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قطر حين ّ
تت�شفى وتعاير م�صر بعالقاتها بوا�شنطن و«تل �أبيب»!

ر�صا�صة الرحمة
على حكم �أردوغان

} د .رفعت سيد أحمد
} حميدي العبدالله

أعلنت أرمينيا انسحابها من آلية التصديق على االتفاقات التاريخية التي كانت
قد وقعتها عام  2009مع تركيا.
وتشكل هذه الخطوة رصاصة الرحمة على سياسة «صفر مشاكل» التي كانت
الشعار األبرز الذي أوصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا في ثالث
انتخابات تشريعية متتالية.
فمن المعروف أن سياسة صفر مشاكل مع دول جوار تركيا كان المقصود فيها
سورية والعراق واليونان وأرمينيا وبدرجة أقل إيران ،كون العالقات التركية-
اإليرانية كانت مقبولة في عهد األحزاب العلمانية الموالية للغرب.
اليوم لم تعد هناك عالقات سورية -تركية ،وبات من الصعب ،بل من المستحيل
إصالح هذه العالقات إذا ما استمر أردوغان في سدة الحكم في تركيا ،بل أكثر من
ذلك إن مستوى التوتر بين سورية وتركيا أردوغ��ان قد يصل في لحظة ما إلى
شكل من أشكال المواجهة العسكرية ،والسيما بعد تطهير الجيش السوري الريف
الشمالي لحلب من الجماعات اإلرهابية المسلحة المدعومة من تركيا .أما عالقات
تركيا مع العراق فهي في تقهقر مستمر ،وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية
تسعى الح��ت��واء التوتر ل��ض��رورات تتعلق بإقناع الحكومة التركية بضرورة
مراجعة سياستها القائمة على دعم التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها داعش ،إال
أن ذلك لم يصل إلى حد يحول دون مزي ٍد من تدهور العالقات بين البلدين.
أما العالقات التركية -اليونانية فقد عادت إلى ما كانت عليه قبل سياسة االنفتاح
واالنفراج التي عبّرت عنها «سياسة صفر مشاكل» في سنواتها األولى ،واألرجح
أن ه��ذه العالقات إل��ى مزيد من التصادم استنادا ً إل��ى قضايا الخالف المزمنة
والتاريخية ،واستنادا ً إلى وجود حكومة يونانية جديدة أقل ارتباطا ً بالسياسات
األوروبية ومساومات االتحاد األوروبي مع تركيا.
اليوم يأتي قرار انسحاب أرمينيا من آلية التصديق على االتفاقات التاريخية
ليشكل رصاصة الرحمة ضد حكم أردوغ���ان ،ليس ألن��ه أنهى آخ��ر إنجاز كان
يتغنى به ،بل ألن لهذا القرار تداعياتٌ دولية كثيرة ال تصب في مصلحة حكم
حزب العدالة والتنمية ،فقرار أرمينيا سيكون لـه انعكاسات على مواقف روسيا
من تركيا ،صحيح أنه لن يقود إلى إحداث القطيعة بين موسكو وأنقرة ،ألن ثمة
مصالح متبادلة تجعل الطرفين حريصين على استمرار العالقة ،ولكنها تضيف
معطى جديد ،إذ أن تركيا تناصب العداء لسورية وأرمينيا
إلى الحسابات الروسية
ً
وكال الدولتين حليفين قويين لروسيا ،وسيكون من الصعب ،بل المستحيل،
االعتقاد بأن ذلك لن يترك أي أثر على العالقات الروسية التركية ،كما أن جماعات
النفوذ األرمينية المنتشرة في الغرب والتي تحوز على تأثير مهم على الرأي العام
وحتى على صانعي القرار في أوروب��ا وفي الواليات المتحدة ،ستمارس دورا ً
مهما ً في التعبئة ضد السياسة التركية التي ينفذها أردوغ��ان ،وسيجد ذلك آذانا ً
صاغية ،السيما وأن العالقات بين الغرب وتركيا تشهد توترا ً ملحوظا ً على خلفية
مجموعة من القضايا بينها حدود الدعم الذي تقدمه أنقرة للتحالف ضد داعش،
وحمالت الحكومة التركية ضد جماعة فتح الله غولين الذي يمثل أهم مرتكزات
النفوذ األميركي والغربي في وسط اإلسالميين األتراك.

