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إنها أهم معارك عيال زايد ضد قناة "الجزيرة”!
نظام المهداوي

مــن القــدرات الغريبــة والعجيبــة للثــورات المضــادة التــي تديرها الــدول القديمــة أو العميقة، 
أنهــا واكبــت ســريعًا كل تقنيــات التواصــل االجتماعــي، وهــي بالمناســبة بارعــة فــي مواكبــة 
كل التطــورات التقنيــة التــي تتعلــق بحمايــة عروشــها فقــط؛ فتجدهــا تســتعين بأحــدث 
أجهــزة التجســس والمراقبــة، وتوظــف ببراعــة المخبريــن والساســة واإلعالمييــن وجماعــات 
الضغــط فــي العواصــم الغربيــة، لكــن مــن أهــم ادواتهــا مــا يســمى باللجــان اإللكترونيــة، الذيــن 
يملــؤون المواقــع االجتماعيــة شــتمًا وقدحــًا وتشــكيكًا وتســبيحًا بحمــد الحاكــم، وكذلــك كتبــة 
ــات  ــى فضائي ــن عل ــاح م ــن للنب ــن جاهزي ــى مذيعي ــة إل ــة، إضاف ــة أو الصحفي ــر األمني التقاري

تتســلل إلــى غــرف نومنــا.
لكــن مــا مشــكلتهم مــع قنــاة “الجزيــرة” وهــم يملكــون هــذا األســطول الهائــل مــن اللجــان والكتــاب 
والفضائيــات والصحــف والسياســيين والميليشــيات؟ مــا الــذي جعلهــم يقاطعــون ويحاصــرون القطرييــن 

شــعبًا وحكومــة، وتكــون أولــى مطالبهــم إغــالق القنــاة التــي أكملــت عامهــا العشــرين؟
هــذا الســؤال المحــرم، كمــا أســئلة أخــرى دارت فــي مخيلــة بطــل روايــة جــورج أورويــل، “1984”، فــال 
حقيقــة فــي هــذا الكــون ســوى مــا يقولــه “األخ األكبــر”؛ محمــد بــن زايــد بالتحديــد، فمــا ابــن ســلمان 
إال تابــع، وأي قــول غيــر قــول ابــن زايــد هــو إرهــاب ودعــم لإلرهــاب واإلخــوان واإلســالميين. و”الجزيــرة” 

تتبــع هــذه الفئــة.
قســمت الســعودية ومصــر واإلمــارات الشــعب العربــي بيــن إخــوان أو ال إخــوان والمســألة ليســت 
كذلــك. ربطــوا أي معــارض لهــم باإلخــوان، حتــى اليســاري والليبرالــي والمســيحي أيضًــا. ولــم يطلقــوا 
علــى مــا فعلــوه إرهابًــا. وال شــك فــي أن هــذه “الجزيــرة” -اتفقــت معهــا ام اختلفــت- تفســد بعــض 

ــر”. ــى محرمــات “األخ األكب ــا إل ــر تطرقه ــل تحــرض رعيتهــم عب ــى األق ــة، أو عل طبيخهــم للمنطق
عشــرون ســنة مــن عمــر القنــاة الفضائيــة تكفــي بمــا ســاهمت فيــه مــن إشــعال الثــورات وإســقاط 
ــرة  ــا المدم ــي معركته ــق ف ــادة تضي ــورة المض ــا دروب الث ــم، بينم ــان حاله ــه لس ــا يقول ــذا م ــة، ه األنظم
ــذي  ــد ال ــن زاي ــد اب ــام محم ــات أم ــر العقب ــر، آخ ــة قط ــع دول ــرة”- م ــا -أي “الجزي ــة وكأنه ــورات العربي للث

ــة. ــه الصهين ــرب عنوان ــدا للع يدشــن تاريخــًا جدي
ــا متهمــة  ــورة التونســيين متأخــرة، إال أنه ــة ث ــردت مســاحات واســعة لتغطي ــرة” أف ورغــم أن “الجزي

بالتحريــض، وهــو شــرف لــم تنلــه ولــم تدعيــه، وكذلــك فعلــت مــع الثــورة المصريــة والســورية. ال تعتــرف 
ــة  ــل وقهــر وتعذيــب وإهان ــورات مــن قت ــا الث ــأي مــن األســباب التــي قامــت مــن أجله ــورة المضــادة ب الث
للكرامــة اإلنســانية علــى يــد رجــال األمــن وفســاد مستشــري وديكتاتوريــة وتوريــث حكــم لألبنــاء 

