
 اإلعالم الخليجي املأزوم هذه األيام يبحث عن ذريعة 
هنا أو هناك من أجل استهالكها إعالميا ، إما لبث 
الكراهية بني الناس وتأزيم املنطقة على ما بها من 
أزمـــات ، وإمــا لفتح نــوافــذ فــنت  لــم تفتح بعد ، وفي 
الخليج  وكتاب األزمــات   الحالتني يرتكب إعالميو 
ورواد الــفــضــائــيــات جــريــمــة كــبــرى فــي حــق الــوطــن 

الخليجي  واملواطن العربي على وجه العموم .
الــراهــنــة مضى عليها 134 يوما  الخليجية  األزمـــة 
السيسي   الخليج ومصر  فــي  لــم يترك اإلعــالمــيــون 
أنهم  شــاردة وال واردة إال استخدموها  معتقدين 
أنجزوا إعالما  لصالح دول الحصار  وانضم إليهم  
بعض  كبار املوظفني وأساتذة جامعات  أكنُّ لهم كل 
الود واالحترام رغم الخروج عن النص للزج بعبارة 
السياسي   أو هناك تمس دولــة قطر  ونظامها  هنا 
الحاكم  الــقــول يشبعون رغبة  أنهم بذلك  يعتقدون 
للكل والعواقب  أزمــة بالغة الضرر  أننا في  . والحق 
في استمرارها  وخيمة  بال شك . إما أن لنا نحن 
الكلمة  نــهــّدي جــمــوح   أن  املشتغلني بالفكر والقلم 
مــن أجــل رص الــصــفــوف وتــوحــيــد الكلمة واملــوقــف  
لقادتنا امليامني  نعمل معهم للخروج بهذه املنطقة  

إلى بر األمان  .
©

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  خرج 
إلــــى خـــــارج حـــــدود دولـــــة قــطــر مـــرتـــني  والــحــصــار 
ــا بــرح  ــادي واالجـــتـــمـــاعـــي  والــتــعــلــيــمــي  مـ ــتـــصـ االقـ
مفروضا على بـــالده   املـــرة األولـــى ذهــب ليخاطب 
أن بالده  املتحدة معلنا  األمــم  العالم من على منبر 
ما انفكت شريكة العالم أجمع في محاربة اإلرهاب 
وتجفيف مـــوارده وســد سبل انتشاره ، وأكـــد  في 
خطابه في الجمعية العامة  ، على حق الشعوب في 
التمتع بالحرية واألمن والسالم ، منبها إلى خطورة 
الـــوضـــع فـــي فــلــســطــني املــحــتــلــة ، وســـوريـــة والــيــمــن 
والعراق وفي بورما ، إلى جانب ما حل بدولة قطر 
جـــراء فــرض الــحــصــار الــظــالــم والـــذي ليس لــه مبرر  
مـــن أشـــقـــاء  نــعــتــز بــهــم  ونــحــتــرم ســـيـــادة دولـــهـــم ، 

وقال دعونا ومابرحنا ندعو إلى حل الخالفات بني 
األشقاء بالطرق السلمية وعبر الحوار وجها لوجه ، 
وإنه يقدر جهود أمير دولة الكويت الشقيقة ويثني 
عليها لرأب الصدع بني األشقاء في الخليج العربي .

الشيخ  القطري  الزعيم  التي خرج فيها  الثانية  املــرة 
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي كــانــت قبلته جــنــوب شــرق 
آسيا ألهداف متعدده أهمها قضايا الخليج العربي  
والشرق األوسط عامة وخاصة الشأن الفلسطيني 
وقضية إخواننا في ميانمار وما يتعرضون له من 
معاناة  وظلم وعــذاب بال رحمة . ومــن املؤسف أن 
بعض الدول الخليجية راحت تمارس ضغوطا على 
تلك العواصم في جنوب شرق آسيا  كي ال تستقبل  
أمير دولة قطر جاء ذ لك في صحيفة « ذي ماليزيا 
إنسايت « املاليزية « وكان رد وزير خارجية ماليزيا 
أمـــان ، نحن ال نتدخل فــي شــؤون  الــســيــد  حنيفة 
أحد من الدول ، وماليزيا على الحياد في الخالفات 
الخليجية الخليجية . وبذلك أسدل الستار على كل 
إمـــالءات لرفض استقبال   يــحــاول ممارسة أي  مــن 
زعيم أي دولة تقيم عالقات دبلوماسية مع ماليزيا .

