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ماينشر على هذه الصفحات 
يعبر  عن رأي كاتبه.. واليعبر عن رأي الجريدة

 رحت أستفسر من عقلي وهل يدرك عقلي 
محنة الكون التي استعصت على العالم قبلي 

أألجل الكون أسعى أنا أم يسعى ألجلي؟
وإذا كان لكل فيه حق... أين حقي؟!

فأجاب العقل في لهجة شكاك محاذر 
أنا في رأسك محفوف بأنواع املخاطر 
تطلب العدل وقانون بني جنسك جائر

للشاعر  الشعرية  األبــيــات  تلك  ــذاكــرة  ال مــن  استدعيت 
السياسي  الــزلــزال  العلوم، ونحن نعيش  العراقي بحر 
ــزه الـــيـــوم الــجــزيــرة  ــركـ ــعــربــي ومـ ــذي يــهــز مــشــرقــنــا ال ــ ال
العربية، إنه زلزال سياسي تتتابع موجاته انطالقا من 
وإلـــى كل  والــيــمــن  لــبــنــان وفلسطني  إلــى  لتصل  الخليج 
زاوية في هذا املشرق العربي. والحق أن هذه املنطقة من 
العالم لم تمر عبر التاريخ الطويل بمثل ما تمر به اليوم 
مــن أزمـــات خــرجــت عــن املــألــوف، أنــهــا طــالــت األعـــراض، 
األســفــل من  الـــدرك  إلــى  الغنائي  الفن  وانــحــدر مستوى 
والنبطي على  املقفى  العربي  الشعر  االنحطاط، وكذلك 
حد سواء، وحتى النخب الجامعية في تلك الدول الذين 
يــتــســابــقــون عــلــى شــاشــات الــتــلــفــاز لــيــحــطــون مــن قــدر 
الخليجية مرضاة  بلداننا  السياسية في  النخب  بعض 
الذين  الدين اإلسالمي  بطانته، وحتى فقهاء  أو  لحاكم 
الكريم خشية  الــقــرآن  يتلون  الــدمــوع عندما  نــذرف  كنا 
لـــم يــخــشــوا رب الــعــاملــني في  مـــن رب الــعــاملــني إال أنــهــم 
مــواقــفــهــم مــمــا يــجــري مـــن بــطــش وإرهـــــاب ومـــصـــادرة 
يعتبروا من  لــم  أنهم  ظــاملــة،  واعــتــقــاالت ومحاكم  أمـــوال 
الله  التي وردت في كتاب  واألمــثــال  الكريم  الــقــرآن  عبر 
الـــفـــرقـــان. قـــيـــادات ســيــاســيــة عــالــيــة املــســتــوى فـــي هــذا 
الخليج راحت تبذل املال الوفير عبر العالم على السفهاء 
واملرتزقة من أصحاب القلم وتجار األزمات ليحطوا من 
األســـاس شريكتهم في  فــي  هــي  دولـــة خليجية  مــكــانــة 
أنفقوا  إنهم  والــتــاريــخ،  الجغرافيا  والــشــر بحكم  الخير 
ــــة قــطــر عبر  أمــــواال طــائــلــة مــن أجـــل تــشــويــه ســمــعــة دول
الــعــالــم، واملـــســـاس بــالــنــظــام املــالــي الــقــطــري بــاســتــخــدام 
املالية  بالسندات واألسهم واملشتقات  التالعب  أساليب 
ــبــنــوك (بــنــك هــافــيــالنــد) لــيــضــع خطته  وحـــــددوا أحـــد ال
بالتعاون  النقدية  االحــتــيــاطــات  الشيطانية الســتــنــزاف 

القيادة  الله عز وجــل مع حكمة  لكن  الحصار  مع دول 
القطرية كل في مجال اختصاصه أفشلوا ذلك األسلوب 