ــات وقضــاء فاســد مســيس وحكــم شــمولي مقيــت وفاشــل. ومصــادرة للحري
ال تــرى الدولــة العميقــة ســببًا لــكل الشــرور التــي أصابــت الرعيــة لــوال هــذه القنــاة التــي التــف حولهــا 
العــرب واختلفــوا عليهــا. ورغــم أن اللجــان اإللكترونيــة، ومنــذ انقــالب الجيــش المصــري علــى أول رئيــس 
منتخــب، ظلــت تــروج أن “الجزيــرة” ســاقطة وال يشــاهدها أحــد، ورغــم كل الفضائيــات التــي صــرف عليهــا 
ابــن زايــد المالييــن لتقــارع “الجزيــرة” ففشــلت، إال أنــه اكتشــف فــي نهايــة المطــاف أن ال حــل مــع هــذه 

القنــاة ســوى قصفهــا إذا اقتضــى األمــر كمــا اقتــرح قدوتــه “جــورج بــوش”.
وإن لــم يفعــل بــوش فــإن ابــن زايــد مضطــر ألن يفعــل كــي ينهــي حربــه ضــد ثــورات العــرب التــي 
ــا  ــورات ال صــوت له ــة. والث ــة والعرقي ــات والحــروب الطائفي ــاًل لالنقالب ــارات دعمــًا وتموي ــا الملي ــدد فيه ب
ســوى “الجزيــرة”، وهــي آخــر المســامير التــي تــدك طغيــان الــدول القديمــة والعميقــة بعــد أن طفحــت 

معتقالتهــم بالمعارضيــن.
ومــن مخــازي تاريــخ العــرب منــذ جاهليتهــم األولــى أنــه تولــى أمرهــم “ابــن زايــد” الــذي اســتطاع أن 
يهيمــن علــى قــرار أكبــر عاصمتيــن تهــدد عرشــيهما قنــاة إخباريــة. األول الالهــث وراء العــرش محمــد بــن 
ســلمان الــذي خطــف حكــم المملكــة مــن أبيــه الملــك وأقصــى ولــي عهــده محمــد بــن نايــف ثــم ســلم 
القــرار لمعلمــه ابــن زايــد مقابــل أن يدعــم األخيــر صعــوده إلــى العــرش بقــوة مالــه وعالقاتــه مــع صهاينــة 
ــي،  ــاح السيس ــد الفت ــة، عب ــا رابع ــث ضحاي ــى جث ــم عل ــذي أقي ــرش ال ــب الع ــي صاح ــنطن! والثان واش
ــا مــن خــالل  ــد، ودعــم سياســي أيضً ــن زاي ــي مــن اب ــن يصمــد مــن دون دعــم مال ــذي ل ــي ال االنقالب

صهاينــة واشــنطن وعبــر سمســاره يوســف العتيبــة.
ــد  ــا بع ــة م ــتقبل المنطق ــم مس ــي سترس ــة والت ــة التاريخي ــوم المصيري ــارك الي ــر مع ــيء يعك ال ش
“ســايكس بيكــو” ســوى مقاومــة هنــا وهنــاك، وشاشــة تنقــل صــوت المقاومــة والنــاس والثــوار واإلخــوان 
ــد  ــن زاي ــوت اب ــن ص ــر م ــل أكث ــر ال يحتم ــي عص ــن ف ــن والالجئي ــن والمهجري ــاريين والليبراليي واليس
ــرة”. وال  ــد “الجزي ــة ض ــه المصيري ــاركه معركت ــذي يش ــان” ال ــرائيلي “ليبرم ــرب اإلس ــر الح ــه وزي وحليف
شاشــة تســتحقها الرعيــة، كمــا يــرى الحاكــم بأمــره، أفضــل مــن “العربيــة” و “ســكاي نيــوز” مــع كمشــة 
فضائيــات مصريــة أخــرى للــردح والنبــاح. وال شــيء يزيــد المشــهد بؤســًا ســوى المنســاقين وراء اللجــان 
ــوا  ــوا وتمن ــرة” ســبب مصائبهــم، صدق ــى مســامعهم أن “الجزي ــا رددوا عل ــدار م ــن بمق ــة، الذي اإللكتروني
لــو تــزول كــي يجــدوا المــأكل والملبــس والــدواء والســكن وتنتهــي الطائفيــة والحــروب األهليــة ويتوحــد 
الفلســطينيون، وتحــل كل مشــاكل العــرب، التــي ازدادت كمــا أقنعتهــم اللجــان والفضائيــات والمقــاالت 

بعــد ثورتهــم “المجرمــة”.

