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بسم اهلل الرمحن الرحيم
األخوات واإلخوة أعضاء جملس الشورى ،
أحييكم أطيب حتية يف افتتـاح دور االنعقـاد السـادس واألربعـني جمللـس الشـورى ،
وأود يف البدايـــة أت أتوخبـ ـ لـــالأل الشـــكر لجملخـــوة أعضـــاء اجمللـــس الســـابقني علـ ـ
مــــــــا بــــــــرلوط مــــــــن خبهــــــــود مقــــــــدرة طــــــــوال فــــــــ ة عضــــــــويتهم يف
اجمللس  ،كما أرحب باألخوة واألخوات األعضاء اجلدد متمنياً هلم كل التوفيـق والناـاح يف
خدمة وطنهم .
حضرات اإلخوة واألخوات ،
يأتي لقاؤنا السنوي الري نتطلـع إليـ لنقـيم أعمـال سـنة مضـ  ،ونستشـر آفـا
املستقبل ملسـتتنا التنمويـة الـ

 ،حبمـد اهلل  ،تسـت لطًـ واثقـة وـو حتقيـق ااياتنـا

الوطنية .
وقــد تعرض ـ قطــر  ،كمــا تعلمــوت حلاصــار خبــا ر أهــدرت خــالل رارســت كــلُّ القــيم
واألعــرا املعمــول بهــا  ،لــيس بــني الــدول الشــقيقة أو الاصــديقة فتســب  ،بــل حتــ
بني األعداء  .وكات واضتًا مـن طبيعـة اوطـوات الـ

اوـرت والسـلوا واوطـاب اللـرين

رافقاها ،أت هدفها ليس التوصل إىل حل أو تسوية .
لن أسـهب يف شـرح تـداعيات اوطـوات الـ

اتُّخـرت فقـد نوقشـ يف كـل جملـس

وبي  ،سيما وأت دول احلاصار مل تـ ا شـي ا إال ومسـ بـ  :األعـرا والقـيم ،وصـالت الـرحم
واألمــالا واملاصــاا اواصــة .وأثــارت بــرل اســتهاات ونفــور الــرأي العــام اولياــي والعربــي
والعاملي.
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لقد بنـ محلتهـا علـ االفـ اءات منـر أت قرصـن وكالـة األنبـاء القطريـة وتـدفعُها محلتُهـا
الدعا ية إىل التورط باملزيد من الكرب الري يسيء هلا وحدها .
وكما تعلموت اتبع قطر سياسةَ ضـب الـنفس واالعتـدال يف الـرد ،والتسـامي فـو
املهاترات واإلسفا وذل اح امًا لقيمنا وأعرافنا وحرصًا عل العالقات األخوية بني شـعوب
اوليج .وقد كسب نهجُ قطر السياسي ودبلوماسيتُها اح ام العامل أمجع .
ويبدو أت الـدول الـ

