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م���ن أس���م���اء اهلل ال��ح��س��ن��ى ..  
»الرحيم« و«الرحمن«. فسبحان 
الرحيم الرحمن، وتبارك الكريم 
الحنَّان، خالق »اإلنسان« والجن و«الِجنان«، 
مثبت العقول في »زمن الفتن«، ومطمئن 
القلوب، وحامي »األديان«. وتعالى اهلل موحد 
»األوطان«، والذي بنعمته وفضله صار جميع 
اليمانيين بعد طول فرقةٍ وتشرذم »إخوان«. 
وعباد اهلل، الرحيم الرحمن، نوعان: »غني« 
و«فقير« يجمعهم اهلل يوم الحساب، يوم 

توضع األعمال كلها في »الميزان«. 
الرحمن، غنيهم  الرحيم  م��ن عباد اهلل 
وفقيرهم، »متوكل« عليه، موحد له ومتٍق 
يخشى اهلل في السر و«اإلعالن«، ال يلهيه عن 
عبادته أو ذكره »إنس وال جان«. فهؤالء هم 
عبيد الرحيم الرحمن. ومن سيماهم أنهم ال 
يشترون بآيات اهلل »ثمنًا قلياًل«، أو يبيعون 
ذممهم وضمائرهم ببخس »األثمان«، وال 
يقبلون في قول وفعل الحق لومة »إنسان«، 
وال يخشون فيهما غضبة »السلطان«. وال 
يرضون بتهديد سكينة المواطن، ويرفضون 
تقويض وحدة واستقرار »األوط��ان«. وأظن 
هذا حال معظم شبابنا ومعهم كثير من 

»اإلخوان«.
ومنهم، »متكل« على غيره من عبيد الرحيم 
الرحمن من »األعراب« واألعاجم »األمريكان«. 
ربما قد يكون معجبًا بهم حد »االفتتان«، أو 
مستسلمًا أمام »إبداعاتهم« لدرجة »التقليد« 
حينًا، وربما »اإلذعان« في بعض »األحيان«. 
ال يغرنكم طول أو قصر اللحي و«األدقان«، 
وال تخدعكم خشونة »الذكورة« أو نعومة 
»األنوثة« فهذه لم تعد تميز المواطن عن 

»اإلنسان«. 
م��ن ه����ؤالء، »م��ت��وك��ل«، و«ت���وك���ل«، 
و«ق��ح��ط��ان«، وغيرهم قليل من قيادات 
اللقاء المشترك وبعض »اإلخ��وان«. يعتقد 
بعض هؤالء يقينًا - أو لسوء األظنان - أننا 
جميعًا لم نعد نمت��لك - مثلهم - إال خيار 
السمع والطاعة، حتى إن دعانا »للخروج« 
على »السلطان«، أو إلسقاط النظام غير 
عابئ بباطل أو بتزييف أو بتقديم »بهتان«. 
كلها وسائل »محظورات« - حقًا - تبيحها 
»الضرورات« أو »الغايات«، وترخص مقابلها 

كل الخدع و«األكاذيب« و«األثمان«.
فهؤالء - دون أدنى شك - دعاة »إصالح« 
وربما »محدثون« يقدمون لنا »فهمًا جديدًا« 
لسنة »المصطفى العدنان«، صلوات اهلل 
وسالمه عليه في دار الخلد، وأسكنه اهلل 
فسيح »الجنان«. لكن، تفسيرهم قد يكون 
»عصريًا« قلياًل لبعض المتشابه - علينا 
بسبب جهلنا - من األحكام وآيات »القرآن«. 
فهم - حاشا هلل - أو أكثرهم للمحظورات 
السمر  لحلقات  وبعضهم  »يبيحوا«،  ل��ن 
واالختالط »سيتنكرون«، وألذكار »االفتتان« 
ال »ي����رددون«، ورب��م��ا أن بعضهم لشرب 
قليل من »الجعة« صحبة »الجيد الحسان« 
المعازف  »سيمانعون«، ولفتاوى تحريم 
و«الغناء« ال »يبدلون«. لكنها، تبقى أحكامًا 
»تقليدية« سيتجاوزها العصر، أو ربما كانت 

تنتمي لسالف العصور وقديم »األزمان«. 
فويل لمن فاته لحاق قطار »العصرنة 
والحداثة« أو ركوب عربة »الثورة«، أو غضب 
عليه »اإلخ���وان«. ورح��م اهلل أي��ام »زم��ان«، 
عندما كنا جميعًا نعلم سبيل »الحق«، وندرك 
آداب السلوك مع منهم أكبر منا، ومع كل 
اآلخرين. حينها لم يكن يجمعنا في وطننا 
الواحد، إال نداء الواجب، ونشيد الوحدة، وقبلها 

تكبيرات »األذان«.

