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عمل توثيقي مهم لمالمح  السياس��ة 

القطرية الخارجية تجاه قضايا  المنطقة، 

عب��ر خطابي��ن تاريخيين  لحض�رة ص��احب الس��مو الش��يخ تميم ب��ن حمد آل 

ثان��ي،  أمير دول��ة قط��ر، أولهم��ا خط�ابه في الجلس��ة االفتتاحي��ة العامة 

للدورة التاس��عة والس��تين للجمعية العام��ة لألمم المتح��دة، التي عقدت 

ف��ي مقر المنظم��ة الدولية بنيويورك، في س��بتمبر 2014، وثانيهما خطابه 

في مجلس األمن خالل اجتماع المناقش��ة المفتوحة على مس��توى القمة، 

ح���ول التهديدات للس��لم واألمن الدوليي����ن، الناجمة ع��ن األعمال اإلرهابية 

)المقاتلين اإلرهابيين األجانب(، التي ترأس����ها  الرئيس األم���ريكي باراك أوباما، 

حي��ث تضم��ن الخطابان توصيفًا دقيق��ًا لم����واقف قطر تج��اه جميع القضايا 

السياسية، التي تشغل منطقة الشرق األوسط والعالم.
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هذا الكتاب أهميته التوثيقية أيضًا من الحوار الشامل والصريح 
الذي أجرته قناة "سي إن إن" مع سمو أمير دولة قطر، والذي 
في  السياسية  التفاصيل  تجاه  جميع  قطر  إل��ى موقف  بشفافية وموضوعية  فيه  تطرق 
املنطق����ة العربية. وقد شكل تزامن الحوار مع خطابي االمم املتحدة ومجلس األمن "ثالثية 

وثائقية " ذات قيمة تاريخية.

النصوص  الوثائقية" في كتاب يجمع بني  "الثالثية  الحرص كبيرًا على جمع تلك  لقد كان 
الحرفية للخطابني، والحوار مع "السي إن إن" والقراءات املعمقة للمواقف التي أعلنها سمو 
وجمهور  واملهتم����ني  واإلع��الم��ني  والباحث�����ني  للم���ؤرخني  جيدًا  مرجعًا  يشكل  بما  األمير، 

القراء.

في هذا الكتاب تبدو مواقف قطر السياسية تجاه جميع القضايا الخارجية جلية واضحة  
وضوح الشمس، ال لبس فيها، حيث جاءت على لسان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
العالم »مجلس األمن  آل ثاني، أمير دول��ة قطر، وأعلنت في خط���ابني من أعلى منبرين في 

واألمم املتحدة«.

املهمة  القضايا  ع��دد من  تجاه  ب��ارزة  مواقف  الخطابني  في هذين  األمير  لقد سجل سمو 
أعلنه بشأن    العرب، حيث كان ما  الزعماء  بلغة مغايرة تمامًا لخطابات  العربي،  العالم  في 
القطرية  الخارجية  للسياسة  الثابتة  املبادئ  بمثابة ركن أساسي في  الفلسطينية  القضية 

وهي مبادئ راسخة في النهج واملوقف ال تتغير وال تتبدل.

في هذا الكتاب تبدو 
مواقف قطر السياسية 

تجاه جميع القضايا 
الخارجية جلية واضحة  

وضوح الشمس
ال لبس فيها

سجل سمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني 
في الخطابين مواقف 

بارزة تجاه عدد من 
القضايا المهمة 

في العالم العربي

يكتسب
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كما أن سموه دحض  الكثير من التكهنات بشأن املوقف القطري من امللف السوري، حيث 
أك��د بشكل قاطع االنحياز التام إل��ى الشعب ال��س��وري، وال��وق��وف إل��ى جانبه في وج��ه نظام 
دم��وي يشن حرب إب��ادة، وفي نفس الوقت دعم ث��ورة الشعب حتى حصوله على حقه في 

اختيار من يحكمه بكرامة  إنسانية  وحرية تتيح له العيش كما هي شعوب العالم.

هذا املوقف يؤكد النهج الثابت للسياسة القطرية، في دعمها لخيارات الشعوب منذ اللحظة 
األولى لبزوغ الربيع العربي، الذي بدأه الشعب التونسي في أواخر 2010، عندما اختارت قطر 
وخالل حكم األمير الوالد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، االنحياز 
إلى خيارات الشعوب، وتابع هذا النهج سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد تولي الحكم 
لدولة قطر،  الخارجية  السياسة  التي تنطلق منها  الثوابت  في يونيو 2013، وهو ما يؤكد 

وأنها نابعة من عمل مؤسسي، بعيدًا عن األهواء أو املزاجية.  

مواقف األمير في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة  حددت أيضأ بوضوح سياسة 
قطر تجاه األوض��اع في ليبيا وتونس واليمن، وهي البلدان التي شهدت ث��ورات الربيع، ولم 
تستقر اوضاعها بعد، وقد جاءت مواقف سموه بمثابة عناوين يهتدي بها كل من يبحث 

صادقًا عن الحقائق.

في املوقف من األولوية لطم�وحات الشعب الليبي، دعا سموه القوى السياسية الليبية كافة 
الشعب  يلبي طموحات  ال��ذي  النظام  إلى صيغة  للتوصل  الوطني  الح�����وار  اتباع طريق  الى 

الليبي.  

اختارت قطر وخالل 
حكم األمير الوالد 

حضرة صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني، االنحياز إلى 
خيارات الشعوب

خطاب سمو األمير تميم
أمام الجمعية العامة 

لألمم المتحدة  حدد 
بوضوح سياسة قطر 

تجاه األوضاع
في البلدان التي 

شهدت ثورات الربيع
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التونسيني  ووح���دة  ب��وع��ي  عليها  بالحفاظ  وال��ج��دي��رة  األن��ج��ح  فهي  التونسية  التجربة  أم��ا 
وإصرارهم على حمايتها، على الرغم من محاوالت التآمر عليهم من قبل قوى ال تريد ألية 

تجربة تعددية في منطقتنا أن تنجح. 

