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بكل ثقة.. 
كأس العالم في قطر 

وسننظم أفضل بطولة في التاريخ

لماذا ال يحق للعرب
؟والمسلمين استضافتها

8
مقال

الـــحـــدث ال يــمــثــل قطر هذه السلسلة بهذا الجزء املهم من حديث سمو األمير استضافة قطر لكأس العالم 2022، وأحببت ان استهل فــي األمـــم املــتــحــدة" بــحــديــث ســمــو األمــيــر املــفــدى عن ابدأ سلسلة هذه املقاالت التي ستكون بعنوان "األمير  العالم العربي واالســامــي، وهــو ما لــقــنــاة "ســـي ان ان"، كـــون هـــذا  اليوم تمثل فحسب، بل يمثل  التي حرمت من استضافة هذا اكــد عليه سموه في اكثر من مــرة، فقطر  العالم  البقعة من  امامها، ولكن هــذا ال يعني هذه  الفرصة  العالم 2022 منحت لقطر الــحــدث، ولــم تتح  دم امللف على اساسه، ولم تقدم اجل توفير بيئة مائمة خال اقامة البطولة، حتى في وقدمت عرضا مميزا، سخر التقنية والتكنولوجيا من عن جــدارة واستحقاق، عندما قدمت ملفا متكاما، عــلــى هـــذا االســــاس فــقــط، بــل جــــاءت اســتــضــافــة قطر ان استضافة بطولة كــأس 
ُ
التي وإثارة الغبار على بعض القضايا، واالدعاء بحصول االطراف التي سعت الى التشكيك الدائم بقدرات قطر، منح قطر االصـــوات، لكن هــذا الــفــوز لــم يعجب بعض مكيفة، وهو ما دفع املصوتني في تنفيذية "الفيفا" الى ذلك عبر مشروع نموذجي مللعب ومناطق جماهيرية قطر نظريات في هــذا املجال، بل عكفت على ترجمة فصل الصيف، الذي ق املــزاعــم  التصويت.. وغيرها مــن  اثــنــاء  تقف خلفها اطراف تحمل اجندات بعيدة عن االهداف مخالفات 

الحديث عن النبيلة إلقامة بطوالت كأس العالم. املفدى عند  ان بلدا صغيرا مسلما عربيا يمكنه تنظيم واضــــاف ســمــوه "هــنــاك بــعــض الــنــاس ال يـــريـــدون ان عرض، وسوف تنظم افضل كأس عالم في التاريخ"..البطولة، وعلى الناس ان يفهموا ان قطر قدمت افضل الحق كبلد مسلم وبلد عربي ان نقوم باستضافة هذه استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 بقوله "لدينا لقد ظهرت ثقة سمو األمير  يتقبلوا 
ــرة اخــــرى عـــن املــســاحــة الــجــغــرافــيــة، 2010 والسهام املوجهة اليها لم تتوقف، تارة تتحدث منذ ان فازت قطر بشرف استضافة كأس العالم في حدث بهذا الحجم..". تــهــمــا ومـــزاعـــم تتعلق وثالثة عن السكان..، ثم التشكيك بالتصويت..، وعندما عـــن الــطــقــس، ومــ اطــلــقــوا  ماعب كأس العالم في قطر، في حني ان هذه املاعب لهم، من تحدثوا عن سقوط "ضحايا" خــال تشييد من وسائل االعــام املدفوعة، ومن اإلعاميني املدفوع وان بيئات العمل مجحفة، واالغــرب من ذلك ان هناك بالعمالة التي توجد في قطر، وانها تعاني من مشاكل، فــشــلــوا فــي مساعيهم 

العمل، وهو نعم قد تكون هناك مشاكل حدثت لبعض العمال، او اصا لم يبدأ بناؤها بعد!!. ان ارى عماال فقراء يأتون بــالــنــســبــة لــلــعــمــال ونــعــمــل عــلــى حــلــهــا، ونــعــمــل على األمـــيـــر املـــفـــدى عــنــدمــا قــــال "صــحــيــح لــديــنــا مــشــاكــل امـــر بــالــتــأكــيــد غــيــر مــقــبــول، وهـــو مــا اكـــد عليه سمو تعرضوا ملواقف غير مائمة في بيئات  اقبل  القوانني، وال  القوانني من دولهم ملساعدتنا على تطوير بلدنا، يعيشون في تطبيق  العديد من  لقد غيرنا  لهم..  لذلك نحن وقمنا بتعديلها، وانا يؤملني وجود وضع غير مائم، بيئة غير مائمة  بــذلــك،  بــه، وال يوجد قطري يقبل  اقبل  الــقــوانــني، والـــوضـــع يتغير وال  فـــرض تطبيق  اذا تــنــاولــوا املــشــاكــل فــي حــال وجــودهــا، لكن البــد ان ادعــوهــم الــى اظــهــار حقائق االمـــور عــن قــطــر.. ال مانع بسبب كأس العالم وامور اخرى، ونحن نقبل ذلك، لكن على ارض الواقع، لكن وسائل اإلعام تركز على قطر نعمل عــلــى 

الحديث عن املشاكل يتناولوا امورا اخرى كتلك القوانني التي شرعناها". العمال، قطر ملختلف املنظمات الدولية بالحضور الى الدوحة، الــداخــل او الــخــارج مــن تــنــاول هــذه القضية، وسمحت الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الـــعـــمـــال، وال نــمــنــع اي طــــرف في نعم نحن في قطر ال نمانع من  التي يتواجد بها هــؤالء  العمل،  وزيــارة مواقع 
ــم  ــهـ ــن انـ ــ ــؤمـ ــ ــن نـ ــ ــ ــذي ــ ــ ال
التي  التنمية  شــركــاء 
تعيشها قطر، وليس 
مــن عــــادات اهـــل قطر 
ــؤون ملــن  ــيــ ــســ انــــهــــم يــ
او  الــحــيــاة،  يشاركهم 
ــد مـــعـــهـــم فــي  ــواجــ ــتــ ــ ي

بلدهم.
واالمـــــــــر الــــــــذي قـــــد ال 
ــه الــــكــــثــــيــــرون  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ يـ
املـــخـــالـــفـــات  هـــــــذه  ان 
ــتـــحـــدث عــنــهــا  ــتــــي يـ ــ ال
ــا  ــهــ ــذتــ الــــبــــعــــض، واخــ
وســــــــــائــــــــــل االعـــــــــــــام 
الـــغـــربـــيـــة، حـــدثـــت في 
بعض شركات القطاع 
الــخــاص، واالكــثــر من 
الــغــالــبــيــة من  ان  ذلــــك 
هــــذه الـــشـــركـــات الــتــي 
بــهــا مــخــالــفــات يتولى 
ــا مـــديـــرون في  ادارتـــهـ
اطـــراف اخــــرى..، نعم هناك اوجــه قصور في االجــهــزة الــرســمــيــة مــن ذلـــك، وال نعلق الــقــصــور على هذا ال يعني اننا نعفي انفسنا من املسؤولية، او نعفي الشركات، وال يشير الى ان مديريها غربيون!.الغربية، لكن االعام الغربي ال يتحدث عمن يدير هذه الغالب من الجنسيات  املتعلقة بالعمالة، وهي شماعة  التشريعات والــقــوانــني  الــيــوم مــحــل تــعــديــل واســتــحــداث قــوانــني وتــشــريــعــات بعض 

الــقــوانــني..، لــكــن اإلعــــام الغربي جديدة، وفرض رقابة صارمة على الشركات املخالفة،  الــتــي لها مواقف فقط ما يريده، ويرى فقط بعني من "قبض" منه املبالغ املتمثلة بالتشريعات الجديدة التي تتبناها الدولة، يرى "األعـــور" املتحامل على قطر ال يــرى هــذه االيجابيات والــجــديــة فــي تطبيق  الــجــهــات  اجــنــدات تلك  املــالــيــة، وينفذ 
الدولية مسبقة من قطر. للمنظمات  الــذي سمحت فيه قطر  الوقت  ــان والـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة املعنية وفي  اليها دون عــوائــق، وزيـــارة مواقع املــعــنــيــة بــحــقــوق االنـــسـ بــالــدخــول  اليها اصــا، مفتوحة فيها..، كانت هناك دول اخرى رفضت حتى الــعــمــل، ولــقــاء املــســؤولــني، وعــقــد مــؤتــمــرات صحفية بالعمالة،  بــالــدخــول  املنظمات  للعديد مــن  ولكن لم نجد وسائل االعام تلك املتحاملة على قطر الــســمــاح 

ــمــنــع كــأمــة عــربــيــة مــن حــق مــشــروع واالسامي في استضافة مثل هذه االحداث الرياضية هذا الهجوم غير املبرر عليها دفاعا عن الحق العربي بل هي تمثل امتها العربية واالسامية، وتتحمل اليوم قطر اليوم ال تمثل نفسها عند استضافة كأس العالم، تقوم بفتح ملفات تلك الدول!!.
ُ
الــدولــيــة، فــلــمــاذا ن

الــدولــيــة، كـــون هـــذا الــبــلــد الــعــربــي االســامــي حــمــل عــلــى عاتقه كان ينبغي على العرب الوقوف مع قطر، والدفاع عنها، كسائر االمم في مثل هذه االحداث؟. املــحــافــل  املــشــرف لهم فــي مثل هــذه  الــقــبــول بما هــو حــاصــل حاليا مــن استبعاد التمثيل  كبرى، متحما في سبيل ذلك كل هذا الهجوم واملزاعم لـــلـــدول الــعــربــيــة واالســـامـــيـــة مـــن اســتــضــافــة احــــداث رافــضــا 
التي ساقتها بعض االطـــراف عن قطر ومحاوالت التشويه. مباريات االدوار االولــى الى 40 درجة مئوية، ولكن ال وصلت درجة الحرارة في بعض املدن التي اقيمت فيها وصلت فــي ايــام الــى 42، وفــي امريكا فــي عــام 1994 كأس العالم في املكسيك 1986 برطوبة قاتلة وحرارة غــيــر حــقــيــقــيــة، حــتــى الــطــقــس، فــقــد ســبــق ان اقــيــمــت كل االدعـــاءات 

احد يتحدث عن ذلك..

الــضــوء عليهم، بينما او قــامــت بتشييد مــاعــب الــبــطــوالت، مــات خــال ذلك في جميع الدول التي استضافت بطوالت كأس العالم  الــعــمــال، ولــم ُيسلط  لم يبدأ بعد تشييد املاعب وتتحدث بعض املــئــات مــن  ــة عــــن ســقــوط في قطر  ــيـ ــكـ وســــائــــل اإلعـــــــام الـــغـــربـــيـــة واالمـــريـ
اقامة ضحايا!! ان قطر قدمت ملفها على اســاس  يــولــيــو، ووعــدت وبالرغم من   / للبيئة لتكييف البطولة حسب مــوعــدهــا فــي يونيو  ان تاريخ بطولة كأس بتوفير تكنولوجيا جديدة وصديقة  اال  الجماهير،  ايــضــا فــي اشهر املاعب ومناطق  اقيمت  البطولة  ان هــذه  يــقــول  اخرى غير املعتمدة فيها، كما حصل في شهر مايو العالم 

ــتـــاء، لــيــس لــديــهــا مــشــكــلــة فـــي الـــزمـــان، وستثبت قــطــر جــاهــزة الســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم صيفا اكثر من مرة. "الفيفا" عندما اختار قطر كانت في محلها..انها األجــدر باستضافة هذا الحدث، وستؤكد أن ثقة وشـ

اإلعالم }األعور{ 
يرى بعض مشاكل 

العمال وال يرى القوانني 
والتشريعات الجديدة 

التي توفر بيئة 
مالئمة لهم

طموح قطر يتجاوز 
استضافة كأس العالم 

ومن يريد تصدر السباق 
ال يلتفت للوراء

جابر الحرمي

.. ولنــا كلمة

األمير في األمم املتحدة
بكل ثقة.. كأس العالم في قطر وسننظم أفضل بطولة في التاريخملاذا ال يحق للعرب واملسلمني استضافتها؟

jaber.alharmi@gmail.com
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الــهــادر بالحق، والناقل االمــن لقضايا ان" مع سموه، اضافة الى اللقاءات الجانبية مع قادة ورؤساء الوفود، بحضور امــام الجمعية العامة ومجلس االمــن، واملقابلة الخاصة التي اجرتها "سي ان املفدى، حفظه الله، باجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة، وخطابا سموه حفلت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد  في غزة التي حياها سموه، وهو ما يحدث ألول مرة ان يقوم قائد عربي بمثل املتكررة على الشعب الفلسطيني، وما تعانيه غزة الصامدة.. مرورا باملقاومة على صعيد القضية الفلسطينية، ومــرارة االحتالل، واالعــتــداءات االسرائيلية واضعا النقاط على الحروف في كل القضايا التي المست الجرح، ان كان ذلك االمــة، واملــدافــع عنها بكل وضــوح، امــام العالم وقادته في هــذا املحفل الدولي، الفــت لسموه، الــذي كــان بحق الصوت 

من تنظيمات، ام انه نتاج القمع واالستبداد الذي تمارسه انظمة باملنطقة تجاه تحالفات جديدة باملنطقة، ولكن كيف يمكن معالجة ذلــك، وهل االرهــاب فقط وليبيا وتونس واليمن.. وما يشكله االرهــاب من خطر على العالم، استوجب عامه الرابع، وما يمارسه النظام السوري من ارهاب حقيقي.. واحــداث العراق هذه الخطوة، اضافة الى ما يعانيه الشعب السوري من قمع وقتل واستبداد في 
الــتــي طرحها سمو شعوبها... تنتهجها قطر حيال مختلف القضايا االقليمية والدولية، والتي كانت محل األمــيــر خــالل هــذه املــشــاركــة، واملــواقــف الــتــي رسخها ســمــوه، والــســيــاســة التي فــي سلسلة مــقــاالت ســوف اتــوقــف عند عــدد مــن القضايا 

اهتمام الرأي العام العاملي..

وقفة..
ــر يــتــجــاوز ذلـــك ريــاضــيــا، لن يتوقف طموح قطر عند استضافة كأس  ــلــــوراء، كــل هــذه االمـــور، وسياسة قطر ان مــن يريد دورة االلعاب االوملبية، ورؤية قطر تتخطى ولن تستغربوا اذا ما فازت قطر باستضافة الــعــالــم، بــل إن األمـ ــبـــاق يـــجـــب اال يــلــتــفــت لــ تؤثر عليها »األبواق الصدئة، او »الناعقون تسير قدما نحو الهدف، دون ارباك، ودون ان الفعل، ولديها من الثقة بنفسها ما يجعلها استضافة كأس العالم، وال تعمل وفق ردات يــقــال عــنــهــا، لــكــل املـــزاعـــم املـــثـــارة حـــول ملف وإال ســيــخــســر، لــذلــك هـــي ال تــلــتــفــت لــكــل ما تـــصـــدر الـــسـ

املستأجرون«.

CNN سمو األمير خال املقابلة مع ¶

❶
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حفلت مش��اركة حضرة صاحب الس��مو الش��يخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 

البالد المفدى، حفظه اهلل، في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

وخطابا س��م�وه أمام الجمعي��ة العامة ومجلس األم��ن، والمقابلة الخاصة 

التي أجرتها “س��ي إن إن” مع سموه، إضافة إلى اللقاءات الجانبية مع قادة 

ورؤس��اء الوف��ود، بحضور الفت لس��موه، ال��ذي كان بحق الص���وت الهادر 

بالح��ق، والناق��ل األمي��ن لقض��ايا األم��ة، والمدافع عنه�ا ب��كل وضوح، أمام 

العال��م وقادت��ه في ه��ذا المحفل الدول��ي، واضعًا النقاط عل��ى الحروف 

ف��ي كل القضاي��ا الت��ي المس��ت الج��رح، إن كان ذلك على صعي��د القضية 

الفلس��طينية، ومرارة االحتالل، واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على الشعب 

الفلس��طيني، وم��ا تعانيه غ��زة الصامدة.. م��رورًا بالمقاومة ف��ي غزة التي 

حياه��ا س��موه، وهو ما يح��دث ألول مرة أن يقوم قائ��د عربي بمثل هذه 

خطاب األمير  الصوت 
الهادر بالحق  والناقل 
األمين لقضايا األمة، 
والمدافع عنها بكل 
وضوح، أمام العالم

ألول مرة يقوم
قائد عربي بتوجيه 

التحية لصمود 
المقاومة من منبر

األمم المتحدة
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

الخطوة، إضافة إلى ما يع�انيه الش��عب الس���وري من قمع وقتل واستبداد 

في عامه الرابع، وما يمارس��ه النظام السوري من إرهاب حقيقي.. وأحداث 

الع��راق وليبي��ا وتون��س واليمن.. وما يش��كله اإلرهاب من خطر عل��ى العالم، 

اس��توجب تحالفات جديدة بالمنطقة، ولكن كيف يمكن معالجة ذلك، وهل 

االرهاب فقط من تنظيمات، أم أنه نتاج القمع واالستبداد اللذين تمارسهما 

أظمة بالمنطقة تجاه شعوبها...

 في سلسلة مق�االت سوف أتوقف عند عدد من القضايا التي طرحها سمو 

األمير خالل هذه المشاركة، والمواقف التي رسخها سموه، والسياسة التي 

تنتهجه��ا قطر حيال مختلف القضاي��ا اإلقليمية والدولية، والتي كانت محل 

اهتمام الرأي العام العالمي..

قطر اليوم تمثل العالم 
العربي واإلسالمي

الذي حرم من استضافة 
كأس العام 

استضافة بطولة 
كأس العالم 2022 

منحت لقطر عن جدارة 
واستحقاق من خالل 

ملفها المميز
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

ابدأ سلس��������لة هذه املقاالت، التي س��������تكون بعنوان “األمير في األمم املتحدة”، بحديث س��������مو 
األمير املفدى عن اس��������تضافة قطر لكأس الع��الم 2022، وأحببت ان اس��������تهل هذه السلس��������لة 
بهذا الجزء املهم من حديث سمو األمي����������ر لقناة “سي إن اإن”، كون هذا الحدث ال يمثل قطر 
فحسب، بل يمثل العالم العربي واإلسالمي، وهو ما أكد عليه سموه في أكثر من مرة، فقطر 
الي��������وم تمث��������ل هذه البقعة من العالم، التي حرمت من اس��������تضافة هذا الحدث، ولم تتح الفرصة 
أمامه��������ا، ولك��������ن هذا ال يعني ان اس��������تضافة بطولة كأس العال��������م 2022 منحت لقطر على هذا 
 ،

ً
االساس فقط، بل جاءت استضافة قطر عن جدارة واستحقاق، عندما قدمت ملفًا متكامال

وقدمت عرضًا مميزًا، س��������خر التقنية والتكنولوجيا من أجل توفير بيئة مالئمة خالل إقامة 
دم امللف على أساسه، ولم تقدم قطر نظريات في هذا 

ُ
البطولة، حتى في فصل الصيف، الذي ق

املجال، بل عكفت على ترجمة ذلك عبر مش��������روع نموذجي مللعب ومناطق جماهيرية مكيفة، 
وهو ما دفع املصوتني في تنفيذية “الفيفا” إلى منح قطر األصوات، لكن هذا الفوز لم يعجب 
بعض األطراف، التي س��������عت إلى التش��������كيك الدائم  في قدرات قطر، وإثارة الغبار على بعض 
القضايا، واالدعاء بحصول مخالفات أثناء التصويت.. وغيرها من املزاعم التي تقف خلفها 

أطراف، تحمل أجندات بعيدة عن األهداف النبيلة إلقامة بطوالت كأس العالم.

لق��������د ظهرت ثقة س��������مو األمير املفدى عند الحديث عن اس��������تضافة قط��������ر لبطولة كأس العالم 
2022، بقوله “لدينا الحق كبلد مس��������لم وبلد عربي أن نقوم باس��������تضافة هذه البطولة، وعلى 
الناس أن يفهموا أن قطر قدمت أفضل عرض، وسوف تنظم أفضل كأس عالم في التاريخ”..

