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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
االستفزازات اإلماراتية تجاه األجواء القطرية 
بداية لسحب املنطقة إلى ما ال يحمد عقباه.. 
وقــــد تــخــطــط اإلمــــــــارات الشـــعـــال الـــحـــرب بــأي 
شكل مــن األشــكــال.. فــالــنــار تــبــدأ بــشــرارة ومن 
ثم تشتعل، ونحن ال نريد ذلك خاصة إذا جاء 
االعتداء من دولة شقيقة، لكن نتمنى أن يأخذ 
القانون الدولي مجراه لحل هذا األمر العارض 
الذي لن يعود بالفائدة على أي من الطرفني في 

حالة تفاقم األزمة املفتعلة.

في كل يوم تتمادى دولة االمارات في استفزازاتها الجوية 
وتحرشاتها المتكررة بالمجال الجوي لدولة قطر.. وتستمر 
بشكل صارخ يقوم على التصرف الصبياني الثارة قطر 
عسكريا للرد عليها.. ومن ثم تتحقق النوايا السيئة لها 
والتي تهدف الى تحقيقها بغية جر المنطقة إلى الغليان 
والحرب التي ال نريدها وال نتمنى أن تشعلها دولة جارة 

وشقيقة ضد دولة مسالمة مع الجميع.
D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

 يستمر سيناريو االستفزاز االماراتي املكشوف 
ضــــد قـــطـــر بــشــكــل عــــــدوانــــــي.. ونـــحـــن بـــدورنـــا 
نــعــلــم أن قـــيـــادتـــنـــا كـــانـــت ومـــــا زالــــــت تــتــحــلــى 
بضبط النفس مع االحتفاظ بالرد نظير هذه 
الــتــحــرشــات الــجــويــة الــتــي لـــن تــفــيــد أي طــرف 

شريك في أزمة الخليج املفتعلة... 
ويبدو أن اإلمارات قد خسرت «معركة الحصار 
املفتعل ضــد قــطــر»  فــبــدأت تبحث عــن خطوة 
أخــرى تقوم على افتعال حجة جــديــدة لتلعب 
بالنار من جديد وال تعلم أن عواقب اللعبة هذه 

ستكون وخيمة عليها بكل تأكيد.

◄ ومن هنا فإن

الغطرسة االماراتية مستمرة في تعديها على 
املــجــال الــجــوي لــقــطــر.. وفــي كــل يــوم تـــزداد في 
ــرار بــســيــادة قــطــر والــتــعــدي على  غــيــهــا لـــالضـ
حــدودهــا بشكل غير مــقــبــول.. وهــو مــا يكشف 
ــة غــيــر أمــيــنــة وغــيــر  ــ لــلــعــالــم أجـــمـــع بــانــهــا دولـ
صادقة في التعامل مع جيرانها.. وهذا يعني 
أن استفزازاتها ستستمر في قادم األيام بشكل 
متعمد ومقصود. اإلمـــارات هزمت في حصار 
قطر املفتعل وأصابتها الخيبة في مخططاتها 
االجــــرامــــيــــة، فـــواجـــهـــت االنـــكـــســـار نــظــيــر هـــذه 

أيــام  الهزيمة النكراء التي تلقتها فــي غضون 
الـــحـــصـــار فـــي يــونــيــو 2017 م، وهــي  مـــن بــــدء 
مــا زالـــت مــع دول الــخــزي والــعــار تشعر بأنها 
ضعيفة وهشة في هذا الصراع الذي اختلقوه 
ملــضــايــقــة قــطــر حــكــومــة وشــعــبــا وفــشــلــوا فيه 

بشكل يجلب لهم الخذالن.

◄ استمرار االستفزاز الجوي مرفوض

ويـــبـــدو أن املـــحـــاوالت الــســابــقــة لــالســتــفــزازات 

ــيـــة مـــا زالــــت تــســيــر فـــي نفس  الــجــويــة االمـــاراتـ
االتــجــاه لجر قطر إلــى الــحــرب والــغــدر بها من 
جــديــد.. وقــطــر كما عــودتــنــا دائــمــا ال تــرد على 
التحرشات الصبيانية التي تختلقها اإلمارات 
فــي هـــذه الـــظـــروف.. بــل كــانــت ومـــا زالــــت تؤيد 
ــى الـــرد  الــــحــــوار فـــي كـــل شــــيء دون الـــلـــجـــوء إلــ
القانون الدولي سيأخذ مجراه  العسكري، الن 
فــي ردعــهــا، كما أن قطر تتقدم بشكواها إلى 
مجلس األمــن اعــتــراضــا على انتهاك أجوائها 
ــكـــل صــــــــارخ وهـــــــو مـــــا يــــخــــالــــف الــــقــــوانــــني  بـــشـ
الجوية املتبعة بني الدول.. وقد تكون العواقب 
ــارات هـــذه املــــرة بــســبــب تــكــرار  ــ ســيــئــة عــلــى اإلمــ
االنتهاكات الجوية لقطر.. وهــو مــا سيكلفها 

الثمن الباهظ تجاه استفزازاتها هذه.

◄ مجلس األمن ال يرحم

وما من شك في أن قرار مجلس األمن سيصدر 
ــدد تـــجـــاه الـــتـــصـــرف اإلمــــاراتــــي  ــحـ فـــي وقـــتـــه املـ
املـــتـــهـــور لــكــونــه مــخــالــفــة صــريــحــة وواضـــحـــة 
تــجــاه الــتــعــدي عــلــى الــحــقــوق الــجــويــة للغير... 
وهــذا بــدوره يكشف ســوء النوايا التي تتمتع 
بها األخــالق االماراتية في تعاملها الوقح مع 
جــيــرانــهــا، حــيــث ال تــلــتــزم بــأيــة قــيــم أو مــبــادئ 

أو قوانني جوية سارية املفعول.. واألمــر يبدو 
بــــان االمــــــــارات تــخــطــط ألمـــــور أكـــبـــر مـــن خــالل 
هــذه القرصنة الجوية بدليل أنها تكرر نفس 
السيناريو في كل يوم ودون مباالة باألعراف 

الجوية؟!!.

◄ همسة

ــة اإلجــــــــراءات  ــافـ قـــطـــر لــــن تــــتــــردد فــــي اتــــخــــاذ كـ
لحماية سيادتها.. فما تسلكه االمـــارات اليوم 

من تهور يهدد استقرار املنطقة. 

 من املخجل أن تتحول اإلمارات 
إلى دولة تستفز جيرانها لجرها 

إلى الهاوية

على املعتدي أن يتعلم من 
الدروس وإال ستكون عواقب 

هذا التهور وخيمة عليه 

اإلمارات تجر املنطقة إلى الحرب باستفزازاتها املتكررة لقطر!
لعب بالنار واختراق جوي لتحويل المنطقة إلى عدم االستقرار