وعلى صعيد التجربة اليمنية، فقد كان موقف سموه واضحًا حيث قال: 

❞ نجح اليمنيون في االنتقال السلمي للسلطة، إال أن ثمة قوى التقت في محاولة 
الصراع  يقدم  من  ومنها   ،

ً
اصللا تغير  أي  يعارض  من  فمنها  التجربة،  إلفشال 

الطائفي واملذهبي واملصالح الفئوية على العدالة واإلنصاف، داعيا للحفللللللللللاظ 
على إنجازات الشلللباب اليمني، ومنجزات الحوار الوطني بالحكمة التي امتاز 

بها أهل اليمن، واال يسمحوا ألحد أن يجرهم إلى طريق العنف❝

العالم  ت��ؤرق  التي  اإلره��������اب  تج���اه قضية  األم��ي��ر  لسمو  مهمًا  موقفًا  يوثق  الكتاب  أن  كما 
واملنطقة العربية، حيث طرح سموه عالجًا لقضية اإلره��اب، بعيدًا عن املعالجات التقليدية 

لتخليص العالم من هذا اإلرهاب اآلخذ بالتفاقم. 

وكان مما قاله:

تقف  لكي  وإنللله  االجتماعية  بيئته  خللال  مللن  إال  اإلرهللللاب  مكافحة  يمكن  ال   ❞
بني  نخيرها  وأال  ننصفها،  ان  يللجللب  االرهللللاب  مكافحة  فللي  معنا  املللجللتللمللعللات 
اإلرهاب واالستبداد، او بني اإلرهاب والتمييز الطائفي، ال يمكن أن تنجح الحرب 

هذا الكتاب يوثق موقفًا 
مهمًا لسمو األمير 

تجـــاه قضية اإلرهاب 
التي تؤرق العالم 

والمنطقة العربية

المعالجات التي طرحها 
سمو األمير يمكن أن 

تخلص العالم من 
اإلرهاب اآلخذ بالتفاقم
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على اإلرهاب إال إذا اقتنعت الشعوب بأنها حربها وليست حربًا من أجل تثبيت 
نظللللام يقمعهللا❝

إن هذا الكتاب يحتوي على توثيق متكامل لجميع القضايا واملواقف التي أعلنها سمو األمير 
 للكثير من االوضاع 

ً
والتي حملت رسائل واضحة ، بشأن  القضايا العربية ، وقدمت حلوال

التي تشتعل في مناطق مختلفة من  األزم��ات  للعديد من  املضطربة، مع معالجات جذرية 
العالم.  

على هذا األساس، جاءت مبادرتنا بتوثيق  الخطابني التاريخيني لسمو األمير، أمام الجمعية 
العامة  لألمم املتحدة ومجلس األمن، و املقابلة البالغة األهمية مع" سي إن إن " معززة بقراءات 
السياسة  مالمح  منه  تستخلص  مرجع  تقديم  ف��ي  تساهم  م��ق��االت،  سلسلة  عبر  معمقة 

الخارجية القطرية في هذه املرحلة املصيرية من تاريخ أمتنا العربية واإلسالمية..

آمل أن أكون قد وفقت فيما ذهبت اليه.

المؤلف 

يحتوي  هذا الكتاب على 
توثيق متكامل لجميع 

القضايا والمواقف 
التي أعلنها سمو األمير 
بشأن  القضايا العربية، 

وقدمت حلواًل للكثير 
من األوضاع المضطربة
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قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 
قطـــر العــب رئـيـســي في قـطـــاع الطــــاقة 

قطر
العب رئيسي

ومـؤثـر على مسرح 
السياسة العاملية  أحمد داود أوغلو

رئيس وزراء الجمهورية التركية 

2
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

األمير تميم  رجل 
الدولة المحنك

ذو الشعبية 
الجارفة  وصاحب 

الدبلوماسية 
الـرائـعـة

إن��ه لمن دواعي س��روري أن أكت��ب مقدمة له��ذا الكتاب، ال��ذي يتألف من 

كلمتي��ن متمي��زتين، لحضرة صاحب الس��مو الش��يخ تمي��م بن حمد آل ثاني، 

أمير دولة قطر .

فقطر الت��ي تمت�لك أكثر م��ن 15% من االحتياطي العالم��ي للغاز الطبيعي، 

أصبحت العبًا رئيس��ًا في قط��اع الطاقة العالمي، عالوة عل��ى كونها العبًا 

مؤث��رًا عل��ى مس��رح الس�ياس��ة العالمي��ة، م��ن خالل س��جلها النش��ط في 

الجه��ود الرامي��ة إلى إقرار الس���الم، في المنطقة وما وراءه��ا، من إفريقيا 

إلى أفغانستان.
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أمير دول��ة قطر، ورجل  آل ثاني  الشيخ تمي��م بن حمد  السمو  إن صعود حضرة صاحب 
كان  الحكم،  س��دة  إلى  الرائعة،  الدبلوماسية  الجارفة، وصاحب  الشعبية  ذي  املحنك  الدولة 
 يحتذى في االنتقال السلس للسلطة في منطقة الشرق األوسط، بفضل حكمة األمير 

ً
مثاال

الوالد، حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ونحن نرى بالفعل اآلن التزامًا 
 في سياسات قطر بتحقيق االستقرار والرخاء اإلقليميني.

ً
كامال

وينبغي أن أعبر مرة أخرى، عن بالغ تقديرنا إلخالص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
السالم  إق��رار  لضمان  وتركيا  قطر  بني  ودائ��م��ة  قوية  بتأسيس شراكة  والتزامه  بن حمد، 

واألمن، على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، والدفاع عن الكرامة اإلنسانية ورخاء البشر.