إستضافة قطر لبطولة 
كأس العالم حدث 

يمثل الدول العربية 
واإلسالمية

قطر قدمت للعالم 
مشروعًا نموذجيًا  
لملعب ومناطق 

جماهيرية مكيفة
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وأض��������اف س��������موه “هناك بعض الناس ال يري��������دون أن يتقبلوا أن بلدًا صغيرًا مس��������لمًا عربيًا 
يمكنه تنظيم حدث بهذا الحجم..”.

من��������ذ أن ف��������ازت قطر بش��������رف اس��������تض��افة كأس العالم ف��������ي 2010، والس��������هام املوجهة إليها 
ل��������م تتوقف، تارة تتح��������دث عن الطقس، وم��������رة أخ���������������رى عن املس��������احة الجغرافية، وثالثة عن 
الس��������كان..، ثم التشكيك في التصويت..، وعندما فشلوا في مساعيهم،  أطلقوا تهمًا ومزاعم 
تتعل��������ق بالعمالة، الت��������ي توجد في قطر، وأنها تعاني من مش��������اكل، وأن بيئات العمل مجحفة، 
واألغ��������رب من ذلك أن هناك من وس��������ائل اإلعالم املدف�������وعة، وم��������ن اإلعالميني املدفوع لهم، من 
تحدثوا عن س��������قوط “ضحايا” خالل تش��������ييد مالعب كأس العالم في قطر، في حني أن هذه 

 لم يبدأ بناؤها بعد!!.
ً
املالعب أصال

نعم قد تكون هناك مشاكل حدثت لبعض العمال، أو تعرضوا ملواقف غير مالئمة في بيئات 
العم��������ل، وهو أم��������ر بالتأكيد غير مقبول، وهو ما أكد عليه س��������مو األمير املف��������دى، عندما قال 
“صحيح لدينا مش��������اكل بالنسبة للعمال ونعمل على حلها، ونعمل على تطبيق القوانني، وال 
 فقراء، يأتون من دولهم ملس��������اعدتنا على تطوير بلدنا، يعيشون في بيئة 

ً
اأقبل أن أرى عماال
غير مالئمة لهم..

 لق��������د غيرنا العديد من القوان��������ني وقمنا بتعديلها، وأنا يؤملني وج��������ود وضع غير مالئم، وال 
أقب��������ل به، وال يوجد قط��������ري يقبل بذلك، لذلك نحن نعمل على فرض تطبيق القوانني، والوضع 

الفوز باستضافة كأس 
العالم  لم يعجب 

بعض األطراف التي 
سعت إلى التشكيك 

الدائم في قدرات قطر 

قطر قدمت أفضل 
عرض، وسوف تنظم 

أفضل كأس عالم 
في التاريخ
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

يتغي��������ر على أرض الواقع، لكن وس��������ائل اإلع��������الم تركز على قطر، بس��������بب كأس العالم وأمور 
أخرى، ونحن نقبل ذلك، لكن أدعوها إلى إظه����ار حق�ائق األمور عن قطر.. ال مانع إذا تناولت 
املشاكل في حال وجودها، لكن البد إن تتناول أمورًا أخرى كتلك القوانني التي شرعناها”.

نع��������م نحن في قطر ال نمانع من الحديث عن املش��������اكل التي يتعرض لها العمال، وال نمنع أي 
طرف في الداخل أو الخارج من تناول هذه القضية، وس��������محت قطر ملختلف املنظمات الدولية 
بالحضور إلى الدوحة، وزي�ارة مواقع العمل، التي يوجد بها هؤالء العمال، الذين نؤمن بأنهم 
ش��������ركاء التنمية التي تعيش��������ها قطر، وليس من عادات أهل قطر أنهم يسيؤون ملن يشاركهم 

الحياة، او يوجد معهم في بلدهم.

واألم��������ر الذي ق��������د ال يعرفه الكثيرون، أن هذه املخالفات التي يتح��������دث عنها البعض، وأخذتها 
وس��������ائل االعالم الغربي��������ة، حدثت في بع��������ض ش��������ركات القط���������اع الخ��������اص، واألكثر من ذلك 
أن الغالبي��������ة من هذه الش��������ركات التي بها مخالف��������ات، يتولى إدارتها مدي��������رون في الغالب من 
الجنس��������يات الغربية، لكن اإلعالم الغربي ال يتحدث عمن يدير هذه الش��������ركات، وال يشير إلى 

أن مديريها غربيون!.

هذا ال يعني أننا نعفي أنفس��������نا من املس��������ؤولية، او نعفي األجهزة الرسمية من ذلك، وال نعلق 
القصور على شماعة اطراف اخرى..، نعم هناك اوجه قصور في بعض التشريعات والقوانني 
املتعلق��������ة بالعمالة، وهي اليوم محل تعديل واس��������تحداث قوانني وتش��������ريعات جديدة، وفرض 

منذ فوز قطر بشرف 
استضافة كأس العالم 

في 2010 والسهام 
الموجهة إليها

لم تتوقف

ال أقبل أن أرى عمااًل 
فقراء يأتون من دولهم 
لمساعدتنا على تطوير 

بلدنا، يعيشون
في بيئة غير مالئمة
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رقاب��������ة صارمة على الش��������ركات املخالفة، والجدية في تطبيق القوان��������ني..، لكن اإلعالم الغربي 
“األع��������ور” املتحامل على قطر، ال ي��������رى هذه اإليجابيات املتمثلة بالتش��������ريعات الجديدة التي 
تتبناه��������ا الدول��������ة، يرى فقط ما يريده، ويرى فقط بعني من “قب��������ض” منه املبالغ املالية، وينفذ 

اجندات تلك الجهات التي لها مواقف مسبقة من قطر.

وف��������ي الوقت الذي س��������محت فيه قطر للمنظم��������ات الدولية املعنية بحقوق اإلنس��������ان، والجهات 
الدولية املعني��������ة بالعمالة، بالدخول إليها دون عوائق، وزيارة مواقع العمل، ولقاء املس��������ؤولني، 
وعق��������د مؤتم��������رات صحفية مفتوحة فيه��������ا..، كانت هناك دول أخرى رفضت حتى الس��������ماح 
للعديد من املنظمات بالدخول إليها أصال، ولكن لم نجد وس��������ائل اإلعالم تلك املتحاملة على 

قطر تقوم بفتح ملفات تلك الدول!!.

قطر اليوم ال تمث��ل نفسها عند استضافة كأس العالم، بل هي تمثل أمته��ا الع��ربية واإلسالمية، 
وتتحم��������ل الي��������وم هذا الهج����وم غي��������ر املب���رر عليه��������ا دفاعًا عن الحق العربي واإلس��������المي في 
منع كأمة عربية من حق مش��������روع 

ُ
اس��������تضافة مثل هذه األحداث الرياضية الدولي�������ة، فلماذا ن

كسائر األمم في مثل هذه األحداث؟.

كان ينبغ��������ي عل��������ى العرب الوقوف مع قط��������ر، والدفاع عنها، كون هذا البلد العربي اإلس��������المي 
حمل على عاتقه التمثيل املش��������رف لهم في مثل ه��������ذه املحافل الدولية، رافضًا القبول بما هو 
 
ً
حاصل حاليًا من اس��������تبعاد للدول العربية واإلسالمية من استضافة أحداث كبرى، متحمال

قطر سمحت   لمختلف 
المنظمات الدولية 

بالحضور إلى الدوحة  
وزيارة مواقع العمل 

التي يوجد بها  العمال 

 نؤمن بأن العمال  
شركاء التنمية 

التي تعيشها قطر، 
وليس من عادات 
أهل قطر اإلساءة

لمن يشاركهم الحياة
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

في سبيل ذلك كل هذا الهجوم واملزاعم ومحاوالت التشويه.

كل االدعاءات التي ساقتها بعض األطراف عن قطر غير حقيقية، حتى الطقس، فقد سبق أن 
أقيمت كأس العالم في املكسيك 1986 في رطوبة قاتلة وحرارة وصلت في بعض األيام  إلى 
42 درجة، وفي امريكا في عام 1994، وصلت درجة الحرارة في بعض املدن التي أقيمت فيها 

مباريات األدوار األولى إلى 40 درجة مئوية، ولكن ال أحد يتحدث عن ذلك..

في جميع الدول التي اس��������تضافت بطوالت كأس العالم أو قامت بتش��������ييد مالعب البطوالت، 
مات خالل ذلك املئات من العمال، ولم ُيسلط الضوء عليهم، بينما في قطر لم يبدأ بعد تشييد 

املالعب، وتتحدث بعض وسائل اإلعالم الغربية واألمريكية عن سقوط ضحايا!! . 

وبالرغم من أن قطر قدمت ملفها على أساس إقامة البطولة حسب موعدها في يونيو / يوليو، 
ووعدت بتوفير تكنولوجيا جديدة وصديقة للبيئة لتكييف املالعب ومناطق الجماهير، فإن 
تاري��������خ بطولة كأس العالم يقول ان هذه البطولة أقيمت أيضًا في أش��������هر أخرى غير املعتمدة 

فيها، كما حصل في شهر مايو أكثر من مرة.

قطر جاهزة الس��������تضافة بطولة كأس العالم صيفًا وش��������تاًء، ليس لديها مشكلة في الزمان، 
وس��������تثبت أنها األجدر باس��������تضافة هذا الحدث، وستؤكد أن ثقة “الفيفا” عندما اختار قطر 

كانت في محلها..

اإلعالم الغربي  
المتحامل على قطر

ال يرى  اإليجابيات 
المتمثلة في 

التشريعات الجديدة 
التي تتبناها الدولة

كل االدعاءات التي 
ساقتها بعض األطراف 

عن قطر غير حقيقية، 
حتى الطقس، فقد 

سبق أن أقيمت كأس 
العالم في المكسيك 

1986 في رطوبة قاتلة
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

في رؤية واضحة
وتوصيف بالغ الدقة ..

ال نقبل أن ُتعتبر
أي مجموعة ذات خلفية 

إسالمية أنها إرهابية

8
مقال

تــعــتــبــر أي مــجــمــوعــة ذات خلفية  ــبــلــدان  ال ــي بــعــض  بــذلــك، كل }فـ البلدان إسالمية مجموعة إرهــابــيــة، ونحن ال نقبل  .. أعتقد أن بعض  إذا ما اعتبرت أي حركة إسالمية ذلك مرده ألسباب سياسية  العقيدة حركة متطرفة، واملتطرفون ترتكب خطأ كبيرا  تختلف معها في 
التمييز تــعــمــيــمــهــا عـــلـــى الـــحـــركـــات والــتــنــظــيــمــات اإلســـالمـــيـــة املــغــالــطــات واملــفــاهــيــم الــخــاطــئــة الــتــي يـــحـــاول الــبــعــض املــفــدى خـــالل لــقــائــه مــع قــنــاة "ســـي إن إن" عــن بعض الحديث البالغ الدقة في التوصيف، تحدث سمو األمير بــهــذه الــرؤيــة الــواضــحــة، وهـــذا الــطــرح املستنير، وهــذا واملجموعات املتطرفة معروفون جيدا{.. "إرهابية" دون  بــني مــن هــو معتنق لفكر إرهــابــي بالفعل، وبني بصورة عامة، ووصمها بأنها  الفكري فيما  بــاإلرهــاب ملجرد االخــتــالف  العديد من مــن يتم وصمهم  أو إرهابيا، البلدان، خاصة تلك التي تصادر الــرأي اآلخــر، وتعتبر أو األيديولوجي معهم، وهــو ما يحدث في  لرأيها متطرفا  الجمعية التشخيص الذي قدمه سمو األمير في لقائه مع " سي وهو ما عانته العديد من املجتمعات في عاملنا العربي .كل من يبدي رأيــا مخالفا  أمـــام  ألقاهما  اللتني  الكلمتني  أو فــي   " التي الوضوح في تعريف اإلرهاب، وكيف يمكن التعامل مع الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة ومــجــلــس األمــــن، كــانــت شــديــدة إن إن  التي ظهرت، وكيف ظهرت، والظروف  الحقيقية التنظيمات  لــالنــخــراط فيها، واملعالجات  البعض  الــتــي ظــهــرت بها ملــثــل هـــذه الــظــواهــر الــخــطــيــرة الــتــي تــهــدد الــعــالــم أجمع دفعت  بــصــورة عــامــة، وخــاصــة املجتمعات 

الخلفية فإنها أكثر اكتواء بنارها . الــحــركــات ذات  الــغــرب يصفون كــل  الخطورة، الــيــوم فــي  أبـــدا، وظلت تحصر معركتها توجه إسالمي، كما هو الحال مع حركة حماس، التي وغير مقبول حقيقة، فهناك حركات تحرر وطني ذات اإلسالمية بأنها إرهابية، وهو أمر في غاية  أمــريــكــي عندما أنــهــا صنعت لــهــا عـــدوا آخـــر، بــل إنــهــا دخــلــت املعركة مع العدو املحتل لأرض الفلسطينية، ولم يعرف عنها لــم يصدر عنها إرهـــاب  الــوالــد لحث حماس االنتخابية فــي 2006 فــي غــزة بطلب  انقلبت وبــالــفــعــل شـــاركـــوا، وعــنــدمــا فــــازوا بــاالنــتــخــابــات أدار على املشاركة في االنتخابات التي جرت في فلسطني، تحدث األمريكان مع سمو األمير  التي  الـــقـــيـــاس أن كـــل حـــركـــة تــحــريــر وطــنــي كونها تمارس حقها في الدفاع عن وطنها املحتل ."صــدعــونــا" بها، ثــم وصــمــوا حركة حماس بــاإلرهــاب، وشــركــاؤهــا الــغــربــيــون عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، الــتــي طاملا العالم لهم ظهره وفــي مقدمتهم أمريكا،  ــيــس هـــذا فــقــط، فــفــي الــشــهــر املـــاضـــي قـــام الــرئــيــس شكلوا مجموعات لتحرير وطنهم من االحتالل األملاني."إرهابية" فإن الفرنسيني أيضا كانوا إرهابيني عندما وإذا مـــا كــــان  الــســالح ملواجهة ول فــلــمــاذا يــحــلــلــون ألنــفــســهــم مـــا يــحــرمــونــه الـــيـــوم على تــاريــخــيــة مختلفة عــنــدمــا كــانــت مجتمعاتها محتلة، وهكذا بالنسبة للعديد من املقاومات الغربية في فترات أملانيا النازية، فبَم يمكن أن نسمي املقاومة الفرنسية؟، أملانيا في الذكرى السبعني لتحرير باريس من قبضة الفرنسي هــوالنــد بتكريم مــن حمل 
للمقدسات من قبل الدولة املحتلة، فكان مما قاله سمو تتعرض له من ظلم بنّي، وعدوان دائم، وانتهاك للحرمات العربية واإلسالمية، فدافع عن القضية الفلسطينية وما مرة من ِقبل زعيم عربي يتحدث بآمال وآالم أبناء أمته املتحدة وأمـــام قــادة العالم أجــمــع، وهــو مــا يحدث ألول حــيــا صــمــود املــقــاومــة فـــي غـــزة مـــن عــلــى مــنــبــر األمـــم لقد كان موقفا عظيما من سمو األمير املفدى عندما املقاومة في فلسطني مثال ؟! 

لــن تقهر مــقــاومــة الشعب  الــقــوة  على استعادة كافة حقوقه املشروعة، وأحتسب عند الفلسطيني في غــزة في مواجهة االحتالل واإلصــرار الــفــلــســطــيــنــي، وإنـــنـــي أحــيــي صــمــود مــقــاومــة الشعب األمــيــر: "إن غــطــرســة 
ــادرت حقها تختلف فكريا أو ال تساير األنظمة، فما كان من هذه العالم اإلسالمي قوبلت باإلقصاء واملالحقة ملجرد أنها مقاومة وتحرير وطني، فهناك تنظيمات وحركات في واألمر ال يقتصر على حركة حماس، التي تعد حركة الله أرواح شهدائه". بـــاإلرهـــاب، وصــ األنــظــمــة إال أن وصمتها 

التعبير، وزج بقيادتها  في 
ومــنــتــســبــيــهــا واملــتــعــاطــفــني 
ــــســــجــــون، فــال  مـــعـــهـــا فــــي ال
أن  املــثــال  يعقل على سبيل 
تــكــون حــركــة قــد اكتسحت 
ــة  ــيــ ــاســ ــرئــ ــ االنـــــتـــــخـــــابـــــات ال
ــتـــوريـــة   والـــبـــرملـــانـــيـــة والـــدسـ
تــتــحــول  ثــــم   ،.. قـــبـــل شـــهـــر 
ــى حــركــة  ــ ــيــلــة إل ــوم ول بـــني يــ
"إرهابية" كما هو الحال مع 
حـــركـــة اإلخــــــوان املــســلــمــني، 
ــلـــطـــات  حــــيــــث تــــــمــــــارس سـ
االنقالب في مصر إجراءات 
قمعية واستبدادية ضدهم، 
ــا أنــــهــــم وصـــــلـــــوا إلــــى  ــمـ ــلـ عـ
ُســـــدة الــحــكــم عــبــر اآللـــيـــات 
املــتــفــق عليها عــاملــيــا، وهــي 
االنتخابات عبر الصناديق، 
فدخلوا املعركة وفازوا بها، 
وإذا بالعالم يقبل االنقالب 
ــــى خــــيــــار  ــلـ ــ ــــري عـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الــشــعــب املـــصـــري، ثــم تتهم 
بــاإلرهــاب، ويطالب  "إرهـــــاب" هـــذه املــجــمــوعــة، وهـــو حقيقة انــقــالب فكري مقبول، وعندما تبدي دولــة رأيــا آخــر يقال إنها تدعم الــجــمــيــع بــاالنــســيــاق فـــي هـــذا االتـــجـــاه، وهـــو أمـــر غير الحركة 

ــدة مــن جميع هــذه الــحــركــة، ولــيــس مــن مصلحتها خلق عــــداوات مع اتــهــام عــاٍر تماما مــن الصحة، صحيح قطر ال تعادي اتــهــمــت قــطــر بــأنــهــا تـــدعـــم اإلخـــــــوان املــســلــمــني، وهــو حقيقي . أي طـــرف، فــهــي تــقــف عــلــى مــســافــة واحــ

الدعم األطــــــــراف، واملـــنـــصـــفـــون يــــذكــــرون جـــيـــدا كــيــف وقــفــت  الشقيق، وقــدمــت كــل  املــصــري  الشعب  الشعب ولثورته فــي 25 يناير 2011، قطر مــع  العسكري برئاسة املشير طنطاوي، مصر بعد الثورة في مايو 2011 وكان آنــذاك ممسكا الله عندما كان أميرا للبالد كان أول زعيم عربي يزور إنما كانت ثورة شعبية، بل إن سمو األمير الوالد حفظه ولم يكن آنذاك في املشهد أي "رائحة" لحركة إسالمية، واملــســانــدة لهذا  الــعــام نفسه، قام بالحكم املجلس  الـــذي أعــقــبــه، يونيو مــن  القوى بــدعــم الشقيقة مــصــر وقــعــت مــع عــصــام شـــرف الــذي إلى مصر والتقى بطنطاوي، وكل االتفاقيات الخاصة سمو الشيخ تميم عندما كان وليا للعهد بزيارة مماثلة وفــي الشهر  آنــذاك  كان رئيسا للوزراء، ولم يكن في املشهد 
الشقيق اإلسالمية، فضال عن اإلخوان. املــصــري  الطبيعي واستمرت قطر فــي دعمها للشعب  الــدعــم القطري خــالل هذه جدا أن تتعامل قطر مع حكومة اإلخــوان كونهم خيار بعد إجـــراء االنتخابات وفــوز اإلخــــوان، ومــن  الرئيس املنتخب مرسي، سلم منها الــفــتــرة، وقــدمــت قطر 5 شحنات غــاز مجانا للشعب الشعب املــصــري، وتــواصــل  إلى باألصح االنقالب على خيار الشعب، وبالرغم من ذلك ثــالث خــالل فترة رئاسته، ثم حــدث االنقالب عليه، أو املصري في عهد  الغاز  القطري من هذه هي الحقيقة التي تحاول أطراف عدة القفز عليها، بأن مساندة ودعم الشعب املصري واجب أخوي .مصر في عهد االنقالب، ولم تمتنع عن ذلك، ألنها تؤمن واصلت قطر إيصال ما تبقى من شحنات  املوقف  إلــى طمسها، بل تشويه  إلى والسعي  الذين لجأوا  إلــى قطر، واستقبلتهم قطر، وهــم يعرفون قطر فرارا من القمع واملالحقات األمنية التي تعرضوا مصر ومــن حركة اإلخــوان املسلمني،  فــأتــوا  السياسي، وباملناسبة ليس اإلخـــوان أن من واجبات الضيافة عدم اإلســاءة إلى اآلخرين، أو لها،  العمل  ــزاء فــي قطر، فهناك ممارسة  األعـ األمن واألمان، واستقبلتهم قطر بكل ترحاب، وهذه هي وغيرهم ممن ضاقت عليهم األرض، فجاءوا بحثا عن إخوة كرام من الجزائر وموريتانيا والعراق وحماس .. املسلمون وحــدهــم الضيوف 

