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Prapa vlerave 

demokratike 

fshihen arrogancat 

Ferid Muhić 

 

Prapa shumë ngjarjeve politike të cilët edhe 

sot kremtohen si”fitore të mëdha të vlerave 

demokratike” fshihen arrogancat dhe 

motivet e ulëta të aktorëve të saja kyç. 

Përkundër kësaj, ngjarjet politike në të cilat 

aksionet janë pikërisht vlerat demokratike të 

rangut më të lartë, më së shpeshti maskohen 

si konfrontimet margjinale rreth temave 

banale pragmatike. Rasti i Katarit i cili më 

shumë se dy muaj është top tema e opinionit 

politik botëror, paraqet gati ilustrimin e 

përsosur të këtij shembulli të dytë. Të gjitha 

diskutimet, vlerësimet, komentimet në të 

gjitha nivele nga të gjitha burimet, e 

reduktojnë këtë rast edhe në një debat për 

rolin e disa vendeve arabe në mbështetje të 

terrorizmit. 

E gjitha me sa duket, ka filluar pasi që në 

fund të majit të këtij viti, qeveritarët e 

Katarit kanë publikuar se sajti i tyre zyrtar 

është hakuar, me ç’rast ka përcjelle 

komentimet të shpifura për Iranin dhe 

Izraelin. Nga kronologjia e ngjarjeve të cilët 

kryesisht janë të njohur të gjithëve të cilët 

përcjellin këtë rast, është e mjaftueshme të 

ndahen disa pika karakteristike të cilët kanë 

pasuar, e të cilët e arsyetojnë skepticizmin e 

përmbajtur në fjalën”me sa duket”.Të 

shurdhër për sqarimet e agjencionit shtetëror 

katarez për hakerim, pra duke injoruar edhe 

demantin zyrtar të përmbajtjes të cilët 

hakerët e kanë përcjell, fqinjët e Katarit në 

Gjirin Persik, urgjentisht kanë bllokuar 

mediat e Katarit dhe rrjetin satelitor Al 

Jazeera me seli në Dohë. Në të njëjtën kohë, 

kanë ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me 

Katarin, kanë futur sanksione dhe bllokadë 

Katarit, e në ultimatumin prej 13 kushteve, 

ishte edhe ajo e shuarjes së rrjetit satelitor Al 

Jazeera. Se ky reakcioni joproporcional i 

dirigjuar dhe selektiv që ishte u bë e qartë 

me ç’rast lideri i Partisë Liberale 

Demokratike Tim Farron dhe kreu i 

Laburistëve Jeremy Corbyn kanë paraqitur 

kërkesën Theresa May të publikojë raportet 

për rolin e Arabisë Saudite në financimin e 

terrorizmit, i cili u refuzua. 
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Se sulmi hakerik dhe presioni në Katar ka 

koinciduar me vizitën e presidentit të 

SHBA-ve Donald Trumpit në rajon, gjatë të 

cilës lufta kundër terrorizmit ishte njëra nga 

tema kyçe, ka treguar edhe emiri i Katarit 

Tamim bin Hama dal Thani, duke hedhë 

poshtë akuzat për mbështetje terrorizmit 

duke cekur: ”Motivet e kësaj fushate kundër 

Katarit janë mirë të njohura por neve do të 

luftojmë kundër shteteve dhe organizatave të 

cilët qëndrojnë prapa tyre për të mbrojt rolin 

udhëheqës të Katarit në rajon dhe në planin 

ndërkombëtare”. Në mesditë të 9 

qershorit(Saktë në ora 12.24) shefi i State 

Departamentit Rex Tillerson ka dhënë 

deklaratë të matur duke bërë thirrje Katarit 

që të bind shtetet fqinje në shqetësimet e 

tyre të pabaza për gjoja mbështetje të 

grupeve terroriste, duke theksuar se “Emiri i 

Katarit ka ndërprerë mbështetjen financiare 

dhe i ka dëbuar elementet terroriste nga 

vendi i tij, edhe pse presim të bëjë diç më 

shumë “. 

Në të njëjtën kohë Tillersoni ka kërkuar nga 

Arabia Saudite dhe aleatët të ndërpresin 

bllokadën e Katarit. Tre orë më pas, në Rise 

Garden në pres konferencën me presidentin 

e Rumanisë Klaus Iohannisin, Donald 

Trumoi ka dhënë një deklaratë e cila në 

mënyrë drastike ndryshonte nga formulimi i 

balancuar i Tillersonit, duke e përshkruar 

Katarin si”fiksues historik i terrorizmit në 

nivel bukur të lartë” duke e arsyetuar 

njëkohësisht bllokadën e Katarit nga ana e 

Arabisë Saudite dhe aleatët si”aksion i 

ashpër por i duhur”. Në ndërkohë, Arabia 

Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, 

Egjipti dhe Bahrejni i kanë reduktuar nga 13 

kushte në gjithsejtë 6, me ç’rast kanë hjekë 

dorë nga disa kushte kyçe, sikurse që ishin: 

ndërprerja e lidhjeve me Iranin,mbyllja e 

bazës ushtarake e Turqisë, dëbimi i 

personave të caktuar, pagesa e reparacionit 

për dëmet e shkaktuara nga politika e 

gjertanishme e udhëhequr e Katarit, si dhe 

kanë hjek dorë edhe nga kërkesa për 

mbylljen e Al Jazeerës. Abdullah al 

Muallimi, ambasadori i Arabisë Saudite në 

Kombet e Bashkuara ka relativizuar këtë 

tërheqje duke thënë:”Nëse mbyllja e Al 

Jazeerës është mënyra e vetme për të arritur 

qëllimin tonë, atëherë mirë. Por në rast se 

qëllimin tonë e arrijmë pa mbylljen e Al 

Jazeerës, edhe kjo është mirë”. 

Ndërsa qëllimi për të cilin është fjala është 

pranimi i 6 parimeve të cilin al Mualimi 

konsideron se”Katari do t’i pranojë pa 

problem”, duke nënvizuar se nuk do të ketë 

kompromis rreth këtyre parimeve, por 

diskutimet dhe kompromiset janë të 

mundshme rreth konsultimeve të taktikës 

dhe instrumenteve për implementimin e 

obligimeve të dakorduara të Katarit. Katari 

ka mbet fuqishëm në mbrojtjen e 
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qëndrimeve të veta, duke refuzuar të gjitha 

masat nga lista e ultimatumit prej 13 

kërkesave të cilët e kërcënojnë sovranitetin e 

tij dhe shkelin drejtën ndërkombëtare. Në 

tërë këtë rast, duket se presionet e ndërmarra 

kundër Katarit, hapin një çështje thelbësore i 

cili paraqet themelin e botës së lirë dhe të 

drejtë, i cili në shkallë të gjerë, dukshëm 

është margjinalizuar gjatë dy dekadave të 

kaluara. Fjala është për barazinë si parim 

themelor në të cilin bazohet politika 

moderne ndërkombëtare dhe marrëdhëniet 

në mes shteteve. Për kët duhet folur me zë të 

plotë, ndërsa nuk flitet as me pëshpëritje. 

