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د . محمد صالح المسفرمن القلب

أيــام من تاريخ اليوم يكتمل     بعد أربعة 
العام األول لحصار األشقاء ( السعودية 
. كــم  لـــقـــطـــر  واإلمـــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن )  
هـــو مــحــزن ومـــؤلـــم أن نــجــد أنــفــســنــا في 
ــا نــســعــى  ــنـ ــائـ ــقـ ــاقــــة مــــع أشـ مــــواجــــهــــة شــ
إليهم بالحب واملودة واإلخاء واالحترام  
نــريــد لــهــم الــخــيــر كــمــا نــريــده ألنــفــســنــا ، 
ولــكــن مــــاذا نــفــعــل وقــــد أرادهــــــا األشــقــاء  
مــعــركــة  فــي غــيــر مــعــتــرك ،  فحاصرونا 
، وتـــطـــاول  صــغــارهــم عــلــى  كــل وســائــل 
ــراض  ــ ــــالم بـــاملـــهـــاتـــرات  ونـــهـــش األعـ اإلعــ
واألكاذيب واملغالطات ، وتوعد كبارهم 
ســرا وعالنية  بالويل والثبور وعظائم 
بــمــواقــفــهــا  قـــطـــر  تـــمـــســـكـــت  األمـــــــــور إذا 
الــســيــاديــة الـــتـــي ال ســلــطــان يــعــلــو على 

سلطانها. 
ــوة يــظــنــون  أن الــحــلــم ضعف،  ــاذا نــقــول ألخـ مـ
ويــحــســبــون أن املــــودة تــهــاون ، ويــعــتــقــدون أن 
الجوار  الحرص على عالقات األخــوة وحسن 
والرغبة في استقرار املنطقة  وتجنيبها املزيد 
ــات والــتــوتــرات  والتمسك بــاألصــول  مــن األزمــ
والقيم ومراعاة قواعد  الدبلوماسية املتحضرة  
والدعوة إلى حوارات في كل ما يدعون ، يمكن 
ــاءات  وتــغــيــيــر  ــتــــرضــ أن يـــكـــون مـــدخـــال  الســ
مواقف هي من صلب السيادة الوطنية . وأذّكر 
الخلق جميعا بأنه في صبيحة 6/27 / 1995 
أعــلــنــت قــطــر لــلــعــالــم إنــهــا لــن تــكــون تــابــعــة وال 
منقادة ألحد وأن قرارها الوطني في يد أبنائها 
املـــدركـــني ملصلحتها والــعــامــلــني عــلــى حماية  
أراضيها وصون كرامتها  والرافضني للتدخل 
الــداخــلــيــة أو رســـم سياستها  فـــي شــؤونــهــا  
الخارجية  وفرض الوصاية عليها . أرادت قطر 
بذلك القول أن تقول لألشقاء لكل منا سيادته 
بــعــض ونحتكم  بــعــضــنــا  يــحــتــرم  أن  وعــلــيــنــا 
الــحــوار بني  العقل  وميدانه  إلــى  فــي خالفاتنا 

األشقاء.
¾

أكــاذيــب   إعـــالم األشــقــاء  بترويج  انفجار  منذ 
الــقــطــريــة  مطلع  عشية قرصنة وكــالــة اإلنــبــاء 

ــة مــن  ــلـ ثـ ــيـــو 2017 واســـتـــضـــافـــة  ــونـ يـ ــر  ــهـ شـ
اإلعــالمــيــني  فــي نــفــس الــلــحــظــة الــتــي تــم فيها 
اخــتــراق وكــالــة األنــبــاء ومــن يسمون بالخبراء 
لترويج أكاذيب يزعمون أنها قيلت على لسان 
ــة قــطــر  ليستشهدوا عــلــى ما  ســمــو أمــيــر دولـ
يقولون  بأنها جاءت على وكالة األنباء القطرية 
،علما بان الجهات الرسمية  القطرية نفت كل 
مــا قــيــل عــن قــطــر وأمــيــرهــا وأعــلــنــت أن وكــالــة 
األنباء اخترقت وبــث عليها أحاديث منسوبة 
إلــى أمــيــر الــبــالد  ال صحة لها ، لكن األشــقــاء 
اســـتـــمـــروا فـــي طــغــيــانــهــم  وأكــاذيــبــهــم ، ولــقــد 
أثبتت التحقيقات التي أجرتها جهات أوروبية 
وأمــريــكــيــة  صحة مــا قــالــت بــه قطر فــي شأن 
وكالة األنباء وتشير األصابع إلى دولة خليجية 
قــامــت بــذلــك االخـــتـــراق  بــهــدف املــســاس بأمن 

