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االثنني  29نيسان  2013العدد 1992

ما هذا البالون المنفوخ الذي اسمه دولة قطر؟
محمد سيد رصاص *
م���ن���ذ اس���ت���ق�ل�ال���ه���ا ع����ن ب���ري���ط���ان���ي���ا ع������ام 1971
ل���م ي��ك��ن ل���دول���ة ق��ط��ر دور ي���ذك���ر ف���ي ال��ع�لاق��ات
كانت مجرد رقم يصطف خلف
العربية ،حيث ّ
السعودية في صف مجلس التعاون الخليجي
املعلن عن قيامه عام  ،1981ولم تمارس الشغب
في هذا الصف بخالف ما كانت سلطنة عمان
أو الكويت تفعالنه ف��ي ه��ذا امل��وض��وع أو ذاك.
ف���ي ال���ح���رب ال��ي��م��ن��ي��ة ب�ي�ن ال���ش���م���ال وال��ج��ن��وب
( )1994أعطت الدوحة ص��ورة جديدة :في ذلك
ال��ح��دث اليمني الكبير ،ق��ام��ت ق��ط��ر ،وبخالف
ال���دول الخمس األخ���رى التي اصطفت بزعامة
السعودية م��ؤي��دة بشكل أو ب��آخ��ر انفصاليي
ال��ج��ن��وب (امل��ارك��س��ي��ون س��اب��ق��ًا) وال���ذي���ن كانت
الرياض خلف صنعاء ضدهم في فترة الحرب
ال���ب���اردة ،ب��ال��وق��وف وراء واش��ن��ط��ن ال��ت��ي أي��دت
وح���دوي���ي ال���ش���م���ال ،ف���ي رؤي�����ة أم��ي��رك��ي��ة ب���دأت
معاملها مع تأييد جورج بوش للوحدة اليمنية
في  22أيار  ،1990التي كانت تعني انشاء كيان
ق���وي آخ���ر ف��ي ش��ب��ه ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ي��ج��اور
امل��م��ل��ك��ة ال���س���ع���ودي���ة ،وه����و م���ا ك���ان���ت ال���ري���اض
ت��ع��ي��ه ج���ي���دًا وت��ت��م��ل��ك��ه��ا ال���ه���واج���س ال��ك��ب��ي��رة
تجاهه.
كان هذا أول بروز قطري في العالقات العربية،
كان الفتًا توجهه ضد السعودية حيث ارتبطت
األس������رة األم���ي���ري���ة ف���ي ق��ط��ر ب���ع�ل�اق���ات وط��ي��دة
قديمة م��ع آل س��ع��ود .ف��ي تلك الفترة ك��ان ولي
العهد القطري الشيخ حمد هو الحاكم الفعلي
في الدوحة منذ ع��ام  ،1992قبل أن يطيح أباه
ف��ي ان��ق�لاب  27ح���زي���ران  ،1995ال���ذي ّ
رد عليه
والده بمحاولة انقالبية فاشلة في شباط 1996
لم تكن فقط مدعومة من الرياض ،وإنما أيضًا
ش����ارك ف��ي��ه��ا س��ع��ودي��ون ظ��ل��وا م��س��ج��ون�ين في
السجن القطري ألكثر من عقد من الزمن.
ك���ان واض���ح���ًا ،م���ع ان���ش���اء ق��ن��اة «ال���ج���زي���رة» (1
ّ
تشرين الثاني  ،)1996أن ال��دوح��ة ي��راد لها أن
تلعب دورًا ال يأتي من قواها الذاتية :تحرشات
اع�لام��ي��ة م���دروس���ة ب���ال���ري���اض ب��ل��غ��ت ذروت���ه���ا
ع���ام  2002م��ع ط���رح ق��ض��ي��ة «ص��ف��ق��ة ال��ي��م��ام��ة»