Parimi i barazisë nënkupton ndryshimet 

komparative relevante parimore. Barazia 

është kualiteti, madhësia absolute dhe si e 

tillë transcedon ndryshimet kualitative në 

mes shteteve. Arsenali i tërësishëm i 

justifikimit të pasuksesshëm të prezantuar të 

shërbejnë si”argumente”, nga sulmi hakerik 

në sajtin qeveritar me të cilin ka filluar sulmi 

mbi Katarin, i cili është vepër penale 

evidente, nëpërmjet marrëdhënieve të 

Katarit me Iranin dhe Omanin, gjer te 

marrëdhënia kundrejt Vëllezërve Mysliman 

dhe Hezbollaut, demonstron mosrespektimin 

e parimit të barazisë dhe promovon epërsinë 

kuantitativ si kriterin kyç! 

Por të gjithë njerëzit janë të barabartë, pasi 

që janë njerëz, dhe të gjitha shtetet janë të 

barabarta pasi që njerëzit nuk janë as zotëra 

e as dema. Marrëdhëniet e njerëzve, kjo do 

të thotë edhe marrëdhëniet e shteteve, duhet 

të jenë të vendosura në marrëdhëniet 

plotësisht të barabarta, marrëdhënieve 

reciproke. Pasaniku më i madh nuk është më 

shumë njeri se i vobekti i shkretë, njeriu më 

i fuqishëm nuk është më shumë njeri se 

njeriu më i dobët, njeriu i mençur nuk është 

më shumë njeri se njeriu pa kurrfarë 

arsimimi, njeriu i shëndoshë nuk është më 

shumë njeri se njeriu i sëmurë! Si rrjedhojë, 

numri i banorëve, kapitali financiar, 

potenciali ekonomik, zhvillimi teknologjik, 

fuqia ushtarake, nuk e bëjnë një shtet më 

shumë shtetërore, nuk ja japin rangun më të 

lartë në krahasim me cilin do shtet! 

Të gjitha shtetet e botës së bashku, duke 

përfshirë edhe SHBA-të, e jo vetëm 

Bahrejnin, Arabinë Saudite, Emiratet e 

Bashkuara Arabe, nuk janë shtete të rangut 

më të lartë se cili do shtet tjetër i botës, 

kështu që as prej Katarit! Sikurse të gjitha 

ndryshimet kuantitative, sado që të jenë të 

mëdha, nuk kapin kurrfarë drejte më të 

madhe njeriut personit, ashtu që nuk i japin 

të drejtë asnjë shteti në krahasim me shtetet 

tjera! Themeli i barazisë është respektimi pa 

kushte i sovranitetit të çdo shteti pa marr 

parasysh në madhësinë e saj, numrin e 

banorëve, potencialet e saja ekonomike dhe 
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ndikimin e saj në skenën politike, 

ekonomike apo ushtarake! 

Megjithatë jemi dëshmitar se marrëdhëniet 

ndërkombëtare më nuk janë të rregulluar në 

bazat e barazisë, por të jo barazisë. Parimet e 

barazisë të të gjitha kombeve dhe popujve të 

botës, edhe pse formalisht të integruar në 

korpusin e filozofisë në të cilin është e 

justifikuar Organizata e Kombeve të 

Bashkuara, de fakto është tërësisht e 

braktisur. Praktika ndërkombëtare politike 

sot bazohet në sugjestionet të cilët shkojnë 

në favor të jo barazisë, eksplicitisht ka 

theksuar personalisht vetë Vinston Çerçili, 

menjëherë pas themelimit të Kombeve të 

Bashkuara. Në memoaret e t’ia, Çerçili në 

mes tjerash ka thënë:” Makineria e tillë e 

konceptuar( në themelet e barazisë), të 

qeverisjes ndërkombëtare lehtë do të mund 

të mos arrijë sukses në qëllimet e saja. Idea 

ime është… që mendjet më të mëdha dhe 

shtetet më të fuqishme të udhëheqin këtë 

botë. Kjo do të thotë se, në rast se duhet të 

jenë të përfaqësuara të gjitha shtetet, të 

mëdha dhe të vogla, ato duhet të jenë të 

shkallëzuara. Spektakli i paralajmëruar nga 

Kombet e Bashkuara nuk është kurrgjë tjetër 

por vetëm theksimi mendjemadh për 

ndikimin e njëjtë të ndikimit dhe fuqisë, i 

cili nuk lidhje me faktet e vërteta. 

Është i nevojshëm procesi i lobimit të 

mençur që të merret qeverisja mbi botën. 

Zëri i shtetit me një apo dy milion banor nuk 

mund të vendos e as të ndryshojë veprimin e 

shteteve më të fuqishme. Shtetet e vogla nuk 

kanë të drejtë të flasin në emër të tërë 

civilizimit njerëzor. Ato duhet të pranojnë 

rangun e tyre intim të ultë. Botën duhet të 

udhëheqin liderët, gjeografikisht të grupeve 

të shteteve të formuara më të fuqishme.” E 

para, idea se një apo më shumë shtete mund 

të udhëheqin botën, moralisht është shumë 

ofenduese , ndërsa juridikisht diskriminuese! 

E dyta, në rast se shtete e vogla nuk kanë të 

drejtë të flasin në emër të tërë botës, këtë të 

drejtë nuk e kanë as shtetet e mëdha, këtë të 

drejtë nuk e ka asnjë shtet! Por kjo nuk do të 

thotë se nuk kanë të drejtë të flasin në emër 

të vet!  

Edhe pse të gjithë do të pajtohen se asnjë 

njeri nuk duhet të pranojë rangun e vet më të 

ultë në krahasim me cilin do njeri në botë, 

shtetet e vogla janë detyruar të pranojnë 

rangun e vet më të ultë si fakt notor. Edhe 

nëse nuk është harruar si nocion, parimi i 

barazisë edhe sot është i braktisur tërësisht si 

praktikë në marrëdhëniet ndërkombëtare. 

