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وسمية املسلم

بعد ان تبرأ االحتاد األوروبي من القوة 
البحرية التي تسعى أميركا وبعض حلفائها 
باخلليج لتشكيلها بهدف حماية ومرافق السفن 
في مياه اخلليج ومضيق هرمز، وقبل ذلك  
نفى الناتو على لســان أمينه العام تلقيه اي 
أوامر بنفس الغرض، أصبح املشروع األميركي 
بإنشاء قوة بحرية دولية حلماية املالحة في 
اخلليج مرفوضا دوليــا باعتباره تصعيدا 
لالزمة األميركيةـ  االيرانية وقد يشعل حربا 
باملنطقة، وال بديل امام أميركا سوى مواجهة 
التصعيد االيراني بنفسها او التفاوض معها.

قبل ثالثة اسابيع تقريبا في نيويورك، كانت 
هناك محاولة ديبلوماسية قام بها مجموعة 
من مجلس الشيوخ األميركي وعلى رأسهم 
السيناتور بول املقرب واملخول من ترامب 
بطريقة غير مباشــرة للتفاوض مع وزير 
اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف، وبالفعل 
مت تبادل اآلراء بني االثنني، وصرح ظريف بعد 
اللقاء لإلعالم بأن ايران على استعداد ان توقع 
البروتوكول  اإلضافي للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية والذي ينص على تفتيش املنشآت املدنية 
مدى احلياة، مقابل رفع العقوبات األميركية. 
ومن جانبه، حتدث بول لإلعالم قائال »هناك 
احتمال بأن توقع إيران على اتفاق، اإليرانيون 
لن يطوروا سالحا نوويا أبدا، وانا على ثقة 
بأن الرئيس ترامــب يريد صفقة مع ايران 

وانه سيحصل عليها بحسب معرفتي به«.
ولكن فوجئ اجلميع من أسبوع تقريبا 
بإصدار اإلدارة األميركية عقوبات اقتصادية 
جديدة ضد ايران طالــت وزير خارجيتها 
واملسؤول عن أي مفاوضات مستقبلية السيد 

جواد ظريف.
لو أخذنا في االعتبار ثقة السيناتور بول، 
بأن ترامب بالفعل يريد التفاوض مع ايران 
وسيحصل عليه، ومع الفشل التصعيدي مع 
ايران من جهة، وتخلي األوربيني عن فكرة 
حماية املالحة فــي اخلليج من جهة اخرى، 
جند اننا امام حقيقة ان الرئيس ترامب بالفعل 
يريد اعادة جتربته مع كوريا الشمالية واقصد 
بالتفاوض  )man to man( مع رأس السلطة 
مباشرة، وفي احلالة االيرانية يعني مرشد 
الثورة االيرانيــة خامئني، وهذا هو املبرر 
وراء إصدار العقوبات األميركية على ظريف، 
ولكن يغفل األمريكيون أن شخصية خامئني 
تختلف عن كيم جونغ، فاملرشد ال ميارس 
السياسة في العلن كثيرا، ناهيك عن ممارسة 
الديبلوماسية واملفاوضات، باإلضافة الى ان 
شخصية الرئيس األميركي ترامب وسلوكه 
غير املنضبط  فــي املؤمترات اإلعالمية قد 
يحرج املرشد والذي يتصوره اتباعه بصورة 

خاصة.
ختاما: رمبا ترك األوروبيون ايران وحدها 
تقاســي العقوبات األميركية، ولكنهم تركوا 
ايضا الواليات املتحدة تتحمل مسؤولية تطور 
األوضاع في اخلليج العربي ومضيقه، وهنا 
ميكن تفسير ردة الفعل البريطاني الباهتة 
على توقيف سفينتها من قبل اإليرانيني او 
حتى الرفض األملاني لتشــكيل قوة أوربية 

بغرض حماية املالحة في اخلليج.
اخلالصة:  اخلطــوة األميركية مبعاقبة 
ظريف واألمل بالتفاوض مع خامئني مباشرة 
هي خطــوة خاطئة فــي الطريق الصحيح 
وهو حل األزمة األميركية اإليرانية بالطرق 

الديبلوماسية. 

