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إلى الملك عبداهلل الثاني
محمد صالح المسفر

يـعـيــش األردن الـشـقـيــق ف ــي دائ ـ ــرة حــرجــة،
ت ـح ـيــط ب ــه م ــن ك ــل الـ ـجـ ـه ــات ،ت ـت ــرب ــص ب ــه،
ب ـف ــرض ق ـضــايــا ع ـل ـيــه أن ي ــؤدي ـه ــا لـصــالــح
بعضهم ،وإن لم يفعل ،فإنهم ينوون العمل
إلض ـعــافــة وك ـس ــر شــوك ـتــه .وفـ ــات عـنـهــم أن
الجسد األردنــي العربي يستعصي على كل
من أراد ،أو يريد ،إخضاعه ،أو املس بكرامته.
الـشـعــب األردنـ ــي عــريــق ال يقبل الـضـيــم وال
املـهــانــة ،ال يقبل كـســر كــرامـتــه وكـبــريــائــه ،ال
يقبل أبدا ْ
النيل من سيد األردن ،سليل بيت
النبوة ،امللك عبد الله الثاني بن الحسني.
 ..نعم األردن الشقيق في حاجة إلى إخوانه
وأشـقــائــه ،كما هــم فــي حاجته عند اشـتــداد
أزماتهم ،وكــم أعطى من دمــاء أبنائه لحفظ
عرش ،أو هيبة نظام يترنح ،وما برح يعطي
عندما ّ
تحدق بهم املصائب ،فماذا جنى هذا
الشعب األبي الوفي من أشقاء له حباهم الله
بثروة ،يبعثرونها في العالم ،من أجل ْ
النيل
ٍ
مــن دول ــةٍ شقيقة وتـشــويــه سمعتها ،وهــي
أقرب إليهم من األردن الذي لم ينل من هؤالء
سوى الوعود غير الصادقة.
سـمـعــت وق ـ ــرأت ف ــي وس ــائ ــل إعـ ــام أن املـلــك
قــال ألقــرب مساعديه :علينا أن نعتمد على

أنـفـسـنــا ،علينا أال نـتــرقــب مـطــر خـيــر يأتي
إلينا من غير الله ...وذلك هو قول الحق.
()2
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،ي ــا اب ــن بـيــت بـنــي هــاشــم،
يترنح ،وتعصف بــه الـعــواصــف مــن داخـلــه،
وت ـتــربــص ب ــه ال ـق ــوى م ــن خ ــارج ــه ،وبـعــض
قـ ــادتـ ــه فـ ــي غ ـي ـهــم ي ـع ـم ـه ــون .غ ـ ــاب ال ـع ـق ــل،
وانعدمت الحكمة عند كبارهم ،واستشرس
شبابهم ،وكأنهم يحكمون العالم بما أتاهم
ٌ
الـلــه مــن خـيــر وف ـيــر .اجـتـهــد عـقــل مــن عقول
ال ـخ ـل ـي ــج ،وص ــاح ــب ح ـك ـم ــة ،اك ـت ـس ـب ـهــا مــن
ت ـجــارب ال ــزم ــان ،هــو أم ـيــر ال ـكــويــت ،الشيخ
صـبــاح األح ـمــد الـصـبــاح .اجـتـهــد مــن أجــل
إي ـ ـجـ ــاد س ـب ـي ــل لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن األزمـ ـ ـ ــة ال ـتــي
تعتصر هذا الخليج ،تحت ادعاءات باطلةٍ ،
ال يستطيعون إثباتها .قالوا إن قطر تتدخل
فــي ال ـشــؤون الــداخـلـيــة ل ـلــدول ،وقــالــوا إنها
تمول اإلرهاب ،وتأوي إرهابيني ،وغير ذلك،
فقيل لهم :هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني.
عندهاّ ،
قدموا ملفًا يحتوي على «تغريدات»
تـــ ّ
ـرددت ف ــي وس ــائ ــل االتـ ـص ــال االج ـت ـمــاعــي
(تــوي ـتــر) ،ال يـمـكــن االس ـت ـنــاد إلـيـهــا إلثـبــات
قضيةٍ بحجم القضية املطروحة اليوم على
الـســاحــة الـخـلـيـجـيــة .قـيــل ل ـهــم ،فــي عــواصــم
الـغــرب مــن قـيــادات عالية املستوى :ال ترقى