“Rasti i Katarit” kalon kornizat lokale apo 

rajonale të kontestit gjeostrategjik dhe si i 

tillë është bërë model i krizës së politikës 

botërore e udhëhequr në themelet e 
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filozofisë së jo barazisë e cila është bërë 

modus i sjelljes qeverisëse në botë. 

Qëndrimi i vendosur i popullit të Katarit dhe 

qeverisë që të mbrojnë pa kompromis 

integritetin( e kjo do të thotë edhe njerëzor) 

nacionale, na kthen shpresën se vetëdijesimi 

për vlerat thelbësore , si ideal më i lartë i 

bashkësisë njerëzore dhe botës të jenë të 

ripërtërira dhe të zëvendësojnë politikën e 

hegjemonizmit, majorizimit dhe pabarazisë. 
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Çfarë interesash 

ka kush nga 

kriza e Katarit? 

Conn Hallinan  

 

Coptimi i Këshillit të Bashkëpunimit të 

Gjirit (GCC) në kampet luftarake –ku njëra 

palë përfaqësohet nga Katari, i cili ka 

mbështetjen e Turqisë dhe Iranit nga njëra 

anë qëndrojnë në palën tjetër Arabia 

Saudite, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara 

Arabe (EBA), të cilat kanë mbështetjen e 

Egjiptit, është më shumë i ndërlidhur me 

mosmarrëveshjet me zhvillimet e brendshme 

politike dhe ekonomike në Lindjen e Mesme 

se sa me politikën e jashtme dhe fenë. 

Justifikimi zyrtar i GCC-së në lidhje me 

vendimine 4 qershorit për prishjen e 

marrëdhënieve me Katarin dhe vendosjen e 

një bllokade për këtë vend të vogël është se 

Doha po ndihmon “organizatat terroriste”. 

Ndërkohë që arsyet e vërteta veçanërisht në 

mesin e lojtarëve kryesorë janë shumë më 

komplekse. 

Njëherë e një kohë, gazetari për Lindjen e 

Mesme, Patrick Cockburn e pati përkufizuar 

luftën e Sirisë si një lojë shahu me pesë 

lojtarë, tre dimencionale, por që luhet pa 

rregulla. Megjithatë, përsa i përket krizës së 

Katarit, palët janë tkurrur në vetëm dy duke 

lënë pas edhe simetrinë në lidhje me lojën e 

shahut. 

Tensioni nuk është i ri 

Tensionet në mesin e anëtarëve të GCC-

sëkanë ekzistuar për një kohë të gjatë 

tashmë. Përsa i përket rastit të Katarit, këto 

tensione datojnë që në vitin 1995, kur babai 

i sundimtarit aktual, Emir Tamin Al Thani 

rrëzoi nga pushteti babain e tij. Sipas 

ekpertit në Institutin të Washingtonit për 

Politikat e Lindjes së Afërt, Simon 

Henderson, Arabia Saudite dhe Emiratet e 

Bashkuara Arabe “e konsiderojnë grushtin e 

shtetit të Emir Tamin Al Thani si një 

precedent të rrezikshëm për familjet që 

mbajnë pushtetin në këtë rajon” dhe janë 

përpjekur të organizojnë një kundërpërgjigje 

për këtë veprim. Megjithatë, ky anti-grusht u 
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ekspozua dhe kështu u detyrua që të 

anulohej. 

Riadi i ka kërkuar Katarit që të shkëpusë 

marrëdhëniet e tij me Iranin – një kërkesë 

kjo e pamundur për shkak se të dy këto 

vende ndajnë së bashku një fushë të gazit 

natyror në Gjirin Persik –si dhe që t’i japin 

fund të gjitha lidhjeve të mundshme të 

Dohas zyrtare me Vëllazërinë Myslimane. 

Në të vërtetë, nëse ka ndonjë entitet në 

gjithë Lindjen e Mesme që sauditët e urrejnë 

– dhe që në të njëjtën kohë i frikësohen – më 

shumë sesa Irani është Vëllazëria. Riadi ka 

luajtur një rol të rëndësishëm në rrëzimin e 

qeverisë së Vëllazërisë Myslimane në Egjipt 

në vitin 2013 dhe u bashkua me izraelitët për 

të margjinalizuar Hamasin, versionin 

palestinez të Vëllazërisë Myslimane që 

ushtron aktivitetin e tij dhe dominon në 

Gazë. 

Megjithatë pikat e dëmtimit te 

marrëdhënieve brenda GCC-së nuk 

ekzistojnë vetëm në mesin e Arabisë 

Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe 

Katarit. Oman, është një shtet që gjithmonë 

ka vepruar sipas interesit të tij, duke ruajtur 

lidhje të ngushta me armikut rajonal të 

Arabisë Saudite, Iranin dhe duke refuzuar të 

bashkohet së bashku me Riadin në luftën 

kundër Hutive në Jemen. Kuvajti gjithashtu 

ka penguar dominimin saudit të GCC-së, 

duke refuzuar qëtë bashkohet me bllokadën 

kundër Dohas dhe po përpiqet të luajë një 

rol ndërmjetës në krizën aktuale. 

Trumpi i ka ndezur dritën jeshile bllokadës 

Bllokada ndaj Katarit u deklarua haptazi pak 

pas vizitës së Donald Trump-it në Arabinë 

Saudite, kur sauditët përgatitën një shfaqje 

për Presidentin e SHBA-së, që ishte e 

ekzagjëruar madje edhe për standardet e 

ekzagjëruara të monarkisë. Të dehur nga 

tablotë masive dhe në numër të lartë dhe nga 

vallet me shpata të ekzagjëruara, Trumpi 

përqafoi pikëpamjen e sauditëve në lidhje 

me Lindjen e Mesme, e akuzoi Iranin si një 

mbështetës të terrorizmit dhe me sa duket i 

ka dhënë dritën jeshile edhe bllokadës së 

Katarit. Ai madje u përpoq që të merrte të 

gjitha meritat për këtë gjë. 

Arabia Saudite, e mbështetur nga Bahreini, 

Egjipti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ku i 

është bashkëngjitur edhe mbështetja e 

lojtarëve më të vegjël arriti të përpilonte 13 

kërkesa për Dohan, që në vërtetë ajo mund 

t’i përmbushte vetëm duke braktisur 

sovranitetin e saj. Këto kërkesa variojnë nga 

dhënia fund në mënyrë krejtësisht të 

pamundurtë të gjitha kontakteve me Iranin, 

tek mbyllja e bazës ushtarake turke,si dhe 

akoma edhe më e pamundur ka qënë kërkesa 
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për asgjësimin e gjigantin të medias 

popullore dhe fitimprurëse, Al Jazeera. 

