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 ٢٠١۶ جون ٣٠

  ؟فرانسه پشتيبان تروريستھا

  ۴بخش  -قطر و طرح اخوان المسلمين

  

  

ِبا غنيمت شمردن فضای خالی حاصل از . در طرح ترسيم مجدد خاورميانۀ بزرگ، قطر نقش اول را بازی می کند ِ ِ

ه ب را بغروب ناسيوناليسم، قطر با بلند پروازی و به ويژه با تکيه به اخوان المسلمين می خواھد رھبری جھان عر

با اعتقاد به ليبراليسم افسار گسيختۀ اقتصادی، قطر می تواند به مثابه ھمکار مناسب و مفيدی برای . دست گيرد

چگونه امارات از فرقۀ اخوان المسلمين استفاده می . امپرياليسم غرب و به ھمين گونه پدرخواندۀ قطری مطرح باشد

 کند؟ چگونه مناسبات بين فرانسه و قطر را تعريف کنيم؟ چرا کند؟ شبکۀ تلويزيونی الجزيره چه نقشی بازی می

 امارات به سازمان بين المللی زبان فرانسه پيوسته است؟

 

  Alain Chouetآلن شويه 
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، عربستان سعودی و قطر Alain Chouetبه استناد افشاگريھای رئيس پيشين اطالعات و امنيت فرانسه آلن شويه 

لی کرده و به آنھا جنگ افزار تحويل داده اند تا ارا تأمين م) ١) (از جمله القاعده(ب ِجنبشھای جھاد طلب سلفی مذھ

 و بر اساس اين امر از طرح به قدرت رساندن اسالم سياسی در جھان عرب و  ايدئولوژی وھابی را به پيروزی برسانند

ژيک اخوان المسلمين و به پشتيبانی به شکل الگوی ايدئولو) ٢(قطر اين طرح سياسی را . مسلمان پشتيبانی کرده اند

يعنی الگوئی که خيلی به راحتی با افسارگسيخته ترين تعبير . رھای حاصل از فروش گاز صادر می کندالمعنی دار د

  .سرمايه داری نئوليبرال سازگار است و از سوی واشنگتن تبليغ می شود

ذھبی را برای طرح ترسيم مجدد خاورميانه خيلی مناسب  نئو محافظه کاران در اياالت متحده به اين علت که تمايالت م

برای اجرای چنين طرحی، نيازی نيست راه خيلی . می بينند از رژيمھای سلطنتی وھابی در اين طرح پشتيبانی می کنند

ر خيلی ساده مؤثرترين ترفند قديمی را به کار می بريم يعنی تحريک اختالفات و مداخله به ھدف تسلط ب. دوری برويم

  : ژی قديمی که دست کم به قدمت امپراتوری روم است يطرفين و تسخير سرزمين ھا، يعنی سترات

divide ut regnes يا divide et impera )بی ھيچ احساس گناھی، برای ). اختالف انداختن برای فرمانروائی کردن

فتح و فرمانروائی می تواند اھميت قدرتمندان و حاضر به يراق ھای جنگ طلب، در چنين روندی فقط منافع، رؤيای 

  !داشته باشد، ھمين و بس

ل اوراسيا، چھار وکنتر: ژيک مرکزی ثابت باقی مانده و ھمانی ست که بود ياز قرن نوزدھم تا کنون موضوع ژئوسترات

ه گفتۀ ب. ک بين سه قاره يعنی منطقه ای که بخش مھمی از ثروتھای جھان در آنجا انباشت شده استستراتيژي راه ژئو

ّمشاور امنيت ملی در دوران جيمی  (Zbigniew Brzezinskiگنيف برژينسکی پر نفوذ اياالت متحده زيبست ستراتيژي

دست خواھند ه  جھان را بکنترول اوراسيا را بدست بگيرند، امتياز کنترول، کشور يا گروھی از کشورھائی که )کارتر

 منتشر ١٩٩٧مطرح کرد که در سال »  و بقيۀ جھانامريکازرگ، شطرنج ب«برژينسکی اين نظريه را در کتاب . گرفت

 سال پيش او اين نظريه را به روشنی مطرح کرد و از آن تاريخ دولتھای اياالت متحده گرچه با تمايالت ٢٠نزديک . شد

اسيا صحنۀ  يگانه ابر قدرت جھان است، و اورامريکااز اين پس « : متنوع سياسی ولی ھمين راھکار را به کار بستند 

