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ـطر تبعث برسائل لتحوالت جدية
وزير الخارجية القطري خالد بن محمد
ال �ع �ط �ي��ة .ال ��وزي ��ر ال� ��ذي ت��رب �ط��ه ب�س��وري��ا
عالقة مصاهرة ،كان قد بدأ حياته طيارًا
ً
مقاتال ،ثم انتقل الى السياسة واالعمال
وامل �ح��ام��اة .أدرك ،اذًا ،م��ن خ�ل�ال خبرته
ان ال �ط��ري��ق ص ��وب ط �ه��ران ب ��ات ال��زام�ي��ًا
َّ
وملحًا  .كيف ال يدرك ذلك ،واالخبار كان
ّ
تصل ال��ى ال��دوح��ة ،منذ فترة ،عن توجه
جدي لضرب الدور القطري ّ
سعودي ّ
ودك
ما بقي من حصون لالخوان املسلمني.
ل��م ت�ق�ط��ع ط �ه��ران ع�لاق��ات�ه��ا ب�ق�ط��ر طيلة
بعثت
االزم� ��ة ال �س��وري��ة .غ�ض�ب��ت م � ��رارًاَّ .
ب��رس��ائ��ل ن �ص��ح أك �ث ��ر م ��ن م � ��رة .ح� ��ذرت
ّ
ّ
ح�ين ب��دأ ال�س�لاح وامل�س��ل�ح��ون يتخطون
ّ
الخطوط الحمراء .لم تغير قطر موقفها:
«ال بد من اسقاط االسد بالقوة واملال».
ال �ط �م��وح م� �ب � ّ�رر .ل �ك��ن األدوار م��رس��وم��ة
ب ��دق ��ة .ت��رك��ت ال ��ري ��اض ط �م��وح ال��دوح��ة
يصل ال��ى م��داهّ .
شجعت .دع�م� ّ�ت .أوح��ت
بأنها السند والظهر .ما ان ترنح ال��دور
القطري ف��ي فرنسا ،بسبب االره ��اب في
مالي االفريقية ،حتى اخ��ذت السعودية
م �ك ��ان �ه ��ا ف� ��ي ق� �ل ��ب ال ��رئ � �ي ��س ف ��ران� �س ��وا
ه � ��والن � ��د .م� ��ا ان ت� ��زع� ��زع دور ق �ط ��ر ف��ي
مصر بعد اس�ق��اط االخ ��وان ،حتى كانت
السعودية هناك تغدق املال والدعم على
عهد الفريق عبد الفتاح السيسي .بعثت
ال��دوح��ة ب�ج� ّ�س ن�ب��ض اول ��ي ال��ى دم�ش��ق.
بعثت بآخر الى طهران .لم تلق ترحيبًا.
امل�ط�ل��وب منها أك�ب��ر م��ن م�ج��رد اج ��راءات
بعيدة عن االضواء.
ج��اءت ض��رب�ت��ان م��ن ال�س�ع��ودي��ة .أولهما
س � �ح� ��ب س � � �ف� � ��راء امل � �م � �ل � �ك� ��ة واالم � � � � � � ��ارات
والبحرين من ال��دوح��ة ،وثانيهما وضع
االخ ��وان املسلمني على الئ�ح��ة االره ��اب.
ّ
تولت صحافة البلدين استكمال املشهد
في أسوا مرحلة من العالقات.

ّ
تحوالت قطر

اي � � ��ران ت �ن �ت �ظ��ر .االس� � ��د ي �ن �ت �ظ��ر .االول � ��ى
مشهورة بدبلوماسيتها وط��ول النفس.
والثاني يضيف الى طول النفس خيارًا
عسكريًا بدأ يقلب جزءًا كبيرًا من املعادلة
ع�ل��ى االرض .ذه��ب ال��وزي��ر ال�ق�ط��ري ال��ى
اي��ران عارضًا صفقة كاملة .الصفقة قيد
ّ
متشددًا
ال��درس .ال ي��زال املوقف القطري