د. طارق أحمد المنصوب

رحم اهلل 
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قبائل القراشية بالحديدة:

 لن نسمح بتمرير المخططات التآمرية
أكد أبناء قبائل القراشية بمديريتي    

لحديدة  ا محافظة  لتحيتا  ا و ب��ي��د  ز
وقوفهم صفًا واحدًا إلى جانب القيادة السياسية 
والشرعية الدستورية ممثلة بفخامة األخ علي 

عبداهلل صالح رئيس الجمهورية..
وقالوا في بيانهم إنهم سيقفون صفًا واحدًا 
وسدًا منيعًا بوجه كل التحديات والمؤامرات 
التي تستهدف أمن واستقرار اليمن ووحدته 
ونظامه الجمهوري وخ��ي��اره الديمقراطي 

التعددي.
وجددوا عهدهم بالوفاء للشرعية الدستورية 
والحقوق المشروعة التي عبروا عنها عبر 
صناديق االقتراع.. وطالبوا رئيس الجمهمورية 
بعدم التفريط بمهامه الدستورية كرئيس 

منتخب من الشعب..
وش���ددوا بأنهم ل��م ول��ن يكونوا إاّل مع 
الشعب جنبًا إلى جنب للحفاظ على المكاسب 
الوطنية والوحدوية والديمقراطية وبالحوار 
كسبيل حضاري وحيد لحل وتجاوز األزمات 

والمشكالت..
مستنكرين إدارة وافتعال أحزاب المشترك 
ألحداث الفوضى وأمن واستقرار المواطن 
اليمني ويدينون المواقف الالمسؤولة التي 
ال تنم عن عقل ومسؤولية وطنية في 
تلك األح��زاب التي تدعي وصايتها على 
الشعب.. مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتمرير 
المخططات التي تستهدف أمن وسالمة 

المواطنين.

ملتقى بكيل يدين االعتداء على وفد الوساطة 
من قبل الفرقة ويطالبون بمحاسبة الجناة

أبناء صعفان والمغاربة بمناخة:

 سنكون صمام أمان الشرعية
أك��د ملتقى شباب بكيل على   

تمسكه بالشرعية الدستورية 
علي  االخ  فخامة  ح��ول  لتفافهم  وا
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية كحق 
دستوري وديمقراطي ال تراجع عنه، 
ودانوا في بيان حصلت »الميثاق« على 
نسخة منه كل أعمال العنف والتخريب 
والفوضى والمشاريع االنقالبية الساعية 
لتفتيت الوطن وتقسيمه حسب أجندات 
مريضة تهدف للوصول الى السلطة 
خالفًا للنهج الديمقراطي التعددي كما 
دان��وا االعتداء اآلث��م ال��ذي تعرض له 
وفد الوساطة من مشائخ وأبناء سنحان 
وب��الد ال��روس وبني بهلول من قبل 

جنود الفرقة االولى مدرع والذي اسفر 
عن استشهاد أربعة اشخاص وإصابة 
61 بطلقات نارية بعضها خطيرة الى  
جانب االعتداء الذي تعرض له مجموعة 
من بيت حرمل خارف وأبوذيبة الجمعة 
الماضية من قبل مليشيات مسلحة من 
الفرقة وجامعة االيمان، ودان��وا أيضًا 
االعتداء االجرامي الذي تعرض له الشيخ 
علي سنان الغولي شيخ غولة في شارع 
الستين في العاصمة صنعاء  قبل جنود 
الفرقة االولى مدرع ، وطالب الملتقى 
االجهزة االمنية والقضائية بمحاسبة 
المتورطين بهذه الجرائم وتقديهم 

للعدالة في أقرب وقت.