 در جھان و امريکابه ھمين علت، تقسيم قدرت در قارۀ اوراسيا از اھميت فوق العاده ای برای ابر قدرت . مرکزی جھان

لۀ أر اوراسيا بازی می کند، و ھيچ مس نقش داور را دامريکااز اين پس . [...] تاريخ آيندۀ اياالت متحده برخوردار است

طول عمر و . واند راه حلی داشته باشد و يا خالف منافع اياالت متحده به نتيجه رسدمھمی بدون نظارت اين کشور نمی ت

ً در جھان کامال به شيوۀ کاربست ترفند و يا جلب رضايت بازيگران اصلی جغرافيای امريکاثبات برتری ابر قدرت 

 محور جغرافيای سياسی  حاضر روی صفحۀ شطرنج اوراسيا و به آنانی  بستگی دارد که قادر به مديريتستراتيژيک

  .»)٣(کليدی اين منطقه ھستند 

نظم نوين « برژينسکی به ھيچ وجه اھداف سياست خارجی اياالت متحده را پنھان نمی کند، يعنی سياستی که دور محور 

  .»)٤( تنيده شده استامريکاالمللی به قيوميت  بين

برج مرکز تجارت جھانی و پنتاگون، برای دولت ، حملۀ تروريستی به دو »شطرنج بزرگ« چند سال پس از انتشار 

اياالت متحده بھانه ای را که مدتھای مديد انتظارش را می کشيد فراھم کرد و تحميل اليحۀ ميھن دوستی موجب شد که 

 بھانۀ مناسبی شد ٢٠٠١مبر سپت ١١حملۀ تروريستی . شھروندان اياالت متحده زير کنترول حفاظتی شديد قرار گيرند

، و سپس راه اندازی جنگ بين المللی عليه )٢٠٠٣(و عراق ) ٢٠٠١(اخلۀ اياالت متحده در افغانستان برای مد

چنين رويدادھائی برای گروه ھای صنعتی نظامی بيشتر به رؤيا شباھت داشت و اکنون می توانستند با . تروريسم

  .رحمتی که از آسمان بر آنان نازل شده بود، جيبھايشان را پر کنند
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، طرح ترسيم مجدد جغرافيای سياسی خاورميانه روی ميز ستراتيژيستھای ٢٠٠٣ين وضعيتی بود که در سال در چن

اين طرح فتح از طريق تقسيم بنديھای مذھبی در کشورھای عربی در . مرکز فرماندھی ارتش اياالت متحده قرار گرفت

فتاد، بلکه نيالبته اين طرح از آسمان . (« Greater Middle East ») انتخاب شد» طرح خاورميانۀ بزرک« قالب 

ً در زمينۀ جغرافيای سياسی بود که قويا از ديدگاه روزنامه نگار ستراتيژيکتنظيم آن در خطوط کلی ناظر به نظريۀ 

  :  تأثير پذيرفته بود ١٩٨٢ در سال  Oded Yinonاسرائيلی اودد ايون 

مقاله در  )  «années les Israël dans pour stratégie Une 80» ( » ٨٠ برای اسرائيل در سالھای ستراتيژی« 

 World Zionist» سازمان جھانی صھيونيسم« توسط ١٩٨٢ بروری ف١٤ شمارۀ Kivunimروزنامۀ کيوونيم 

Organization) منتشر شد) ٥.  

در آن دوران دربارۀ  قطع عضو . د، بلکه کارمند وزارت امور خارجۀ اسرائيل نيز بود فقط روزنامه نگار نبواودد ايون

، سودان، لبنان، سوريه و عراق در رابطۀ مفصلی با موضوع تضمين امنيت اسرائيل نظريه پردازی امصر، ليبي

  : نوشته بود اودد ايون  سال پيش از آغاز جنگ عليه سوريه، ٣٠. کرد می

عراق به مناطق مشخص بر اساس شاخصھای قومی يا مذھبی، چنين ھدفی در دراز مدت بايد برای فروپاشی سوريه و «

ساختار قومی سوريه اين کشور [...] اسرائيل در اولويت قرار بگيرد، نخستين گام تخريب قدرت نظامی اين دولتھاست 

 حلب، و ، و دولت سنی در منطقۀرا در معرض تجزيه قرار می دھد و می تواند به ايجاد دولت شيعه در طول ساحل

