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العالم

آن واحد ،بهذه الطريقة
على الغالف أن تكون كريمًا ولئيمًا في الوقت نفسه ،وأن تكون مساعدًا إلسرائيل ولغزة في ّ
يريد أن يشرح محمد العمادي للمحاصرين الذين يزورهم آلية عمله .صاحب األسلوب الفظ ومالحظات التوبيخ
ومشاريع اإلعمار و«قطر الخير» يزور القطاع مجددًا في مرحلة حساسة وفاصلة ،حاجزًا لبالده مكانها في «معادلة
غزة» ...وفي الرضا اإلسرائيلي واألميركي على مهمة «سحب فتيل الحرب»

محمد العمادي:

ُ
السمسار القطري «وسيط كل شيء»
عبد الرحمن نصار
«ال حماس وال إسرائيل تريدان حربًا.
خــذ ه ــذا تــأكـيـدًا مـنــي بـكــل ق ــوة .احنا
بنجلس مع اإلسرائيليني ،هم ما بدهم
تصعيد ،ومــا بــدهــم إيــاكــم تصعدوا،
واألمــور املعيشية واالقتصادية كلها
ح ـت ـن ـحــل» ،ه ـك ــذا ب ـب ـســاطــة «ي ـ ّ
ـوج ــه»
السفير القطري شبه املقيم فــي غــزة،
محمد العمادي ،املشهد السياسي في
القطاع ومصير سكانه .بكل بساطة
أيضًا ،يرى الرجل أن من معه «مفاتيح
كــل شــيء» هــو إســرائـيــل ،التي ال يرى
مشكلة فــي أنــه «زارهـ ــا» عشرين مرة
خ ــال ال ـس ـنــوات األربـ ــع املــاض ـيــة ،بل
يتعهد بأنه إذا فتحت إسرائيل املجال
ل ـلــدوحــة ،فستحل األخ ـي ــرة مشكالت
غزة «بكل سهولة».
ف ــي جـلـســة م ــع مـمـثـلــي الـفـصــائــل في
غ ـ ـ ــزة ،خ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه األخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـتــي
قطعها أمــس بالسفر إلــى «إسرائيل»
ً
مساء على أن يعود إلى القطاع اليوم
ّ
ص ـبــاحــا ،وجـ ــه ال ـع ـم ــادي ك ــام ــه إلــى
م ـم ـثــل «ح ــرك ــة ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي»،
ً
س ــائ ــا إيـ ــاه ع ــن ص ـحــة األمـ ــن ال ـعــام

فـهــو ال ي ـلــوم اإلســرائـيـلـيــن بالكامل
ك ـمــا ي ـ ــرى ،ب ــل ي ـل ــوم م ـص ــر ،ورئ ـيــس
السلطة محمود عـبــاس ،ال ــذي يوجه
إليه أيضًا نصائحه وجهًا لوجه« .لو
انفتح (عباس) على غــزة ،فسيحصل
عـلــى تــأيـيــد  %90مــن ال ـن ــاس ...قلتله
انـ ـ ــت أبـ ـ ــو ال ـج ـم ـي ــع وق ـ ـ ـ ـ ّـدم شـ ــي حــق
عـ ـي ــال ــك» ،ض ــارب ــا ل ــه املـ ـث ــال بــاألم ـيــر
تميم بن حمد «والد الكل» .أما مصر،
فـهــي تــدخــل إسمنتًا فــاس ـدًا إل ــى غــزة
كـمــا ي ــروي الـسـفـيــر ال ــذي يـجـلــب إلــى
القطاع «إسمنتًا تركيًا نظيفًا» ،لكنه
ّ
يــذكــر بــأنـهــم كــانــوا ال ــدول ــة الــوحـيــدة

التي استطاعت إدخــال مواد بناء من
مصر في عهد النظام السابق (محمد
مرسي).
ومع أن املساعدات القطرية التي كانت
تطاول سقف الــ 400مليون دوالر (في
عهد األمير األب) ال تتعدى اآلن سقف
املاليني العشرة هذا العام بعد سلسلة
تـقـلـيـصــات ك ـب ـيــرة ،يـسـتـمــر الـعـمــادي
بـ ــالـ ــدور ن ـف ـســه كـ ــأن ش ــري ــان ال ـح ـيــاة
للغزيني هــو الــدوحــة ح ـص ـرًا ،خاصة
أنه ال يزال ُيستقبل استقبال الرؤساء
بــاألعــام والف ـتــات الـتــرحـيــب الكبيرة
والـ ـ ـ ـ ـ ــورود الـ ـت ــي ي ـح ـم ـل ـهــا األط ـ ـفـ ــال،