ال تفتأ قطر ،عبر قناة «الجزيرة» ،أن تنكأ الجراح،
ليس مع مصر فحسب ،لكن مع أغلب البالد العربية،
ال تثبت على اتفاق مصالحة ،وتص ّر على أن تدخل
في األلعاب الصغيرة وبعناد ال تحسد عليه ،ع ّل «األخ
األكبر» ير ّد عليها ،وكلما تجاهلها كلما زادت طفولة
واندفاعاً ،ومن أمثلة ذلك االندفاع الصبياني ،قضية
«التسريبات» التي أقامت بها الدنيا ولم تقعدها؛ ثم
إذ باألمر ينقلب عليها وعلى الهدف مما أرادته الدولة
التي تدير قطر ،و«الجزيرة» معاً ،نقصد واشنطن،
فإذا بأطراف التسجيالت ،خاصة من دول خليجية،
يصدمونها بأنّ هذه اللعبة ،لن تؤثر على العالقات مع
مصر بل حققت على النقيض مما هدفت قطر ،وخرج
من ادّع��ت إس��اءة «التسريبات» لهم ليؤكدوا صالبة
العالقات مع مصر.
ما س ّر كل هذه الرعونة ،من قطر وإعالمها تجاه
مصر؟ وما س ّر ك ّل هذا التأييد لـ«اإلخوان» وتصوير
تظاهراتهم الصغيرة البائسة بأنها لماليين المصريين
الذين خرجوا ينتفضون ض ّد ما تص ّر قطر على تسميته
باالنقالب؟! ما س ّر هذه «الشماتة» في عملية ذبح
المصريين في ليبيا وقتلهم في العريش ومن قبل في
كرم القواديس؟ واضح أنّ الس ّر يكمن في أنّ لقطر دورا ً
ووظيفة (تماما ً كالشركات) في إط��ار استراتيجية
«إسرائيلية» وأميركية تريد تركيع مصر وعودتها إلى
ما قبل  2013/6/30لتتح ّول إلى مج ّرد رقم في شرق
أوسط أميركي/إخواني يريد تدمير المنطقة وتفكيكها
من سورية إلى ليبيا مرورا ً بمصر!
وألنّ ه��ذا هو الهدف ،وألن��ه لم يتحقق رغ��م شدة
القصف اإلع�لام��ي ،والسياسي المصاحب لعمليات
إرهاب من «أنصار بيت المقدس» المم ّولة من أجهزة
مخابرات غربية وعربية ،فلذلك فقدت إدارة الشركة
(قطر) صوابها وب��دأت تطيش سهامها وتشتط في
مواقفها وحمالتها ،وخرجت على حدود األدب ،وهو
أمر يستدعي أن يعالج ،ومن أساليب العالج النفسي
لمثل هذه الحاالت هو أن نعيد فتح بعض الملفات
المسكوت عنها عن عالقات قطر التاريخية – السرية
مع «تل أبيب» وواشنطن ،تلك العالقات التي تعاير
قطر ،الشعب المصري بها ،وعندما ثار عليها إذ بها
تشتط في ذبحه باإلعالم والتسريبات وأسلحة القتل
السياسي والعسكري لخوارج هذا العصر من «داعش»
و«اإلخوان» ومن ّ
لف ل ّفهم ،وإذا بها تعيد نشر فيديوات
ذبح المصريين في ليبيا وتشمت فيهم وفي نظام الحكم
في بالدهم.
دعونا نفتح الملف ...ونأخذ بعض أوراقه السرية
– العلنية ،لع ّل في إظهارها ،ما يكوي الجرح القطري
ويعالجه نفسياً ...ولو قليالً.

وطن قاعدة «العيديد» لقتل العرب

�سقوط «الن�صرة»
وكالم كيري الع�سكري
لم يكن خافيا ً هدف زيارة وزير الخارجية األميركي إلى السعودية ،واتصاله بكون
المفاوضات األميركية مع إيران قد دخلت مرحلة من التقدّم نحو اإلنجاز لالتفاق
المنشود ،إنْ لم يكن اإلنجاز قد تحقق ،وإال فما مب ّرر الزيارة ،إنْ كانت المفاوضات
تتع ّقد أو تراوح مكانها ،وتوحي بالفشل والحاجة إلى التحضير لما بعد الفشل ،فهذا
خبر طيّب بالنسبة إلى السعوديين يستحق ان يقوم الملك السعودي سلمان بن عبد
العزيز على رأس وفد كبير من قيادة المملكة ،للترحيب بالفشل واالطمئنان إلى أنّ
واشنطن ال تزال في خندق الرعاية ،للمواجهات ،ولو بدون أمل تحقيق انتصارات،
فعلى األق ّل ليس هناك إحباط الشعور بالهزيمة ،واالنفراد بالخيبة والخروج من
الحلبة ،كفريق يجب أن يبحث عن فتات الموائد بعدما كان الالعب األه ّم في المنطقة،
المدجج بعناصر القوة ومعها االعتراف بشرعية
ليخلي اليوم مكانه للالعب الجديد
ّ
الدور.
الخبر إذن ليس فشل المفاوضات ،وإال الستقبل الرئيس األميركي باراك أوباما
رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ،وصاغ معادالت المواجهة التي تتمناها
«إسرائيل» ،من دون التو ّرط في معركة ال مب ّرر لها ،ك ّل طلب نتنياهو ،التم ّهل في
االتفاق ،وتأجيله ،فكيف إذا كان الفشل في المفاوضات هو الخبر؟
لو كانت المفاوضات تراوح مكانها أو تتعقد ،لكان الموقف «اإلسرائيلي» األميركي
واحدا ،والموقف السعودي األميركي ال يحتاج تع ّهدات بحفظ أمن الخليج ،وطمأنة
حكامه أن ال شيء سيت ّم على حسابهم.
إذن ال لزوم للغرق في أكاذيب كيري التي يرغب السعوديون في تصديقها ،عن
فرضيات ما بعد االتفاق الذي قد ال يت ّم من باب االحتياط ،فك ّل شيء يؤكد أنّ االتفاق
في طريق اإلنجاز إنْ لم يكن قد أنجز.
باع كيري للسعوديين كذبتين ،األولى عن مراقبة إيران بعد االتفاق كي ال «تعتدي»
على دول الخليج ،وهو يعلم أنّ إيران ستتصرف كزعيم للخليج وليس كشرطي،
وتحدث عن ضمان أمن الخليج غير المهدّد في زمن الخالف األميركي اإليراني رغم
تسليم حكام الخليج بالدهم لألميركيين ،فكيف يكون مهدّدا ً عند اتفاق أميركا وإيران؟
الكذبة التي كان ينتظرها السعوديون ،هي التفكير بربما قد يحتاج الوضع في
سورية إلى الضغط العسكري ،وربما وقد والتفكير ،كافية ليفهم من به صمم وعمى
أنه كالم بال قيمة ،كيف وانّ ك ّل شيء قد اختبر ،في الضغط العسكري ،األميركي جاء
بأساطيله ،واإلسرائيلي حاول تمديد مفاعيل ردعه ورسم قواعد اشتباك جديدة،
والتركي هدّد بالتدخل مراراً ،والنتيجة انسحبت األساطيل وبعد مزارع شبعا انردعت
«إسرائيل» ،وبعد سقوط الطائرة صارت تركيا تتفادى المواجهة وتعمل من تحت
الطاولة ،وأما الضغط بـ«القاعدة» ومتف ّرعاتها ،فقد ارتد على من استجلب من أسماهم
وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس بـ«مجاهدي الحرية» ،و«الجيش الحر» وسائر
مفردات ما ُس ّمي بـ«المعارضة المعتدلة» قد انهار ،ومن لم يتكفله الجيش السوري
تكفلته «النصرة» و«داعش».
بقي الرهان على «جبهة النصرة» ،وما نشر عن تفاهم تركي سعودي قطري ،على
فصلها عن «القاعدة» ،وما بدا من تفاهم هذا المثلث ،حتى بدت السعودية تسفه مصر
في خالفها مع قطر حول ليبيا كرمى لمشروع تبييض «النصرة» ،وظهر وليد جنبالط
وكيل آل سعود يس ّوق «النصرة» بالتوازي مع موشي يعالون وزير حرب «إسرائيل»،
باعتبارها قوة معتدلة.
لم يكد سعود الفيصل يقول لكيري إنّ «النصرة» قد تكون هي «المعارضة المعتدلة»،
وقبل أن يغادر كيري الرياض ،كانت طائرة سور ّية بدون طيار تتكفل بالقضاء على
قيادة «النصرة» ،وتبيدها ،ويقول كثيرون إنّ األمر في تكتم شديد ،ألنّ القتلى ليسوا
القادة العسكريين فقط ،بل هناك من يؤكد أنّ أمير «النصرة» أبو محمد الجوالني قتيل
وقد نقلت أشالؤه إلى تركيا.
قال السيد حسن نصرالله اللعبة في سورية انتهت فال تعاندوا.
«توب نيوز»

