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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 قبل كــل قــول أتــقــدم الســـرة تحرير صحيفة 

� القطرية بأحر التهاني بحلول العام 

ــبـــرهـــم إلـــــى الـــقـــارئ  املــــيــــالدي الـــجـــديـــد، وعـ

العزيز لهذه الصحيفة الحرة.

¨

نــعــم بــعــدد أحــــرف الــكــلــمــة وأكـــثـــر، ال صـــوت يعلو 
عــنــدنــا عــلــى صـــوت مــقــاومــة الــحــصــار وتفكيكه 
بكل السبل.. ندخل العام الجديد وكلنا يد ولسان 
وقرار وعزم وتصميم وقلم واحد موحد من أجل 
إفــشــال الــحــصــار عــلــى قــطــر وتــحــطــيــم معنويات 
النصف عقل  لــه مــن إعــالمــّي  فــارضــيــه واملطبلني 
التلفزيونية  بــان مقاالتهم ومحاوراتهم  الواهمني 
ونعوتهم قطر بما ال تستحق شيء سيؤثر فينا، 
كلها أمـــور لــن تــفــت مــن ســواعــدنــا ولـــن تصرفنا 
النهوض ببلدنا اقتصاديا وسياسيا وعلميا  عن 
وطبيا ورياضيا وزراعــيــا وتوسعا على املسرح 
الـــدولـــي، نــحــن ســـائـــرون، بــخــطــوات ســريــعــة نحو 
املــجــد، تــقــودنــا نــحــو مــعــراج التنمية الــشــامــلــة في 
كل مناحيها قيادة سياسية شابة واعية عاقلة ال 
يفت في عزمها تهديد باستخدام القوة أو تشديد 
أفواه  النابية من  الكلمات  أو اطــالق  طوق الحصار 
رائحتها تزكم األنوف ووجوه كالحة املنظر تظهر 
مــن وقــت الــى آخــر على شــاشــات تلفزة الخبائث، 
أن يطلق على دولـــة خليجية  الــحــقــارة بمكان  مــن 
الدولة املجاورة كل  الخليجيني اسم  من شركائها 
مــا جــاء مكان الســم قطر، أو كلمة دولــة أو فريق 
متعدد الجنسيات. لقد وصل االنحطاط السياسي 
في هذه الــدول (دول الحصار) إلى أدنــى درجاته. 
هــل يــرضــى حــكــام دول الــحــصــار بــاالنــحــدار الــى 
اذا كانوا  السياسي؟  هــذا املستوى من االنحطاط 
راضـــني بــهــذا الــســلــوك وهـــذا االداء فــال بــد لنا من 
إعادة النظر في استخدام كلمة " سمو " فالن بن 
فــالن، النــه لم يعد صاحب سمو إذا قبل ما يقال 
ــيـــادات ســيــاســيــة قــطــريــة.  عــن شــعــب وحــكــومــة وقـ
إلى ذلك املستوى، ألن  النزول  والكاتب يترفع عن 
أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
حذر ومنع كتاب قطر من االنزالق إلى الطريق الذي 

انزلقت فيه نخب دول الحصار.
ª

صحيح، ال صوت يعلو على صوت رفع الحصار، 
لكن هناك قضايا ذات عالقة بما يجري في املنطقة 

كــلــهــا، لــقــد أبــــرز إعــالمــيــو األزمــــــات فـــي صحافة 
الــســلــبــيــة عـــن فلسطني  الــحــصــار مــواقــفــهــم  دول 
اعــتــقــادي خاطئا، إنهم  يــكــون  أن  وأعتقد واتمنى 
الحاكم الن تلك االسماء  يعبرون عن وجهة نظر 
مشمولة برعاية مسؤولني كبار، وهذه آراؤهم في 
املــعــراج.. يقولون  فلسطني وقــدس األقـــداس أرض 
القضية، واصبحت شرعية  الــقــدس هــي  لــم تعد   "
مزيفة لتحركات البعض، وآخــر، قــال: أنا ال أحمل 
لــلــيــهــود أي كــراهــيــة، وال أشــعــر بـــاي تــعــاطــف مع 
ــال: قضية فلسطني  قـ الــشــيــخ  الفلسطينيني، وآل 
للجهاد  يــدعــو  مـــن  أتـــاكـــم  لــيــســت قــضــيــتــنــا، وإذا 
اليهود  القرني  أحــمــد  فابصقوا فــي وجــهــه، وقـــال 
يكنون لنا االحــتــرام، وأدعــو امللك سلمان إلى فتح 
ســفــارة وتــمــثــيــل دبــلــومــاســي مــع اســرائــيــل، ونــاح 
يا نتنياهو حتى ترضى  العتبى  "لــك  بالقول  آخــر 
علينا "، وهناك أقوال لم نأت عليها، ونذّكر هؤالء 
ومن يعّبرون عن آرائهم بمواقف امللك عبد العزيز 
آل ســـعـــود رحـــمـــه الـــلـــه نــحــو فــلــســطــني والـــقـــدس، 
كــمــا نـــذكـــرهـــم بــتــمــنــيــات املـــلـــك فــيــصــل ان تــكــون 
صالته األخيرة في بيت املقدس، وأن رابطة العالم 
االســـالمـــي ومــنــظــمــة املــؤتــمــر االســـالمـــي أســســت 
سعوديا من أجل القدس، فهل بعنا القدس، ونلنا 
رضى إسرائيل، يا للهول، لكل ما يجري وكل ما 