ع���ب���ر أب���ن���اء   
ص����ع����ف����ان 
ية  ير بمد بة  ر لمغا ا و
مناخة محافظة صنعاء 
الكامل  ع��ن رفضهم 
لمحاوالت االنقالب على 

الشرعية الدستورية..
واس���ت���ن���ك���روا في 
بيانهم حوادث االعتداء 
ع��ل��ى وف���د ال��وس��اط��ة 
إل���ى ال��ف��رق��ة الشهر 
ال���م���اض���ي وغ��ي��ره��ا 
م��ن ح���وادث االع��ت��داء 

والهمجية لعناصر اللقاء 
ال��م��ش��ت��رك.. وج���ددوا 
ع��ه��ده��م ووالءه����م 
ل��رئ��ىس الجمهورية 
ال��ذي حصل على ثقة 
الشعب في انتخابات 

2006م..
م���ؤك���دي���ن أن��ه��م 
سيكونون صمام أمان 
الشرعية  للدفاع عن 
ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى أم��ن 
واس���ت���ق���رار ووح����دة 

الوطن.

قطر تتأرجح بين »حمد« و»حمد«!!
إن ما تشهده المنطقة أظهر 
التوجه العلني غير المسبوق من 
جانب أمير قطر لرعاية الجماعات 

األصولية المتطرفة في البلدان 
العربية وتأليبها على حكام بلدانها 

الذين لم يعترفوا بشرعية حكمه 
المغتصب لقطر عام 1995م، وألنه 

فاقد للشرعية يسعى لدعم االنقالبات 
على الشرعية الدستورية في دول 

المنطقة، وهي »عقدة األمير« كما 
يطلق عليها شعبه المقهور.

أمير بدور سمسار
ولعل المراقبين السياسيين يالحظون 

ية رغبات األمير في الحصول على أكبر قدر  لحما
حكمه دوليًا عن طريق إظهاره االستعداد للعب دور الوسيط 
أو عرض الخدمات والتسهيالت أو عقد صفقات سياسية 
وهاهي تمتد إلى دعم االنقالبات والتدخل في شئون بلدان 
أخرى دون وجه حق سوى الهوس بالوساطات التي ال تزيد 
األمور إاّل سوءًا ودائمًا ما تعمق الخالف بين األطراف، فضاًل 
عن الفشل في إصباغ الصدقية على المساعي والوساطات، 
ولم يعد خافيًا أن سياسات قطر لم تبِق لها صاحبًا وال حليفًا 
إاّل وتورطت بخصامه أو التفريط به من دون رادع معنوي 
سعيًا وراء البحث عن وزن اقليمي ودولي لدويلة قطر التي 

ال تساوي أصغر الجزر اليمنية.
يقول الكاتب القطري سعد النعيمي في كتابه »أمير 
قطر.. العب خارج الملعب«- والذي تقدم »الميثاق« في 
هذه المساحة قراءة لهذا الكتاب-: »ليس غريبًا أن تنأى 
زعامات عربية وقوى سياسية عريقة بنفسها بعيدًا عن 
الشيخ حمد بن خليفة.. ألنها أدركت أنه ليس هناك ما 
يُرتجى من حاكم يمارس دور السمسار في العالقات 

االقليمية«.
ويقول: »ولع الشيخ حمد بن خليفة بما بات معروفًا به 
على نطاق واسع وهو العالقات المضطربة التي تفتقر إلى 
صدقية وتنطوي على التحايل.. إذ أنه سرعان ما ينقلب 
على أي طرف يتودد إليه أو يتحالف معه، وفي الوقت الذي 
ينسج عالقة مع طرف ليبتز من خالل ذلك طرفًا آخر، فإنه 
في الوقت نفسه ينسج عالقة مع طرف ثالث ليساومه على 
بيع الطرف األول، وقد يبدو أنه قريب للطرف الثالث، لكن 
التمعن في األمر يكشف أن عالقته باألخير ليست جدية 
أيضًا، ومن المتوقع في أي لحظة أن ينقلب عليه إذا ما وجد 

في ذلك مصلحة له«.
إن السياسية القطرية تجعل الشعوب العربية تزداد يقينًا 
أن قطر تلعب على حبال االنتهازية واالصطياد في المياه 
العكرة والضرب تحت الحزام، لتفكيك العالقات العربية- 
العربية، وتثوير الجماعات اإلرهابية والبسطاء من الشعوب 
ضد حكام بلدانهم دون إقامة أي وزن لقيم اعتبارية أو 

عالقات موصولة.
الوزير المغرور!!