باستثناء الزيارة األخيرة التي واجه
فيها غضب عمال املستشفيات (راجع
العدد  ٣٤٠١في  ٢١شباط).
يتحدث الرجل بكل أريحية عن طرد
نــائــب رئ ـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي في
«ح ـ ـمـ ــاس» ،ص ــال ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــاروري ،مــن
ـال بأنه فــي ضيافة
الــدوحــة ،غير مـبـ ٍ
ح ــرك ــة م ـق ــاوم ــة ،وي ـق ــول إن تــرحـيــل
ال ـع ــاروري وآخــريــن (قـبــل أن يصبح
في منصبه الجديد) «جاء ً
بناء على
طلب إسرائيل والــواليــات املتحدة»،
ب ــل ي ـحــدد مــوقــع بـ ــاده م ــن مـعــادلــة
الـ ـص ــراع ب ـت ـس ــاؤل بـ ـ ــريء« :لـ ــو أنـنــا

نساعد حـمــاس ،هــل كانت ستسمح
لنا إسرائيل بالدخول وال ـخــروج؟...
هذا ليس ممكنًا .هم (اإلسرائيليون)
يعرفون أننا ال نساعد حماس» .أما
املـهـمــة ،كما شــرح لــوكــالــة «رويـتــرز»
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،ف ـهــي أن ب ـ ــاده «ت ـســاعــد
إســرائـيــل على منع حــرب أخ ــرى في
غ ــزة ،عـبــر تـحــويــل مـســاعــدات مالية
إل ــى الفلسطينيني ه ـن ــاك ،بـمـبــاركــة
الواليات املتحدة التي نخبرها بكل
ما نفعله في هذا الشأن ...قدمت قطر
نـحــو  800مـلـيــون دوالر مـســاعــدات
م ـ ـنـ ــذ آخـ ـ ـ ــر صـ ـ ـ ـ ــراع بـ ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل

عناصر األمن يحمون العمادي بعد هجوم عمال النظافة عليه في غزة (آي بي إيه)

يتواصل غالبًا مع مردخاي
لكن له صالت بوزراء وأجهزة أمن
إسرائيلية أخرى
ً
للحركة رمضان شلح ،وقائال له« :هو
صديقنا وحبيبنا وإجى عندنا كثير.
إحنا عرضنا عليه إقامة دائمة وهو
رفــض ،وإحنا بنتفهم رفضه ،وكمان
احنا أعطيناه مبلغ من املــال وبعض
ّ
الهدايا» .يصمت ذلك املسؤول ،فموزع
العطايا ضيف «كريم» عند «حماس»،
وال يصح فــي محضر الضيافة الـ ّ
ـرد!
(أف ـ ـ ــادت م ـص ــادر ف ــي «ال ـج ـه ــاد» بــأن
ال ـع ــرض ال ـق ـطــري بــاالس ـت ـضــافــة كــان
حـ ـصـ ـرًا ف ــي ب ــداي ــة األزم ـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة
ّ
ووج ـ ــه إل ــى «ح ـم ــاس» بــامل ـثــل ،نــافـيــة
ّ
تسلم أي أموال أو هدايا من قطر).
يــواصــل ال ـع ـمــادي تــوزيــع تقييماته،

تقرير

ُ
غرضة»
راخوي في تونس :زيارات النصائح «الم ِ
ّ
حل رئيس الوزراء اإلسباني
في تونس أمس ،في زيارة
تحمل ما قد يفيد البالد،
ال ّ
لكن الرجل لم يبخل بإسداء
النصائح االقتصادية
ُإلى نظيره الذي ال ّبد أن
تسعده الهمسات الداعية
ّ
نحو مزيد من
إلى التوجه ّ
«اللبرلة» والتقشف