في الذكرى الـ 29 من الغزو العراقي على دولتي 
الغالية الكويت وهي ذكرى جدا مؤملة على نفوسنا 
ألنها أتت من اجلار اجلغرافي الشمالي وهو شقيق 
عربي مسلم لم تردعه جيرة وال عقيدة وال خصال 
وعادات وتقاليد عربية أصيلــة، كان عدوا مملوءا 
باحلقد واحلســد اجتاح بالدي الغالية الكويت في 
الثاني من شهر أغسطس سنة 1990 في جنح الظالم 
اتخذ اسلوب املباغتة وهو فعل دنيء ومنحط االخالق 
مــن أجل التدمير والســرقات والتعذيب وأعمالهم 
اإلجرامية الوحشية بقرار من القيادة السابقة التي 
ادارها حزب البعث وبأوامر من قائدهم والتي اتسمت 
قيادته بالطيش وعدم الكفاءة واملغامرة وغياب وعيه 
ما أدى إلى تدهور وأضرار وخســائر كبيرة على 

الشعب العراقي. 
كذلك تدهورت مصاحله مع جيرانه بسياســاته 
التدميرية والعبثية احلمقاء والطائشة، وسلك سلوكا 
أرعن، اسلوب الغاب وكأننا في العصور الغابرة القدمية، 
وغاب عن وعيه ولم يعلم أن العالم حتكمه القوانني 
والشرائع واألنظمة الدولية وقرارات مجلس األمن. 
وظهرت معادن الشعب الكويتي األصيل في ظل أزمة 
الغزو العراقي الغاشم بالتفافه حول قيادته الشرعية 
وألننا شعب نتمتع بحرية الرأي والديومقراطية ولدينا 
مجلس نيابي منتخب من الشعب بذل الشعب الكويتي 
الغالي والنفيس بتكاتفهم وتالحمهم وصمودهم أمام 
املعتدي الغاشم في سبيل رفعة شأن الوطن الغالي 
ضد املغتصب الغادر والتفاف حكومات وشعوب دول 
اخلليج العربي ملناصرة قضيتنا العادلة. ال ننســى 
موقف اململكة العربية الســعودية حكومة وشعبا 
وامللــك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - من األزمة 
متضامنا مع الكويت وموقفه التاريخي »يا نبقى أو 
نزول سوا« وال ننسى مواقف دول اخلليج العربية 
الشقيقة من حكومات وشعوب كل من البحرين وقطر 
واالمارات وسلطنة عمان كانوا لنا البلسم الشافي في 
هذه األزمة املؤملة وهذه حقائق يشهد عليها التاريخ.

فالعراق أرض احلضارات ويعتبر العراق من الدول 
العربية الغنية فهو ميتلك من األراضي واملساحات 
الشاسعة واملترامية األطراف، وميتلك مقومات الصناعة 
والزراعة، كما ميتلك مصادر الطاقة من البترول والغاز 
الطبيعي ويجري به نهران عظيمان هما نهرا دجلة 
والفرات، ولديه محاصيــل زراعية نقدية، وميتلك 
اكثر من 30 مليون نخلة متر، ولديه ثروة بشــرية 
بها أكثر من 23 مليون نســمة. لنفتح أبواب اخلير 
بني الكويت والعراق ونقفل أبواب الشــر وأعمال 
الدناءة واخليانة والتآمر على اجليران التي ساقت 
شعوب املنطقة إلى التدهور والضياع وانتهى فصل 
السفاهة واحلكم بعقلية املغامرات واملؤامرات احلمقاء 
إلى فصل الرشد والعقالنية واملنطق بإدارة األمور 
بروية وتأّن وبفضل الرؤية املستقبلية الواعدة ألميرنا 
الغالي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أمير اإلنسانية بتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري 
بني البلدين ولصالح شعوب املنطقة بتدشني منطقة 
التجارة احلرة مبنافعها الكثيرة حيث تعود بالفائدة 