فرضـ احلاصـار علـ قطـر تورطـ فيـ  ،إذ أصـبت أسـتةَ

خطابها اإلعالمي فلم تناح احملـاوالت ملنتهـا جرخبًـا منـ بالوسـاطات واحلـوار واسـتعدادنا
املعلـن للتسـويات واتهــا .وكمـا يبـدو ،أصــبح هـرا نهاًـا لــديها ،فقـد تسـرع يف اوــاذ
خطـــــــواتٍ يف بلـــــــدات أخـــــــرى أيضـــــــا ،مـــــــن دوت اســـــــ اتياية للخـــــــرو
را تقتمُ نفسها في .
مل تنطل االف اءات عل دولة قطر بدعم ومتويل اإلرهاب عل اجملتمع الـدولي ،خاصوصًـا
الدول الكربى والدول الفاعلة يف هرا اجملال  .واملفارقة أت عالقاتنـا احلسـنة أصـال مـع هـرط الـدول
أصبت أفضل مقارنةً مبا كان علي قبل األزمة  .وسا ُّل دولة قطر يف مكافتة اإلرهاب معـرو
وموثق  ،فقد انضم قطر إىل املعاهدات الدوليـة واإلقليميـة يف هـرا الشـأت وعلـ
رأسها اتفاقية األمم املتتدة ملكافتة متويل اإلرهاب لسنة  ، 1999كمـا سـا هم يف
كل خبهد دولي وإقليمي يف هرا السبيل  .ووقعـ مـخخرا مـركرة تفـاهم مفاصـلة مـع
اإلدارة األمتكية حول مكافتة اإلرهاب ومتويل .
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لقد طالب العديد من املسخولني األخبانب دول احلاصار  ،بتقديم الدليل علـ مزاعمهـا،
وتعلموت مجيعاً أنها مل تقدمْ شي اً ،ألن ليس لديها ما تقدم  .وهي تعلـم ،وكـل مـن يزورهـا
من السياسيني يعلم  ،أن ال عالقة حلملتها عل قطر مبوضوع اإلرهاب .
اإلخوة واألخوات ،
تعودنا هنا يف قطر عل الاصراحة بني القيادة والشعب ،كما يف األسرة الواحدة  .وأنا
أخاطبكم بكل وضوح إننا نقاصد مـا نقولـ حـني نعـرب عـن اسـتعدادنا للتسـويات يف إطـار
احلوار القا م عل االح ام املتبادل للسيادة وااللتزامات املش كة  .ولكننا ،من ناحية أخرى ،
ندرا أت املخشرات ال

تردنا تفيد أت دول احلاصار ال تريد التوصل إىل حل .

لقد افتتت هرط الدول يف سـلوكها مرحلـة خبديـدة يف العالقـات بـني دول اولـيج .
وقد استفدنا من هرط التاربة ،إذ أخرخبـ أفضـل مـا يف هـرا الشـعب مـن الكفـاءات وروح
التتدي ،وأسهم يف بلورة هويت الوطنية ،وعززت تالحم الشعب والقيادة .
وحكومتنا  ،تعلم أت ما قلناط حول اجملتمع املنتج واالكتفاء الراتي يف الغراء والدواء
واألمـــــن الـــــوطي ،وإقامـــــة عالقـــــات ثنا يـــــة متوازنـــــة قا مـــــة علـــ ـ املاصـــــاا
املش كة بني قطر والدول األخرى ،هي مهمات للتنفير ال حتتمل التأخبيل .
تريد دول احلاصار إشغالنا يف اجلبهات ال

تفتتهـا ضـد قطـر يف كـل مكـات حبيـ

تتعطل سياساتنا الداخلية واوارخبية .
ولكن هرا لن يكوت ،فـنتن نواصـل سياسـاتنا اوارخبيـة اإلاابيـة الفاعلـة وتلبيـة التزاماتنـا
اإلنسانية والدولية ،والـ

تسـهم أيضـا يف الـدفاع عـن شـعبنا وبالدنـا ،وعلينـا أت نواصـل

داخليًا العمل واإلنتا بهمة أكرب يف ظل املعطيات اجلديدة  .وال أحتا إىل تـركتكم بعـدد
الدول املزدهرة مبعابر حبرية وخبوية ومن دوت معابر برية .
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واجملتمع القطري يعر كيف يعيش حياتـ ويزدهـر ويتطـور سـواء أطـال احلاصـار أم
قاصر.
ون ال خنش مقاطعة هرط الدول لنـا ،فـنتن بـألف خـت مـن دونهـا .ولكـن اليقظـة
مطلوبة  .فمزاعمها أنها تكتفي باملقاطعة ليس صتيتة ،إذ أنها تواصل تدخلها يف شـخوت
بالدنا الداخلية ،واتخاذ خطواتٍ عقابية مجاعية ضد الشعب القطري ،وحتريضـها علـ دولـة
قطر يف كل مكات  ،وهي تستنز برل طاقاتها وتهدر أموال شـعوبها ،مـع أت هـرط اجلهـود
تضر بها هي ذاتها  .ف لن يكـوت يف هـرا اوـال االـب ومغلـوب ،وسـو يلتـق اسـتمرا ُرط
الضرر بسمعة دول جملس التعاوت وماصاا دول مجيعًا .
ويف هرط املناسبة  ،أتقدم لالأل الشكر ألخي صاحب السمو الشيخ صباح األمحـد
اجلابر الاصباح أمت دولة الكوي الشقيقة عل كل ما يبرل من خبهد يف الوساطة بني دولنا
اولياية وتقديري اواص إلرادت الاصلبة و حكمت وحرص عل مسـتقبل جملـس التعـاوت
الري عرب عن يف ندا التتريري األخت يوم  24أكتوبر لـرأب الاصـدع ووقـف التـدهور،
والري جتاوب مع دولة قطر عل الفور  .كما أتقدم بالشكر إىل الـدول الـ

