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 الــيــوم الــخــامــس مــن حـــزيـــران / يــونــيــو ، هــذا 
يـــوم شـــؤم ويـــوم حـــزن فــي تــاريــخــنــا العربي 
ــتــاريــخ  ،  املــعــاصــر ســيــظــل يــالحــقــنــا  عــبــر ال
اجتاحت  الشهر 1967  الخامس من هذا  في 
مــبــاشــرة وغير  أمــريــكــيــة  إســرائــيــل  بمعونة 
ثــالث دول عربية ( مصر  أراضـــي  مــبــاشــرة 
ثـــالثـــة جــيــوش  هـــزمـــت   ( واألردن  وســـوريـــة 
ــيـــة فــــي ذلـــك  كــــانــــت أعــــمــــدة الـــجـــيـــوش الـــعـــربـ
الـــزمـــان ، كـــان بــإمــكــان  جــيــوش بــقــيــة الـــدول 
تــهــب لنجدة  أن  بــالــســالح  املــدجــجــة  الــعــربــيــة 
ــنـــا  فـــي تــلــك الـــــدول وإلـــحـــاق الــهــزيــمــة  إخـــوانـ
الــعــرب في  انشغل حكامنا  لكن   ، باملعتدين 
ذلـــك الـــزمـــان بــني شــامــت وحـــاقـــد  ومــتــواطــئ 
الــعــدوان بطريقة أو أخــرى ، ووقــف تيار  مــع 
 ، ديني إسالمي، مؤيدا من حكومات عربية 
العدو علينا نحن  منشرحا مزهوا بانتصار 
العرب واملسلمني في هذه املنطقة . احد رموز 
التيار الديني  اإلسالمي املحتفى به في ذلك 
الـــزمـــان مـــن أنــظــمــة عــربــيــة مــعــيــنــة  عــبــر عن 
الله وصليت ركعتني  سعادته قائال " حمدت 
شاكرا له  النتصار إسرائيل في تلك الحرب  
" وارتــفــع شــعــار اإلســـالم هــو الــحــل لقضايا 
امتنا العربية وتبنت أنظمة عربية عديدة ذلك 
الشعار نكاية في التوجهات القومية  الوطنية  
ال حــبــا فـــي اإلســـــالم  ، والـــيـــوم نــشــاهــد تلك 
األنظمة التي تبنت اإلسالم هو الحل تحارب 
الشعار وأهله  وتعمل من اجــل وأد هذا  هــذا 
التيار اإلسالمي تحت ذرائع مختلفة وتدعو 

إلى تبني " العلمانية " كمنهج حكم وحياة .
من رحم تلك الهزيمة الشنعاء برزت قيادات 
ــفـــوف الــعــربــيــة  ــم الـــصـ ــ ــى ل ــ ــة  تـــدعـــو إلـ ــيـ ــربـ عـ
وتـــضـــمـــيـــد الــــــجــــــراح   وتـــنـــاســـي الـــخـــالفـــات 
الــبــيــنــيــة ، كـــان مــنــهــم جــمــال عــبــد الــنــاصــر ، 
، والشيخ  بــومــديــن  ، وهـــواري  واملــلــك فيصل 
صباح السالم الصباح ، وعبد الرحمن عارف  
إزالــة  اجــل  مــن  العمل جميعا  وأجــمــعــوا على 
آثار العدوان . وانطفأت شعلة األمل في إزالة 
إلــى هؤالء   القدر امتدت  الــعــدوان ألن يد  آثــار 
الــزعــمــاء األمــاجــد  واحـــدا تــلــو اآلخـــر قــبــل أن 

ــــة آثــار  يــتــحــقــق  مــشــروعــهــم الــوطــنــي فــي إزال
ــذا الـــيـــوم فـــي الـــذاكـــرة  ــدوان ، وســيــبــقــى هـ ــعـ الـ

العربية أبد التاريخ .
 Ó

ــر، خــيــم عــلــيــنــا في  خــامــس مـــن حـــزيـــران آخــ
مثل هذا اليوم من عام 2017 انه يوم ال يقل 
العربية واإلسالمية  على  امتنا  شؤما على 
العربي على  الخليج  العموم، وعلينا في  وجه 
وجه الخصوص ، في مثل هذا اليوم الخامس 
املــاضــي أصبحنا في  يــونــيــو  مــن حــزيــران / 
أنفسنا  لنجد  اليوم  ذلك  قطر مع طلوع فجر 
تــحــت حــصــار فــــرض عــلــيــنــا لــيــس مـــن عــدو 
إليهم  أشقاء  نسعى  بنا ولكن من  متربص 
بــالــحــب واملــــــودة واإلخـــــــاء  نـــريـــد لــهــم الــخــيــر 
كــمــا نــريــده ألنفسنا نــحــن وهـــم شــركــاء في 
لذلك  نتيجة   . الحاضر واملستقبل واملصير 
املحاصرة  القوى  املبرر راحت  الحصار غير 
لتبرر حصارها على  الدنيا  تجوب عواصم 
قــطــر شــقــيــقــة وشــريــكــة فـــي مــنــظــمــة مجلس 
ــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي ، وتــعــمــل عــلــى تــشــويــه  الـ
األخيرة  بأن  األمــم التهامها  سمعة قطر بني 
ــاب واإلرهــابــيــني الــلــذيــن يــهــددان  مــوئــل اإلرهــ
ســالمــة الــعــالــم وأمــنــه واســتــقــراره ، وقـــد بــرأ 
اإلرهــــاب وتمويله  تهم  مــن  الــعــالــم قطر  قـــادة 
ــواء عــنــاصــره فــســقــطــت حــجــتــهــم ، وراح  ــ وإيـ
إعـــالم األشــقــاء يمعن فــي الــعــداوة ويــحــرض 