معاملة ج�ي��دة ،وان�ه��ن نزعن صلبانهن
بإرادتهن« ،ألنو املكان يلي كنا فيه مش
مناسب».
ب � � ��دوره ،اك� ��د اب ��راه� �ي ��م أن أي «م��رت �ك��ب
لجرائم لم يفرج عنه في هذه العملية».
ّ
قبل أي��ام ،أك��دت مصادر الخاطفني أنهم
ن �ق �ل��وا ال ��راه �ب ��ات م ��ن ي �ب ��رود إل ��ى رأس
العني القريبة .بعد ذل��ك ،نقلن إلى بلدة
رنكوس القريبة من الحدود اللبنانية،
إلى فليطا.
ومنها ُ
ال � �خ � �ب� ��ر امل � � � �س� � � � ّ�رب ُوض� � � � ��ع ف� � ��ي س� �ي ��اق
إب� �ع ��اده ��ن ع ��ن خ �ط��ر ال �ق �ص��ف ،ل �ك��ن ل��م
ّ
ي �ل �ب��ث أن ت �ب� نّّي� أن ن�ق�ل�ه��ن ك� ��ان ي�ج��ري
ع �ل��ى إي� �ق ��اع امل� �ف ��اوض ��ات ال� �ه ��ادف ��ة إل��ى
ّ
إط�ل�اق س��راح�ه��ن .ونقلت املعلومات أن
ال �ق �ط��ري�ين دخ �ل ��وا ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر على
خط املفاوضات مع الخاطفني .وكشفت
امل � �ص ��ادر ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن امل �ف��اوض��ات
أجراها عن جانب الخاطفني «أب��و عزام
ً
السوري» ،ممثال أمير «جبهة النصرة»
ف� ��ي ال� �ق� �ل� �م ��ون امل� � �ع � ��روف ب� � �ـ«أب � ��و م��ال��ك
ّ
التلة» .وعلى رغ��م إع�لان كتيبة «أح��رار
ال �ق �ل �م��ون» م �س��ؤول �ي�ت �ه��ا ع ��ن اخ �ت �ط��اف
ال��راه�ب��ات ،إال أنهن ك��ن محتجزات لدى
«النصرة» التي تؤكد امل�ص��ادر وقوفها
خلف اختطافهن .كذلك ذك��رت املصادر
ّأن امل � �ف ��اوض �ي�ن ت � ّ
�وص � �ل ��وا إل � ��ى ات� �ف ��اق

ً
ح �ي��ال االس � ��د .ل�ك��ن ك��ل ش ��يء ب ��ات ق��اب�لا
للبحث .املساهمة املالية واملعنوية في
اط�ل��اق س� ��راح ال ��راه �ب��ات ع �ن��وان ظ��اه��ر.
ال �ع �ن ��اوي ��ن االخ � � ��رى ك �ث �ي ��رة ،ل �ك �ن �ه��ا ف��ي
الكواليس .ظهر بعضها مؤخرًا في وقف
ال��دع��م ع��ن م�ج�م��وع��ات م�ق��ات�ل��ة .سيظهر
الباقي الحقًا.

الدبلوماسية اليران واالرض لألسد

س �م �ع��ت م �ن� ّ�س �ق��ة ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة
ل�لات�ح��اد االوروب� ��ي ك��اث��ري��ن اش �ت��ون ،في
ط �ه��ران أم ��س ،م��ا سمعه قبلها نظيرها
البلجيكي .محاربة االرهاب أولوية .ال بد
من حل سياسي في سوريا وفق االسس
س��ن ن��واي��ا في
اآلن �ف��ة ال��ذك��ر .ال ب��د م��ن ح� َ
امل�ل��ف ال �ن��ووي .ال�ب��اق��ي ُي �ن��اق��ش .ك��ان رد
اش � �ت ��ون أك� �ث ��ر م ��ن م �ش �ج��ع .ق ��ال ��ت ان �ه��ا
ت�ح�م��ل رس��ال��ة ح�س��ن ن��واي��ا م��ن  28ب�ل�دًا
اوروب�ي��ًا .اك��دت ان عبور هذه املرحلة من
العالقات سيدفع في اتجاه قضايا أكثر
استراتيجية.
ت� ��درك ط �ه ��ران ح��اج��ة أوروب� � ��ا ل�ص�ف�ق��ات
اقتصادية .ال ب��أس .ليكن هذا املدخل اذًا
ورق ��ة مهمة ت �ل� ّ�وح ب�ه��ا اي ��ران ام ��ام ادارة
ب ��اراك اوب��ام��ا .ح�ف��اوة استقبال أش�ت��ون،
وقبلها ال��وزي��ر البلجيكي ،وقبلهما كل
امل �س��ؤول�ي�ن االوروب � �ي�ي��ن ت �ق��ري �ب��ًا ،مهمة
وم� �ق� �ص ��ودة .أع �ق �ب��ت ال� �ح� �ف ��اوة ،ح �ف��اوة
اخ � � � ��رى رص� ��دت � �ه� ��ا ام � �ي� ��رك� ��ا ل �ب �ن �ي��ام�ي�ن
نتنياهو املهجوس واملهووس بايران.

