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ــه  ــاداتــ ــيــ ــعــــض قــ  الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي تـــــقـــــوده بــ
الله  إلى كارثة ال يعلم نتائجها إال  السياسية 
عز وجل، ووسائل االعــالم في دول الحصار 
الجراح  األشقاء وتعمق  الخالفات بني  تؤجج 
ــداث ووقـــائـــع تــعــود إلـــى الــقــرن  بــاســتــدعــاء أحــ
الــتــاســع عــشــر، وأخـــرى تنهش فــي األعـــراض 
ــيـــوم. إعـــالم  ــقــيــم األخــالقــيــة فـــي واقــعــنــا الـ وال
ــالم املــنــشــور  ــ ــ ــغــــريــــدات» أخـــطـــر مــــن اإلعـ ــتــ ــ «ال
ــدة  ــاهـ ــل اإلعـــــــالم املــــقــــرؤة واملـــشـ ــائــ عـــلـــى وســ
واملسموعة، األول « ال تعرف الكاتب الحقيقي 
الــحــدس عن  أن هــنــاك دالئـــل ال يخطئها  ولـــو 
العفنة مفرقة  الرائحة  ذات  التغريدة  صاحب 
ــثـــانـــي تـــعـــرف الـــكـــاتـــب وتــعــرف  ــالـــس، والـ املـــجـ
إلى جوار  البحث عن مكان  واهمها  توجهاته 
الحاكم لعله يكسب ماال أو حظوة عند صانع 
القرار ولو أدى ما يفعل وما يكتب إلى تعميق 
فــي خليجنا  السياسية  الــنــخــب  بــني  الــخــالف 
ــــعــــربــــي املـــــوبـــــوء بــحــفــنــة مــــن االنـــتـــهـــازيـــني  ال
واملتملقني ومقتنصي الفرص في بيئة إعالم 

األزمات.
ــة بـــــــأن اإلعـــــــالم  ــقــ ــ ــل ث ــكــ ــول بــ ــ ــقــ ــ ــ ــيــــع ال ــتــــطــ أســ
الــقــطــري بــكــل مستوياته بــمــا فــي ذلــك إعــالم 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي لـــم يــنــزلــق إلــــى املــس  الـ
األعــراض في دول  أو نهش  األخالقية  بالقيم 
ــم يــتــنــاول فــيــمــا يــتــنــاول الــشــأن  الــحــصــار، ولـ
أو  الحاكمة  الــعــائــالت  مــن  كــان  العائلي ســواء 

من في جوارها.
في األسبوع املاضي على سبيل املثال نشرت 
االنتشار  البريطانية واسعة  الصحف  إحــدى 
خــبــرا مـــــؤداه املـــســـاس بــســمــعــة أنــثــى تنتمي 
إلـــى اســـرة حــاكــمــة مــن دول الــحــصــار، وكــان 
ذلــــك الـــخـــبـــر يــشــكــل مـــــادة إعـــالمـــيـــة خــصــبــة 
لـــالعـــالم الــقــطــري، ولـــو عــلــى مــســتــوى إعـــالم 
األســرة  بتلك  للتشهير  االجتماعي  التواصل 
الــحــاكــمــة، لــكــن الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة إلـــى كل 
وســائــل االعــــالم الــقــطــريــة كــانــت بــعــدم تــنــاول 
الوطنية  الرموز  املساس بسمعة  أو  األعــراض 
ــتــعــاون الــخــلــيــجــي عــلــى وجــه  ــدول مــجــلــس ال ــ ل

العموم رغم  والعربية على وجــه  الخصوص، 
مـــا نــعــانــيــه مـــن أفــعــالــهــم ونـــهـــش أعـــراضـــنـــا. 
تعبر عن سمو خلق  التوجيهات  تلك  أليست 

القطرية؟ السياسية  القيادة 
Ä

ُفجرا في  أن هناك  يــدرك  العالم  هــذا  الكل في 
أسباب  دولــة قطر وليس هناك  الخصومة مع 
ــبــهــتــان،  ــفــجــر وال ــك ال ــ ــى ذل ــ جـــوهـــريـــة تـــدعـــو ال
وتــعــمــل االدارتـــــان الــســيــاســيــتــان فــي أبوظبي 
بــدولــة قطر،  التحرش عسكريا  واملنامة على 
إذ قــامــتــا بــاخــتــراقــات ملــجــالــهــا الــجــوي ثــالث 
ــة مـــن الـــربـــع عــشــر  ــعـ مـــــرات فـــي الـــفـــتـــرة الـــواقـ
فبراير  مــن  والعشرين  الثامن  إلــى  يناير  مــن 
ــــم يــقــف األمـــر  املـــاضـــي مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، ول
ــران لــه  ــيـ ــطـ ــة بـ ــويـ ــات الـــجـ ــراقــ ــتــ هـــنـــا عـــنـــد االخــ
الــصــفــة الــعــســكــريــة، بـــل تـــعـــداه إلـــى مــمــارســة 
الذي ادى إلى اختطاف  قرصنة بحرية، األمر 
قــــارب صــيــد يــحــمــل الــعــلــم الــقــطــري مــن مــيــاه 
ــق الـــقـــوة  ــريـ قـــطـــر االقــلــيــمــيــة وســـحـــبـــه عــــن طـ
واإلكـــراه الــى داخــل املــيــاه االمــاراتــيــة، وتطالب 
ــن واملــنــظــمــات الــدولــيــة  ــة قــطــر مجلس االمـ دولـ
ــارات والــبــحــريــن بــعــدم تــكــرار تلك  بــانــذار االمــ
الــخــروفــات الــجــويــة والــبــحــريــة واطـــالق ســراح 
الــبــحــارة املــحــتــجــزيــن فــي االمـــــارات وقــاربــهــم 
املخصص لصيد االسماك وتعويض البحارة 

