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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 أينما وجــهــت وجــهــي نحو أي بقعة على 
ارض الــوطــن الــعــربــي اجــد انــهــا فــي مــأزق 
رهــيــب، بــل مـــآزق. كلما الح فــي االفـــق امل 
ينقذ الــوطــن العربي مــن هــول مــا هــو فيه 
ــبـــرز قـــــادة فـــي هــذا  تــحــطــم ذلــــك االمــــــل، ويـ
الــــوطــــن يــــزيــــدون مـــحـــن هـــــذه االمــــــة الــتــي 
اصــطــفــاهــا الـــخـــالـــق جــلــت قـــدرتـــه لــيــكــون 
مــنــهــا خــاتــم االنــبــيــاء والـــرســـل مــحــمــد بن 
عبد الله عليه افضل الصالة والسالم. انها 
امة تدعو الى الفضيلة والرحمة والتآخي 
والـــســـالم، انــهــا امـــة مــحــمــد عــلــيــه الــصــالة 
والـــســـالم وقــبــلــتــهــا مــكــة املــكــرمــة الــواقــعــة 
الــخــيــر مــن كل  بـــواد غــيــر ذي زرع يأتيها 

فج عميق.

Ê
املأزق العربي واالسالمي يزداد شدة وعذابا في 

فلسطني املحتلة وحـــول ارض مــعــراج رسولنا 

الــكــريــم، ولــيــس فــي االفـــق مــن يــعــني اهــلــنــا هناك 

عــلــى الــصــمــود والــتــصــدي لــكــل مــن يــريــد العبث 

بمقدسات وحقوق امتنا العربية واالسالمية في 

اهلنا فــي غــزة تعتصرهم  الــطــاهــرة.  البقعة  تلك 

ازمــة الحصار الظالم الــذي يفرضه اخــوة اشقاء 

ــر، قـــطـــاع غــزة  ــيـ شـــركـــاء فـــي املــســتــقــبــل واملـــصـ

املــقــدرون بأكثر مــن مليوني نسمة  ومــواطــنــوه 

يعانون من شدة الحصار املضروب عليهم من 

الله  العباسية في رام  اهلنا في مصر والسلطة 

الكيان الصهيوني، وليس من شفيع  الى جانب 

وال معني ألهل قطاع غزة بعد الله اال دولــة قطر 

ومـــا تــجــود بــه مــن حــني الـــى اخـــر رغـــم صعوبة 

التواصل بني الدوحة وغزة، ورغم الضغوط التي 

تمارسها أنظمة عربية وغربية وخاصة امريكية 

كــي ال تقدم قطر اي عــون ألهــل غــزة ولــو قطرة 

ماء غير ملوثة.

ل "يـــوم 
ّ
ــعـــز ــام يــحــيــي اهــلــهــا الـ ــ فـــي غـــزة هـــذه االيـ

الـــعـــودة وتــجــمــعــات سلمية  بــمــســيــرات  االرض" 

اشــتــرك فيها كــل اهــل غــزة فــواجــه جيش العدو 

االسرائيلي تلك املسيرة بالقوة املسلحة وسقط 

اكثر من عشرين شهيدا واكثر من 1500 جريح 

والحبل على الجرار ولم يسمع اهلنا في فلسطني 

ــم 
ّ
مـــن عـــواصـــم الـــعـــرب املــــأزومــــة اي كــلــمــة تــدع

املمارسات الصهيونية  مسيرتهم وتحتج على 

وجيش االحتالل االسرائيلي ضد تلك املسيرة، 

انفكت  العباسية مــا  السلطة  ابـــواق  ان  والغريب 

الخنوع واالذعــــان لكل مطالب  اهــل غــزة  تناشد 

ــم تــســمــح الهــلــنــا فـــي الــضــفــة  ــ ســلــطــة عـــبـــاس ول

الــغــربــيــة بالتضامن مــع اخــوانــهــم فــي غـــزة عبر 

مسيرات واضرابات سلمية في مواجهة الطغيان 

االسرائيلي.

�
الـــدولـــة الــعــربــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي رفــعــت صــوتــهــا 

ــلــــي عــلــى  ــيــ ــلـــى الـــــعـــــدوان االســــرائــ ــتـــجـــاجـــا عـ احـ