الحقود.  الشيطاني 
�

عــداء شخصي وليس  الــعــداء مع قطر  أن  كتبت سابقا 
اخــتــالف عــلــى الــقــيــم واملــفــاهــيــم، أنـــه خـــالف عــلــى الـــدور 
ــــذي تــؤديــه قــطــر عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة والــعــربــيــة، أن  ال
فإذا  اإلرهــاب،  أن قطر تؤيد  أجل  ليس من  لقطر  العداء 
كانت عمليات إسقاط معمر القذافي إرهابا فكل الدول 
الخليجية عدا عمان، مشتركة في تلك العملية مع حلف 
الشعبية على  الثورة  إمــداد ومناصرة  وإذا كان  الناتو، 
بشار األسد إرهابا فكلهم كانوا أطرافا في تلك العملية 
فــلــمــاذا تستهدف قطر  أيــضــا،  واألمــريــكــان والــغــربــيــني 
إذا كانت قطر متهمة  التهم وهــم شركاء معها؟.  بهذه 
البرملان  أعضاء في  فإنهم  املسلمني  اإلخــوان  بمساعدة 
الكويتي والبحريني ومدارس وجامعات السعودية تعج 

بهم ولو تحت مسميات مختلفة.
�

انعقاد دورة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022 
الخليجية  الــدول  اإلمـــارات وبعض  يشكل إلخواننا في 
وقــيــاداتــهــا حملة  حساسية مرهفة، وشــنــوا على قطر 
العاملي، رغم  املونديال  الفوز باستضافة  اتهامات حول 
أن قطر أعلنت أن الفوز بتنظيم هذه املظاهرة الرياضية 
الــدولــيــة هــو مــكــســب للخليج والــعــرب عــامــة، عــلــمــا بــأن 
مصر حاولت استضافة هذه املناسبة ولم توفق وكذلك 
أن  الــدولــيــة يجب  الفعالية  بهذه  فــوز قطر  املــغــرب، ففي 
بكل  يعملون  إنهم  الخليج.  لنا جميعا في  تكون فرحة 
مــن قطر وقد  الــعــالــم  كــأس  تنظيم بطولة  النــتــزاع  جهد 
عبر بعض رجــال السلطة في اإلمــارات بأن «على قطر 
التنازل عن تنظيم بطولة  أرادت رفع الحصار عنها  إذا 
ــاذا يــضــر هــذه  ــقــدم» يــا لــلــهــول!! مـ كـــأس الــعــالــم لــكــرة ال
الــــدول إذا نــظــمــت دولـــة قــطــر بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة 

القدم؟!
�

تــنــظــم دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة دورة مــعــرض 
(إكسبو) في عام 2020 في دبي. هذا املعرض يقام كل 

خمس سنوات في دولة من دول العالم ويستمر 6 أشهر 
فترة  الــزوار من دول مختلفة طيلة  ويستقطب ماليني 
الــبــرازيــل وروســيــا وتركيا  دبــي على  تفوقت  انــعــقــاده، 
املشروع، وهنينا  التصويت الستضافة هذا  في عملية 
لإلمارات  الــذي سيجلب  النجاح  بهذا  اإلمــارات  وباركنا 
لــم يــخــرج مــن قطر أي كلمة تتهم  ــــدوالرات.  الـ مــلــيــارات 
فيها اإلمارات بأنها دفعت رشاوى ووعود باستثمارات 
التي سوف تصوت لصلح اإلمـــارات، لم نكن  الــدول  في 
إكسبوا  اإلمــارات الستضافة  أهلنا في  نرغب منافسة 
ونحن لدينا القدرة والخبرة لتنظيم مثل هذه الفعاليات 
الضخمة، لقد آثرت قطر على نفسها لصالح اإلمارات، 

