
تعود أهل قطر على مدار السنة الذهاب إلى الديار 
المقدسة لتأدية العمرة.. وهذا بالطبع لم يتحقق منذ 
فرض الحصار على قطر في 5 يونيو 2017 م وحتى ا+ن.. 
ويبدو أن عرقلة وصول القطريين إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة باتت عملية مسيسة دون شك في 
ذلك.. فالحكومة السعودية منعت أداء العمرة وما زالت 

تعرقل كل قطري يريد الذهاب إلى هناك. 
D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

يبدو أن هناك بعض التذمر الذي يسود الكثير من 

تــرفــض رفــضــًا قاطعًا ربط  الــتــي  القطرية  الــبــيــوت 

األمــاكــن املــقــدســة بــالــســيــاســة.. وهـــذا بــات واضــحــًا 

مــنــذ مــعــادة قــطــر مــن قــبــل دول الــحــصــار الــفــاجــرة 

منذ اللحظات األولى لهذه األزمة املفتعلة!! .

◄ تسييس الحج والعمرة

وقـــيـــام الــحــكــومــة الــســعــوديــة بـــالـــوقـــوف فـــي وجــه 

العديد من  القطريني يضع  الحجاج واملعتمرين 

املنظمات  بــل ويجعل بعض  عــالمــات االســتــفــهــام، 

الحقوقية بشكل خاض  الدولية ومنها  والهيئات 

التعسفي وغير املدروس..  القرار  تشجب مثل هذا 

ألن حرية األديان مكفولة للجميع فما بالنا بحق 

فــي بلد مسلم يتطلب  زيــارة مقدساته  فــي  املسلم 

منه أن يكون أكثر تعاطيا مع الحدث وعــدم كسر 

الــتــي تــعــود عليها كــل املسلمني في  هــذه األعـــراف 

شتى بقاع الكرة األرضية.

◄ ولهذا فإن الزج بالسياسة

 فـــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف يــعــكــس مـــدى الــغــطــرســة، 

وســيــاســة الــعــنــاد ال تــربــط بــني الــشــعــوب والــــدول 

اإلسالمية التي كانت في السابق وما زالت ال دخل 

السياسة بالشعوب.. وأن أي خالف  فــي ربــط  لها 

الشعوب..  أال ينعكس على هــذه  الـــدول يجب  بــني 

خاصة أن زيارة األماكن املقدسة يفترض أن تكون 

مفتوحة لجميع املسلمني دون استثناء وبال قيود 

مهما حدث.

◄ واملؤسف حقًا

ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــعــــت الـ ــعــــوديــــة وضــ أن الـــحـــكـــومـــة الــــســ

الــعــراقــيــل فــي مــجــال الــبــيــت الـــحـــرام.. فــفــي السابق 

كــانــت تلك الــخــدمــات تــقــدم بــدون مــقــابــل.. وهــو ما 

الكبير في تلبية نداء  يثنيها عن مواصلة دورها 

العمرة والــحــج..  بينما تحولت  لتأدية  كل مسلم 

الــعــمــلــيــة الـــيـــوم الـــى ســيــاســة تــقــوم عــلــى االبـــتـــزاز 

الباهظة بدون  الرسوم  والتجارة من خالل فرض 

مـــبـــرر.. وهـــو مـــا يــســهــم فـــي عــرقــلــة كــافــة الــحــجــاج 

واملعتمرين في املواسم املقبلة!! .

◄ أهل قطر يتوقون لعمرة رمضان
وقـــد ارتــبــط أهـــل قــطــر جميعا بــتــأديــة الــعــمــرة في 

الــذي يحل ضيفا على كافة  املبارك  شهر رمضان 

املسلمني في هذه األيام .. 

لها طقوسها  الفترة  هــذه  فــي  العمرة  أن  خاصة 

وذلك  السنة..  بقية شهور  عن  املختلفة  الدينية 

ــي الـــنـــفـــوس  ــة عــظــيــمــة فــ ــزلـ ــنـ ــن مـ ــان مــ ــا لـــرمـــضـ ملــ

تــجــعــل الــجــمــيــع أكــثــر ارتــبــاطــًا بــالــعــمــرة مـــن أي 

الكثير عن مدى االستغراب  وقت آخر.. ويتحدث 

مــــن عــــدم فـــتـــح األبـــــــواب لــلــمــعــتــمــريــن الــقــطــريــني 

الشهر  في هذا  املكرمة  مكة  إلى  ورفض دخولهم 

الفضيل. 

القطريون كلهم شوق 
إلى زيارة البيت الحرام 

واملسجد النبوي

مماطلة الحكومة السعودية 
أظهرت نواياها السيئة التي 

ال تخفى على أحد

عام على حرمان القطريني من «عمرة رمضان»!
ال لتسييس الحج والعمرة   

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
العمرة  تــأديــة  القطريني مــن  سيناريو منع 

في رمضان ينم عن "الفجور في الخصومة 

وتــســيــيــس الــشــعــائــر الــديــنــيــة" دون الــنــظــر 

إلـــى الــجــانــب اإلنــســانــي الــــذي يــربــط بيننا 

فــــي هــــذه الــــحــــيــــاة.. هــــذا مــــن نـــاحـــيـــة.. ومـــن 

ناحية أخرى فان إعالم دول الحصار ساهم 

ة للحجاج  أيضا مساهمة كبيرة في اإلساء

الــقــطــريــني بــطــريــقــة مسيسة ال  واملــعــتــمــريــن 

تخفى على أحد.
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