للطائرات بني البريطانيني والسعوديني ،وهو
ما دفع السعودية على األرجح إلى انشاء قناة
«العربية» ف��ي ب��داي��ة ع��ام  .2003وط��رح قضية
الحريات في العالم العربي التي تمثل بالنسبة
لألنظمة العربية ما مثلته قنبلة هيروشيما
بالنسبة لليابانيني ،مع تركيز ضد العواصم
العربية الكبرى في القاهرة والرياض والجزائر
والرباط ،هي جميعها في صف واشنطن .في
م��ن��اس��ب��ت�ين م��ف��ص��ل��ي��ت�ين ،ه���م���ا ض�����رب ب��رج��ي
ن���ي���وي���ورك وغ�����زو ال����ع����راق ،ل��ع��ب��ت «ال���ج���زي���رة»
وت�لاق��ت م��ع ع��واط��ف غ��ال��ب��ي��ة ال���ش���ارع ال��ع��رب��ي
ال���ذي ك���ان ف��ي ال��ض��ف��ة األخ����رى ض��د واش��ن��ط��ن،
فيما ل��م يكن بعيدًا عنها س��وى بكيلومترات
قليلة ّ
مقر القيادة املركزية األميركية (الوسطى)
امل���وج���ودة ف���ي األراض�����ي ال��ق��ط��ري��ة ،وال���ت���ي هي
امل��رك��ز القيادي لعمليات تمتد م��ن اس�لام آب��اد
إل��ى ن��واك��ش��وط وم��ن اسطنبول إل��ى مقديشو،
حيث تم عمليًا منها إدارة غ��زوي أفغانستان
عام  2001والعراق عام  ،2003وهو شيء لم يكن
بعيدًا بالتأكيد عن ادراك أسامة بن الدن وأيمن
ال���ظ���واه���ري مل���ا ك���ان���ا ي��خ��ص��ص��ان «ال���ج���زي���رة»
بأشرطة فيديو خطبهما ضد األميركيني بني
عامي  2002و.2005
ك����ان����ت «ال�����ج�����زي�����رة» س���ل��اح ال���ه���ن���دس���ة ل���ل���دور
القطري ،فمع تجمع غيوم غ��زو ال��ع��راق ،ب��دأت
مالمح تظهر ب��أن ال���دور القطري ال ي��راد ل��ه أن
يقتصر على ماكينة اعالمية بحجم «الجزيرة»
وفاعليتها .قبيل أسابيع قليلة من بدء الغزو
العسكري ،قام وزير الخارجية القطري بزيارة
ل���ب���غ���داد ،ع����رض ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي
الذهاب إلى املنفى في إحدى العواصم العربية
ّ
«لتفادي الغزو» .يقال ،وفق رواة عراقيني ،بأن
ص����دام ح��س�ين ف��ي ذل���ك ال��ل��ق��اء ،ال����ذي اس��ت��غ��رق
ع��ش��ر دق���ائ���ق ف���ق���ط ،ق���د ط��ل��ب م���ن م��راف��ق��ه عبد
حمود ،ال��ذي يحضر املقابالت معه واقفًا ،بأن
ي��ح��م��ل ال���وزي���ر ال��ق��ط��ري ف�����ورًا ل��ي��س ف��ق��ط إل��ى
خارج القاعة وإنما «إلى األبعد».
هنا ،إذا أردنا احصاء الدور القطري في االقليم
خالل العقد األول من القرن الجديد ،يمكننا أن
نعد التالي :أخذ دور اعمار الجنوب اللبناني

بعد حرب تموز  2006إلى درجة منح أمير قطر
لقب «أم��ي��ر امل��ق��اوم��ة» ،ث��م ل��ق��اءه ف��ي نيويورك
مع تسيبي ليفني في  25أيلول  .2007تنظيم
قطر اتفاق ال��دوح��ة بعد أزم��ة  7أي��ار  2008في
ل��ب��ن��ان ،وال����ذي أن��ت��ج ات��ف��اق��ًا ي��ع��ادل م��ا أنتجته
الرياض في الطائف عام  .1989كان عام 2008
حصيلة توافق أميركي ـ سوري ـ إيراني بمعزل

عن السعودية ،قبل أن تنتج معادلة «س ـ س»
(س���وري���ا ـ���ـ ال��س��ع��ودي��ة) ف���ي ل��ب��ن��ان ،ورب���م���ا ردًا
م��ن ال��ري��اض ع��ل��ى ال���دوح���ة .ك��م��ا ط ْ���رح ال��دوح��ة
ملبادرة حل للنزاع اليمني بني السلطة املركزية
واملتمردين الحوثيني أنتجت مؤتمرًا عام 2008
بالدوحة قبل أن يفشل بسبب ات��ه��ام الرئيس
صالح للقطريني باالنحياز للحوثيني ،الذين

في فترة 2011
ــ  2013أخذ
الدور القطري
االقليمي أبعادًا
أكبر :دور
رأس الحربة
االقليمية
لواشنطن
بالتعاون مع
تركيا (أ ف ب)