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ت ـ ــون ـ ــس وم ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــد ،أم ـ ــس،
رغ ـب ـت ـه ـم ــا ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز ع ــاق ــات ـه ـم ــا
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ب ـع ــدم ــا ت ــراجـ ـع ــت بـسـبــب
الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة الـ ـت ــي
تعترض الـبـلــديــن .وج ــاء اإلع ــان عن
ذلك خالل الزيارة التي قام بها رئيس
ال ـ ــوزراء االس ـبــانــي مــاريــانــو راخ ــوي
إل ــى تــونــس ،لـحـضــور ثــامــن اجتماع
رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،وهــو
االول منذ عام .2008
وق ــال راخ ــوي «الـلـيـبــرالــي املـحــافــظ»،
أثـ ـن ــاء م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ــع نـظـيــره
ّ
ـف ال ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ،إن
ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي ي ـ ــوس ـ ـ ّ
«الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي أثـ ـ ـ ـ ــرت عـ ـل ــى كــا
ال ـب ـلــديــن ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـس ـيــاســي،
واملــرتـبـطــة ب ــاألزم ــة االق ـت ـصــاديــة في

الـسـنــوات الـخـمــس املــاضـيــة ،منعتنا
م ــن ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وتـ ـي ــرة مـنـتـظـمــة
ل ـ ـهـ ــذه االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات .ون ـ ــرغ ـ ــب فــي
م ـ ـعـ ــاودة و ّت ـ ـيـ ــرة ال ـع ـق ــد املـ ـنـ ـص ــرم».
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه «مـ ـ ــع هـ ـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع
الرفيع املستوى ،األول من نوعه منذ
سنوات ،نحقق الهدف االستراتيجي
للحكومتني ،أي عــودة عالقاتنا إلى
ّ
أعـلــى مـسـتــوى» .كــذلــك« ،أك ــد» رئيس
الحكومة االسبانية لنظيره التونسي
«دع ـ ـ ـ ــم اسـ ـب ــانـ ـي ــا ال ـ ـكـ ــامـ ــل ل ـت ــون ــس
الديموقراطية» ،فيما التقى في وقت
الحق من زيارته التي استمرت يومًا
واحدًا الرئيس الباجي قائد السبسي.
ّ
وم ــن جـهـتــه ،رأى الـشــاهــد أن «هـنــاك
تشابهًا كبيرًا بــن تونس واسبانيا

على املستوى السياسي ،ولكن أيضًا
على املستوى االقتصادي .ونظرًا إلى
التشابه في املناخ أيضًا ،فهناك أوجه
تكامل كبيرة في االقتصاد في القطاع
الــزراعــي وكذلك السياحة والثقافة».
وأكــد الشاهد توقيع ثمانية اتفاقات
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــاالت
االم ــن ومـكــافـحــة الـجــريـمــة وال ــزراع ــة
والتدريب املهني.
وك ـ ـ ــان راخـ ـ ـ ــوي قـ ــد اس ـت ـب ــق زي ــارت ــه
حـ ــوار م ــع ج ــري ــدة «امل ـغ ــرب»
ب ــإج ــراء ُ
امل ـح ـلـ ّـيــة ،ن ـشــر أول م ــن أم ــس ،تـطــرق
خالله إلى املشهد االسباني الداخلي،
ّ
ح ـيــث قـ ــال إن ح ـكــوم ـتــه «ت ــداف ــع عن
ّ
تطبيق الــدسـتــور فــي كــل وق ــت» ،وإن
ع ـم ـلــه اآلن ي ـت ـم ـح ــور ح ـ ــول «إع ـ ــادة

األمـ ـ ــور إلـ ــى وض ـع ـهــا ال ـط ـب ـي ـعـ ّـي في
كاتالونيا ،واملؤسسات إلى الحياد».
ول ــم يـغــب عــن الــرجــل تــوجـيــه الشكر
إلــى تــونــس بسبب موقفها مــن أزمــة
ّ
الخارجية
كاتالونيا ،إذ كانت وزارة
ّ
التونسية قد أعلنت ،في موقف الفت،
مساندتها «للجهود التي تقوم بها
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة االسـ ـب ــان ـ ّـي ــة إلي ـ ـجـ ــاد ح ــل
ّ
الكاتالونية ،في إطــار احترام
لألزمة
ّ
ال ــدسـ ـت ــور والـ ـق ــوان ــن االسـ ـب ــان ــي ــة...
وت ـ ـم ـ ـس ـ ـك ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق ث ـ ــواب ـ ــت
ّ
الخارجية بمبادئ سيادة
سياستها
ّ
الدولّ ووحدتها الترابية».
ُ
وت ـم ــث ــل إس ـبــان ـيــا راب ـ ــع أك ـب ــر وجـهــة
ّ
التونسية ،بقيمة تناهز
لـلـصــادرات
نـصــف مـلـيــار دوالر ،فـيـمــا تـسـتــورد

