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الحصار"   "ال صــوت يعلو على صــوت رفــع 
والعودة إلى قاعات التفاوض ووضع النقاط 
عــلــى الـــحـــروف بـــني حــكــام مــجــلــس الــخــلــيــج، 
الــتــعــاون) بعد كلمة  (مــعــذرة أسقطت كلمة 
مــجــلــس، واكــتــفــيــت بــمــجــلــس الــخــلــيــج، ألن 
التعاون انعدم بني مكونات ذالك املجلس الذي 
تأسس في مطلع ثمانينيات القرن املاضي. 
أقــدمــت عليه  مــا  التفكك  وكـــان آخــر حلقات 
في الخامس من يونيو من هذا العام كل من 
ــارات فــي فرض  ــ الــســعــوديــة والــبــحــريــن واإلمـ
الشريك  الحصار واملقاطعة على دولــة قطر 
ــــدول املــجــلــس. بــل إن بــعــض تلك  املــؤســس ل
ــول أراضــيــهــا كال  ــدول الـــثـــالث مــنــعــت دخــ ــ الـ
من على جواز سفره ختم املواني واملطارات 
القطرية حتى ولو كان يحمل إقامة في تلك 

الدولة. 
أليس ذلك األمر دليال على الحقد الدفني ليس 
على قطر وشعبها ولكن شمل املقيم وعابر 
املتواجدين على  العرب  السبيل من إخواننا 
لم  الــذيــن حكوماتهم  الــعــربــي  الخليج  أرض 
الدبلوماسية وسحب  الــعــالقــات  تعلن قطع 
ــن قـــطـــر حــســب  بــعــثــاتــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ

توجيهات الثالوث الرهيب.
½

الشيخ تميم بن حمد  أمير دولــة قطر  سمو 
الــلــه فــي خطابه  ثــانــي حفظه  آل  بــن خليفة 
"الثبات والسيادة" الذي ألقاه في ٢٢ / ٧ من 
هذا العام كان خطابا ساميا بكل ما تحمل 
كلمة السمو والرفعة من معنى، إذ إنه خص 
املقيمني معنا على أرض  الــخــطــاب  فــي ذلــك 
قطر بــالــذكــر، وقــال "كــل مــن يقيم على هذه 
األرض فهو ناطق باسم قطر"، وبذلك يكون 
أرســـل رســالــة طــمــأنــة إلـــى كــل املــقــيــمــني بــأن 
السلبية تجاه  هذه األحــداث ومواقف دولهم 
لها رد فعل سلبية  قطر وشعبها لن يكون 
تجاههم من قبلنا، وحث املواطنني القطريني 
على الوقوف بجانب أخوانهم املقيمني وعدم 
التعدي عليهم مثل ما فعلت حكومات دول 

ــل قــــال في  الـــحـــصـــار. لــيــس ذلــــك فــحــســب بـ
لــوقــف  "آن األوان  الــشــامــل  الــجــامــع  خــطــابــه 
السياسية  الخالفات  تحميل الشعوب ثمن 

بني القيادات العربية".
¾

ــــــة قــطــر  املـــغـــرضـــون والــــحــــاقــــدون عـــلـــى دول
بــأن قطر منعت  يشيعون معلومات حاقدة 
عــــودة األردنـــيـــني الــعــامــلــني فــي قــطــر والــذيــن 
ســــافــــروا لـــقـــضـــاء عــطــلــتــهــم الــصــيــفــيــة فــي 
ــذلـــك مــنــعــت اســـتـــقـــدام أي فــرد  بــــالدهــــم، وكـ
السياسية  الــقــيــادة  ملــوقــف  نــظــرا  مــن األردن 
األردنــيــة مــن الــحــصــار املــفــروض على قطر 
وتــنــزيــل الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي إلــــى درجـــة 
املعلومات مضللة وال  بــاألعــمــال، هــذه  قــائــم 
صحة ملا يقال كما أعلم في هذا الشأن، ألن 
الذكر "آن  أنــف  سمو األمير قــال في خطابه 
األوان لوقف تحميل الشعوب ثمن الخالفات 