االمم المتحدة .."اسرائيل" تدعم جبهة النصرة االرهابية..حقائق وأهداف

وتد جحا انجليزي بين حدود دول الخليج الفارسي
د. عبد الحي زلوم

 »إســرائيل« الداعــم الرئيســي لتنظيــم جبهــة 
النصــرة اإلرهابــي فــي الجنــوب الســوري. فبعــد 
ــة العربيــة واإلســرائيلية  عشــرات التقاريــر اإلعالميّ

والدوليــة التــي تؤّكــد هــذه الحقيقــة، وبعــد اتهامــات 
متكــرّرة مــن دمشــق للكيــان اإلســرائيلي بدعــم 
فصائــل تابعــة لـ«جبهــة النصــرة« فــي ريــف القنيطرة 
جنــوب غــرب البــالد خلــص تقريــر جديــد صــادر عــن 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة، أنطونيــو جوتيريــش، 
إلــى قيــام »إســرائيل« بتقديــم الدعــم للمجموعــات 
المســلحة فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك تنظيــم جبهــة 

النصــرة اإلرهابــي التابــع للقاعــدة.
ماذا في التقرير؟

ــر الخــاص بالقــوة التابعــة لألمــم  يوضــح التقري
المتحــدة المتواجــدة فــي الجــوالن لمراقبــة فــض 

االشــتباك »انــدوف«، وغطــى الفتــرة مــن 3 مــارس 
2017 وحتــى 16 مايــو 2017، أنــه تــم رصــد قيــام قــوات 
وإيصــال  الدعــم  بتقديــم  اإلســرائيلي  الجيــش 
للمجموعــات  المســاعدات 
فــي  المســلحة  اإلرهابيــة 
إضافــة  الفصــل،  منطقــة 
بالتواصــل  قيامهــا  إلــى 
مــع  المباشــر  والتنســيق 

المجموعــات. تلــك 
التقريــر  وأوضــح 
رصــد  تــم  أنــه  الدولــي، 
القــوات  بيــن  تواصــال   16
مــن  وأفــراد  اإلســرائيلية 
الجانــب الســوري، ولقــاءات 
أشــخاص  بيــن  جمعــت 
مســلحين وغيــر مســلحين مــع أفــراد مــن قــوات 
الجيــش اإلســرائيلي، وكذلــك نقــل مســتلزمات فــي 

االتجاهيــن. كال 
وطالــب التقريــر قــوات الجيــش اإلســرائيلي، 
االمتنــاع عــن إطــالق النــار والصواريــخ عبــر خــط 
وقــف اطــالق النــار، لمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن 

إمكانيــة تصعيــد التوتــر فــي المنطقــة.
حقائق ثابتة

جديــد،  بشــيئ  األممــي  التقريــر  يــأتِ  لــم 
بالتقاريــر  المختلفــة  اإلعــالم  وســائل  تضــجّ  بــل 
منهــا،  بعــض  ذكــر  علــى  ســنقتصر  المشــابهة، 

والتطــرّق إلــى األهــداف اإلســرائيلية وتبعــات هــذا 
الدوليــة. الســاحة  علــى  االمــر 

- بتاريــخ 22 أيلــول 2014، اتهــم منــدوب ســوريا 
اإلنســان  لحقــوق  المتحــدة  األمــم  لــدى  الدائــم 
ــن آال »اســرائيل«  ــف الســفير حســام الدي ــي جني ف
ــا  ــا فيه ــلحة بم ــات المس ــول التنظيم ــجيع دخ بتش
إلــى  فــي ســوريا  القاعــدة  ذراع  النصــرة«  »جبهــة 
منطقــة فصــل القــوات وعلــى مهاجمــة مواقــع قــوات 
األنــدوف هنــاك واختطــاف عناصرهــا ســعيًا إلــى 
ــدف  ــظ الســالم به ــوات حف ــن ق ــة م إخــالء المنطق
تغييــب أي رقابــة دوليــة علــى الســلوك اإلســرائيلي 

الداعــم لإلرهابييــن فــي تلــك المنطقــة”.
2014 تقريــر عــن »قــوة  - صــدر فــي ديســمبر 
االشــتباك«عن  فــض  لمراقبــة  المتحــدة  األمــم 
نمــط مســتمر مــن التنســيق اإلســرائيلي مــع تلــك 
ووفقــا  النصــرة(«.  )جبهــة  المســلحة  الجماعــات 
ــض االشــتباك أن  ــة ف ــوة مراقب ــر، الحظــت ق للتقري
جندييــن اســرائيليين فتحــا بوابــة الســياج التقنــي 
وســمحا لشــخصين أن يمــرا مــن الجانــب الســوري 
ــا  ــر. وخالف ــي 27 أكتوب ــب اإلســرائيلي ف ــى الجان إل
إلــى  لمعظــم المقاتليــن الذيــن دخلــوا كجرحــى 
األفــراد  هــؤالء  يكــن  لــم  اإلســرائيلي،  الجانــب 