Ndërkohë që, “terroristët” për të cilët 

akuzohet se po mbështetet Doha janë 

Vëllazëria Myslimane, të cilët sauditët dhe 

egjiptianët i konsiderojnë si një organizatë 

terroriste, por që në të vërtetë Shtetet e 

Bashkuara dhe Bashkimi Europian nuk ndan 

të njëjtën pikëpamje… 

Kjo luftë nuk i ka rrënjët as tek islami as tek 

terrorizmi 

Pavarësisht se në pamje të jashtme e gjithë 

kjo ka të bëjë me faktin se Arabia Saudite ka 

shumicë sunnite,ndërkohë që Irani ka 

shumicë shiite, dhe pavarësisht se në vërtetë 

dallimet fetare luajnë një rol të rëndësishëm 

në rekrutimin dhe motivimin e disa prej të 

përfshirëve në konflikt, kjo nuk është një 

betejë për një çështje të lidhur me Islamin. 

Më e rëndësishmjaështë se nuk ka të bëjë 

aspak me“terrorizmin”, pasi shumë nga 

vendet e përfshira janë të zhytur deri në 

grykë përsa i përket mbështetjes së 

organizatave ekstremiste. Në të vërtetë, 

interpretimi reaksionar vehabist i Arabisë 

Saudite në lidhje me Islamin është ideologjia 

thelbësore për grupet terroriste të këtilla si 

Shteti Islamik (IS) dhe Al Kaida, dhe të 

gjitha palët po mbështesin një sërë 

ekstremistësh në Siri dhe në luftërat civile të 

Libisë. 

Sulmi ndaj Katarit është pjesë e politikës së 

re agresive të Arabisë Saudite që udhëhiqet 

nga Princi trashëgimtar dhe Ministri i 

Mbrojtjes, Muhammed bin Salman. Që nga 

shpallja e “mbretit në pritje” nga Mbreti 

Selman Al Saud, Muhamedi ka nisur një 

luftë shkatërrimtare në Jemen që ka vrarë 

më shumë se 10,000 civilë, ka shkaktuar një 

epidemi të kolerës në të gjithë vendin dhe ka 

shpenzuar të paktën 700 milionë dollarë në 

muaj nga Thesari i Arabisë. Duke pasur 

parasysh çmimin në rënie të naftës dhe një 

popullsie në rritje – 70 për qind e të cilëve 

është nën 30 vjeç dhe shumë prej tyre janë të 

papunë –kjo nuk është një kosto që 

mbretëria mund të vazhdojë ta përballojë, 

veçanërisht me ekonominë saudite që 

vazhdon të jetë në recesion. 

Arsyeja e agresionit të arabisë saudite buron 

nga frika 

Arsyeja e vërtetë që fshihet pas këtij 

agresioni të Arabisë Saudite është në të 

vërtetë frika… Fillimisht, ekziston frika se 

qeverisja islamike e modeluarë nga 

Vëllazëria Myslimane përbën një kërcënim 

për absolutizmin e mbretit të Gjirit. Së dyti, 

ekziston frika se Marrëveshja Bërthamore e 

Iranit me SHBA-në, BE-në dhe OKB-në po i 
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lejon Teheranit të largohet nga izolimi i tij 

ekonomik dhe të kthehet në një qendër 

rivale të pushtetit në Lindjen e Mesme. Si 

dhe frikëa se çdo gjë tjetër përveç një front i 

bashkuar nga GCC-ja, të udhëhequr nga 

Riadi do të inkurajojë kritikët e brendshëm 

dhe të jashtëm në lidhje me qeverisjen 

saudite. 

Deri më tani, përpjekja për të bllokuar 

Katarin ka qenë më shumë një pengesë e 

papërfillshme se një kërcënim serioz për 

Dohën. Turqia dhe Irani janë duke dërguar 

furnizime në Katar dhe turqit kanë vendosur 

deri në 1.000 trupa në një bazë ushtarake 

afër kryeqytetit. Gjithashtu gjenden rreth 

10,000 trupa amerikane në aeroportin Al 

Udeid të Katarit, bazën më të madhe 

ushtarake të Washingtonit në Lindjen e 

Mesme dhe një bazë qëndrore në luftën 

kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Çdo 

pushtim që synon rrëzimin e regjimit të 

Katarit rrezikon edhe një përplasje me 

Turqinë dhe SHBA-në. 

Aleatët e arabisë saudte nuk janë entuziastë 

për luftën 

Ndërkohë që Egjipti është pjesë e aleancës 

kundër Katarit, egjiptianët janë të zemëruar 

me Doha duke qënë se nu kanë mbështetur 

anën e Kajros në luftën civile libiane dhe 

njëkohësisht regjimi egjiptian gjithashtu e 

urren Vëllazërinë Myslimane – megjithatë 

Egjipti nuk është një aleat entuziast. 

Pavarësisht se Arabia Saudite mban 

ekonominë e Egjiptit në këmbë, Egjipti ka 

refuzuar që të dërgojë trupa në luftën e 

Jemenit dhe nuk është i kënaqur me 

versionin e Islamit të Arabisë Saudite. Kairo 

aktualisht është në një luftë të ashpër me 

ekstremistët brenda vendit të frymëzuar nga 

vehabistët. Egjipti gjithashtu vazhdon të 

mbajë marrëdhënie diplomatike me Iranin. 

Përveç Emirateve të Bashkuara Arabe, 

aleatët e tjerë të arabisë Saudite nuk kanë 

shfaqur shumë entuziatë për këtë luftë. 

Sudani do të dërgojë trupa – nëse Rijadi 

paguan për ta –megjithatë do të dërgojë një 

numër të limituar. Bahreini do të përfshihet, 

por vetëm për shkak se ushtritë e Arabisë 

dhe EBA-s janë pozicionuar në krahun 

kundërshtar me shiitët. Jemeni dhe Libia 

janë pjesë e aleancës kundër Katarit, por të 

dyja janë në thelb shtete të dështuara. Dhe 

ndërsa Maldivet janë një vend i bukur për 

pushime, por që nuk kanë shumë për të 

kontribuar në këtë fushë. 