فلماذا هذا الحقد علينا منهم والغيرة منا؟
²

الدولية  الساحة  لعبنا في قطر دورا سياسيا على  إذا   
ــنـــا ال نــهــدف  وحــقــقــنــا نــجــاحــا فـــي كـــل مــســاعــيــنــا ألنـ
لتحقيق مصالح ذاتية وأشاد الخلق بنا وبجهودنا فال 
يعني ذلك أننا نعادي من يريد أن يؤدي دورا يحقق به 
الحصار  الدولية. مجموعة دول  الساحة  ما يشاء على 
الداخلية،  التدخل في شؤونهم  بعدم  ينادون  على قطر 
الداخلية  فــي شــؤون قطر  يــصــرون على تدخلهم  وهــم 
(إغالق محطة الجزيرة، عدم التواصل مع أي طرف من 
أطراف املجتمع الدولي إال بموافقتهم، استرضاء القيادة 
املــطــالــب وما  االنــقــالبــيــة فــي مــصــر، كــل تلك  العسكرية 
شابهها تدخل في شؤون الداخلية للدول األخرى. وهذا 
السلوك لن تقبل به قطر وغيرها من الدول التي تحترم 

سيادة الدول األعضاء في منظمات املجتمع الدولي.
 آخر القول: عقلي لم يدرك محنة الكون الخليجي ألنها 
لكنه  إن عقلي في رأســي  قبلي.  العالم  استعصت على 
ــــران من  مــحــفــوف بــمــخــاطــر كــارثــيــة. يـــريـــدون قــتــال إيـ
لبنان، وهي أقرب لهم من لبنان، فلماذا ال نسترد الجزر 
املحتلة، وجحافل الجيش املصري يحيط بنا في الخليج 
بــدال مــن إســرائــيــل، ملــاذا عجزنا فــي اليمن عــن تحقيق 
النصر لصالح الشرعية التي يحاربون اليوم باسمها؟! 
أسئلة كثيرة تدور في عقلي وال أجد لها جوابا، إال أننا 
نتعرض لحسد وحقد وغيرة ووشايات وأكاذيب، لكن 

النصر من عند الله على من عادنا قريب. 

د . محمد صالح المسفر من القلب

كاتب قطري

ملاذا هذا العداء الظالم لقطر

الخالصة  التهنئة  لتقديم  الفرصة  البداية هذه  أغتنم في 
الــشــورى  فــي مجلس  أعــضــاء  تعيينكم  بمناسبة  لــكــم 
متمنيا لكم التوفيق في خدمة الوطن ، وكمواطن أتمنى 
تــم اختياركم  لــديــكــم. لقد   

ً
قــبــوال أن تجد رســالــتــي هــذه 

أعـــضـــاًء فــي مــجــلــس الـــشـــورى فــي وقـــت بــالــغ األهــمــيــة، 
فقطر تحت الحصار، ووعي املواطنني القطريني بسببه 
ازداد نضًجا، وقد  العام،  بالشأن  ا واهتماًما 

ً
ازداد عمق

جــئــتــم كــجــزء مــن الــتــغــيــيــر، وقـــد كـــان الــشــعــب يــأمــل أن 
ينتخب ممثليه، فال تخيبوا أمله فيكم، فعضويتكم في 
ا. أنه 