ادع ــاءات ـك ــم إل ــى امل ـس ـتــوى ال ـ ــذي تـفــرضــون
ع ـلــى شـقـيـقـتـكــم ال ـح ـصــار وق ـطــع ال ـعــاقــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة .إن ـكــم تـ ـ ـ ّ
ـرددون كــامــا عــامــا،
وهذا غير مقبول في العالقات الدولية .قطر
تــدعــوكــم إل ــى الـ ـح ــوار وج ـهــا ل ــوج ــه ،وأن ـتــم
تمتنعون.
وكـ ـ ــان أجـ ـ ـ ّـد قـ ـ ــول ،ف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ل ــوزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ،ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون،
الذي زار املنطقة هذا األسبوع :موقف دولة
قـطــر مــن األزمـ ــة الــراه ـنــة واض ــح ومـنـطـقــي..
واألط ــراف األخ ــرى ليست راغـبــة فــي الحوار
مــع قـطــر .وكـتــب فــي صحافتهم ،عــن الــوزيــر
تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،إن م ـي ــول ــه قـ ـط ــري ــة ،وال يـعـبــر
ع ــن سـيــاســة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة،
وإن راس ــم الـسـيــاســة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة
هــو الــرئـيــس دونــالــد ت ــرام ــب ..أال يعبر هــذا
عــن جهل القائلني؟ يجب أن يعلم الـقــوم أن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة دول ـ ــة م ــؤس ـس ــات ،وكــل
محاسب ّ
ٌ
عما يقول وما يفعل.
مسؤول فيها
()3
يعيش مجلس التعاون الخليجي في أسوأ
ّ
تصدع من
مراحله السياسية منذ تأسيسه..
الداخل ،بعثرة أموال طائلة على كل الصعد،
باحث عن مال ،وكان له منصب
لتجنيد كل
ٍ
رفـ ـي ــع ف ــي بـ ـ ـ ــاده ،وانـ ـتـ ـه ــت واليـ ـت ــه إلل ـق ــاء
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أعلم حال األردن
ولكن الكرامة قبل
لقمة الخبز

محاضرة هنا أو هـنــاك ،أو صحفي يبحث
عن تعظيم دخله من كتابة مقالة في صحيفة
مرموقة .والغرض من ذلك كله تأليب الرأي
العام الدولي على قطر ،وتشويه سمعتها،
بأنها ممولة لإلرهاب ،وهذه حجة من يريد
إثارة الفتنة بني قطر ودول العالم.
دول ال
ـى
ـ
ل
م ــارس ــوا كــل أنـ ــواع ال ـض ـغــوط عـ
ٍ
ح ــول لـهــا وال ق ــوة ،لـكــي تـنـضــم إلـيـهــم في
م ـع ــادات ـه ــم ق ـط ــر ،م ـثــل ال ـح ـكــومــة الـيـمـنـيــة
املقيمة خارج حدود بلدها ،وتتلقى قوتها
الـيــومــي مـمــا ي ـجــودون بــه عـلــى أعضائها،
ودولــة خليفة حفتر في شرق ليبيا ،والتي
ال اعـ ـت ــراف دولـ ـي ــا ،وال عــرب ـيــا ب ـه ــا .وقــس
على ذلــك .وقــد يتساءل بعضهم :ملــاذا هذه
الضجة الكبرى ضد قطر؟ بكل ّ
تجرد أجيب:
إنه حقد وحسد وغيرة مما تفعل قطر على
الساحة الدولية ،وهي التي لم تكن منافسة

لهم ،بل من حقهم أن يفعلوا أكثر مما تفعل،
وسيجدون التأييد من القيادة السياسية
القطرية بال جدال.
()4
بـعــد ه ــذه املـقــدمــة عــن ح ــال الـخـلـيــج ال ـيــوم،
أتـ ــوجـ ــه إل ـ ـيـ ــك ،يـ ــا ص ــاح ــب الـ ـج ــال ــة ،امل ـلــك
الهاشمي القرشي ،عبدالله الثاني ،منبها أن
هناك «طبخة سياسية خليجية» ،يعد لها
كي ترى النور في األسابيع املقبلة ،واألردن
الشقيق قد يكون من بني املدعوين لالنضمام
إلــى «هيئة الـطـبـخــة» .. .وهـنــا أنــاشــدكــم ،يا
صاحب الجاللة ،أن ال تستجيبوا ألي دعوة
تتشكل بغرض ْ
النيل من دولة قطر ،ألن ذلك
ُ
سيلحق بأهلنا في األردن أضــرارا جسيمة.
وأنـ ـبـ ـهـ ـك ــم إلـ ـ ــى أن ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
الـخـلـيـجـيــة ال ي ـط ــول ب ـهــا ال ــزم ــن ،وس ــرع ــان
م ــا ي ـع ــودون إل ــى طبيعتهم ويـتـصــالـحــون،
ويعانقون بعضهم بعضا ،والخاسر الوحيد
تحالف ُيلحق أضرارا
هو من ينضم إلى أي
ٍ
بأي طرف .دور األردن الشقيق إما أن يناصر
الحق ،ويقف إلى جانب املظلوم ،أو يقف على
الحياد في هذه الحالة ،وسينال احترام الكل.
آخــر الـقــول :أعلم حــال األردن ،ولكن الكرامة
قبل لقمة الخبز.
(كاتب وأستاذ جامعي قطري)
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