يبرود بالقوة او التفاوض
مفاوضات  1+5تتقدم .الجيش السوري،
ّ
يتقدم على االرض .يبرود
في موازاتها،
ب �ح �ك��م ال� �س ��اق� �ط ��ة إم� � ��ا ب ��ال� �ت� �ف ��اوض او
بالقتال .قرار أخذها اتخذ منذ فترة ،لكن
من دون ّ
تسرع .مناطق اخ��رى قد تسقط
وف��ي أم��اك��ن ح�س��اس��ة .ال ي��ري��د االس ��د ان
ت �ج ��ري ان �ت �خ��اب��ات ال ��رئ ��اس ��ة ف ��ي ت �م��وز
املقبل ،والتي سيعود بعدها رئيسًا ،من
دون ان تكون املدن الكبيرة في يده .حلب
بينها.
ف��ي امل�ف��اوض��ات يحصل ت�ب��ادل اتهامات
ب�ي�ن واش �ن �ط��ن وط � �ه� ��ران .ه� ��ذا ط�ب�ي�ع��ي.
أوب��ام��ا ف��ي حاجة لذلك الس�ك��ات اللوبي
ف � ��ي ال � �ك ��ون � �غ ��رس وط � �م� ��أن� ��ة اس� ��رائ � �ي� ��ل.

ابراهيم أكد أن
أي مرتكب لجرائم
لم يفرج عنه في
عملية التبادل

ع�ل��ى إط�ل�اق امل�خ�ط��وف��ات م�س��اء أول من
أم ��س ،ك��اش�ف��ة ع��ن س�ل��ة م�ط��ال��ب ق� ّ�دم�ه��ا
ال� �خ ��اط� �ف ��ون ،واف� � ��ق ال � �ط� ��رف امل� �ف ��اوض
على تلبيتها .وإض��اف��ة إل��ى مبلغ مالي
كبير ،ل��م ُي�ع��رف ق��دره ،دفعته الحكومة
ُّ
القطرية ،اتفق أيضًا على إطالق عشرات
ال �س �ج �ي �ن��ات وال �س �ج �ن��اء م ��ن ال �س �ج��ون
ال �س��وري��ة .وف �ي �م��ا ت� ��ردد أن ع ��دد ال��ذي��ن
اتفق على اإلفراج عنهم بلغ  153سجينًا
وسجينة ،علمت «األخبار» أن العدد أقل
من ذل��ك بكثير .كذلك كشفت املعلومات
ع ��ن م �ح��اول��ة امل� �ف ��اوض ع ��ن ال�خ��اط�ف�ين
ّ
تضمني مطلب يتعلق ب�م�س��ار امل�ع��ارك
الجارية في جبهة القلمون.
ت �ج��در اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن ب ��داي ��ة ع�م�ل�ي��ة
ال�ت�ف��اوض خ��اض�ه��ا رئ�ي��س ب�ع�ث��ة األم��م
املتحدة في سوريا مختار ملاني ،الذي
ت��واص��ل بشكل م�ب��اش��ر م��ع «أب��و ع��زام»

