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الذين  رغــم مـــرارة الحصار علينا مــن األشــقــاء 
الخليج  ــا فــي  ازرنـ الــى ان نشد بهم  كنا نتطلع 
إرادتــنــا نحن  كله ملواجهة اي قــوى تريد سلب 
اهـــل الخليج الــعــربــي، وســلــب ثــرواتــنــا وقــرارنــا 
الــســيــاســي الــخــلــيــجــي "املـــــــــأزوم". رغــــم الــفــرقــة 
واملـــعـــانـــاة األســـريـــة الــتــي يــعــانــيــهــا اهـــل الخليج 
املبرر،  الظالم وغير  الحصار  العربي جــراء هذا 
رغــــم ذلــــك واكـــثـــر إال انـــنـــا لـــم نــنــس اهــلــنــا في 
فــلــســطــني " غــــزة " ومــعــانــاتــهــم مـــن الــحــصــار 
الــــذي يــفــرضــه عــلــيــهــم الــنــظــام املـــصـــري الــظــالــم 
ــه. لم  ــلـ ــيـــل وســلــطــة رام الـ ــرائـ (الــســيــســي) وإسـ
ننساهم رغم آالمنا الخليجية، ولن نتخلى عنهم 
لنمدهم باملال  اليهم  الــوصــول  كل ما استطعنا 
أبنائهم  املــدنــيــة وســعــادة  الـــضـــروري لحياتهم 
لهم.  التعليم وخلق فرص عمل  للحصول على 
مــن اجــل  الفلسطيني  الــشــعــب  لــن نتخلى عــن 
نيل حقوقه املشروعة وضمان مستقبل اجيال 

فلسطني من البحر إلى النهر.
الحصار املضروب على قطر منذ الخامس من 
حزيران 2017 خلق لنا صعوبات الوصول الى 
بيت الله الحرام، لم ُنمنع صراحة من اداء مناسك 
العمرة في الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم 
ان  قــرار وزاري، إال  او  بموجب مــرســوم ملكي 
ــراءات واغــالق  ــ ــة واالجـ العقبات والــلــوائــح االداريــ
الحدود برا وجوا التي تفرض علينا تصل الى 
ان  العمرة والــحــج.  اداء مناسك  املنع مــن  درجــة 
صعوبة اجــراءات السفر الى األراضــي املقدسة 
مكة واملدينة تحد من قدرة الناس على السفر، 
االجراءات الفندقية مثال ال تقبل بطاقة االئتمان 
املصرفية وال تقبل في معظم املحالت التجارية 
وهذا ال يكون إال بموجب توجيهات رسمية قد 
تكون شفوية كي ال يكون هناك توثيق على ما 
يفعلون. فاذا كنا ال نستطيع الوصول الى بيت 
الله الحرام في يسر وسهولة، فأهلنا في غزة لن 
الى اي جهة كانت  يستطيعوا الخروج من غزة 

في هذا الكون إال بشق االنفس.
ª

ــنـــا من  كــمــا اشــــرت اعـــــاله، رغـــم هــمــومــنــا وآالمـ
الحصار، إال ان قضية العرب واملسلمني االولى 
قضية فلسطني كانت ومــا برحت على جدول 
اهــتــمــامــاتــنــا. فــي هـــذا االطــــار عــقــد فــي الــدوحــة 

عــاصــمــة دولـــة قــطــر مــؤتــمــر بــعــنــوان " سبعون 
ــتــاريــخ  ــــذاكــــرة وال عــامــا عــلــى نــكــبــة فــلــســطــني: ال
"شارك فيه كوكبة من كبار أساتذة التاريخ في 
الكبير، وقــدمــوا بحوثا محكمة  العربي  الــوطــن 
انها  القول:  اكاديميًا غاية في األهمية استطيع 
محاولة العادة كتابة تاريخ القضية الفلسطينية 
الوثيقة  التوثيق واصالة  بمنظور علمي يعتمد 
واملـــخـــطـــوطـــة وذاكــــــــرة مــــن بـــقـــي حـــيـــا مــــن تــلــك 
ــتــي عـــاصـــرت تــلــك الــنــكــبــة. حــــوارات  ــال ال ــيـ االجـ
ومــنــاقــشــات بـــني اهــــل الــفــكــر املــهــتــمــني بــتــاريــخ 
النكبة انشغل بها املشاركون على امتداد ثالثة 
ايــــام، كــل ذلـــك يــهــدف الـــى تــقــديــم قــــراءة موثقة 
القادمة  الفلسطينية لالجيال  القضية  لتاريخ 
ــعــواطــف واالنـــفـــعـــال واملــبــالــغــة في  بــعــيــدة عـــن ال
الــقــول والــحــدث. ومــن هنا نــقــول "ال يــمــوت حق 

وراءه مطالب".
¬

ــارك وخــلــيــجــنــا  ــبــ مـــع قـــــدوم شــهــر رمـــضـــان املــ
يــعــانــي مــن حــصــار قــطــر مــن قــبــل االشـــقـــاء إال 
ــزة ارض  ان ابــصــارنــا امــتــدت الـــى اهــلــنــا فــي غـ
البطولة والصمود، وسارعت قيادتنا السياسية 
باصدار توجيهاتها السامية بصرف مبلغ 50 
مليون ريال منحة طارئة الى اهلنا في غزة اي 
يــقــارب 14 مليون دوالر لتغطية متطلبات  مــا 
قطاع الصحة والتعليم واالسكان واالحتياجات 
الغذائية، وتبرع سمو أمير البالد الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني بتحمل تكلفة إفطار مليون صائم 

