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إلى الملك سلمان
محمد صالح المسفر

ل ـســت أدري ملـ ــاذا ه ــذه الـحـمـلــة اإلعــام ـيــة
الظاملة على قطر ،في هذه الظروف الصعبة
التي يمر بها الخليج العربي؟ َمن املستفيد
م ــن ه ــذه ال ــزوب ـع ــة اإلع ــام ـي ــة ال ـتــي تـهــدف
إلـ ــى ش ــق ال ـص ــف ال ـخ ـل ـي ـجــي وبـ ــث الـحـقــد
والكراهية بني أهل الخليج؟
قـبــل أن يـصــل الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد
ترامب ،إلى املنطقة ،انشغلت بعض وسائل
اإلع ـ ـ ــام ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة واملـ ـص ــري ــة ،وم ـكــاتــب
عالقات عامة في أوروبــا وأميركا بتمويل
ع ــرب ــي ،بـبــث اإلش ــاع ــات وال ـت ـحــريــض على
دول ــة قـطــر ،مــن دون مـقــدمــات .إنــه استباق
لتشويه سمعة قطر لدى اإلدارة األميركية
ال ـجــديــدة ،بــأنـهــا مـمــولــة ل ــإره ــاب ،وإن ــه ال
خــاف عندها مع تنظيم القاعدة .لن أورد
ه ـنــا أي دف ـ ــاع ع ــن دول ـ ــة ق ـطــر و ًق ـيــادات ـهــا
السياسية ،ليس عجزًا أو محاولة للهروب
م ــن امل ــوض ــوع ،فــالـحـقــائــق ت ــم ن ـشــرهــا في
وسائل اإلعــام القطرية ،وتناولتها بعض
وكاالت األنباء والصحافة األجنبية ،ولكن
إعـ ـ ــام األزم ـ ـ ـ ــات ف ــي ب ـع ــض دول الـخـلـيــج
الـ ـع ــرب ــي ظـ ــل م ـن ـش ـغــا بـ ــاألكـ ــاذيـ ــب ال ـتــي
ترددها وسائل إعالم خليجية ومصرية.
فــي ظــل ه ــذه الـعــاصـفــة اإلعــام ـيــة املشينة
واملضللة للرأي العام ،وعلى الرغم من نفي
ال ــدوح ــة ك ــل م ــا أوردت ت ـلــك ال ــوس ــائ ــل من
معلومات
ـب ،ومــن التجرؤ على نقل
ٍ
أكــاذيـ ُ
كــاذبــة نسبت إلــى أمـيــر دول ــة قـطــر ،الشيخ
تميم بــن حمد آل ثــانــي ،ووزي ــر الخارجية
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،إال
أن تلك الوسائل ما برحت تـ ّ
ـردد أكاذيبها
على كل قنواتها اإلعالمية.
ه ـن ــا ،أت ــوج ــه ب ـحــدي ـثــي إلـ ــى م ـل ــك املـمـلـكــة
العربية السعودية ،سلمان بن عبد العزيز،
أط ـلــب م ـنــه ،نـيــابــة عــن شـعــب دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ولـ ـس ــت م ـم ـث ــا عــن
شـعــب الـخـلـيــج ،لـكـنــي أزع ــم أن الـكـثــرة من
الشعب ال تخالفني الــرأي في الطلب منكم
ال ـت ــدخ ــل الـ ـف ــوري شـخـصـيــا إلخـ ـم ــاد هــذه
ال ـف ـت ـنــة اإلع ــام ـي ــة ال ـش ــري ــرة .إن حكمتكم
ورج ــاح ــة ف ـكــركــم وت ـجــرب ـت ـكــم الـسـيــاسـيــة
العريقة تجعلكم أهال للتدخل ،وإنهاء هذا
االشتباك اإلعالمي مرة وإلى األبد.
املـلــك سلمان :أنـتــم أكـثــر مــن يـعــرف احـتــرام
ال ـق ـي ــادة وال ـش ـعــب ال ـق ـطــريــن وتـقــديــرهـمــا
ش ـخ ـص ـكــم الـ ـك ــري ــم وم ـك ــان ـت ـك ــم وامل ـم ـل ـكــة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة شعبا وح ـكــومــة .وقــد
ّ
عبرا لكم عن ذلــك قــوال وعمال في أكثر من
وتعلمون حق العلم أن دولــة قطر
وسيلة.