جرحــى والغــرض مــن زيارتهــم ال يــزال لغــزا.
- فــي أواخــر أيلــول العــام 2016، أجــرى السياســي 
األلمانــي المعــروف، »يورغيــن تودنهوفــر« مقابلــة 
ــة  ــة النصــرة« التكفيري ــة »جبه ــادة جماع ــع أحــد ق م

المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة فــي ســوريا المدعــو 
»أبــو العــز«. وقــال القيــادي التكفيــري، خــالل المقابلة 
ــر شــتات انتســايفر«  التــي نشــرتها صحيفــة »كولن
لجبهــة  العــون  تقــدم  »إســرائيل«  إن  األلمانيــة، 
ــن  ــت بي ــح تقاطع ــى أن المصال النصــرة«، مشــيرا إل
بينهــا  عــداء  لوجــود  نظــرا  والجبهــة  »إســرائيل« 

وبيــن ســوريا وحــزب اهلل.
- بتاريــخ 24 فبراير/شــباط 2017، أّكــد ناشــطون 
األخطــر  الرجــل  كمــال،  عمــاد  مقتــل  ســوريون 
والعميــل لتنظيــم »جبهــة النصــرة« فــي االتصــال مــع 

اإلســرائيلية. الســلطات 
- فــي أواخــر العــام 2015، قــال المديــر الســابق 
ــة االســتخبارات  ــي وكال لوحــدة الشــرق األوســط ف
لــورت«،  »فيلنــت  إيــه(  آي  ســي  )الـــ  األمريكيــة 
إن »اســرائيل« علــى اتصــال مســتمر مــع جبهــة 
النصــرة، الفتــًا إلــى أن هــذا التعــاون يســمح للكيــان 
اإلســرائيلي بــأن يبنــي جــدارًا أمنيــًا بينــه وبيــن 
إرهابيــي  باســتخدام  المحتلــة  الجــوالن  منطقــة 

النصــرة.
أهداف وتبعات

الســلطات  خلفهــا  تتلّطــى  عــدّة  أهــداف 
ــي،  ــم اإلرهاب ــذا التنظي ــا له اإلســرائيلية فــي دعمه

منهــا: نذكــر 
ــة الــدول فــي حــال حــدوث  أوّاًل: كمــا تفعــل كاّف
)فلســطين  حدودهــا  علــى  أمنيــة  هــزّات  أي 
المحتلــة(، ال بــدّ للكيــان اإلســرائيلي مــن اتخــاذ 

ــة،  ــران األزم ــه ني ــى ال تصل ــتباقيّة حت ــوات اس خط
هكــذا تبــرّر األركان اإلســرائيلي األمــر للداخــل، رغــم 

أن الحقيقــة فــي مــكان آخــر.
ثانيــًا: بــدا واضحــًا أن الكيــان اإلســرائيلي يعمــل 
مــع اإلرهابييــن مــن جبهــة النصــرة و«داعــش« علــى 
نظــرًا العتقــاده  األزمــة  أمــد  الفتنــة، إلطالــة  إذكاء 
بأنــه الرابــح الوحيــد. لذلــك اتخــذ غطــاًء انســانيًا 
الســتثماره فــي مســألة التطبيــع وعلــى الســاحة 
الدوليــة، إال أن لــبّ هــذا الغطــاء هــو عســكري – 

ــاز. ــي بامتي أمن
ــة فــي  ــان اإلســرائيلي للفتن ــًا: إن إذكاء الكي ثالث
ــة  ــة التكفيري ــة، ودعمــه للتنظيمــات اإلرهابي المنطق
مــن  ابتــداًء  العربيــة،  الجيــوش  لضــرب  يهــدف 
العــراق حاليــًا وســوريا والحقــًا مصــر. كمــا أّن لمحــور 
المقاومــة وتحديــدًا حــزب اهلل حصّــة كبيــرة مــن 
المخطــط اإلســرائيلي الــذي شــنّ غــارات عــدّة 

ــي ســوريا. ــل الحــزب ف ــى قواف عل

الكيــان  معاقبــة  بإمكانيّــة  نعتقــد  ال 
بســبب  المتحــدة  األمــم  فــي  اإلســرائيلي 
دعمــه لإلرهــاب فــي ظــل الدعــم األمريكــي 
الالمتناهــي لهــذا الكيــان، ليــس آخــره مــا قالتــه 
الســفيرة األمريكيــة فــي األمــم المتحــدة نيكــي 
هايلــي إّن »زمــن بلطجــة األمــم المتحــدة علــى 
ســنكون  وبالتالــي  انتهــى«،  قــد  »اســرائيل« 
أمــام فيتــو أمريكــي فــي حــال قــرّرت المنظمــة 
األمميــة معاقبــة »اســرائيل«، فهــذا منطقهــم فــي 