Nga ana tjetër, Pakistani i cili ka qënë një 

aleat i Arabisë Saudite për një kohë të gjatë 

tashmë ka bërë me dije se nuk do të bëhet 

pjesëe bllokadës dhe se nuk do t’i prihë 

marrëdhëniet as me Katarin as me Iranin. Po 

kështu vende të tjera myslimane të mëdha si 
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Malaizia dhe Indonezia vazhdojnë të ruajnë 

marrëdhëniet me Katarin. Ndërsa një tjetër 

aleat i Arabisë, Maroku ka ofruar madje 

edhe që t’i dërgojë ndihma Katarit. Pra, 

duke parë këtë situatë nuk mund të themi me 

siguri se cili shtet është izoluar më shumë. 

Ndërkohë që vetë Presidenti Trump 

mbështet Sauditët, Departamenti i Mbrojtjes 

dhe Departamenti i Shtetit po punojnë për të 

zgjidhur krizën. Sekretari i Shtetit të SHBA-

së, Rex Tillerson sapo ka realizuar një 

udhëtim në rajon në përpjekje për t’i dhënë 

fund bllokadës dhe Komiteti i Senatit të 

SHBA-së për Marrëdhëniet me Jashtë po 

kërcënon të pezullojë shitjen e armëve në 

Riad, nëse mosmarrëveshja nuk zgjidhet. Ky 

kërcënim nuk është kërcënim i 

parëndësishëm. Arabia Saudite do të kishte 

vështirësi serioze për të përfunduar luftën në 

Jemen pa armët e SHBA-së. 

Por cila është ana tjetër e monedhës? 

Ndërkohë që aleatët e Dohas kanë një sërë 

axhendash, jo të gjitha përputhen me njëra-

tjetrën. Irani ka marrëdhënie të drejta, por jo 

të ngrohta, me Katarin. Të dy vendet duhet 

të bashkëpunojnë për të shfrytëzuar fushën e 

gazit të Parsit Jugor dhe Teherani është i 

mendimit se Doha ka qënë gjithmonë një 

anëtare e rezervuar e koalicionit anti-iranian, 

duke u shprehur se nuk mund ta përdorte 

bazën ushtarake të SHBA-së në Katar për të 

sulmuar Iranin. 

Sigurisht që Irani tregon interes për çdo gjë 

që mund të përçajë GCC-në. 

Gjithashtu,iranianët kërkojnë që Katari të 

investojë në përmirësimin e industrisë 

energjetike të Iranit dhe madje i ka ofruar 

mbështetje financiare prej 177 miliardë 

dollarësh në projektet e ndërtimit që Doha 

po kryen në kuadër të përgatitjeve për të 

zhvilluarKupën e Botës së vitit 2022. Po 

kështu, në Katar jetojnë rreth 30,000 

iranianë. 

Ndërsa për kë kuptuar Turqinë aktuale, na 

mbetet vetëm të lexojmë fallin e ndonjë 

filxhani kafeje. 

Nga njëra anë, mbështetja e Ankarasë për 

Katarin është e dukshme. Katari mbështet 

Vëllazërinë Myslimane dhe Partia për 

Drejtësi dhe Zhvillim e Presidentit turk 

Rexhep Tajip Erdoganit është një në një 

këndvështrim një formë turke e Vëllazërisë, 

megjithëse është më shumë e përqendruar 

tek pushteti sesa tek ideologjia. Erdogani 

ishte një mbështetës i fortë i Vëllazërisë 

Egjiptiane dhe marrëdhëniet mes Kajros dhe 

Ankaras shkuan në ngrirjen e thellë kur 

ushtria e Egjiptit përmbysi organizatën 

islamike. 
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Katari është gjithashtu një burim i 

rëndësishëm financiar për Ankaranë, 

ekonomia e brishtë e së cilës ka nevojë për 

çdo ndihmë që mund të marrë. Industria e 

madhe e ndërtimit të Turqisë kërkon që të 

nënshkruaj disa nga kontratat e ndërtimit me 

vlera shumë miliardere që do të gjenerojnë 

lojërat e Kupës Botërore. Projektet e 

ndërtimit turk në Katar tashmë kanë arritur 

deri në vlerat 13.7 miliardë dollarë. 

Nga ana tjetër, Turqia po përpiqet gjithashtu 

të tërheqë vëmendjen e Arabisë Saudite dhe 

monarkive të tjera të Gjirit për investimet e 

tyre. Erdogani madje u bashkua me sulmet e 

GCC-së kundër Iranit pranverën e kaluar, 

duke akuzuar Teheranin për planifikim 

të“zgjerimit të nacionalizmit persian”, një 

koment që shqetësonte komunitetin e 

biznesit të Turqisë. Ndërsa sanksionet mbi 

Iranin po lehtësohen, firmat turke e shohin 

popullatën e madhe dhe të arsimuar të vendit 

si një minierë ari të mundshme. 

Zgjidhja e Erdoganit 

Që prej këtij momenti, presidenti turk ka 

hedhur dorë nga retorika kundër Iranit dhe 

Ankaraja dhe Teherani madje po 

konsultohen me njëri-tjetrin përsa i përket 

krizës së Katarit. Thirrja e parë telefonike 

mbështetëse që Erdogan mori gjatë grushtit 

të shtetit të mbetur në tentativë vitin e kaluar 

ishte nga emiri i Katarit dhe presidenti turk 

nuk e ka harruar se disa anëtarë të tjerë të 

GCC-së kanë ruajtur heshtjen e tyre për disa 

ditë. 

Kohët e fundit, Erdogani ka hedhur një 

pretendim të ri se Emiratet e Bashkuara 

Arabe kanë qënë të përfshira në këtë grusht 

shteti. A është kjo një çështje personale për 

presidentin e Turqisë? Jo, por Erdogan është 

ndër udhëheqësit e Lindjes së Mesme i cili i 

ngjan më së shumti Donald Trumpit, reagon 

në gjak nxehtësi dhe mban mëri. Dallimi 

qëndron në faktin se ai është shumë më i 

zgjuar dhe më i informuar se presidenti i 

SHBA-së dhe e di se kur duhet t’i shkëpusë 

lidhjet e tij. 

Një rast i përsosur që e vërteton këtë është 

kërkimi i faljes së tij ndaj rusëve pas 

rrëzimit të një prej aavionëve luftarakë 

bombardues të tyre. Fillimisht, Erdoganie 

kërcënoi Moskën me luftë, por 

përfundimisht u largua për në Shën 

Petersburg, me kapelë në dorë, për të bërë 

paqe me presidentin rus, Vladimir Putin. 