ال زالوا ي�صدقون
 منذ رحيل األساطيل األميركية بعد حشدها تحت عنوان توجية ضربة إلى سوريةوشعار دول الخليج وخصوصا ً السعودية ومعها تركيا و«إسرائيل» هو النق على أميركا.
 النق السعودي التركي له عنوان مزدوج :أدخلونا في االتفاق مع إيران ،واجعلوا شرطاالتفاق إسقاط سورية ورئيسها لحسابنا.
 النق «اإلسرائيلي» له عنوان مزدوج :أضغطوا على إيران لنكون ممرا ً إجباريا ً لالتفاقورأس المقاومة هو الثمن.
 واشنطن تدرك أنها استنفدت مع إيران ك ّل السبل لفرض حلفائها شركاء ،واستنفدتك ّل الفرص إلسقاط سورية وضرب المقاومة ،كما منحت ك ّل الفرص لحلفائها إلثبات قوتهم
وقدرتهم وفرض معادالت جديدة ،وكله مضى وانقضى بال طائل حتى ارتضت اتفاقا ترضاه
إيران وتعود فيه سورية وتبقى المقاومة وقوة ردعها.
 كلما تقدم االتفاق مع إي��ران خطوة تقوم واشنطن بنقل جرعة تمهيدية لحلفائهامضمونها ...نضغط على إيران للقبول بشروطنا وقد تخضع فسنضطر للقبول باالتفاق لكن
ال تخافوا إنْ حصل ذلك فلن نتخلى عنكم.
 سندرس الضغط العسكري في سورية ونراقب إيران يقول كيري ...ك ّل مرة ويصدقون. -يصدّقون ألنهم أكثر من مج ّرد أغبياء بل ألنهم ضعفاء.

التعليق السياسي

أوالً :م��ع��روف اآلن للكافة أنّ قطر ال��ت��ي تدّعي
االس��ت��ق�لال ،وم��س��ان��دة ث���ورات االس��ت��ق�لال والحرية
«اإلخوانية» في المنطقة ،هي على النقيض واقعيا ً
وليس ادّع���اء ،لهذا االستقالل؛ حيث تحت ّل أرضها
قاعدة «العيديد» األميركية ،وهي أكبر أداة قتل للعرب
والمسلمين منذ  2002وحتى اليوم  ،2015ولنقرأ
هذه الحقائق التي يذكرها الكاتب األميركي وليم أركِن
في دراس��ة استراتيجية له نشرت قبل فترة وجاء
فيها نصاً( :تستضيف قطر أه ّم بنية تحتية عسكرية
أميركية في عموم المنطقة ،وفيها يوجد المق ّر الميداني
للقيادة العسكرية المركزية للمنطقة الوسطى من
العالم  CENT COMالممتدّة من آسيا الوسطى
للقرن األفريقي ،بينما المق ّر الرئيسي لتلك القيادة في
قاعدة ماك دِل  MacDillالجوية في والية فلوريدا
األميركية.
وكانت قد انتقلت القيادة الجوية للقيادة العسكرية
المركزية األميركية  CENTCOMإلى قطر ما بين
عامي  2002و ،2003ومق ّرها ق��اع��دة «العيديد»
الجوية التي تفتخر بأطول وأفضل المد ّرجات في
عموم المنطقة .ويزعم أركِن أنّ قطر أنفقت ما يزيد عن
أربعمائة مليون دوالر لتحديث «العيديد» وغيرها من
القواعد مقابل «الحماية» العسكرية األميركية للدولة
الخليجية الصغيرة.
وبدأت قطر منذ  1995تستضيف بعضا ً من القوات
الجوية المكلفة باإلشراف على منطقة حظر الطيران في
جنوب العراق .وتح ّولت الجزيرة خالل التسعينات
إلى واحدة من أكبر مخازن األسلحة والعتاد األميركي
في المنطقة ،وبنت على نفقتها مجمعا ً يض ّم سبعا ً
مبنى لتخزين اآلليات والقوات األميركية
وعشرين
ً
استعدادا ً للعدوان على العراق.
انتقل المق ّر الميداني للقوات الخاصة ،التابعة للقيادة
العسكرية المركزية األميركية للمنطقة الوسطى ،إلى
قاعدة السيلية القطرية عام  .2001وحضنت السيلية
بعدها المق ّر الميداني للقيادة المركزية األميركية
للمنطقة الوسطى المذكورة أع�لاه ،وقد ت ّمت عملية
نقل المق ّر الميداني حسب أركِن تحت ستار التمرين

