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لقد بات مطلوبا في هذه المرحلة توثيق منابع ومصادر تمويل 
ا*رهاب في دول المنطقة، ودول الحصار التي حاصرت قطر في 
يونيو 2017 م هي أول من شرع في ممارسة محاولة ا*طاحة 
بالحكومة القطرية والتفجير في ا;ماكن العامة وتقديم الرشاوى 
لتفتيتها، وما حدث في قطر عام 1996 ما إال صورة مشينة لدول 
الخزي والعار في محاولة يائسة لتغيير نظام الحكم في قطر 
بالقوة، وقد باءت كل خطواتهم بالفشل، والمؤامرة مستمرة 

Dبين 1996 و 2017. r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

استطاعت قناة الجزيرة أن تسابق الزمن وتقدم حلقتني 
تلفزيونيتني اشتملتا على العديد من الوثائق واملعلومات 
الناطقة بحيثيات املحاولة  املدعمة بالصور والتسريبات 

االنقالبية تلك.

◄  ابتزاز املواطن القطري واستغالله
فقد قدمت عواصم أبوظبي واملنامة، بالتعاون مع الرياض 
إلــى بعض  التي تم ضخها  األمــوال  الكثير من  والقاهرة، 
الذين تم استغاللهم والضحك عليهم محاولة  القطريني 
ــادة  لــتــحــريــضــهــم عـــام 1996م عــلــى تــغــيــيــر الــحــاكــم وإعــ
الكثير من  مــا أظهر  بــالــقــوة، وهــو  الحاكم األســبــق لقطر 
الجوانب التآمرية التي ُوئدت في مهدها خالل تلك الفترة، 
فــقــد ســعــت دول الــفــجــار لــتــخــريــب قــطــر، ولـــم تــفــلــح في 
تحقيق أحالمها الوردية، وعندما خاب مرادهم تخلوا عن 
املواطنني القطريني الذي وقفوا معهم، ففر منهم من فر، 
وتــم إلقاء القبض على البعض اآلخــر وسجنهم ومــن ثم 

محاكمتهم حضوريا وغيابيا بشكل قانوني.

◄ ضلوع حكام الخليج في اإلرهاب

وتظهر الحلقتان املوثقتان في قناة الجزيرة أيضا الدور 

ــار فـــي مــمــارســة  ــعـ الــتــحــريــضــي لــحــكــام دول الـــخـــزي والـ
اإلرهــاب في عام 1996م، حيث دفعت هذه الــدول ماليني 
الـــريـــاالت لــشــراء الــنــفــوس الضعيفة واســتــخــدامــهــا وقــت 
املؤامرة االنقالبية، والتي تخلت عنها بعد ذلك، وال شك أن 
ممارسة ذلك العمل اإلرهابي لدول الفجار في ذلك التاريخ 

الـــدول كــانــت وستظل  يــؤكــد حقيقة مهمة، وهــي أن هــذه 
املنطقة، وأنها لن تتنازل عن  مصدر اإلرهـــاب األول في 
بــغــرض خــدمــة مصالحها  السبب  ممارسته مهما كــان 
في املنطقة، فالتاريخ يعيد نفسه، وقد جاء في «ما خفي 
التسهيالت  العديد مــن  اإلمـــارات قدمت  أن  أعــظــم» أيضا 
السفر واملساكن  الخونة عبر منحهم جــوازات  للقطريني 
ــم وبــحــوافــز  ــرهـ ــــرواتــــب الــعــالــيــة لــهــم وألسـ الـــفـــارهـــة مـــع ال
البحرين لتحقيق بعض  تشجيعية سخية، بينما سعت 
املــكــاســب الــجــغــرافــيــة والــتــوســعــيــة، ومــنــهــا ضــم «جــزيــرة 
حــوار» إلــى أراضيها، وهــو الشيء الــذي عملت على نيله 

منذ عقود؟!.

◄ املؤامرة مستمرة بني 1996 و2017
فـــي عــــام 2017م  يــتــكــرر  فـــي عــــام 1996 م  فــمــا حــــدث 
ويستمر حتى عام 2018م، رغم أن الفارق بني املؤامرتني 
العشرين سنة، وهو يؤكد على ممارسة نفس  زاد على 
النيل من  العمل اإلرهابي ضد قطر لتحقيق حلمهم في 
قطر، ولكن في النهاية فشلت املحاولة االنقالبية، وغادر 
إلى  ثــانــي  آل  بــن حمد  الشيخ خليفة  الــســابــق  أمــيــر قطر 
أوروبا، وهو ما أربك كل الحكومات التي دعمته على أمل 

العودة لحكم قطر من جديد، ففشلوا في تحقيق ما كانوا 
يخططون له ويطبخونه على نار هادئة.

◄ همسة

شتان بني إعمار قطر للبحرين عندما دفعت لها «املليار» 
لتدمير قطر وتخريبها، فمن  املليون  البحرين  وبني دفع 

هو صاحب الفضل؟!.

التوثيق التاريخي للمحاولة 
االنقالبية عام 1996 بات مهمًا 

في هذا التوقيت بالذات

ر  دول الخزي والعار أول من صدَّ
اإلرهاب  ضد قطر وهم مصدر 

ومنبع جذوره وتمويله

ما خفي أعظم .. «إّياِكِ أعني واسمعي يا جارة» 
ضربة أخرى موجعة توجه إلى دول الفّجار

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
األعمال اإلرهابية لدول الفجار ضد قطر كشفت 
املزيد من األعمال اإلجرامية، مثل: املساس بأمن 
ــبــلــد؛ ســعــيــا لــتــغــيــيــرالــحــاكــم الــشــرعــي بــالــقــوة،  ال
وتفجير بعض املؤسسات الحكومية مثل مبنى 
إدارة الجوازات وبعض محطات الكهرباء، وكذلك 
إحـــــراق بــعــض مــحــطــات الـــبـــتـــرول، مـــع مــمــارســة 
ُتغتفر ويحاسب  الــنــار، وكلها جــرائــم ال  إطـــالق 

عليها القانون ويجرمها؟!.
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