فمنذ أن وصل إلى سدة الحكم، شأنه شأن والده، أولى سموه اهتمامًا منقطع النظير بتعزيز 
كمدافعني  وأيضا  املنطقة،  في  لكونهما العبني مهمني  وتركيا،  قطر  بني  الثنائية  العالقات 
القائلة  الحقيقة  عن حقوق اإلنسان والسالم والديمقراطية واالستقرار، ونحن نعي تمامًا 
بأن االستقرار والسالم والرفاهية في كال بلدينا، هي أشياء ذات صلة وثيقة باالستقرار 

والسالم والرفاهية في املنطقة بأسرها.

لقد شهدت العالقات الثنائية بني قطر وتركيا تقدمًا كبيرًا في السنوات األخيرة، وانعكس 
ذاته،  الوقت  وفي  اإلقليمية،  النزاعات  تسوية  إلى  الرامية  امللموسة  في جهودنا  التقدم  هذا 
تعد الزيارات املتبادلة، التي تتم على مستويات رفيعة بني البلدين جنبًا إلى جنب مع آليات 

التشاور املستخدمة بني الجانبني، مؤشرات واضحة على العالقات املمتازة التي تجمعنا.

نحن نرى بالفعل 
التزامًا كاماًل

في سياسات قطر 
بتحقيق االستقرار 

والرخاء اإلقليميين

قطر وتركيا تدافعان 
عن حقوق اإلنسان 

والسالم والديمقراطية 
واإلستقرار
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

العالم العربي، من أجل تحقيق حياة أفضل،  وفي ظل فترة من الصراعات التي يموج بها 
وتركيا  قطر  من  كل  اإلنسانية، تصر  الكرامة  على  والحفاظ  األساسية،  الحقوق  واحترام 
على أن الطريقة املثلى لوضع حد ملمارسات القمع واملعاناة اإلنسانية، تتمثل في املصالحة 
السياسية في املنطقة، من بينها بالطبع، تونس، اليمن، سوريا والعراق، خاصة أن املوقف 
العربي كان أيضًا مصدرًا مستمرًا  الربيع  ال��ذي اتخذته دول��ة قطر وشعبها تجاه  الحاسم 

لإللهام والتضامن مع تلك الشعوب.

وفي تقديرنًا أيضًا أن الجهود التي نبذلها في هذا الصدد، ينبغي أن تثمر نتائج ملموسة، 
ونحن نتصرف بحذر كما لو كنا نواجه تهديدات مباشرة، بصرف النظر عن األزمة اإلنسانية 
التي تلت ذلك، وانتقالها إلى البلدان املجاورة، وزيادة املخاطر الناجمة عن التطرف، وهو ما 
يقود حتمًا إلى انهيار مؤسسات الدولة، فلقد كانت قطر وتركيا دائمًا في الطليعة، حيث 
تقودان املجتمع الدولي عبر األمم املتحدة ومنظمة املؤتمر اإلسالمي والعديد من املنصات 
ما في فلسطني وسوريا،  األخ��رى التي تستجيب للمشاركة في األزم��ات اإلنسانية، والسيَّ

باإلضافة إلى املخاطر والتهديدات املباشرة التي تواجهها املنطقة. 

إذا كان  ال��دول��ي، بخصوص ما  للمجتمع  بالنسبة  املحك  الوضع في سوريا على  ي��زال  وال 
رتكب بحقهم 

ُ
سيضطلع بمسؤوليته في حماية أرواح املدنيني ووقف حمامات الدم، التي ت

هناك، وستظل فلسطني هي األخرى اختبارًا صعبًا للضمير اإلنساني، إذ إن ثمة مسؤولية 
تاريخية يتعني على املجتمع الدولي تحملها في إقرار الحقوق املهدرة للشعب الفلسطيني 

في إقامة دولته املستقلة.

الموقف الحاسم 
الذي اتخذته دولة قطر 

وشعبها تجاه الربيع 
العربي كان مصدرًا 

مستمرا لإللهام 
والتضامن مع الشعوب

أولى سموه اهتمامًا 
منقطع النظير بتعزيز 
العالقات الثنائية بين 
قطر وتركيا، لكونهما 

العبين مهمين
في المنطقة
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إن تركيا ستواصل بذل الجهود مع قطر واملجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي 
الرئيسة  العوامل  من  واح��دًا  القط��رية  القي���������ادة  حكمة  كانت  ولقد  املنطقة،  في  للصراعات 
املهمة في حل تلك الصراعات، وال يساورني شك في أن التحديات واملخاطر التي تعترض 
التغلب عليها وتجاوزها عبر الحكمة واإلرادة  الهدف مهما كانت سيتم  سبيلنا نحو هذا 

املشتركة.

ومرة أخرى، أود أن أعرب عن خالص تقديري وتهنئتي لحضرة صاحب السمو الشيح تميم 
بن حمد آل ثاني على كلمته الرائعة في اجتماع الجمعية العامة لألمم املتحدة ال�69.

وأود أيضًا أن أشكر الكاتب على جذب القراء بحكمته ورؤيته.

حكمة القيادة القطرية 
من العوامل الرئيسة 

المهمة  في حل  
الصراعات في المنطقة 

والعالم
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 
مرافعة بإسم الشعوب المقهورة والمظلومة 

مرافعة
باسم الشعوب

املقهورة 
واملظلومة طارق الهاشمي

نائب الرئيس العراقي السابق

3
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

خطابا األمير 
أمام المجتمع 

الدولي مرافعة 
باسم الشعوب 

دفاعًا عن حقها 
بالحرية والكرامة 

في ظل الفتن، وشيوع حالة الفوضى، وتداخل المواقف، واختالط األوراق، 

الدولة في صياغة خطاب موفق، ضربًا من  السياسي ورجل  تبدو مهمة 

المستحيل، خصوصًا إذا كان ذلك السياسي مسؤوالً ال بل المسؤول األول 

واعتبارات  الضغوط  حجم  من  يزيد  أن  شأنه  من  ما  وهـــو  الدولة،  في 

مجرد  إلى  فتحيله  والخطاب،  الموقف  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  المصالح، 

كلمات غارقة في التعميم بدل التخصيص وبالتلميح بدل التصريح .
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رغم هذا كله، فقد جاء خطابا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الجمعية العامة 
لالمم املتحدة، في دورتها التاسعة والستني، وأمام الجلسة االستثنائية ملجلس األمن، ليكونا 
االستثناء، وإن لم يكن استثناء عن املواقف القطرية التي بات يعرفها الجميع. هذه الدولة التي 
 عن انسجام تلك 

ً
يقترن نهج سياساتها بتطابق القول بالعمل، واملوقف باملمارسة: فضال

املواقف مع تطلعات الشعوب املشروعة، وافتراق تلك التطلعات عن مصالح األنظمة، وهو ما 
يجعل خطاب األمير مفهومًا، وإن كان جريئًا أيضًا ، ألنه يأتي في سياق التوجهات القطرية 

املستمرة، وليس استثناء أو مفاجأة للمراقبني.