الرأي العام على قطر شعبا وحكومة .
ويقول  للحصار،  الثانية  السنة  اليوم  ندخل 
ــبــحــريــن الــشــيــخ خـــالـــد آل  وزيــــر خــارجــيــة ال
ــة صـــحـــفـــيـــة لــصــحــيــفــة  ــلـ ــابـ ــقـ ــي مـ ــ خـــلـــيـــفـــة فـ
خليجية " إنه ال يرى بارقة أمل لفك الحصار 
عـــن قــطــر " وهــــذا يــعــنــي أن الـــعـــداء والــحــقــد 
السعودية  لدى األشقاء في  لقطر  والضغينة 
ــهـــم ال  ــداه وأنـ ــ واإلمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن  بــلــغ مـ
تدعو  الذي  املباشر  بالحوار  ال  يريدون حال 
ــيــه قــطــر بـــني األشـــقـــاء وال بــتــشــكــيــل لجنة  إل
حــكــمــاء مـــن خــــارج دائـــــرة مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي  لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر وإيــجــاد 
الحلول املنصفة ، وفي هذه الحالة ما لنا إال 

أن نقول : حسبنا الله ونعم الوكيل .
Ô

في مطلع هذا األسبوع تناقلت وكاالت األنباء 
أن القيادة السعودية  هددت دولة قطر إن هي 
اشــتــرت صــواريــخ روســيــة الــصــنــع الــدفــاعــيــة  
(اس400 ) املضاد للطائرات في نفس الوقت 
الـــذي تــعــاقــدت الــدولــة الــســعــوديــة مــع روســيــا 
السالح  بــذات  بتزيدها  املــاضــي   أكتوبر  فــي 
الــــذي تــنــكــره عــلــى الـــدوحـــة ، والــــســــؤال" هل 
حــــالل لــكــم حــــرام عــلــى غــيــركــم "،  الــرســالــة 
امللكية كما جاء  نصها في صحيفة لوموند 
اململكة مستعدة   " هــو  املــرمــوقــة   الفرنسية  
لتصفية هذا  الضرورية  اإلجــراءات  ألخذ كل 
النظام الدفاعي ، بما في ذلك القوة العسكرية  
إذا صــدقــت تلك األنــبــاء والــتــي مــؤداهــا طلب 
لذلك  السعودية مــن   روســيــا عــدم بيع قطر 
النوع من السالح ، فإن هناك نوايا شر تحيط 
بقطر فــي قــادم األيـــام  وعــلــى قطر أن تأخذ 
الجد وتأخذ حذرها في هذه  التهديد محمل 

الحالة .
Õ

في الدول الحرة في الغرب ،يعمل القادة عمال 
الجنرال ديغول  ، فهذا   التاريخ  يخلدهم في 
أبــوابــه  عندما أعلن  التاريخ مــن أوســع  دخــل 
انسحاب فرنسا من الجزائر بعد احتالل دام 
130 عاما خضوعا لثورة الجزائر الشعبية ، 
لم  لفرنسا ألنه  الرئاسة  تنحى عن  و عندما 
يحصل على األغلبية املطلقة من شعبه على 
مشروعه السياسي . واملطلوب أن يبرز زعيم 
واملحبة  األلفة  يعيد  هــذه   أيامنا  خليجي في 
الخليج حكاما ومحكومني،  أهل  واإلخــاء بني 
أوال بــرفــع الــحــصــار عــن أهـــل قــطــر ، وثــانــيــا 
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعـ ــتـ إعــــــادة تــنــظــيــم مــجــلــس الـ
ليكون أهال لحل ومنع كل خالف يحدث بني 

األشقاء مستقبال. 
آخر القول : هل تتحقق أمنيتي ببروز زعيم 
خــلــيــجــي يــعــيــد األلـــفـــة بـــني أهــــل الــخــلــيــج إلــى 
سيرتها األولى دون عنف ؟ عيني ترنو نحو 

الرياض فهل يعملها امللك سلمان ؟ 

كاتب قطري

نريد زعيما خليجيا يخلده التاريخ 
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