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أنتوني زيني،  املتقاعد  الجنرال األمريكي   وصل 
األمريكي  الخارجية  نائب وزيــر  لندركنغ  وتيم 
الــكــويــت فــي جولة  إلـــى  الــعــربــي  الخليج  لــشــؤون 
خــلــيــجــيــة جــــديــــدة، وعـــلـــى قـــمـــة جــــــدول أعـــمـــال 
إلى  أمــس  الخليجية"، ووصــال  "األزمـــة  املــوفــديــن 
ــة، والــتــقــيــا نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء  الـــدوحـ
بــن عبدالرحمن  الشيخ محمد  الخارجية  وزيــر 
ــى بــقــيــة  ــ ــة ســيــنــتــقــالن إل ــدوحــ ــ ــن ال ــانـــي، ومــ آل ثـ
التوصل  إلــى  تــهــدف  فــي محاولة  الحصار  دول 
الــخــالف القائم بــني قطر ودول  إلــى  اتــفــاق لحل 
والتابعني) ومن  واإلمارات،  (السعودية  الحصار 

تبعهم بسوء. 
وتـــلـــك خـــطـــوة تــســبــق لـــقـــاء الـــرئـــيـــس األمــريــكــي 
بــقــيــادات مــجــلــس الــتــعــاون فــي األشــهــر الــقــادمــة 
اختراق  إن حصل  يعقبه  ثنائي،  على مستوى 
ــعـــاون  ــتــــمــــاع قـــمـــة بــــني قـــــيـــــادات مـــجـــلـــس الـــتـ اجــ

والرئيس األمريكي ترامب في كامب ديفيد.
Ç

أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح 
بصفته الوسيط العربي املرحب به عربيًا ودوليًا 
الخليجية،  ــة  األزمـ فــي  الــحــصــار  باستثناء دول 
وبـــعـــد مــقــابــلــتــه لــلــمــوفــديــن األمــريــكــيــني "زيــنــي 
ولندركنغ" أوفد إلى الرياض العاصمة السعودية 
الصباح برسالة  املبارك  العبدالله  الشيخ محمد 
أنها  آل ســعــود، ال شــك  امللك سلمان  إلــى  خطية 
األمــريــكــيــة  والــجــهــود  الخليجية  بــاألزمــة  تتعلق 
الجديدة، كما نقل الشيخ محمد العبدالله املبارك 
تميم  الشيخ  دولــة قطر  أمير  إلــى  رسالة مماثلة 
بن حمد آل ثاني تتعلق أيضًا باألزمة الخليجية 

الراهنة.
ــل الــكــويــتــيــة  ــائـ ــؤال هـــل ســتــجــد تـــلـــك الـــرسـ ــســ ــ ال
استجابة من امللك سلمان واملساهمة الفعالة في 

حل هذه األزمة الخليجية غير املبررة؟
إن حل األزمة في تقدير الكاتب بيد امللك سلمان 
آل ســـعـــود، وأتــمــنــى أن يــســتــدعــي مـــن أرشــيــف 

ــــارة الــرئــيــس عــبــدالــنــاصــر  الـــدولـــة الــســعــوديــة زيـ
للملك فيصل في جدة رغم اشتباكهما في حرب 
املاضي،  القرن  اليمن في ستينيات  مسلحة في 
إلى  الزعيمني ناصر وفيصل توصال  وبحكمة 
حـــل أدى إلـــى إيـــقـــاف الـــحـــرب بـــني الــطــرفــني في 
الجمهوري  اليمن، واالعتراف السعودي بالنظام 

هناك. 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب تحيط به دوائر 
الــذي يجعله مضطربًا في  األمــر  اتهام متعددة، 
قراراته ومواقفه السياسية الداخلية والخارجية، 
إنه يطلق الكالم على عواهنه، األمر الذي قد يعقد 
السياسية في  البيئة  الــراهــنــة،  الخليجية  األزمـــة 
التحقيقات  قلق جراء  االبيض تعيش في  البيت 
الذي  الخاص روبرت مولر  التي يجريها املحقق 
وسع تحقيقاته لتشمل بعض رجال األعمال من 
لهم صلة  أن  يعتقد  الذين  أوسطي،  أصــل شــرق 
بما يجري من عقود وصفقات تجارية مالية مع 
أطراف على قرب من الرئيس ترامب وعلى وجه 