ً
منافسة لكم فــي ٍّ
أي مـجــال ،ولكنها
ليست

مـكـمـلــة ل ـكــم ،ف ــا تـجـعـلــوا فـئــة م ــن ال ـنــاس،
من داخــل اململكة أو من خارجها ،يعبثون
باملائدة ،وزرع الفتنة بينكم وبني قطر .إنكم
أه ــل الح ـتــواء ه ــذا اإلع ـصــار اإلع ــام ــي ،فال
ّ
تسمحوا به ليمكن براثن الفتنة ،وتفريق
الصفوف ،بغرض تحقيق مصالح ذاتية.
األعــداء ،يا خــادم الحرمني ،يحيطون بدول
مجلس التعاون من كل جهاتها الجغرافية،
وال أحتاج إلى دليلّ ،
فثمة خاليا متشعبة
منتشرة في معظم دولنا الخليجية ،وهذا
اإلعـ ـص ــار اإلع ــام ــي ال ـخ ـب ـيــث ي ـع ـمــل على
تمكني هــذه الفئات ْ
للنيل منا جميعا ،ألن
ً
كال منا أصبح يعمل ضد اآلخر .والحق أنه
ال أســاس مــن الصحة لكل مــا نشر وينشر
في اإلعالم الخليجي واملصري عن قطر.
مـشــاغـلـنــا ،نـحــن أه ــل الـخـلـيــج ،كـثـيــرة ،من
العراق إلى سورية ولبنان واليمن وليبيا.
تعالوا نتفرغ للدفاع عن خليجنا ومواردنا،
وال ننشغل بتوافه األمــور .أصحاب الفتنة
اإلع ــام ـي ــة ال ـقــائ ـمــة الـ ـي ــوم بـيـنـنــا يستند
أحدهما على اآلخر ،لتحقيق مصالح ذاتية
لكل منهما .وستكشف األيــام املقبلة صدق
مــا أق ــول ،فــا تجعلوا لـهــم سبيال لتفريق
وحدتنا الخليجية .قطر ستالحق ّ
مروجي
األك ــاذي ــب أص ـح ــاب ال ـف ــن ال ــذي ــن يـهــدفــون
لـلـنـيــل مـنـهــا أي ـن ـمــا ك ــان ــوا ب ـكــل الــوســائــل،
وس ـ ــوف ت ـت ـصــدى ل ـكــل م ــن ي ــري ــد امل ـســاس
بسمعتها ومـكــانـتـهــا الـعــربـيــة والــدول ـيــة،
وليست قطر وحدها في هذا امليدان.
أمــا أصحاب الفكر والقلم من أهــل الخليج
ال ـعــربــي فـعـلـيـهــم دور يـجــب أن ي ـ ــؤدوه ،ال
ب ــال ـن ــزق ف ــي طـ ــرق االص ـط ـف ــاف ف ــي جــانــب
خليجي ضــد جــانــب خليجي ّآخ ــر ،بقصد
اسـتــرضــاء حــاكــم .عليهم الـتــرفــع عــن النيل
من دولــة خليجية أو من قـيــادات سياسية
خليجية بغرض تعظيم األرباح الشخصية،
ك ـم ــا ع ـل ـي ـهــم واجـ ـ ــب وط ـن ــي ي ـق ــوده ــم إل ــى
ال ـت ـص ــدي ل ـف ـئ ــران امل ــوائ ــد اإلع ــامـ ـي ــة ،فال
يجعلون لهم مكانة بينهم.
دور أص ـح ــاب الـ ــرأي وال ـق ـلــم ال ـي ــوم تهدئة
ال ـن ـفــوس ب ــن الـنـخــب الـحــاكـمــة ع ــن طــريــق
ّ
وتحري الدقة واملوضوعية في كل
املنطق،
ما يكتبون ويقولون ،وال يتركون املتطفلني
عـلــى اإلعـ ــام أن ي ـجــدوا مـكــانــا بـيـنـهــم .في
ك ــل أزم ـ ــة خـلـيـجـيــة ت ـح ــدث ب ــن ال ـق ـي ــادات
الـسـيــاسـيــة ،س ــرع ــان م ــا نـجــد عـلــى شــاشــة
التلفزة أو الصحافة أنــاســا ال ضمير لهم،
وال قـيــم عـنــدهــم ،يتسابقون عـلــى ترسيخ
الكراهية بني القيادات السياسية واستعداء
الـ ـشـ ـع ــوب .ي ـع ـت ـق ــدون بـعـمـلـهــم ذلـ ــك أن ـهــم
يرضون الحاكم ،والعكس صحيح.
(أستاذ جامعي قطري)
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