وط �ه��ران ف��ي ح��اج��ة ل��ه لتخفيف هجمة
املتشددين على املفاوضني  .قرار «مرونة
املصارع» ال��ذي اتخذه مرشد الثورة (او
قائدها حسب التوصيف االسلم ايرانيًا)
ال رجعة عنه اال اذا كان الضرر باملصالح
االي ��ران� �ي ��ة واض � �ح� ��ًا .ح �ت��ى اآلن ك�س�ب��ت
طهران اكثر مما توقعت عام .2005
سمع ال� ّ
�زوار االوروب�ي��ون ما يلي« :لدينا
ارادة جدية للتوصل ال��ى ات�ف��اق نهائي.
ال ب��د ،اذًا ،م��ن اح �ت��رام ال�س�ي��ادة وح�ق��وق
اي � � ��ران ك ��دول ��ة ع �ض��و ف ��ي ات �ف��اق �ي��ة م�ن��ع
انتشار االسلحة النووية في ما يتعلق
ب��ال �ت �خ �ص �ي��ب .ال ن � �ف� ��اوض م� ��ن م�ن�ط��ق
الضعف .العقوبات لم تقتل ايران ،وانما
زادتها اعتمادًا على نفسها».
ّ
ق��ال األوروب �ي��ون الدارة اوب��ام��ا« :خففوا
من التصعيد والتهديد إن اردت��م خيارًا
ت� �ف ��اوض� �ي ��ًا .ال ت� �ح ��رج ��وا امل� �ف ��اوض�ي�ن».
سمعوا م��ن امل�س��ؤول�ين االي��ران�ي�ين كالمًا
واض �ح ��ًا« :ال�ق�ن�ب�ل��ة ال ت �ف �ي��دن��ا .ه��ي ضد
ّ
عقيدتنا ،ال بل انها تشكل خطرًا علينا».
ايران تختبر الغرب واالطلسي يختبرها.
ه�ن��ا ل � ّ�ب ال �ت �ح��والت امل�ق�ب�ل��ة ف��ي املنطقة.
ل��و ن�ج��ح ال �ت �ف��اوض س�ي�غ� ّ�ي��ر ال�ك�ث�ي��ر من
ال �ث��واب��ت .ال�س�ع��ودي��ة ق�ل�ق��ة .قلقها م�ب��رر.
املسألة تتعلق بكل مستقبل دورها .باتت
اي ��ران رأس ح��رب��ة ف��ي م�ح��ارب��ة االره ��اب.
ك ��ان ال ب ��د ،اذًا ،م ��ن ان �ع �ط��اف��ة س�ع��ودي��ة
علنية وق��وي��ة قبيل وص ��ول اوب��ام��ا ال��ى
ال��ري��اض ف��ي ه��ذا الشهر  .ن�ش��رت الئحة
االرهاب.
امل�ف��اوض��ات االي��ران�ي��ة ــــ االوروب �ي��ة تشمل
غ��زة ومستقبل فلسطني .ي��درك الغربيون
ان ط�ه��ران ال ت�ف��اوض على م�ب��دأ املقاومة
وال ّ� �ت � �س� ��وي� ��ات ،ل� �ك ��ن االوروب � � �ي �ي ��ن ب� � ��دأوا
يدقون ناقوس الخطر االنساني في غزة.
ت �ح� ّ�دث��ت ع��ن خ�ط��ر ال �ح �ص��ار االس��رائ�ي�ل��ي
واغ�ل�اق امل�ع��اب��ر امل�ص��ري��ة .ق��ال��ت ان��ه ال بد
من دم��ج غ��زة باملفاوضات الفلسطينية ــــ
االسرائيلية .يستعد االوروب�ي��ون لتقديم
م��ا ي�س�م��ون��ه ب �ـ «ال �ح��زم��ة غ�ي��ر امل�س�ب��وق��ة»
للطرفني الفلسطيني واالس��رائ�ي�ل��ي .هذه
تفترض اتفاقهما.
ه��ل االم� ��ور ك�ل�ه��ا ت�س�م��ح الي� ��ران وحلفها
بالتفاؤل؟
أكيد ال.