إن السياسات القطرية التي تحاول تصدير األزمة 
الداخلية الناشئة عن افتقار حكم قيادتها للشرعية اعتمدت 
في كثير من حاالتها على وزير الخارجية حمد بن جاسم 
آل ثاني الذي صفى اخوان األمير ونزوع بذور الفتنة بين 
أوالده على والية العهد في عملية انتقامية ليست بعيدة 
عن المراقبين بأنها انتقام من صاحبة السمو األميرة موزة 

التي اصبحت تضيق منه ذرعًا رغم انهما 
درسا معًا.. هذا الوزير ظهر مؤخرًا في صورة 
استعالئية وكبرياء مفتعلة ال تليق بحجم 
امثاله في تدخل سافر ضد الشعب اليمني 
وقضيته الداخلية، وهذا الموقف لم يكن 
اعتباطيًا أو يخص اليمن فقط فقد سبق لهذا 
الوزير أن جعل ملك األردن يقطع مناقشات 
معه في أحد اللقاءات وتكليف رئيس ديوانه 
بمواصلة المناقشة مع الوزير »المغرور« 
الذي تعود الخروج عن اللياقة الدبلوماسية، 
حيث قال له مسئولون أردنيون حينها: »أيها 
األخ أنت تلميذ في السياسة وال نحتاج إلى 

محاضرة منك«..
هذا الوزير الذي هو أبعد اسريًا من حيث 
الحكم إلى الدرجة الثالثة هو ذاته صاحب 
الدور التخريبي في المنطقة وال اعتقد أن 
عربيًا ينسى حضوره مؤتمر شرم الشيخ 

والذي فاجأ حينها الجميع بتوجيه الدعوة »لشمعون بيريز« 
لزيارة الدوحة في أي وقت يشاء، وفعاًل تمت الزيارة وفتح 
مكتب التمثيل التجاري في الدوحة وتل أبيب ومن ثم زيارة 

الوزير حمد بن جاسم لتل أبيب..
وقد القت زيارة الوزير حمد بن جاسم لتل أبيب استياًء 
عربيًا واسعًا وانتقادات ال حدود لها ما جعل الوزير ينفي 
»الزيارة« وهذا ما لم تؤكده قطر رسميًا.. حيث لم تستطع 
أن تكشف أين كان الوزير خالل فترة الزيارة ومع االحتراز 
الداخلي لقيادة قطر التي موهت بأن الوزير، يقضي إجازة 
سياحية مع ولديه في دولة أوروبية فإن قيام إسرائىل 
بتسريب الخبر أزاح الستار عن أن إجازة السياحة كانت زيارة 

سرية إلسرائىل.
يقول النعيمي إن وزير خارجية قطر عنف »المسئولين 
عن اإلع��الم القطري بعد أن صعد اإلع��الم حملة ضد 
الممارسات اإلسرائىلية ضد الفلسطينيين.. ودعاهم إلى 

نقل وجهات نظر المسئولين اإلسرائىليين مباشرة من 
أقنيتهم«.

عسكري إيراني في قطر
يؤكد مراقبون سياسيون أن حمد بن جاسم وراء تدهور 
العالقة القطرية مع كثير من البلدان العربية واإلسالمية 
ووراء كثير من الصفقات المشبوهة التي عقدتها قيادة 
قطر مع الدول المعادية للعرب والخليجيين وعلى رأسها 

إسرائيل وأمريكا وإيران..
كما أنه وراء تصعيد الحملة اإلعالمية ضد السعودية 
لقطرية  ا للعالقات  لحقيقي  ا لمسمم  وا لبحرين،  ا و
السعودية، وهو الذي جعل قطر تضرب عرض الحائط 
باالجماع الخليجي فيما يتصل بالقضايا المشتركة، حيث 
تنكر اللتزامات قطر فيما يتصل بحق دولة اإلمارات بالجزر 
الثالث )طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى وراح 
يدافع عن  تقاربه االنتهازي 
مع إيران وراح ينحى بالالئمة 
على دول عربية كانت تمارس 
ضغطًا على إي��ران إلقناعها 
قضية  من  موقفها  بتغيير 
الجزر.. كما أن حمد بن جاسم 
إيراني  هو مجرد عسكري 
وقح يعمل مع الفرس لتنفيذ 
مشروع الخميني الشيعي في 
المنطقة خصوصًا أنه متزوج 
ث��الث اي��ران��ي��ات يعملن في 