على الدولتني وعلى شعوب املنطقة.
 لنفتح صفحات جديدة بيضاء فيما بيننا ولنصّف 
النفوس والنوايا مبا عانيناه سابقا من مرارة اخلداع 
والتضليل واجتاهنا بعيدا عن اجلوار اجلغرافي ولكن 
أملنا الكبير في القيادات العراقية احلالية بالسير في 
دروب اخلير والصالح والطريق العقالني والعقول 
املستنيرة متطلعة إلى رفاهية شعوبهم وحرصهم 
على بناء حياة كرمية لشعوبهم باألمن واالستقرار 
وحرصهم على جعل العراق منارة مشــعة للسالم 
واحملبة للخيــر بالنوايا الطيبة وبالعيش الكرمي مع 

كل اجليران.

يخبرني صديق قبل عشر 
سنوات عن حادثة غريبة حصلت 
له سيظل يذكرها طوال حياته 
حيث يقول: اتصل مســؤولي 
املباشر في العمل وقال لي: مت 
ترشيحك إلى بعثة خارج الكويت 
ملدة سنتني؟ فقلت له: معقولة؟! 
أخاف تصورون الكاميرا اخلفية، 
وميكن »تشابه« أسماء نفس ما 
يحصل في جوازات املطار وأكيد 
»غلطانني« ألن ماعندي واسطة 
كبيرة واسمي األخير مافيه »ال« 
وكله »بدليــات«!! فقال لي: إذا 
عندك »شك« راجع مدير اإلدارة. 
وألننــي »خــواف« ومدير 
إدارتنا »يخرع« ألنه االبتسامة 
محرمة عليه »دوليا« وكله معصب 
ويشبه املمثل »أبو كلبشه« رجل 
الشرطة في املسلسل السوري 
صح النــوم، عندها قرأت اآلية 
قبل دخولي للمدير )وجعلنا من 
بني أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم ال يبصرون(، 

فكان في استقبالي مدير مكتبه 
الذي هو أسوأ من املدير »نفسه« 
وشايف نفسه ويكلمك بتعال 
وفوقيه! فقلت لــه: هل املدير 
»فاضي«؟ فأجابني باستهزاء: 
عنده اجتماع ملدة ســاعة علما 
بأنني اســمع أصوات الضحك 

تتعالى داخل غرفته!
 فرجعت بعد ساعة واستطعت 
الدخول إلى حضرة املدير وعندها 
قال: احمد ربك إني رشحتك لهذه 

الدورة بدون واسطة، وبدأ يذلني 
بهذه البعثــة وكأنها منحة من 
حسابه »الشخصي«.. ويضيف 
أقمت عزمية كبيرة  صاحبنا:  
للموظفني في إدارتي مبناسبة تلك 
البعثة وكلفني ذلك مبلغا كبيرا، 
ومن هول فرحتي وســعادتي 
عزمت إدارات أخرى للمشاركة 
بهذه املناســبة ولو يحصل لي 
أعــزم املراجعني وحتى الوزير 
والوكيل... حتى يشــعروا بأن 

الواسطة مرفوضة في وزارتنا 
والكفاءة هي املعيار الرئيســي 
لالختيار، وقبل سفري بأسبوع 
جاءني اتصال من مســؤولي 
املباشــر يقول بأنــه مت إلغاء 
»بعثتي« ألسباب غير معروفة! 
وتبني لي أن السبب غيراملعروف 
»الواسطة« من قبل عضو  هو 
مجلس أمــة، حيث تدخل لدى 
آنذاك ومت ترشــيح  الوزيــر 
»ولدهم« املعني قبل ســنة على 
حساب صاحب اخلبرة الطويلة.
كنت في وضــع »محرج« 
بسبب اخلســائر اللي دفعتها 
والهدايا القيمة التي حصلت عليها 
من زمالئي والعار اللي أصابني 
أمام أسرتي وأصدقائي ووكاالت 
األنباء.. لقد ضاع »حلمي« بسبب 
تفضيل واسطة عضو مجلس 
أمة على حساب الكفاءة واخلبرة 
وكنت أقول في قرارة نفسي: 
»معقولــة« اروح بعثة من دون 

واسطة؟! 