لقد وجدت أن الظرف يستدعي مني الكتابة عن الخطابني اللذين ألقيا في محفلني دوليني ، 
وكانا بحق استثناء عن الخطب والكلمات التي ألقاها القادة وزعماء العالم، وهو ما ينسجم، 
وأؤكد مجددا، مع مواقف قطر املتميزة على الصعيدين العربي والعاملي .. أقول هذا، نيابة عن 
شعبي املفجوع في العراق تثمينًا وتقديرًا ملواقف قطر ِمَن العراق وقضيته العادلة، وال نملك 
غير هذا القول باملعروف، ولو ملكنا ملا ترددنا، فمن ال يشكر الناس ال يشكر الله ، ولسان 

حالنا يردد مع املتنبي:

ُ
سِعِد الحال

ُ
م ت

َ
 ِإن ل

ُ
طق

ُ
لُيسِعِد الن

َ
               ف

ُ
هديها َوال مال

ُ
 ِعنَدَك ت

َ
يل

َ
ال خ

خطابا األمير أمام املجتمع الدولي كانا بحق مرافعة باسم الشعوب املظلومة واملقهورة في 
بالعراق وسوريا  م��رورًا  الكريمة، من فلسطني  الحرة  الحياة  للدفاع عن حقها في  سعيها 

خطاب األمير يأتي 
في سياق التوجهات 

السياسية القطرية 
المستمرة وليس 

استثناء أو مفاجأة 
للمراقبين

نيابة عن شعبي 
المفجوع في العراق 

نثمن عاليًا مواقف قطر 
ِمَن العراق 

وقضيته العادلة 
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

وبقية دول الربيع العربي، حيث تتعرض تجربة الثورة الرائدة على االستبداد والظلم والفساد، 
إلى تحديات حقيقية.

التحذير من مخاطرها وآث��اره��ا وتشخيص  أو  املأساة  الخطاب عند وص��ف  وهنا ال يقف 
األسباب وال��دواف��ع وإدان��ة األط��راف املسببة فحسب، بل يمضي ف��ي  ع��رض رؤي��ة متكاملة 
ليس مجرد ظاهرة  أن��ه  باعتبار  ب��اإلره��اب،  يعرف  ما  تعالج   ممكنة وعملية، 

ً
تشمل حلوال

مرفوضة، بل هو نتيجة لسياسات خاطئة وإفرازات حتمية لبيئة مختلة تمكن منها الظلم 
من  ناجحة،  موضوعية  مقاربة  الخطاب  يتبنى  وهكذا  بعمق.  وض��رب جذورها  والفساد، 
الجذور تحديات خطيرة باتت  الدولي األخ��ذ بها، أن تقتلع من  ش��أنها لو تسنى للمجتمع 

تهدد األمن والسلم الدوليني، بل اإلنسانية أجمع.

يقول األمير في هذا الصدد:

❞ لكن انتشار حركات إرهابية إلى درجة السيطرة على أراض وسكان في بلد 
من البلدان ليـس ممكنًا إال بغـياب الدولـة وفشلهـا والفراغ األمني الناجم عنه، أو 
حني تتحول الدولة إلى مجرد أداة قمع وقتل ال تترك أي متنفس للكالم والحوار 
للقوى املدنية السياسيـة، وال تفسح مجاال، ال لإلصالح السلمي التدريجي، وال 

للثورة املدنية ❝

يتبنى الخطاب مقاربة 
موضوعية ناجحة 

من شـأنها لو تسنى 
للمجتمع الدولي

األخذ بها،  أن تقتلع 
من الجذور تحديات 

خطيرة باتت تهدد األمن 
والسلم الدوليين

بل اإلنسانية أجمع

األمير عرض رؤية 
متكاملة تشمل حلواًل 

ممكنة وعملية
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كلمات الشك أنها ستقابل باالمتنان من الشعبني في سوريا والعراق، وهما يعيشان في 
الدولة  أدوات  مع مصادرة  أشكاله، خصوصًا  بكل  اإلره��اب  تمارس  استبدادية  أنظمة  ظل 

وتسخيرها لألهداف الشريرة لكال النظامني ومن يقف معهما من قوى إقليمية ودولية.

وفي رؤية تعكس املنهجية املطلوبة للقضاء على ما يعرف باإلرهاب، يحدد الخطاب طريقًا 
واضحة تقر بضرورة مواجهته إنما وفقًا لرؤية شاملة:

❞ وقــد ثبت بالدليل القاطع، أنــه ال يمكن مكافحة اإلرهــاب إال من خــالل بيئته 
أن  اإلرهــــاب يجب  مكافحة  فــي  معنا  املجتمعات  تقف  لكي  وأنـــه  االجــتــمــاعــيــة، 
والتمييز  اإلرهــــاب  بــني  أو  واالســـتـــبـــداد،  اإلرهــــاب  بــني  نخيرها  وأال  ننصفها، 

الطائفي. 