العسكري «نظرة داخلية»  ،Internal Lookالذي
كان في الواقع تمرينا ً على خطة قيادة العدوان على
العراق  ،Operation Iraqi Freedomوليالحظ
القارئ الكريم أنّ هذا التمرين جرى عام  ،2002أيّ
ّ
بغض النظر عن أية خطوات سياسية قامت أو لم تقم
بها القيادة العراقية آن��ذاك ،فقد كانت خطة العدوان
رهن التنفيذ.
وكانت للقيادة المركزية األميركية في المنطقة
الوسطى  CENTCOMقبل أحداث  11ايلول أربعة
مرافق خاصة بها في قطر ،باإلضافة إلى «حقها» في
استخدام  24مرفقا ً تابعة للقوات المسلحة القطرية،
وكانت معدات فرقة مد ّرعة ثقيلة قد خزنت في موقعين
منفصلين ،األول في السيلية ،والثاني في مكانٍ ما على
بعد  531ميالً جنوب غرب الدوحة.
والطريف أنّ الرمز العسكري المش ّفر للنشاطات
العسكرية األميركية في قطر هو «معسكر سنوبي»
 ،Camp Snoopyوسنوبي شخصية كرتونية مألوفة
تمثل كلبا ً أبيض ظريفا ً ج��داً ،تجده في المسلسالت
والرسوم الكرتونية في الصحف والمجالت ،ويأتي
أحيانا ً على شكل ألعاب لألطفال .ويض ّم معسكر
سنوبي اليوم 1 :ـ مطار الدوحة الدولي 2 ،ـ معسكر
السيلية 3 ،ـ قاعدة العيديد الجوية 4 ،ـ نقطة تخزين
ذخيرة في قاعدة فالكون ،-78تقول مراجع على
اإلنترنت أنها موجودة في منطقة تس ّمى صلنة ،أو
صلنح ،وأخيراً 5 ،ـ محطة أم سعيد للدعم اللوجستي،
وأم سعيد اسم مكان بالطبع ال اسم إنسان...
هذا ،وقد سبق أن استضافت قاعدتا مطار الدوحة
الدولي والعيديد الجويتين ،على ذمة أر ِك��ن ،أسرابا ً
كثيرة من الطائرات األميركية المقاتلة وطائرات
الشحن والحاملة للدبابات وغيرها .فالدوحة تعتبر
محور النقل الجوي العسكري األميركي إلى دجيبوتي،
ودوشنبي في طاجيكستان ،والمصيرة في عمان،
وقندهار في أفغانستان ،وشمسي في باكستان).
هذه هي أبرز الحقائق عن الوجود أو ق ّل االحتالل
األميركي لقطر «زعيمة» ما يُس ّمى بـ«ربيع الثورات
العربية» ،وفقا ً لدراسة أميركية ج��ادة وليس وفقا ً
أليّ آراء أخرى مصرية؛ والسؤال :هل يجوز أخالقيا ً
وسياسيا ً وإعالمياً ،أن يتحدث عن االستقالل والثورة
من يفتقدهما فعلياً؟! وإذا افترضنا أنّ تسريباتهم
المزعومة عن السيسي ض ّد دول الخليج صحيحة
وليست مز ّورة وهي في الغالب كذلك (كما هي أغلب
برامج «الجزيرة» عن «ثورات الربيع العربي») فهل
فقدان االستقالل الوطني أخطر أم طلب المعونة من
أشقاء؟

«عالقات أخ ّوة مع إسرائيل»!

