــدى الحياة. 

اما اذا تفرقنا وباتت كل دولــة تتمسك برأيها 

وسياستها املتعنتة فإننا لن نصل الى طريق 

االصــالح، ولهذا فإن من دواعــي املصالحة بني 

دول الخليج يجب ان تتحرك اكثر مما سبق، 

فاستمرار الخالفات ال يفيدنا بشيء والبد من 

نسيان خالفاتنا الجانبية التي مزقت شعب 

الخليج الواحد في يوم وليلة مع كل أسف.

◄ وقطر أثبتت

فــي هـــذه االزمــــة املفتعلة أنــهــا صــادقــة فــي حل 

املــشــاكــل الـــعـــارضـــة بـــني االشـــقـــاء وانـــهـــا تــؤيــد 

ــبــــادرة أمـــيـــر الـــكـــويـــت وتــدعــمــهــا، وقــــد خــرج  مــ

من قطر خــالل االزمــة اكثر من بيان وتصريح 

إلنهاء االزمة وحل امورنا الخالفية عن طريق 

الحوار البناء.

كما ان الجلوس على طاولة واحدة سوف يزيد 

التفاهم املتبادل بني االشقاء ويقدم الكثير من 

الرؤى لتدارك االمور قبل استفحالها وتفاقمها 

بما يعود بنتائج عكسية على الشعوب والدول 

بال فائدة تذكر وهو ما ال نتمناه! .

◄ نجاح الدبلوماسية القطرية
كانت دبلوماسيتنا الفتة لالنظار خــالل هذه 

االزمـــــة. وكـــانـــت اكــثــر فــاعــلــيــة عــلــى الــســاحــتــني 

االقليمية والدولية. حيث كسبت قطر تعاطف 

الــعــالــم بــســبــب عـــدالـــة قــضــيــتــهــا، حــفــاظــا على 

ســيــادتــهــا الــوطــنــيــة وعــــدم املــســاس بــهــا مهما 

كانت االدعــاءات واملطالب التي نادت بها دول 

الحصار بهدف تقزيم دور قطر وتهميشه .

◄ ولهذا كانت قطر 

هي املنتصرة في هذه األزمة املختلقة ولم تكن 

يوما تسعى الى تحجيم اي دولة او العمل على 

تقليل قيمتها. ألن قطر واضحة في سياستها 

الخارجية وتأخذ باالسباب التي تهدف دائما 

الــى التفاهم وحــل املسائل الخالفية بهدوئها 

املــعــهــود فـــي مــثــل هــــذه املــــواقــــف، وقــطــر كــانــت 

وما زالــت متشددة ايضا تجاه بعض املسائل 

التي مــا زالــت بمثابة «الــخــط االحــمــر» الــذي ال 

الــظــروف  يمس وال يقترب منه احــد فــي شتى 

وهــو عامل «املساس بالسيادة او التدخل في 

شؤونها الداخلية» .

◄ نحن بألف خير من دونكم
لعل كلمة سمو األمير في خطابه امام مجلس 

الــشــورى القطري في عــام 2017 م، عندما قال: 

ــكـــم» كــانــت مــزلــزلــة  «نــحــن بــألــف خــيــر مـــن دونـ

وتعرف الحالة التي تعيشها قطر ألنها بألف 

خير وال تحتاج الى دول الحصار في اي شيء. 

وهــذه الكلمة كانت تبعث عــدة رسائل تعبيرا 

عن حقيقة الواقع املعاش في كل ربوع قطر.

◄ تفوق إعالمنا وتخلف إعالمهم
فقد كان االعــالم القطري عبر الـ (300) يوم من 

ايــــام االزمــــة الخليجية املفتعلة مــتــفــوقــا على 

الــحــصــار، حيث اســتــخــدم اعالمهم  اعـــالم دول 

الــوســائــل الخسيسة والدنيئة للنيل من  كافة 

قـــطـــر حـــكـــومـــا وشـــعـــبـــا. بــيــنــمــا امــــتــــاز االعـــــالم 

ــة بــالــحــقــائــق  الــقــطــري بــالــشــفــافــيــة واملـــصـــارحـ

دون مبالغة او تزييف للمعلومات او اللجوء 

لــلــبــيــانــات املــغــلــوطــة الـــتـــي كـــانـــت تـــســـوق لها 

وسائل اعالم الحصار .

دروس وعبر استفدناها من هذه 
األزمة املفتعلة ودول الحصار 

أكبر الخاسرين

مبادرة أمير الكويت تهدف 
لتوحيد البيت الخليجي ولم 

الشمل من جديد

300 يوم من الدسائس والغدر
الحصار جعلنا أقوى بعد 5 يونيو 2017
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الدوحة - الشرق

 تأهيل القانونيني للكتابة باللغة اإلنجليزية 

القانونية والقضائية  الــدراســات  بــدأت بمركز 
ــدل صـــبـــاح أمــــس أعـــمـــال الـــــدورة  بـــــــوزارة الـــعـ
التدريبية التي ينظمها املركز لصالح عدد من 
«الكتابة  الحكومية حول  القانونيني بالجهات 
القانونية باللغة االنجليزية»، وتستمر أعمالها 

خمسة أيام.  
القانونية  املــهــارات  إلــى تنمية  الـــدورة  وتهدف 
والعملية للمشاركني وتزويدهم باملعلومات 
ــبـــادئ الــعــامــة  ــاملـ الــتــخــصــصــيــة وتــعــريــفــهــم بـ
واألســــاســــيــــة لــلــصــيــاغــة الـــقـــانـــونـــيـــة بــالــلــغــة 
القوانني  إعـــداد مشاريع  االنجليزية، وكيفية 
الــقــانــونــيــة  ــرات واألوراق  ــ ــذكـ ــ والـــــقـــــرارات واملـ
ــادئ الــعــامــة  ــبــ ــان املــ ــيـ املــخــتــلــفــة، مـــن خــــالل بـ
باللغة االنجليزية، وبيان  القانونية  للصياغة 
أنواع الصياغة القانونية وقواعدها، والعناصر 
القانونية  ــــألوراق  ل الــالزمــة  الفنية والشكلية 
الفائدة  باللغة االنجليزية. ولتعميق  املختلفة 
ــدورة على  ــ مــن هـــذه الـــــدورة، اشــتــمــل منهج الـ
محورين أساسيني تم تحديدهما باالعتماد 
عــلــى املـــبـــادئ الــنــظــريــة لــلــصــيــاغــة الــقــانــونــيــة 
املتبعة  العملية  باللغة االنجليزية، والــقــواعــد 
التشريعات والــلــوائــح واملــذكــرات  فــي صياغة 
القانونية بشكل عــام. ويتناول املحور األول 
 ،productive writing الــكــتــابــة االنــشــائــيــة
الكتابة اإلقناعية  الثاني  فيما يتناول املحور 
الـــــدورة  persuasive writing .وتــتــضــمــن 
لتعزيز  محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية 
مــهــارات املــشــاركــني مــن خـــالل الــوقــوف على 
األساليب املتعددة للكتابة القانونية اإلنشائية 

وتطبيقها عمليا، 

خالل دورة بمركز الدراسات القانونية والقضائية في العدل