الذي ّ
قدم نفسه مفاوضًا ّعن الخاطفني.
في تلك األثناء ،عرض ممث ّل الخاطفني،
ال � ��ذي ت ��ؤك ��د امل �ع �ل��وم��ات أن � ��ه امل �س��اع��د
الشخصي ألم�ي��ر «جبهة ال�ن�ص��رة» في
ال�ق�ل�م��ون ،ج�م�ل��ة م�ط��ال��ب م�ق��اب��ل إط�لاق
امل� �خ� �ط ��وف ��ات .وك �ش �ف��ت امل �ع �ل��وم��ات أن
مل��ان��ي اق� �ت ��رح ح�ي�ن�ه��ا ع �ل��ى ال�خ��اط�ف�ين
تسليم ال��راه�ب��ات ف��ي منطقة م�ح��اي��دة،
م�ق�ت��رح��ًا أن ي�ت��م ذل��ك ف��ي ل�ب�ن��ان .وعلى
ه��ذا األس� ��اس ،أب�ل��غ مل��ان��ي امل��دي��ر ال�ع��ام
لألمن العام عباس ابراهيم ،الذي وافق
على الفور .عقب تلك املرحلة ،طلب أبو
عزام لقاء ملاني شخصيًا ،إال أن األخير
ّ
مخول بلقائه .تال ذلك،
أبلغه بأنه غير
وص ��ول م��وف��د ق�ط��ري إل��ى ل�ب�ن��ان ،دخ��ل
عبر عرسال برفقة ضابط لبناني إلى
ي� �ب ��رود ،ح �ي��ث م �ك �ث��وا ث�ل�اث��ة أي� ��ام ق�ب��ل
ّ
امل �غ��ادرة .ع�ق��ب ذل��ك ال�ل�ق��اء ،أط��ل ال�ل��واء
اب ��راه� �ي ��م ع �ل��ى ق� �ن ��اة «ال� �ج ��دي ��د» ل�ي�ع��د
املشاهدين بقرب اإلف��راج عن الراهبات
امل �خ �ت �ط �ف��ات ،م��وق �ت��ًا ح �ص��ول ذل ��ك قبل
نهاية الشهرّ .مسار عملية التفاوض لم
ينته هنا ،لكنه أكمل على ه��ذا املنوال.
وق � ��ام ال ��وس� �ط ��اء ال �ق �ط ��ري ��ون ب �ج��والت
مكوكية ،بالتنسيق مع اللواء ابراهيم.
ٌ
ّ
شهر آخ��ر ،تكللت بعده املفاوضات
مر
بالنجاح.

م��اذا ل��و ق� ّ�رر مفاوضوها الغربيون طلب
اجراءات اضافية غير منصوص عنها في
م�ع��اه��دة م�ن��ع االن �ت �ش��ار .م��رون��ة امل�ص��ارع
ستتحول الى مصارعة بال مرونة.
م ��اذا ل��و ت �ب� نّّي� ان ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ف�ت�ي��ش عن
النووي تسمح لالطلسي بالتجسس على
االسلحة التقليدية؟ نقاط التقاطع قائمة
بني التقليدي والنووي.
م��اذا تفعل اي��ران بالقانون النافذ عندها

وزير الخارجية
القطري عرض على ايران
صفقة كاملة :كل شيء
قابال للبحث
بات ً
قلقت السعودية
من تحول ايران رأس
حربة في محاربة االرهاب
فنشرت الئحتها
ً
منذ عام  2005والقاضي ببناء  20مفاعال
ن��ووي��ًا ألغ��راض سلمية .ه��ذه تحتاج الى
تخصيب.
ماذا لو ّقررت السعودية ودول غربية نقل
اسلحة خطيرة الى سورية في سعي لقلب
املعادلة والوصول مجددًا الى دمشق؟
م ��اذا ل��و غ��ام��رت اس��رائ�ي��ل بعمل عسكري
لقلب املعادلة؟
األس � � �ئ � � �ل� � ��ة م � � �ط � � ��روح � � ��ة .ل� � �ك � ��ن االت � � �ح� � ��اد
االوروب��ي يبحث عن مخارج .طرح ال� ّ
�زوار
ً
االوروبيون ،مثال ،تشكيل مجموعة دولية
ل �ت��زوي��د اي� � ��ران ب �م��ا ت �ح �ت��اج��ه ف ��ي م�ج��ال
التخصيب .يعتقدون ان هذا يساعدها في
ّ
حاجتها ويبرر تخليها عن التخصيب .لم
ّ
توافق ايران بعد .هي لم تعلق انتاج املاء
الثقيل في مفاعل أراك رغ��م وقفها العمل

فيه .يخشى الغربيون ان ي��ؤدي ذل��ك الى
ان�ت��اج البلوتونيوم ال �ق��ادر على تصنيع
قنبلةّ .
شد الحبال مستمر.

