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 أيــن عــقــالء الــعــرب وحــكــمــاؤهــم، وخــاصــة أهــل 
الخليج، عن ما يجري في سماء الخليج العربي 
ــاره مـــن تــحــشــيــدات عــســكــريــة  ــحــ ــه وبــ ــراريــ وبــ
وتــحــرشــات جوية وبــحــريــة  واســتــثــارة نعرات 
الخليج  بــأمــن  الــعــبــث  أجـــل  مــن  قبلية جــاهــلــيــة 
ــه، تـــحـــت ذرائــــــع كـــاذبـــة  ــتـ ــالمـ ــراره وسـ ــقــ ــتــ واســ
ــفـــوس مــشــحــونــة بــالــغــيــرة  ــاقــــدة تــغــذيــهــا نـ حــ
والحقد واألنانية على دولة شقيقة كانت عونا، 
وما برحت، لكل من أراد االستعانة بها في أي 

شأن سلمي أو إنساني.
Ä

أعــلــنــت الــســلــطــات الــرســمــيــة فــي دولـــة قــطــر في 
أن مجالها  الــجــاري  ويــنــايــر  املــاضــي  ديسمبر 
األولــى  اخترقته طائرتان عسكريتان،  الجوي 
الـ  الساعة  21 ديسمبر عام 2017  حربية في 
طــائــرة نقل عسكرية  والثانية  9:45 صباحا، 
ــــجــــاري، مــتــجــهــة من  ــيـــة فـــي 3 يــنــايــر ال إمـــاراتـ
ــبــحــريــن، وكــــان مـــرورهـــا فــوق  ــــى ال أبــوظــبــي إل

الصناعية.  املنطقة 
املنطقة  فــي  اليومية  األعــمــال  وفــي حــالــة ذروة 
إثر  القلق، وعلى  يثير  الذي  واألمــر  الصناعية، 
هذين الحدثني تقدمت دولة قطر رسميا بإبالغ 
األمــــني الـــعـــام لــألمــم املــتــحــدة ورئـــيـــس مجلس 
ــن عـــن الــحــادثــني ووضــعــهــم فـــي الــصــورة  األمــ
ــلـــى األعــــضــــاء  ــبـــت تــــوزيــــع الـــرســـالـــتـــني عـ ــلـ وطـ
املــتــحــدة ومجلس  ــم  األمـ وثــائــق  مــن  كوثيقتني 
األمن ، وتنبيها لهم عن أخطار قادمة تتربص 
املجتمع  الحصار وتضع  بدولة قطر من دول 
أي  والعمل على منع  أمــام مسؤولياته  الــدولــي 
تصرفات حمقاء قد يقدم عليها أي طرف من 
أي  دولــة قطر، ألن  الحصار على  أطـــراف دول 
بالكارثة،  الحساب سيحل  خلل قد يحدث في 
لــيــس عــلــى دولــــة مــحــددة فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وإنـــمـــا ســيــشــمــل الــجــمــيــع وكـــذلـــك االقــتــصــاد 
ــــن والــســلــم فـــي الـــشـــرق األوســـط  الــعــاملــي واألمـ

الهندي. واملحيط 
ــة قــطــر ســتــعــمــل عــلــى إخــطــار  ــ وأعــتــقــد أن دول
أجوائها  بما يحدث في  العربية  الــدول  جامعة 
الجامعة  فــي سجالت  لتكون  وعلى تخومها، 
أنـــهـــا جـــســـد بــــال روح ، كــذلــك  ــــو  ــلـــتـــاريـــخ، ولـ لـ

التواصل مع دول منظمة املؤتمر اإلسالمي عن 
الحالية، ومنظومة دول  املؤتمر  طريق رئاسة 

عدم االنحياز.
Å

فـــي الـــرابـــع عــشــر مـــن الــشــهــر يــنــايــر الـــجـــاري، 
ــة واملـــســـوعـــة  ــيـ ــرئـ ــل اإلعـــــــالم املـ ــائــ نـــشـــرت وســ
واملــطــبــوعــة، عــربــيــة وأجــنــبــيــة، وعــلــى وســائــل 
للشيخ  االجتماعي تسجيال صوتيا  االتصال 
عبدالله بن على آل ثاني جاء فيه «أنا موجود 
في أبوظبي في ضيافة الشيخ محمد بن زايد، 
ــمـــا في  ــع الــضــيــافــة، وإنـ لــكــنــي لــســت فـــي وضــ
أبلغوني  إنهم  قائال:  وضــع محتجز، وأضــاف 
أال أخرج  من مكاني، وإذا حدث لي شيء فأهل 
ولي  زايــد  بن  الشيخ محمد  وإن  بريئون،  قطر 
عهد أبوظبي هو من يتحمل املسؤولية عن أي 
املذاع عبر  الشريط  شيء يحدث لي (نقال عن 

