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ترامب وزير  األمريكي دونالد  الرئيس  اقالة  إثر  على 
خارجيته السيد تيلرسون، ثارت شائعات في وسائل 
االمريكي  الوزير  اقالة  بان  اعالم «دول حصار قطر» 
الشيخ محمد  بناء على توصية من  تيلرسون جاءت 
وتناقلت  ترامب،  للرئيس  أبو ظبي  زايــد ولي عهد  بن 
الخبر.  ذلــك  املنطقة  االجتماعي في  االتــصــال  وسائل 
الذي  ان  اخبارا مؤداها  تنقل  االعــالم  ان وسائل  كما 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة فــي السعودية  يــديــر الــســيــاســة 
عــن ُبــعــد هــو الشيخ محمد بــن زايـــد، وهــو الـــذي عمل 
بــالــتــعــاون مــع الــرئــيــس تــرامــب عــلــى االتـــيـــان بــاألمــيــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان لــيــكــون الــرجــل الــثــانــي فــي الــدولــة 

السعودية.
الـــرأي عــنــدي أن هـــذه املــعــلــومــات مــبــالــغ فيها إلـــى حد 
أوســطــيــة بحجم  يــمــكــن لشخصية شـــرق  فــال  بــعــيــد، 
دولـــة االمـــــارات وظــروفــهــا الــجــيــو ســيــاســيــة، واعــتــمــاد 
الــنــفــط أن تلعب  اقــتــصــادهــا عــلــى سلعة واحـــدة وهــي 
دورا في رسم التوجهات السياسية لدولة عظمى مثل 
مــن تشاء وتثبت  األمريكية وتقيل  املتحدة  الــواليــات 

من تشاء.
صحيح أن الرئيس األمريكي ترامب مصاب بامراض 
متعددة كما يقول بذلك اهل املعرفة بالشأن االمريكي 
الرئيس  به  وأهــم مرض عندي مصاب  األمريكان  من 
ــال وجـــهـــلـــه املـــطـــبـــق بـــالـــعـــائـــد الــســيــاســي  ــ هــــو حــــب املــ
واالســـتـــراتـــيـــجـــي عــلــى تــصــرفــاتــه وتــصــريــحــاتــه الــال 
به  لن يصل  العواقب، ولكن  والــال محسوبة  مسؤولة 
اقــتــراحــات مــن خــارج  أو  بــان يتلقى توجيهات  الــحــال 
أو  الداخلية  مــن شؤونها  أي شــأن  فــي  أمريكا  حــدود 
لــجــام جموح  الــخــارجــيــة الن هــنــاك مــؤســســات بيدها 

الرئيس.
Î

الــســؤال املوجه إلــى مروجي القول بــان ابــن زايــد كان 
السبب في إيقالة وزير الخارجية تيلرسون، ماذا عن 
التحقيقات  انــدرو ما كيب مساعد مدير مكتب  عزل 
الــفــيــدرالــي مــن منصبه، ومـــاذا عــن عــزل وزيـــر الــعــدل 
ســيــشــنــز، وكـــذلـــك عـــزل جــيــمــس كــومــي مــديــر مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــيــة، هــل هــــؤالء عــزلــوا بــنــاء على 
تــوصــيــات الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــــد؟! ام أن هــيــجــان 

الرئيس ترامب أدى الى ذلك؟
ال أشـــكـــك فـــي قــــــدرات ومــــهــــارات الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايـــد الــســيــاســيــة، ولــكــن ســـؤالـــى: ألـــم يــكــن مــن األولـــى 
واألكثر فائدة ملكانة القيادة السياسية لدولة اإلمارات 
ــزر اإلمـــــــارات من  ــا أن تــســخــر، لــتــحــريــر جــ ــهـ ــدراتـ وقـ
ــتـــالل االيـــرانـــي أوال، ولــخــدمــة أمــتــه الــعــربــيــة من  االحـ

