
منذ قرون مضت، قال: سهل بن مالك الفزاري هذا المثل العربي 
إّياِك أعني، واسمعي يا جارة " وذلك عندما كان يبوح   " الشهير 
@خت حارثة بن @م بأنه قد وقع في نفسه شيء تجاهها.. ويقال 
هذا المثل عندما يكون الكالم بمعنى ويحمل بداخله معاني 
خفية.. أو بمعنى آخر أنه كان يريد من وراء هذا الكالم غير مدلوله، 
ولكن يبدو أن الحلقة الثانية من "ما خفي أعظم" على قناة 

الجزيرة قد قالت كل شيء بصريح العبارة دون لف أو دوران؟!!.
D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

«ما خفي أعظم» صرح بواقع الحال الذي كان سائدا في 
املحاولة االنقالبية عام 1996 م ضد قطر وقائدها سمو 

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة في ذلك التاريخ.

◄ َسّجل أّيها التاريخ
وقــــل لــلــعــالــم أجـــمـــع، بــــان الــحــقــيــقــة قـــد بـــانـــت وانــكــشــف 
املستور، وظهرت األمور املخزية لقادة دول الحصار حني 
تآمرت ضد قطر بشتى أنواع الخسة والدناءة الحتوائها 
الشرعية فيها بــصــورة إجــرامــيــة، حيث  واالنــقــالب على 
الــدول لتغيير  جــاء «مــا خفي أعظم» ليصور معدن هــذه 
نظام الحكم عن طريق القوة، ناسني أو متناسني القانون 
الدولي الذي يجرم هذه املحاولة ألنها بمثابة أحد األعمال 
الدولي، ولهذا  القانون  واملمارسات اإلرهابية، ويرفضها 
الفجار مستقبال حيث  أن تقاضي دول  فمن حــق قطر 
تنكرت لجارتها وعملت على قلب نظام الحكم ضد دولة 
الــذي بايعه  مستقلة لها سيادتها وكيانها ولها قائدها 
الشعب باجماع من كافة القبائل، ولكن دول الخزي والعار 
لدولة  الداخلية  الشؤون  اللعبة والتدخل في  أرادت تغيير 
قطر بطريقة خبيثة ال تقوم على األعراف املتعارف عليها.

◄ وسجل أيها التاريخ

بان الذين قادوا املؤامرة االنقالبية الفاشلة في قطر عام 
املــغــرر بهم، دفعت بهم دول  1996 م هــم مجموعة مــن 

الفجار لهدم املجتمع القطري للوقيعة بني الحاكم وشعبه 
بصورة غير قانونية أريد لها أن تتم في أمر دبر بليل.. 
ولكن الله كشف أمر هؤالء الخونة ونكل بهم بعد جريمة 
أرادوا  ارتكبوها واستحقوا عليها حكم اإلعـــدام ألنهم 
إثارة البلبلة ونشر الفوضى بني الشعب القطري املتحد 

مع الحاكم في ذلك التاريخ؟!!.
أن تنال من سيادة قطر  الخزي والعار  أرادت دول  فقد 
ــتـــالل أراضــيــهــا  ــلــولــوج الــيــهــا واحـ وتــســيــر مــصــالــحــهــا ل
الــنــجــاح، ولهذا  لــم يكتب لها  عــن طــريــق مــؤامــرة فاشلة 
انكشفت خيوطها، لتغيير نظام الحكم ومن ثم الهيمنة 
على خيراتها ومقدراتها االقتصادية، وهو نفس الهدف 
الذي تسعى إليه نفس الــدول االجرامية اليوم من خالل 
الجائر منذ يونيو 2017 م.. وسبحان مغير  حصارها 

األحوال.. ويمكرون ويمكر الله والله خير املاكرين.

◄ وسجل أيها التاريخ

بان قطر ستظل شامخة بقيادتها وشعبها، وسيبقى 
أيقونة  املطاف، النــه  املنتصر في نهاية  الشعب هو  هــذا 
الصمود ويرفض االستسالم ألحــد، بل إن غدا يعكس 

الـــصـــورة املــشــرقــة واملــســتــمــيــتــة فــي الـــدفـــاع عــن االرض 
والــقــائــد إلـــى آخـــر رمــــق، شـــاء مــن شـــاء وأبــــى مــن أبـــى.. 
فــأحــداث تلك املــحــاولــة االنــقــالبــيــة عــام 1996 م لــم تكن 
ســـوى عملية إرهــابــيــة مــارســتــهــا دول الــفــجــار إلرهـــاب 
املــواطــنــني ولـــي أذرعــتــهــم، هـــذا مــن نــاحــيــة.. ومـــن ناحية 
إلــى ضــم قطر جغرافيا مــع دول مجاورة  اخــرى سعت 
لها بصورة قسرية، ولكن الله كان هو الحافظ لها حتى 

هذا اليوم.

 سيسجل التاريخ ذلك التاريخ 
األسود كوصمة عار في جبني 

دول الخزي والتآمر

 العدالة الدولية ستنال مجراها 
في االقتصاص من كل من ساهم 

في تخريب قطر 

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

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
الــيــوم عــبــر "مـــا خفي  الــتــاريــح يعيد نفسه  نــعــم.. 
أعظم".. فبعد محاولة التدخل في قطر عام 1996 
م.. نرى السيناريو نفسه يتكرر بعد ذلك.. حيث 
اختلق في عام 2014 م ومن ثم في عام 2017 م.. 
ولعل البقية تأتي.. الن املجرم ال يتوب أبدا.. اللهم 
احــفــظ قــطــر وقــائــدهــا وشعبها مــن كــل مــكــروه.. 

اللهم آمني.
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