بأنها حربها  الشعوب  اقتنعت  إذا  إال  اإلرهـــاب  الحرب على  أن تنجح  ال يمكن 
وليست حربًا من أجل تثبيت نظام يقمعها ❝

العراقيون خصوصًا يعرفون مغزى هذه الكلمات، وهم ومن اكتوى غيرهم من املجتمعات 
ال��ت��ي خ��ب��روه��ا، قبل أن يضمنوا أن ثمرة  ال��خ��داع  ل��وع��ود  ل��ن يستجيبوا  ال��ظ��ل��م،  أن���واع  بكل 

تضحياتهم لن تستبدل إرهابًا بإرهاب آخر، يتجلى في اإلقصاء واالستبداد والظلم. 

كلمات األمير  الشك 
أنها ستقابل باالمتنان 

من الشعبين في 
سوريا والعراق وهما 

يعيشان في ظل أنظمة 
استبدادية تمارس 

اإلرهاب بكل أشكاله

رؤية تعكس المنهجية 
المطلوبة للقضاء

على ما يعرف باإلرهاب
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❞... وكان الشعب العراقي نفسه أولى ضحايا اإلرهاب في العراق ولكن الشعب 
الذي قاتل اإلرهاب وانتصر عليه، وجد نفسه عرضة للتهميش والتنكيل من قبل 
ميلشيات إرهابية طائفية.  ومن هنا ال بد من إقنـاع الشعـب العـراقـي بأنه لن 
يـدفـع الثمن ألـف مـرة، وأنه حني يدافع عن وطنه إنما يدافع عن حقوقه وكرامته 

ل ❝
َ
ْكف

ُ
وحريته التي يجب أن ت

❞ وفــي هــذا اإلطــار يتعني على املجتمع الدولي الوقوف بحزم بجانب العراق 
الشقيق ملواجهة اإلرهــاب للخروج من محنته، والحفاظ على سيادته ووحدة 
أراضــيــه وتــنــوع طــوائــفــه، ولــن يتحقق ذلــك إال عبر نــزع فتيل الــصــراع املذهبي 
وتحقيق املصالحة العراقية التي تؤسس لعالقات تزول فيها النزاعات املذهبية 

والطائفية والعرقية ومشاركة كل القوى السياسية دون إقصاء ألي طرف ❝

أو  الخادعة  الدبلوماسية  الحقائق ملقتضيات  العالم، ال يقفز على  ق��ادة  أم��ام  خطاب األمير 
املجامالت املحسوبة، خصوصًا إذا تعلق األمر بمصير الشعوب، فيؤكد قائال: 

❞ ومن أجل ذلك ال يجوز أن تخير املجتمعات بني اإلرهاب واالستبداد الدموي 
كما في سورية، أو بني اإلرهاب واإلقصاء الطائفي الثأري الطابع كما كان الحال 

في العراق ❝

خطاب األمير أمام قادة 
العالم، ال يقفز على 
الحقائق لمقتضيات 

الدبلوماسية الخادعة 
أو المجامالت 

المحسوبة، خصوصًا 
إذا تعلق األمر بمصير 

الشعوب

المظلومون باتوا بين 
فكي  إرهاب التنظيمات 

و إرهاب السلطة 
الغاشمة
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فاملظلومون باتوا بني فكي الرحى: بني إره��اب جماعات، وتنظيمات وبني إره��اب مشرعن 
األمنية  وأجهزتها  املسيسة  املسلحة  قواتها  بتوظيف  تكتف  ل��م  غاش���������مة،  سلطة  تنفذه 
العديد من مليشيات طائفية مشبعة  باستخدام  بل وسعت من عدوانها  القمعية فحسب 
دولية  منظمة حقوقية  أكدته  ما  وه��و  وارتكبته،  إال  ت��دع محرمًا  لم  والكراهية  الثأر  بثقافة 
ال��ع��راق من  في  ملا يجري  م��ؤخ��رًا، في معرض سجلها  الدولية  العفو  رصينة مثل منظمة 

انتهاكات غير مسبوقة لحقوق اإلنسان. 

وبعد وضع الخطوط العامة ملنهجية القضاء على ما يعرف باإلرهاب، وفي رده على محاوالت 
النيل من موقف قطر املبدئي في هذا املجال، جاء التأكيد على الدور القطري، بشكل مسؤول 

وغير ملتبس.

الدولي في مواجهة  ا من التعاضد  ❞ وإننا في دولــة قطر نعتبر أنفسنا جــزًء
اإلرهــــــاب، نــحــن مــلــتــزمــون بــالــتــصــدي لــه عــلــى املــســتــوى الــوطــنــي، وكــذلــك على 

املستوى الدولي من خالل التفاعل مع الجهود الدولية ملكافحته ❝

وتأكيدًا ملنهجية قطر في مواجهة ما يعرف باإلرهاب، فقد كان الدور اإلنساني، خصوصًا 
املنكوبة  املناطق  إغاثة  في  واملبادرة  الفقيرة  للشعوب  املستدامة  التنمية  على صعيد حفز 
للحوار، محددات  الواسعة  الفضاءات  للرأي اآلخر وتوفير  األب��واب مشرعة  والفقيرة، وفتح 
واضحة للسياسة القطرية الخارجية. وفي هذا اإلطار تواصل قطر سياستها الفاعلة في 

تأكيدًا لمنهجية قطر 
في مواجهة ما يعرف 

باإلرهاب، فقد كان الدور 
اإلنساني، خصوصًاعلى 

صعيد حفز التنمية 
المستدامة للشعوب 

الفقيرة، والمناطق 
المنكوبة 

قطر  تواصل سياستها 
الفاعلة في توفير فضاء 

للحوار في مناطق 
الصراع وفي التوسط 

بين األطراف المختلفة
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توفير فضاء للحوار في مناطق الصراع وفي التوسط بني األطراف املختلفة، من منطلق حل 
األهلي، وهو منفذ يتسلل منه  العنف واالحتراب  السلمية وإبعادًا لشبح  بالطرق  النزاعات 

اإلرهاب بكافة أنواعه ومصادره.