التحديد ابنته ايفانكا وزوجها جارد كوشنير،
ــيــــر الـــســـيـــاســـة  ــلــــى ســ األمــــــــر الــــــــذي انــــعــــكــــس عــ
األمريكية في الخليج العربي على وجه التحديد 

والشرق األوسط عامة.
املــثــل الــعــربــي يــقــول: "تــفــاءلــوا بالخير تــجــدوه"، 
أريد التأكيد على أنني متفائل طول عمرى، لكن 
تفاؤلي هذه املرة محفوف باملخاطر انطالقًا من 
الرئيس  مراقبة ومتابعة تصريحات وتغريدات 
األمــريــكــي تــرامــب فــي شــأن الــســيــاســة الــدولــيــة، 
إنه ال يمكن ضبطه، مؤكدًا أن األزمة الخليجية 
الــراهــنــة انطلقت بــعــد تــغــريــدة قــال بــهــا، وخــرج 
ــة األنــبــاء  الــقــمــقــم مــن عــقــالــه، وتـــم اخـــتـــراق وكــال
الــقــطــريــة وتــزويــر أقـــوال نسبت إلـــى أمــيــر دولــة 
ُنفيت  ثاني، وقد  آل  تميم بن حمد  الشيخ  قطر 
تلك األكاذيب جملة وتفصيًال من جهات قطرية 
مــن ذلك  الــرغــم  املــســتــوى، وعــلــى  رسمية عالية 
فرض الحصار على قطر وتأزم الخليج العربي 

وهي أخطر أزمة تحدث في الخليج حتى اليوم. 
È

الشيخ عبدالله القصيمي املتوفى في عام 1996 
كــان سابقًا عصره حني تحدث عن  الله،  رحمه 
ــــذبــــاب، إن ذبـــابـــًا كــبــيــرًا بــذيــئــًا قـــد هــجــم على  ال
أرضــنــا فـــراح يــصــب مــواهــبــه  الــبــذيــئــة عــلــى كل 
البيوت والبراري والقفار   ويعلو طنينه املتحدي 
أراه وحني  أتعذب حني  إنني  فوق كل األصــوات، 
أســمــع طنينه  املــتــحــدي وحـــني أشــعــر بــه "ذبـــاب 
الـــيـــوم أشــــد خـــطـــرًا مـــن ذبـــــاب الــقــصــيــمــي، ألنــه 
إنه ذباب  الهواء بال أجنحة وال ريــش،  يطير في 
ليرضي نظامًا  الحواجز  اخترق كل  قــذر فاجر 
أو هناك، ويعمل على تشويه هذا  سياسيًا هنا 

النظام أو ذاك.
الــعــيــون، "تــراخــومــا"،  الــذبــاب املــخــلــوق يستهدف 
البشر  الذباب املعاصر فهو يخترق جماجم  أما 
الــذبــاب اإللــكــتــرونــي  ليصيب الــعــقــل، لــقــد تــطــور 
لــيــصــبــح جــيــشــًا مــنــظــمــًا يــنــفــق عــلــيــه بــســخــاء 
واملطبقني  الــحــق،  دعـــاة  ومــكــانــة  لتشويه سمعة 
الفكر  ألخــالق وتعاليم اإلســالم، وتشويه رمــوز 

وقادته من النخب السياسية العربية.
آخــــر الـــقـــول: مــطــلــوب مـــن املـــلـــك ســلــمــان عــربــيــًا 
أن يستخدم مبيدًا سياسيًا  وخليجيًا خــاصــة 
إلنهاء وجود هذا الذباب اإللكتروني، الذي يعمل 
عــلــى تــشــويــه سمعة الــدولــة الــســعــوديــة وقــادتــهــا 
ــراد بـــه ذم، مــطــلــوب مـــن املــلــك  ــ بــأســلــوب مــــدح يـ
سلمان أن يعيد الصفاء واأللفة واملحبة بني أبناء 
اهل الخليج خاصة والعرب عامة، برفع الحصار 
الـــذي تفرضه الــدولــة الــســعــوديــة وحــلــفــاؤهــا عن 
الــذي تفرضه مصر  الظالم  الحصار  قطر ورفــع 
ــزة، أتــمــنــى أال يــغــادراملــلــك سلمان  عــلــى قــطــاع غـ
الحياة بعد طول عمر إال وقد حسم هذا الخالف 
بني السعودية وقطر من ناحية وبني مصر وغزة 
من ناحية أخرى، وأن يحسب له الفضل في هذا 

الشأن وليس لترامب. 

كاتب قطري

األمريكان يحركون مياه الخليج العربي العكرة
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