.. فــي ســوريــا تتهم مــجــمــوعــات بأنها عادة هذا البلد . للقضية  إلــى اللجوء إلــى السالح بعد أن اتخذ النظام قــرارا من على أفظع الجرائم، وهو الذي دفع ثورة الشعب السوري "إرهــابــيــة" وال يتهم النظام بــاإلرهــاب، وهــو الــذي أقــدم أعـــود 

املطالبات بالقمع والقتل واالعتقال..، باإلصالح والكرامة وحرية التعبير، فما كان من النظام اليوم األول بالخيار األمني للتعامل مع مطالبات شعبية  أن واجــه هــذه  الجديدة، اللحظة على مأساة الشعب السوري، الذي لم يجد دعما النظام العاملي، واملجتمع الدولي، الذي ظل يتفرج إلى هذه هذه املأساة من "دّمــل" و"قيح" و"صــديــد"، والسبب هو املــأســاوي الـــذي يعيشه الشعب الــســوري، ومــا أفــرزتــه لنصل اليوم في العام الرابع من الثورة إلى هذا الوضع إال  القمعي، وبناء سوريا  النظام  العالم بهذه الصفة، واألدهى أن صفة اإلرهاب ال تطلق إال على ال يمكن أن يــتــم وصـــم كــل مــن يــحــاول مــقــاومــة الظلم لكن قوبلت بوصمها باإلرهاب، وهو أمر غير مقبول .وقامت حركات وطنية في سوريا تقاوم هذا اإلجــرام، حقيقيا إلزاحة  إلى  هـــذه الــحــركــة بـــاإلرهـــاب أو أطــلــق عــلــيــهــا أنــهــا إرهـــاب بينهم 19 طفال وأكــثــر مــن 680 جريحا، هــل وصفت ميليشيا تيموثي ماكفي، وأسفر عن مقتل 168 من في أبريل 1995 وقام به األمريكي املتعاطف مع حركة العربي واإلسالمي، ففي  تفجير أوكالهوما الذي وقع أعمال تقوم بها جهات منتسبوها ينتمون 
إنما حصر في تصرف فرد، لم يحدث ذلك، ولم يتم وصف هذا العمل اإلرهابي املدان "مسيحي" مثال ؟ . أو قومية،  بالديانات واألمــر نفسه أيضا في أعمال إجرامية كثيرة ترتكب بصفة دينية  قــام بها  ِقبل التي ينتمون إليها، فعلى سبيل املثال تعرض املسلمون ضد املسلمني، وال يتم وصــف من  ــادة مــن  الــوســطــى لحملة تطهير وإبــ منظمات وحركات مسيحية، إال أن هذه الحركات لم يتم فــي إفريقيا 

الــعــالــم ومنظماته توجيه كلمة فــي بــورمــا قتل اآلالف مــن املسلمني فــي حملة تطهير وصمها باإلرهاب. ــادة ولــم نسمع مــن  التي استهدفت املسلمني، وإبــ الحرب  قــام بهذه  أفــراد قاموا بأعمال مرفوضة فــلــمــاذا صــفــة اإلرهـــــاب فــقــط تــطــلــق عــلــى جــمــاعــات أو إرهــاب ملن  أو  أو تنظيمات  ــا، لــكــن يــتــم لــصــق كل حركات  ــيـ ــاإلســـالم، ويــتــم تعميم ذلـــك عــلــى كــل الــحــركــات أخـــالقـــيـــا وإنــســانــيــا وإســـالمـ ــك بـ العربي واإلسالمي دون تفريق ذلـ العالم  التفريق بالفعل بني هذه الحركات ؟ وملاذا وحصرت معركتها مع املغتصب أيًا كان.وطنها من االحتالل أو الحصول على الحرية والكرامة، بــيــنــهــا، بــمــا فــيــهــا تــلــك الـــتـــي تـــقـــاوم مـــن أجــــل تــحــريــر والتنظيمات في  م إنسانيا، والبعض يسعى إلى أن هناك محاوالت لتشويه صورة اإلسالم وإلصاقه بكل تنظيم بعمل ال يتفق مع قيم اإلسالم السمحة أصال ؟ .تلصق صــفــة اإلرهــــاب بــاإلســالم ملــجــرد قــيــام فـــرد أو ملــاذا ال يتم  يجعل اإلسالم هو العدو لإلنسانية، لذلك كان من املهم ما هو قبيح أو مجرَّ
تصحيح الصورة.

موقف عظيم سجله 
األمير عندما حيا من 

على منبر األمم املتحدة 
مقاومة العدوان 

اإلسرائيلي وصمود غزة

حماس واإلخوان دخلتا 
االنتخابات وفازتا بها 

ثم انقلبوا عليهما
 بطرق مختلفة وتتهمان 

اليوم باإلرهاب !

جابر الحرمي

.. ولنــا كلمة

األمير في األمم املتحدة
ال نقبل أن تعتبر أي مجموعة ذات خلفية إسالمية أنها إرهابيةفي رؤية واضحة وتوصيف بالغ الدقة .. األمير:

jaber.alharmi@gmail.com
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الــهــادر بالحق، والناقل االمــن لقضايا ان« مع سموه، اضافة الى اللقاءات الجانبية مع قادة ورؤساء الوفود، بحضور امام الجمعية العامة ومجلس االمــن، واملقابلة الخاصة التي اجرتها »سي ان املفدى، حفظه الله، باجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة، وخطابا سموه حفلت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد  في غزة التي حياها سموه، وهو ما يحدث ألول مرة ان يقوم قائد عربي بمثل املتكررة على الشعب الفلسطيني، وما تعانيه غزة الصامدة.. مرورا باملقاومة على صعيد القضية الفلسطينية، ومــرارة االحتالل، واالعــتــداءات االسرائيلية واضعا النقاط على الحروف في كل القضايا التي المست الجرح، ان كان ذلك االمــة، واملــدافــع عنها بكل وضــوح، امــام العالم وقادته في هــذا املحفل الدولي، الفــت لسموه، الــذي كــان بحق الصوت 

من تنظيمات، ام انه نتاج القمع واالستبداد الذي تمارسه انظمة باملنطقة تجاه تحالفات جديدة باملنطقة، ولكن كيف يمكن معالجة ذلــك، وهل االرهــاب فقط وليبيا وتونس واليمن.. وما يشكله االرهــاب من خطر على العالم، استوجب عامه الرابع، وما يمارسه النظام السوري من ارهاب حقيقي.. واحــداث العراق هذه الخطوة، اضافة الى ما يعانيه الشعب السوري من قمع وقتل واستبداد في 
الــتــي طرحها سمو شعوبها... تنتهجها قطر حيال مختلف القضايا االقليمية والدولية، والتي كانت محل األمــيــر خــالل هــذه املــشــاركــة، واملــواقــف الــتــي رسخها ســمــوه، والــســيــاســة التي فــي سلسلة مــقــاالت ســوف اتــوقــف عند عــدد مــن القضايا 

اهتمام الرأي العام العاملي..

وقفة ..
وتتحاور معه، بعيدا عن القمع أو اإلقصاء أو والـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي تــتــقــبــل اآلخـــــــر، وتــتــعــايــش كـــون أفــكــارهــا تــتــنــافــى مـــع قــيــمــنــا اإلســالمــيــة مــع أي جهد دولـــي فــي سبيل القضاء عليها، مــع هــذه الــجــهــات قبل أي أمــر آخـــر، وتتعاون أن قــطــر تــرفــض مــجــرد الــتــعــامــل أو الــتــواصــل مرفوض، وهو ما أكد عليه سمو األمير املفدى، الــحــركــات مــدانــة ومــرفــوضــة، والــتــعــامــل معها أجمع، ليس لها ديــن أو قومية أو ملة، وهذه نعم هناك حركات متطرفة وإرهابية في العالم 

التهميش .
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

ال  ونحن  إره��اب��ي��ة،  مجموعة  إسالمية  خلفية  ذات  مجموعة  أي  تعتبر  البلدان  بعض  "ف��ي 
البلدان ترتكب خطأ كبيرا  .. أعتقد أن بعض  نقبل بذلك، كل ذلك م��رده ألسباب سياسية 
واملتطرفون  متطرفة،  العقيدة حركة  في  معها  تختلف  إسالمية  أي حركة  اعتبرت  ما  إذا 

واملجموعات املتطرفة معروفون جيدًا"..

بهذه الرؤية الواضحة، وهذا الطرح املستنير، وهذا الحديث البالغ الدقة في التوصيف، تحدث 
سمو األمير املفدى خالل لقائه مع قناة "سي إن إن" عن بعض املغالطات واملفاهيم الخاطئة 
التي يحاول البعض تعميمها على الحركات والتنظيمات اإلسالمية بصورة عامة، ووصمها 
يتم  بالفعل، وبني من  إرهابي  لفكر  التمييز فيما بني من هو معتنق  "إرهابية" دون  بأنها 
وصمهم باإلرهاب ملجرد االختالف الفكري أو األيديولوجي معهم، وهو ما يحدث في العديد 
من البلدان، خاصة تلك التي تصادر الرأي اآلخر، وتعتبر كل من يبدي رأيًا مخالفًا لرأيها 

متطرفًا أو إرهابيًا، وهو ما عانته العديد من املجتمعات في عاملنا العربي .

التشخيص الذي قدمه سمو األمير في لقائه مع " سي إن إن " أو في الكلمتني اللتني ألقاهما 
أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن، كان شديد الوضوح في تعريف اإلرهاب، 
وكيف يمكن التعامل مع التنظيمات التي ظهرت، وكيف ظهرت، والظروف التي دفعت البعض 
أجمع  العالم  تهدد  التي  الخطيرة  الظواهر  ه��ذه  ملثل  الحقيقية  واملعالجات  فيها،  لالنخراط 

بصورة عامة، وخاصة املجتمعات التي ظهرت بها فإنها أكثر اكتواًء بنارها .

األمير قدم توصيفًا 
لإلرهاب يدحض فيه 

المغالطات والمفاهيم 
الخاطئة التي يحاول 

البعض ترويجها

بعض البلدان ترتكب 
خطأ كبيرًا عندما تعتبر 

أي مجموعة ذات خلفية 
إسالمية مجموعة إرهابية
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اليوم في الغرب يصفون كل الحركات ذات الخلفية اإلسالمية بأنها إرهابية، وهو أمر في 
غاية الخطورة، وغير مقبول حقيقة، فهناك حركات تحرر وطني ذات توجه إسالمي، كما 
هو الحال مع حركة حماس، التي لم يصدر عنها إره��اب أب��دًا، وظلت تحصر معركتها مع 
الفلسطينية، ول��م يعرف عنها أنها صنعت لها ع��دوًا  آخ��ر، بل إنها  ل��ألرض  العدو املحتل 
مع  األمريكان  عن��دما تحدث  أمريكي،  بطلب  االنتخابية في 2006 في غزة  املعركة  دخلت 
ف��ي فلسطني،  التي ج��رت  ف��ي االنتخابات  امل��ش��ارك��ة  ال��وال��د لحث حماس على  األم��ي��ر  سمو 
وبالفعل شاركوا، وعندما فازوا باالنتخ��ابات أدار العالم لهم ظهره، وفي مقدمتهم أمريكا، 
التي انقلبت وشركاؤها الغربيون على الديمقراطية، التي طاملا "صدعونا" بها، ثم وصموا 

حركة حماس باإلرهاب، كونها تمارس حقها في الدفاع عن وطنها املحتل.

كانوا  أيضًا  الفرنسيني  ف��إن  "إره��اب��ي��ة"،  ك��ل حركة تحرير وطني  أن  القياس  ك��ان  م��ا  وإذا 
إرهابيني، عندما شكلوا مجموعات لتحرير وطنهم من االحتالل األملاني.

وليس هذا فقط، ففي شهر أغسطس 2014 املاضي قام الرئيس الفرنسي هوالند بتكريم 
أملانيا  قبضة  من  باريس  لتحرير  السبعني  ال��ذك��رى  في  أملانيا،  ملواجهة  السالح  حمل  من 
النازية، فبَم يمكن أن نسمي املقاومة الفرنسية؟، وهكذا بالنسبة للعديد من املقاومات الغربية 
في فترات تاريخية مختلفة، عندما كانت مجتمعاتها محتلة، فلماذا يحللون ألنفسهم ما 

 ؟! 
ً
يحرمونه اليوم على املقاومة في فلسطني مثال

العديد من البلدان  
تصادر الرأي اآلخر وتعتبر 

كل من يبدي رأيًا مخالفًا 
لرأيها متطرفًا أو إرهابيًا 

في الغرب يصفون
كل الحركات ذات 

الخلفية اإلسالمية بأنها 
إرهابية  وهو أمر في 

غاية الخطورة
وغير مقبول
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املقاومة في غ��زة من  امل��ف��دى، عندما حيا صمود  لقد ك��ان موقفًا عظيمًا من سمو األمير 
على منبر األم��م املتحدة وأم��ام ق��ادة العالم أجمع، وه��و ما يحدث ألول م��رة من ِقبل زعيم 
عربي يتح����دث بآمال وآالم أبناء أمته العربية واإلسالمية، فدافع عن القضية الفلسطينية، 
، وع���دوان دائم، وانته��اك للحرمات، وللمقدس��ات من قبل الدولة  وما تتعرض له من ظلم بنينّ
املحتلة، فكان مما قاله سمو األمير: "إن غطرسة القوة لن تقهر مقاومة الشعب الفلسطيني، 
وإنني أحيي صمود مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة االحتالل، واإلصرار 

على استعادة كافة حقوقه املشروعة، وأحتسب عند الله أرواح شهدائه".

واألم���ر ال يقتصر على ح��رك��ة ح��م��اس، ال��ت��ي تعد ح��رك��ة م��ق��اوم��ة وت��ح��ري��ر وط��ن��ي، فهناك 
تختلف  أنها  ملجرد  واملالحقة،  باإلقصاء  قوبلت  اإلسالمي  العالم  في  وحركات  تنظيمات 
فكريًا  أو ال تساير األنظمة، فما كان من هذه األنظمة إال أن وصمتها باإلرهاب، وصادرت 

حقها في التعبير، وزج بقيادتها ومنتسبيها واملتعاطفني معها في السجون. 

فال يعقل، على سبيل املثال، أن تكون حركة قد اكتسحت االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
الحال  هو  كما  "إره��اب��ي��ة"  إل��ى حركة  وليلة  ي��وم  بني  تتح������������ول  ثم  قبل شهر،  والدستورية 
ت��م��ارس سلطات االن��ق��الب ف��ي مصر إج����راءات قمعية  م��ع حركة اإلخ���وان املسلمني، حيث 
واستبدادية ضدهم، علمًا أنهم وصلوا إلى ُسدة الحكم عبر اآلليات املتفق عليها عامليًا، وهي 
االنتخابات عبر الصناديق، فدخلوا املعركة وفازوا بها، وإذا بالعالم يقبل االنقالب العسكري 
على خيار الشعب املصري، ثم تتهم الحركة باإلرهاب، ويطالب الجميع باالنسياق في هذا 

التشخيص الذي قدمه 
سمو األمير في األمم 
المتحدة  كان  شديد  
الوضوح في تعريف 

اإلرهاب 

 إذا ما كان القياس 
أن كل حركة تحرير 

وطني »إرهابية« فإن 
الفرنسيين أيضا كانوا 
إرهابيين عندما شكلوا 

مجموعات لتحرير 
وطنهم من االحتالل 

األلماني
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االتجاه، وهو أمر غير مقبول، وعندما تبدي دول��ة رأي��ًا آخر يقال إنها تدعم "إره��اب" هذه 
املجموعة، وهو حقيقة انقالب فكري حقيقي .

اتهمت قطر بأنها تدعم اإلخوان املسلمني، وهو اتهام عاٍر تمامًا عن الصحة، صحيح قطر ال 
تعادي هذه الحركة، وليس من مصلحتها خلق عداوات مع أي طرف، فهي تقف على مسافة 
واحدة من جميع األطراف، واملنصفون يذكرون جيدًا كيف وقفت قطر مع الشعب املصري 
يكن  ولم  يناير 2011،  ولثورته في 25  الشعب  لهذا  واملساندة  الدعم  الشقيق. وقدمت كل 
آنذاك في املشهد أي "رائحة" لحركة إسالمية، إنما كانت ثورة شعبية، بل إن سمو األمير 
الوالد، حفظه الله، عندما كان أميرًا للبالد كان أول زعيم عربي يزور مصر بعد الثورة في 
طنطاوي،  املشير  برئاسة  العسكري  املجلس  بالحك��������م  ممسكًا  آن��ذاك  وك��ان   ،2011 مايو 
وليًا  ك��ان  تميم، عندما  الشيخ  ق��ام سمو  العام نفسه،  يونيو من  أعقبه،  ال��ذي  الشهر  وف��ي 
للعهد، بزيارة مماثلة إلى مصر والتقى  طنط��اوي، وكل االتفاقيات الخاصة بدعم الشقيقة 
مصر، وقعت مع عص�ام شرف الذي كان رئيسًا للوزراء، ولم يكن في املشهد آنذاك القوى 

 عن اإلخوان.
ً
اإلسالمية، فضال

واستمرت قطر في دعمها للشعب املصري الشقيق، بعد إجراء االنتخابات وفوز اإلخوان، 
املصري،  الشعب  خيار  كونهم  اإلخ����وان،  م��ع حكومة  قطر  تتعامل  أن  ج��دًا  الطبيعي  وم��ن 
ال��ف��ت��رة، وق��دم��ت قطر 5 شحنات غ��از مجانًا للشعب  ال��دع��م القطري خ��الل ه��ذه  وت��واص��ل 
املصري في عهد الرئيس املنتخب مرسي، سلم منها ثالث خالل فترة رئاسته، ثم حدث 

األمير دافع عن القضية 
الفلسطينية

وما تتعرض له من 
ظلم  وعدوان وانتهاك 
للحرمات والمقدسات 

من قبل الدولة المحتلة 

لماذا يحللون ألنفسهم 
ما يحرمونه اليوم

على المقاومة
في فلسطين مثال؟
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االنقالب عليه، أو باألصح االنقالب على خيار الشعب، وبالرغم من ذلك واصلت قطر إيصال 
ما تبقى من شحنات الغاز إلى مصر في عهد االنقالب، ولم تمتنع عن ذلك، ألنها تؤمن بأن 

مساندة ودعم الشعب املصري واجب أخوي .

