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العميد  اليافعي  صالح  الناصر  عبد  د.  قال 
جامعة  فــي  األكــاديــمــيــة  لــلــشــؤون  الــمــســاعــد 
يــكــون   ٥-٦-٢٠١٨ الــثــالثــاء  يـــوم  فــي  قــطــر، 
الغدر،  حصار  قطر.  حصار  على  عــام  مــّر 
وخـــيـــانـــة األخـــــوة فـــي الـــديـــن والـــعـــروبـــة، 
ــيــجــيــة الــمــشــتــركــة  وخـــيـــانـــة الـــقـــيـــم الــخــل
واألمنية  السياسية  المشتركة  والمصالح 
الــواحــد  المصير  وخيانة  واالقــتــصــاديــة، 

األسري. والتداخل  والنسب  والقرابة 
فــي الــجــانــب اآلخــــر، قــطــر الــصــمــود 
قطر  ـــرقـــي،  وال والـــتـــوحـــد  والـــتـــحـــدي 
األخــــــــــــــــــــــالق 
والــــمــــبــــادئ، 
قـــــــــــــــــطـــــــــــــــــر 
اإلنـــــــــــســـــــــــان 
واإلنــســانــيــة، 
حقوق  قــطــر 
اإلنـــــــــــســـــــــــان 

والعالمية واالنفتاح على العالم اآلخر، قطر 
قطر  وعمله،  الخير  وحب  والسالم  التواصل 

والخارج. الداخل  في  الخيرية  المشاريع 
يسأل  والكل  الحصار  على  عــام  وأضــاف: 
ويــــقــــول ”لــــمــــاذا صـــمـــدت قـــطـــر فــــي وجـــه 
ـــحـــصـــار“ بــــل ”لــــمــــاذا انـــتـــصـــرت قـــطـــر“.  ال
الصمود  ذلــك  إلــى  أّدت  عــّدة  عــوامــل  هــنــاك 
للجميع،  وواضــــح  الفـــت  بــشــكــل  واالنــتــصــار 
فــكــل الــشــواهــد والــقــرائــن تـــدل عــلــى صمود 
والتالحم  التوحد  خالل  من  قطر.  وانتصار 
الــمــنــقــطــع الــنــظــيــر بــيــن الــحــاكــم والــشــعــب، 
صــمــود تــاريــخــي يـــدرس عــلــى مــدى فــتــرات 
ثنايا  بين  الذهب  بماء  يكتب  صمود  طويلة، 
يجسد  وانتصار  صمود  التاريخية.  األحــداث 
الوفاء والوالء واالنتماء للوطن. يجسد تاريخ 
بتجربة  يــنــفــرد  الـــذي  الــســيــاســي  قــطــر  أهــل 
ســيــاســيــة خــاصــة بــيــن الــحــاكــم والــمــحــكــوم 
في  والتعاضد  والــتــعــاون  الحب  على  قائمة 

الشدائد  على  والثبات  والشدة  الرخاء  وقت 
والـــمـــحـــن، قـــيـــادة وشــعــب اشــتــهــر بــتــحــويــل 
فرص  إلــى  الشدائد  ومــن  منح،  إلــى  المحن 

ورفاهية. ونمو  وتقّدم 
السياسية  اإلمــكــانــيــات  أن  اليافعي  وأّكـــد 
والــدبــلــومــاســيــة تــجــســد الــحــكــمــة والــحــنــكــة 
بدايته  من  الحصار  إدارة  في  الدبلوماسية 
حــتــى يــومــنــا هـــذا تــنــّم عــن تــمــّرس ونــظــرة 
دؤوب  مـــحـــتـــرف  وعـــمـــل  ثـــاقـــبـــة  تــحــلــيــلــيــة 
وعـــالقـــات وتـــواصـــل مـــع الــعــالــم الــخــارجــي 
ـــيـــة، وقـــــراءة  ـــدول والـــــــدول والــمــنــظــمــات ال
مــتــعــمــقــة لــــألحــــداث وقـــــــدرة عـــالـــيـــة عــلــى 
المعلومات  على  بناء  األحــداث  بسير  التنبؤ 
والـــمـــعـــطـــيـــات. كــــل هــــذه الـــجـــهـــود الــطــيــبــة 
وطنية  قـــدرات  على  مجملها  فــي  اعــتــمــدت 
عـــلـــى قـــمـــة الــــهــــرم الـــدبـــلـــومـــاســـي ”فـــــارس 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ســـعـــادة الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي نــائــب رئــيــس الـــوزراء 

كافة  فــي  دائــمــاً  المنتصر  الــخــارجــيــة  وزيــر 
الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة ضـــد مــخــطــطــات دول 

الحصار“.
الذين  العاديين  المواطنين  بدور  ونّوه 
فــي  وطــنــهــم  عـــن  لـــدفـــاع  أنــفــســهــم  وهـــبـــوا 
أمــيــر  حــب  فــي  ســاهــم  لــكــل  ا مــحــفــل،  كــل 
مــال  رجــال  قــطــر.  وحــّب  لــقــطــريــة  ا األمــة 
االقــتــصــادي  بــتــحــويــل  ســاهــمــوا  واقــتــصــاد 
ــــام،  ي أ فــــي  بـــحـــري  قـــتـــصـــاد  ا ــــى  ل إ لــــبــــري  ا
عــن  فـــــع  ـــــدا وت وتــــكــــتــــب  تــــصــــدح  أصــــــــوات 
لــوقــت  ا وفـــروا  إعــالم  رجــال  لــحــق،  ا قــطــر 
لـــغـــالـــي،  ا وطـــنـــهـــم  عـــن  لـــلـــدفـــاع  لـــجـــهـــد  وا
بـــرنـــامـــج  فــــي  لـــحـــقـــيـــقـــة  ا ومـــنـــهـــم ”رجـــــل 
مـــحـــمـــد  ــــر  ــــقــــدي ل ا اإلعــــــالمــــــي  لـــحـــقـــيـــقـــة  ا
منقطع  وتميز  باقتدار  نجح  الهاجري“، 
لـــعـــســـكـــري  وا لـــســـيـــاســـي  ا حـــــاور  لـــنـــظـــيـــر،  ا
ـــمـــي  واألكـــادي واالقــــتــــصــــادي  واإلعــــالمــــي 

عالية. ومهارة  بحرفية 

وزير الخارجية .. فارس الدبلوماسية المنتصر
د. عبد الناصر اليافعي:

صالح الناصر  عبد  د.  قال 
األكــاديــم لــلــشــؤون  الــمــســاعــد 
٥ الــثــالثــاء  يـــوم  فــي  قــطــر، 
قطر حصار  على  عــام  مــّر 
وخـــيـــانـــة األخـــــوة فـــي الـــد
ــيــج وخـــيـــانـــة الـــقـــيـــم الــخــل
الس المشتركة  والمصالح 
وخيانة  واالقــتــصــاديــة، 

والتداخ والنسب  والقرابة 
فــي الــجــانــب اآلخــــر،
والـــتـــوحـــد والـــتـــحـــدي 


