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 مـــن  خــلــف الــبــحــار و املــحــيــطــات الــبــعــيــدة  أ بــعــث  بأحر 
الــتــهــانــي الــقــلــبــيــة ملــقــام حــضــرة صــاحــب الــســمــو األمــيــر 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي  أمــيــر دولـــة قــطــر ، وإلــى 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو األمــيــر الــوالــد الــشــيــخ حــمــد بن 
القطرية  الحاكمة  األسرة  أفراد  ثاني ولجميبع  آل  خليفة 
تراب  العرب على  إخواننا   واملقيمني معنا من  والشعب 
.إنــهــا مناسبة خالدة  الــوفــي    الكريم  العزيز  الــوطــن  هــذا 
بخلود  اإلنسان القطري  الذي واجه املحن من أجل بناء 

دولته املستقلة .
Ä

قــطــر مـــرت عــبــر تــاريــخــهــا املــجــيــد بــصــعــاب ومــحــن  مع 
العثمانيني تارة ،وأخرى مع اإلنجليز ، وثالثة مع الجوار، 
عــام 1798  اقــتــصــادي وعسكري  ُفــرض عليها حــصــار 
ــة الــســعــوديــة األولـــــى  وانــكــســر الــحــصــار  مـــن قــبــل الـــدولـ

وقادته ، ولم تنكسر إرادة الشعب القطري  وقيادته . 
ــاس لــبــنــاء دولـــة  ــ ــع حــجــر األسـ  الــتــاريــخ يــشــهــد أن واضــ
قــطــرهــو الــشــيــخ جــاســم بــن مــحــمــد آل ثــانــي الــــذي تــولــى 
مقاليد األمــور من والــده  في عــام 1876 واجــه بشجاعة 
فائقة  ومعه جموع أهل قطر كل املحن  التي أّملت بقطر 
فــي ذلــك الــزمــان  وخــرج منها منتصرا رافــعــا رايــة قطر 
عالية مستقلة ذات سيادة ، وبحق اعتبر املؤسس لدولة 

قطر  . 
فــــإذا كــــان الــشــيــخ جـــاســـم بـــن مــحــمــد هـــو واضــــع حجر 
األســــاس لــدولــة قــطــر ، فـــإن الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة هو 
انطالقا من عام  الحديثة  دولــة قطرية  لنهضة   املؤسس 
ذات  املستقلة  الـــدول  مــعــراج  فــي  1995  بجعلها تحلق 
الــســيــادة وجــعــلــهــا العــبــا إيــجــابــيــا فـــي مــجــال الــعــالقــات 

أركانها  وال يمكن تجاوزها  وخاصة في  بكل  الدولية 
مجال الشرق األوسط . والحق أنه أحدث ثورة اجتماعية 
وثـــقـــافـــيـــة  وســيــاســيــة وتــعــلــيــمــيــة وصــحــيــة وريــاضــيــة  
واجــه من  الشيخ حمد   . واقتصادية في قطر  وعمرانية 
األزمـــات مــا واجــهــه سلفة الشيخ جــاســم  وأشـــد ، واجــه 
محاوالت انقالبية  بتدبير خارجي  وتكسرت مجاديف 
الرخيصة دون  املؤامرة  االنقالبيني عند طلوع فجريوم 
إراقة دماء أو ضجيج ، كان الوعي واإلدراك عند صاحب 
الــســمــو األمــيــر الــوالــد حــمــد بــن خليفة  بــمــا يــحــاك حــول 
قطر وفي داخلها في أعلى درجاته ، وفشلت كل جهود 
مــرورا  االنقالبية  املــؤامــرة  بــدًءا من  الحاقدين على قطر 
بــمــا حـــدث  فــي الــخــفــوس  والــفــشــوت وفـــي قــمــة مجلس 
القمة  فــي مسقط وهـــي  عــقــدت  الــتــي  الخليجي  الــتــعــاون 
الوالد بعد ان تسلم  التي  يحضرها سمو األمير  األولــى 
أنه لم يشارك في جلسات  البالد  إال  مقاليد األمــور في 
ولــيــس هــذا مجال   ، تــواجــده فــي مسقط  القمة رغــم  تلك 
الحديث عن تلك القمة  وما تالها من وقائع، لكن األمانة 
ــدث تــغــيــيــرا فـــي هــيــكــل األمــانــة  تــقــتــضــي الـــقـــول بــأنــه أحــ
الــدورة بان اصر على ان  التعاون في تلك  العامة ملجلس 
يكون منصب االمني العامة للمجلس  بالتداول بني الدول 