مكافحــة اإلرهــاب.
وال  التقاريــر،  هــذه  علــى  نعــوّل  ال  كذلــك، 
المســبق  إدراكنــا  رغــم  ندعمهــا  بــل  نعارضهــا 
ــل الصــورة  ــا تنق ــا، عّله ــا له ــة. دعمن ــا الفعلي بنتائجه
الحقيقيــة لهــذا الكيــان اإلرهابــي للشــعوب الغربيــة، 
وأمــا عــدم تعويلنــا عليهــا ألننــا لمســنا منــذ تأســيس 
يفهــم وال  الكيــان ال  أن هــذا  اإلســرائيلي  الكيــان 

بالقــوّة. إال  شام تايمزيتراجــع 

قبــل عصــر النفــط لــم تكن الحــدود تعني للمشــيخات 
/ االمــارات شــيئًا. بــل لــم تســع تلــك المشــيخات بــان 
الــوالء للقبيلــة وشــيخها وكانــت  ترســم حدودهــا. كان 
مقتضيــات قطعــان القبائــل يحــدد تحركهــا مــن مــكان 
الــى آخــر بيــن صيــف وشــتاء. لذلــك لــم يكــن هنــاك والء 
لوحــدة سياســية جغرافيــة. ولــم يكــن هنــاك ضبــط وربــط 
فــي الجزيــرة العربيــة ســوى فــي الموانــئ والواحــات والتــي 
كانــت تــدار مــن معتمــد سياســي بريطانــي يتبــع شــركة 

الهنــد الشــرقية بدايــة ثــمّ حكومــة الهنــد بعــد ذلــك.
ولمــا جــاء عصــر النفــط واصبحــت الشــركات والــدول 
تتصــارع علــى االمتيــازات لمســاحات للتنقيــب واســتخراج 
النفــط اصبحــت الحــدود ضــرورة لتحديــد مناطــق االمتيــاز. 
ســيطر االنجليــز اثنــاء تواجدهــم المباشــر حتــى ســنة 
والدويــالت  القبائــل  تلــك  بيــن  الخالفــات  علــى   1971
دبــت  مباشــرة  غيــر  بصفــة  االســتعمار  اصبــح  وعندمــا 

ــة. ــر صعوب ــا اكث ــح حله ــات واصب الخالف
1- النفط اساس ومحرك السياسة الغربية

قــال وزيــر الطاقــة األمريكــي رتشاردســون أيــام 
البتــرول  كان  لقــد   ”:1999 ســنة  كلنتــون  الرئيــس 
محــور القــرارات األمنيــة للسياســة الخارجيــة للواليــات 
المتحــدة خــالل القــرن العشــرين، والنفــط كان وراء 
تقســيمات الشــرق األوســط إلــى دويــالت بعــد الحــرب 

العالميــة األولــى” .
ــًا كان  ــًا ودقيق ــم صادق ــال ك ــذا المق ــي ه ــرى ف ــا ن دعن
رتشاردســون فــي توصيفــه لتأثيــر النفــط علــى السياســة 
االمريكيــة والغربيــة بــل وعلــى سياســة الشــرق االوســط 

العربــي.
2- ترسيم الحدود العراقية الكويتية السعودية

الــدول  عليهــا  تصارعــت  دولــة  اول  العــراق  كان 
وشــركاتها للحصــول علــى امتيــازات اســتخراج النفــط. كان 
الغــاز ينبعــث مــن منطقــة كركــوك والنفــط مــن صخورهــا 
ووجــد المهندســون االلمــان النفــط اثنــاء بناءهــم خــط 
ســكة الحديــد برليــن بغــداد . فحصــل بنــك دويتشــي 
االلمانــي مــع شــركة النفــط االنغلوفارســية )والتــي اصبــح 
اســمها بريتــش بتروليــوم( مــع شــركة شــل الهولنديــة 
مــن  النفــط  واســتخراج  التنقيــب  بإمتيــاز  االنجليزيــة 

العثمانــي. الســلطان 
الواليــات  اصــرت  االولــى  العالميــة  الحــرب  وبعــد 
المتحــدة علــى الحصــول علــى حصتهــا. كذلــك  كانــت 
ــة  ــو تابع ــة ســايكس بيك ــة الموصــل حســب اتفاقي منطق
لفرنســا فتــم ارضاءهــا بإدخالهــا شــريكًا فــي شــركة نفــط 
العــراق )IPC( والتــي تــمّ اعطــاء حصــة لفرنســا بــداًل مــن 
ــم تاســيس أول  ــى محافظــة الموصــل. وت اســتحواذها عل
شــركة بتــرول فرنســية )CFP( لتكــون شــريكا فــي شــركة 

ــراق. نفــط الع
اصبــح ضروريــا ترســيم  حــدود العــراق. اســتدعى 
المنــدوب الســامي البريطانــي الســير بيرســي كوكــس 
ــد  ــز ال ســعود والمعتم ــد العزي ــن ســلطان نجــد عب كل م
ــر  ــا ووزي ــاًل عنه ــت ممث ــي الكوي ــي ف ــي البريطان السياس
ــر  ــى مؤتم ــك ال ــح بي ــي صب ــالت العراق ــغال والمواص االش
ــة  ــراق حديث ــة الع ــن مملك ــر لرســم الحــدود بي ــي العقي ف

التكويــن وســلطنة نجــد وامــارة الكويــت.
كان الســير بيرســي كوكــس هــو راعــي االجتمــاع 
حيــث تركهــم لخمســة ايــام يتناقشــون نقــاش الطرشــان. 

