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الــصــادرة من قطر ودول االتحاد  البيانات   رغــم كل 
األوروبي، والواليات املتحدة األمريكية، ومن املنظمات 
الدولية املتعددة، تبرئ دولة قطر وقياداتها السياسية 
من اإلرهـــاب وتمويله وإيـــواء أفـــراده، إال أن صحافة 
دول الحصار ووسائلها اإلعالمية وبعض موظفيها 

ما برحت تردد تلك التهم الظاملة لقطر.
©

الراهنة في  قــرأت مقاال ألحــد كتاب األزمــة الخليجية 
العربي يقول:  املــوبــوءة في خليجنا  إحــدى الصحف 
"إن قطر ما زالت تؤيد اإلرهاب واإلرهابيني وتؤويهم 
ــواال كــبــيــرة، ومـــا زالـــت تــتــدخــل في  وتــغــدق عليهم أمــ
الشؤون الداخلية لدول األربع "دول الحصار"، وتهدد 
أمن وسالمة واستقالل الدول ذاتها، وأنها الحاضنة 
لــجــمــاعــة اإلخـــــــوان املــســلــمــني، وعــالقــتــهــا مـــع إيــــران 
وإسرائيل ال يمكن نكرانها، وكذلك الحوثيون وحزب 
الله فــي لبنان وحــمــاس، "بــل ذهــب البعض منهم إلى 
الــتــي قبض عليها في  العصابة اإلرهــابــيــة  الــقــول إن 
الكويت 2015/8/13 واملعروفة "بخلية العبد لي" مروا 
من قطر، وهذا القول لم تورده وكالة األنباء الكويتية، 
ــم يــذكــره مــســؤول كــويــتــي، وفــي هــذا الــســيــاق مــاذا  ول
ســيــقــولــون لــو اكــتــشــف أن أحـــد أفــــراد تــلــك املجموعة 
اإلرهابية قام بأداء العمرة أو الحج فهل يمكننا اتهام 
السعودية بأنها أوت أو احتضنت إرهابيني من "خلية 
العبد لي"؟ يا للهول!! كل هذه األعمال تقوم بها دولة 
قطر دون أن ترصدها أجهزة مخابرات الدول الكبرى؟ 
الــدولــي بكل مؤسساته يعلم علم  أن املجتمع  والحق 
اليقني أن قطر بريئة من كل تلك التهم وأعلنوها في 
التلفزة  كــل مــؤتــمــراتــهــم الصحفية وأمــــام كــامــيــرات 
العاملية وقــالــوهــا أمـــام قــيــادات دول الــحــصــار األربـــع. 
فلماذا يصر كتاب األزمات في خليجنا العربي على 
ترديد تلك التهم التي لم تعد مقبولة عند الــرأي العام 

العاملي والعربي على حد سواء.
ــد كــتــب فـــي جـــريـــدة الــشــرق  ــراشــ ــ  عــبــد الـــرحـــمـــن ال
ــة الــكــويــت نظرا  ــــط، مــقــالــة بلغة تــهــديــديــة لــدول األوسـ
ملوقفها من األزمة الخليجية كوسيط يقول "إن على 
اإلخــوة في الكويت أن يتذكروا أن هــذه الــدول األربــع 
(السعودية ومصر واإلمــارات والبحرين)   هي التي 
هبت لنجدة الكويت عندما غزاها صدام عام 1990، 

ومن الوفاء أن تقف الكويت إلى جانب تلك الدول في 
حصارها لدولة قطر"، وهناك تسريب آخر يقول: إن 
موفدا إلى الكويت من إحدى الدول األربع، قابل أمير 
دولـــة الــكــويــت الشيخ صــبــاح األحــمــد الــصــبــاح وقــال 
الكويت معنا ال  الــواحــد: "يجب أن تكون  له بالحرف 
ضــدنــا وال محايدة فــي هــذه الــظــروف"، وهـــذا أيًضا 
يدخل في باب التهديد للكويت ما لم تسير في ركاب 

األربع ضد قطر.
ª

الــســيــد عــبــد الــرحــمــن الـــراشـــد، نــســي أو تــنــاســى أو 
تجاهل أو أنه لم يكن متابعا في ذلك الزمان ما يجري 
أعلنت حرب "عاصفة الصحراء"  الخليج عندما  في 
لتحرير الكويت 1991، "أن الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني ولي العهد وزير الدفاع في ذلك الزمان، كان في 
مقدمة القوات القطرية ملواجهة تمدد القوات العراقية 
في منطقة الخفجي في األراضي السعودية، لم يكن 
الرشد،  الذين بلغوا سن  بمفرده وإنما كان بأبنائه 
العليا  اليد  لها  التي كــان  القطرية  الــقــوات  بــني  كــانــوا 
السعودية، ولم يمنوا على أحد  الخفجي  في حماية 

بوجودهم في ميدان القتال.
 من حقي أن أســأل الــراشــد أي وزيــر دفــاع خليجي 
ــراج الـــقـــوات الــعــراقــيــة من  ــ ــارك شــخــصــيــا فـــي إخـ شــ
الحرب. أجزم  السعودية والكويتية في تلك  أراضــي 
بأنه ال أحد منهم كان هناك غير وزير الدفاع القطري 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد حني ذاك. 