سـاندتنا يف

موقفنا خالل هرط األزمة .
اإلخوة واألخوات ،
لقد اورنا بطبيعة احلـال اإلخبـراءات الضـرورية ملواخبهـة التتـديات اجلديـدة يف جمـاالت
النقل اجلوي  ،والنقل البتري  ،وإااد ماصادر بديلة للسلع واودمات ال

تأثرت سلباً حت عادت

تل األمور حبمد اهلل إىل ما يقارب مستوياتها الطبيعية  ،وعل أسس أوثق را كان علي .
وكما تعلموت كنا قـد انشـغلنا قبـل األزمـة احلاليـة يف تطويـق آثـار اخنفـا

أسـعار

الــنف علـ خططنــا التنمويــة .إذ شــهدت أســعارُ الــنف والغــاز اخنفاضًـا يف عــام 2015
بلغ  %49واخنفاضا آخر يف عام  2016بلغ  . %18وقد أدى هرا االخنفا
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ال اكمي ،كما

كات متوقعاً  ،إىل معدالت منوٍ متدنيةٍ يف دول اوليج العربية كافة مبا يف ذل قطـر  ،حيـ
اخنفض منو الناتج احمللـي باألسـعار الثابتـة مـن  %3,6يف عـام  2015إىل  %2,2يف عـام
.2016
وبالرام من هرا االخنفا

فإت دخل الفرد يف قطر مقاسًا بالقوة الشرا ية ما زال مـن

األعل يف العامل كما خباء يف تقـارير املخسسـات العامليـة كالبنـ الـدولي  ،وصـندو النقـد
الدولي .وهرا ال ينبغي بالطبع أت يدفعنا إىل االعتداد بالنفس ،إذ مل يتم الوصـول إىل هـرا
اإلجناز بسهولة ،واحملافظة علي حتتا إىل خبهدٍ مضاعف ،فهو ليس معط مفرواًا من .
ورا يدعو إىل االطم نات أن بالرام من أت الناتج احمللي اهليدروكربوني اخنفض بنتو ،%1
إال أت معدل النمو يف قطر قد شـهد حتسـناً  ،إذ ارتفـع النـاتج احمللـي مـن املاصـادر األخـرى
بنتو . %5,6
إت اطم ناننــا إىل هــرا املعــدل ال يعــي أننــا راضــوت بـ إذ أنـ أقــل مــن طموحاتنــا،
وسنعمل خباهدين عل حتقيق معدالت منو أعل يف املستقبل ،وااللتـزام يف تطبيـق اوطـ
املوضوعة يف جمـاالت الاصـناعة والزراعـة والتاـارة والسـياحة واوـدمات سـو يسـهم يف
ذل .
حضرات اإلخوة واألخوات أعضاء جملس الشورى ،
هدف اإلخبراءات ال