الباسيج.
كما أنه وراء تفجير األزمة 
بين قطر والبحرين وصعد 
من النزاع الحدودي بينهما، 
حيث سرب حينها عبر مقربين 
أن السعودية هي المقصودة 
من التصعيد ضد البحرين وذل��ك بهدف إفشال جهود 
الوساطة السعودية التي بُذلت لحل الخالف بين قطر 
والبحرين، وكذلك هو الذي قام بمهمات تعقيد وتخريب 
وتأزيم العالقات العربية- العربية من خالل دخول قطر 
على الخط مباشرة بمناسبة أو غير مناسبة كوساطتها بين 
البشير والترابي والتي انعكست سلبًا على العالقات بين 
البلدين، ووساطتها أيضًا بين الحكومة اليمنية والمتمردين 
الحوثيين والتي زادت األمور سوءًا.. إضافة إلى الوساطة 
القطرية بين حماس واألردن حيث تسببت بأزمة ال مبرر 
لها، وغيرها من التدخالت سواًء في باكستان أو افغانستان 

والسودان وأثيوبيا وارتيريا ولبنان و.. و.. الخ..
كما أن هذا الوزير عمل على إحراج أكثر من دولة عربية 
وخصوصًا مصر على الصعيدين الشعبي والرسمي، وهي 
صفحة من صفحات ترجمة السياسة اإلسرائىلية.. ولعل 
المواقف كثيرة التي تكشف الوجه المعادي لقيم العدل 

واألخوة لهذا الوزير المغرور..
ورغم انتقاد الدول العربية 

إلص��رار المسؤولين القطريين 
على التحدي والعبث بمشاعر 

العرب بسبب المشاركة 
اإلس��رائ��ىل��ي��ة في 

م��ؤت��م��ر منظمة 
التجارة العالمية 
ف���ي ال��دوح��ة 
2م  0 0 1
والتي دفعت 
غ���ال���ب���ي���ة 

ال��دول العربية 
إل����������ى ع�����دم 

ال���م���ش���ارك���ة ف��ي 
ال��م��ؤت��م��ر، إاّل أن ه��ذا 

ل��م يمثل أي ش��يء حيث ل��م تعره 
قيادة قطر أي اهتمام في سبيل استمرار 
تحالفها المشبوه مع إس��رائ��ىل.. وحينها 

ع�����ن تندر سياسيون بالقول: حتى وإن اعترضنا 
المشاركة فإسرائىل حاضرة في كل مؤتمر.. يغمزون إلى 

قناة »الجزيرة«..
 يقول النعيمي: »التناقض والتشعب في السياسة 
الخارجية القطرية الحالية على أكثر من صعيد يفسره 
البعض باعتقاد المسؤولين القطريين أن دورهم المأمول 
في المنطقة يمر حكمًا بالقناة اإلسرائىلية خاصة وأن 
قطر محاطة بالعبين من وزن السعودية ومصر وإيران 
ولن يكون بمقدورها تجاوزهم من دون االرتباط بعالقة 

من نوع خاص مع إسرائيل«.
مشروع إعالمي للتطبيع

تحت هذا العنوان أورد سعد النعيمي في كتابه أنه عام 
1997م شهد اتصاالت حثيثة وغامضة وقعت مجرياتها في 
لندن ونيويورك وباريس والدوحة وتل أبيب.. وتسرب من 
مصادر مقربة من وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم 
آل ثاني أنه أصدر تخوياًل إلى أحد وكالئه- وهو رجل أعمال 
لبناني األصل- لينسق مع المبعوث اإلسرائىلي السابق 
في جنوب لبنان لوبراني بهدف إقامة مؤسسة إعالمية 

تعنى بالتطبيع بين العرب واإلسرائىليين..
صحيفة السالم

وكانت فكرة المشروع تتمثل في إص��دار صحيفة 
يومية تم اق��ت��راح اس��م »السالم« 
لها قبل أن يستقر ال��رأي على اسم 
آخ��ر ه��و »ال��ج��زي��رة« يكون مقرها 
لندن وبتمويل قطري- اسرائىلي.. 
وب��ع��د م��ش��اورات ت��م ال��ت��ح��ول إلى 
إنشاء قناة فضائىة بهدف افتعال 
المعارك اإلعالمية مع دول عربية، 
وفعاًل استطاعت إسرائىل أن تمرر 
حيث  لقناة  ا ه��ذه  عبر  مشروعها 
انتبهت أوساط عريضة إلى أن هذه 
القناة تستضيف معارضين لجميع 
الحكومات العربية.. وبحسب الكاتب 
القطري النعيمي، فإن »الجزيرة« لم 
تستضف معارضًا واحدًا للشيخ حمد 
بن خليفة، كما أنها لم تسخر أيًا من 
برامجها النتهاكات حقوق اإلنسان في 
قطر.. وفي الوقت الذي تُنتهك كثير 