مرة أخرى ... إزاء الفوضى التي تض���رب بأطنابها كل الوطن العربي، قليلة هي األصوات التي 
تنطلق من رؤية أخرى !! بعيدة تمامًا عن واقع النظ������������ام العاملي الذي حرم املستضعفني  فيه 
أي سبيل للعيش بك���رامة وأمن، بينما يفترس فيه األقوياء الضعفاء، وتختلط فيه األوراق 
ويسود الجهل ويمارس التجهيل وفنون املكر كثيرا من مناحي السياسة وأدوات اإلعالم.. 
ال��س��واد، ج��اء خطاب األمير بمثابة رؤي��ة تنطلق من الحق وإليه  الحالك  الواقع  في ظل ه��ذا 
تدعو، وال شك سيكون لها رجع وصدى لدى الغالبية التي ستنتصر في نهاية املطاف .. 

لدى الشعوب.

خطاب األمير  جاء
بمثابة رؤية تنطلق

من الحق و تدعو إليه، 
وال شك سيكون لها 

رجع وصدى لدى الغالبية 
التي ستنتصر

في نهاية المطاف
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قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر 
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر
قطــر األميــر والـدولـة: مـواقـف ومـآثــر

قطر
األميـر والـدولة: 

مواقف ومـآثـر
إسـماعيـل هنـيــة

رئيس الوزراء الفلسطيني السابق

4
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قطر تميزت 
بسخاء 

عطاياها ألبناء 
أمتها العربية 

واإلسالمية

فسنجد  اإلنسانية،  ومآثرها  مواقفها  في  القطرية  السياسة  تتبعنا  إذا 

أنفسنا أمام دولة كانت سبَّاقة في الخير والعطاء، لم تبخل على بلد عربي 

العربية واإلسالمية،  اإلغاثية وعطاياها ألبناء أمتها  أو إسالمي بجهودها 

وقد شاهدنا هذا السخاء الذي تميزت به قطر بأميرها الوالد الشيخ حمد 

عام  صيف  في  اإلسرائيلي  للعدوان  لبنان  تعرض  خالل  ثاني،  آل  خليفة  بن 

2006م، حيث سبقت قطر الجميع بتقديم منحة مالية قدرها نصف مليار 

دوالر إلعادة إعمار ما دمرته الحرب العدوانية على لبنان.
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عندما تحركت شعوب املنطقة العربية مطالبة باإلصالح والتغيير في حراكها الشعبي الذي 
اإلنساني  العون  يد  مدَّ  أول من  أميرًا وحكومة وشعبًا،  العربي، كانت قطر؛  بالربيع  عرف 
واملدد اإلغاثي لشعوب تلك البالد، فكانت العطاءات واملنح املالية القطرية "أول الغيث"، حيث 
مت قطر مليارات الدوالرات لتونس وليبيا ومصر وأيضًا لسوريا إّبان ثورتها السلمية،  قدَّ

وذلك بهدف استنهاض اقتصادات تلك الدول، والتعجيل بتحقيق األمن واالستقرار فيها.

قطر: الكرم ونخوة المعتصم

إن قطر بأميرها الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني )حفظه الله ورع��اه( كانت يد 
الخير التي لم تبخل على أحد، بل جادت بما أنعم  به  الله عليها من فضله، وكان أميرها 
الوالد ومن بعده سمو أمير البالد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لهما قصب السبق في الجود 
أمته، حيث  الشيخ حمد قد عظمت عطاياه وبسخاء ألبناء  األمير  وإذا كان سمو  والكرم، 
"أندى العاملني بطوَن راٍح"، فإن سمو األمير الشيخ تميم كان على خطى والده، ونهجه القويم، 

في مشاعره العروبية واإلسالمية، ومواقفه اإلنسانية، ومآثره في الكرم والعطاء.

 ولبى 
َّ
إنني أسجل هنا بكل الفخر واالع��ت��زاز، أننا ما طلبنا شيئًا ألهل غزة املحاصرة إال

سمو األمير، ولم يتوان في تقديم العون واملدد اإلنساني ملواجهة الحصار، وإعادة االعمار، 
من خالل اللجنة القطرية إلعادة اعمار غزة واملساهمة في حل مشكلة الكهرباء ومواجهة 

الفيضانات ورواتب املوظفني.

دت قطر قافلة العطاء لفلسطني في مؤتمر املانحني املنعقد بالقاهرة  لقد شاهدنا كيف تسيَّ

قطر قدَّمت مليارات 
الدوالرات لتونس وليبيا 

ومصر وأيضًا لسوريا إبّان 
ثورتها السلمية

لقد شاهدنا كيف 
تسيَّدت قطر قافلة 

العطاء لفلسطين 
في مؤتمر المانحين 

المنعقد بالقاهرة 
في 12 أكتوبر 2014م
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في 12 أكتوبر 2014م، إلعادة إعمار قطاع غزة، بعد الحرب العدوانية األخيرة عليه، حيث 
تقدمت قطر الجميع، وكانت منحتها السخية، وهي مليار دوالر وهو الدعم األكبر من بني 
كافة الدول الشقيقة والصديقة، مما أثلج صدور الغزيني وأبناء فلسطني، هذا الدعم الذي كان 
له، إلى جانب ما قدمته بعض الدول العربية كاململكة العربية السعودية وغيرها بالغ، األثر في 

نفوس أبناء الشهداء والجرحى واألسرى وأصحاب البيوت املدمرة.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لقطاع غزة،  التاريخية لسمو  الزيارة  إن شعبنا لن ينسى 
وبصحبة سمو الشيخة موزا ووفده األميري والحكومي، حيث كان أول رئيس عربي يزور 
غ��زة،  ال��ذي ط��اف ش���وارع قطاع  األم��ي��ري  ليس فقط بموكبه  الحصار،  القطاع ويكسر عنه 
واستقبال عشرات اآلالف من القطاع لألمير االنساني، بل أيضًا بتبرعه الكريم بنصف مليار 
العديد من املشاريع االستراتيجية،  لقطاع غزة، وذلك عبر  التحتية  بالبنية  للنهوض  دوالر 
القطاع  البطالة فيه، حيث شهد  القطاع، وتقليص نسبة  والتي نجحت في تحريك اقتصاد 

عقب هذه الزيارة صحوة عمرانية، وانتعاشًا حياتيًا، وحيوية تجارية ملحوظة.