ايران الى «جنيف »2
طرح الوزير البلجيكي ،ثم اشتون ،ان يتم
دم ��ج اي� ��ران م �ج��ددًا ف��ي «ج�ن�ي��ف  »2ح��ول
س��وري��ا .ط�ه��ران ك��ان��ت نقلت مفاوضاتها
م ��ن ج �ن �ي��ف ال � ��ى ف �ي �ي �ن��ا الس �ت �ي��ائ �ه��ا م��ن
امل��وق��ف الغربي حيالها ف��ي جنيف .طرح
ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة االي� ��ران� ��ي حسن
عبد اللهيان ام��ام وزي��ر خارجية اوروب��ي
التوسط لدى سوريا بالنسبة للمواضيع
االن �س��ان �ي��ة ع�ل��ى ان ت�ش�ك��ل ل�ج�ن��ة اي��ران�ي��ة
ــــ اوروب�ي��ة ــــ سورية .ق��ال االيرانيون إنهم
يساعدون الالجئني السوريني خصوصًا
في االردن ولبنان .جرى حديث عن دورهم
ودور حزب الله في املصالحات للتخفيف
م��ن ال �ح��روب .ج��رى بحث امكانية تعاون
ال � �ه �ل�ال االح � �م� ��ر ال � �س � ��وري م� ��ع ال �ص �ل �ي��ب
االحمر االوروبي.
ت��زام �ن��ت ه ��ذه ال �ت �ط��ورات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ب�ي�ن اي� ��ران واوروب� � ��ا ،م��ع ت�ع��زي��ز ال�ت�ق��ارب
االي� ��ران� ��ي ـ �ـ �ـ �ـ ال �ت ��رك ��ي .ح��اج��ة رج� ��ب طيب
اردوغ��ان حاليًا ال��ى ط�ه��ران ،وس��ط هجمة
ح�ل�ي�ف��ه ال �س��اب��ق وع� ��دوه ال �ح��ال��ي ال��داع�ي��ة
فتح الله غولن ،كبيرة .جرى حديث مؤخرًا
ع��ن ال �ت �ع��اون م��ع روس �ي��ا ل�ح�م��اي��ة ال�ت�ت��ار
في اوكرانيا .احتمال اجتماعات قطرية ــــ
تركية ــــ ايرانية ،وربما روسية ،ما عادت
مستبعدة.
كيف سيترجم ذلك في سوريا؟
االمور اوضح من السابق .وزير الخارجية
االي� ��ران� ��ي م �ح �م��د ج � ��واد ظ��ري��ف سيكثف
ال �ل �ق��اءات م��ع اش �ت��ون ح�ت��ى ت �م��وز امل�ق�ب��ل.
آن � ��ذاك ي �ك��ون زم ��ن االن �ت �خ��اب��ات ال�س��وري��ة
ق ��د ح� � ��ان .ت� �ك ��ون ص� � ��ورة اوك ��ران� �ي ��ا اك �ث��ر
ّ
وض��وح��ًا :إم��ا تتعقد فيتصلب فالديمير
ب��وت�ين ،او تتحلحل فيحني زم��ن صفقات
أوسع وأهم .اكد االوروبيون لطهران عدم
حماستهم للتصعيد مع بوتني ويميلون
ال��ى التسويات .ص��ورة الوضع العسكري
في سوريا تكون اتضحت.
ك��ل ش��يء يشير اذًا ال��ى ان االش�ه��ر املقبلة
ح��اس �م��ة وخ� �ط� �ي ��رة وواع � � � ��دة ب �ك �ث �ي��ر م��ن
االحتماالت.

الراهبات في مكان احتجازهن
في صورة تعود الى  10شباط
املاضي (أ ف ب)