يرى بعض مؤرخي احلكومة 
العامليــة ان دانتــي هو اول من 
وصفهــا 1265-1321 في مقولته 
الشهيرة ان السالم ال ميكن ان 
يدوم في عالم منقسم سياسيا، 
وأيده في العصر احلديث البرت 
آينشتني في رسالته الى اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة التي طالبها 
فيها باســتعجال حتقيق االمن 
العاملي، ويرى آخرون ان الفكرة 
امنا نشــأت فــي الصني، وكان 
البعض قد املوا بان تتحقق من 
خالل عصبة األمم اال ان فشلها في 
منع احلرب العاملية الثانية حرمها 
من هذا، وبانتهاء احلرب الثانية 
وإنشاء هيئة األمم املتحدة والبنك 
الدولي ومجلس االمن ومحكمة 
العدل الدولية، ظــن الكثير من 
املتفائلني ان اركان احلكومة العاملية 

قد اكتملت.
ان التداخالت وأوجه الشــبه 
العديدة بني بروتوكوالت حكماء 
صهيون وأنظمة وغايات احلكومة 
العاملية تكشف عن وجه آخر قبيح 
لها تخفيه دعاوى السالم العاملي، 
فأوجه التقارب بني االثنني تعود 
العاملية وكبار  لدور الصهيونية 

رجال املال من اليهود في تأسيسها 
وقيادتها، فمالك البنوك الكبرى 
والشركات العمالقة العابرة للقارات 
وأباطرة املال وحكام االعالم ومالك 
العالم معظمهم  كبريات صحف 
من اليهود، ومن خالل سيطرتهم 
على االقتصاد واالعالم األميركي 
يهيمنون بالتبعية على االقتصاد 
العاملي، كما برهن على ذلك حتول 
ازمة الرهن العقاري األميركية عام 
2007 من ازمــة أميركية محلية 
اقتصادات  التأثير سلبا في  الى 

العالم بأسره.
يقــول Aaron Russo رجل 
السينما الشــهير وصديق نيك 
املال  أهــم رجال  روكفيلر احد 

واالعالم وواحد من اقطاب اسرة 
روكفيلر شديدة الثراء وأحد االسر 
املهيمنة على االقتصاد واالعالم 
العامليني وقــد كان يحاول ضم 
العاملية،  روسو لفريق احلكومة 
وكان آرون مــن املناهضني لها 
وللنظــام العاملي اجلديد لبغضه 
الشعوب من قبل  ملبدأ استعباد 
تلك الصفوة ويروج له مخطوط 
بروتوكــوالت حكماء صهيون، 
ويستمر ارون روسو ليكشف 
عن ان مخططات مؤسسي احلكومة 
العالم قد  العاملية للسيطرة على 
اكتملت ولم يبق ســوى تنفيذ 
ضمانات استمراريتها ودميومة 
استعباد مليارات البشر بالسيطرة 

علــى ممتلكاتهم ودخولهم عبر 
تسويق استخدام العملة الرقمية 
»chips« كبديل للعملة الورقية اذ 
ستتمكن النخب عندها من افالس 
اخلصوم وإســقاط احلكومات 
وإفشال الدول املناهضة لها بتجميد 
اصولهم وحرمانهم الكترونيا من 
مدخراتهم وأمالكهم، ولن تكون 
املسألة اصعب من النقر على زر 
الحد اجهزة احلواسيب العمالقة، 
وبهذا يكون حكام العالم اجلدد قد 
امتلكوا اقوى اسلحة حروب اجليل 
الرابع على االطالق مبا له من قدرة 
على اشــاعة الفوضى بني عوام 
الشعوب وحثهم على السخط على 
انظمتهم واالستمرار في التظاهر 
املدني  العصيان  ضدها وإشاعة 

حتى سقوطها.
> > >

انتقل الى رحمــة اهلل تعالى 
الفارس النبيل والصديق والزميل 
العزيز محمد الغربللي، لقد عاشت 
الكويت في قلب بوفيصل وعاش 
هو لها، وكان قدوة استثنائية اينما 
حل، نسأل اهلل له املغفرة واجلنان 
العال وآلله وذويه ومحبيه الصبر، 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون. 