ــال عــن  ــد 12 مي ــا تبع ــراق ان تكــون حدوده ــل الع اراد ممث
الريــاض  بينمــا اراد الســلطان عبــد العزيــز ان يصــل نفــوذه 
ــومة  ــدود مرس ــاك ح ــون هن ــرات وان ال يك ــر الف ــى نه حت

القبائــل  الهيمنــة علــى  وإنمــا 
يصــل  والتــي  لــه  المواليــة 
العــراق  داخــل  الــى  عمقهــا 
فــي   . الفــرات  نهــر  حتــى 
ــوم الســادس جــاء بيرســي  الي
المؤتمريــن  وأنــب  كوكــس 
والــذي اعتــذروا لــه أيمــا اعتــذار 
واخــرج خريطــة رســم عليهــا 
بالقلــم االحمــر ايــن هــي حــدود 

والكويــت. ونجــد  العــراق 
المعتمــد البريطانــي فــي 
الكويــت هــو مــن وقــع علــى 
الكويــت. االتفاقيــة نيابــة عــن 

كتــب محضــر االجتمــاع الكولونيــل Dickson والــذي 
كان حينهــا المعتمــد السياســي البريطانــي فــي البحريــن 
ــر  ــي 26 اكتوب ــدن ف ــي لن ــة ف ــى وزارة الخارجي وارســلت ال

ســنة 1922.
عندمــا تــمّ التخطيــط لبنــاء انبــوب نفــط يصــل بيــن 
ــام  ــي فلســطين ق ــا ف ــى حيف ــوك ال ــي كرك ــول IPC ف حق
االنجليــز بإضافــة 5 االف كيلــو متــر مربــع مــن باديــة الشــام 
لتوصــل شــرق االردن مــع العــراق حيــث ســيمر انبــوب 
النفــط. وهــذا يفســر الشــريط الفاصــل بيــن الســعودية 
ــاءت  ــا ج ــذي يصــل خارطــة شــرق االردن كم وســورية وال
فــي مؤتمــر ســميراميس بالعــراق ذلــك المؤتمــر الــذي 
ــل  ــة شرش ــة برئاس ــتعمرات البريطاني ــه وزارة المس عقدت
ونشــأت القــرى والمــدن حــول محطــات ضــخ النفــط تلــك 
H4. وتعنــي محطــة الضــخ الــى حيفــا رقــم 4 اصبحــت 

ــف. ــم تســميتها الجفاي ــور. H5 ت ــا الجف ــة حوله القري
3-وهكذا ولدت قطر ككيان مستقل

ــب  ــاز تنقي ــى امتي ــل عل ــد حص ــز ق ــك هولم كان فران
النقــط فــي الكويــت والبحريــن – وكان يفــاوض الســلطان 
ــا  ــر باعتباره ــازًا لقط ــاءه امتي ــعود العط ــز آل س ــد العزي عب
تكــن  لــم  العربيــة.  الجزيــرة  فــي  االحســاء  مــن  جــزءًا 
بريطانيــا ترغــب بذلــك فقــام المعتمــد البريطانــي بيرســي 
كوكــس برســم خــط  أحمــر علــى الخارطــة فاصــاًل شــبه 
جزيــرة قطــر عــن جســم الجزيــرة العربيــة وهكــذا افشــل 
مخططــات فرانــك هولمــز وهكــذا نشــأت دولــة اخــرى 
اعطــت امتيــاز التنقيــب علــى النفــط فــي قطــر الــى تآلــف 

ــراق. ــط الع اصحــاب شــركة نف
الشــركات المالكــة لشــركة نفــط العــراق IPC كانــت 
قــد اتفقــت فيمــا بينهــا بعــدم التنافــس فــي الحصــول 
علــى امتيــازات فــي منطقــة الخليــج )الفارســي( وان تكــون 
ــك الشــركات وبنفــس  ــازات مملوكــة مــن نفــس تل االمتي
النســب. تــم انشــاء شــركة قطــر للبتــرول بنــاء علــى ذلــك.