تلح عليها قطر
ثانياً :ثم نأتي إلى القضية التي ّ
و«إخ��وان��ه��ا» من «داع���ش» و«ال��ق��اع��دة» و«اإلخ���وان
المسلمين» ،والتي تصف من خاللها القيادة المصرية
الحالية بأقبح األلفاظ بشأنها وه��ي العالقات مع
«إسرائيل» ،هنا دعونا نأخذ أحدث مشهد في السياسة
القطرية ال��ذي يؤكد حميمية وتاريخية العالقة مع
العدو الصهيوني ،إنه المشهد الذي يتمثل في حرارة
لقاء وزير خارجية قطر بالوفد «اإلسرائيلي» في مؤتمر
األمن الدولي في ميونيخ األلمانية ،ثم هذا الوصف
الجارح لمشاعر المسلمين «إخ��وان �اً» كانوا أم غير
«إخوان» ،عندما يصف العالقات مع «إسرائيل» بأنها
(عالقات أخ�� ّوة) ،فلقد قال الصحافي «اإلسرائيلي»
رفائيل أهرين ،في تقرير له على موقع «ذي تايمز
أوف إسرائيل» ،إنّ وزير الخارجية القطري صافحه
مصافحة دافئة وطويلة استم ّرت حتى بعد أن عرف
أ ّنه من «إسرائيل».
وعبّر أهرين عن سعادته بر ّد فعل الوزير القطري
الذي ر ّد عليه بالقول «بالطبع ،نحن أخوة».
وقال :إنّ وزير الخارجية القطري وعده باالتصال
به وتحديد موعد ،بعد أن طلب منه مناقشة القضايا
الجوهرية «حتى نستطيع مناقشة هذه المسألة بعمق
أكثر».
وأكد أنّ الوزير القطري خالد بن محمد العطية قال له
إ ّنه لن يكون قادرا ً على التحدّث في الوقت الحالي «ثق
بكالمي ،سنقوم باالتصال بك» وطلب من مساعدته
الحصول على بطاقة العمل الخاصة بالصحافي
«اإلسرائيلي» لالتصال به وتحديد موعد.
ويحدّثنا التاريخ أنه سبق لوزير الخارجية القطري
السابق حمد بن جاسم آل ثاني أن ص ّرح ،بعد اجتماعه
بوزير الخارجية «اإلسرائيلي» األسبق سيلفان شالوم
في باريس ،أنّ «العالقات بين قطر وإسرائيل عالقات
استراتيجية».
وكانت البعثة التجارية «اإلسرائيلية» التي بدأت
أعمالها في العاصمة القطرية العام  ،1996قد أغلقت
أبوابها قبيل ق ّمة منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقدة في
قطر العام  ،2000غير أنّ الدبلوماسيّين «اإلسرائيليين»
المكلفين بالعمل في هذه البعثة التجارية بقوا في
الدوحة وال يزالون يعملون حتى اليوم (!)2015
وتؤكد حقائق التاريخ لعالقات قطر بـ«إسرائيل» أنها

أقوى بكثير من عالقات األخيرة بمصر ،حيث تعود هذه
العالقات السرية (االقتصادية والعسكرية والنفطية)
في نشأتها إلى مؤتمر مدريد أوائل التسعينات حيث
كان أول لقاء قطري ـ «إسرائيلي» علنيا ً وت ّم مع شمعون
بيريز ال��ذي افتتح المكتب التجاري «اإلسرائيلي»
في الدوحة عام  ،1996والذي أخبر فيه بيريز وزير
خارجية قطر وقتها ،بأنه كانت له لقاءات سابقة مع
عرب ولكنها غير معلنة ،وأنّ ك ّل اللقاءات القطرية ـ
«اإلسرائيلية» كانت معلنة .كما استهدفت العالقة
وقتها ترشيح قطر لعضوية غير دائمة في مجلس األمن
الدولي.
وقد اعترفت قطر بالفعل بـ«إسرائيل» في ظ ّل اتفاقية
التجارة الحرة «الغات» ،فهذه االتفاقية لها شروطها
ومنها أن��ه ال توجد مقاطعة ،والعالقات القطرية ـ
«اإلسرائيلية» «طبيعية» ،والعالقات مع الواليات
المتحدة مبنية على أسس سليمة واستراتيجية.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ قطر قد ق ّررت التب ّرع بستة
ماليين دوالر لبناء مجمع رياضي في بلدة سخنين
في داخ��ل الخط األخضر في األراض���ي الفلسطينية
المحتلة عام  ،1948كما أجريت لقاءات عديدة بين
مسؤولين قطريين و«إسرائيليين» ،ومن أه ّمها اللقاء
ال��ذي ت � ّم بين وزي��ر خارجية قطر السابق حمد بن
جاسم آل ثاني ووزي��ر خارجية «إسرائيل» سيلفان
شالوم عام  ،2005على هامش اجتماعات الجمعية
العمومية ل�لأم��م المتحدة .حيث أث��ن��ى المسؤول
القطري أمام مجلس العالقات الخارجية في نيويورك
على االنسحاب «اإلسرائيلي» من غزة وطالب الدول
العربية باالستجابة للمبادرة ،وقبيل لقائه بنظيره
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» سيلفان ش��ال��وم ف��ي اجتماع مغلق
فقد استبعد آل ثاني إقامة عالقات ديبلوماسية مع
«إسرائيل» قبل إعالن الدولة الفلسطينية.
إال أنه عاد وأشار أمام حشد من الصحافيين قائالً:
«من الممكن أن يت ّم ذل��ك ...لكننا نحتاج إلى جدول
زمني ...كيف سنبدأ العملية السلمية وكيف سننتهي؟
ثم تعدّدت اللقاءات مع تسيبي ليفني وغيرها من
مسؤولي المخابرات والسياسة «اإلسرائيليين» طيلة
الفترة من  1995حتى .2015
ه��ذا وشهدت العالقات القطرية ـ «اإلسرائيلية»
قطيعة في اإلع�لام بينما شهدت عالقات وطيدة في
الس ّر حيث نشرت صحيفة «معاريف» «اإلسرائيلية»
نقالً عن إحدى الصحف الفرنسية األسبوعية قبل عدة
سنوات أنّ رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين
نتنياهو التقى سرا ً مع رئيس الوزراء القطري حمد بن
جاسم في باريس.
وقد بحث الجانبان وفقا ً للمصدر موضوع السالم
الفلسطيني وك��ذل��ك صفقة التبادل إلط�لاق جلعاد
شاليط ،وأضافت الصحيفة أنّ العالقات بين قطر
و«إسرائيل» قطعت في أعقاب الحرب على قطاع غزة
أواخر عام  ،2009ومنذ ذلك الوقت بعثت قطر رسالتين
إل��ى «إسرائيل» تعبّر فيهما عن رغبتها في تجديد
العالقات مع «إسرائيل» ،ولكنها رفضت من قبل رئيس
الحكومة «اإلسرائيلية» ووزير خارجيته ليبرمان.