اورتها دول احلاصار إىل إحداث صدمة سياسـية ،تـخثر علـ

استقرار قطر وجتربنا عل قبول الوصاية والتخلي عن استقاللنا .وقد انتقلوا إىل خطة ثانيـة
ما زال قا مة ،وتتلخأل مبتاولـة اإلضـرار باقتاصـادنا .لكنهـا اخطـأت يف عـدم تقـدير إرادة
الشـــــــعب القطـــــــري والدولـــــــة  ،وكـــــــرل يف حســـــــاباتها بشـــــــأت اقتاصـــــــادنا .
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إذ كان اآلثار االقتاصادية السلبية مخقتة استوعب اقتاصادنا معظمها بسرعة فا قة ،وتكيـف
وطور نفس من خالل إدارة األزمة .
ومل تخثر هرط احلمالت عل صادراتنا الر يسـية مـن الـنف والغـاز بـل علـ العكـس فـإت
اح امنا لعقودنا لتاصدير الغاز حت لدول تضطلع بدور قيادي يف احلملة عل بلـدنا ،زاد مـن ثقـة
اجملتمع الدولي مباصداقيتنا يف اح ام تعهداتنا  ،إضـافة إىل حرصـنا علـ عـدم االضـرار بشـعب
شقيق .
وتتواصـل اجلهـود الـ

بـرل يف األعـوام السـابقة لتتقيـق رؤيـة قطـر الوطنيـة .

واستمراراً للاهود املبرولة لدعم الاصناعات الاصغتة واملتوسطة  ،مت تطـوير منطقـة صـناعية
مزودة بأحدث اودمات واملرافق األساسية  ،وبناء منشآت صناعية خباهزة للقطاع اواص .
والعمل خبار عل تنفيـر مشـروعات التنميـة االقتاصـادية الـ

تسـاعد علـ حتاصـني

اقتاصادنا ،ومن هرط املشروعات انشاء مناطق للتخزين وتطوير املناطق اللوخبستية وطرح عـدد
من مشروعات األمن الغرا ي.
وأول الدولة اهتماماً خاصـاً بـاألمن املـا ي إذ أنشـأت حمطـات حتليـة خبديـدة وخزانـات عمالقـة
لتخزين املياط الاصاحلة للشرب ،تُعترب هي األكرب من نوعها عل مستوى العـامل وسـو يـتم تدشـني أول
مراحلها خالل الناصف األول من العام القادم .
ونتياـة لقــوة االقتاصــاد القطــري وقدرتـ علـ جمابهــة األزمــات بالســرعة والكفــاءة
املطلوبني  ،متكن السلطات النقدية بالتعاوت مع السلطات املالية واجلهاز املاصريف واملالي مـن
مواخبهة حمـاوالت النيـل مـن الريـال القطـري  ،وإحباطهـا واحملافظـة علـ االسـتقرار املـالي
واستقرار سعر الاصر وحرية التتويالت املالية .
وكما تعلموت مت أختا افتتـاح وتدشـني مينـاء محـد الـري يعتـرب مـن أكـرب وأحـدث
املوانئ يف الشر األوس  ،وعقد العديد من االتفاقيات مع خطـوط النقـل البتـري اهلامـة
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لــرب هــرا املينــاء مبرافــئ دوليــة يف تركيــا والاصــني وتــايوات وعُمــات وباكســتات وســنغافورة
والكوي واس اليا .
حتقق هرط اإلجنازات عل الـرام مـن بـرل دول احلاصـار خبهـودا متواصـلة لتعطيلـها
وعرقلتها بوسا ل متعـددة ،بـدءا مـن إخبـراءات احلاصـار نفسـ  ،مـرورا بالضـغ علـ الـدول
األخرى وحت نشـر الشـا عات واالفـ اءات والعمـل ضـد استضـافة قطـر كـأس العـامل عـام
.2022
حضرات اإلخــوة واألخوات ،
من منطلق إدراكنا بوخبود وضع خبديد البد من التعامل معـ  ،فـإت اسـ اتيايتنا يف
جمال حتاصني االقتاصاد الوطي اب أت ترتكز عل ما يلي :
أوالً ،االنتهاء مـن التشـريعات واملراسـيم الالزمـة لتسـهيل االسـتثمار ،وتقليـل البتوقراطيـة،
وتطوير النظام البنكي مبا يتوافق مع املهام الكربى ال