4-تــرك االنجليــز مشــكلة حدوديــة بيــن كل دولــة  
واخــرى

اتباعــًا لسياســة فــرق تســد اوجــد االنجليــز نقــاط 
خــالف حدوديــة بيــن دول الخليــج )الفارســي( وهــذا مثــاٌل 

ــا: لبعضه
العراق والكويت:

ســنة 1932 اعتــرف العــراق بشــكل غيــر رســمي 

القــوات  انســحاب  وبعــد  الكويــت  مــع  بحدودهــا 
 1961 ســنة  الكويــت  اســتقالل  اعــالن  و  البريطانيــة 
طالبــت العــراق بضــم الكويــت لهــا بإعتبارهــا جــزءًا 

ــن  ــض م ــا بع ــت بريطاني ــرة. ارجع ــة البص ــن محافظ م
جنودهــا وطائراتهــا الــى الكويــت وتدخلــت الجامعــة 
العربيــة لصالــح الكويــت. اعتــرف العــراق ســنة 1963 
ــد اســتيالء حــزب  ــت عن ــراق والكوي ــن الع بالحــدود بي
ــه و  ــي ورب ــرزت مشــكلة جزيرت ــم ب ــث للســلطة ث البع
بوبيــان وطالــب العــراق بهاتيــن الجزيرتيــن باعتبارهمــا 
عراقيتيــن ولحاجتهــا لهمــا لبنــاء مينــاء فــي ميــاه عميقــة 
تفتقدهــا الحــدود البحريــة العراقيــة آنــذاك وحتــى اليــوم. 
ــزو  ــت هــو  غ ــراق والكوي ــن الع وكان آخــر المشــاكل بي

الكويــت مــن القــوات العراقيــة ســنة 1990.
 البحرين وقطر:

منــذ 1936 بــدأت نزاعــات الحــدود بيــن قطــر والبحرين 
ــوار وفشــت  ــى الســطح خصوصــًا حــول جــزر اله ــوا ال تطف

العــزم وفشــت الدبــل والــذي كان هــو النــزاع االهــم.
5- السعودية

النزاع بين االمارات العربية والسعودية
مــن النزاعــات االساســية نبــدأ بالنــزاع حــول الحــدود 
القســم  تقابــل  التــي  البحريــة  المنطقــة  فــي  البحريــة 
البــري بيــن قطــر واالمــارات. وامــا النــزاع الهــام االخــر فــكان 
حــول واحــة البورينــي. كان النــزاع اساســا بيــن شــركة 
ارامكــو االمريكيــة صاحبــة االمتيــاز فــي االراضــي الســعودية 
وشــركة ابــو ظبــي للنفــط )ADPC( حيــث قامــت كلتــا 
الشــركتان بمســح المنطقــة الحدوديــة حيــث تبيــن وجــود 
حقــول نفطيــة كبيــرة فحثــت كل شــركة دولــة االمتيــاز 
بالمطالبــة بهــا بــل وســلحت ارامكــو القبائــل فــي المنطقــة 
وكان شــعار ارامكــو مــا زال موجــودًا علــى بعــض الســيارات 
التــي قدمتهــا للمحاربيــن مــن طرفهــا. لكــن اخيــرًا اعترفــت 

الســعودية بملكيــة ابــو ظبــي لتلــك الحقــول.
النفطــي  االمتيــاز  أن  نبيــن  أن  هنــا  المفيــد  مــن 
للســعودية امريكــي 100% بينمــا نفــط قطــر فهــو ذات األغلبية 
االوروبيــة – كذلــك فــإن ثــروة قطــر الكبــرى تأتــي مــن الغــاز 
الطبيعــي الــذي يتــم اســتخراجه مــن تحــت ميــاه الخليــج 
)الفارســي( فــي منتصــف المســافة بيــن ايــران وقطــر وهــو 
أكبــر حقــل غــاز فــي العالــم ويقــع نصــف الحقــل فــي الميــاه 
بينمــا   – الشــمال  بحقــل  واســموه  القطريــة  االقليميــة 
النصــف االخــر يقــع فــي الميــاه االقليميــة االيرانيــة واســموه 
بحقــل فــارس. فهكــذا يوجــد تمــاس اقتصــادي يتطلــب 

شــيئًا مــن االنفتــاح السياســي بيــن البلديــن.
6- “قبائل ترفع اعالمًا”

الخليــج  دول  االيكونيمســت  مجلــة  وصفــت  هكــذا 
)الفارســي( فــي ملحــق لهــا عــن مــا يســمى بــدول مجلــس 
ــقوط  ــد س ــرة بع ــئ مباش ــذي انش ــي وال ــاون الخليج التع

