
2828►  ٢٣ JUNE ٢٠١٧ ► No. ١٠٥٩٩ ◄ الجمعة ٢٨ رمضان ١٤٣٨ هـ ٢٣ يونيو ٢٠١٧م ◄ العدد ١٠٥٩٩

ُ

كاتب قطري

قــبــل كـــل قـــول ال بـــد مـــن تــقــديــم أحـــر الــتــهــانــي إلــى 
سمو األمير محمد بن سلمان آل سعود بنيله ثقة 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة 
العهد  العربية السعودية لترشيحه ملنصب واليــة 
ونيله ثقة «هيئة البيعة امللكية» لتوليه ذلك املنصب 
نائبا لرئيس مجلس  يــكــون  أن  إلــى جــانــب  الــرفــيــع 
الوزراء السعودي ومناصب أخرى وأهمها أن يكون 

وزيرا للدفاع.
Ð

بــن سلمان وليا  األمــيــر محمد  يــأتــي تعيني سمو 
للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع 
التحديد  فــي ظـــروف عــربــيــة وخليجية عــلــى وجـــه 
حــالــكــة الـــســـواد، عــربــيــا: الــوضــع فــي أســـوأ حــاالتــه. 
الـــعـــراق لــم يــعــد لــنــا نــحــن الــعــرب فــيــه نــصــيــب، وقــد 
ــراح، فقد  ــجــ ــ ــاء ال ــكـ ــد إنـ ــ ــك، وال أريـ ــ ــي ذلـ أســهــمــنــا فـ
ــران وتــــديــــره لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا  ــ ــ اســـتـــولـــت عــلــيــه إي
اإلمــبــراطــوريــة الــفــارســيــة، وهــم لــم يخفوا ذلـــك، وال 
داعي لترديد ما قالوا في هذا املجال فقد كتب فيه 

الكثير.
العراق  املنيع مع  السد  التي كانت  الحبيبة  سورية 
في مواجهة الحروب الصليبية واملغولية والفارسية 
دفــاعــا عــن الــعــرب تجتاحها حــرب عاملية ال هــوادة 
فــيــهــا بــتــرحــيــب مـــن نـــظـــام بـــشـــار األســـــد األنـــانـــي 
الحقود، الشعب السوري يتعرض لإلبادة والتهجير 
والــتــشــريــد والـــنـــزوح االخــتــيــاري أو اإلجـــبـــاري عن 

طريق القوة إلى خارج وطنهم وممتلكاتهم. 
كــل ذي عني  عــن  ليس بخاف  أصابها  ومــا  اليمن 
تترك  لم  ميليشيات مسلحة  وأذن تسمع،  تبصر 
أجل  مــن  للحرب  تجندهم  لــم  الــســن  حتى صــغــار 
الله صالح والحوثي،  الثنائي املخيف، عبد  إسعاد 
ــراك مــســلــح  ــ ــل يــمــن حـــر ســعــيــد. بـــل حـ ال مـــن أجــ
التي  اليمنية  الوحدة  القضاء على  أجل  يعمل من 
فيها.  الخلق  وكــره  الله صالح  شوهها علي عبد 
بــالــرصــاص والــصــواريــخ  اليمن  لــم يمت فــي  ومــن 
يــمــوت بــمــرض الــكــولــيــرا أو الـــجـــوع، ولــيــس هــنــاك 
يلتف حولها  املنفى  أو  الداخل  حكومة وطنية في 
الناس من أجل إنقاذ اليمن من التهلكة، والرئيس 
عبد ربه منصور مغلوب على أمره فال مال يعينه 
ملناصرته، وخالفات  الخلق  وال جاه يجذب حوله 
مــحــتــدمــة بـــني قــــادة عــاصــفــة الـــحـــزم الـــتـــي راهــنــا 

اليمن.  عليها كثيرا في إنقاذ 
خــالفــات قـــادة الــحــزم تـــدور حـــول حـــزب اإلصـــالح 
الــبــعــض يــخــونــه ويــحــاربــه بــاعــتــبــاره كــمــا يزعمون 
امتدادا لحركة اإلخوان املسلمني الذي اعتبره بعض 
الــحــزم منظمة إرهــابــيــة، والبعض  أطـــراف عاصفة 
يؤكد بأنه ال يمكن االستغناء عن الحزب وأنصاره 

في هذه الظروف. 
ودعوة الكاتب انقذوا اليمن من التهلكة اليوم، وفيما 
اتحدوا،  انفصلوا،  بعد صفوا خالفاتكم بال قتال، 
التحقوا بأي طرف من أطراف عاصفة الحزم، هذا 

شانكم يا معشر اليمنيني. 
وليبيا تعيش في وضع ال أعرف كيف أصفه، لكني 
النفط  بــعــض دول  ليبيا مــن عــبــث  لــم تسلم  أقـــول 
العربي ومناصرتهم لعسكري مــهــزوم فــي تشاد 
فــي زمــن مضى وهــرب إلــى أمريكا وعــاد ليفرض 
نفسه العبا عسكريا وسياسيا بدعامة مصرية 
سيسية متخلفة، وأمـــوال نفطية زائـــدة، وخسرنا 
ليبيا وشعبها العربي األصيل وانشغل بنفسه، وال 