الزاوية

احلكومة العاملية 
وبروتوكوالت 

الصهاينة
dralialhuwail@icloud.comد.علي عبدالرحمن احلويل

هل هي مؤامرة مرســومة، 
أو دراســة محكومة، أوخطة 
ملغومــة، لتخريــب وتفجير 
العربية  وتدميــر مصايفنــا 
وتتبع خارطتها اجلغرافية لردم 
وهدم تلك الثروات السياحية، 
واملواقع البيئية الطبيعية بجبالها 
وتاللها، وسواحلها، واعتدال 
مناخهــا وطبيعتهــا اخلالبة، 
منذ اغتصاب أراضي فلسطني 
احلبيبة، وبالد الشــام قاطبة، 
وأرض الكنانة شــاملة بحرها 
ونهرها اخلالد، وأريافها اجلميلة 
وتراثها التاريخي العريق عبر 
السنني وأعماق بحارها  آالف 
متعة للناظرين شمالها وجنوبها 
شــرقها وغربها، حيث أطلق 
عليها القطر الذي ال ينام ليلها، 
وال يهدأ نهارها فأطلق عليها »أم 
الدنيا« أمنا وأمانا عبر تواريخها 
امللكية واجلمهورية تنادي من 

يقصد الراحة والسياحة. 
تعثر كل ذلك للقرن املاضي 
واحلالي؟! تبعته مبثلها شمال 

للبحر  أفريقيــا وســواحلها 
املتوســط، وما حولها ركود 
تناشــد قلة  وقالقل وثورات 
االســتقرار وتفشي األمراض 
والدمار لألســف. أما جزيرة 
العرب وخليجها رغم محاوالت 
آخر السنوات حتركها لسياحة 
تعني أهلها وزوارها رغم قسوة 
أجوائها لكنها صامته أمام من 
يعبــث بأمنهــا وأمانها بفنت 
ملغومة، وحروب شــيطانية، 
وحتديات خارجية تعني تعثر 
خططها السياحية احمللية دليل 

ذلك هجرة مواطنيها سياحيا 
لبالد غربية وشــرقية تدعي 
االســالم وتكره قــدوم أهله 
لها بأخطــاء الطرفني للتفاهم 
والتعاون بينها للثقافة السياحية. 
كما يشــوه كثيــرا منها نقل 
سلبياتنا لهم وتصدير كرههم 
لنا نتيجة تلك الفوضى السياحية 
أحيانا  إليها، تســببت  املشار 
بطرد قوافل ســياحنا بلغتهم 
أراضيها الشك  وثقافتهم من 
للجهل والغرور الكثير من ذلك 
ببصمة عربية مباشرة وغير 

ذلك خارج حدودنا لألسف. 
والسؤال أين دور مؤسساتنا 
الثقافية العربية ملعاجلة كل ذلك 
لبلوغهم مستوى سواح وأفواج 
العالم اآلخر لالستفادة واإلفادة 
من هذه الثروة املهدورة عندنا 
وتصديرهــا لهم بســلبياتنا 
السياحية؟ وكذلك دور السفارات 
وديبلوماســية ثروة السياحة 
وبرامجهــا الغائبــة الصامتة 
السياحة  املواســم، فهل  لكل 
تذكــرة طائــرة وحجوزات 
فندق؟ ونسمات عليلة باردة، 
ومنظر جميل؟ ومثلها مطاعم 
عريقة، ومصحات مريحة بجزر 
مهجورة؟ ومواقع مجهولة تتكلم 
عن ماضيها وحاضرها بلغات 
يفهمهــا العالــم الراقي لتعاد 
لزوارنا  الســياحية  تواريخنا 
ولنا فترات زيارتنا لهم ترجمة 
للثروة السياحية ملنفعة الطرفني 
ببركة حترك مؤسساتكم العربية 
للسياحة املطلوبة لعالم اليوم بال 

شوشرة وال هموم؟

نقش القلم 

مصايف
اخلارطة العربية 

في مهب الريح
محمد عبداحلميد الصقر

جرس

معقولة؟!
samy _ elkorafy@hotmail.comسامي اخلرافي