نواخبهها يف املرحلة اجلديدة مـن بنـاء

االقتاصاد والدولة .
ثانياً ،االنتهاء من مشاريع األمن الغرا ي واملا ي خالل مددٍ زمنية حمددة ،وتطـوير صـناعات
وخدمات خبديدة ضرورية جملابهة أي طارئ ويف تنفيـر االنشـاءات وتلـ الضـرورية لاصـناعة
النف والغاز .
ثالثاً ،التوسع يف العالقات االقتاصادية والتاارية القا مة وبناء عالقات ثنا ية خبديدة .
رابعاً ،استكمال مشاريع البن التتتية اجلاري تنفيرها حاليـا ،وكـرل مشـاريع كـأس العـامل
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خامساً ،تطوير املوانئ البترية والتوسع يف عقد اتفاقيات مع شركات النقل البتـري العامليـة
لرب موانئ قطر مباشرة باملوانئ العاملية  .وتعزيز قدرات شركة الطتات القطرية يف الشتن
ونقل الركاب .
سادساً ،اإلسراع يف تنفير االس اتياية السياحية مبوخبب خبدول زمي .
سابعاً ،تشايع القطـاع اوـاص علـ اوـو

يف هـرط اجملـاالت وتيسـتها لـ  .ولكـن علـ

القطاع اواص أت يدرا أت علي أيضا مسخوليات جتاط بلدط .
حضرات اإلخوة واألخوات ،
تقــوم احلكومــة حاليــا باإلعــداد النتخابــات جملــس الشــورى ،مبــا يف ذلــ إعــداد
مشــروعات األدوات التشــريعية الالزمــة عل ـ وــو يضــمن ســت هــرط االنتخابــات بشــكل
مكتمل ،حبي نتانب احلاخبة إىل التعديل يف كل ف ة ،فثمة نواقأل وإشـكاليات قانونيـة
ال بد مـن التغلـب عليهـا ابتـداءً لكـي تكـوت انتخابـات جملـس الشـورى مناصـفة  ،وسـو
تعر

عل جملسكم املوقر خالل العام القادم .
وإدراكاً ألهمية حتقيق العدالة واحلرص عل تطوير اجلهـاز القضـا ي وتعزيـز قدرتـ

عل مواكبة التطـورات السـريعة الـ

شـهدها جمتمعنـا يف كافـة اجملـاالت  ،فقـد وخبهـ ُ

بضرورة العمل عل تطوير أنظمة العدالة لدينا مبـا يكفـل ترسـيخ اسـتقالل القضـاء  ،وعـدم
إطالة أمد التقاضي إذ أت العدالة البطي ة كما يقال نوع من الظلم ،واواذ االخبراءات الالزمة
لتوفت كافة اإلمكانيات البشرية واإلدارية والتنظيمية والتاهيزات الالزمة للمتاكم والنيابـة
العامــة واألخبهــزة املعاونــة  ،وافتتــاح مقــرات خبديــدة هلــا يف اوــاءٍ جتلفــة مــن الدولــة.
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وستعر

احلكومة عل جملسكم املوقر يف وقـ قريـب مشـروعات القـوانني الـ

أعـدت

لتتقيق هرط الغاية .
اإلخوة واألخوات أعضاء جملس الشورى ،
فيما يتعلق بسياستنا اوارخبية نواصل االنطـال مـن قيمنـا يف رسـم سياسـاتنا الـ
تاصمم عل أسـاس املوازنـة بـني مباد نـا الثابتـة وماصـاا شـعبنا وشـعوب املنطقـة وواقعيتنـا
السياسية .
ون نتابع بقلق بالغ تدهور األوضاع السياسية عل املستوى اإلقليمـي  ،ونـدعو إىل
عدم التاصعيد لتانيب شعوب املنطقة جاطر التوتر وبناء احملاور  .فال اوز اعتبـار الـدول
واجملتمعات بوصفها جمرد مناطق نفوذ أو ساحة لتاصفية احلسابات بني دول إقليميـة  .فثمـة
واقع خبغرايف وسياسي يفر