عودة إلى أكذوبة أن دولة قطر تؤوي تنظيم اإلخوان 
الحوثيني  املسلمني وقــيــادات حماس وأنــهــا تناصر 
ــران وإســرائــيــل.  اللبناني وإيــ الــلــه  اليمن وحـــزب  فــي 
ــة قــطــر ال يــوجــد على  أستطيع الــتــأكــيــد عــلــى أن دولـ
أراضيها أي عضو من اإلخــوان املسلمني في رقبته 
بيعة ملرشد اإلخـــوان. أكــذوبــة اإلخـــوان املسلمني في 
لديها  قطر ترددها األجهزة األمنية املصرية وليس 
دليل واحــد، قد يقال الشيخ يوسف القرضاوي من 
اإلخوان املسلمني وهو متواجد في قطر، القرضاوي 
مواطن قطري وليس من حق أحد مساءلة قطر عن 
السياسية. ونذكر مــرة بعد  مواطنيها ومعتقداتهم 
بــه في  أن اإلخــــوان املسلمني كتنظيم معترف  مـــرة، 
الحكومة  البحرين والكويت واألردن يشاركون في 

الـــدول مــن مطالبتها باعتبار  فلماذا تستثنى هــذه 
ــوان املسلمني منظمة إرهــابــيــة وحــرمــانــهــم من  اإلخــ

ممارسة أي عمل سياسي في تلك الدولة.
الخليج مــل مــن ترديد  العربي فــي  الــقــارئ  أن  أعتقد 
ــل دول  ــقــطــريــة اإليـــرانـــيـــة، ألن كـ ــول بــالــعــالقــة ال ــقـ الـ
الخليج لها عالقات متميزة مع إيران عدا السعودية 
والــبــحــريــن، واألخــيــرتــان قطعتا الــعــالقــات مــع إيــرن 
بعد الــعــدوان على الــســفــارة الــســعــوديــة فــي طــهــران، 
وتضامنا مع السعودية استدعت قطر سفيرها من 
طــهــران ومــا بــرح فــي الــدوحــة، والــيــوم تجري مغازلة 
لــقــاء وزيــري  فــي  سياسية سعودية إليـــران، تمثلت 
خــارجــيــة الــســعــوديــة واإليــرانــيــة فــي إسطنبول على 
هامش االجتماع الوزاري ملنظمة التعاون اإلسالمي، 
في الوقت ذاته تحاصر السعودية قطر وتمتنع عن 
التواصل مع املسؤولني القطريني بشأن حجاج قطر 

هذا العام.
أما العالقة مع إسرائيل فدولة قطر كان لها عالقات 
مع إسرائيل علنا وليست الدولة الخليجية الوحيدة، 
وأغلقت مكتب إســرائــيــل الــتــجــاري فــي الــدوحــة منذ 
يــنــايــر 2009 بــعــد الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى غـــزة.. 
ــــدول األربــــع املــعــتــمــدون فــي الـــدوحـــة قبل  وســـفـــراء ال
اليقني، في  العالقات مع قطر يعلمون ذلك علم  قطع 
الوقت الذي تجري اتصاالت مع إسرائيل على أعلى 
الدول األربع املحاصرة لقطر ويوجد  املستويات مع 
الــدول، وفــي شأن  مكاتب تمثيل إسرائيلية في تلك 
إلــى جنب مع  الحوثيني كــانــت قطر تحاربهم جنبا 
الجيش السعودي على الحدود الجنوبني، فهل يعقل 

تقاتلهم قتاال مسلحا وتقيم عالقات معهم. 
حماس حركة تحرر وطني، وتستضيف قطر بعض 
السياسيني كــالجــئــني سياسيني وإذا لم  كـــوادرهـــا 
تؤويهم دولة عربية فإنهم سيذهبون إلى إيران وذلك 

لن يكون في صالح من يعادي حماس من العرب. 
ــول: مـــا زال عــنــدي أمــــل بــــأن قــــادة مجلس  ــقـ آخــــر الـ
التعاون قـــادرون على الــخــروج مــن هــذه األزمـــة التي 
أنفسهم فيها، والسعودية  األمــة ووضــعــوا  وضــعــوا 
على وجه التحديد ال تستطيع أن تحارب على ثالث 
جبهات في آن واحــد، وأكــاد أجــزم أن أقــرب األنظمة 

الخليجية للسعودية هي قطر. أفال تعقلون!؟ 

كاتب قطري

سبعون يومًا مضت على حصار قطر
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