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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
مـــرور 300 يــوم على حــصــار قطر أثــبــت أن قطر 
لن تنكسر ولــم تتضعضع أو تخضع ألي قوى 
خارجية .. بل تمسكت بإرادتها القوية وثوابتها 
لــم تتزحزح عنها أمــام العالم ألنها كعبة  التي 
املضيوم كما كانت ومازالت  .. فأصبحنا أقوى 
من أي وقــت مضى .. ولعل االنتصار على قوى 
ــدر مــكــنــنــا ألن نــصــبــح األفــضــل  ــغــ الــخــيــانــة والــ
اقـــتـــصـــاديـــا عــلــى مــســتــوى املــنــطــقــة خــــالل هــذه 

األزمة املفتعلة.

 ، أصبحت قطر حكومًة وشعبG ، مواطنين ومقيمين 
أكثر قوة وتماسكG بعد بدء الحصار الظالم والجائر منذ 
.. وأصبح كل من يعيش على هذه  2017 م  5 يونيو 
ا�رض المباركة كالجسد الواحد .. فالحصار علمنا الكثير 
من الدروس .. وأصبح اقتصادنا الوطني أفضل اقتصاد 
على مستوى المنطقة العربية بل ا�فضل سمعة على 

المستوى العالمي بعد ا�زمة التآمرية المفتعلة ضدها.
D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

تــتــحــدث بــعــض اإلحــصــائــيــات عــن قــطــر قــبــل وبعد 
الحصار .. فتؤكد على أن االقتصاد القطري مازال 
قويا ويحظى باحترام العالم أجمع دون استثناء 
، وهــذا مــا يؤكد على حسن االستراتيجيات التي 
يــســيــر عــلــيــهــا هـــذا االقــتــصــاد بــفــضــل حــكــمــة سمو 
الدائم لجعل قطر األقــوى في شتى  األمير وسعيه 

الظروف. 
مــع عـــدم الــتــنــازل عــن قيمنا ومــبــادئــنــا الــتــي كانت 
الــحــصــار لتلقينها  لـــدول  بمثابة رســالــة واضــحــة 
الــــــدروس فـــي ظـــل هــــذه األزمـــــة ورفـــــض االدعــــــاءات 
واملطالب الباطلة التي طالبوا بها وال تستند إلى 

أية دالئل أو براهني.

◄ ملحمة وطنية ال مثيل لها 

فقد أثبت الشعب القطري أنــه كــان على ثقة كبيرة 
بالقيادة الرشيدة منذ بدء األزمة التي تبنتها دول 
الخزي والعار .. وأرادت لقطر أن تصبح تابعة لهم ، 
بال سيادة وبال هيبة وبال مكانة إقليمية ودولية ، 
فرد الله كيدهم في نحورهم ، ووّلوا مدبرين بعون 

من الله وفضله.
واستطاع الشعب القطري ومــن يقيم على أرضنا 

الطاهرة أن يسطروا بأناملهم الذهبية « جدارية 
تميم املجد « .. تلك الجدارية التي عبر عنها الجميع 
كــرمــز لــلــوفــاء والــحــب لــهــذا الــوطــن ولــقــائــد املسيرة 
الذي بادلهم نفس الحب ، ونزل إلى مستوى شعبه 
وصافحهم فــي كــل األمــاكــن بــتــواضــع جــم ليس له 

مثيل في تاريخ الحكومات العربية قط .

◄ قيادة وعزم وإرادة 
كــان تميم بــن حمد .. الــقــائــد الــقــدوة .. أبـــرز زعماء 
العالم في الدفاع عن بلده خــالل األزمــة الخليجية 
.. وهــو محبوب مــن كــافــة شــعــوب العالم  املفتعلة  
ــيــــة فــتــعــلــقــوا بــه  وفـــــي املـــحـــافـــل اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ
بسبب عــدالــة قضيته ، ومـــا تــعــرضــت لــه قــطــر من 
مؤامرة مكشوفة أمام العالم أجمع .. كانوا يعرفون 
فصولها املسرحية وسيناريوهاتها الخفية ومن 

يقف وراءها بالتحديد ؟!! .
وهـــذا الــحــب لقطر وقــيــادتــهــا جــعــل الــعــالــم بــأســره 
الــشــراكــات االقتصادية  يــتــوافــد على قطر لتوقيع 
والدفاعية بجانب مجال الطاقة .. وهو ما أكسبها 
تــعــاطــف كــافــة الــــدول معها فــي مــثــل هـــذه الــظــروف 
لــم يتحقق إال بــقــوة اإلرادة لرمز  .. وهـــذا  الشائكة 
الــلــه وأدام عــزه إلى  الــقــيــادة تميم بــن حمد حفظه 

األبد. 

◄ ولهذا انتصرت قطر 
على دول الخزي والعار منذ اليوم األول، ولم تقبل 
الــشــروط التي وضعوها للنيل منها  اإلمـــالءات أو 
.. فقد كــان األمــر سيتطور أكبر لوال  ومــن قيادتها 
لــلــمــؤامــرات  الـــذي كـــان يقظًا  حكمة تميم بــن حــمــد 

الدنيئة التي كانت تحاك في الظالم الدامس لتركيع 
قــطــر .. فـــبـــاءت كـــل أعــمــالــهــم الــخــســيــســة والــدنــيــئــة 
بــالــفــشــل الـــذريـــع .. وهـــو مــا انــعــكــس عليهم بشكل 

سيء ، فانقلب السحر على الساحر .
وهذا االنتصار جاء ليؤكد أيضا على حقيقة مهمة 
القائد والشعب أفسد كل  ... وهــي أن التالحم بــني 
مــحــاوالت الوقيعة بني أهــل قطر وحاكمهم البطل 
 ، الــذي سطر أجمل ملحمة وطنية في تاريخ قطر 
والتي ستدرس لألجيال القادمة بكل فخر واعتزاز. 

منذ بدء الحصار وقطر قيادة 
وشعبا  كالجسد الواحد تجاه 

الطامعني فيها

الحصار جعل الذي يحاصرنا 
اليوم هو املحاصر وعلى 

الباغي تدور الدوائر

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