إل��ى طمسها، بل تشويه  القفز عليها، والسعي  أط��راف ع��دة  التي تحاول  الحقيقة  ه��ذه هي 
ف��رارًا من  إل��ى قطر  الذين لجأوا  القطري من مصر وم��ن حركة اإلخ���وان املسلمني،  املوقف 
القمع واملالحقات األمنية التي تعرضوا لها، فأتوا إلى قطر، واستقبلتهم قطر، وهم يعرفون 
أن من واجبات الضيافة عدم اإلساءة إلى اآلخرين، أو ممارسة العمل السياسي، وباملناسبة 
ليس اإلخ��وان املسلمون وحدهم الضيوف األع��زاء في قطر، فهناك إخوة كرام من الجزائر 
وموريتانيا والعراق وحماس .. وغيرهم ممن ضاقت عليهم األرض، فجاءوا بحثًا عن األمن 

واألمان، واستقبلتهم قطر بكل ترحاب، وهذه هي عادة هذا البلد .

ب��اإلره��اب،  النظام  يتهم  "إره��اب��ي��ة" وال  بأنها  تتهم مجموعات  .. في سوريا  للقضية  أع��ود 
وه��و ال��ذي أق��دم على أفظع الجرائم، وه��و ال��ذي دف��ع ث��ورة الشعب ال��س��وري إل��ى اللجوء إلى 
م��ع مطالبات  للتعامل  األم��ن��ي  ال��ي��وم األول بالخيار  م��ن  ق���رارًا  النظام  اتخذ  أن  ال��س��الح، بعد 
شعبية، باإلصالح والكرامة وحرية التعبير، فما كان من النظام إال أن واجه هذه املطالبات 
بالقمع والقتل واالعتقال..، لنصل اليوم في العام الرابع من الثورة إلى هذا الوضع املأساوي، 
ل" و"قيح" و"صديد"، والسبب  الذي يعيشه الشعب السوري، وما أفرزته هذه املأساة من "دمنّ
هو النظام العاملي، واملجتمع الدولي، الذي ظل يتفرج، إلى هذه اللحظة، على مأساة الشعب 

األمر ال يقتصر على 
حركة حماس  فهناك 

تنظيمات وحركات
تحرر في العالم 

اإلسالمي قوبلت 
باإلقصاء والمالحقة

ال يعقل  أن تكون 
حركة   اكتسحت 

االنتخابات قبل شهر 
ثم تتحول بين يوم 

وليلة إلى حركة إرهابية
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السوري، الذي لم يجد دعمًا حقيقيًا إلزاحة النظام القمعي، وبناء سوريا الجديدة، وقامت 
حركات وطنية في سوريا تقاوم هذا اإلجرام، لكن قوبلت بوصمها باإلرهاب، وهو أمر غير 

مقبول .

ال يمكن أن يتم وصم كل من يحاول مقاومة الظلم بهذه الصفة، واألدهى أن صفة اإلرهاب ال 
تطلق إال على أعمال تقوم بها جهات، منتسبوها ينتمون إلى العالم العربي واإلسالمي، ففي 
تفجير أوكالهوما الذي وقع في أبريل 1995 وقام به األمريكي املتعاطف مع حركة مليشيا 
تيموثي ماكفي، وأسفر عن مقتل 168، من بينهم 19 طفال وأكثر من 680 جريحًا، هل 

؟.
ً
وصفت هذه الحركة باإلرهاب، أو أطلق عليها أنها إرهاب "مسيحي" مثال

لم يحدث ذلك، ولم يتم وصف هذا العمل اإلرهابي املدان بصفة دينية أو قومية، إنما حصر 
في تصرف فرد، واألمر نفسه أيضًا في أعمال إجرامية كثيرة ترتكب ضد املسلمني، وال 
يتم وصف من قام بها بالديانات التي ينتمون إليها، فعلى سبيل املثال تعرض املسلمون 
في إفريقيا الوسطى لحملة تطهير وإبادة من ِقبل منظمات وحركات مسيحية، ورغم ذلك 

فإن هذه الحركات لم يتم وصمها باإلرهاب.

في بورما قتل اآلالف من املسلمني في حملة تطهير وإبادة، ولم نسمع من العالم ومنظماته 
اإلره��اب  فلماذا صفة  املسلمني،  استهدفت  التي  الحرب  بهذه  ق��ام  ملن  إره��اب  كلمة  توجيه 
فقط تطلق على جماعات أو حركات أو تنظيمات أو أفراد، قاموا بأعمال مرفوضة أخالقيًا 

اتهمت قطر بأنها تدعم 
اإلخوان المسلمين

وهو اتهام عاٍر  تماما
عن الصحة 

  
 قطر مع الشعب 

المصري الشقيق  
وقدمت كل الدعم 

والمساندة لهذا الشعب 
ولثورته وهي تقف
على مسافة واحدة
من جميع األطراف 
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وإنسانيًا وإسالميًا، لكن يتم لصق كل ذلك باإلسالم، ويتم تعميم ذلك على كل الحركات 
والتنظيمات في العالم العربي واإلسالمي دون تفريق بينها، بما فيها تلك التي تقاوم من 
أجل تحرير وطنها من االحتالل، أو الحصول على الحرية والكرامة، وحصرت معركتها مع 

املغتصب أيًا كان.

ملاذا ال يتم التفريق بالفعل بني هذه الحركات؟ وملاذا تلصق صفة اإلرهاب باإلسالم ملجرد 
 ؟.

ً
قيام فرد أو تنظيم بعمل ال يتفق مع قيم اإلسالم السمحة أصال

م إنسانيًا به،  هناك محاوالت لتشويه صورة اإلس���������الم وإلصاق كل ما هو قبيح أو مجرَّ
العدو لإلنسانية، لذلك ك��ان من املهم تصحيح  إل��ى أن يجعل اإلس��الم هو  والبعض يسعى 

الصورة.

بالرغم من االنقالب 
واصلت قطر إيصال 

ما تبقى من شحنات 
الغاز إلى مصر   ألنها 

تؤمن بأن دعم  الشعب 
المصري واجب أخوي

 قطر استقبلت أعضاء 
من حركة اإلخوان 

المسلمين، الذين فروا 
من القمع والمالحقات 

األمنية التي تعرضوا لها 
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ثمة أنظمة أصبحت عبارة
عن إرهاب شامل..

تشن حروب إبادة ضد شعوبها

المعالجات العسكرية العاجلة 
يجب أال تنسينا ظروف وأسباب 

نشأة التنظيمات اإلرهابية..

8
مقال

"إرهـــاب" تنظيم  ليتحدث عن خطر  العالم فجأة  التقديرات تحالف دولــي يضم أكثر مــن 40 دولــة مــن أجــل محاربة الــدولــة املــعــروف بـــ "داعــــش"، وســعــي أمــريــكــا إلــى تشكيل استيقظ  أفـــراده - حسب  الـــذي يبلغ عــدد  التنظيم،  التنظيم، أو األسباب التي أدت لظهوره، وقبلها من ساهم البحث عن األسباب الحقيقية التي دفعت لخروج مثل هذا على هــذا التنظيم، الــذي يتمدد في الــعــراق وســوريــا، دون األمريكية - ما بني 20 و 30 ألف شخص، من أجل القضاء هــذا 
التحالف فيها قلت - يضم 40 دولة حتى اآلن، في حني أن حرب تحرير وستكلف نحو 500 مليار دوالر، من خالل تحالف - كما أمريكا قالت إن الحرب على "داعــش" قد تمتد 3 سنوات، بصناعته وتشكيله... املــثــال، بلغ عــدد دول  الــذي هو تنظيم 34 دولة، وتكاليف حرب التحرير بلغت 61 مليار دوالر، الكويت على سبيل  وليس دولة كما في الحالة العراقية عام 1991، مثلت أكثر بمعنى أن تكاليف الحرب على "داعــش"، 

العسكرية دون من 8 أضعاف تكاليف الحرب على دولة. القوة  فــإن استخدام  نــتــاج ظـــروف معينة، والــقــضــاء الــيــوم، وتــقــود الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة تحالفًا دوليًا سواها لن يحل قضية "اإلرهــاب" الذي يتحدث عنه العالم وبعيدًا عن هــذا كله،  التنظيمات  فــهــذه  الحقيقية عليها يتطلب معالجة البيئات التي نشأت فيها، وإال فإنها ضـــده،  املعالجة  لــم تتم  أخـــرى مــا دامـــت  مــرة  ستعود 
الجماعات األمن عندما قال "ال مناص من االستجابة األمنية وحتى هذا ما أكد عليه سمو األمير املفدى في كلمته أمام مجلس لألسباب التي دفعت بنشوئها. الــذي تمثله  الــداهــم  العاجلة للخطر  ِلح، ال يجوز أن اإلرهــابــيــة الــتــي تــجــنــد وتــنــقــل املــقــاتــلــني اإلرهــابــيــني عبر العسكرية 

ُ
أنظمة أصبحت عــبــارة عن يجعلنا نهمل ظروف نشأته وأسبابه ودوافعه".الحدود، ولكن االستنفار اآلني والعاجل وامل "ثمة  أنــه "ال يمكن االنتصار على اإلرهـــاب دون إرهاب شامل منظم، تشن حروب إبادة ضد شعوبها".ويمضي سموه بالقول  "املسكنات" ويــؤكــد ســمــوه فــي خــطــابــه الـــذي وضـــع يـــده عــلــى الــجــرح، تجنيد املجتمعات املتضررة ذاتها ضده".ويــرى سموه  أو  "املهدئات"  العسكري وحــده سعيًا ملعالجة جــادة، بعيدًا عن  "العمل  البعض، فيقول   لحل كافة املشاكل، والبد أن يأتي في سياق التي يعمل بها 

ً
الــعــالــم ملعالجة قضاياه، العنف إذا لم يكن جزءًا من حل سياسي شامل".حلول سياسية، تفتح أفقًا ملستقبل أفضل، فالعنف يولد ليس سبيال الــتــي يحتاجها  الــرؤيــة هــي  األصل الفاسد يترعرع ويعيث في األرض الفساد، ثم يتم وتــحــالــف الــعــالــم مــن أجــل قطع الــفــرع أو "الــغــصــن"، وتــرك فما يحصل اليوم في قضية "داعش" أنها فرع من أصل، هــذه 

"داعـــش" إال نتاج بيئة خصبة مــن إرهــاب عــن رأيــهــا، واللجوء إلــى العنف، ألن كــل الــطــرق قــد سدت إلى مرحلة التطرف، واستخدام طرق مرفوضة في التعبير طبيعي جدًا أن يصل األمر بطوائف مختلفة في املجتمعات الحديث عن اإلرهاب. الرسمي فــي ســوريــا، وحــالــة االقــصــاء والتهميش بوجهها، ومــا  الساحة الــتــي عــاشــهــا مــكــون أســاســي فــي املــجــتــمــع الــعــراقــي، وال النظام  الــى  نــرى "دواعـــش" كثرًا يخرجون  أن  ما دامت العدالة االجتماعية والحريات والكرامة اإلنسانية نستغرب 
ــذرت قــطــر مــنــذ بــدايــة الــثــورة الــســوريــة فــي مــارس مغيبة في املجتمعات. الــســوري مطالبًا بحقه في لــقــد حـ الشعب  الــنــظــام إال أن 2011، عندما خــرج  إلى واجه هذه املطالب املشروعة بالقمع والقتل واالستبداد، ظل الــحــريــة والتعبير واإلصــــالح، فما كــان مــن  اللجوء  املطالب، رافضًا  الشعب منحازًا لسلمية  "العسكرة" إال أن النظام كان خياره منذ اليوم االول خيارًا هــذا 

الــســوري أمنيًا قمعيًا لكل األصـــوات، متحدثًا عن مؤامرة "كونية"  الشعب  القتل تحصد  آلــة  لــهــا، وظــلــت  الكيماوية، والعالم يتفرج، دون أن يحرك ساكنًا، وظل النظام يمارس يتعرض  القتل، بما فيها استخدام األسلحة  كل فنون 
ــــتــــي لــــم تــــحــــرك ســاكــنــا  ال
الـــدولـــي لنجدة  للمجتمع 
ــذي يــذبــح على  ــ الــشــعــب ال

يد نظامه.
عــــــــــــام رابــــــــــــــع ومـــــــأســـــــاة 
الــســوري تتفاقم،  الشعب 
ــــف  ــ أل مــــــــن 250  أكـــــــثـــــــر 
ــيــــل حــــســــب األرقــــــــــام  ــتــ قــ
ــد  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ الــــرســــمــــيــــة، وبـ
األرقـــــــام الــحــقــيــقــيــة أكــبــر 
ــر.. نــحــو  ــيـ ــثـ ــكـ ــك بـ ــ ــ مــــن ذل
بــــني  مــــــــــا  مــــــــاليــــــــني   10
الجــــئ ونــــــازح ومـــشـــرد.. 
ــدت  ــيــ ــ ــق أب ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مــــــــدن ومـ
مـــن عــلــى وجــــه األرض.. 
ــر مــنــهــا  ــ ــ مــــحــــافــــظــــات دمـ
انتهكت  70%.. مساجد 
ــرت.. آالف  حرماتها ودمــ
ــر اغــتــصــن..  ــرائـ مـــن الـــحـ
العالم حتى  فماذا ينتظر 

يتحرك؟
أمــريــكــا "زمــــجــــرت" أليـــام 
عــنــدمــا اســتــخــدم الــنــظــام 
ــة  ــ ــحــ ــ ــ ــل ــ الـــــــــــســـــــــــوري األســ
ــة فــــي الـــغـــوطـــة  ــيـــمـــاويـ التي سوف تستخدم "ردعــًا" ضد هذه الجريمة، لكن سرعان الــشــرقــيــة وقــتــل نــحــو 1500 انــســان بــــريء، وقــالــت إنها الـــكـ التصريحات  "املهدئات" لتسحب كل  اوباما وانتهاء ما استخدمت  بــدءا بالرئيس  القادة االمريكيون،  أطلقها 

البيت األبيض والبنتاغون.. مــرورا بمسؤولي  بمسؤولي 
العاملي، ولم الخارجية واالمن القومي... لم توقظ الضمير  النكراء  الجريمة  القتل والتشريد يتزايد، ويرى يجد الشعب السوري يدًا تمتد إلنقاذه، فماذا تنتظرون أن حتى هذه  يفعل وهو يرى سيناريو 

الى توافر الدعم للثورة السورية، حني كانت ثورة مدنية تطالب مواصلة النظام اإلرهاب وسياسة اإلبادة والتهجير وعدم أمام الجمعية العامة قال سمو األمير "سبق أن حذرنا أن العالم يتفرج على آالمه وجراحه؟ السوريني  الكثير من  مــن انـــه اذا لــم يــفــعــل شــيــئــا تــجــاه مــا يــجــري فــي ســوريــا الدفاع عن النفس، كما حذرنا املجتمع الدولي منذ البداية بالحرية والكرامة، ســوف تدفع 
، فالشعب الــذي تمادى في ذلك، ألنه لم يجد من يوقفه عند حده.لسياسة القمع والقتل واالرهاب التي يمارسها..، فكان أن إرادة الشعب، ولم يجد هذا النظام مواقف جادة لوضع حد سوريا، ولم يلزم املجتمع الدولي النظام السوري باحترام هذه هي النتيجة.. ألنه لم تتم معالجة حقيقية للوضع في فسوف نصل الى ما وصلنا اليه"..

ً
يــد قادته ظـــن نــفــســه أنـــه قـــد تــحــرر فـــي 2003، ودفــــع ثــمــنــًا غاليًا فــي الــعــراق الــوضــع لــم يــكــن أفــضــل حــــاال بــه يدخل نفقًا مظلمًا على  إذا  الكثير، فــي سبيل ذلــك،  ابنائه  الــعــراق..، مــن تهميش وإقــصــاء واعــتــقــاالت وتصفيات واغــتــيــاالت الذي مارس كل األساليب ضد مكون رئيسي في املجتمع أكثر بمجيء نوري املالكي وتوليه منصب رئاسة الوزراء، وتستأثر طائفة واحــدة على كل األمــور، واستفحل األمر الــجــدد، ويــدفــع مــن حريته وكرامته ودمـــاء  السكانية ملناطق مختلفة من  التركيبة  املالكي إلى أن جاءت ثورة العشائر بعد أن ضاق بها األمــر، بعد وتغيير  الساحات ألكثر مــن عــام، حــاول  اعتصامات فــي 

ــى املــخــاطــر خاللها استخدام القوة إلنهائها... ــرة تــنــبــهــت قــطــر وقــيــادتــهــا إلـ لــم نجد تجاوبًا مــن املجتمع املترتبة على تجاهل ما يعانيه الشعبان السوري والعراقي فـــي أكــثــر مـــن مـ على وجــه الخصوص، لكن 

الدولي، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، الذي هو 
السوري وحــريــتــه الــتــي يــجــب أن تــكــفــل، وهــــذا مــا يــجــب ان تقتنع وأنه حني يدافع عن وطنه إنما يدافع عن حقوقه وكرامته البد من إقناع الشعب العراقي بأنه لن يدفع الثمن ألف مرة، والتنكيل من قبل ميليشيات إرهابية طائفية، ومــن هنا قاتل اإلرهاب وانتصر عليه، وجد نفسه عرضة للتهميش نفسه أول ضحايا اإلرهاب في العراق، ولكنه الشعب الذي املجتمع الدولي صرخات استغاثته، وكان الشعب العراقي الــشــعــب الـــســـوري مــن االســتــبــداد واإلرهــــــاب، ولـــم يسمع األذهــان ما سبق التحذير منه، وكان مما قاله "لقد عانى سمو األمير أمــام الجمعية العامة لألمم املتحدة أعــاد إلى نتاج تراكمات وأعمال قمعية وإرهابية. النظام  التي أغرقها  الــســوري  الشعب  التي نشأ فيها، السوري والعراقي، كان هذا النبت "الضار"، الذي يحتشد فــي ظــل هـــذه الــظــروف املــأســاويــة الــتــي عــاشــهــا الشعبان بالدماء لتجرؤها على املطالبة بالحرية والكرامة ".به غالبية  البيئة  اليوم القتالعه دون معالجة  قبلها، بحيث يتم إشراك كل مكونات الشعب العراقي في الحكومة العراقية الجديدة النظر في سلوكيات من كانت التي هي مازالت باقية خاصة في سوريا، على أمل أن تعيد العالم 

الدولة "داعــش" صناعة القرار. التي تنطلق فــي الـــعـــراق وســـوريـــا، لــكــن هـــذه الـــدولـــة نفسها لــم تطلق اليوم أمريكا تقوم بقصف مواقع تنظيم  النظام السوري  الـ "سوخوي" والطائرات رصاصة واحــدة على مواقع  السوري املــحــمــلــة بــالــبــرامــيــل املــتــفــجــرة الـــتـــي تــلــقــى عــلــى رؤوس منها صواريخ سكود وطائرات  الشعب  إقــنــاع  الــســوري..، فكيف يمكن  السوري، الشعب  الشعب  "داعــش" هو ملصلحة  التخلص من  الــســوري جلسات األمـــم املتحدة ولقائه أركانه في املؤسسات الدولية كما حصل بحضور وزير اإلرهاب األكبر للنظام السوري قائم ومتواصل، ويستقبل بالفعل الى تنظيف املنطقة من "اإلرهابيني"، في حني يرون وكيف يمكن أيضا إقناع شعوب املنطقة أن أمريكا تسعى بأن  النظام  إليها، فما إنــهــا قــمــة املــهــزلــة، ثــم يــتــم الــحــديــث عــن ظــهــور تنظيمات العامة، وكأنه ال يوجد اي شيء على النظام السوري!!بــاألمــني الــعــام بـــان كــي مـــون، وإلــقــائــه كلمة فــي الجمعية خارجية  الــذي تخلى عن هــذا الشعب إذا ما لجأ إلى إرهابية، وانتساب شرائح مجتمعية مختلفة  ينتظر العالم 
التعامل مع أحــداث السوري، ماذا نسمي ممارساته؟ ومن الذي صنع "داعش" يمثل ممارسات إرهابية، ولكن في املقابل ماذا عن النظام نعم نحن ال نتفق مع فكر وسلوك "داعش"، وأن ما تقوم به خيارات أخرى. اذا ظل  املنطقة برؤية أحادية الجانب، وإذا ما تم الكيل بمكيالني.وربما في املستقبل أخواتها، 

العالم تحالف لقطع 
"الفرع" وترك األصل.. 