وسائل اإلعالم).
املعروف أن الشيخ عبدالله بن علي كان يتنقل 
بني عواصم الحصار الخليجية عن غير رغبة 
منه كما ُيستنتج من األحداث، وكان الهدف من 
تلك التحركات إعداده وإشعار العالم الخارجي 
بـــأن هــنــاك انــشــقــاقــا فــي الــعــائــلــة الــحــاكــمــة في 
قطر، وأن حصارها من أجل تغيير النظام في 
قطر وهنا البديل، لم يجدوا تجاوبا من الشيخ 
ــأرادوا اســتــبــدالــه بشيخ  ــ عــبــدالــلــه كــمــا يــجــب، فـ
آخر ووجدوا أن ليس له حضور على الساحة 
أيــضــا، وفــشــل تخطيطهم  الــقــطــريــة  الــداخــلــيــة 
القيادة السياسية بقيادة  إلحداث انقالب على 
ســمــو األمــيــر الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
الشيخ عبدالله وسيلحق  احتجزوا  ذلك  وعلى 

به الشيخ الثاني بن سحيم.  
أعــلــنــت    «2018 /  1  /15 ــق  ــ ــوافـ ــ املـ ــني  ــنــ اإلثــ  
ــاراتــــي أن  الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران املـــدنـــي اإلمــ
البحرين  إلــى  املتجهة  املدنية  إحــدى طائراتها 
تــم اعــتــراضــهــا مــن قــبــل ســـالح الــجــو الــقــطــري 
الخبر  ذلــك  املختصة  القطرية  الجهات  «ونــفــت 
األمريكية  القيادة  وبــدورهــا  جملة وتفصيال، 
األوســط ومقرها  بالشرق  املركزية  العسكرية 
ــة اإلمـــــــارات مـــن أن  ــ ــا أعــلــنــتــه دولـ قــطــر نــفــت مـ
طـــائـــرات عــســكــريــة قــطــريــة مــقــاتــلــة اعــتــرضــت 

طــائــرة مــدنــيــة إمــاراتــيــة، جـــاء ذلـــك عــلــى لسان 
املتحدث باسم القيادة األمريكية السيد داميان 
بيكارت وقال: «القيادة األمريكية لم ترصد أية 
اعتراضها  تــم  بــطــائــرة مدنية  تــقــاريــر متعلقة 

في منطقة الخليج».
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نستنتج من هذه األحداث الجوية ومن احتجاز 
ــن غـــيـــر إرادتـــــــه،  ــي عــ ــانـ الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه آل ثـ
والحملة اإلعالمية املعادية لدولة قطر أن هناك 
أمـــرا جــلــل يــعــد لــهــذه املــنــطــقــة ، تــحــرش يتلوه 
تحرش آخر، ثم ترويج أكاذيب ضد دولة قطر 
لــعــدوان عسكري ضــدهــا. وهنا  مــبــررا  لتكون 
نؤكد أن أمر إطالق نار وإسقاط طائرة مدنية 
أو عــســكــريــة فــي ســمــاء الــخــلــيــج أو تــحــرشــات 
برية أو بحرية عسكرية أمر في غاية السهولة، 
لــكــن الــعــواقــب ســتــكــون وخــيــمــيــة عــلــى املنطقة 
بــرمــتــهــا وســيــعــقــب ذلــــك زلــــــزال عـــســـكـــري ال 
يبقي وال يــذر كــل مــا تــم إنــجــازه فــي الثالثني 
الخليج. وإذا كان  عاما املاضية في كل أرجــاء 
البعض يعتقد أنه يملك قوة عسكرية خاضت 
حروبا في أفغانستان وليبيا واليمن وسورية 
والــعــراق وأنــهــا مــدربــة تدريبا يفوق مــا عداها 
اآلخرين  وأن  وْهــم  ذلــك  أن  املنطقة، فنؤكد  في 
التصدي  اإلرادة والتصميم على  يملكون قوة 

لكل من عاداهم.
وأنبه إلى أنه إذا كان اعتقال / احتجاز الشيخ  
املشار إليه أعاله في أبوظبي من أجل املساومة 
إلــى قطر ال تشتغل  لــجــأت  امـــرأة  على تسليم 
بــالــســيــاســة وملــوقــف إنــســانــي أخــالقــي ُمنحت 
أبوظبي  أن  البقاء في قطر، ومن املعروف  حق 
ــا عــبــدالــرحــمــن بــاجــبــيــر بتهم  ــهـ تـــالحـــق زوجـ
سياسية ولجأ إلى بريطالنيا، فعليها مالحقة 
ــن ُتـــســـاوم قــطــر على  ــ الـــــزوج ولـــيـــس املــــــرأة، ول

مبادئها وأخالقها أبدا. 
 آخر القول: الخليج العربي في خطر يا عرب، 
وعـــقـــالء الــخــلــيــج والـــوطـــن الــعــربــي وحــكــمــاؤه 
إنهاء  أجل  ببذل جهودهم من  اليوم  مطالبون 
هــــذا الـــصـــراع الــغــيــر مـــبـــرر. وإال فــــإن الــخــلــيــج 
برمته سيكون فلسطني الثانية في قادم األيام، 

وأنتم على األرائك متكئون. 

نذر حرب جوية ومصائب تحلق في سماء الخليج العربي
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