الــيــوم في  العربية  األمـــة  أليست  الخليج؟  إلــى  املحيط 
حاجة ماسة الى قيادات عربية تقودها إلى املستقبل 
والعدالة  والحرية  الوحدة  أهدافها في  لها  الذي يحقق 
التي  الشاملة ويرسخ استقاللها وسيادتها  والتنمية 
تــرتــكــز عــلــى إرادة الــشــعــب الــعــربــي ولــيــس االرتـــكـــاز 
على قوى هي في األساس معادية للعروبة واإلسالم 
(اسرائيل) وطامعة في خيرات منطقة الخليج العربي 

وفرض هيمنتها على منطقة الشرق األوسط؟
ــــارات فـــي الــيــمــن الـــيـــوم يــضــعــفــهــا  إن مـــا تــفــعــلــه االمـــ
ليس  بها  التي كانت تحظى  واملكانة  الهيبة  ويفقدها 
ابــان حكم  كله  العربي  الوطن  بل في  اليمن فقط،  في 
االمـــارات رحمه  لدولة  واملــؤســس  الرئيس  زايــد  الشيخ 
الله. وما تفعله االمارات في ليبيا والقرن االفريقي ال 
أو محبة  لها نصرا  يزيدها رفعة ومكانة ولن يحقق 

في قلوب شعوب تلك الدول.
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ــد هــو الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــدولــة  الــشــيــخ محمد بــن زايـ
االمارات اليوم، وأعلم أنه محاط بثلة من املستشارين 
ــيــة  ومــــن يــطــلــق عــلــيــهــم بــالــخــبــراء فـــي الـــشـــؤون الــدول
الثلة املحيطة  الكاتب يؤكد بان هذه  والخليجية، ولكن 
بصانع القرار في االمارات ال يقدمون له املشورة التي 
العربي  الخليج  فــي محيط  األمــم وال  بــني  تــرفــع شــأنــه 
على وجه التحديد وإنما املشورة التي تحقق أهدافهم 

ومن يسيرون في فلكه خارج الحدود.
ان حصار دولة قطر واستعداء شعبها ال جدال عندي 
الــكــثــيــر مــن مكانتها والــثــقــة بها  ــارات  ــ أفــقــد االمـ بــأنــه 
فــي جــاره  لــه خير  ليس  « ومــن  واقتصاديا  سياسيا 
املــبــاشــر لــن يــكــون لــه خــيــر فــي الــبــعــيــد» هــكــذا يتناقل 

الناس هذا القول في كثير من الدول العربية.
تدله على  أن  زايــد  بــن  الشيخ محمد  لعبقرية  أليست 
أن أكـــبـــر احــتــيــاطــي لــلــطــاقــة فـــي الــعــالــم هـــو املـــوجـــود 
احتياطي  أكبر  وأن  العربي،  الخليج  أقـــدام دول  تحت 
ــم منطقة  أهــ الــــــدول، وأن  تــلــك  ــن  ــزائـ ــو فـــي خـ مـــالـــي هـ
ــيــوم تــتــنــافــس عــلــى الــهــيــمــنــة عليها قــوى  فــي الــعــالــم ال
اذا كان   .( (اســرائــيــل  التكوين  وكــيــانــات تحت  كــبــرى 
زايد  بن  للشيخ محمد  قــدرات صادقة وخالقة  هناك 
الـــى تــوحــيــد دول مجلس  فــكــنــت اتــمــنــى ان تــــؤدي بــه 
واملالية  الــخــارجــيــة  السياسة  فــي  االقـــل  الــتــعــاون على 
يؤثر حقيقة  ليكّون تجمعا  واالقتصادية والعسكرية 
املالية  ــثــروات  ال بعثرة  مــن  بــدال  الــدولــيــة  السياسة  فــي 
لتشكيل « لوبيهات « تحرض وتسعى لتشويه سمعة 
دولـــة خليجية (قــطــر) شــريــكــة فــي الــحــاضــر وأزمــاتــه 
ــدال مـــن االنـــفـــاق  ــ ــان، وبـ ــ ــه كـ واملــســتــقــبــل عــلــى أي وجــ