فال نستغرب من ظهور 
أفرع أخرى في املستقبل

}داعش{ ليست إال نتاج 
بيئة خصبة من إرهاب 
النظام الرسمي في 

سوريا وحالة اإلقصاء 
والتهميش التي عاشها 

مكون أساسي في 
املجتمع العراقي

جابر الحرمي

.. ولنــا كلمة

األمير في األمم املتحدة
املعالجات العسكرية العاجلة يجب أال تنسينا ظروف وأسباب نشأة التنظيمات اإلرهابية.. األمير:

لن يحتاج العالم أن يصرف 500 مليار دوالر للقضاء على }داعش{ إذا ما عالج القضية األساسية املتمثلة بإرهاب النظام السوري

ثمة أنظمة أصبحت عبارة عن إرهاب شامل.. تشن حروب إبادة ضد شعوبها

jaber.alharmi@gmail.com
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الــهــادر بالحق، والناقل االمــن لقضايا ان« مع سموه، اضافة الى اللقاءات الجانبية مع قادة ورؤساء الوفود، بحضور امام الجمعية العامة ومجلس االمــن، واملقابلة الخاصة التي اجرتها »سي ان املفدى، حفظه الله، باجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة، وخطابا سموه حفلت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد  في غزة التي حياها سموه، وهو ما يحدث ألول مرة ان يقوم قائد عربي بمثل املتكررة على الشعب الفلسطيني، وما تعانيه غزة الصامدة.. مرورا باملقاومة على صعيد القضية الفلسطينية، ومــرارة االحتالل، واالعــتــداءات االسرائيلية واضعا النقاط على الحروف في كل القضايا التي المست الجرح، ان كان ذلك االمــة، واملــدافــع عنها بكل وضــوح، امــام العالم وقادته في هــذا املحفل الدولي، الفــت لسموه، الــذي كــان بحق الصوت 

من تنظيمات، ام انه نتاج القمع واالستبداد الذي تمارسه انظمة باملنطقة تجاه تحالفات جديدة باملنطقة، ولكن كيف يمكن معالجة ذلــك، وهل االرهــاب فقط وليبيا وتونس واليمن.. وما يشكله االرهــاب من خطر على العالم، استوجب عامه الرابع، وما يمارسه النظام السوري من ارهاب حقيقي.. واحــداث العراق هذه الخطوة، اضافة الى ما يعانيه الشعب السوري من قمع وقتل واستبداد في 
الــتــي طرحها سمو شعوبها... تنتهجها قطر حيال مختلف القضايا االقليمية والدولية، والتي كانت محل األمــيــر خــالل هــذه املــشــاركــة، واملــواقــف الــتــي رسخها ســمــوه، والــســيــاســة التي فــي سلسلة مــقــاالت ســوف اتــوقــف عند عــدد مــن القضايا 

اهتمام الرأي العام العاملي..

► �TUESDAY 30 SEPTEMBER 2014 No 9602

◄
الثالثاء 6 ذو الحجة 1435 هـ 30 سبتمبر 2014م

العدد 9602 �

وقفة..
لــلــقــضــاء عــلــى "داعــــــش" إذا مـــا عــالــج لن يحتاج العالم إلى أن يصرف 500 مليار  ــابـــي، اإلرهــــاب أو قتل اآلخــريــن أو االنــضــمــام إلى الــــســــوري، فــشــعــوب املــنــطــقــة لــيــســت تــهــوى القضية األساسية املتمثلة بــإرهــاب النظام دوالر  ــذه تــنــظــيــمــات مــنــحــرفــة وذات طـــابـــع إرهـ ــاك مـــنـــتـــســـبـــون إلــــــى هـ ــنــ ــة هــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــاملـ ــوا من وبـ ــدمـ ــرب، بـــل قـ ــعـ الــتــنــظــيــمــات لــيــســوا بـ

املجتمعات الغربية وأمريكا.

❸
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استيقظ العالم فجأة ليتحدث عن خطر "إرهاب" تنظيم الدولة املعروف ب� "داعش"، وسعي 
التنظيم،  أجل محاربة هذا  دولة، من  أكثر من 40  إلى تشكيل تحالف دولي يضم  أمريكا 
من  ألف شخص،   30 و   20 بني  ما   - األمريكية  التقديرات  أف�راده- حسب  عدد  يبلغ  الذي 
البحث عن األسباب  العراق وسوريا، دون  الذي يتمدد في  التنظيم،  القضاء على هذا  أجل 
وقبلها من  لظهوره،  أدت  التي  األسباب  أو  التنظيم،  هذا  مثل  لخروج  دفعت  التي  الحقيقية 

ساهم بصناعته وتشكيله...

أمريكا قالت إن الحرب على "داعش" قد تمتد 3 سنوات، وستكلف أكثر من 500 مليار دوالر، 
من خالل تحالف - كما قلت - يضم 40 دولة حتى اآلن، في حني أن حرب تحرير الكويت 
في عام 1991/1990 على سبيل املثال، بلغ عدد دول التحالف فيها 34 دولة، وتكاليف حرب 
التحرير بلغت 61 مليار دوالر، بمعنى أن تكاليف الحرب على "داعش"، الذي هو تنظيم وليس 
دولة، كما في الحالة العراقية عام 1991، مثلت أكثر من 8 أضعاف تكاليف الحرب على دولة.

وبعيدًا عن هذا كله، فإن استخدام القوة العسكرية دون سواها لن يحل قضية "اإلره��اب" 
الذي يتحدث عنه العالم اليوم، وتقود الواليات املتحدة األمريكية تحالفًا دوليًا ضده، فهذه 
التنظيمات نتاج ظروف معينة، والقضاء عليها يتطلب معالجة البيئات التي نشأت فيها، وإال 
فإنها ستعود مرة أخرى ما دامت لم تتم املعالجة الحقيقية لألسباب التي دفعت بنشوئها.

هذا ما أكد عليه سمو األمير املفدى في كلمته أمام مجلس األمن، عندما قال "ال مناص من 

العنف يولد العنف
إذا لم يكن جزءا

من حل
سياسي شامل

الحرب ضد » داعش« 
التكون بقطع الفرع 

وترك األصل يعيث
في األرض فسادًا
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االستجابة األمنية وحتى العسكرية العاجلة للخطر الداهم، الذي تمثله الجماعات اإلرهابية، 
ِلح، ال 

ُ
التي تجند وتنقل املقاتلني اإلرهابيني عبر الحدود، ولكن االستنفار اآلني والعاجل وامل

يجوز أن يجعلنا نهمل ظروف نشأته وأسبابه ودوافعه".

ويمضي سموه بالقول "ثمة أنظمة أصبحت عبارة عن إره��اب شامل منظم، تشن حروب 
إبادة ضد شعوبها".

ويرى سموه أنه "ال يمكن االنتصار على اإلره��اب دون تجنيد املجتمعات املتضررة ذاتها 
ضده".

وي��ؤك��د س��م��وه ف��ي خ��ط��اب��ه، ال���ذي وض��ع ي��ده على ال��ج��رح، سعيًا ملعالجة ج���ادة، بعيدًا عن 
 
ً
"املهدئات" أو "املسكنات" التي يعمل بها البعض، فيقول "العمل العسكري وحده ليس سبيال

أفقًا ملستقبل أفضل،  لحل كافة املشاكل، والب��د أن يأتي في سياق حلول سياسية، تفتح 
فالعنف يولد العنف إذا لم يكن جزءًا من حل سياسي شامل".

هذه الرؤية هي التي يحتاجها العالم ملعالجة قضاياه، فما يحصل اليوم في قضية "داعش" 
أنها فرع من أص��ل، وتحالف العالم من أجل قطع الفرع أو "الغصن"، وت��رك األص��ل الفاسد 

يترعرع ويعيث في األرض الفساد، ثم يتم الحديث عن اإلرهاب.

تكاليف الحرب على 
»داعش«، الذي هو 

تنظيم   مثلت أكثر 
من 8 أضعاف تكاليف 

الحرب على دولة

استخدام القوة 
العسكرية دون سواها 

لن يحل قضية »اإلرهاب« 
الذي يتحدث عنه 

العالم اليوم



❞
❞

147

قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

طبيعي جدًا أن يصل األمر بطوائف مختلفة في املجتمعات إلى مرحلة التطرف، واستخدام 
طرق مرفوضة في التعبير عن رأيها، واللجوء إلى العنف، ألن كل الطرق قد سدت بوجهها، 
وما "داع��ش" إال نتاج بيئة خصبة من إره��اب النظام الرسمي في سوريا، وحالة اإلقصاء 
والتهميش التي عاشها مكون أساسي في املجتمع العراقي، وال نستغرب أن نرى "دواعش" 
اإلنسانية  والكرامة  والحريات  االجتماعية  العدالة  دام��ت  ما  الساحة،  ال��ى  يخرج��������ون  كثرًا 

مغيبة في املجتمعات.

لقد حذرت قطر منذ بداية الثورة السورية في مارس 2011، عندما خرج الشعب السوري 
مطالبًا بحقه في الحرية والتعبير واإلص��الح، فما كان من النظام إال أن واجه هذه املطالب 
املشروعة بالقمع والقتل واالستبداد، ظل هذا الشعب منحازًا لسلمية املطالب، رافضًا اللجوء 
إلى "العسكرة" إال أن النظام كان خياره منذ اليوم االول خيارًا أمنيًا قمعيًا لكل األصوات، 
متحدثًا عن مؤامرة "كونية" يتعرض لها، وظلت آلة القتل تحصد الشعب السوري والعالم 
استخدام  فيها  بما  القتل،  فنون  ك��ل  ي��م��ارس  النظام  وظ��ل  ساكنًا،  يحرك  أن  دون  يتفرج، 
األسلحة الكيماوية، التي لم تحرك ساكنًا للمجتمع الدولي لنجدة الشعب الذي يذبح على يد 

نظامه.

عام رابع ومأساة الشعب السوري تتفاقم، أكثر من 250 ألف قتيل حسب األرقام الرسمية، 
ب��ني الج��ئ ون��ازح  أك��ب��ر م��ن ذل��ك بكثير.. نحو 10 م��الي��ني م��ا  وبالتأكيد األرق���ام الحقيقية 
ومشرد.. مدن ومناطق أبيدت من على وجه األرض.. محافظات دمر منها 70%.. مساجد 

 القضاء على 
التنظيمات المتطرفة  

يتطلب معالجة البيئات 
التي نشأت فيها  وإال 

فإنها ستعود مرة أخرى

ثمة أنظمة أصبحت 
عبارة عن إرهاب شامل 

منظم تشن حروب
إبادة ضد شعوبها

ال يمكن االنتصار على 
اإلرهاب دون تجنيد 

المجتمعات المتضررة 
ذاتها ضده
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انتهكت حرماتها ودمرت.. آالف من الحرائر اغتصنب.. فماذا ينتظر العالم حتى يتحرك؟.

الغوطة  ف��ي  الكيماوية  األسلحة  ال��س��وري  النظام  استخدم  عندما  ألي��ام  "زم��ج��رت"  أمريكا 
"ردع���ًا" ضد هذه  إنها س��وف تستخدم  وقالت  ب��ريء،  إنسان  وقتل نحو 1500  الشرقية، 
الجريمة، لكن سرعان ما استخدمت "املهدئات" لتسحب كل التصريحات التي أطلقها القادة 
م��رورًا  والبنتاغون..  األبيض  البيت  بمسؤولي  وانتهاًء  أوب��ام��ا  بالرئيس  ب��دءًا  االمريكيون، 

بمسؤولي الخارجية واألمن القومي...

ي��دًا تمتد  السوري  الشعب  ول��م يجد  العاملي،  الضمير  لم توقظ  النكراء،  الجريمة  ه��ذه  حتى 
إلنقاذه، فماذا تنتظرون أن يفعل وهو يرى سيناريو القتل والتشريد يتزايد، ويرى العالم 

يتفرج على آالمه وجراحه؟

اإلره��اب  النظام  أن مواصلة  م��ن  أن ح��ذرن��ا  األم��ي��ر "سبق  ق��ال سم��و  العامة  الجمعية  أم��ام 
وسياسة اإلبادة والتهجير وعدم توافر الدعم للثورة السورية، حني كانت ثورة مدنية تطالب 
بالحرية والكرامة، سوف تدفع الكثير من السوريني الى الدفاع عن النفس، كما حذرنا املجتمع 
الدولي منذ الب���داية من أنه إذا لم يفعل شيئًا تجاه ما يجري في سوريا فسوف نصل الى 

ما وصلنا إليه"..

هذه هي النتيجة.. ألنه لم تتم معالجة حقيقية للوضع في سوريا، ولم يلزم املجتمع الدولي 

»داعش«  نتاج بيئة 
خصبة من إرهاب 

النظام الرسمي في 
سوريا  وحالة اإلقصاء   
في المجتمع العراقي

 ال نستغرب أن نرى 
»دواعش« كثرًا يخرجون 

إلى الساحة ما دامت 
العدالة   والحريات 

والكرامة   مغيبة 
في المجتمعات
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النظام الس�وري باحترام إرادة الشعب، ولم يجد هذا النظام مواقف جادة لوضع حد لسياسة 
القمع والقتل التي يمارسها، فكان أن تمادى في ذلك. ألنه لم يجد من يوقفه عند حده..

، فالشعب الذي ظن نفسه أنه قد تحرر في 2003، ودفع 
ً
في العراق الوضع لم يكن أفضل حاال

ثمنًا غاليًا في سبيل ذلك، إذا به يدخل نفقًا مظلمًا على يد قادته الجدد، ويدفع من حريته 
وكرامته ودماء أبنائه الكثير، وتستأثر طائفة واحدة على كل األمور، واستفحل األمر أكثر 
بمجيء نوري املالكي وتوليه منصب رئاسة الوزراء، الذي مارس كل األساليب ضد مكون 
رئيسي في املجتمع من تهميش وإقصاء واعتقاالت وتصفيات واغتياالت وتغيير التركيبة 

السكانية ملناطق مختلفة من العراق.

إلى أن جاءت ثورة العشائر بعد أن ضاق بها األمر، بعد اعتصامات في الساحات ألكثر من 
عام، حاول املالكي خاللها استخدام القوة إلنهائها...

في أكثر من مرة تنبهت قطر وقيادتها إلى املخاطر املترتبة على تجاهل ما يعانيه الشعبان 
إل��ى أن  ال��دول��ي،  السوري والعراقي على وج��ه الخصوص، لكن لم نجد تجاوبًا من املجتمع 

وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، الذي هو نتاج تراكمات وأعمال قمعية وإرهابية.

سمو األمير أمام الجمعية العامة لألمم املتح�دة، أعاد إلى األذهان ما سبق التحذير منه، وكان 
الدولي  املجتمع  ول��م يسمع  واإلره���اب،  االستبداد  السوري من  الشعب  "لقد عانى  قاله  مما 

قطر حذرت منذ بداية 
الثورة السورية  لكن 

النظام   واجه  المطالب 
المشروعة بالقمع 
والقتل واالستبداد

النظام السوري تمادى 
في سياسة القمع 

والقتل واإلرهاب 
ألنه لم يجد من يوقفه 

عند حده



❞
❞

150

صرخات استغاثته، وك��ان الشعب العراقي نفسه أول��ى ضحايا اإلره��اب في العراق، ولكن 
الشعب الذي قاتل اإلره��اب وانتصر عليه، وجد نفسه عرضة للتهميش والتنكيل من قبل 
مليشيات إرهابية طائفية، ومن هنا البد من إقناع الشعب العراقي بأنه لن يدفع الثمن ألف 
مرة، وأنه حني يدافع عن وطنه، إنما يدافع عن حقوقه وكرامته وحريته، التي يجب أن تكفل، 
بالدماء  ال��س��وري  النظام  أغرقها  التي  ال��س��وري،  الشعب  به غالبية  ان تقتنع  وه��ذا ما يجب 

لتجرؤها على املطالبة بالحرية والكرامة ".

النبت  ال��س��وري والعراقي، ك��ان ه��ذا  التي عاشها الشعبان  املأساوية  ال��ظ��روف  في ظل ه��ذه 
التي هي  التي نشأ فيها،  البيئة  اليوم القتالعه دون معالجة  العالم  ال��ذي يحتشد  "الضار"، 
النظر في  الجديدة  العراقية  الحكومة  تعيد  أن  أم��ل  باقية خاصة في س��وري��ا، على  م��ازال��ت 
سلوكيات من كانت قبلها، بحيث يتم إشراك كل مكونات الشعب العراقي في صناعة القرار.
اليوم أمريكا تقوم بقصف مواقع تنظيم الدولة "داعش" في العراق وسوريا، لكن هذه الدولة 
التي تنطلق منها صواريخ  السوري،  النظام  لم تطلق رصاصة واح��دة على مواقع  نفسها 
سكود وطائرات ال� "سوخوي" والطائرات املحملة بالبراميل املتفجرة، التي تلقى على رؤوس 
الشعب السوري..، فكيف يمكن إقناع الشعب السوري بأن التخلص من "داعش" هو ملصلحة 
الشعب السوري، وكيف يمكن أيضا إقناع شعوب املنطقة بأن أمريكا تسعى بالفعل إلى 

تنظيف املنطقة من "اإلرهابيني".

قطر نبهت أكثر من مرة   
إلى المخاطر المترتبة 
على تجاهل ما يعانيه 

الشعبان السوري 
والعراقي لكن

لم تجد تجاوبًا
من المجتمع الدولي

الشعب العراقي الذي 
قاتل اإلرهاب وانتصر 

عليه، وجد نفسه عرضة 
للتهميش والتنكيل
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، ويستقبل أرك��ان��ه في 
ً
 ف��ي ح��ني ي��رون اإلره���اب األك��ب��ر للنظام ال��س��وري قائمًا وم��ت��واص��ال

األم��م  ال��س��وري جلسات  النظام  وزي���ر خارجية  ال��دول��ي��ة، كما حصل بحضور  امل��ؤس��س��ات 
املتحدة، ولقائه باألمني العام بان كي مون، وإلقائه كلمة في الجمعية العامة، وكأنه ال يوجد 

اي شيء على النظام السوري!!

الحديث عن ظهور تنظيمات إرهابية، وانتساب شرائح مجتمعية  إنها قمة املهزلة، ثم يتم 
مختلفة إليها، فماذا ينتظر العالم الذي تخلى عن هذا الشعب إذا ما لجأ إلى خيارات أخرى؟.
نعم نحن ال نتفق مع فكر وسلوك "داعش"، وأن ما تقوم به يمثل ممارسات إرهابية، ولكن

 في املقابل ماذا عن النظام السوري، ماذا نسمي ممارساته؟ ومن الذي صنع "داعش" وربما 
في املستقبل أخواتها، إذا ظل التعامل مع أحداث املنطقة برؤية أحادية الجانب، وإذا ما تم 

الكيل بمكيالني.