من حقوق القطريين وتصادر حرياتهم وتسلب إرادتهم 
ويزجون في السجون بحجج واهية، فإن قناة »الجزيرة« 
تتفرغ بالكامل لقضايا أخرى لها صلة بتخريب العالقات 
بين الدول العربية وسخرت امكاناتها لجماعات إرهابية أو 

انقالبية أو متمردة في البلدان العربية واإلسالمية..
ويؤكد الكاتب القطري سعد النعيمي »أن قيادة قطر 
سخرت أداتها اإلعالمية - قناة الجزيرة- إلثارة قضايا 
حساسة وخالفية في المنطقة وإذكاء الخالفات بين الدول 
العربية فيما بينها وأحيانًا داخل الدول العربية نفسها، 
إضافة إلى إثارة مشاعر الشعوب العربية ضد أنظمة الحكم 

لخلق حالة من الغموض واإلرباك«.
ويضيف: »كما سعت إلثارة- فتن وقالقل داخلية- لهذه 
ال��دول بحيث كانت قناة الجزيرة الفضائية هي األداة 
الرئيسة المستخدمة في محاوالت الدس والتخريب الذي 

اليخدم إاّل توجهات أعداء األمتين العربية 

واإلسالمية«.
ومما يؤكد هذه السياسة القطرية التي تعكسها األجندات 
والبرامج الخاصة بقناة الجزيرة- التي يديرها شيوخ من 
األس��رة الحاكمة- االحتجاجات التي تعبر عنها اليوم 
الشعوب العربية ضد هذا البوق اإلسرائىلي الذي أثار 
النعرات وأجج المشاعر وفتح الملفات وأيقظ الفتنة وسفك 
الدماء وأقلق السكينة العربية العامة بأسلوب استفزازي 
اليخدم سوى مصالح أعداء األمتين العربية واإلسالمية، 

ويسهم في ترسيخ الفرقة والتناحر بين شعوبها.
أصابع خفية

هذه السياسات جعلت- الكاتب النعيمي- يؤكد أن »هناك 
أصابع خفية تحرك السياسة القطرية في الوقت الحاضر، 
ومن خلفها قناة الجزيرة التي أصبحت تكرس نفسها- 
بقصد أو غير قصد- أداة من أدوات السياسة المريبة التي 
تحاك في الخفاء، بالشكل الذي يخدم وجهة النظر 
االسرائىلية ويظهر العالم العربي في 

وضع هش ومتمزق«..
وألن قيادة قطر تجيد 
زواج المصلحة 
لعبت  فقد 
ق�����ن�����اة 
ال��ج��زي��رة 
دورًا مهمًا 
ف����ي ه���ذا 
ال���ج���ان���ب 
واستفادت 
ك��ث��ي��رًا من 
هذه السياسة 
ال���ت���ي أل��ف��ه��ا 
الشيخ حمد، حيث 
استثمرت عالقات حمد بقيادات 
الجماعات المتطرفة واحتكرت 
لنفسها تغطية األحداث واألعمال 
اإلرهابية التي تقوم بها الجماعات، 
كما انفردت بنشر بيانات القيادات 
المتطرفة لتنظيم القاعدة في مختلف 
الدول.. حتى أصبحت سالحًا مهمًا لتنظيم 

القاعدة يستخدمه ضد الدول المناهضة لإلرهاب..
أشارت مصادر في تقرير )ديلي تلغراف( البريطانية 
إلى أن الشيخ حمد نبه بن الدن إلى أنه سيخسر محطة 
)الجزيرة( الفضائىة كواجهة إعالمية له إذا حاول هو أو أحد 
أتباعه القيام بأي عمل من شأنه اإلخالل باألمن القطري..
وتثير القراءة المتعمقة للسياسات القطرية العديد من 
عالمات االستفهام حول الغايات التي تسعى قطر لتحقيقها 
من خالل اتباعها هذا النهج المستفز والمناكف لكل ما 
هو عربي وإسالمي، وتحويل قطر إلى قاعدة للمتطرفين 
واإلرهابيين وبوابة إسرائىلية لاللتفاف على الخليج 