Dhe pasi pohoi se amerikanët ishin pas 

grushtit të shtetit të vitit 2016, ai u takua 

kohët e fundit me Tillerson në Stamboll për 

t’i zbutur marrëdhëniet e tensionuara. Turqia 

pranon se do të ketë nevojë për Moskën dhe 

Washingtonin për të zgjidhur luftën në Siri. 
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Rusët janë treguar të kujdesshëm që të 

qëndrojnë neutralë, janë konsultuar me 

Turqinë dhe Iranin dhe i kanë bërë thirrje të 

gjitha palëve që të zgjidhin paqësisht 

dallimet e tyre. 

Nuk ka gjasa që të kemi një zgjidhje të 

shpejtë të krizës së Katarit, sepse Arabia 

Saudite vazhdon të dyfishojë vendim pas 

vendimi katastrofik të politikës së jashtme, 

duke përfshirë edhe shpërbërjen e bllokut të 

vetëm ekonomik bërthamor të botës arabe. 

Megithatë ka zhvillime në rajon që mund të 

detyrojnë Riadin të tërhiqet. 

Shumë gjëra mund të marrin drejtimin e 

gabuar 

Duket sikur lufta siriane është drejtuar drejt 

një zgjidhjeje. Lufta e Jemenit ka arritur 

përmasat e krizës – OKB-ja e përshkruan atë 

si gjendje të jashtëzakonshme të krizës 

humanitare në botë dhe presioni po rritet për 

SHBA-në dhe Britaninë me qëllim që të ulin 

mbështetjen e tyre për aleancën saudite. Dhe 

Irani jo shumë shpejt, por në mënyrë të 

vazhdueshme është duke rimarrë rolin e saj 

si një forcë udhëheqëse në Lindjen e Mesme 

dhe Azinë Qendrore. 

Ka shumë gjëra që mund të shkojnë në 

drejtimin e gabuar. Mund të ketë një luftë 

shkatërruese me Iranin, e cila tani po nxitet 

nga Arabia Saudite, Izraeli dhe neo-

konservatorët në SHBA, ndërkohë që Rusia, 

SHBA-ja dhe Turqia mund të pozicionohen 

kundër njëra-tjetrës përsa i përket çështjes së 

Sirisë. Lindja e Mesme është një vend i 

gatshëm për të hyrë në telashe. Por nëse ka 

rreziqe, ka edhe mundësi, dhe këto mundësi 

na japin shpresë. 
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Arabia Saudite mbjell 

farën e revolucionit të ri 

arab 

 

Robert Fisku 

Sipas Al Jazeerës, Katari u bë fuqi e 

pavarur i cili më nuk mund të 

kontrollohet dhe të nënshtrohet dëshirës 

së fqinjëve. Ajo sot është simbol i 

sovranitetit katarian i cili gjatë dekadave 

të kaluar shumë herë ishte sjell në pyetje 

pasi që autoritetet e Riadit disa here kanë 

mbështet disa grushtshtete të dështuara 

në Doha, për të sjell në pushtet klientët e 

vet besnik, të gatshëm për kolaboracion 

dhe pozitë nënçmuese ndaj Riadit. Për 

shkak të profesionalitetit dhe politikës së 

lire redaktuese për një medium arab, por 

edhe për shkak të mbështetjes 

kryengritjes popullore kundër sistemeve 

represive oligarkë por edhe sistemeve 

ushtarake të cilët qeverisin me botën 

arabe  gjatë shekullit të kaluar, Al 

Jazeerën, Egjipti, Arabia Saudite, 

Emiratet e Bashkuara Arabe dhe 

Bahrejni e kanë shënjestruar 

si”instrument propaganduese të qeverisë 

së Katarit në shërbim të terrorizmit” dhe 

rrezikun i cili  minon stabilitetin dhe 

ruajtjen e sistemit autoritar arab në 

Lindjen e Afërt. 

Riadi dhe aleatët e tij me shkathtësi janë 

shërbyer me floskula të tipit”luftë kundër 

terrorizmit” për të maskuar frikën e tyre 

reale nga Al Jazeera, e cila është treguar 

si televizioni i lire kurrë qëndroi në anën e 

njeriut të thjeshtë arab, të turpëruar dhe 

të pafuqishëm, duke përkrahur 

ndryshimet revolucionare për të cilin 

ëndërroi populli i varfër dhe i nënshtruar 

arab. Larg asaj që Al Jazeera është 

medium i përkryer, por dorën në zemër 

duhet të pranohet suksesi i saj në 

ndërrimin e modelit politik të Lindjes së 

Afërt. 

Pas samitit të mbajtur në Kajro, në të 

cilin është diskutuar për përgjigjen 

negative të Katarit në kërkesat e 

ultimatumit të koalicionit kundër Katarit 

pas afatit të skaduar, vendet anëtare të 

vijës anti Katar brenda GCC-së kanë 

vendos të mbajnë sanksionet ekzistuese 

dhe të përforcojnë presionin, duke 

treguar se përdorimi i fuqisë kundër 
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Katarit nuk është në opsion, bile për tani. 

Nuk ka dyshim, Katari do të ishte 

okupuar gjer tani pot ë mos ekzistonte 

baza e madhe ushtarake dhe komanda 

qendrore, sikurse edhe kohë më pare 

baza e vendosur ushtarake turke në të 

cilin Turqia veç e ka stacionuar një 

kontingjent të vogël të trupave të saja 

ushtarake, në bazë të marrëveshjes së 

nënshkruar bilaterale. Për të pritur është 

se në mungesë të intervenimit ushtarak do 

të mund të vjen përjashtimi i Katarit nga 

GCC-ja, organizatës multilaterale për 

bashkëpunimit të Gjirit Persik. Nuk dihet 

se këtë veprim a do të mbështesin edhe 

Kuvajti dhe Omani neutral, anëtar të 

GCC-së, të cilët veprojnë si 

ndërmjetësues në zgjidhjen  e çështjes i 

cili kërcënon që kjo aleancë të monarkive 

arabe të bëhet krejtësisht irelevante dhe 

disfunksionale, e nuk është përjashtuar 

edhe shkatërrimi i plotë i saj. 

GCC-ja është themeluar në vitin 1981, 

dhe atë me iniciativën amerikane, pasi që 

të gjitha anëtaret e saja janë shtete vasale 

amerikane. Nxitës kryesor për 

themelimin e saj ishin dy ngjarje të 

rëndësishme të cilët kanë inkurajuar 

ndryshimet tektonike  në rajonin e 

Lindjes së Afërt dhe Azisë se mesme, 

invadimi sovjetik i Afganistanit dhe 

revolucioni islamik në Iran. Të dyja këto 

ngjarje  në sytë e administratës 

amerikane kanë paraqit kërcënim 

vdekjeprurës për sigurinë e rajonit në të 

cilin amerikanët mbanin pozitën 

hegjemoniste që nga Lufta e dytë 

botërore. 