في المستقبل قد نرى 
أخوات داعش 

إذا ظل التعامل
مع أحداث المنطقة 

برؤية أحادية الجانب، 
و الكيل بمكيالين
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أمة

ال يجب تخيير المجتمعات
بين اإلرهاب واالستبداد

ال يمكن أن تنجح الحرب
على اإلرهاب إال إذا اقتنعت 

الشعوب بأنها حربها

8
مقال

► 
�WEDNESDAY 1 OCTOBER 2014 No 9603

◄
األربعاء 7 ذو الحجة 1435 هـ 1 أكتوبر 2014م

العدد 9603 �

أن تنجح أن ننصفها، وأال نخيرها بني اإلرهاب واالستبداد، أو "لكي تقف املجتمعات معنا في مكافحة اإلرهاب يجب  الطائفي، وال يمكن  الشعوب بأنها بني اإلرهـــاب والتمييز  اقتنعت  إذا  الكلمات أرسى سمو األمير املفدى في خطابه حربها وليست حربًا من أجل تثبيت نظام يقمعها".الحرب على اإلرهـــاب إال   للشك في حقيقية ملعالجة واقع مرير، تعيشه مجتمعات عربية الــشــامــل أمـــام الجمعية الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة قواعد بهذه 
ً
الــواقــع يجب ان تشمل منذ عــدة ســنــوات، وأكــد بما ال يــدع مجاال خاصة ما يعرف اليوم بظاهرة "اإلرهــاب" التي باتت الــتــعــامــل مـــع ظـــواهـــر بــاتــت تــفــتــك بــتــلــك املــجــتــمــعــات، املــجــتــمــعــات والـــشـــعـــوب املــعــنــيــة، فــبــدونــهــا ال يمكن لغة واضــحــة، أن معالجة هــذا 

أقتلكم(، إال أن إشكالية بعض األنظمة أنها تتحدث بلغة أخرى، تقلق الجميع على حد سواء. أو  القمع والقهر والقتل، )إما أحكمكم   لــهــا، فــعــبــر الــتــاريــخ الــســوري ضحية إرهــــاب نــظــامــه بــصــورة بــشــعــة، لم وهذا ما يحدث اليوم في سوريا، حيث أصبح الشعب بلغة 
ً
واألســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة والـــبـــرامـــيـــل املـــتـــفـــجـــرة.. ضد يصل بها االمر  أن استخدمت الصواريخ والطائرات قتلت شعوبها، ومارست بحقه الظلم والتشريد،  لم الحديث كل األنظمة القمعية والفاشية التي سبق أن يــعــرف الــتــاريــخ الــحــديــث مــثــيــا

"القمع شعوبها كما يحصل اليوم في سوريا. أنظمة عربية تخّير شعوبها بني  تنظر للمجتمعات التي تعاني انفاتًا أمنيًا، وفوضى واألكثر رقيًا واستقرارًا وتقدمًا وازدهارًا وأمنًا..، إنما لـــم تــعــد تــلــك األنــظــمــة تــنــظــر لــلــمــجــتــمــعــات املــتــقــدمــة االستشهاد بمجتمعات كسوريا أو العراق أو ليبيا.األسلوب فإن مصير املجتمع مواجهة اإلرهاب، ويتم يواجه بالقمع، ويلّوح بأنه في حالة عدم استخدام هذا ذلــك عــديــدة، فعند أي مطالبة بحق مشروع للشعب واالســـتـــبـــداد والــتــنــكــيــل أو خــيــار اإلرهــــــاب"، وصــور اليوم توجد 
ــقـــاب عــلــى شــرعــيــة االنــتــخــاب، جراء أنظمتها القمعية. آنذاك، فـــي مــصــر بــعــد االنـ الدفاع  السيسي، تفويضًا بالقتل من قطاع من الـــذي قــال إنــه لــن يترشح لــلــرئــاســة، الــرئــيــس الحالي وشرعية صناديق االقتراع، أخذ وزير  الشعب، بدعوى حماية عبدالفتاح  ألسنة النصف اآلخر من املجتمع يطالب بالحقوق والعودة املجتمع من "اإلرهـــاب"، والسبب أن القطاع اآلخــر، أو الشعب ضد قطاع آخــر من  التصريح دائمًا على  اآللــة العسكرية، إلى خيار الشعب، وكان  أنــه فــي حالة عــدم اســتــخــدام  املطالبني بالحريات، فإننا النظام  ــق عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة وكـــرامـــة إنــســانــيــة، وحــريــات حال املشاركة الفاعلة لكل املجتمع في الحياة العامة وهي صورة غير حقيقية، فلماذا ال يتم القول انه في سنصل إلى ما وصلت إليه سوريا أو لييا أو العراق..، والــشــدة واالعــتــقــاالت مــع  تلك املجتمعات املتقدمة في الدول الغربية، التي أخذت مكفولة للجميع وفق القانون.. أن نصل إلى درجات وفـ

الــيــوم تفصلها عــن مجتمعاتنا  الــدفــع بجميع قــطــاعــات املجتمع للمشاركة الــعــربــيــة مــســافــات شــاســعــة مــن الــتــقــدم واالزدهـــــار.. بتلك األســـس وهــي  بفضل 
الفاعلة، دون إقصاء أو تهميش لقطاع 

أو  تــوجــه  أو  بــســبــب رأي  أو مــكــون 
فكر...

ــع يــــدهــــا  ــ ــــضـ ــت تـ ــ ــانــ ــ بــــريــــطــــانــــيــــا كــ
ــبــــهــــا، خـــــوفـــــًا مــــــن إقــــــــدام  ــلــ عــــلــــى قــ
االســكــتــلــنــدنــيــني عــلــى االنـــفـــصـــال، 
وخــرجــت مــلــكــة بــريــطــانــيــا ورئــيــس 
وزرائها بتصريحات يتمنيان فيها 
امللكي  الــتــاج  بقاء اسكتلندا ضمن 
البريطاني، لم يمنعا أوال إجراء هذا 
ــــذي يــجــري رغــمــًا عن  االســتــفــتــاء ال
لم تأمر  ثانيًا  الحاكم،  النظام  "أنــف" 
أو رئــيــس وزرائــهــا  ملكة بريطانيا 
ــــجــــوي أو  األســــطــــول الـــبـــريـــطـــانـــي ال
البرية بالتحرك  الــقــوات  أو  البحري 
نحو اسكتلندا ملنع إجراء االستفتاء 
"تــزويــر" هذا  بـ  لم تقم  ثالثًا  بالقوة، 
االستفتاء من أجــل بقاء اسكتلندا 
البريطاني، على  امللكي  التاج  ضمن 
أن اســتــقــال اسكتلندا  مـــن  الـــرغـــم 
لبريطانيا على  كان بمثابة "كارثة" 

لبقاء أكثر من صعيد. التي تنحاز  النتائج  لــم تقم األجــهــزة األمنية ثم بعد االستفتاء وظهور  االنــفــصــال، اسكتلندا ضمن بريطانيا،  الــذيــن صــوتــوا مــع  البريطانية بماحقة 

ــــة مستقلة، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك  القضية أعلن رئيس وزراء بريطانيا كاميرون منح املزيد من وتــشــكــيــل دول الصاحيات إلقليم اسكتلندا، والتعامل مع 
العربي من قبل بعض األنظمة بأسلوب حضاري. العالم  أن مــغــايــر لــذلــك تــمــامــًا، وربــمــا خــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك ما ما يحدث في  اليوم من قتل، علمًا  السوري  الشعب  له  البسيطة لم يكن مسموحًا بها من قبل تلك األنظمة املطالبة باإلصاحات، إال أنه حتى هذه اإلصاحات بداية األمر لم تكن تستهدف اإلطاحة باألنظمة، إنما التعامل مع املطالبات الشعبية، التي من املؤكد أنها في إن كانت ليبيا أو مصر أو اليمن..، ولم نجد رقيًا في والصورة نفسها تكررت في عواصم عربية أخرى، بالقمع والقتل واملطاردات واالعتقاالت واالغتياالت..، على قيد الحياة، فما كان من النظام إال أن واجه ذلك تتمثل بهامش بسيط من الحرية حتى يبقى الشعب كل مطالباته كانت تنحصر في إصاحات بسيطة يتعرض 

للخطر، وحذرهم من أن أمنهم تحت التهديد، ثم شكك أردت أن تسيطر على شعب أخبرهم بأنهم معرضون من بني املقوالت التي تنسب لهتلر أنه كان يردد " إذا التي منعت " الكهرباء واملاء " عن شعوبها.
الــتــي انتهجتها بــعــض األنــظــمــة في وطنية من يعارضك ". التي تحاول وقبرت هناك، عاد من يرددها في عاملنا العربي، وعاد القمعية في العالم العربي، بعد أن سقطت في الغرب، هـــذه الــســيــاســة هــي  النظم االستبدادية  التخويف والتخوين، من يحييها من قبل  وعبر تخييرها ما بني القبول باالستبداد أو االرهاب.السيطرة على شعوبها عبر 

القائم على كان الرد سريعًا " إما أحكمكم أو أقتلكم "، فما كان وعــنــدمــا حـــاولـــت بــعــض الــشــعــوب ان تــقــول "كــفــى"، تجربة االستبداد في عاملنا العربي تتجاوز 60 عامًا،  الحكم  الشعوب إال ان رفضت  الــحــيــاة، وهــو مــا دفــع الى اخــرى، والبحث عن طــرق ربما غير مشروعة ألخذ عندما ال تجد الشعوب التنفس قد تلجأ الى خيارات بطيئًا، واستعبادا ألجيال من هذه املجتمعات.االستبداد املمتد لعقود من الزمن، والذي يمثل موتًا مــن هــذه  نفس لكي تبقى على قيد 
األمــنــيــة املسلطة مــن قبل طــرق على أكثر مــن صعيد، ربما أحــدهــا مــا يتعلق إنــنــا الـــيـــوم فـــي الــعــالــم الــعــربــي نــعــيــش عــلــى مفترق حدوث هذه الثورات في العالم العربي. القبضة  الــتــي تعاني حقيقية، وعــدالــة اجتماعية، وكــرامــة إنسانية، وهو بعض االنظمة على شعوبها، واستبدال ذلك بشراكة بــالــحــريــات ورفـــع  العربية  العربية، حتى وان رضيت تراجعا وتخلفا عن الركب العاملي، وهو امر ال يمكن مــا يضمن نهضة ملجتمعاتنا  البشرية، هو ايضا بهذا األمر لفترة، فإنها لن تقبل بوضع هو ليس فقط قبوله مــن قبل الشعوب  للنفس  الطبيعية  الفطرة  إلى مستقبل جديد، تعيش يخالف السنن الكونية، واملسار التاريخي للشعوب.يخالف  العربية تتطلع  تــراجــعــا وتــقــهــقــرا، على ترى تلك املجتمعات وما حققته من تقدم وازدهــار، بكرامة وحرية، كما هو حال الشعوب االخرى، وهي الشعوب  ظل التكنولوجيا الرهيبة في عالم اإلعام، حيث بات أو منع ما يحدث في الدول من معرفته بالخارج، في ثم إن هذا الفضاء املفتوح لم يترك املجال أمام االنغاق الرغم من كل اإلمكانات والثروات التي تمتلكها.فــي حــني مجتمعها يعيش 

العالم أجمع إال في كل مواطن يمثل مؤسسة إعامية متكاملة. انقرضت فــي  العقلية تسيطر في عقلية االســتــبــداد  الــذي التــزال هــذه  العربي،  الــدول، حتى في افريقيا، التي كــان يقال العالم  الزمن إلقامة بعض هــذه  اليوم تسابق  إنها "متخلفة" هي  العقلية الحكم الرشيد، ومنح هامش من الحريات لشعوبها، عنها  العربية تهيمن عليها  الــحــوار مع اآلخــر، وتصر فيما بعض األقــطــار  التي ترفض  االستبدادية، 
على أنها "وما أريكم إال ما أرى".

اسكتلندا طلبت االستفتاء 
من أجل االستقالل فلم 

ترسل لها بريطانيا 
األساطيل لقمعها

هتلر: إذا أردت أن تسيطر 
على شعب أخبرهم بأنهم 

معرضون للخطر وحذرهم 
من أن أمنهم تحت التهديد 

ثم شكك في وطنية 
من يعارضك

جابر الحرمي

.. ولنــا كلمة

األمير في األمم املتحدة
األنظمة القمعية ال تنظر للمجتمعات األكثر رقيًا واستقرارًا وأمنًا.. إنما تنظر للمجتمعات التي تعاني انفالتًا أمنيًا وفوضىسياسة »إما أحكمكم أو أقتلكم« هي السائدة لدى عدد من األنظمة العربية.. والنظام السوري خير شاهدال يجب تخيير املجتمعات بني اإلرهاب واالستبدادال يمكن أن تنجح الحرب على اإلرهاب إال إذا اقتنعت الشعوب بأنها حربها.. األمير:

jaber.alharmi@gmail.com

45

الــهــادر بالحق، والناقل االمــن لقضايا ان« مع سموه، اضافة الى اللقاءات الجانبية مع قادة ورؤساء الوفود، بحضور امام الجمعية العامة ومجلس االمــن، واملقابلة الخاصة التي اجرتها »سي ان املفدى، حفظه الله، باجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة، وخطابا سموه حفلت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد  في غزة التي حياها سموه، وهو ما يحدث ألول مرة ان يقوم قائد عربي بمثل املتكررة على الشعب الفلسطيني، وما تعانيه غزة الصامدة.. مرورا باملقاومة على صعيد القضية الفلسطينية، ومــرارة االحتالل، واالعــتــداءات االسرائيلية واضعا النقاط على الحروف في كل القضايا التي المست الجرح، ان كان ذلك االمــة، واملــدافــع عنها بكل وضــوح، امــام العالم وقادته في هــذا املحفل الدولي، الفــت لسموه، الــذي كــان بحق الصوت 

من تنظيمات، ام انه نتاج القمع واالستبداد الذي تمارسه انظمة باملنطقة تجاه تحالفات جديدة باملنطقة، ولكن كيف يمكن معالجة ذلــك، وهل االرهــاب فقط وليبيا وتونس واليمن.. وما يشكله االرهــاب من خطر على العالم، استوجب عامه الرابع، وما يمارسه النظام السوري من ارهاب حقيقي.. واحــداث العراق هذه الخطوة، اضافة الى ما يعانيه الشعب السوري من قمع وقتل واستبداد في 
الــتــي طرحها سمو شعوبها... تنتهجها قطر حيال مختلف القضايا االقليمية والدولية، والتي كانت محل األمــيــر خــالل هــذه املــشــاركــة، واملــواقــف الــتــي رسخها ســمــوه، والــســيــاســة التي فــي سلسلة مــقــاالت ســوف اتــوقــف عند عــدد مــن القضايا 

اهتمام الرأي العام العاملي..

وقفة..
حـــن تــعــوق مــجــرى الــــدم فـــي الــشــريــان 

تكون السكتة..
وحن تعوق مجرى املاء في النهر

يكون الفيضان..
وحن تعوق مستقبل الشعوب 

تكون الثورة..

❹
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"لكي تقف املجتمع����ات معنا في مكافحة اإلرهاب، يجب أن ننصفها، وأال نخيرها بني اإلرهاب 
واالستبداد، أو بني اإلرهاب والتمييز الطائفي، وال يمكن أن تنجح الحرب على اإلرهاب إال إذا 

اقتنعت الشعوب بأنها حربها وليست حربًا من أجل تثبيت نظام يقمعها".

لألمم  العامة  الجمعية  أم��ام  الشامل  ف��ي خطابه  امل��ف��دى  األم��ي��ر  أرس��ى سمو  الكلمات  بهذه 
املتحدة قواعد حقيقية ملعالجة واقع مرير، تعيشه مجتمعات عربية منذ عدة سنوات، وأكد 
 للشك في لغة واضحة، أن معالجة هذا الواقع يجب أن تشمل املجتمعات 

ً
بما ال يدع مجاال

والشعوب املعنية، فبدونها ال يمكن التعامل مع ظواهر باتت تفتك بتلك املجتمعات، خاصة 
ما يعرف اليوم بظاهرة "اإلرهاب" التي باتت تقلق الجميع على حد سواء.

)إم��ا  والقتل،  والقهر  القمع  بلغة  أخ���رى،  بلغة  تتحدث  أنها  األنظمة،  بعض  إشكالية  أن  إال 
أحكمكم أو أقتلكم(، وهذا ما يحدث اليوم في سوريا، حيث أصبح الشعب السوري ضحية 
 لها، فعبر التاريخ الحديث كل 

ً
إرهاب نظامه بصورة بشعة، لم يعرف التاريخ الحديث مثيال

األنظمة القمعية والفاشية، التي سبق أن قتلت شعوبها، ومارست بحقه الظلم والتشريد، لم 
يصل بها االمر أن استخدمت الصواريخ والطائرات واألسلحة الكيماوية والبراميل املتفجرة.. 

ضد شعوبها، كما يحصل اليوم في سوريا.

ر شعوبها بني "القمع واالستبداد والتنكيل أو خيار اإلرهاب"،  اليوم توجد أنظمة عربية تخينّ
بأنه في  ح  بالقمع، ويلونّ للشعب يواجه  أي مطالبة بحق مشروع  وص��ور ذلك عديدة، فعند 

بعض األنظمة التجد 
سوى لغة القمع والقهر 

فإما القتل واإلبادة
وإما الحكم

األنظمة الفاشية 
والقمعية لم تستخدم 
عبر التاريخ مايستخدمه 

النظام السوري
من أسلحة دمار 

ضد الشعب
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حالة عدم استخدام هذا األسلوب فإن مصير املجتمع مواجهة اإلره��اب، ويتم االستشهاد 
بمجتمعات كسوريا أو العراق أو ليبيا.

وازده��ارًا  وتقدمًا  واستقرارًا  رقيًا  واألكثر  املتقدمة  للمجتمعات  تنظر  األنظمة  تلك  تعد  لم 
وأمنًا..، إنما تنظر للمجتمعات التي تعاني انفالتًا أمنيًا، وفوضى جراء أنظمتها القمعية.

في مصر بعد االنقالب على شرعية االنتخاب، وشرعية صناديق االقتراع، أخذ وزير الدفاع 
آنذاك، الذي قال إنه لن يترشح للرئاسة، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، تفويضًا بالقتل 
"اإلره���اب"،  املجتمع من  بدعوى حماية  الشعب،  آخ��ر من  الشعب ضد قطاع  من قطاع من 
والسبب أن القطاع اآلخر، أو النصف اآلخر من املجتمع يطالب بالحقوق والعودة إلى خيار 
الشعب، وكان التصريح دائمًا على ألسنة النظام أنه في حالة عدم استخدام اآللة العسكرية، 
والشدة واالعتقاالت مع املطالبني بالحريات، فإننا سنصل إلى ما وصلت إليه سوريا أو ليبيا 
أو العراق..، وهي صورة غير حقيقية، فلماذا ال يتم القول إنه في حال املش�اركة الفاعلة لكل 
املجتمع في الحياة العامة، وفق عدالة اجتماعية وكرامة إنس��انية، وحريات مكفولة للجميع 
وفق القانون.. أن نصل إلى درجات تلك املجتمعات املتقدمة في الدول الغربية، التي أخذت 
التقدم  م��ن  العربية مسافات شاسعة  ع��ن مجتمعاتنا  تفصلها  ال��ي��وم  وه��ي  األس��س  بتلك 
واالزدهار.. بفضل الدفع بجميع قطاعات املجتمع للمشاركة الفاعلة، دون إقصاء أو تهميش 

لقطاع أو مكون بسبب رأي أو توجه أو فكر...

االنفصال،  على  االسكتلندنيني  إق���دام  م��ن  خوفًا  قلبها،  على  يدها  تضع  كانت  بريطانيا 

لكي تقف المجتمعات 
معنا في مكافحة 

اإلرهاب يجب
أن ننصفها، وأال نخيرها 

بين اإلرهاب واالستبداد، 
أو بين اإلرهاب والتمييز 

الطائفي

توجد أنظمة عربية
تخيّر شعوبها بين 

»القمع واالستبداد 
والتنكيل أو خيار اإلرهاب



❞
❞

157

قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

وخرجت ملكة بريطانيا، ورئيس وزرائها بتصريحات، يتمنيان فيها بقاء اسكتلندا ضمن 
"أن��ف"  ال��ذي يجري رغمًا عن  االستفتاء  ه��ذا  إج��راء  أوال  يمنعا  لم  البريطاني،  امللكي  التاج 
النظام الحاكم، ثانيًا لم تأمر ملكة بريطانيا أو رئيس وزرائها األسطول البريطاني الجوي أو 
البحري أو القوات البرية بالتحرك نحو اسكتلندا ملنع إجراء االستفتاء بالقوة، ثالثًا لم تقم ب� 
"تزوير" هذا االستفتاء من أجل بقاء اسكتلندا ضمن التاج امللكي البريطاني، على الرغم من 

أن استقالل اسكتلندا كان بمثابة "كارثة" لبريطانيا على أكثر من صعيد.