كردستان العراق :فضيحة نفطية  -سياسية كبرى!
عالء الالمي *
ص��درت ف��ي ب��غ��داد أخ��ي��رًا دراس���ة مهمة للباحث
العراقي املتخصص في شؤون النفط فؤاد قاسم
األمير بعنوان «الجديد في عقود النفط والغاز،
املوقعة من قبل حكومة إقليم كردستان» .في هذه
الدراسة الرصينة واملوثقة بشكل ممتاز ،يفتح
الباحث ملف الفساد في قضية عقود النفط في
إقليم كردستان العراق ،هنا ق��راءة تحليلية في
هذا املحور من الدراسة مؤجلني مناقشة محاور
أخرى منها إلى مناسبة أخرى.
ت���ب���دأ ال��ق��ص��ة ب��ف��ض��ي��ح��ة م��ال��ي��ة ب��ط��ل��ت��ه��ا ش��رك��ة
(دي أن أو  )DNOالنفطية النرويجية العاملة
ُ
ف��ي إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان ال���ع���راق ،ف��ق��د ات ِ��ه��م��ت ه��ذه
الشركة من قبل بورصة أوسلو بتهمتني :األولى
ع��دم ال��ت��زام الشركة بالتعليمات ال�لازم��ة إلع�لام
السوق بالبيع ،والثانية عدم االلتزام بتعليمات
البورصة نفسها .وادع��ت البورصة بأن الشركة
ّ
كانت تعرف ف��ي وق��ت البيع ب��أن األس��ه��م بيعت
إل�����ى م���ش���ت ٍ���ر واح�������د ،ي���رت���ب���ط ب���أح���د م��ش��اري��ع��ه��ا
امل��ه��م��ة ،وك���ان عليها إش��ه��ار اس���م ه���ذا املشتري

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

حسب التعليمات القانونية املوجبة ،لكن ذلك
لم يحصل .بعد صدور الحكم ،استأنفت الشركة
ض��ده ،ولكنها أدي��ن��ت بأحد االت��ه��ام�ين ،ول��ذا تم
ت��غ��ري��م��ه��ا م��ب��ل��غ��ًا ي���ق���رب م���ن م��ل��ي��ون�ين ون��ص��ف
املليون ك��رون نرويجي .بعد ص��دور ه��ذا الحكم
بأشهر عدة ،كشفت أشهر مجلة مالية نرويجية
ع���ن ال��ج��ه��ة ال��ت��ي اش���ت���رت األس���ه���م م���ن ال��ش��رك��ة،
ّ
وت���س���ت���رت ع��ل��ي��ه��ا ه�����ذه األخ�����ي�����رة ،ف���ك���ان���ت ت��ل��ك
فضيحة ج��دي��دة ،فاملشتري ه��و وزي���ر ال��ث��روات
الطبيعية ف��ي حكومة اإلق��ل��ي��م ال��ك��ردي د.آش��ت��ي
هاورامي ،وإن هذا األخير كان له اتصال مباشر
مع الرئيس التنفيذي للشركة (هيلك إيدي) في
عملية الشراء .فضيحة ثالثة كشفت عنها املجلة
امل����ذك����ورة ت��ت��ع��ل��ق ب��ح��ص��ول ال��س��ف��ي��ر وال��خ��ب��ي��ر
األم��ي��رك��ي بيتر غالبريث على  %5م��ن ع��ائ��دات
الشركة نتيجة لعقودها النفطية في كردستان
العراق ،والتي حصلت عليها سنة  ،2004وذلك
أث���ن���اء ق��ي��ام غ��ال��ب��ري��ث ب��ت��ق��دي��م امل���ش���ورة ل��ل��ق��ادة
األكراد حول طريقة إعداد دستور العراق إضافة
إلى نسبة مماثلة لشخص نرويجي آخر باعها
إلى املليونير اليمني شاهر عبد الحق.
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ّ
ن��ع��ل��م أي���ض���ًا ،م���ن ه����ذه ال�����دراس�����ة ،أن غ��ال��ب��ري��ت
ُ
اس���ت���ب���ع���د م����ن ه������ذه ال���ش���رك���ة س���ن���ة  2008دون
أسباب واضحة ،فرفع قضية ضدها في املحاكم
البريطانية هو وشريكه اليمني ،فكسبا القضية
ون�����اال م��ب��ل��غ��ًا ض��خ��م��ًا ك��ت��ع��وي��ض��ات ي���ص���ل ،كما
ق�����درت ص��ح��ي��ف��ة «ن���ي���وي���ورك ت���اي���م���ز» ،إل����ى 115
مليون دوالر!
ّ
دخ��ل��ت ه����ذه ال��ص��ح��ي��ف��ة األم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى ال��خ��ط
وأثارت تفاصيل هذه الفضيحة في مقال ّ
مفصل
بتاريخ  ،2009/11/12تحت ع��ن��وان« :مستشار
أم��ي��رك��ي ل���دى األك������راد ،ب��ي��ت��ر غ��ال��ب��ري��ث ،يحصد
أرباحًا نفطية».
وع����ن����ده����ا خ������رج غ���ال���ب���ري���ث ع����ن ص���م���ت���ه وك��ت��ب
ً
ع��ل��ى م��وق��ع��ه ع��ل��ى االن��ت��رن��ت م���ق���اال ب��ع��ن��وان «ال