كسر قرارات المقاطعة االقتصادية!

هذا وقد قامت قطر بتزويد «إسرائيل» بالغاز ولمدد
غير محدودة وبأسعار رمزية ،بعد توقف إم��دادات
الغاز الطبيعي إلى «إسرائيل» من خالل خط األنابيب
المصري الواقع في سيناء بعد أن فجره مجهولون
في بداية ثورة كانون الثاني  ،2011قامت السلطات
القطرية بعملية ت��زوي��د سريعة ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» من
خالل ضخ الغاز الطبيعي لها عوضا ً عن توقف الغاز
المصري.
وعندما أعلن مجلس التعاون الخليجي عن وقف
المقاطعة االقتصادية غير المباشرة المفروضة على
الشركات العاملة في «إسرائيل» أو معها!
وفي عام  2013نقلت مجموعة من حوالى  60من
اليهود من اليمن إل��ى «إسرائيل» عبر الدوحة على
الخطوط الجوية القطرية .وقد أجريت العملية تحت
رعاية «إسرائيل» ،ثم تلتها عمليات طيران قطرية
مستم ّرة لنقل حوالى  400يهودي يمني خاصة بعد
تدهور األوضاع في اليمن.
ثالثاً :لقد وردت معلومات مهمة جدا ً عن العالقات
القطرية – اإلسرائيلية السرية في كتاب يحمل عنوان
«قطر وإسرائيل ...ملف العالقات السرية» الصادر
بنسخته العريية عن دار نشر «جزيرة ال��ورد» في
القاهرة ،مؤلفه سامي ريفيل هو أحد أبرز مهندسي
التطبيع بين «إسرائيل» والعديد من الدول العربية،
وق��د عمل مديرا ً لمكتب مدير ع��ام وزارة الخارجية
«اإلسرائيلية» وترأس الفريق الذي كانت مهمته دفع
عالقات التطبيع الرسمية األول��ى بين «إسرائيل»
ودول الخليج العربي ،وتنمية التعاون االقتصادي
بين الكيان الصهيوني والعالم العربي بأسره .وفي
السنوات األخيرة ترأس سامي ريفيل قسم العالقات
«اإلسرائيلية» مع حلف «الناتو» في وزارة الخارجية
«اإلسرائيلية» .هذا «الناتو» الذي قادت قطر مسرح
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عملياته في ليبيا وسورية التي د ّمرتها قطر بتعاونها
المشبوه م��ع ج��م��اع��ات ال��م��رت��زق��ة ال��ذي��ن أسمتهم
بـ«الثوار» وم��ع المخابرات التركية والغربية منذ
 2011حتى .2015
اختار الديبلوماسي – األمني «اإلسرائيلي» الولوج
الى أسرار العالقة «اإلسرائيلية» _ القطرية من بوابة
القواعد األميركية الموجودة في قطر ،والتي تع ّد عاصمة
القواعد العسكرية األميركية ليس على مستوى الشرق
بل في العالم .ففهم العالقة بين دول العالم ،وخاصة
العرب و«إسرائيل» غير ممكن بحسب ريفيل إالّ من
البوابة االميركية .وهذا تحليل منطقي وسليم!
يستشهد ريفيل في كتابه بالتصريح األول الذي
أدلى به األمير القطري لقناة «إم بي سي» ،بعد ثالثة
أشهر فقط من توليه الحكم عام  ،1995ويقول فيه:
«ه��ن��اك خطة لمشروع غ��از بين قطر و«إس��رائ��ي��ل»
واألردن ي��ج��ري تنفيذها» ،وط��ال��ب األم��ي��ر بإلغاء
الحصار االقتصادي المفروض من جانب العرب على
«إسرائيل» ،ومن مدخل القواعد العسكرية األميركية
واالنفتاح االقتصادي على «إسرائيل» بدأت العالقة،
وفتح ملف إحدى أقوى عالقات الصداقة «اإلسرائيلية»
مع دولة عربية .فرغم اتفاقية «كامب ديفيد» بقيت
العالقات «االسرائيلية» – المصرية خجولة التطبيع.
ي��ؤك��د ريفيل صعوبة نسج ال��ع�لاق��ات القطرية
– «اإلسرائيلية» التي ش��ارك فيها هو بنفسه ،لوال
المساعدة التي حظي بها من مسؤولين كبار في قصر
األمير ووزارة الخارجية القطرية وشركات قطرية
كبرى خاصة وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم
األكثر حماسة لتلك العالقة وتطويرها.
ويكشف ريفيل أنّ التوترات التي شهدتها العالقات
المصرية – القطرية ترجع إلى الضغوط التي مارستها
مصر على قطر لكبح جماح عالقاتها المتسارعة باتجاه
«إسرائيل» التي تض ّر باألمن القومي العربي وفقا ً
لمصر.
ويعود ريفيل إلى أيلول  1994حين أعلن مجلس
دول التعاون الخليجي عن وقف المقاطعة االقتصادية
غير المباشرة المفروضة على الشركات العاملة في
«إسرائيل» أو معها ،وتلت ذل��ك إقامة عالقات بين
«إسرائيل» وهيئات ومؤسسات وشركات طيران عربية،
مثل الخطوط الجوية األردنية «روي��ال جوردنيان»،
و«جلف إير» ومق ّرها في البحرين ،والخطوط الجوية
القطرية ،وغيرها من الشركات التي خففت من القيود
المفروضة على المسافرين والبضائع القادمة من
«إسرائيل» إلى الدول العربية .وكلها برعاية قطرية!
يذهب ريفيل في كتابه إلى الحديث عن تحريض
قطري على السعودية واإلم���ارات ل��دى «إسرائيل»،
مستشهدا ً باالتفاق القطري – «اإلسرائيلي» إلقامة
مزرعة حديثة تض ّم مصنعا ً إلنتاج األلبان واألجبان
اعتمادا ً على أبحاث علمية ت� ّم تطويرها في م��زارع
«إسرائيلية» في وادي عربة ،ألجل منافسة منتجات
السعودية واإلمارات.

