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كانوا على عالقة وثيقة مع طهران ،التي كانت
آنذاك على عالقات جيدة مع الدوحة .عام 2010
نظمت الدوحة مؤتمرًا جمع الرئيس السوداني
وزعيم كبرى الحركات الدارفورية (حركة العدل
وامل � �س � ��اواة) ،ال��دك �ت��ور خ�ل�ي��ل اب ��راه �ي ��م ،ك��ان��ت
نتيجته اتفاقًا سودانيًا ج��دي�دًا .ك��ان التقارب
ال �ق �ط��ري ال��وث �ي��ق م��ن دم �ش��ق ف��ي ف �ت��رة  2007ــ

ال�ش��رك��ة ال�ت��رك�ي��ة م��دل�ل��ة ك��ل ه��ذا ال ��دالل وه��ل له
عالقة بالطور الجديد الذي دخلته العالقات بني
تركيا واإلقليم وال��ذي بلغ درج��ة غير مسبوقة
م��ن التبني واالح�ت�ض��ان ال��ذي يكاد يبلغ درج��ة
التحالف املصيري بني حكومة أردوغان واإلقليم
الكردي!
ي�ن��اق��ش ال�ب��اح��ث األم �ي��ر رأي ��ًا ورد ض�م��ن مقالة
للباحث الكردي شوان زالل ويصفه بأنه أفضل
ت �ع �ق �ي��ب ص � ��در ح � ��ول امل� ��وض� ��وع ت �ح ��ت ع �ن ��وان
«فضيحة ب�ي��ع أس�ه��م «دي أن أو» إل��ى الشركة
التركية «جينيل إنيرجي» ودور الوزير الكردي
هاورامي في املسألة» .وفيها يشرح شوان زالل
املوضوع بصورة محايدة ،ثم يصل إلى نتيجة
ّ
مفادها أن «ه��ذه الفضيحة تبينّ الطريقة غير
الشفافة التي تعمل بها حكومة إقليم كردستان
في معالجتها ألمورها املالية ،وكيفية التصرف
ّ
ب ��امل ��ال ال � �ع ��ام .إن ال ��وزي ��ر امل �ع �ن��ي ـ� �ـ ه ��ورام ��ي ـ�ـ
وغ�ي��ره م��ن مسؤولي الحكومة ق��د ي�ك��ون تحرك
ضمن نطاق االحتيال والفساد املالي أو العمل
بطريقة غير ك�ف��وءة أو بطريقة س��اذج��ة ،ولكن
النتيجة ه��ي إح��راج إلقليم ك��ردس�ت��ان .ف��إن كان
كل ما تقوله حكومة اإلقليم صحيحًا ،واملسألة
هي فقط لجمع أم��وال لشركة (دي أن أو )DNO
لتقوم بأعمالها ،فالسؤال الذي يطرح نفسه هو:
مل��اذا ل��م يعلن األم��ر ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،وم��ن أعطى
التخويل إلدارة الصفقة بهذه الطريقة ،إذ األمر
في كل األحوال هو التعامل باألموال العامة».
تتطرق ال��دراس��ة ،أيضًا ،إل��ى دور محمد سيبل،
رئيس شركة «جينيل إنيرجي» التركية فتصفه
بأنه رج��ل محظوظ ج �دًا! إن كنا نؤمن بالحظ!
فلقد أعطي له حقل جاهز ألفضل نفط في العالم
لاّ
س�ن��ة  ،2004وه��و ل��م ي�ك��ن ي �ع��رف ع��ن ال�ن�ف��ط إ
على مقدار البنزين املوجود في خ��زان سيارته.
