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د . محمد صالح المسفرمن القلب

ــادم الـــحـــرمـــني الــشــريــفــني  ــ    أســـتـــأذنـــكـــم يــــا خــ

املــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود ان 

اتـــجـــاوز الــبــدايــات الــتــقــلــيــديــة فــي مخاطبة 

ــلــــوك واالمـــــــــراء والـــســـالطـــني والـــــرؤســـــاء،  املــ

واالنتقال مباشرة الى القضايا الجوهرية 

الــتــي يـــود طــرحــهــا مـــواطـــن عــربــي مـــن دول 

ــاون الــخــلــيــجــي يـــخـــوض في  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ

بحر السبعني من العمر، لم يعد يبحث عن 

منصب وال جاه وانما يبحث عن استعادة 

مجد امة يكاد ينفرط عقده ويضيع من بني 

ايدينا. راجيا الله عز وجل ان تجد رسالتي 

ــا تــســتــحــق مـــن عــنــايــتــكــم وتــفــهــمــكــم  هــــذه مـ

ــداف الــســامــيــة الـــتـــي انـــشـــدهـــا مــؤكــدا  لــــالهــ

ملقامكم السامي ان الكاتب ال يعبر عن رأي 

فــرد وال يعكس توجهات جماعة او فئة او 

حزب او طائفة، بل احاول في رسالتي هذه  

بــكــل امـــانـــة وصــــدق وتـــجـــرد ان انــقــل اليكم 

الــشــارع الخليجي خــاصــة والــعــربــي  نــبــض 

عــامــة، وان اضـــع امــامــكــم الــصــورة كــمــا هي 

بابعادها السياسية وبحجمها الحقيقي.
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خـــادم الــحــرمــني الــشــريــفــني املــلــك ســلــمــان بــن عبد 

ــتــي اوجــهــهــا الــى  الــعــزيــز هـــذه رســالــتــي الــثــانــيــة ال

السامي منذ توليكم مقاليد االمـــور في  مقامكم 

امللك  انتقال اخيكم  السعودية بعد  العربية  اململكة 

الــى جــوار ربــه، فــاالولــى كانت  الله آل سعود  عبد 

الثانية تسير في ذات االتجاه  تعالج هم أمة وهذه 

وحال االمة يسوء يوما بعد يوم.

قــادة  الــدمــام  الــقــادمــني سيتوافد على  اليومني  فــي 

العالم العربي لحضور قمة عربية هي الثانية التي 

اململكة منذ توليكم مقاليد االمــور  تستضيفها 

فــي الــدولــة الــســعــوديــة، انــكــم ستتولون قــيــادة تلك 

القمة وادارة جلساتها وبحكمتكم وخبرتكم كما 

اتمنى ستخرج هذه القمة بقرارات جوهرية تعالج 

السياسية واالجــتــمــاعــيــة،  الــعــربــيــة  امــتــنــا  امــــراض 

منها الحصار على دولــة قطر مــن قبل االشــقــاء، 

العباسية،  وحصار غزة من قبل مصر والسلطة 

وانهاء حرب اليمن لصالح عودة الشرعية اليمنية 

بقيادة عبد ربه منصور هادي طبقا لبيانكم االول 

الــحــزم"، واالســـراع في  عند اعالنكم عن "عاصفة 

نجدة الشعب الــســوري وانــقــاذه من حــرب اسلحة 

الدمار الشامل التي يشنها بشار االسد وعصبته، 

ــيـــة الــهــاشــمــيــة مــن بــراثــن  وانــتــشــال املــمــلــكــة االردنـ

الــحــاجــة والـــديـــون واملــحــافــظــة عــلــى كــبــريــاء شعب 

االردن كــي ال تــتــنــاهــشــه الــســبــاع وانــتــم تــنــظــرون 

ثــم تــكــونــون مــن الــنــادمــني كــمــا هــو حــالــكــم عندما 

ــراق فــتــلــقــفــتــه قــــوى الــشــر  ــعـ تــهــاونــتــم فـــي شــــأن الـ

والحقد والنزعة الثأرية.

�
يا خادم الحرمني امللك سلمان، في اقل من سنة من 

القادرة  الخليج  انفقت دول  السابقة  الرياض  قمة 

ما يزيد عن اثنني تريليون دوالر ذهبت معظمها 

املتحدة االمريكية والباقي تقاسمته  الواليات  الى 

الــعــواصــم الــغــربــيــة، وقــد يــقــول قــائــل ان هــذا املبلغ 

انفق على شــراء اسلحة لدول  مبالغ فيه، لكن ما 

ــم قــبــل اعــــوام واعــــوام قــادمــة، ومــا 
ّ
الخليج لــن تــســل

انفق على مكاتب التحريض والتشويه في عواصم 

البعض  الــغــرب والــشــرق لتشويه سمعة بعضنا 

وتحريض االخرين علينا نحن اهل الخليج يفوق 

التكلفة االجتماعية  االعــتــبــار  الــتــصــور، وخــذ فــي 

التي يتحملها املواطن الخليجي والنظام السياسي. 