األعضاء حسب األحرف األبجدية . 
Å

تاريخنا  العظيم في  الوطني  اليوم   بهذا  إذا كنا نحتفل 
املــجــيــد ،فــــإن احــتــفــالــنــا الــحــالــي جـــاء فــي ظــــروف ليست 
طــبــيــعــيــة فــجــوارنــا الــعــربــي الــخــلــيــجــي فـــرض عــلــى دولـــة 
يونيو    الخامس من  اليوم  قطر حصارا  ظاملا  صبيحة 
ــعــام الــحــالــي، بــهــدف الــنــيــل مــنــهــا ومـــن استقاللها  مــن ال

وســيــادتــهــا ، وإذا كــنــا  عــرفــنــا مـــراحـــل تــأســيــس دولـــة 
قطر  وما واجهته من محن من عهد الشيخ  جاسم بن 
مــحــمــدآل ثــانــي مـــرورا بــكــل الــحــكــام الــذيــن تــتــابــعــوا على 
الــحــكــم  وصــــوال إلـــى املـــؤســـس لــنــهــضــة قــطــر  الــحــديــثــة 
األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .فإننا اليوم 
تميم   الشيخ  يــدي  االستقالل على  قــواعــد  لتدعيم  نــؤرخ 
، تميم الخير  ونثبت مفهوم  العزة والكرامة  املجد ،تميم 
يعلو على سلطانها سلطان.  التي ال  الوطنية  السيادة  
ــوار فــــي  املـــاضـــي الــبــعــيــد وفــشــل ،  ــجـ حــصــار فــرضــه الـ
وحــصــار الــيــوم يفرضه األشــقــاء  املـــجـــاورون  فــي عهد 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى  وفشل 
السياسية  عملت  الــقــيــادة  الوطنية وحكمة  اإلرادة  ألن 

على إفشال ما فعل االشقاء بنا . 
وجملة القول إذا كان جوارنا الذي يحاصرنا يتسابقون 
من أجل التفاوض سرا وعالنية مع إسرائيل العدو األول 
لــألمــة الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة  مــن أجـــل تــطــبــيــع الــعــالقــات 
معهم  ، ويدعون في كل بياناتهم وخطاباتهم السياسية 
فلماذا يعرضون   ، بالحوار  السياسية  األزمــات  إلى حل 
عن دعوة سمو أمير البالد الشيخ تميم آل ثاني  للحوار 
الــجــاد والــصــادق مــن أجــل الــتــغــلــب  عــلــى أزمـــات املنطقة 
إلى  الخليجي  بالوطن  والــعــودة  الحصار عن قطر  ورفــع 

طبيعته قبل يوم الخامس من يونية 2017 .
 آخــر الــقــول :عـــام مــن أعـــوام الــلــه عــز وجــل يــدخــل علينا 
أن  الله عز وجل  إلى  السماء تضرعا  ألى  وأيدينا ممدوة 
األزمة  للخروج من  العربي   الخليج  األمــر في  يوفق والة 
الــتــي وضــعــوا املــنــطــقــة بــرمــتــهــا فــي أتــونــهــا بــالــعــودة ألــى 

ماكانت عليه. 

االحتفال باليوم الوطني لدولة قطر

كاتب قطري
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