ثم قام الوزير هاورامي بنفسه بشراء أسهم من
شركة «دي أن أو» ُإلعطائها إل��ى شركته طبعًا
ل �ق��اء ق�ي�م�ت�ه��ا .ث��م أدخ � ��ل ب�ح�ص��ة  %25بجميع
ع �ق ��ود «دي أن أو» ف ��ي ك ��ردس� �ت ��ان ف ��ي ،2009

 2010ن��وع��ًا م��ن رأس ح��رب��ة دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة مع
ّ
أردوغان أنقرة وباريس ساركوزي من أجل فك
التحالف السوري ــ اإليراني .عام  2010فتحت
ح��رك��ة ط��ال�ب��ان األف�غ��ان�ي��ة مكتبًا ف��ي ال��دوح��ة،
ات �ض��ح الح �ق��ًا أن مهمته ع�ب��ر ال�ق�ن��اة القطرية
ان� �ت ��اج ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ال �ح��رك��ة وواش� �ن� �ط ��ن ف��ي
مرحلة أفغانستان ما بعد الخروج العسكري
األم� �ي ��رك ��ي ،ال� � ��ذي ت ��أم ��ل واش� �ن� �ط ��ن م ��ن خ�ل�ال
تلك امل�ح��ادث��ات أن ال ي�ك��ون على ط��راز م��ا بعد
الخروج السوفياتي عام 1989من بالد األفغان،
وال على نتائج خروجها من ع��راق ما بعد 31
كانون األول .2011
ف��ي ف �ت��رة  2011ـ �ـ  ،2013أخ ��ذ ال � ��دور ال�ق�ط��ري
االق �ل �ي �م ��ي أب � �ع� ��ادًا أك � �ب� ��ر :دور رأس ال �ح��رب��ة
االق �ل �ي �م �ي��ة ل��واش �ن �ط��ن ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ت��رك �ي��ا،
وبوصف أنقرة والدوحة هما الرعاة للتنظيم
ال �ع��امل��ي ل�ل�إخ ��وان امل �س �ل �م�ين ،م��ن أج ��ل تنظيم
وهندسة التغييرات الداخلية العربية بعدمت
فوجئ البيت األبيض بانفجار البنية الداخلية
ً
ابتداء من تونس.
العربية للكثير من األنظمة،
نجح هذا في القاهرة وطرابلس الغرب وتونس
وصنعاء (في األخيرة بمشاركة الرياض التي ال
يمكن القفز فوقها في الشؤون اليمنية) وفشل
في دمشق بسبب تحول األرض السورية إلى
م�ي��دان ل�ص��راع أم�ي��رك��ي ـ�ـ ت��رك��ي ـ�ـ خليجي ضد
موسكو وطهران ودول «البريكس».
اآلن ،ه�ن��اك س ��ؤال ل��م ي�ط��رح ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه��ذا
في عوالم الفكر والسياسة العربيتني :ما هي
أسباب نفخ هذا البالون الذي اسمه دولة قطر؟
ث ��م :م��ا ه��ي ال��وظ�ي�ف��ة م��ن وراء ذل ��ك؟ ب�ع��د ه��ذا
وذاك :م��ا ه��ي اآلل �ي��ات وال �ع��وام��ل ،غير العامل
األميركي ،التي جعلت دولة صغيرة ،ولو كانت
تملك الكثير م��ن امل ��ال ،ت�ق��وم ب ��أدوار ه��ي أكبر
من حجمها بكثير .من الواضح أنها مربوطة
ب�خ�ي��ط أم �ي��رك��ي ،ف��ي زم ��ن ك��ان��ت ت �ج��ارب عبد
الناصر وامللك فيصل بن عبد العزيز وص��دام
حسني (واآلن إي��ران الخامنئي) تعطي دالالت
واضحة على أنه ممنوع أميركيًا انشاء أدوار
اقليمية مستقلة لدول املنطقة؟
* كاتب سوري

ُ
إضافة إلى ذل��ك ،أدخ��ل بحصص بحقول ميران
وج �ي ��اس ��ورخ ف ��ي س �ن��ة  !!2009ي�خ�ل��ص األم �ي��ر
ّ
مستنتجًا« :ل ��و أن ه ��ذه األم� ��ور ك��ان��ت ق��د تمت
خالل السنتني املاضيتني ،لكان الوضع مفهومًا،
ّ
حيث إن شركات «سيبيل» في تركيا تقع ضمن
تجمع صناعي مالي كبير له تأثير في القيادات
ّ
السياسية واالقتصادية التركية .إن هذه الشركة
تعتبر ال�لاع��ب األس��اس ف��ي تمويل وم��د أنبوب
ت�ص��دي��ر خ��اص لنفط اإلق�ل�ي��م ع�ب��ر ت��رك�ي��ا ،وه��و
قيد اإلنشاء اآلن .وكل ما تريده حكومة اإلقليم
حاليًا ه��و تسلم أكبر مبلغ ممكن م��ن امليزانية
االتحادية لسنة  2013بغض النظر عما إذا كان
ذلك استحقاقهم القانوني أم ال ،إذ إنه في سنة
 2014سيكون لديهم خ��ط تصدير خ��اص بهم،
وسيكون لهذه الشركة ورئيسها دور رئيسي في
تنفيذ هذه الخطة ،ولذا فإن من الواجب االهتمام
بمصالحه ألن مصالحه تخدم مصالح اإلقليم!».