عــلــى الــتــســلــح مــن كــل دول الــخــلــيــج ملــواجــهــة بعضهم 
التقديرات تحفظا خالل  اكثر  بلغت في  والتي  بعض 
العامني املاضيني ألف مليار دوالر، 450 مليار دوالر 
اخذتها امريكا قبل أن ينفض مؤتمر الرياض العربي 
ــدة على  ــ ــة واحـ ــ األمــريــكــي االســـالمـــي، هـــذا انـــفـــاق دول
والحبل على  األخـــرى  بالصفقات  بالكم  التسلح فما 

الجرار.
ــه  ــاداتـ ــيـ ــي ومـــالحـــقـــة قـ ــ ــالمـ ــ الـــتـــيـــار االسـ ــاداة  ــ ــعـ ــ إن مـ
إلــى االصــالح  الداعني  الليبراليني  ومفكرية، ومالحقة 
الــســيــاســي واالنـــتـــقـــال بــاملــجــتــمــعــات الــخــلــيــجــيــة إلــى 
املؤمنني  القومي  التيار  الدستورية، ومالحقة  امللكيات 
بوحدة أمتهم وأن بترول العرب للعرب وأن الدم العربي 
أغلى وأعز من قطرة بترول (قول الشيخ زايد )، هذه 
العداوات لن تخلق أمنا واستقرارا في خليجنا العربي 

وستؤدي به إلى الهاوية.
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يتوافد هذا الشهر قادة دول مجلس التعاون الخليجي 
عــلــى واشــنــطــن، املــضــطــربــة، املــرتــبــكــة، فــمــاذا عساهم 
الخليجية ورفع الحصار  فاعلون من أجل حل األزمة 
عـــن قــطــر وإصـــــدار عــفــو عـــام عـــن كـــل لـــوائـــح االتــهــام 
املــتــضــمــنــة حــمــلــة أقــــالم وفــكــر، وأصـــحـــاب رأي، قطر 
بأعلى صوت لست مؤيدة وال ممولة وال مؤية  تقول 
لـــالرهـــاب واالرهـــابـــيـــني، ومـــن عــنــده اثــبــات فــلــيــأت بــه، 
تقول قطر عملنا في سورية جميعا نحن دول الخليج 
ليبيا والعراق  الغربية، وكذلك في  واالمريكان، والدول 
ــيــمــن وتـــركـــت قــطــر الــســاحــة ملـــن تـــصـــّدر مـــن دول  وال
الخليج، ليس في قطر حزب اسالمي لكن االسالميني 
شـــركـــاء فـــي الــحــكــم فـــي الــبــحــريــن والـــكـــويـــت، لـــم نــاو 
قـــيـــادات الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــمــاس ولــكــن الــقــيــادات 
السياسية موجود بعض منها في قطر وهم يذهبون 
ــم يــشــكــلــوا تــهــديــدا  ــقــاهــرة ويــخــرجــون مــنــهــا ولـ الـــى ال
ملــصــر، ونــحــن ضــد حــصــار غـــزة، عــالقــتــنــا مــع ايـــران 
اقــوى من عالقات االمــارات وعمان مع االولــى،  ليست 
الداخلية الي  تؤكد قطر بانها لم تتدخل في الشؤون 
اآلخـــرون تدخلوا في  بينما  أو عربية،  ــة خليجية  دول
الحكم  وأرادوا قلب نظام  الداخلية  القطرية  شؤوننا 
اعالمنا بعضا  أكثر من ثالث مرات ونشرت وسائل 

من تلك املؤامرات في برنامج «ما خفي أعظم»
نــخــوة عربية وعــقــال عربيا مبدعا  نــريــد  الــقــول:  آخــر 
واأللفة  واألمــن واالستقرار  السالم  إلــى  املنطقة  يقود 
بـــني الــشــعــب الــخــلــيــجــي، أمــريــكــا ســتــســلــبــكــم اإلرادة 
والثروة وتعمق خالفاتكم فاحذروا إن كنتم مؤمنني 

بالله وحب أمتكم العربية واإلسالمية.

كاتب قطري

هل أطاحت أبوظبي بوزير الخارجية األمريكي تيلرسون؟
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