ــة االســالمية. ــورة االيراني نظــام الشــاه ونجــاح الث
برحالتــه  البــدء  كســينجر  هينــري  اراد  عندمــا 
المكوكيــة المدمــرة والتــي نتــج عنهــا اخــراج مصــر عــن 
قيــادة العالــم العربــي وإجماعــه استشــار خبــراء التفــاوض 
االفضــل  بالطريقــة  والمخابــرات  هارفــارد  جامعــة  فــي 
ــاره  ــه فــاوض الســادات بإعتب ــوا ل للتفــاوض مــع مصــر فقال
رئيــس قبيلــة تســتطيع ان تقنعــه بمــا تريــد فتصبــح 
ــك  ــك الن مصــر تمل ــه. ذل ــى أجهزت ــه ال ايرادتــك اوامــر من
مــن الكفــاءات فــي كافــة المجــاالت عســكرية كانــت ام 
ــة ام دبلوماســية أم سياســية وســيكون التفــاوض  اقتصادي
المفاوضــات  اثنــاء  كان.  وهكــذا  صعبــا.  هــؤالء  مــع  
العســكرية اقتــرح كســينجر بإجتمــاع منفصــل فــي اســوان 
علــى الســادات نصــف مــا اقترحتــه غولــدا مائيــر مــن 
قــوات واســلحة مصريــة شــرق القنــاة. خــاف كســينجر أن 
يطالــب الســادات بأكثــر ممــا اقترحتــه غولــدا مائيــر فأقتــرح 
نصــف عــدد االفــراد واالســلحة بالتفــاوض مــع الســادات 
لكنــه فوجــئ بقبــول الســادات فــي اجتماعــه المنفــرد. 
فــي االجتمــاع الموســع بعــد ذلــك عندمــا اقتــرح كســينجر 
الجمصــي بشــدة  االركان  رئيــس  رفــض  اياهــا  االرقــام 
قائــاًل بــأن تلــك القــوات ســتصبح أســيرة للعــدو. نظــر 
ــكت  ــي: “اس ــادات للجمص ــال الس ــادات فق ــينجر للس كس
ــي االجتمــاع.  ــا” فبكــى الجمصــي ف ــا اتفقن ــي.. احن ــا ابن ي
ــن  ــرات كســينجر وســؤل الجمصــي ع ــي مذك ــذا ف ورد ه
صحــة ذلــك وكان جوابــه نعــم. امــا مــن الناحيــة السياســية 
فالــكل يذكــر كيــف اســتقال وزيــران للخارجيــة خــالل ايــام 
اثنــاء كامــب ديفيــد لتهافــت الســادات علــى قبــول الشــروط 

االســرائيلية المجحفــة .
الملخــص المفيــد : هكــذا تســير االمــور فــي دول 
القبائــل والعوائــل بعيــدًا عــن رقابــة فعالــة مــن الشــعوب.
كتــب روبــرت فيســك فــي 2017/6/8 يصــف االزمــة مــا 
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بأنهــا تفوقــت علــى 
مســرحيات شيكســبير بمــا فيهــا مــن درامــا ومؤمــرات. 
ــد  ــي( ض ــي الصهيون ــني االمريك ــف )السُ ــدوا أن الحل ويب
ايــران قــد ولــد ميتــًا وانــه قــد اســتوفى غرضــه لتوثيــق 
والكيــان  السُــنية  الــدول  تلــك  بيــن  العلنيــة  العالقــة 
الصهيونــي . ســلطنة عُمــان العضــو فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي قامــت قبــل شــهرين بمنــاورات بحرية مشــتركة 
ــا كوســيط  ــل موانئه ــوم بتحوي ــوم الي ــران وهــي تق ــع اي م
للمســاعدة فــي كســر الحصــار علــى قطــر. دبلوماســية 
الكويــت كانــت قبــل حوالــي شــهرين فــي طهــران فــي 
ســعي لتحســين العالقــة بيــن الجــوار ال المجابهــة معــه . 
االمــارات العربيــة المتحــدة )دبــي( هــي مــن اكبــر الشــركاء 
التجاريــن مــع ايــران. الــى مــا قبــل شــهرين كان الــود 
مفقــودًا بيــن الســعودية ومصــر الــى درجــة القطيعــة اال ان 
تدخــل )الكفــار( فــي البيــت االبيــض هــم مــن أمــروا بإنهــاء 
تلــك القطيعــة. كمــا جــاء فــي مقــال روبــرت فيســك المشــار 
اليــه اعــاله اجــاب االميــر الوالــد فــي قطــر حينمــا ســأله مــا 
الداعــي لعــدم اخراجكــم االمريــكان مــن قطــر فأجابــه الن 

ــك. ــا العــرب( ســيحتلون قطــر مباشــرة بعــد ذل )اخوتن
هــذا هــو حــال العــرب اليــوم وســيبقى هكــذا مــا دامــوا 

دول قبائــل وعوائــل.


