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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
ما حــدث باألمس يــدل داللــة واضحة على 
مدى الخبث لدى حكومة ابوظبي املتهورة 
بــالــتــعــاون مــع بــعــض الــجــهــات الــخــارجــيــة 
ــقــــام االول...  املــ فــــي  قـــطـــر  لــــدولــــة  ة  لــــالســــاء
وهو في نفس الوقت يؤكد على اهمية ان 
يتكاتف املجتمع الدولي ملحاربة مثل هذه 
الــظــواهــر غــيــر الــقــانــونــيــة واالخــالقــيــة في 

مجال األمن الرقمي.

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m

 اتضحت الصورة وانكشف ما كان يحاك في الخفاء 
ضد قطر حكومة وشعبًا من قبل حكومة أبوظبي 
وحــلــفــائــهــا األشـــــرار للنيل مــن ســيــادة تــمــيــم املجد 
وقــطــر الــعــزة والــكــرامــة.. واتــضــح أن قــيــادة أبوظبي 
وراء كل الدسائس واملؤامرات التي كانت تمارس في 
الظالم الدامس.. وهي ال تحدث للمرة األولى بل لها 
الكثير من السوابق في القرصنة والتجسس..وما 
ُكشف عنه باألمس يمسك بخيوط اللعبة وتاريخها 

القديم
بــاألمــس كنت اتــحــدث عــن هــذا املــوضــوع الـــذي غدا 
حـــديـــث الـــشـــارعـــني الـــقـــطـــري والــخــلــيــجــي مــــع أحـــد 
الصحفيني في إحــدى الصحف القطرية، وتطرقنا 
الى حيثيات القضية وتاريخها الذي يمتد لسنوات 
مــضــت حــيــث تــعــود جـــذورهـــا الـــى بــعــض االســبــاب 
التي ال تخفى على الجميع وتتعلق بشكل صريح 
بالغيرة مــن نجاح قطر وتفوقها على بعض دول 
الــجــوار وكــســر شوكتها اقــتــصــاديــا وتــنــمــويــا على 
الــدول العاجزة  الساحة العاملية النها اصبحت من 
عن تحقيق ما حققته قطر وتقدمت على اصحاب 
القلوب الــســوداء هـــذه.. ولــهــذا امــتــدت يــد الــغــدر الى 

قطر من قبل هؤالء الجبناء.

◄ ظاهرة التجسس

تعتمد فــي اســاســهــا عــلــى انــتــهــاك الــســيــادة.. وهــي 
قـــذرة تــقــوم عــلــى التنصت عــلــى الحكومات  عملية 
وقياداتها ورمــوزهــا السياسية واالعــالمــيــة بشكل 
خاص والتي تقود املجتمع نحو النجاح.. ولعلها 

وســيــلــة خــســيــســة تــســتــخــدمــهــا بــعــض الـــــدول وقــت 
الحروب واالزمــات السياسية والهزات االقتصادية 
وبخاصة عند التناحر سياسيا.. وكلنا يعلم بان 
الظاهرة كانت منتشرة في وقت الحربني العامليتني 
االولــى والثانية، او في الحروب بني الــدول الكبرى 
اليوم بقيادة روسيا والــواليــات املتحدة واسرائيل 

وكوريا الشمالية والصني وغيرها.
وامتدت الظاهرة اليوم

البلدان العربية ومنها بال شك دول  لتشمل بعض 
ــد دولـــــة قــطــر من  الـــحـــصـــار األربــــــع الـــتـــي تــتــآمــر ضـ
اجـــل تــركــيــعــهــا وفــــرض الــوصــايــة عــلــيــهــا لتحقيق 
بــعــض املــطــامــع واالحــــالم التوسعية بــهــدف ضــرب 
اقــتــصــادهــا.. لكنها  الــداخــلــيــة لها وتــدمــيــر  الجبهة 
فشلت وستفشل اذا حاولت النيل منها عن طريق 
بعض الوسائل الرخيصة مثلما حدث باألمس من 
انكشاف عملية التجسس الواسعة التي تآمرت ضد 
سمو أمير دولة قطر أو من خالل املراقبة والتجسس 
على العديد مــن الشخصيات القطرية مثل بعض 
الحقوقيني والنشطاء واالعالميني البارزين — كما 
الــذيــن تفوقوا فــي االزمــة  التقارير —  ذكــرت بعض 

الخليجية املفتعلة ضد قطر في عام 2017.

واعتقد بأن مثل هذه األعمال الدنيئة
قـــد تـــجـــاوزت كـــل الـــحـــدود مـــن خـــالل تــلــك الــجــريــمــة 
التجسسية التي تقودها ابوظبي واشتملت على 
قــائــمــة طــويــلــة تــقــارب حــوالــي 159 شخصية كانت 
تــحــت املــراقــبــة والــتــجــســس لــصــالــح ابــوظــبــي وضــد 
ــة قــطــر ســمــو الــشــيــخ تميم — حفظه الله  أمــيــر دولـ
— واألمــيــر متعب بــن عبدالعزيز آل سعود وسعد 

الحريري وغيرهم.

نؤمن بأن املؤامرات والدسائس ال 
تنطلق إال من خالل من تربى على 

األخالق الخسيسة والدنيئة

مطلوب تكاتف املجتمع الدولي ملنع 
مثل هذه الظاهرة غير القانونية 

واألخالقية عبر األمن الرقمي

تجسس أبوظبي واملساس بسيادة قطر
لم يكن األول بل له سوابق

د. ربيـعة بن صباح الكـواري