علينا أت ول خالفاتنا باحلوار  ،وقد دأب قطـر علـ الـدعوة

إلي مبا يتوافق مع نهاهـا املتمثـل حبـل اوالفـات بـالطر السـلمية  .وهـو يف حالـة اولـيج
واإلقليم ليس جمرد خيار  ،بل ضرورة ملتة  .وال بد من إااد اآلليات لرل .
إننا نهنئ األخوة الفلسطينيني عل الوحدة ال

حتقق أختا ،ونأمل أت يخدي إنهاء

االنقسام الفلسطيي إىل رفع احلاصار عن ازة ،وتوحيد اجلهود الرامية إىل إااد حـل عـادل
ودا م للقضية الفلسطينية يستند إىل قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتني بإقامة الدولـة
الفلسطينية املستقلة عل حدود  5يونيو  1967وعاصمتها القدس الشرقية .

-9-

لقد برل قطر كما تعلموت ويف إطـار دعمهـا املتعـدد اجلوانـب للشـعب الفلسـطيي
الشقيق خبهودا مكثفة وطويلة املدى لغـر

حتقيـق الوحـدة ،ومتيـز عملهـا املثـابر بغيـاب أي

اعتبارات سوى املاصلتة الوطنية الفلسطينية .
وفيما يتعلق بالعرا الشـقيق ،فمـع اوسـار اإلرهـاب عـن معظـم املنـاطق الـ
يسيطر عليها نتياـة لالنتاصـارات الـ

كـات

حققتهـا احلكومـة العراقيـة مـخخرًا  ،نأمـل أت يـتم

است اصال هرط اآلفة من باقي املناطق يف القريب العاخبل  ،كما أننا ندعم وحدة أراضي العرا
وندعو احلكومة املركزية وإقليم كردستات العرا إىل حل املشاكل العالقة بينهما بـاحلوار البنـاء
باالستناد إىل الدستور العراقي  ،حفاظاً عل العالقات األخويـة بـني مجيـع مكونـات الشـعب
العراقي  ،وسالمة أراضي .
ويف الشأت السوري ،نأمل أت تنش اجلهود الدولية يف إااد حل عادل هلرط املأساة
يليب تطلعات الشعب السوري ،بعد تقـاعس دام طـويالً  ،ويرفـع املعانـاة الـ

يتعـر

هلـا

الشعب السوري الشقيق وينهي انتهاا حرماتـ وكرامتـ  ،ونخكـد علـ وحـدة سـورية أرضـا
وشعبًا ونرفض أي عمل يقود إىل تقسيمها .
ويف ليبيا  ،تدعم دولة قطر حكومة الوفا فيما تبرلـ مـن مسـاع للتوفيـق بـني
األطرا الليبية املتنازعة والتاصدي لإلرهاب  ،وسنواصل دعم خبهـود الوسـاطة الدوليـة
يف هرا البلد الشقيق .
ويف الشأت اليمي  ،تدعم قطر مساعي مبعـوث األمـم املتتـدة إلنهـاء األزمـة وفقـاً
لقرار جملس األمن الدولي الاصادر بشأنها رقم ( )2216وندعو مجيع األطرا إىل ماصاحلة
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وطنية حقيقية تنهي النزاع وحتافظ عل استقرار اليمن وسالمت ووحدة أراضي وتضـع حـداً
ملعاناة الشعب اليمي املتضرر األول من استمرار احلرب .
ويف هرط املناسبة  ،أخبدد أيضا الدعوة حلكومة ميامنار إلنهـاء معانـاة الروهيناـا وحـل
األزمة يف إطار احلوار البناء الري حيافظ عل حقو مجيع األطرا  ،ولن تدخر قطر خبهـدا
بالتعاوت مع الدول الاصديقة واجملتمع الدولي يف هرا الشأت .
وختاما  ،أخبدد التقدير لشعبنا األصيل القطري واملقيمني يف الدولة عل وقوفهم يف
وخب احلاصار بعزة وكربياء ومسو يف األخال .

وفقكم اهلل  ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركات .
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