هل لدالل الشركة التركية
عالقة بالطور الجديد الذي
دخلته العالقات بين تركيا
واإلقليم؟
ت���ن���اق���ض» ،أك�����د ف���ي���ه ع�����دم وج������ود ت���ن���اق���ض ب�ين
قيامه بعمله كمستشار للقيادة الكردية مقابل
أم����وال تدفعها ال��ش��رك��ة ال��ن��روي��ج��ي��ة وب�ي�ن كونه
مستشارًا ووسيطًا لتك الشركة نفسها .وأضاف
أنه قدم النصائح إلى القيادات الكردية ً
بناء على
ط��ل��ب��ات��ه��ا ،ول��ك��ن��ه ل��م «ي���ش���ارك» ف��ي امل��ف��اوض��ات،
ول��م يكن في الغرفة التي تمت بها املفاوضات!
ّ
بل «كان في الغرفة املجاورة»! يبدو أن غالبريث
ّ
يعول كثيرًا على ج��دار سمكه سنتيمترات عدة
تفصله ع��ن غ��رف��ة طبخ دس��ت��ور ل��ل��ع��راق املحتل
إلثبات براءته من تعاطي الرشوة والتدخل في
أسمى وثيقة في حياة الدول أي الدستور.
حكومة اإلقليم ردت ب��دوره��ا ،بعد ش��ي��وع هذه

الفضيحة ،بتجميد أعمال الشركة النرويجية،
وت��ك��ل��ي��ف ش���رك���ة ت��رك��ي��ة ه���ي «ج��ن��ي��ل إن��ي��رج��ي»
للقيام بأعمالها ،لكن العقوبة الكردية لم تستمر
ً
ط���وي�ل�ا ف��س��رع��ان م���ا ت���م ال��ت��راج��ع ع��ن��ه��ا وس��م��ح
ل��ل��ش��رك��ة ال��ن��روي��ج��ي��ة ب��ال��ع��ودة إل���ى ن��ش��اط��ات��ه��ا
ف��ع��ادت قيمة أسمها إل��ى ال��ص��ع��ود بعد هبوط
ّ
ح��اد إث��ر الفضيحة والتجميد .ويبدو أن قيادة
اإلق��ل��ي��م ت��راج��ع��ت ع���ن ق���راره���ا م��ع��اق��ب��ة ال��ش��رك��ة
ال��ن��روي��ج��ي��ة ك���ي ال ت��خ��ي��ف ال��ش��رك��ات األج��ن��ب��ي��ة
األخرى العاملة في اإلقليم.
ب���ال���ع���ودة إل����ى دور ال���وزي���ر ال���ك���ردي ه���اورام���ي،
تكشف الدراسة الجديدة عن أنه هو الذي اشترى
األسهم من الشركة النرويجية ثم قام ببيع هذه
األسهم باالتفاق مع الشركة ذاتها إل��ى الشركة
التركية املدللة في اإلقليم «جينيل إنيرجي».
ّ
ي�ل�اح���ظ األم���ي���ر ف���ي دراس���ت���ه أي���ض���ًا ،أن ال���وزي���ر
الكردي أنكر في البداية وجود أي عمل مخالف
أو خاطئ في صفقة األسهم هذه! وقال في بيانه
إنه قام بترتيب مساعدة للشركتني ألن ظروفهما
املالية غير جيدة بسبب إي��ق��اف تصدير النفط
من قبل الحكومة املركزية! و«أن سبب املساعدة
ّ
للشركتني ك���ان واض��ح��ًا وم��ن��ط��ق��ي��ًا ،إذ إن فشل
ه��ات�ين الشركتني يعني فشل السياسة العامة
لحكومة اإلقليم» .يتساءل الباحث هنا« :األم��ر
ال��ذي ال أفهمه هو كيف تكون ظ��روف الشركتني
املالية غير جيدة وهما يملكان حقلني نفطيني
منتجني ف��ي ك��ردس��ت��ان! سيما جينيل إنيرجي
حيث تملك أحد أفضل الحقول العراقية ،وأفضل
ال��ح��ق��ول ع��امل��ي��ًا م���ن ح��ي��ث ال��ن��وع��ي��ة ،وق�����دم لها
«ه���دي���ة» ك��ح��ق��ل م��ك��ت��ش��ف ك��ام��ل وه���و ح��ق��ل طق
طق .وكانت قد استحوذت سنة  2009على %25
من إج��ازة حقل ط��اوك��ى ،و %25من إج��ازة حقل
ميران ،و %40من إجازة دهوك وبيربحر ،و%20
ّ
من إجازة جياسورك! إذ إن هذه الشركة التركية
كانت وال تزال تتقدم في إقليم كردستان لسبب
ً
أو آلخ���ر!» .وربما ستكشف لنا األي��ام مستقبال
عن هذا السبب أو السر الكبير الذي يجعل هذه