ً
املجلس ليست فخرية ووجودكم فيه ليس تشريف

ا للنظام 
ً
ورغم تواضع صالحيات مجلس الشورى وفق

وحظ أيًضا بأن املجلس 
ُ
األساسي املؤقت املعدل إال أنه ل

فيما سبق كان يقف عند الحد األدنى منها.  ففي مجال 
القوانني  لكم اختصاص مناقشة مشروعات  التشريع، 
آلية تمكنكم من  التوصيات بشأنها، واملناقشة  وتقديم 
القانون، والكشف عما قد يعتريه من  مراجعة مشروع 
الداخلية ملجلس  الالئحة  ثغرات، وقد نصت  أو  نواقص 
القوانني من  تتم مناقشة مشروعات  أن  الشورى على 
خالل مداولة عامة ذات مراحل ومداولة أخرى تفصيلية 
بها جميع أعضاء  مــادة يشترك  مــادة  املــواد  فــي  تنظر 
املجلس، غير أن ما كان يحصل هو افتقار االجتماعات 
واملـــداوالت  اإلجـــراءات  واملناقشة فتختزل  الحيوية  إلــى 
التفصيلية في جلسة واحدة قد ال تستغرق في أفضل 
املــشــروع  بقبول  بالتوصية  دقــائــق، تختم   10 األحـــوال 
كما رفع إلى املجلس من الحكومة ابتداًء.  ولعل السبب 
فــي ذلـــك هــو عـــدم الــتــحــضــيــر لــالجــتــمــاع وعــــدم دراســـة 
األعــضــاء ملــشــروع الــقــانــون وعـــدم قـــراءة تــقــريــر اللجنة 
يقول  ملــن  ليست هناك حجة  آخــر،  بشأنه، ومــن جانب 
بأن ما يملكه املجلس بشأن مشروع القانون هو مجرد 
توصيات غير ملزمة، ذلك أن إدارة التشريع في األمانة 
بــأي توصية موضوعية  الـــوزراء ترحب  العامة ملجلس 
الطلب  األهمية، ويمكنكم  إليها بعني  إليها وتنظر  ترفع 
مــن األمــانــة الــعــامــة ملجلس الــــوزراء فــي حـــال عـــدم أخــذ 

لــذلــك. وهــذا  املــبــررة  األســبــاب  الكشف عــن  مالحظاتكم 
وإن كان النظام األساسي املؤقت املعدل لم يمنح أعضاء 
أنــه منحهم  الــقــوانــني، إال  اقــتــراح  الــشــورى حــق  مجلس 
حق إبداء الرغبات، وهو منفذ يمكن الدخول من خالله، 
الثقافي  واملجال  االجتماعي  املجال  قوانني في  القتراح 
الرغبات  إبـــداء  للمجلس حــق  الداخلية  الــالئــحــة  لتقييد 
فــيــهــمــا.  أمـــا فـــي املـــجـــال الــســيــاســي، فــقــد مــنــح الــنــظــام 
الــشــورى اختصاص  املــعــدل ملجلس  املــؤقــت  األســاســي 
مناقشة «السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية 
الحكومة».  التي تعرضها عليه  واإلداريــة  واالقتصادية 
وفي الواقع العملي لم أجد في محاضر مجلس الشورى 
قــيــام الــحــكــومــة بــعــرض الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة على 
املــجــلــس ملــنــاقــشــتــهــا. ووفــــق عــلــمــي لـــم يــطــلــب املــجــلــس 
ــذا وإن  ــن الــحــكــومــة عــرضــهــا عــلــيــه، هــ فــيــمــا مــضــى مـ
إال  للحكومة،  األمــر جوازًيا  املــادة تجعل  كانت صياغة 
أنــنــي ال أرى أن املـــشـــرع نـــص عــلــى هـــذا االخــتــصــاص 
ــًوا أو لــتــزيــني الــنــظــام األســـاســـي بــصــالحــيــات غير  ــغـ لـ
أن  يمانع  لن  الـــوزراء  أن مجلس  للتطبيق، وثقتي  قابلة 
يعرض السياسة العامة للدولة على مجلس الشورى إن 
النظام األساسي  آخــر، منح  ذلــك. ومن جانب  طلب منه 
ملــجــلــس الـــشـــورى صــالحــيــة طــلــب الــبــيــانــات والــتــقــاريــر 
الداخلة فــي اختصاصه من  الــشــؤون  فــي أي شــأن مــن 
بالسياسة  املتصلة  للمسائل  بالنسبة  الـــوزراء  مجلس 
التي  العامة للحكومة، ومن كل وزير بالنسبة للمسائل 
تدخل في اختصاص وزارته.  وهي صالحية لم نالحظ 
األول كونها  مــن جانبني  أهمية  ذات  استعمالها. وهــي 
والثاني  املعلومة من مصدرها،  للحصول على  وسيلة 
الحكومة  كونها قد تحقق رقابة غير مباشرة ألعمال 
والوزراء.  وفي املسار ذاته منح النظام األساسي املؤقت 
املــعــدل أعــضــاء مــجــلــس الــشــورى حــق تــوجــيــه األســئــلــة 
لـــلـــوزراء وبــمــوجــبــه يــمــكــن تــوجــيــه ســــؤال مــكــتــوب إلــى 
الوزير املختص بقصد استيضاح أمر معني من األمور 
املطروحة على املجلس ويدخل في نطاق اختصاصاته. 