ثم بعد االستفتاء وظهور النتائج التي تنحاز لبقاء اسكتلندا ضمن بريطانيا، لم تقم األجهزة 
االنفصال، وتشكيل دولة مستقلة، بل على  الذين صوتوا مع  البريطانية بمالحقة  األمنية 
الصالحيات إلقليم  املزيد من  أعلن رئيس وزراء بريطانيا كاميرون منح  العكس من ذلك 

اسكتلندا، والتعامل مع القضية بأسلوب حضاري.

ما يحدث في العالم العربي من قبل بعض األنظمة مغاير لذلك تمامًا، وربما خير مثال على 
ذلك ما يتعرض له الشعب السوري اليوم من قتل، علمًا أن كل مطالباته كانت تنحصر في 
إصالحات بسيطة تتمثل بهامش بسيط من الحرية، حتى يبقى الشعب على قيد الحياة، 
النظام إال أن واج��ه ذلك بالقمع والقتل وامل��ط��اردات واالعتقاالت واالغتياالت..،  فما كان من 
اليمن..،  أو  ليبيا أو مصر  أخ���رى، إن كانت  ف��ي ع��واص��م عربية  ت��ك��ررت  وال��ص��ورة نفسها 
لم  األم��ر  بداية  في  أنها  املؤكد  من  التي  الشعبية،  املطالبات  مع  التعامل  في  رقيًا  نجد  ول��م 
تكن تستهدف اإلطاحة باألنظمة، إنما املطالبة باإلصالحات، إال أنه حتى هذه اإلصالحات 

الشعب السوري
ضحية إرهاب نظامه 

بصورة بشعة
لم يعرف التاريخ

الحديث مثياًل لها
 

المشاركة الفاعلة
لكل المجتمع

في الحياة العامة 
وفق عدالة اجتماعية 

وكرامة إنسانية 
ترتقي بالمجتمعات 
العربية الى مستوى 
المجتمعات الغربية
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" عن  وامل���اء  الكهرباء   " منعت  ال��ت��ي  األنظمة  تلك  قبل  م��ن  بها  يكن مسموحًا  ل��م  البسيطة 
شعوبها. من بني املقوالت التي تنسب لهتلر أنه كان يردد " إذا أردت أن تسيطر على شعب 
أخبرهم بأنهم معرضون للخطر، وحذرهم من أن أمنهم تحت التهديد، ثم شكك في وطنية 

من يعارضك ".

هذه السياسة هي التي انتهجتها بعض األنظمة القمعية في العالم العربي، بعد أن سقطت 
في الغرب، وقبرت هناك، عاد من يرددها في عاملنا العربي، وعاد من يحييها من قبل النظم 
االستبدادية التي تحاول السيطرة على شعوبها عبر التخويف والتخوين، وعبر تخييرها 

ما بني القبول باالستبداد أو اإلرهاب.

أن  الشعوب  بعض  وعندما حاولت  عامًا،  تتجاوز 60  العربي  عاملنا  في  االستبداد  تجربة 
ال��رد سريعًا " إم��ا أحكمكم أو أقتلكم "، فما ك��ان م��ن ه��ذه الشعوب إال  تقول "ك��ف��ى"، ك��ان 
الزمن، وال��ذي يمثل موتًا بطيئًا،  القائم على االستبداد املمتد لعقود من  الحكم  ان رفضت 

واستعبادًا ألجيال من هذه املجتمعات.

الى خيارات اخ��رى، والبحث عن طرق ربما غير  التنفس قد تلجأ  عندما ال تجد الشعوب 
مشروعة ألخذ نفس لكي تبقى على قيد الحياة، وهو ما دفع الى حدوث هذه الثورات في 
العالم العربي. إننا اليوم في العالم العربي نعيش على مفترق طرق على أكثر من صعيد، 
ربما أحدها ما يتعلق بالحريات ورفع القبضة األمنية املسلطة من قبل بعض االنظمة على 

بريطانيا كانت تضع 
يدها على قلبها 

خوفًا من إقدام 
االسكتلندنيين

على االنفصال ولم تأمر 
قواتها العسكرية

بمنع االستفتاء 

حتى اإلصالحات 
البسيطة لم يكن 

مسموحًا بها من قبل 
تلك األنظمة التي 
منعت » الكهرباء 

والماء « عن شعوبها
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ما  وه��و  إنسانية،  وك��رام��ة  اجتماعية،  وع��دال��ة  بشراكة حقيقية،  ذل��ك  واس��ت��ب��دال  شع���وبها، 
يضمن نهضة ملجتمعاتنا العربية، التي تعاني تراجعًا وتخلفًا عن الركب العاملي، وهو امر 
ال يمكن قبوله من قبل الش�عوب العربية، حتى وإن رضيت بهذا األمر لفترة، فإنها لن تقبل 
السنن  أيضًا يخالف  البشرية، هو  للنفس  الطبيعية  الفطرة  ليس فقط يخالف  بوضع، هو 

الكونية، واملسار التاريخي للشعوب.

الشعوب العربية تتطلع إلى مستقبل جديد، تعيش بكرامة وحرية، كما هو حال الشعوب 
األخرى، وهي ترى تلك املجتمعات وما حققته من تقدم وازدهار، في حني مجتمعها يعيش 

تراجعًا وتقهقرًا، على الرغم من كل اإلمكانات والثروات التي تمتلكها.

ال��دول من  ثم إن ه��ذا الفضاء املفتوح لم يترك املجال أم��ام االن��غ��الق، أو منع ما يحدث في 
معرفته بالخ���ارج، في ظل التكنولوجي��ا الرهيبة في عالم اإلعالم، حيث بات كل مواطن يمثل 

مؤسسة إعالمية متكاملة.

عقلية االستبداد انقرضت في العالم أجم�������ع، إال في العالم العربي، الذي التزال هذه العقلية 
فيه تسيطر على بعض هذه الدول، حتى في وافريقيا، التي كان يقال عنها إنها "متخلفة" 
الحريات لشعوبها، فيما  الرشيد، ومنح هامش من  الحكم  الزمن إلقامة  اليوم تسابق  هي 
اآلخ��ر،  مع  ال��ح��وار  ترفض  التي  االستبدادية،  العقلية  عليها  تهيمن  العربية  األق��ط��ار  بعض 

وتصر على أنها "وما أريكم إال ما أرى".

نعيش في العالم 
العـربي على مفترق 

طرق  أحدها يتعلق 
بالحريات ورفع القبضة 

األمنية المسلطة من 
قبل بعض األنظمة

 
 

الشعوب العربية تتطلع 
إلى مستقبل جديد  

تعيش فيه بكرامة 
وحرية، كما هو حال 

الشعوب األخرى 
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قادت مبادرات.. واخترقت
ملفات.. وحلت أزمات

قطر.. مسيرة ناجحة
في الوساطات

ومنبر دولي للحوار

12
مقال

► �THURSDAY 2 OCTOBER 2014 No 9604

◄
الخميس 8 ذو الحجة 1435 هـ 2 أكتوبر 2014م

العدد 9604 �

"األمــيــر في  الــتــي حملت عــنــوان  العالم في بـــدأت سلسلة مقاالتي  املتحدة" بمقال عن تنظيم قطر لكأس  الحدث صغيرا مسلما عربيا يمكنه تنظيم حدث بهذا الحجم، أشار خالله إلى أن هناك البعض ال يريد أن يتقبل أن بلدا األمــيــر املــفــدى فــي حـــواره مــع شبكة "ســي ان ان"، الــذي مسلم أن يستضيف هذا الحدث، وهو ما أكد عليه سمو 2022، ومشروعية هذا الحق، وأحقية قطر كبلد عربي األمــم  الثقة بقدرة قطر على استضافة  مؤكدا سموه 
املفدى بشكل ممتاز... السلسلة بحديث سمو األمير  بالتأكيد واليوم أختم هذه  املتحدة  العامة لألمم  الجمعية  أمام  الحوار واملضي في خطابه  القطرية بشأن  السياسة  السلمية، بني االطراف املختلفة، الننا نؤمن بحل النزاعات بالطرق بتوفير فضاء للحوار في مناطق الصراع وفي التوسط ســمــو األمــيــر املــفــدى "ســـوف تــواصــل قــطــر سياستها قــدمــا بسياسة حــل الــنــزاعــات، وفــي هــذا الــصــدد يقول على مواصلة  الوساطة  وسوف نواصل توفير منبر لحوار التيارات السياسية السلمية، والننا أرسينا تقاليد في 

"ســـي ان ان" االمــيــركــيــة "نــحــن نــؤمــن بــالــســالم، ونحن وفــي موضع آخــر يقول سموه خــالل حــواره مع شبكة والثقافات والديانات".
السنوات املاضية وبفضل حكمة وحنكة سمو وسطاء ونجحنا في مواقع مختلفة". أنها استطاعت نوعية على صعيد الوساطات، وأن تحقق نجاحات ربما العالم، وهي منطقة الشرق االوسط، وان تقود مبادرات صعيد السالم واألمن بمنطقة هي األكثر اضطرابا في األمير الوالد، استطاعت قطر أن تلعب أدوارا مؤثرة على خــالل  لــم تكن متوقعة، إال  امللفات  تـــراوح مكانها لفترات طويلة، فــي بعض  لبنان نفقا مظلما، شاهد، عندما وصلت األمور بني الفرقاء اللبنانيني إلى وربما اتفاق الدوحة في الشأن اللبناني في 2008 خير ان تخترق ملفات ظلت  إثرها  "التأزم"، ودخلت على  الــوســاطــات أن تخترق هــذا االنــســداد، مرحلة  األزمة اللبنانية، ويتم على إثرها انتخاب الرئيس ومن ثم إلى أن جاءت حكمة سمو األمير الوالد ليحقق فتحا في ولــم تستطع كــل 

ــادة مـــــبـــــادرات عـــلـــى صــعــيــد انتخابات برملانية، ثم تشكيل الحكومة. ــيــ ــي قــ مــلــف دارفــــور، الــوســاطــات الــنــاجــحــة، إن كــان ذلــك فــي ملف املصالحة واســــتــــمــــرت قـــطـــر فــ أو فــي  فــتــح وحـــمـــاس،  بــني  ــور" مــع الحكومة الــســودانــيــة، وأســفــر هــذا الجهد حقق نجاحا من خالل جمع الفصائل املؤثرة في أزمة الــذي هو اآلخــر كان ملفا شائكا، إال أن الجهد القطري الفلسطينية  ــ توقيع وثيقة الدوحة، التي تمثل اليوم ركيزة للسالم في "دارفـ
القطرية رسائل سالم دارفور. الى ذلك حملت املساعي  أن تقضي على األخضر في آسيا وافريقيا والعالم العربي، ونزعت في كثير من اضافة  كـــادت  االحــيــان فتيل حـــروب 

النهج يمضي قدما في عهد سمو الشيخ واليابس. الحكم، حيث سجل واستمر هذا  آل ثاني بعد توليه  بــن حمد  الــتــي قامت سموه نجاحات بارعة في مواقع حساسة، خاصة على تميم  إنسانية اإلنسان، بعيدا عن ظروف اخرى.الدور القطري، الذي استثمرته القيادة في قطر من أجل بها قطر طوال األشهر املاضية كانت مؤثرة، ورسخت الصعيد االنــســانــي، والــوســاطــة االنــســانــيــة 

الرهائن واملحتجزين واملختطفني في أكثر من ظــهــر ذلـــك جــلــيــا فــي أكــثــر مــن مــلــف، خــاصــة فــي ملف  األتــراك مكان، كان من بني ذلك نجاح الوساطة اإلنسانية القطرية إطــالق  إيرانيني الطــالق راهبات معلولة في سوريا، والطيارين  لبنان، واطـــالق مختطفني  الذين تمكنت قطر من عند فصائل سورية، ومختطفي إعزاز، ومؤخرا جنود اللذين اختطفا فــي  الفيجيني،  املتحدة للسالم  األمــم 
وفي العدوان االسرائيلي األخير على غزة ظهر بوضوح التوسط الطالق سراحهم.

الثقل الذي تمثله قطر، فموقفها الداعم 
تــكــون قبلة  أن  لــم يمنع مــن  للمقاومة 
املتحدة  لــالمــم  الــعــام  األمـــني  يقصدها 
بــان كــي مـــون، اضــافــة إلــى مسؤولني 
للطلب منها  ورمـــوز سياسية دولــيــة، 
لــــوضــــع ثــقــلــهــا اليــــجــــاد حــــل ووقــــف 

العدوان االسرائيلي.
بــاريــس لوقف  الــى اجتماع  لتدعى  ثــم 
ــلـــى غـــــــزة، الـــــــذي حــضــرتــه  الــــحــــرب عـ
ــة وأمـــيـــركـــا وتــركــيــا  ــ ــيـ ــ أطـــــــراف أوروبـ
وقــطــر، ولــتــكــون بــذلــك الــدولــة العربية 
التي حضرت هــذا االجتماع  الوحيدة 

التوفيق كــمــا اســتــطــاعــت قــطــر أن تــكــون وســيــطــا بـــني الـــواليـــات املهم. مقابل إطــالق خمسة من معتقلي طالبان في معسكر بــني الجانبني الطـــالق أســيــر أمــيــركــي عند طــالــبــان، في املتحدة األميركية وطالبان، حيث تمكنت من 
أنها كانت تدير جوانتانامو. القطرية  الوساطات  به  مـــن الــســيــطــرة عــلــى عـــدم تــســرب أي مـــن األخـــبـــار قبل امللفات بهدوء تام، وصبر جلد، ونفس طويل، والتمكن ربما ما تميزت 

ــــى بـــر األمــــــان، فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، تــبــادل  ل عنصر الـــوصـــول إل
ّ
أميركا وطالبان شك التوسط االســرى واملعتقلني بني  بــان تتمكن قطر من  للمراقبني  إلــى بر األمــان دون أن مفاجأة كبيرا  الوساطة  الجانبني، وإيصال  التي استمرت بني  املــفــاوضــات  تتسرب كلمة واحـــدة طــوال 

ــادرات الــقــطــريــة بــقــدرتــهــا عــلــى تفكيك سنوات باعتقادي. ــبـ لكل من لديه ملفات شائكة تريد حال، فعرفت بوساطات أجل ايجاد الحلول املناسبة لها، فباتت قطر اليوم قبلة االزمات بذكاء، والتعامل مع كل جزء منها على حدة، من كــمــا تــمــيــزت املـ
السالم واالمن بني جميع االطراف، وهو ما جعلها محل في مساعيها االنسانية، بقدر ما كانت تعمل الحالل واألمــر اآلخــر أن قطر لم تكن تهدف ملصالح شخصية ناجحة.

الجميع على مسافة واحــدة، الـــوســـاطـــات وحـــل الـــنـــزاعـــات بــالــطــرق الــســلــمــيــة، كونها ما جعل قطر تحقق نجاحات منقطعة النظير في مجال ثقة الجميع. أجـــنـــدات خــاصــة، وال ينتظر تحقيق مــآرب وسيطا نزيها، يعمل مــع  لــديــه  يتوسط فيه، بل تجد قطر تنسحب بهدوء بعد ان تنجز شــخــصــيــة، أو يــســعــى لــتــمــكــني نــفــســه فـــي املـــكـــان الـــذي لــيــس 
الــدول واملنظمات وفصائل مهمتها. قــطــري لــحــل صـــراعـــات مــخــتــلــفــة، والــســعــي لــنــزع فتيل وباتت وفود دول عدة تتزاحم عند باب قطر، طلبا لجهد مختلفة، واصبحت طلبات الوساطات تنهمر على قطر، هــذا االمــر جعلها محل ثقة 

بــه قطر، بالتوازي مع هذا املسار الذي حققت فيه قطر نجاحات أزمات في مناطق شتى. الحوار والنقاش، متعددة، كــان هناك مسار آخــر ايضا تميزت  أال وهــو  بــارزا فيه،  وسجلت حضورا 

ــــى مــنــبــر دولــــي يــلــتــقــي مـــن خــاللــه الجميع  ــيــتــحــاوروا حـــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا، فـــال تــكــاد تخلو والـــتـــحـــول ال أو اجتماع هناك، ل الــراكــدة في االعــالم والفعاليات املختلفة، ولو قبلها بـ 24 ساعة.فباتت الدوحة تمتلك رصيدا كبيرا في تنظيم املؤتمرات 182 فعالية، عدا املؤتمرات الطارئة التي يتم استضافتها، العام الحالي بلغ عدد الفعاليات التي استضافتها الدوحة أو ندوة مميزة تسلط الضوء على قضية حيوية..، ففي الدوحة في االسبوع من مؤتمر هنا،  التي تمثل وقبلها كانت قطر قد حركت املياه  الفضائية،  الجزيرة  لقناة  العربي متنفسا حقيقيا العربي باطالقها  للتعبير عن رأيه بكل حرية، وفتحت أمامه املجال ليقول نقلة نوعية، وأتاحت لالنسان 
الدبلوماسية، إال أن على قطر، من قبل دول عربية عديدة، وصل إلى سحب وبــالــرغــم مما شكلته هــذه الــخــطــوة مــن ضــغــوط كبيرة ما يؤمن به، ال ما تؤمن به األنظمة. العالقات  يــزال وقطع  يدور في الفضاء العربي بكل شفافية، واتاحة الفرصة املــواطــن الــعــربــي فــي الــحــصــول على املــعــلــومــة، ونــقــل ما قطر وقيادتها تحملت كل تلك الضغوط، اليمانها بحق السفراء وال 

العربي امامه ليعبر عن رأيه. الوضع  العربية كان واضحا، وخطابات سمو األمير الـــحـــرص الــشــديــد مـــن الـــقـــيـــادة الــقــطــريــة عــلــى معالجة في االصالح وقيادة وساطات، وتبني مبادرات...إلى السطح، ونجحت في أماكن عديدة، وقدمت نموذجا تشتعل في أركان البيت العربي، وإخماد أي فتنة تطفو املــتــردي، لــذلــك رأيــنــا مساعيها "الطــفــاء" الــحــرائــق التي خطوات قطر كانت جــادة نحو إصــالح  آل االوضــاع  بــن حمد  الشيخ تميم  ثــم سمو  الــلــه-  املباشرة الــوالــد- حفظه  الطرق  املفدى كــان فيها من  البالد  امير  ذلـــك عــلــى صعيد تقديم لم تكن قطر تتحدث فقط، بل كانت تقرن أقوالها بأفعال واملصارحة حيال كل امللفات الشيء الكثير.ثاني  كـــان  ان  الــى انــهــا كــانــت تتحدث بشفافية، الدعم لقضايا األمة، او تنفيذ التزاماتها، او في جهودها تــتــرجــم عــلــى االرض،  الذين االنــســانــيــة..، اضــافــة  للقيادة القطرية، انها تجعل املواطن العربي يعيش واقعه تختلف مــعــهــم فــي وجــهــات الــنــظــر، وهــــذا أمـــر يحسب وتعلن مواقفها بكل صراحة، حتى مع االطــراف 
قــطــر، حظيت مــن خاللها بكل تفاصيله. الــتــي سجلتها  املــواقــف  الجميع هـــذه  لــدى جميع االطـــراف، واصبح  قــطــر تتعامل بموضوعية وشــفــافــيــة ونــوايــا بمصداقية عالية  ان  مساعيها، وتقف على مسافة واحدة بني الجميع، وليس مخلصة مــن اجـــل احـــالل الــســالم، وتــحــمــل صــدقــا في يــؤمــن 

الثقة بفضل حكمة وحنكة قيادتها، والــبــراعــة فــي ممارسة هـــذا الــنــمــوذج الــفــريــد الـــذي اســتــطــاعــت ان تحققه قطر لديها اي حسابات أو اجندات. بــهــذه  سياسة خــارجــيــة مــتــوازنــة، جعلها تحظى 
املــفــدى، األمير الوالد حفظه الله ورعاه، فتلك الركائز التي غرسها سمو األمير املفدى حفظه الله يكمل اليوم ما بدأه سمو الكبيرة عامليا. األمــيــر  الــوالــد، يبني عليها سمو  األمــيــر  سمو 

الحكيمة، وأدام عليها مواصال املسيرة والنهج. الله قطر، وحفظ قيادتها  األمـــن واألمـــان واالســتــقــرار.. وحفظها بكنفه، ورعــاهــا حفظ 
برعايته في الليل والنهار.