ويختم األمير هذا املحور بالتساؤل املثير التالي
«هل هذه األسهم ــ التي اشترتها حكومة اإلقليم
الكردي من الشركة النرويجية ملصلحة الشركة
التركية ـ�ـ مسجلة ف��ي م�ي��زان�ي��ات اإلق�ل�ي��م ،كذلك
ً
ه��ل قيمة وع��وائ��د ه��ذه األس �ه��م ،تسمى أص��وال
وع� ��وائ� ��د ن �ف �ط �ي��ة ي �ج��ب اح �ت �س��اب �ه��ا ف ��ي ح�ص��ة
اإلقليم من امليزانية االتحادية؟» .ويبدو واضحًا
أن ه��ذا التساؤل سيبقى دون إجابة خصوصًا
ب �ع��د ت �ص��اع��د ال� �ت ��وت ��ر وت �ع �ق��د ال� �خ�ل�اف ��ات ب�ين
ب�غ��داد واإلق�ل�ي��م ال�ك��ردي الطامح ب�ق��وة لتحقيق
استقالله االق�ت�ص��ادي وتمتعه ب�ث��روات��ه إضافة
إل��ى م��ا يجنيه م��ن حصة كبيرة تبلغ  %17من
امليزانية االتحادية التي فاقت  118مليار دوالر
في  ،2013ال لشيء إال ألنه ال يزال يعترف شكليًا
بكونه ج��زءًا من الدولة العراقية االتحادية! أما
ال�غ��ري��ب ب��ل وال�ع�ج�ي��ب ف��ي ك��ل ه ��ذا ف�ه��و صمت
الحكومة العراقية االتحادية صمتًا مطبقًا وعدم
اهتمامها البتة بهذه الفضيحة وك��أن ما حدث
قد حدث على سطح كوكب املريخ وليس العراق!
* كاتب عراقي

هاغل ...بائع السالح
وموجه الرسائل
ّ

محمد العبد اهلل *

ل��م يخالف وزي��ر ال��دف��اع األم�ي��رك��ي ت�ش��اك هاغل
خطة العمل ال��رئ��اس�ي��ة ،كما افتتح سيد البيت
األب� �ي ��ض ج ��والت ��ه ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ب� ��دء والي �ت��ه
ال �ث��ان �ي��ة ،ب ��زي ��ارة ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي .ح��رص
سيد البنتاغون على االن�ط�لاق من ذات النقطة
ف��ي انتهاج امل�س��ار امل��رس��وم للحركة السياسية
وال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة ب��ات�ج��اه «ال��والي��ة
األم �ي��رك �ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة /ال�ث�ك�ن��ة» األك �ث��ر ح�ظ��وة
ف ��ي االم � �ت � �ي� ��ازات وال � �ن � �ف ��وذ ،ل �ك��ون �ه��ا االم � �ت ��داد
الطبيعي والشريك األصيل ال��ذي يقوم بتنفيذ
ال��دور امل�ن��وط ب��ه ،واملتطابق ،م��ع أس��س وج��وده
املصطنع في املنطقة واإلقليم ،لتنفيذ السياسة
اإلم�ب��ري��ال�ي��ة /ال�ت��وس�ع�ي��ة .اف�ت�ت��ح ه��اغ��ل زي��ارت��ه
«الحميمية وامل�م�ت�ع��ة» ـ �ـ ك�م��ا وص�ف�ه��ا ـ �ـ بجولة
في متحف املحرقة في القدس املحتلة .وفي ذلك
رسالة معلنة وصارخة لكل من حاول التشكيك
واالت� �ه ��ام ل�ل�م��رش��ح ال �س��اب��ق وال ��وزي ��ر ال �ح��ال��ي،
بمواقفه النقدية للوبي اليهودي /الصهيوني
بالواليات املتحدة ،وبالتالي للكيان ،والذي اتهم
بالالسامية في صحيفة «وول ستريت جورنال».