ومحاصرة دوله..
يقول سعد النعيمي في كتابه »أمير قطر.. العب خارج 
الملعب.. انتهازية محسوبة أم تبعية مقيدة«: »بعض 
الناس يقيس الفشل والنجاح بالمتحقق آنيًا.. فإنهم 
ينظرون إلى الظروف الراهنة دلياًل على نجاح الشيخ حمد 
في تعزيز قبضته.. غافلين حقائق عدة منها: أن هذه القوة 
مصطنعة وليست طبيعية، ومصير أية قوة مصطنعة 
معروف، كما أن ركائز حكمه هي األخ��رى هشة ألنها 
تستند إلى تحالفات غير متجانسة 
أواًل، ونفعية انتهازية ثانيًا، بل إنها ال 
تعدو أن تكون قنابل موقوتة يمكن 
أن تنفجر في أية لحظة وتقضي على 

صاحبها«..
الشعب يريد..!!

سة  للسيا بعين  لمتا ا ل��ع��ل  و
القطرية ي��درك��ون أنها ستفتح 
القطري  الشعب  أم��ام  الطريق 
إلنقاذ بلده من تلك السياسات التي 
استنفدت جميع الفرص الممكنة 
لإلصالح والعودة إلى جادة الصواب.
يقول النعيمي: »لعلنا في قطر 
بحكم سماعنا عن كثب لنبض 
قلوب أهلنا من أبناء ه��ذا البلد 
المنتظرين بلهفة ساعة التحرر من 
هذه األوضاع الشاذة، نستطيع الحكم على األمور بدقة 
أكثر، فخليجيًا أزَّم حمد عالقاته في إطار مجلس التعاون 
الخليجي، وعربيًا بخروجه عن االجماع في عدد غير 
قليل من القضايا والثوابت، وافتعاله مشاكل وخالفات 
واستخدامه قناة »الجزيرة« أداة لتصفية الحسابات وإثارة 

الفرقة وتأجيج نيران الفتن والترويج للتطرف«.
وبالتالي فقطر اليوم هي من أكثر ال��دول حاجة 
لتستعيد مكانتها وهيبتها بين  الدول، وتسترد ثقة 
األشقاء الخليجيين والعرب بها.. كما أنها بأمسّ الحاجة 
إلى أن تستعيد شرعيتها كونها تعلم الطريقة التي اختار 
حمد أن يصير حاكمًا بموجبها، كما أن على شعب قطر أن 
يكون األكثر ثورية اليوم على األقل ليحافظ على أموال 
بلده التي تذهب إلى جماعات إرهابية تسيئ إلى صورة 
العرب والمسلمين والتي ستنعكس نتائجها سلبيًا على 

قطر دولة وشعبًا.

يومًا بعد يوم يتضح جليًا لكل متابع للتطورات المتالحقة في   
المنطقة العربية أن »األمير والحاكم غير الشرعي لقطر«- 

حسب قول الكاتب القطري سعد محمد النعيمي- يقف وراء 
كثير من تداعياتها حيث كثف من لعبه الستثمار المناخ المتلبد 
لصالح الجماعات المتطرفة التي طالما حشد إمكانات دولته 

طيلة ما يقارب من  عقدين وإنفاقها على تلك الجماعات.

إسرائيل تحضر 
االجتماعات العربية 
من خالل مندوبها 

»الجزيرة«!!

الشيخ حمد نبه بن 
الدن أنه سيخسر 

»الجزيرة« إذا أخّل 
بأمن قطر!!

كاتب قطري يكشف عن:

»ديلي تلغراف«:سياسيون:

عقدة األمير »المغتصب« 
الذي يكره شعبه

الدوحة تستخدم »الجزيرة« 
لتصفية الحسابات!!

وزير خارجية قطر يحمل 
مشروع الخميني

مسئولون أردنيون يصفون »حمد« بأنه 
»تلميذ في السياسة«!!

حمد بن جاسم عدو لدود للسعودية والبحرين 
وينكر حق اإلمارات بالجزر المحتلة

 توفيق الشرعبي