فشل سيناريو «الربيع العربي»...

رابعاً :نخلص هنا إلى التأكيد على أنّ تناقض
األدوار القطرية الحالية ف��ي المنطقة وتوترها
وشماتتها في ال��دم��اء المصرية؛ وبأنها قد فقدت
صوابها نتيجة ث��ورة  ،2013/6/30ألنّ ما جرى
في مصر أفشل السيناريو القطري – األميركي –
«اإلسرائيلي» من خلق (خالفة إسالمية) على الهوى
«اإلسرائيلي» ،وأن يكون لحكام قطر الدور الرئيس
فيها ،وعندما ث��ار الشعب والجيش في مصر على
مخطط «أخونة» مصر وتحويلها إلى دول��ة تابعة
لقطر في ه��ذا المشروع التدميري للمنطقة ،انقلب
حكام قطر ،ورغ��م محاوالت السعودية – فى عهد
ملكها الراحل عبد الله بن عبد العزيز – بناء مصالحة
مصرية ـ قطرية إال أنّ قطر نقضتها فور وفاة الملك،
وانقلبت إلى النقيض تماما ً في العداء والكراهية
لك ّل ما هو مصري ،وإلى الشماتة في أيّ عملية قتل
للمصريين سواء من الجيش أو من المسيحيين (كما
حدث في ليبيا) وإصرارها عبر «الجزيرة» وضيوفها
من المتأخونين المطرودين من مصر على نسبة ك ّل
هذه الجرائم إلى فشل النظام المصري وليس إلى
اإلرهابيين ،لقد تعدّى الهجوم القطري ك ّل أخالقيات
السياسية فلم يعد خ�لاف�ا ً م��ع نظام حكم ،ب��ل مع
الشعب المصري ذاته ،وما التسريبات وغيرها من
األعمال الصبيانية التي تمارسها قطر عبر «جزيرتها»
إال دليل اندفاع وحماقة سياسية قد ترت ّد سريعا ً
إليها ،وهي أيضا ً دليل آخر على أنّ (واشنطن و«تل
أبيب») كانتا هناك وأنهما حاضرتان في االنقالبات
القطرية والعداء الدائم ض ّد مصر ،خاصة بعد زيارة
بوتين وتح ّوالت السياسة المصرية ناحية االستقالل
الوطني التسليحي واالقتصادي الحقيقي ،ويبدو أنه
كلما مضت مصر على هذا الطريق كلما ازدادت عصبية
واندفاع قطر و«جزيرتها» ...ال بأس!
E – mail : yafafr @ hotmail. com