املــظــاهــرات واملــســيــرات السلمية فــي قــطــاع غــزة 

ــــة قــطــر املــحــاصــرة مــن االشـــقـــاء الــعــرب  هــي دول

الخامس من يونيو/  "السعودية واالمـــارات" منذ 

ــــدر مجلس  ــام املـــنـــصـــرم. لــقــد اصـ ــعـ حـــزيـــران الـ

ــوات االحــتــالل  الــــــوزراء الــقــطــري "إدانـــــة لــقــيــام قــ

العودة  النار على مسيرات  االسرائيلي باطالق 

يـــوم االرض".  الفلسطينية بمناسبة  السلمية 

وطالب املجلس في بيانه بتحرك عاجل لحماية 

الشعب الفلسطيني، كما اقام طالب جامعة قطر 

الفلسطيني والقى  يــومــا تضامنيا مــع الشعب 

السفير الفلسطيني بيانا في هذا اللقاء مشيدا 

بدور دولة قطر في مناصرتها لقضايا الشعب 

املتحدثني من  الــى جــانــب عــدد مــن  الفلسطيني 

اعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

الــدائــم فــي مجلس  ايــضــا، العضو غير  الــكــويــت 

االمن، طلبت انعقاد مجلس االمن الدولي للنظر 

فـــي املـــمـــارســـات االســـرائـــيـــلـــيـــة ضـــد املــســيــرات 

السلمية واعتقال االطــفــال، وهــو موقف كويتي 

ــة عــربــيــة تــحــدثــت امـــام  ــ ــه، لــكــن كـــم دولـ نــشــيــد بــ

املــجــلــس فــي هـــذا الــشــأن. انــهــا مــأســاة، وخـــذالن 

عربي ال نظير له. 

Ë
ــذه الـــظـــروف الصعبة  ــي هـ ــذا الــســيــاق وفـ فـــي هـ

ــعــربــيــة تـــخـــرج عــلــيــنــا شخصية  ال عــلــى امــتــنــا 

قــيــادي  مــوعــودة بمستقبل  عــربــيــة وإســالمــيــة 

كــبــيــر لــتــقــول قـــوال لــم يــقــل بــه اي زعــيــم عــربــي 

ــــك الـــقـــول هو  او شــخــصــيــة عــربــيــة مــرمــوقــة ذل

فــي فلسطني،  أجــدادهــم  فــي أرض  اليهود  "حــق 

وحــقــهــم فـــي إقـــامـــة دولـــــة مــســتــقــلــة عــلــى هــذه 

األراضــي" ومن منطلق الحق في ارض االجداد 

اليهود  عـــودة  قــبــول  فــهــل ممكن  يــهــودي،  "الي 

الــــى ارض اجــــدادهــــم كــمــا يــزعــمــون فـــي يــثــرب 

ونـــجـــران وبــيــشــة؟ هــل يــمــكــن تــعــويــض الــيــهــود 

ــة  الــذيــن خــرجــوا أو أخـــرجـــوا مــن اكــثــر مــن دول

التي ابتعدوا فيها عن ارض  عربية عن السنني 

االجداد كما يدعون؟ انه امر جلل!!. ألم تطلعوا 

عــلــى وصــيــة بـــن جــامــني فــرانــكــلــن عـــام 1789 

احد ابطال التحرير في امريكا وما قال به عن 

اليهود على االمن والثقافة واالقتصاد  خطورة 

واالخــــالق وســالمــة الــبــالد والــعــبــاد؟ اقــــرؤوا يا 

الــدروس  التاريخ واستخلصوا  امليامني  قادتنا 

والعبر في سيرة االمم. 

ان اخـــطـــر مـــا يـــهـــدد ذكـــــاء االنــــســــان، وكــرامــتــه 

فــي الــواقــع الــعــربــي الــجــديــد هــو طغيان زعــامــات 

صـــاعـــدة بـــال ثــقــافــة او اتــــــزان او جـــــــدارة، هــذه 

الــزعــامــات الــجــديــدة الــتــي ال تــعــرف مــن الــتــاريــخ 

اال يـــوم مــولــدهــا، وال تــلــتــفــت الـــى تـــاريـــخ الــعــرب 

لتستشرف املستقبل. ان الزعامة التي تعتمد او 

تستمد قوتها وجبروتها وحصانتها من قوى 

لها، قد  الجغرافية ال مستقبل  خــارج حــدودهــا 

اليه، لكنها سرعان  الوصول  تنجح فيما تنوي 

ما تنهار ولن يطول بها الزمن.

◄ آخر القول:
الـــعـــراق وســـوريـــة ومــصــر والــيــمــن وليبيا 
وفلسطني والــخــلــيــج الــعــربــي فــي مـــآزق ال 
حــدود لها، وال أستثني املغرب والجزائر 
ومــوريــتــانــيــا، إن الــطــغــاة يــتــســيــدون على 
ــعــــوب فـــــي هــــــذا الـــــجـــــزء مـــــن الـــعـــالـــم،  ــشــ الــ
ــرى تــحــمــيــهــم من  ــ ــوة أخـ ويــعــتــقــدون أن قــ
غضب الشعوب، أقول مؤكدا إنهم غافلون، 

وإنهم األخسرون. 

كاتب قطري

الوطن العربي في مأزق فمن ينقذه؟