يعلم نهاية ملا يجري إال الله.
§

حال خليجيا العربي: وصلت يا سمو األمير محمد 
أقـــرب نقطة مــن قمة هــرم السلطة  إلــى  بــن سلمان 
العليا في اململكة إن لم تكن في أعالها، ويقيني بأن 

لك القول الفصل.
ـــعـــربـــي الــســيــاســيــة  ــك خــــارطــــة خــلــيــجــنــا ال ــ ــامـ ــ وأمـ
واالجتماعية والعسكرية، قواعد عسكرية أجنبية 
ــن وطــنــنــا  ــزء الـــجـــغـــرافـــي مـ ــجـ ــي هــــذا الـ مــنــتــشــرة فـ
أنها ليست لحمايتنا وإنما لحماية  الكبير  العربي 
ــن الــعــالــم.  مــصــالــحــهــا فـــي هــــذه املــنــطــقــة الـــهـــامـــة مـ
اجــتــمــاعــيــا تــعــلــم حــق الــعــلــم أن املــجــتــمــع الخليجي 
متداخل ومتشابك قبليا وعائليا ويقيني بأنه ال 
توجد أسرة من أسر أهل الخليج ليس لهم أهل في 
أكثر من دولــة خليجية، وشــرط القرابة من الدرجة 

األولى.
ـــــــة قـــطـــر شــقــيــقــتــكــم،  ــلـــى دول ــا، فـــــرض عـ ــيـ ــيـــاسـ سـ
حــصــار بــال وجــه حــق، وكــل االتــهــامــات الــتــي تتهم 
بــأن سموكم يعلم  بها قطر باطلة وظاملة ويقيني 
ــراق وكـــالـــة األنــبــاء  ــتـ ذلـــك حـــق الــعــلــم، وقـــد ثــبــت اخـ
القطرية بموجب شهادة خبراء من أجهزة حكومية 
أمــريــكــيــة وبــريــطــانــيــة إلـــى جــانــب خـــبـــراء قــطــريــني، 

ومــا أذيــع ونشر على ذلــك املوقع من أقــوال اتخذت 
حــجــة لــفــرض الــحــصــار ثــبــت بــطــالنــهــا. قـــد يــقــول 
إنــكــم فرضتم مقاطعة وليس  أحــد مستشاريكم 
حـــصـــارا لــكــن الـــبـــيـــان الـــــذي ذاعـــتـــه وكـــالـــة األنـــبـــاء 
اململكة قطع  قـــررت   (....) يــقــول:  الــســعــوديــة نــصــه 
الدبلوماسية والقنصلية مــع دولــة قطر،  العالقات 
كــمــا قــــررت إغــــالق كــافــة املــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة 
والجوية، ومنع العبور في األراضي واألجواء واملياه 
اإلقــلــيــمــيــة الــســعــوديــة لــلــوصــول إلـــى قــطــر، وتــقــرر 
املقيمني في قطر مدة  السعوديني  املواطنني  إعطاء 
أسبوعني ملغادرة قطر، وإال (...) كما على القطريني 
مغادرة أراضي اململكة، الخ. أليس هذا النص يعتبر 

حصارا وليس مقاطعة؟ 
Ñ

أن  الكاتب يا سمو األمير محمد بن سلمان  يعلم 
الخليج وحصار قطر بني يديك، وأن لك فيه  ملف 
القول الفصل، وأجزم بأن الشعب الخليجي يتطلع 
إلى قصركم العامر في مدينة جدة هذه األيام لعله 
بــيــان يــصــدر مــن سموكم بعد توليكم  أول  يسمع 
الحرمني  الرفيع وبتوجيه مــن خـــادم  هــذا املنصب 
املــلــك سلمان حفظه الــلــه بــرفــع الــحــصــار عــن دولــة 
املبارك ولشعب وحكومة  الشهر  لهذا  قطر إكراما 
دولة قطر، واإلسراع إلى عقد اجتماع عاجل لبحث 
اململكة  الخالفية والــتــي ال تمس ســيــادة  القضايا 

السعودية وال تمس السيادة القطرية.
الخليج يا سمو األمير محمد بن سلمان الوحوش 
لــهــا سبيال،  بـــه، فــال تجعلون  مــن حــولــه متربصة 
الطاولة على رؤســنــا جميعا،  قــد تقلب  التحالفات 
وهذه إيران تطلق صواريخها من غرب إيران ومن 
وسطه لتصل إلى شمال سورية محلقة في سماء 
العراق وفي ذلك رسائل هامة لنا في الخليج، تركيا 
لها مصالح وكذلك إيران، وإذا اصطدما على أرضنا 
فنحن الــضــحــيــة، وإســرائــيــل لــن تــكــون بــعــيــدة عن 
التحالف اإليراني التركي إذا تعقدت األمور. إن قوة 
للمملكة فكونوا  قــوة واستقرار  قطر واستقرارها 

مع قطر ال تكونوا عليها.
 ◄ آخر القول: 

ننتظر مبادرة سعودية عاجلة لرفع الحصار عن 
الخالفات مرة  القيادتني لحل  قطر واالجتماع بني 

وإلى األبد. وأن الله مع من أحسن عمال. 

د . محمد صالح المسفر من القلب

األمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ومناصب أخرى