السياسية بني الحكومات. 
لــنــا عــتــب كبير على  الــشــعــب  نــحــن  صحيح 
القيادة السياسية األردنية ملوقفها من األزمة 
الخليجية الراهنة، كنا نتوقع أن يقف األردن 
الــشــقــيــق مــوقــفــا يــتــنــاســب ومــكــانــتــه العالية 
ــد الــحــصــار كــمــا فعلت  حــســبــا ونــســبــا ضـ
الــصــومــال والــســودان ودول أخــرى وهــم في 
حاجة ماسة ملعونات ومساعدات اقتصادية 
تغدقها عليهم تلك الدول. ونذكر بأن األردن 
ــعــام وكــان  هــو رئــيــس الــقــمــة الــعــربــيــة لــهــذا ال
أن يكون وسيطا ال طرفا ينحرف  بإمكانه 

نحو السلبية. 
القطري "وال  الشعب  القول نحن  ال يفوتني 
أؤكــد  أن  أدعــي تمثيلهم"، شعب تميم املجد 
ــي الشقيق  ــ تــقــديــرنــا ملــوقــف الــشــعــب األردنــ
ــاب األقـــــالم الــشــريــفــة فــيــه ملــواقــفــهــم  وأصـــحـ
املــفــروض على  النبيلة ورفــضــهــم للحصار 
الــنــواب  أعــضــاء مجلس  قطر ونثمن مــوقــف 
العشاير األردنية األصيلة  األردنــي وشيوخ 
الذين لم ينجروا إلى هذا املنزلق الرهيب كما 
فعل مجلس النواب املصري. لن نقف طويال 

عند مواقف السيد القالب السلبية من قطر 
مرضاة لدول الحصار، وإذا كان في الكويت 
"فؤاد الهاشم" فإن في األردن "صالح القالب" 
نــقــدر لهم  فالكويت وأمــيــرهــا وســطــاء خير 
الشعب  مواقفهم تجاهنا، كما نقدر موقف 

األردني أيًضا.
¿

نقطة أخــيــرة أتــوجــه بــهــا إلـــى مــعــالــي رئيس 
الــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة الشيخ عبد الــلــه بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني ولو أنه "ال صوت 
يعلو على صوت رفع الحصار" إال أن هناك 
السهولة والتبسيط  إداريــة غاية في  مسائل 
أورد  تقتضي تدخل سلطة لحسمها. وهنا 
القصة كما وصلتني، وانطالقا من توصية 
"الثبات والسيادة"  األمــيــر فــي خطابه  سمو 
باالهتمام باملقيمني "وأن كــل مــن هــو مقيم 
معنا فهو نــاطــق بــاســم قــطــر". أقـــول: بعض 
املقيمني وقــعــوا فــي شــراك بعض سماسرة 
العقار بالتواطؤ مع بعض املالك أخذوا منهم 
إيجار عقارهم ملدة عام أو يزيد، ولم يدخلوا 
املعني  العقار  إلــى  الكهربائي واملــيــاه  التيار 
الــالهــب، وبمراجعتهم  رغــم حـــرارة الصيف 
الدوائر املختصة (كهرماء) رفضت إدخال 
التيار الكهربائي واملاء، إال بتوقيع املالك على 
طلب إدخال تلك املنفعة، ولدى هذه األسر ما 
املالك  املعني وتوقيع  العقار  يثبت استئجار 
واستالم املبالغ الالزمة إال أنه ما برحت هذه 
األسرة وغيرها واقعني في أسر الخالف بني 
املــالــك والــســمــســار والــحــر يــذيــب أجــســادهــم، 
فــهــل مـــن تــوجــيــه ملــؤســســة كــهــرمــاء بــأخــذ 
جــمــيــع الــتــأمــيــنــات املــطــلــوبــة مـــن املــســتــأجــر 
إلدخال التيار الكهربائي واملاء وحل مسْالة 

هذه األسر؟ أرجو ذلك.
ــر الـــقـــول: كــي ال يــكــون بيننا مــغــبــون أو  آخـ
مــظــلــوم نــحــتــاج إلـــى تــدخــل لتحقيق الــعــدالــة 
واملساواة بني الناس واالهتمام باملقيمني كما 
الشيخ تميم بن  الــبــالد  أمــيــر  أوصــانــا سمو 

حمد آل ثاني حفظه الله. 
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