تميزت الوساطات القطرية 
بالهدوء والصبر والنفس 
الطويل والسيطرة على 

عدم تسرب املعلومات التي 
قد تضر بسير الوساطة

جابر الحرمي

.. ولنــا كلمة

األمير في األمم املتحدة
استطاعت قطر أن تلعب أدوارًا مؤثرة على صعيد السالم واألمن بمنطقة هي األكثر اضطرابًا في العالمقطر.. مسيرة ناجحة في الوساطات ومنبر دولي للحوارقادت مبادرات.. واخترقت ملفات.. وحلت أزمات..

jaber.alharmi@gmail.com
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ثــانــي، أمير  الــذي كان بحق الصوت الهادر بالحق، والناقل االمني »سي ان ان« مع سموه، اضافة الى اللقاءات الجانبية مع قادة ورؤساء الوفود، سموه امــام الجمعية العامة ومجلس االمــن، واملقابلة الخاصة التي اجرتها البالد املفدى، حفظه الله، باجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة، وخطابا حفلت مــشــاركــة حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل  الــصــامــدة.. ان كان ذلك على صعيد القضية الفلسطينية، ومــرارة االحتالل، واالعــتــداءات الــدولــي، واضــعــا النقاط على الــحــروف فــي كــل القضايا الــتــي المــســت الــجــرح، لقضايا االمــة، واملدافع عنها بكل وضــوح، امــام العالم وقادته في هذا املحفل بحضور الفت لسموه،  املــتــكــررة على الشعب الفلسطيني، ومــا تعانيه غــزة  مرورا باملقاومة في غزة التي حياها سموه، وهو ما يحدث ألول مرة ان يقوم االسرائيلية 

وهل االرهــاب فقط من تنظيمات، ام انه نتاج القمع واالستبداد الذي تمارسه على العالم، استوجب تحالفات جديدة باملنطقة، ولكن كيف يمكن معالجة ذلك، حقيقي.. واحداث العراق وليبيا وتونس واليمن.. وما يشكله االرهاب من خطر قمع وقتل واستبداد في عامه الرابع، وما يمارسه النظام السوري من ارهاب قــائــد عــربــي بمثل هــذه الــخــطــوة، اضــافــة الــى مــا يعانيه الشعب الــســوري من 
تنتهجها قطر حيال مختلف القضايا االقليمية والدولية، والتي كانت محل األمــيــر خــالل هــذه املــشــاركــة، واملــواقــف الــتــي رسخها ســمــوه، والــســيــاســة التي فــي سلسلة مــقــاالت ســوف اتــوقــف عند عــدد مــن القضايا الــتــي طرحها سمو انظمة باملنطقة تجاه شعوبها...

اهتمام الرأي العام العاملي..

❺
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بدأت سلسلة مقاالتي التي حملت عنوان "األمير في األمم املتحدة" بمقال عن تنظيم قطر 
لكأس العالم في 2022، ومشروعية هذا الحق، وأحقية قطر كبلد عربي مسلم أن يستضيف 
هذا الحدث، وهو ما أكد عليه سمو األمير املفدى في حواره مع شبكة "سي إن إن"، الذي أشار 
خالله إلى أن هناك البعض ال يريد أن يتقبل أن بلدًا صغيرًا مسلمًا عربيًا يمكنه تنظيم حدث 

بهذا الحجم، مؤكدًا سموه الثقة بقدرة قطر على استضافة الحدث بشكل ممتاز...

واليوم أختم هذه السلسلة بحديث سمو األمير املفدى في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم 
املتحدة بالتأكيد على مواصلة السياسة القطرية بشأن الحوار واملضي قدمًا بسياسة حل 
النزاعات، وفي هذا الصدد يقول سمو األمير املفدى "سوف تواصل قطر سياستها بتوفير 
بحل  نؤمن  املختلفة، ألننا  األط���راف  بني  التوسط  وف��ي  ال��ص��راع  مناطق  للحوار في  فضاء 
نواصل  وس��وف  السلمية،  الوساطة  في  تقاليد  أرسينا  وألننا  السلمية،  بالطرق  النزاعات 

توفير منبر لحوار التيارات السياسية والثقافات والديانات".

وفي موضع آخر يقول سموه خالل حواره مع شبكة "سي إن إن" األمريكية "نحن نؤمن 
بالسالم، ونحن وسطاء ونجحنا في مواقع مختلفة".

خالل السنوات املاضية وبفضل حكمة وحنكة سمو األمير الوالد، استطاعت قطر أن تلعب 
أدوارًا مؤثرة على صعيد السالم واألمن بمنطقة هي األكثر اضطرابًا في العالم، وهي منطقة 
الشرق االوسط، وأن تقود مبادرات نوعية على صعيد الوساطات، وأن تحقق نجاحات ربما 

قطر تقود مبادرات 
نوعية على صعيد 

الوساطات الدبلوماسية 
وحققت نجاحات مبهرة 

فاقت كل التوقعات

بفضل حكمة وحنكة 
سمو األمير الوالد، 

استطاعت قطر أن 
تلعب أدوارًا مؤثرة

على صعيد السالم 
واألمن
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في بعض امللفات لم تكن متوقعة، إال أنها استطاعت أن تخترق ملفات ظلت تراوح مكانها 
لفترات طويلة، وربما اتفاق الدوحة في الشأن اللبناني في 2008 خير شاهد، عندما وصلت 
األمور بني الفرقاء اللبنانيني إلى مرحلة "التأزم"، ودخلت على إثرها لبنان نفقًا مظلمًا، ولم 
الوالد  إلى أن ج��اءت حكمة سمو األمير  االن��س��داد،  الوس�����اطات أن تخترق هذا  تستطع كل 
انتخابات  ثم  وم��ن  الرئيس  انتخ�����اب  إثرها  على  ويتم  اللبنانية،  األزم��ة  في  فتحًا  ليحق����ق 

برملانية، ثم تشكيل الحكومة.

واستمرت قطر في قيادة مبادرات على صعيد الوساطات الناجحة، إن كان ذلك في ملف 
ال��ذي هو اآلخ��ر ك��ان ملفا  الفلس���طينية بني فتح وح��م��اس، أو في ملف دارف���ور،  املصالحة 
أزم��ة  ف��ي  امل��ؤث��رة  الفص���ائل  جمع  خ�الل  م��ن  نجاحًا  حقق  القط�����ري  الجهد  أن  إال  ًشائكًا، 
تمثل  التي  الدوحة،  وثيقة  توقي�ع  الجهد عن  السودانية، وأسفر هذا  الحكومة  "دارف���ور" مع 

اليوم ركيزة للسالم في دارفور.

إضافة إلى ذلك حملت املساعي القطرية رسائل سالم في آسيا وافريقيا والعالم العربي، 
ونزعت في كثير من األحيان فتيل حروب كادت أن تقضي على األخضر واليابس.

النه����ج يمضي قدمًا في عهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد توليه  واستمر هذا 
ال��ح��ك��م، ح��ي��ث س��ج��ل س��م��وه ن��ج��اح��ات ب��ارع��ة ف��ي م��واق��ع ح��س��اس��ة، خ��اص��ة ع��ل��ى الصعيد 
مؤثرة،  كانت  املاضية  األشهر  ط��وال  قطر  بها  قامت  التي  االنسانية  والوساطة  االنساني، 

 قطر سوف تواصل 
سياستها بتوفير فضاء 

للحوار في مناطق 
الصراع وفي التوسط 

بين األطراف المختلفة،  
لحل النزاعات بالطرق 

السلمية

قطر أرست تقاليد 
في الوساطة السلمية، 

وسوف تواصل توفير 
منبر لحوار التيارات 

السياسية والثقافات 
والديانات
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ورسخت الدور القطري، الذي اس�����تثمرته القيادة في قطر من أجل إنسانية اإلنسان، بعيدًا 
عن ظروف اخرى.

ظهر ذلك جليًا في أكثر من ملف، خاصة في ملف إطالق الرهائن واملحتجزين واملختطفني 
في أكثر من مكان، كان من بني ذلك نجاح الوساطة اإلنسانية القطرية الطالق راهبات معلولة 
في سوريا، والطيارين التركيني اللذين اختطفا في لبنان، واطالق مختطفني إيرانيني عند 
الذين  الفيجيني،  للسالم  املتحدة  األم��م  ومؤخًر جنود  إع��زاز،  ومختطفي  فصائل سورية، 

تمكنت قطر من التوسط إلطالق سراحهم.

الذي تمثله قطر، فموقفها  الثقل  العدوان االسرائيلي األخير على غزة ظهر بوضوح  وفي 
الداعم للمقاومة لم يمنع من أن تكون قبلة يقصدها األمني العام لالمم املتحدة بان كي مون، 
إضافة إلى مسؤولني ورموز سياسية دولية، للطلب منها لوضع ثقلها إليجاد حل ووقف 
العدوان االسرائيلي. ثم لتدعى الى اجتماع باريس لوقف الح�����������رب على غزة، الذي حضرته 
أطراف أوروبية وأمريكا وتركيا وقطر، ولتكون بذلك الدولة العربية الوحيدة التي حضرت 

هذا االجتماع املهم.

كما استطاعت قطر أن تكون وسيطًا بني الواليات املتحدة األمريكية وطالبان، حيث تمكنت 
من التوفيق بني الجانبني إلطالق أسير أمريكي عند طالبان، في مقابل إطالق خمسة من 

معتقلي طالبان في معسكر جوانتانامو.

الوساطة اإلنسانية 
القطرية نجحت

في إطالق 
راهبات معلولة

في سوريا، والطيارين 
التركيين اللذين 

اختطفا في لبنان

استطاعت قطر أن 
تخترق ملفات ظلت 

تراوح مكانها لفترات 
طويلة، أبرزها اتفاق 

الدوحة في الشأن 
اللبناني عام 2008
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وجلد،  ت��ام، وصبر  بهدوء  امللفات  تدير  كانت  أنها  القطرية  الوساطات  به  تميزت  ما  ربما 
ال��وص��ول إلى  ونفس ط��وي��ل، والتمكن م��ن السيطرة على ع��دم تسرب أي م��ن األخ��ب��ار قبل 
ل عنصر 

نّ
بر األمان، فعلى سبيل املثال، تبادل االسرى واملعتقلني بني أمريكا وطالبان شك

مفاجأة كبيرًا للمراقبني بأن تتمكن قطر من التوسط بني الجانبني، وإيصال الوساطة إلى 
بر األمان دون أن تتسرب كلمة واحدة طوال املفاوضات التي استمرت سنوات باعتقادي.

القطرية بقدرتها على تفكيك األزم��ات بذكاء، والتعامل مع كل جزء  املبادرات  كما تميزت 
لديه  اليوم قبلة لكل من  لها، فباتت قطر  املناسبة  الحلول  منها على ح��دة، من أجل إيجاد 

ملفات شائكة تريد حال، فعرفت بوساطات ناجحة.

لم تكن تهدف ملصالح شخصية في مساعيها االنسانية، بقدر ما  واألم��ر اآلخ��ر أن قطر 
كانت تعمل إلحالل السالم واألمن بني جميع األطراف، وهو ما جعلها محل ثقة الجميع.

ما جعل قطر تحقق نجاحات منقطعة النظير في مجال الوساطات وحل النزاعات بالطرق 
أجندات  لديه  ليس  واح���دة،  مسافة  على  الجميع  مع  يعمل  نزيهًا،  وسيطًا  كونهًا  السلمية، 
خاصة، وال ينتظر تحقيق مآرب شخصية، أو يسعى لتمكني نفسه في املكان الذي يتوسط 

فيه، بل تجد قطر تنسحب بهدوء بعد أن تنجز مهمتها.

طلبات  وأص��ب��ح��ت  مختلف��������ة،  وف��ص��ائ��ل  واملنظم�������ات  ال���دول  ثقة  محل  جعلها  األم���ر  ه��ذا 

الجهد القطري حقق 
نجاحا من خالل جمع 

الفصائل المؤثرة
في أزمة »دارفور«

مع الحكومة السودانية  
وأسفر  عن توقيع 

وثيقة الدوحة
 

سمو االمير سجل   
نجاحات بارعة في 

ملفات حساسة، خاصة
على الصعيد االنساني، 

والوساطة االنسانية
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الوساطات تنهمر على قطر، وباتت وفود دول عدة تتزاحم عند باب قطر، طلبا لجهد قطري 
لحل صراعات مختلفة، والس������عي لن�����زع فتيل أزمات في مناطق شتى.

بالتوازي مع هذا املسار الذي حققت فيه قطر نجاحات متعددة، كان هناك مسار آخر ايضًا 
الى منبر  الحوار والنقاش، والتحول  ب��ارزًا فيه، أال وهو  ًتميزت به قطر، وسجلت حضورًا 
دولي يلتقي من خالله الجميع ليتحاوروا حول مختلف القضايا، فال تكاد تخلو الدوحة في 
االسبوع من مؤتمر هنا، أو اجتماع هناك، أو ندوة مميزة تسلط الضوء على قضية حيوية..، 
ففي العام الحالي بلغ عدد الفعاليات التي استضافتها الدوحة 182 فعالية، عدا املؤتمرات 
املؤتمرات  تنظيم  في  كبيرًا  رصيدًا  تمتلك  ال��دوح��ة  فباتت  استضافتها،  تتم  التي  الطارئة 

والفعاليات املختلفة، ولو قبلها ب� 24 ساعة.

الجزيرة  لقناة  باطالقها  العربي  االع���الم  ف��ي  ال��راك��دة  امل��ي��اه  ق��د حركت  قطر  كانت  وقبلها 
الفضائية، التي تمثل نقلة نوعية، وأتاحت لالنسان العربي متنفسًا حقيقيًا للتعبير عن رأيه 

بكل حرية، وفتحت أمامه املجال ليقول ما يؤمن به، ال ما تؤمن به األنظمة.

وبالرغم مما شكلته هذه الخطوة من ضغوط كبيرة على قطر، من قبل دول عربية عديدة، 
وصل إلى سحب السفراء وال يزال وقطع العالقات الدبلوماسية، إال أن قطر وقيادتها تحملت 
كل تلك الضغوط، إليمانها بحق املواطن العربي في الحصول على املعلومة، ونقل ما يدور 

في الفضاء العربي بكل ش�����فافية، وإتاح��������ة الفرصة أمامه ليعبر عن رأيه.

استطاعت قطر
أن تكون وسيطًا

بين الواليات المتحدة 
األمريكية وطالبان 

وتمكنت من التوفيق 
بين الجانبين إلطالق 

أسير أمريكي
  

تميزت الوساطات 
القطرية بأنها كانت
تدير الملفات بهدوء

تام وصبر وجلد
ونفس طويل
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خطوات قطر كانت جادة نحو إصالح الوضع العربي املتردي، لذلك رأينا مساعيها "الطفاء" 
الحرائق التي تشتعل في أركان البيت العربي، وإخماد أي فتنة تطفو إلى السطح، ونجحت 

في أماكن عديدة، وقدمت نموذجًا في اإلصالح وقيادة وساطات، وتبني مبادرات...

الحرص الشديد من القيادة القطرية على معالجة األوضاع العربية كان واضحًا، وخطابات 
سمو األمير الوالد- حفظه الله- ثم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى كان 

فيها من الطرق املباشرة واملصارحة حيال كل امللفات الشيء الكثير.

لم تكن قطر تتحدث فقط، بل كانت تقرن أقوالها بأفعال تترجم على االرض، إن كان ذلك 
اإلنسانية..،  في جهودها  او  التزاماتها،  تنفيذ  او  األم��ة،  لقضايا  الدعم  تقديم  على صعيد 
إضافة الى بأنها كانت تتحدث بشفافية، وتعلن مواقفها بكل صراحة، حتى مع األطراف 
الذين تختلف معهم في وجهات النظر، وهذا أمر يحسب للقيادة القطرية، أنها تجعل املواطن 

العربي يعيش واقعه بكل تفاصيله.

هذه املواقف التي سجلتها قطر، حظيت من خاللها بمصداقية عالية لدى جميع األطراف، 
أجل  م��ن  ون��واي��ا مخلصة  بموضوعية وشفافية  تتعامل  قطر  ب��أن  يؤمن  الجميع  وأص��ب��ح 
ال��الم، وتحمل صدقًا في مساعيها، وتقف على مسافة واح��دة بني الجميع، وليس  إح��الل 

لديها أي حسابات أو أجندات.

المبادرات القطرية 
اظهرت قدرة  على 

تفكيك االزمات بذكاء، 
والتعامل مع كل جزء 

منها على حدة 

قطر حازت ثقة المجتمع 
الدولي ألنها  لم تهدف 

لمصالح شخصية
في مساعيها االنسانية، 

بقدر ما كانت تعمل 
الحالل السالم واالمن

بين جميع االطراف
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هذا النموذج الفريد الذي استطاعت أن تحققه قطر بفضل حكمة وحنكة قيادتها، والبراعة 
في ممارسة سياسة خارجية متوازنة، جعلها تحظى بهذه الثقة الكبيرة عامليًا.

سمو األمير املفدى، حفظه الله، يكمل اليوم ما بدأه سمو األمير الوالد حفظه الله ورعاه، فتلك 
 املسيرة 

ً
الركائز التي غرسها سمو األمير الوالد، يبني عليها سمو األمير املفدى، مواصال

والنهج.

حفظ الله قطر، وحفظ قيادتها الحكيمة، وأدام عليها األمن واألمان واالستقرار.. وحفظها 
بكنفه، ورعاها برعايته في الليل والنهار.

قطر اشتهرت 
بواساطاتها الناجحة 

و اصبحت  اليوم قبلة 
لكل من لديه ملفات 

شائكة يريد حاًل

الدوحة  تكاد ال تخلو   
من مؤتمر هنا  أو اجتماع 

هناك  أو ندوة مميزة 
تسلط الضوء

على قضية حيوية



قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

من مواليد 1969، بدأ العمل الصحفي منذ أن كان طالبًا بجامعة قطر، من خالل 
ليتولى  التأسيس،  مرحلة  1995، خالل  للوطن  انتقـل  ثم   ،1990 الراية في  جريدة 
منصب رئيس قسم المحليات، وتدرج فيها إلى منصب مدير، تحرير ليكون بذلك 
أول قطري يشغل هذا المنصب في الصحافة القطــرية، وفي عام 2004 انتقل 

للشرق نائبًا لرئيس التحرير، وفي ديسمبر 2008 عّين رئيسـًا للتحرير.
أختير 2009 ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية أكثر تأثيرًا، التي تصدرها “ارابيان 
بيزنس“، كما أختير من قبل نفس المجلة ضمن أقـوى 50 شـخصية تأثيرًا في قطر 
اللجنة  تمنحها  التي   ،2004 لعام  والرياضة“  “اإلعالم  جائزة  ومنح   ،2012 لعام 
األولمبية الدولية ، وكان أول إعالمي قطري يحصل عليها، وحصل على وسام 
جامعة الدول العربية، كأفضل صحفي على مستوى الشباب بالوطن العربي عام 

. 1996

في عام2013 تم اختياره من قبل مجلس الوحدة اإلعالمية العربية كأبرز شخصية 
إعالمية رائدة في العالم العربي.

 ،2005 عام  الرياضية  للصحافة  الدولي  لالتحاد  التنفيذي  بالمكتب  عضوًا  أنتخب 
ليكون بذلك أول قطري وأصغر عضو سـنًا في تاريخ االتحاد منذ تأسيسه 1924.

أجــرى العديــد مــن الحـــــوارات الصحفية مع رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومات 
والمسؤولين وكبار الشخصيات السياسية في العالم.
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رئيـس تحـريـــر 
جريـدة الشـرق القطـرية

جابر احلرمي
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