يقال في هذا الزمان عن فلسطني؟!!
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قــلــق مما  فــي  الــهــاشــمــيــة، تعيش  اململكة األردنـــيـــة 
يــجــري فــي الــشــأن الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عباس 
العب في هذا الشأن ال يؤتمن جانبه، حضر قمة 
الــقــدس وعقله وفــكــره خــارج  اسطنبول مــن أجــل 
بــقــيــادات خليجية تسير نحو  املــؤتــمــر، اجتماعه 
التطبيع مع اسرائيل مشبوهة لعله اتفق معهم على 
للقدس خاصة وفلسطني  صفقة معينة بالنسبة 
عـــامـــة، هـــذا الــتــكــتــم الــعــبــاســي عـــن مــحــادثــاتــه في 
الــقــلــق عند  يــثــيــر  عــواصــم خليجية مــن شــأنــه أن 
يــدرك  أن  السياسية األردنـــيـــة، لكن يجب  الــقــيــادة 
الجميع أن األردن رقم صعب ال يقبل القسمة في 
أوراق  ــادر عــلــى خــلــط  قـ ــه  الفلسطيني، وأنـ الــشــأن 
اللعبة السياسية مما يستحيل على أي العب آخر 
أن يحقق اي نجاح. القدس مرجعيتها هاشمية ال 
تقبل املساومة أو النقاش. إن ما قاله وكتبه كتاب 
الثانية مــن هذا  الــفــقــرة  فــي  اليهم  املــشــار  السلطة 

املقال وما يخفيه محمود عباس في اتصاالته عن 
الــى ذلــك تصريح وزيــر  الشقيق، مضافا  األردن 
العالقة باسرائيل ال شك  البحرين عــن  خارجية 
الفلسطيني  بانه يبعث على قلق األردن والشعب 

عامة.
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في األيــام املاضية تناقلت وسائل االعــالم واعالم 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي خـــبـــرا مــــــؤداه أن مـــؤامـــرة 
لــالطــاحــة بــمــلــك األردن عــبــدالــلــه بـــن الــحــســني قد 
امللك الحالة  الــذي استدعى  األمــر  أمــرهــا،  انفضح 
ثـــالثـــة أمــــــراء وعـــــدد مـــن ضـــبـــاط االمـــــن والــجــيــش 
اتــصــاالت مع قيادات  املتآمرين لهم  للتقاعد. وان 
خليجية وفلسطينية تعيش قي الخليج. السلطات 

األردنية تنفي ذلك الخبر جملة وتفصيال.
وهــنــا مــفــارقــة تــســتــحــق إمـــعـــان الــنــظــر فــيــهــا، في 
لــلــتــقــاعــد رغــــم شــائــعــات  يـــحـــالـــون  أمــــــراء  األردن 
محاولة االنقالب، في دولة خليجية أمراء يعتقلون 
بتهمة الفساد وشتان بني األمــريــن. ما أريــد قوله 
هنا أن مكان املتآمرين على أي نظام يذهبون الى 
التقاعد،  الــى  السجون واملعتقالت، وليس االحــالــة 
الفاسدين ماليا وذمميا (جمع ذمــة)  وأمــا مكان 
النزيه املستقل، وفــي هذا  القضاء  فهي ســاحــات 
الجبهة األردنــيــة  أن  الخلق  أن يعلم  السياق يجب 
الداخلية حصينة وصلبة صالبة جبال عجلون 
أمــر  الــشــعــب األردنــــــي مــتــرابــط واخـــتـــراقـــه  ورام.. 
ــعــربــي أن  مــســتــحــيــل، وعــلــى أهــلــنــا فـــي الــخــلــيــج ال
بـــاالردن واالبــتــعــاد عن  العبث  أيديهم عــن  يرفعوا 
املساس بأمنه وسالمته وسيادته. من أراد تقديم 
لـــألردن مشروطة بشأن يمس سيادته  مساعدة 
وكبرياءه وكرامته فعليه ان يدرك الحكمة العربية 
"تموت الحرة وال تأكل بثدييها" واألردن ليس للبيع 
وال لإليجار وال يقبل املنة من أحد عليه، انه يؤدي 
لذلك،  الخليج كلما دعــي  أهــل  واجبه تجاه أشقائه 

وهم يعلمون ذلك جيدا.

◄ آخر القول: 

هـــل يــــدرك شــجــعــان الــحــصــار عــلــى قــطــر وغـــزة 
الــتــهــديــد  طـــريـــق  عــــن  األردن  إذالل  ــــة  ــاول ومــــحــ
بــايــقــاف املــســاعــدات املــالــيــة عــنــه أو الــتــحــكــم في 
إرادة  مـــجـــديـــة ألن  غـــيـــر  أمـــــور  ــا  ــهـ أنـ مــســتــقــبــلــة 

تقهر.  الشعوب ال 

كاتب قطري

 ارفعوا أيديكم عن اململكة األردنية الهاشمية 