Se fjala është për klubin ekskluziv të 

monarkive më të pasura konservative 

arabe, liderët e të cilëve avokojnë për 

ruajtjen e status quosë dhe privilegjet e 

pushtetit të trashëguar, e jo për aleancën 

e vërtet praktike rajonale, dëshmon 

mungesa e shteteve sikurse të Jemenit. 

Është interesant se si emërtimi”Gjirit” 

është elastik dhe i  adaptuar. Kjo 

dëshmon edhe ftesa e Arabisë Saudite 

para disa vitesh Jordanisë dhe Marokut 

që edhe këto dy vende të bashkëngjiten 

GCC-së edhe pse Maroku gjendet në 

perëndim të Afrikës veriore, ndërsa  

Jordania  në veri të Lindjes. Megjithatë, 

fjala është për sistemet shtetërore 

monarkike, që paraqet kriteriumin 

kryesor për bashkëngjitjen aleancës së 

GCC-së. 

Pse vendeve të GCC-së iu pengon Al 

Jazeera? Ky kanal televiziv financohet 

nga buxheti shtetëror i Katarit, ndërsa 

emitohet në gjuhën arabe dhe angleze, 

sikurse edhe në disa gjuhë të vendeve 

ballkanike. Selia e saj ballkanike është në 

Sarajevë. Para ca kohës ka ekzistuar edhe 
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kanali në gjuhën turke, por nuk është 

treguar efikas dhe për këtë shkak është 

mbyllur, Poashtu është mbyllur edhe 

studio e Al Jazeerës edhe në Malajzi. 

Al Jazeera një kohë të gjatë vlen si brendi 

më i rëndësishëm i Katarit i cili këtë vend 

e katapultoi në vet majën e politikës 

botërore, diplomacisë, fuqisë dhe 

ndikimit. Shumë pak kush beson se një 

qeveri e arsyeshme do të pranonte të heq 

dorë nga ky instrument i vlefshëm 

mediatik. Duke falënderuar Al Jazeerës, 

bota arabe gjatë zgjimit arab të vitit 2011, 

ka ndier pelinin dhe ëmbëlsinë e lirisë dhe 

demokracisë të cilin Katari e ka mbështet 

në botën arabe. Katari duke iu 

falënderuar Al Jazeerës u bë i preferuar 

në masat arabe, ashtu që nuk ka pas frikë 

nga revolucioni në shtëpi pasi që si shtet u 

bë fuqi avangarde dhe zëdhënësi më i 

madh i transformimit demokratik të 

Lindjes së Afërt nga sistemi autokratik në 

sistemin pluralist politik. 

Xhelozia, zilia, por më së shumti frika nga 

humbja e pozitës dominuese të fqinjëve 

më të mëdhenj kundrejt Katarit, janë 

arsyet e vërteta për histerin anti katarase 

dhe bllokadën e pakuptueshme të saj. 

Kësaj më së shumti ka rezistuar ish emiri 

i Katarit Hamad bin Khalifa al Thani, 

kampioni i luftës liridashëse palestineze 

dhe lideri më meritor për drejtimin e 

Katarit drejt rrugës së pavarësisë, lavdisë 

ndërkombëtare  dhe suksesit. Sheik 

Hamad poashtu ishte meritor për lavdin, 

popullaritetin dhe ndikimin e Al Jazeerës, 

roli i të cilit ishte kyç për themelimin e 

saj. Për shkak të mbështetjes së Al 

Jazeerës ideve liridashëse arabe dhe 

lëvizjeve revolucionare demokratike në 

mesin e të cilëve më të rëndësishëm ishin 

“Vëllezërit mysliman”, partitë politike e 

të cilëve ishin bartësit kryesor të 

“Pranverës arabe”, Al Jazeera është 

identifikuar me “Vëllezërit mysliman” gjë 

që i përshkruhet si faj vdekjeprurës. 

Arsyeka reale për frikën nga”Vëllezërit 

mysliman” në sytë e monarkive të mëdha 

arabe nuk është terrorizmi. ”Vëllezërit 

mysliman” janë lëvizja masovike 

transnacionale demokratike islame më e 

shquar e cila në mënyrë eksplicit refuzon 

terrorizmin si metodë të ardhjes në 

pushtet. Edhe pse nuk është organizatë 

liberale e cila trashëgon të gjitha vlerat 

perëndimore, “Vëllezërit mysliman” janë 

kampion më të mëdhenj të demokracisë 

islame, zgjedhjeve të lira dhe pushtetit 

politik legjitim në bazë të kutive të 

votimit. Pikërisht për shkak të këtyre 

karakteristikave nga ”Vëllezërit 

mysliman” më së shumti frikësohen 

monarkitë konservative të Gjirit. Përveç 

kësaj”Vëllezërit mysliman” kanë 
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demonstruar se janë të aftë të ofrojnë 

alternativën serioze, popullore, efikas e 

demokratike projektit ekzistues 

monarkik. Këtë alternative e ka 

legjitimuar ”Pranvera arabe” dhe për 

shkak të frikës nga suksesi i saj është 

përmbytur revolta popullore dhe prapë 

është instaluar diktatura në Egjipt. 

Mbështetja e Katarit dhe Al Jazeerës 

këtij koncepti, edhe pse kjo duket në 

mënyrë kontradiktore në krahasim me 

vet sistemin monarkik në vet Katarin, 

është njëri nga arsyet kryesore të sjelljes 

arrogante të përpjekjes së përmbysjes së 

sovranitetit të Katarit si shtet. 

Paradoksale është se Al Jazeera ka 

rezultuar pikërisht në momentin kur 

dështoi përpjekja e pare serioze e 

instalimit të modelit perëndimore të 

medias së lire dhe televizionit në botën 

arabe. Kanali BBC në gjuhën arabe i cili 

gjatë pushtetit të mbretit Fahd një kohë 

ka eksperimentuar në Arabinë Saudite si 

projekt i përbashkët i BBC-së dhe 

korporatës biznesore saudite “Muwarid”, 

pas raportimeve kritike për korrupsionin 

e familjes al Saud është ndërprerë. 