ًنجامد، دروزھا نيز شايد بخواھند دولت خودشان را تشکيل دھند، احتماال شايد روی يک دولت ديگر در دمشق بي

چنين دولتی برای ما در دراز . ِبلنديھای جوالن ما، در ھر صورت در حوران در جنوب غربی سوريه و شمال اردن

عراق با ثروت سرشار . ما از ھم اکنون به اين ھدف دسترسی داريم.  خواھد بودمدت ضامن صلح و امنيت در منطقه

برای ما تجزيۀ عراق بيشتر از سوريه اھميت دارد، زيرا اين . نفتی، طعمۀ منازعات داخلی در خط آتش اسرائيل است

 عراق برای فروپاشی جنگ بين سوريه و[...]. کند  عراق است که در کوتاه مدت به شکل جدی اسرائيل را تھديد می

ھر گونه زد و خورد بين عربھا به نفع . اين کشور مساعد خواھد بود، پيش از آن که برای حملۀ گستردۀ به ما آماده شود

  .»)٦. (ما خواھد بود و وقت فروپاشی را تسريع خواھد کرد

که به نخست وزير  « A clean break : a new strategy for securing the realm »  گزارش١٩٩۶در سال 

 و به  از جمله سرنگونی صدام حسين. اسرائيل بنيامين نتانياھو تحويل داده شد، ھمين نظريات را دوباره مطرح می کرد

اين گزارش توسط يک گروه تحقيقاتی در چھار چوب اتاق فکری . ھمينگونه بر پا کردن جنگ نيابتی در سوريه

 به مديريت مقام Institute for Advanced Strategic and Political Studiesئی به نام امريکا – و -اسرائيلی 

  . تھيه شده بودRichard Perle، ريچارد پرل امريکابلند پايۀ قديمی وزارت دفاع اياالت متحدۀ 

در «  طرح خاورميانۀ بزرگ را باز بينی کردند و ٢٠٠٠ژھای اياالت متحده در سال يبه گفتۀ بھار کيميونگور، سترات

 Americanاينترپرايز مريکن ا برای نخستين بار طی گردھمآئی نئو محافظه کاران در مؤسسۀ ٢٠٠٣ل سا

Enterprise Instituteدر ٨در سال بعد، طی گردھمآئی کشورھای گروه ] اين نظريه. [ آشکار شد Sea Island در 

 مشترک با خاورميانۀ بزرگ ۀفت و آيندھمکاری برای پيشر«ير کرد و تبديل شد به يتالنتيک جيورجيا، نامش تغاساحل 

  ).٨) (٧(» فريقای شمالیاو 

در کشورھائی که دولتھايشان » انقالبھای صلح آميز«تحريک و راه اندازی : ساده است ِدستورالعمل اين نظريه خيلی 

، طرفدار ناسيوناليست، سوسياليست، مارکسيست، پان عربيست، ضد امپرياليسم، چند قطبی گرا: يعنی (نافرمانند 

کوچک  سرانجام با تجزيه و تقسيم کشورھای عربی و ايجاد تعدادی کشور...). روسيه، طرفدار ايران، طرفدار چين
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، تا برای امنيت اسرائيل و منافع شرکتھای چند مليتی خارجی خطر چندانی وجود )در جدال مستمر با يکديگر(متخاصم 

  .نداشته باشد

خواستھای قانونی مردم  که گرچه بار فرا) مثل انقالب سبز در ايران: مترجم (» وشانقالبھای به اصطالح خود ج«اين 

را حمل می کند، با وجود اين می توانند جھت دھی شوند يا به نفع طرحھا و منافع بنيادھا و مؤسسات اياالت متحده به 

تعدادی از آنھا اشاره توانيم به  می، از بين اين بنياد ھا »فرصتھای تازه برای آزادی و دموکراسی « کار بسته شوند 

  : کنيم

 Freedom، خانۀ آزادی National Endowment for Democracy (NED)بنياد ملی برای دموکراسی 

House )٩( نشتاين البرت ا، انستيتوAlbert Einstein Institution) بنياد جامعۀ باز )١٠ ،Open Society 

Institute) ١١ ( يا شورای روابط خارجیCouncil on Foreing Relations) نشان داده بھار کيميونگور). ١٢ 

است که چگونه دولت بوش گروه ھای فشار  در سوريه را تأمين مالی کرده که ھدف اعالم شدۀ آنان سرنگونی بشار اسد 