الداخلية للمجلس نصت على  الالئحة  ويالحظ رغم أن 
أن يــخــصــص نــصــف ســاعــة لــألســئــلــة واإلجـــابـــة عليها 
الواقع  في كل جلسة، غير أن هذا األمــر لم يحصل في 
أنــه رغم  لوحظ  لتفعيله. كما  إذن فرصة  العملي. فهو 
ــعـــدل نـــص عــلــى حـــق كل  الـــنـــظـــام األســـاســـي املـــؤقـــت املـ
عــضــو مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى أن يــتــنــافــس مع 
الــشــورى وعــلــى منصب  اآلخــريــن على رئــاســة مجلس 
املنافسة  هــذه  لــم نشهد  واقــعــًيــا  أننا  إال  الــرئــيــس،  نائب 
الــشــورى فــي عــام 1972، حيث  إال عــنــد نــشــأة مجلس 
مــايــو 1972   1 فــي  األول  االجــتــمــاع  لنا محضر  كشف 
أن ثالثة أعضاء رشحوا أنفسهم لرئاسة املجلس، وأن 
العزيز  للمرحوم عبد  ا 

ً
االقتراع جاءت 11 صوت نتيجة 

للمرحوم علي بن خليفة  الغانم، و8 أصــوات  بن خالد 
ا واحًدا للمرحوم علي بن محمد البادي، 

ً
الهتمي، وصوت

العزيز بن خالد  املرحوم عبد  املجلس  انتخب  وبالتالي 
الغانم رئيًسا له باالقتراع السري واألغلبية النسبية. 

ومــــن االخـــتـــصـــاصـــات أيـــًضـــا، قــــرر الــنــظــام األســـاســـي 
املؤقت املعدل ملجلس الشورى في حال صدور املراسيم 
بقوانني في فترة غيبة املجلس وعدم انعقاده أن تعرض 
بقوانني وتتم استشارته بشأنها،  املراسيم  هــذه  عليه 
إذا  إال  استثنائي ال يصدر  بقانون تشريع  واملــرســوم 
التأخير، فاسألوا  تحققت حالة استثنائية ال تحتمل 
ــداره،  ــوزراء عــن مـــبـــررات إصــ ــ األمـــانـــة الــعــامــة ملــجــلــس الـ
فُيفعل بالتالي وبشكل غير مباشر الرقابة على إصدار 

هذا التشريع االستثنائي. 
وأخـــيـــًرا اعــلــمــوا أخــوتــي وأخـــواتـــي أن جــو هـــذا املجلس 
العميق فال تخدركم كلمات سلبية  النوم  يساعد على 
الالمباالة  إليكم عدوى  تنتقل  تستهجن حماسكم، وال 
من بعض الزمالء. وافتحوا الشبابيك واألبواب ليتجدد 
الشورى  الهواء فتنتعش صــدوركــم، فجلسات مجلس 
أن يروا  ليست سرية بل هي علنية واملوطنون يريدون 
والله  املــجــاالت،  فــي شتى  أفعالكم ويسمعوا أصواتكم 

من وراء القصد.
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