في غزة طيلة شهر رمضان املبارك.
فــي جــانــب آخـــر، وفـــي الــوقــت الـــذي يــتــدافــع فيه 
بعض دول الخليج العربي نحو اسرائيل توددا 
انتهاكات الصهاينة  واسترضاء وصمتا على 
للمسجد االقصى، اصــدرت دولــة قطر باالمس 
اقــتــحــام مستوطنني صهاينة  ادانـــت فيه  بيانا 
اقتحام  اثــر  ذلــك على  كــان  للمسجد االقــصــى، 
اكبر  1620 صهيونيا للمسجد االقصى وهــو 
عــدد يقتحم هــذا املــكــان املــقــدس عند املسلمني 
ــــام 1967 كـــمـــا تــقــول  ــــقــــدس عـ ــتــــالل ال مـــنـــذ احــ
وكــاالت االنباء االسرائيلية والفلسطينية، كما 
السلطات االسرائيلية عددا من حراس  اعتقلت 
ــوا الــتــصــدي القتحام  بــيــت املــقــدس الــذيــن حــاول

املستوطنني الحرم القدسي.


فــي الــزمــن الــعــربــي الــــرديء الـــذي اصــبــح بعض 
الــعــربــيــة يتسابقون عــلــى اســتــرضــاء  الــقــيــادات 
اســرائــيــل ويــرحــبــون بــطــريــقــة مــبــاشــرة وغــيــر 
الـــى مدينة  مــبــاشــرة بنقل الــســفــارة االمــريــكــيــة 
الـــقـــدس وجــعــلــهــا الــعــاصــمــة االبـــديـــة الســرائــيــل 
والــقــول بــان اســرائــيــل لها الــحــق فــى الــدفــاع عن 
الفلسطيني  الحق للشعب  اعــطــاء  نفسها دون 
ــالـــدفـــاع عـــن نــفــســه وارضـــــــه، نــجــد ان معظم  بـ
يــهــود امــريــكــا يــعــارضــون نقل ســفــارة بالدهم 
الكاتبة اإلســرائــيــلــيــة ياعيل  لــلــقــدس.  (امــريــكــا) 
فــاتــيــر كــتــبــت فـــي صــحــيــفــة يـــدعـــوت احـــرنـــوت 
امريكا يقفون ضد نقل  "ان يهود  االسرائيلية 
الــســفــارة االمــريــكــيــة ملــديــنــة الــقــدس " املــعــروف 
اللجنة  فــرع  ان ياعيل فاتير هي تشغل مديرة 
ــيـــل في  الـــيـــهـــوديـــة االمـــريـــكـــيـــة الـــداعـــمـــة الســـرائـ
امــريــكــا (جـــي اســتــريــت) (الــشــرق 5/14) قالت 
الرئيس ترامب من اسرائيل  " ان موقف  ايضا 
ــهـــودي فـــي بــــالده،  ــيـ لــيــس الرضــــــاء الـــصـــوت الـ
وانــمــا مــن اجــل االنجيليني واملسيحيني محبي 
ان يفهموا  املــســتــوطــنــني، وعــلــى االســرائــيــلــيــني 
ذلك " واكدت في مقالها املشار اليه " ان اعضاء 
الذين يشاركون في االحتفال  الوفد االمريكي 
بنقل السفارة االمريكية الى مدينة القدس كلهم 
املــكــون مــن وزراء  الــوفــد  اليهود بانهم بهذا  مــن 
امريكان يهود وقامات امريكية يهودية اخرى 
لــالدارة  يريدون اعطاء صبغة يهودية اضافية 
االمريكية الحالية، لكنهم في حضورهم املكثف 

قد يحدثون العكس دون ان يقصدوا.
الله  العباسية فــي رام  السلطة  أمــر  الغريب فــي 
ــعــالــم بـــاالعـــتـــراف بــــان الــقــدس  راحــــت تــطــالــب ال
الدفترية،  الفلسطينية  للدولة  الشرقية عاصمة 
القدس  بينما االسرائيليون يعلنون ان مدينة 
هي عاصمتهم وشتان بني املطلبني.  والحق ان 
الــقــدس سيرضى  يــرضــى بتقسيم مدينة  مــن 
الى  املدينة ومقدساتها بل  الــى خــارج  بازاحته 

خارج الضفة الغربية برمتها.
ــزة مــحــاصــرة  ــ ــر الـــقـــول: عـــشـــرون عـــامـــا وغـ آخــ
الفلسطينية،  الــعــرب وإســرائــيــل والــســلــطــة  مــن 
وقطر  تكمل عامها األول تحت حصار االعداء 

واالشقاء، فهل من نهاية لهذا الظلم األسود؟.

كاتب قطري

سبعون عامًا على النكبة وسنة على حصار قطر
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