وسالمة قطر.
مـــــاذا نـــقـــول إلخـــــوة نــخــاطــبــهــم بــلــغــة الــعــصــر 
، ونجادلهم  فيخاطبوننا  بلغة  ال تليق بهم 
بــالــتــي هــي أحــســن  فــيــطــلــقــون  ألــســنــة وأقـــالم 
ــردوا عــلــى كـــل مـــا نـــقـــول بــالــســبــاب  ــيــ ــ أنـــــاس ل
فـــي مجتمعنا  املـــحـــرمـــات  ــاف ومــــس  ــفــ واإلســ
الــخــلــيــجــي الـــعـــربـــي ، نــبــني لــهــم طـــريـــق الــحــق 
السير في  ونــدعــوهــم إلتباعه فيصرون على 
طــريــق الــبــاطــل والــوهــن الـــذي لــن يـــؤدي إال إلى 
الضياع والــهــوان  وتبذير املــال الــعــام مــن اجل 

إلحاق الضرر بنا جميعا.

�
أجرت جريدة الشرق األوسط السعودية مقابلة 
الشيخ خالد بن  البحرين   مــع وزيــر خارجية 
أحمد آل خليفة في 27 مايو 2018  ُيعرف من 
أنها  املقابلة   سياق األسئلة واإلجابة في تلك 
؛ األسئلة واإلجابة عليها ، من خارج  صيغت 
الــوزيــر خــالــد ال خليفة ، وألنـــي احترم  دائـــرة 
الرجل لم أكــن أود أن يصل الحال به إلــى هذه 
املكانة . قال سعادة الوزير مفتتحا حديثه عن 
األزمة الخليجية " حصار قطر "  "انه ال يوجد 
بارقة أمل لحل هذه األزمة " وهذا القول  موحى 
بــه وقــد قيل مــن أحــد كــبــار محاصري قطر .  

وينسب إلى  سعادته  في تلك املقابلة القول " 
إن الوجود العسكري التركي في قطر ال مبرر 
له وعلى أنقرة سحب قواتها والعودة بهم إلى 
بالدهم ، وأردف قائال " إن دول الخليج قادرة 
الخارجية  ــر  ــــر وزيـ أذكِّ  " عــلــى حــمــايــة نفسها 
ال خليفة بأن بيانات مجلس  البحريني خالد 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي مـــنـــذ1990 تــؤكــد أن أمــن 

منطقة الخليج مسؤولية دولية.
 في هذا السياق يمكن القول إن وجود القاعدة 
الــبــحــريــة األمــريــكــيــة فــي البحرين  الــعــســكــريــة 
البريطانية ال مبرر  العسكرية  القاعدة  وكذلك 
لها  وعليها أن تعود إلى قواعدها في أمريكا 
وبــريــطــانــيــا ، وكـــذلـــك الــقــواعــد األمــريــكــيــة في 
السعودية والكويت  وقطر  واإلمــارات وعمان 
، ونسأل الشيخ خالد ما مبرر  وجــود قاعدة 
 . ــارات  اإلمــ عسكرية فرنسية وبريطانية فــي 
كنت سأرحب  بقوة لو ناشد الوزير خالد ال 
الخليجي   الــتــعــاون  قـــادة دول مجلس  خليفة 
بإخراج القواعد العسكرية األجنبية من الخليج 
الــعــربــي ، لــكــن اعــتــقــادي أن الــكــبــار يــرغــبــون 

التركيز على القاعدة التركية في قطر.
يقول الوزير خالد ال خليفة في مقابلته املشار 
إليها  " إن أي عالقة مع إيــران هي خطر على 
دولنا وأمننا وكذلك تحالفنا " جاء هذا النص 
أن قطر متحالفة مع  مـــؤداه  ردا على ســـؤال  
إيران ، لكن ماذا سيكون رده لو طرح السؤال 
ــارات وعــمــان والــكــويــت  ــ : اإلمـ الــتــالــيــة  بالكيفية 
الــدول  لها عالقات دبلوماسية وســفــارات تلك 
مــابــرحــت مــفــتــوحــة فـــي طـــهـــران ، وأن تــجــارة 
اإلمارات مع إيران أضعافا مضاعفة مع ما هي 
الخليج  أال يعتبر ذلــك تهديدا ألمــن   ، مــع قطر 
انــه لن يجيب على هذا   ، العربي كله ؟ والحق 

السؤال ألنه" سيغضب الربع".

◄ آخر القول :
ــة مـــكـــتـــوبـــة مــــن جــهــات  ــ ــوبـ ــ  أســـئـــلـــة وأجـ
أخرى، وصور للشيخ الوزير أخذت وهو 
على األريكة في منزله لتضفي  شرعية 

على ما كتب. 

كاتب قطري

قطر وأشقاؤها في الخليج بعد عام من الحصار