 األمـــيـــر تــمــيــم  فـــي تــنــقــالتــه خــــارج حــــدود الــشــرق 
العربي وبــالده تحت الحصار دليل على أن جبهته 
، وقد  الداخلية متماسكة ولــن يخترقها أي عابث 
تأكد من أن  حاجة املواطن القطري واملقيم لم تتأثر 
القطري واملقيم  املوطن  . كــان  الظالم  الحصار  رغــم 
ــر الــشــيــخ  ــيـ ــد ســـــواء يـــشـــاهـــدون ســمــو األمـ عــلــى حـ
تــمــيــم وهـــو يــتــفــقــد األســــــواق  ويـــشـــارك الـــنـــاس في 
املـــدارس متفقدا  العامة  ويــجــوب  املطاعم واملقاهي 
سير العملية التعليمة  ويصدر توجيهاته السامية 
القائد  . هــذه صفة  التعليمي   باالرتفاع باملستوى 
امللتصق بشعبه  وهموم أمته العربية واإلسالمية .

«
الكويت،  أمير دولــة  الشيخ صباح األحمد الصباح   
بــاالمــس  قــام بــزيــارة إلــى الــريــاض  مــجــددا جهوده 
الــصــدع الخليجي والــعــودة  لـــرأب  املــبــاركــة   السامية 
بـــأمـــور الــخــلــيــج الـــعـــربـــي إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 

ــران املـــاضـــي   ــ ــزيـ ــ ــن شـــهـــر يـــونـــيـــو / حـ ــامـــس مــ ــخـ الـ
استعدادا النعقاد القمة الخليجية في أوائل ديسمبر 
القادم في الكويت . كل الذي نستطيع فعله هو الدعاء 
إيــجــاد حل  الله فــي  أن يوفقه  الشيخ صباح  لسمو 
لهذه الغمة املخيمة في سماء خليجنا العربي امللبد 
باألزمات  واحــدة تلو أخرى . وأن يهدى والة األمر 

سبيل الرشاد  إنه على كل شيء قدير .
¬

اليونيسكو    انــتــخــابــات منظمة  الــثــالــثــة هــي  املــســألــة 
ــاريـــس ، لقد  ــي بـ الـــتـــي حـــدثـــت فـــي مــقــر املــنــظــمــة فـ
القبيحة   الوجوه واملمارسات  انكشفت األغطية عن 
إلــى حــد أن انبرى  الـــدول العربية  مــن بعض ممثلي 
دبلوماسي مصري متخلف ليهتف عند ما أعلنت 
الفرنسية قائال «  التصويت بفوز املرشحة  نتائج 
تحيا فرنسا وتسقط قطر « ويرد عليه دبلوماسيو 
تــراكــم حــضــاري خمسة آالف  لديها  بـــالده « ليس 
ــة  ســـنـــه» لــيــقــول « تــحــيــا مــصــر وتــحــيــا قــطــر واألمــ
أن  ، ولــو  القولني  العربية واإلسالمية « وشتان بني 
ذلك املخلوق مواطن في دولة تحترم نفسها  لحرم 
من وظيفته ورد إلى بالده مغطيا وجهه بغطاء العار 
، لكن الناس على ديــن ملوكهم . مصر مع األسف 
لــلــمــرة الــرابــعــة تــخــرج مــرشــحــا عــربــيــا لليونيسكو  
بمرشح مصري ليس أهال للمركز وكان على رأس 
ــــســــادات، قاضي  مــن أخــرجــتــهــم مــصــر حــســنــي وال
القاضي  لثمانية عشر عاما  الدولية  العدل  محكمة 
محمد البجاوي من الجزائر ووزير العدل في بالده 
، وأخرجت في عهد حسني األديب واملثقف العربي 
القصيبي وآخــر مرشح  الدكتور  غــازي  السعودي 
عــربــي أخــرجــه حــقــد مــصــر الــســيــســي الشخصية 
القطرية املرموقة الدكتور حمد عبد العزيز الكواري .
 آخر القول : يا حكام الخليج  ال تختلفوا  فتفشلوا 
املتربصة  الــذئــاب   وتذهب ريحكم وتنقض عليكم 
بكم وبخيراتكم  ومكانتكم .ووفق الله أمير الكويت  
الشيخ صــبــاح فــي مهمته فــي الــريــاض ، والــريــاض 

عاصمتنا جميعا . 

د . محمد صالح المسفر من القلب

كاتب قطري

ثالث محطات خليجية تستحق االهتمام
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