اليس من االجــدر واالعظم منفعة أن تصرف تلك 

الــشــامــلــة فــي دول  الــوطــنــيــة  ــوال عــلــى التنمية  ــ االمـ

الخليج العربي، وانــت تعلم يا خــادم الحرمني حق 

العلم ان بعض دول الخليج العربي املحسودة على 

ثرواتها ال يوجد بها نظم صــرف صحي لكبرى 

ــازل عبر  ــنـ ــــى املـ مــدنــهــا، ومــــا بــرحــت تــــرد املـــيـــاه ال

سيارات نقل لكل عمارة او بيت، وتعلم علم اليقني 

لــو صــرف ربــع ذلــك املبلغ لترقية اليمن والــخــروج 

ــرة الــحــاجــة والــتــخــلــف لــوفــرنــا مــلــيــارات  بــه مــن دائــ

الدوالرات التي تنفق اليوم على الحرب في اليمن.

امريكا  اليوم السترضاء  التي تصرف  املبالغ  ان   

ــا نــفــعــل بــأمــتــنــا  ــرلـــني عــلــى مـ ــنـــدن وبـ وبـــاريـــس ولـ

الــعــربــيــة ونــنــاشــدهــا الــدعــم واملــســاعــدة للنيل من 

بعضنا بعض يلحق بنا اضــرارا مادية ومعنوية 

ومن نستعني به لن يعيننا والتاريخ مليء بالعبر، 

فهل من معتبر؟!.

عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي قــائــد مــصــر الــعــزيــزة يقول 

عنا "فلوسنا زي الرز" تعبيرا عن الوفرة، ودونالد 

ترمب الرئيس االمريكي يقول "ما قدمناه ألمريكا 

يــســاوي شيئا، عندنا فلوس كثيرة  حتى اآلن ال 

جـــدا، والزم نــشــاركــه فــي ثــرواتــنــا" قيل ذلــك على 

الكواليس فأي  العاملية وليس في  التلفزة  شاشات 

احتقار وابتزاز لنا أشنع من ذلك! .
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تناقلت وكاالت االنباء العربية ان االزمة الخليجية 

القمة، وكذلك املسألة  لن تطرح على جــدول اعمال 

اليمنية والــعــالقــات مــع اســرائــيــل. فـــاذا غــابــت هذه 

ــريــاض،  املــســائــل الــثــالث عــن الــقــمــة الــعــربــيــة فــي ال

فلماذا القمة اذا؟.

أليس مخجال يا خادم الحرمني الشريفني ومؤسفا 

ان نتطلع لوحي او امر يأتينا عبر البحار وارضنا 

هـــي مــهــبــط الـــوحـــي وارض مــســرى نــبــيــنــا محمد 

السالم ومعراجه لحل قضايانا وخالفاتنا.  عليه 

ال ندري كيف يستقيم حال هذا العالم املضطرب 

ونحن نرى امة عمرها بعمر التاريخ تنتظر الفرج 

وتتلقى الدروس والضربات بصدر مفتوح من امة 

ال يتجاوز عمرها بضع مئات من السنني ولدت في 

نهاية التاريخ.

والحق يا صاحب الجاللة امللك سلمان أن االعداء 

يتربصون بنا جميعا بشرا وعقيدة وسيادة، وال 

يخيفهم ســواك فــي هــذا الــجــزء مــن العالم، نعم يا 

الزعامة والــقــيــادة، تخيفهم عندما يتخذ  بــن بيت 

جــاللــتــكــم قــــــرارات ســيــاديــة بــتــجــمــيــد والـــغـــاء كل 

الخالفات مع قطر ورفع الحصار الذي فرضتموه 

ــــى طــبــيــعــتــهــا، وثــــق يا  عــلــيــهــا وعـــــودة الـــعـــالقـــات ال

سيدي بأن قطر ال تكن لكم وال للدولة السعودية 

امنها،  امنكم  قــطــر، تعتبر  عـــداء ومنافسة، وهــي 

واســتــقــراركــم اســتــقــرارهــا، وهـــي اقـــرب الــيــكــم من 

غيرها خليجيا وقبليا.

◄ آخر القول:
 لــم يــعــد فــي الــعــمــر اكــثــر مــمــا مــضــى، واتــمــنــى لك 

طول العمر مكلال بالصحة لكي تنهي هذه االزمة 

الــصــغــيــرة مـــع قــطــر كــمــا قـــال ســمــو ولـــي عهدكم 

االمير محمد بن سلمان وتنهي بتدخلكم امليمون 

الحصار على غزة، لتنام قرير العني ملا قدمته من 

خير لهذه االمة تجده عند الله. 

كاتب قطري

رسالة مفتوحة إلى خادم الحرمني امللك سلمان آل سعود