Shumica e mediave të lire pas shuarjes së 

BBC-së në gjuhën arabe është angazhuar 

në vitin 1996 në Al Jazeerën e themeluar 

rishtas. Duke i dhënë zërin atyre 

pikëpamjet e të cilëve gjer atëherë nuk 

kanë mundur të depërtojnë në opinion, 

duke përfshirë edhe zërin e ekstremistit 

sikur Osama bin Laden, edhe pse ajo nuk 

e ka mbështet, Al Jazeera u bë urryer  në 

radhët e mbështetësve reaksionare të 

status quosë autokratike, ndërsa e 

preferuar në mesin e masave arabe. 

Regjimet monarkike janë frikësuar me të 

madhe se protestat në veri të botës arabe 

do të përcillen edhe në shtetet e Gjirit 

Persik. 

Një nga vërejtjet Al Jazeerës është se 

politika e saj e jashtme avokon qëllimet 

shtetërore të shtetit të Katarit, e jo kursin e 

gazetarisë së pavarur. Saudët janë të 

zemëruar edhe pse Al Jazeera, pas daljes së 

Katarit nga koalicioni arab i cili po merr 

pjesë në luftën tragjike në Jemen, hapur e ka 

kritikuar fushatën ushtarake në këtë vend, 

vrasjen e civilëve, epideminë e zgjeruar e 

kolerës e shkaktuar nga sulmet dhe 

shkatërrimeve, si dhe për shkak të kritikave 

se koalicioni arab nuk ka planin dalës nga 

kriza jemenase. Natyrisht njëra nga 

kundërshtimet më të mëdha të Katarit është 

kritika publike e koalicionit saudit anti 

iranian të cilin e ka potencuar presidenti 

Donald Trump gjatë vizitës së tij Riadit. 

Katari nuk dëshiron të merr pjesë në 

fushatën antiiraniane pasi që e konsideron të 

dëmshme për interesat e veta nacionale, 

duke pas parasysh se me Iranin ndanë 
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pellgun më të madh botëror të gazit-North 

Dome. 

Ndonjëri nga njohësit më serioz të Lindjes 

së Afërt, sikur Robert Fisku besojnë se kriza 

katariane  nuk është shkaktuar aq me 

pakënaqësinë e politikës me Al Jazeerën, 

por arsyeja kryesore e saj është konflikti i 

komplikuar në Siri posaçërisht rezultati i 

mundshëm i tij nga i cili Katari do të mund 

të arrijë dobi dhe reputacion më të madh nga 

Arabia Saudite  pikërisht për shkak të 

marrëdhënies fleksibile të kompromisit të 

Katarit ndaj Iranit, pa të cilin nuk ka 

zgjidhje paqësore të përhershme për Sirinë. 

Edhe pse sauditët dhe katarianët në Siri kanë 

mbështet grupet opozitare të cilët u 

përpoqën të përmbysin regjimin në Damask 

dhe kanë qenë në konflikt indirekt me 

Iranin, megjithatë i kanë përkrahur grupet të 

kundërta në mes tyre dhe kanë pas qëllime 

diametralisht të kundërta. Katari ishte më 

shumë flesibil, bile ka mbajt komunikim 

sekret me Hezbollahun i cili i ndihmoi në 

lirimin e pengjeve të tij. 

Vendimi I Katarit të rris për 30% 

prodhimtarin e gazit, pas së cilës Irani 

poashtu ka rinis prodhimtarinë në pellgun e 

përbashkët të gazit, pas ndërprerjes së 

sanksioneve, ka krijuar nervozë të madhe në 

Arabinë Sauditëve. Pushtetarëve në Riad u 

bë e qartë se Katari paraqet pengesën serioze 

në rrugën drejt forcimit të aleancës 

kohezione të GCC-së kundër Iranit, lojë në 

cilin Katari nuk dëshiron të merr pjesë. 

Për shkak të marrëdhënieve korrekte me 

Iranin, të cilin emiri i ri i Katarit Tamim bin 

Hamad bin Khalifa al Thani ka treguar urtësi 

shtetërore, Katari do të mund seriozisht të 

pozicionet në rajon në rast se vjen gjer te 

zgjidhja përfundimtare paqësore në Siri, në 

të cilin Irani si fuqi respektabile e rajonit me 

ndikim të madh në Siri, Irak dhe Liban, me 

siguri do të luaj rol udhëheqës. Prandaj sot 

për Katarin është më e rëndësishme 

mbështetja e Iranit dhe marrëdhëniet e mira 

me këtë shtet se sa me Arabinë Saudite. 

Robert Fisku para ca kohësh ka shtruar një 

çështje shumë të rëndësishme: ”Si është e 

mundshme që trashëgimtari i fronit saudit, të 

udhëheq koalicionin antiiranian dhe anti 

shiit në emër të GCC-së, edhe pse Katari si 

njëra nga anëtaret e saja të fuqishme, ka 

marrëdhënie korrekte me Iranin apo bile 

edhe me Hezbullahun dhe të cilën në 

përpjekjet e tilla me përpjekjet e veta 

diplomatike ndërmjetëse e mbështet edhe 

Kuvajti i cili poashtu ka marrëdhënie 

korrekte me Iranin, gjersa Omani anëtare e 

tjetër e GCC-së pa kursim e ndihmon me të 

madhe në mënyrë humanitare  Katarin? 
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Kriza katariane dhe histeria saudito-emirato-

bahrejanse dhe akuzat për terrorizëm në 

llogari të Katarit kanë hedh në sipërfaqe 

gabimin e madh i cili ka lëshuar rrënjë në 

Bosnjë e Hercegovinë, në të vërtetë vetëm 

në disa qarqe të shprehura selefite. Ky 

mashtrim është i bazuar në bindjet se 

konfliktet në Lindjen e Afërt janë 

shprehimisht të natyrës sektare, dhe atë në 

mes protagonistëve të drejtimi sunit dhe shiit 

në islam. 

Revolta saudite me këtë është më e madhe, 

pasi që kriza katariane ka sjell në pyetje 

politikën antiraniane  të gabuar të udhëhequr 

të këtij vendi arab. Duke akuzuar Katarin 

dhe Al Jazeerën për mbështetje 

“terrorizmit”, thekson analistja e shquar e 

skenës politike saudite Madawi al Rashid, 

pushtetarët në Riad në të vërtet mbulojnë 

mbështetjen e tyre personale disa nga grupet 

më ekstreme militante nëpër botë. Që është 

edhe më e rrezikshme princat në Riad në 

këtë mënyrë mbjellin fare për revolucionin  

ri arab, i cila radhën tjetër ndoshta nuk do të 

i shmang edhe ata, e cila është e 

pashmangshme. 

 

 

 