ه ��و «ص ��اح ��ب امل� ��واق� ��ف ال ��واق� �ع� �ي ��ة» ف ��ي م �ج��ال

ستعمل الطائرات الحديثة
على جعل أراضي إيران في
«مدى قريب»
السياسة الخارجية ،الذي اتهم باعطاء معاملة
مفضلة لـ«االرهابيني» ،على ّ
حد قول الصحيفة.
بعرض
مهدت الصحافة األميركية قبل الزيارة
ٍ
لنوعية األس�ل�ح��ة امل�ت�ط��ورة امل�ق��دم��ة ،ث��م كشفت
مع صحافة الكيان ،عما سيصار إلى «شرائه»
ب ��أم ��وال امل� �س ��اع ��دات األم �ي��رك �ي��ة! وم� ��ع وص��ول��ه
مل�ح�ط�ت��ه األول � ��ى ف��ي ج��ول �ت��ه ع �ل��ى امل �ن �ط �ق��ة ،ب��دأ
ُ
أدوات ال�ق�ت��ل ،بتوجيه رس��ال�ت��ه األكثر
«م� � َ�روج»
ً
ب�لاغ��ة ودالل � ��ة ووض ��وح ��ًا إلي � ��ران ،ك�م��ا ج ��اء في
أح��ادي �ث��ه ال �ص �ح��اف �ي��ة ال �ت��ي ن �ق��ل ب�ع�ض��ًا م�ن�ه��ا،
مراسل «بلومبرغ» غوبل راتنس( ،سئل هاغل:
ه ��ل ت �س �ت �خ��دم ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ص �ف �ق��ة ب�ي��ع
ال�س�لاح ه��ذه ك��ي تشير إل��ى إي ��ران ،ب��أن الهجوم
العسكري يوجد على الطاولة ،فأجاب :ال أعتقد
أن ثمة شكًا ف��ي أن ه��ذه إش ��ارة واض�ح��ة أخ��رى
إلي � ��ران) .وه ��و م��ا ك�ش�ف��ت ع�ن��ه ن��وع�ي��ة األس�ل�ح��ة
الجديدة التي سيقدمها للكيان العدو /الثكنة.
وإذا كانت أدوات ال�ح��ربّ ،
وعدتها ،تتكدس في
ال �ع ��روض امل �ط��روح��ة ع �ل��ى ال��زب��ائ��ن ،املتضمنة
أن��واع��ًا م�ت�ط��ورة م��ن ط��ائ��رات ال�ش�ح��ن الضخمة
« »22 -Vال�ب��اه�ظ��ة ال�ك�ل�ف��ة ،وال �ت��ي تقلع وتهبط
كاملروحيات ،وذات «كفاءة اسثنائية ال مثيل لها
ف��ي تخليص ط�ي��اري��ن م�ه�ج��وري��ن ف��ي ص�ح��ارى
إيران وتحميل قوات خاصة لعمليات في أماكن
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نائية ،كما يقول أمير أورن في صحيفة هآرتس
( )04 /21وس �ي �ك��ون ج �ي��ش ال� �ع ��دو ه ��و األول
ف��ي ال �ع��ال��م ال ��ذي س�ي�ح�ص��ل ع�ل��ى ه ��ذه ال�ط��ائ��رة
خ��ارج الواليات املتحدة .باإلضافة إلى طائرات
تزويد بالوقود في الجو « »135-KCالضرورية
لعمليات بعيدة املدى ،مع أجهزة رادار متطورة
ج� �دًا ل �ط��ائ��رات «اف  »15و«اف  ،»16م��ع أن ��واع
حديثة من الذخائر والقذائف والصواريخ .فإن
كل تلك األسلحة ،تأتي من أجل أن تبقى حكومة
العدو محتفظة بتفوقها النوعي ،ومراضاتها ،ــ
عدم اعتراضها ــ على صفقات التسليح الضخمة
لكل من السعودية واإلمارات ،التي تقارب سبعة
مليارات من الدوالرات ،تحتاج لها وزارة الدفاع،
بعد التخفيضات الكبرى التي ّ
تقدر بـ 46بليون
دوالر ع �ل��ى م �ي��زان �ي �ت �ه��ا ،ن�ت�ي�ج��ة االق �ت �ط��اع��ات
الهائلة في املوازنة الفيديرالية التي بدأ العمل
ب�ه��ا ،ب�ع��د ت��وق�ي��ع ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي للمرسوم
القاضي بتنفيذ تلك االقتطاعات ،في أوائل شهر
مارس /آذار املنصرم.