عن ما لحق بهم جراء تلك العملية االرهابية.
وزارة الــخــاجــيــة الــقــطــريــة أبــلــغــت األمـــني الــعــام 
ــن بتلك  لــألمــم املــتــحــدة ورئـــيـــس مــجــلــس األمــ
ــى مـــواجـــهـــة  ــ ــ ــود إل ــقــ ــ ــد ت ــ ــي قـ ــتــ ــ ــات ال ــ ــروقـ ــ ــخـ ــ الـ
عسكرية قد تدمر املنطقة برمتها، األمر الذي 
ــراع اقــلــيــمــي شــامــل، وبعض  ســيــؤدى الـــى صـ
اللحظة،  تلك  تترقب  واالقليمية  الدولية  القوى 
فـــهـــل يـــــدرك الـــعـــقـــالء فـــي االمــــــــارات الــعــربــيــة 
املــتــحــدة ومــمــلــكــة الــبــحــريــن مــا يــفــعــلــون. لقد 
مارست دولة قطر أعلى درجات ضبط النفس 
وااللـــتـــزام بــاملــواثــيــق الــدولــيــة فــي حــل أي نــزاع 
وبــالــحــوار  السلمية  بــالــطــرق  الــجــوار  بــني دول 
الصادق الذي يؤدي إلى النأي بمنطقة الخليج 

قــد تحدث  أيــة صــراعــات مسلحة  العربي عــن 
نتيجة قرار صبياني أحمق.

Å
املــتــقــاعــد  الــجــنــرال  األمــريــكــيــة  أوفـــــدت اإلدارة 
انتوني زيني والدبلوماسي تم لندركنغ لزيارة 
بــالــكــويــت والــدوحــة  بـــدءا  الــعــربــيــة  الخليج  دول 
الخليجية ليستطلع  الــعــواصــم  ومـــرورا ببقية 
آخـــر املـــواقـــف لــقــيــادات هـــذه الــــدول مــن األزمـــة 
الــخــلــيــجــيــة الـــراهـــنـــة بــغــيــة رســــم اســتــراتــيــجــيــة 
املنتظرة  أمريكية الجتماع قمة كامب ديفيد 
مايو القادم، ولعل الوفد األمريكي قد أوحي اليه 
من دول الحصار الخليجية باشراك مصر في 
قمة كامب ديفيد املنتظرة. الكاتب يعتقد أن هذا 
االقــتــراح لن يكون مقبوال من دولــة قطر ومن 
عمان والكويت النه يشكل سابقة وهو إدخال 
دول ليست خليجية في شــأن خليجي بحت. 
إن الــزج بمصر في هذا الصراع الخليجي من 
شأنه أن يعقد املسألة بدال من حلها والشاهد 
أن مصر الحالية لم تدخل في شأن من شئون 
الــســاعــة إال عــقــدتــه، مــثــاال على ذلــك املصالحة 
الفلسطينية الفلسطينية وقضية مياه النيل مع 
اثيوبيا والصراع في ليبيا وغير ذلك، ومن هنا 
ان تمعن االدارة االمريكية في  االمــر  يقتضي 
ايجاد حل مرة وإلــى األبــد في شأن الخالفات 
الفتنة  انطلقت شـــرارة  لقد  الــراهــنــة،  الخليجية 
التي تعصف بخليجنا اليوم بواسطة « تغريدة 
« أمــريــكــيــة أطلقها الــرئــيــس االمــريــكــي تــرامــب 
إبان زيارته للعاصمة السعودية الرياض العام 
إلــى نصابها  األمـــور  أن يعيد  املــاضــي، وعليه 
بــعــد أن تـــأكـــدت الـــواليـــات املــتــحــدة االمــريــكــيــة 
ببراءة دولة قطر من كل التهم التي ألصقت بها 

من قبل دول الحصار الفاعلة.
ــقـــول: الــخــلــيــج فـــي خــطــر، وأخـــشـــى أن  آخـــر الـ
دفنتا في  قد  والحكمة  الخليجي  العقل  يكون 
صــحــراء الــربــع الــخــالــي، وان هــنــاك مــن يعتقد 
بمبالغ خيالية يمكنها  التسلح  بــان صفقات 
الصفقات  بتلك  الكبرى  الـــدول  مــواقــف  شــراء 

والحال ليس كذلك. 

كاتب قطري

الخليج العربي في خطر أنقذوه قبل فوات األوان

◄◄◄◄ الثالثاء 25 جمادى اآلخرة 1439 هـ 13 مارس 2018م مقاالت2929 العدد 10862