بادر  من  أول  كانت  أنها  تميم  الشيخ  وأميرها سمو  لقطر  التاريخ ستشهد  إن صفحات 
بتقديم الدعم للمتضررين، جراء الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة في يوليو 2014م، 
مت لجنة اإلعمار القطرية اإلغاثات األولية العاجلة ألسر الشهداء والجرحى، وكل  حيث قدَّ
من تهدمت بيوتهم أو أصابهم الضر خالل معركة العصف املأكول، وقدمت منحة مالية لكل 

العاملني في وزارة الصحة والدفاع املدني وهم باآلالف.

ولن ينسى شعبنا وقفة قطر الداعمة للقضية الفلسطينية في األمم املتحدة، وكلمة سمو 

شعبنا لن ينسى
الزيارة التاريخية

لسمو الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني 

لقطاع غزة

صفحات التاريخ
ستشهد لقطر

وأميرها سمو الشيخ 
تميم أنها كانت أول

من بادر بتقديم
الدعم للمتضررين
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املقدسات  الحصار وحماية  رفع  بالعدوان، وإص��راره على  التنديد  في  تميم  الشيخ  األمير 
اإلسالمية واملسيحية في القدس، ومطالبته املجتمع الدولي بتسوية سياسية تلزم االحتالل 
بإنهاء احتالله لألراضي الفلسطينية املحتلة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 

وعودة الالجئني.

الوفيِّ "نخوة املعتصم" لشعبنا وأمتنا، وأقول  ستبقى قطر بأميرها وحكومتها وشعبها 
ليس فقط لشعبنا داخل األرض املحتلة، بل وفي كافة أماكن وجوده بمن فيهم من يعيش 
على أرض قطر املضيافة الكريمة، والشعب القطري الكريم، فقطر عطاء الخير وفيضه الذي 
اإلنساني  وكرمها  معروفها  بزيت  أض��اءت  التي  املشكاة  هي  كما  تذكره،  األجيال  ستظل 

دروبًا يستلهم مفاتيحها أولو األلباب من رجاالت هذه األمة وقادتها.

ال تنسوا الفضل بينكم..

إنني وباسمي وباسم شعبنا العظيم، أتوجه لسمو األمير الشيخ تميم بن حمد وعائلة آل 
ثاني الكرام وللشعب القطري الكريم بكل الشكر والتقدير على ما قدمته قطر من مواقف 
ألسنتنا وأس��ر شهدائنا  أن  لفلسطني وشعبها، كما  سياسية، ومآثر متميزة في عطائها 
وجرحانا وأسرانا ستظل تلهج بالدعاء، أن يحفظ الله قطر بلدًا آمنًا مطمئنًا وسائر بالد 

املسلمني.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.

ستبقى قطر
بأميرها وحكومتها 

وشعبها الوفيِّ
"نخوة المعتصم" 

لشعبنا وأمتنا

باسمي وباسم شعبنا 
العظيم أتوجه لسمو 
األمير الشيخ تميم بن 

حمد وعائلة آل ثاني 
الكرام بكل الشكر 

والتقدير على ماقدمته 
قطر من مواقف 

سياسية
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 
صوت قطر يصدح في أكبر منبر دولي 

صـوت
قطر يصدح بالحق 
في أكبر منبر دولي

د. رياض حجاب

رئيس الوزراء السوري األسبق

5
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

مواقف األمير 
في اإلمم 

المتحدة تنبع 
من إلتزام قطر 

الثابت بالمبادئ 
اإلنسانية الكبرى

مرًة أخرى، تأتي كلمات سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

في لق��اءات الدورة التاس��عة والس��تين للجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة، 

لتثبت أن القيم الحقيقية للدول، التأتي من جيوش��ها الجرارة، أو مساحاتها 

الضخم��ة، أو كثاف��ة س��كانها، بق��در ماتنبع م��ن التزامه����ا الثاب��ت بالمبادئ  

اإلنس��انية الكبرى، على صعيد المواقف السياسية واإلعالمية والعملية على 

حٍد سواء.
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ففي كلمتيه، أمام الجمعية العامة، وفي اجتماع املناقشة املفتوحة ملجلس األمن، وضع سموه، 
الحروف في كل مايتعلق بالقضايا األساسية  النقاط على  ��ٍز وواض��ٍح وق��وي، 

َّ
ُم��َرك بشكٍل 

الحساسة التي التواجه العرب فقط، وإنما العالم بأسره.

ومنذ اللحظة األولى، أعاد تثبيت القاعدة الرئيسة التي تمثل بوصلة املجتمع الدولي للتعامل 
مع مشكالته بقوله:

❞ إن السالم واألم��ن الدوليني في العالم لن يتحققا ب��دون الحوار املستند ألى 
مبدأ املساواة وااللتزام بأحكام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 

واحترام مبادئ حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب. ❝

التي تعطيها  للقضايا  األمير خريطة طريق واضحة  القاعدة، رسم سمو  وبناًء على هذه 
 في سياستها الخارجية، انسجامًا مع مبادئها الثابتة، وإدراكًا ألهمية هذه 

ً
دولة قطر أولوية

 
ً
القضايا عمليًا في ترسيخ األمن والسالم في املنطقة والعالم، وقيامًا بما تراه قطر مسؤولية

، اليمكن التهرب منها ألي سبب. 
ً
 إنسانية

ً
أخالقية

ويتحدث عن  وتونس،  وليبيا  واليمن  والعراق  فلسطني وسوريا  يتحدث سموه عن  فحني 
موضوع اإلرهاب، بالطريقة التي سمعها العالم، وحني يعرض الحقائق وُيبني املشكلة والعالج 
بهذا العمق والوضوح، فإنه ُيرسخ ماتحدثنا عنه من القيمة الحقيقية للدول، واملصدر الذي 

يعطيها تلك القيمة.