ل��م ي�ن� َ�س وزي��ر ال��دف��اع األم�ي��رك��ي ووزي ��ر الحرب
ال �ص �ه �ي��ون��ي ورئ� �ي ��س ح �ك��وم��ة ال � �ع ��دو ،ف ��ي ك��ل
أح��ادي �ث �ه��م ال �ص �ح��اف �ي��ة ،أن ي ��ؤك ��دوا أن زي ��ادة
كميات املعدات الحديثة ،تهدف لـ«ضمان التفوق
الجوي في املستقبل والسماح لسالحها الجوي
ب��إم �ك��ان��ات ب �ع �ي��دة امل � ��دى» .وه �ن��ا ت �ب��رز أراض ��ي
إي��ران ف��ي أف��ق «بعيد امل��دى» ستعمل الطائرات
ال�ح��دي�ث��ة ع�ل��ى جعله ف��ي م��دى ق��ري��ب! ل�ق��د أع��اد
ه��اغ��ل امل�س�ك��ون ـ �ـ ك�م��ا رئ�ي�س��ه ـ�ـ ب��ال�خ��وف ال��دائ��م
على أمن الكيان ،التذكير بالشراكة املتينة التي
تربط املركز بالطرف داخل «املكون الواحد» (إن
صفقة السالح الجديدة تثبت أن الشراكة األمنية
ب�ي�ن «إس ��رائ� �ي ��ل» وأم �ي ��رك ��ا أق � ��وى م ��ن أي وق��ت
مضى) مشددًا ــ كما رئيسه أيضًا ــ على «التزام
ال��والي��ات املتحدة بأمن «إس��رائ�ي��ل»» .ه��ذا األمن
وت �ل��ك ال �ش��راك��ة ،ي�ض�ع�ه�م��ا ه��اغ��ل ف��ي منظومة
ع�لاق��ات تعكس الطبيعة الحقيقية للمصالح
االس�ت�ع�م��اري��ة /ال�ع��دوان�ي��ة ال�ت��ي ت�ح��رص عليها
الواليات املتحدة و«واليتها الخارجية» باملنطقة
واإلق�ل�ي��م (دول �ت��ان��ا ت�ت�ش��ارك��ان ال�ق�ي��م وامل�ص��ال��ح
املتشابهة وبينها ش��رق أوس��ط ه��ادئ) ،مشيرًا
إلى «أنه على الدوام حمل التقدير للدولة العبرية
وملواطنيها» ،مضيفًا :إسرائيل هي قدوة للعالم،
والعالقات بني الدولتني ال تقاس فقط بالعالقات
العسكرية ،وإنما أيضًا بالقيم املشتركة واحترام
اآلخرين ،وهذا أساس العالقات.
إن ك �ل �م��ات ه��اغ��ل ع ��ن ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وح �ق��وق
اإلن� �س ��ان ،أث �ن��اء زي��ارت��ه ال�خ��اط�ف��ة ل �ل �ق��اه��رة ،لن
تحجب آث��ار ج��ول��ة التهديد املعلنة ،س��واء بما
حملته رسائله املكتوبة باإلمالءات والوعيد ،أو
رزم��ة معداته القاتلة من الصواريخ والطائرات
وال� �ق ��ذائ ��ف ل �ش �ع��وب ودول امل �ن �ط �ق��ة ف ��ي إي� ��ران
ً
وسوريا وفلسطني ولبنان ،والتي ستكون عامال
إضافيًا جديدًا في دفع «الشرق األوسط» على يد
جيش العدو الصهيوني ،وال�غ��زاة الجدد ،نحو
املزيد من الحروب والدمار والفوضى.
* كاتب فلسطيني

كلمات هاغل عن الديموقراطية لن تحجب آثار جولة التهديد املعلنة (أ ف ب)