الن�صرة» تتهاوى في �سورية و«داع�ش» يُ�سحق في العراق
ودي مي�ستورا يعبث في الفراغ
} طاهر محي الدين
يدرك ستيفان دي ميستورا أنّ مبادرته حول تجميد القتال في حلب ،والتي القت ترحيبا ً من الرئيس األسد
والحكومة السورية ،ال يمكن لها أن تحيا من دون ضمانات كاملة من المجموعات المسلحة ،بوقف كامل لك ّل
أعمالها اإلرهابية والعدائية على األرض ووقف استهداف المدنيين ،ويدرك هو ومشغلوه وفريق عمله تماما ً أنهم
ال يستطيعون الحصول على تلك الضمانات وتقديمها ،وقد تلقوا الر ّد مباشرة من قادة المجموعات اإلرهابية في
تركيا ،والتي أنتجت قصفا ً بالهاون على المدنيين في حلب وارتقاء عشرة من الشهداء غير الجرحى ،فضالً عن أنّ
الحديث عن تجميد القتال في الريف الحلبي غير وارد إطالقاً ،ما لم يت ّم إنهاء واقع اإلرهاب داخل مدينة حلب.
وبنا ًء على تسارع العمليات على األرض والتقدم الملحوظ للجيش السوري وحلفائه على مجمل الجغرافية
معنى ،حيث أنّ الجيش السوري سينهي العمليات
السورية ،وتحديدا ً حلب ،يبدو أنّ تلك المبادرة لن يكون لها
ً
القتالية داخل المدينة قبل أن يق ّرر هؤالء اإلرهابيون اإلصغاء إلى صوت السلم والسالم ،فهم يص ّرون على إجرامهم
وعمالتهم وتبعيتهم ألسيادهم في تركيا العثمانية ومم ّوليهم من األعراب في ممالك الرمال.
وحدها رؤية الرئيس األسد إلحالل األمن في سورية ،ووحدها بنادق الجيش السوري وحلفائه من تصنع القرار
على األرض السورية ،ووحدها دماء الشهداء من تح ّرر األرض وتدحر اإلرهاب.
يتعثر حصان دي ميستورا بين مطرقة الجيش السوري الذي أحكم الطوق في شكل كامل حول حلب ،وبين
سندان المجموعات اإلرهابية التي ال تملك قرارها.
ما زال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني الجنرال قاسم سليماني يتفنن في محاربة أميركا ،فبعد
الرسائل التي أرسلها إليها وإلى السعودي في لقاء مسقط الشهير ،والذي خط الخطوط العريضة لالتفاق النووي
اإليراني ،حيث ت ّمت تصفية قادة الكبار في العراق تحت إشرافه المباشر ،يعاود اإلرسال مجدّدا ً في هذه األيام
المفلصية بإنجاز االتفاق النهائي حول الملف النووي اإليراني ،فما تقوم به قوات الحشد الشعبي التي تعمل تحت
إشرافه المباشر في العراق كانت أكبر من الرسائل السابقة في تصفية أقذر األوراق األميركية العثمانية في الحرب
الدائرة في المنطقة ،وهذه الرسائل وحده األميركي يفهم معانيها ،ويدرك الوهابي الذي يعلو نباحه مخافة «هيمنة
اإليراني على العراق» ،إال أنه في قرارة نفسه يعلم أنها المسمار األخير الذي ّ
يدق في نعشه بسقوطها ألنه اإلعالن
النهائي عن انتصار محور المقاومة الممتد من الضاحية الجنوبية إلى دمشق وبغداد وطهران ،األمر الذي يعني
لزاما ً سقوط عروشهم.
إنّ من يستطيع أن يخفي ضوء الشمس بالغربال يستطيع أن يخفي الهزائم المنكرة التي تعرضت لها «جبهة
النصرة» في سورية ،بدءا ً من كسب إلى القنيطرة والجوالن فحلب ،وما قامت به الطائرة السورية بدون طيار في
ريف إدلب كانت عملية استخبارتية دقيقة جدا ً سحقت أكبر قادة «النصرة» دفعة واحدة ،والذي يعتقد أنّ القائد
العام لـ«جبهة النصرة» «الجوالني» أحد الذين ت ّم أستهدافهم في تلك العملية ،وما يحصل في ريف حلب أحد أهم
معاقل «النصرة» في سورية ،حيث يت ّم تدمير أوكار وتج ّمعات كبيرة لـ«النصرة»ّ ،
وفك الحصار وإعادة سيطرة
الجيش السوري وحزب الله على مساحات كبيرة من األراضي التي كانت «النصرة» قد سيطرت عليها ،كلها شمس
االنتصار وتهاوي «النصرة» التي ال يمكن حجب ضوئها بغربال التركي و الصهيوني والسعودي ،فخروجها من
المعادلة السورية بات قريبا ً و هذا ما ينهي آخر األوراق السعودية و«اإلسرائيلية».

األمر نفسه يحدث مع «داعش» في العراق الذي يتكبد خسائر فادحة تحت ضربات الجيش العراقي والحشد
الشعبي ،األمر الذي سيؤدي إلى توالي هزائمه في سورية بعد السقوط المريع له في عين العرب ،وهذا ما
يعلن سقوط األوهام التركية والصهيوـ سعودية بإنشاء المناطق العازلة جنوبا ً وشماال ً إلسقاط وتدمير الدولة
السورية.
إنّ سقوط هذه األوهام ألزم األميركي على إنجاز االتفاق النووي بسرعة مع إيران ،ودفع كيري إلى التوجه إلى
مونترو واالجتماع إلى السيد جواد ظريف في جولة المباحثات النووية ،وترك نتنياهو ينبح وحيدا ً في أميركا،
ومن ثم زيارة السعودية التي تخسر تباعا ً في ك ّل الملفات المفصلية في المنطقة من اليمن إلى سورية ولبنان
والعراق ،إلبالغها أنّ اللعبة انتهت ،وأنّ إيران هي سيدة المنطقة الجديدة وعليكم ترتيب أوراقكم والتعايش مع هذا
األمر الذي بات واقعاً ،وأنّ تنفيذ توصيات لجنة «بايكر هاميلتون» هو المخرج الوحيد للح ّل في هذه المنطقة.
بعدما أسقط الرئيس السوري بشار األسد قواعد االشتباك مع «الكيان الصهيوني» وأعلن فتح جبهة الجوالن
وأكمل السيد حسن نصرالله معادالت إسقاطها في شبعا ،تلقى الكيان الصهيوني الضربة القاصمة بإعالن السلطة
الفلسطينية وقف التنسيق األمني مع حكومته الذي أطلقه اتفاق أوسلو المشؤوم ،الذي قال عنه يومها الرئيس
الراحل حافظ األسد أنّ ك ّل بند من بنوده يحتاج إلى العديد من االتفاقات ،وكانت أولى نتائج هذا القرار المبارك
هو عملية دهس خمس شرطيات صهيونيات في القدس يوم الجمعة ،ما نرجو أن يكون استمرارا ً لنهج الصمود في
فلسطين المحتلة على أراضيها كافة  ،وأن تكون هذه العملية بذرة إلعالن االنتفاضة الرابعة على أرض فلسطين،
ابتداءا ً من الضفة الغربية لتشمل األراضي المحتلة كافة.