رسم سمو األمير خريطة 
طريق واضحة للقضايا 

التي تعطيها دولة قطر 
أولويًة في سياستها 

الخارجية 

وضع سموه، بشكٍل 
ٍز وواضٍح وقوي،  ُمرَكَّ

النقاط على الحروف 
في كل مايتعلق 

بالقضايا األساسية 
الحساسة التي التواجه 

العرب فقط، وإنما 
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 تعكس املشكالت في هذه 
ً
ويأخذ هذا املوضوع ُبعدًا خاصًا لنا في سوريا، التي صارت بؤرة

صبح نموذجًا عمليًا لكيفية التعامل معها، إذا ما اتفقت الدول 
ُ
املنطقة من العالم، ويمكن أن ت

التي طرحها بكل وضوح سمو  الشمولية واملتوازنة والواقعية  الرؤية  الكبرى تحديدًا على 
األمير في خطابيه املتكاملني.

 بدقٍة طبيعة املعاناة واملأساة اإلنسانية التي يمر بها الشعب السوري، وبعد 
َ

فبعد أن َوصف
��َر العالم كيف بدأت تلك الثورة، ثم شرَح بدقة 

َّ
أن أعاد تصحيح رواي��ة الثورة السورية، وذك

دور نظام األسد في إيصال األوضاع إلى ما آلت إليه اليوم في سوريا واملنطقة، عاَد سموُه 
 أخرى لوضع العالم أمام مسؤولياته السياسية واألخالقية، من خالل تقديم املساعدات 

ً
مرة

اإلنسانية للسوريني، وأهم من هذا:

❞ دعوة مجلس األمن ألن يتحمل مسؤوليته القانونية واإلنسانية على وجه 
السرعة، ويدعم الشعب السوري ضد الخطرْين املحدقني به، خطر إرهاب النظام 
وجرائم اإلبادة الجماعية التي يرتكبها، وخطر القوى اإلرهابية التي استغلت 
حالة البؤس واملرارة وغياب الدولة وغياب املجتمع الدولي، وقد ساهم األول في 

توليد الثاني. ❝

الكبرى  بالحقائق  العالم وشعوبه  دول  ُيصارح  ملن  الحاجة  بأمسِّ  فقط  في سوريا  لسنا 
خلط  عمليات  مع  حترمة 

ُ
امل بالدول   

ُ
تليق بمسؤوليٍة  ويتعامل  السورية.  بالقضية  املتعلقة 

األوراق وقلب الحقائق والتركيز على الحلول الجزئية، وإنما نحن على يقني بأن الشعوب 
بأسرها في حاجٍة ماّسة ملن يقوم بذلك الدور الحساس. 

األمير أعاد تصحيح رواية 
رَ  الثورة السورية وذكَّ

العالم كيف بدأت تلك 
الثورة، ثم شرَح بدقة
دور نظام األسد في 
إيصال األوضاع إلى

ما آلت إليه اليوم
في سوريا والمنطقة

سموه قدم رؤية 
شمولية ومتوازنة 

لكيفية التعامل
مع الملف السوري
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وفي غياب مثل هذا الصوت الذي يعلو بالحق ويعمل على إعالئه، فإن الجميع في مأزق، 
والنظام العاملي يسير في اتجاه فوضى عارمة، لن ينجو أحٌد من آثارها السلبية. من هنا 
األم��ر بقضية  يتعلق  أميرها حني   في 

ً
دول��ة قطر، ممثلة األهمية االستثنائية لصوت  تبرز 

أهمية ماطرحه  ال��دول��ي. ولهذا تحديدًا تظهر  للنظام  الش�اغل  الشغل  التي ص��ارت  اإلره��اب 
سمو األمير حني قال: 

❞ ال يمكن أن تنجح الحرب على اإلرهاب إال إذا اقتنعت الشعوب بأنها حربها 
وليست حربًا من أجل تثبيت نظام يقمعها ❝

بني كلمات األمير واقعية دولة قطر التي تدرك أنه:
ُ
وتزداد مصداقية هذا الطرح حني ت

الداهم  العاجلة، للخطر  ❞ ال مناص من االستجابة األمنية، وحتى العسكرية 
الذي تمثله الجماعات اإلرهابية ❝

ها أنه:
ُ
لكن الرؤية السياسية الثاقبة تكتمل حني تؤكد الدولة ذات

❞ يجب أن يكون املوقف من استهداف املدنيني بالقتل هو نفسه إذا قامت به 
دول��ة استبداد، أو دول��ة احتالل، أو تنظيم إره��اب��ي.. وم��ن أج��ل ذل��ك ال يجوز أن 

تخير املجتمعات بني اإلرهاب واالستبداد الدموي كما في سوريا❝

تبرز األهمية االستثنائية 
لصوت دولة قطر ممثلًة 

في أميرها حين يتعلق 
األمر بقضية اإلرهاب 
التي صارت الشغل 

الشاغل للنظام الدولي

تزداد مصداقية الطرح 
في التعامل مع ملف 

اإلرهـاب حين تُبين 
كلمات األمير  واقعية 

دولة قطر



❞
❞

41

قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

قدمه دولة قطر للشعب 
ُ
لقد كنا، كسوريني، وسنبقى دائمًا، في قمة االمتنان ملا قدمته وت

صّدي سمو األمير ملهمة 
َ
السوري وقضيته في جميع املجاالت وعلى كافة املستويات، لكن ت

له  الطريقة،  أكبر منبٍر دولي بهذه  السورية في  الثورة  الحقائق وتصحيح صورة  توضيح 
 خاصة تزيد َدينها في أعناقنا، وترفع عاليًا درجة شعورنا بالشكر والِعرفان.

ٌ
أهمية

 وشعبًا من كل سوء.
ً
حفظ الله قطر أميرًا و دولة

تَصّدي سمو األمير 
لمهمة توضيح الحقائق 

وتصحيح صورة الثورة 
السورية في أكبر منبٍر 
دولي له أهميٌة خاصة 

تزيد َدينها في أعناقنا
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