  ) ١٣. (بوده است) ھم پيمان با منافع غربی(و ايجاد دولت اخوان المسلمين 

 آغازشد، بايد ٢٠١١می گويد  نام بی مسما برای روندی است که از سال »  بھار عرب « دربارۀ بھار کيميونگور

آموزش قبلی مخالفان . »)١٤(دانست که مأموران امريکائی در جريانھای معترض تونسی و مصری نفوذ کرده بودند 

 فعال سياسی اجتماعی به سايبری و ديگر فعاالن عرب آموزش ديده و يا تازه آموزش ديده و يا در حال فراگيری حرفۀ

 Centre for Applied Non)مدد اعضای مرکز پژوھشی برای کاربست روش بدون خشونت   انجام گرفت 

Violence) مرکز پژوھشی برای ). ١٥( تأمين مالی می کرد ٢٠٠٧، بودجۀ اين برنامه را سازمان سيا از سال

 به کوشش ٢٠٠٤زمانی است که در سال سا) CANVAS)(يا غير خشونت آميز(کاربست روش بدون خشونت 

 بنيانگذاری شد که جنبش صربی به نام Srdja Popovic و سرجا پوپوويچ Slobodan Djinovicسلوبودان دينوويچ 

به پشتيبانی بنياد ملی برای دموکراسی و . به زبان صربی به معنای مقاومت است: مترجم  (OTPOR» اتپور« 

 Ivan Marovicاتپور به اعتراف بنيانگذار آن ايوان مارويچ ). Georg Sorosميلياردر امريکائی جرج سوروس 

ھمين جنبش بود . توسط سازمان سيا و برخی بنيادھای اياالت متحده که پيش از اين نام برديم پشتيبانی مالی می شد) ١٦(

ايش را در کشورھای  در صربستان سرنگون کرد و سپس آموخته ھ٢٠٠٠بر و اکت٥که رئيس جمھور ميلوسويچ را در 

» انقالبھای رنگی « بر اين اساس بود که دايرۀ  .  گذاشتءاروپای شرقی که نزديک به روسيه تلقی می کرد به اجرا

 ٢٠٠٥ در اوکراين، » انقالب نارنجی  « ٢٠٠٤در گرجستان، » ، انقالب گلھای سرخ ٢٠٠٣سال « ( شروع شد 

چگونه می توانيم جنبش سبز در : مترجم ) ( در لبنان»  انقالب سدر«  ٢٠٠٥در قرقيزستان، »  انقالب گلھای الله «

جز تداوم و گسترش ھمين انقالبھای رنگی ه و بھار عرب چيزی نيست ب) حساب نياوريم؟ه  در ايرانی را ب٢٠٠٩سال 

ت متحده در کل اين روند زير چشمان با دقت وزارت امور خارجه و بنيادھای اياال. فريقای شمالیادر خاورميانه و 

قطر بزرگترين پايگاه نظامی « عالوه بر اين بايد يادآور شويم که ). ١٧(پيوند با دستگاه سياسی و نظامی اياالت متحده 

  ).١٨(فرامرزی اياالت متحده را در خود جای داد و ھزينۀ ساخت آن را نيز به عھده داشته است 

» دکترين بوش « رميانه را ھدف گرفته بود در برخی نوشته ھا  اين ستراتيژی که بی ثبات سازی و بالکانيزاسيون خاو

چنين رويکردی به اياالت متحده اجازه می داد تا از تشکل اتحاديه ھائی که برای منافع و اقتدار . نيز ناميده شده است

توليد ( لبنان ايران، عراق، سوريه ، حزب هللا» اتحاد شيعيان « جھانی اش خطرناک تلقی می کرد جلوگيری کند، مانند 

برای اياالت متحدۀ امريکا  تخريب . روسيه، ھند و چين )  « RIC »(و اتحاد بلوک شرق يعنی  ) و صادر کنندگان نفت

ھدف دوم جلوگيری از ظھور جنبش سوسياليستی . اين اتحاديه ھا ھدف اوليه را تشکيل می داد، ولی يگانه ھدف نبود
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دی با تمايالت پانعرب که در عين حال می تواند برای گسترش زيربناھا، آموزش مداخله گر در امور اجتماعی و اقتصا

وميت غرب از سياست ناصر در مصر و يا مصدق در ايران الھام بگيرد، و چنين اموری در معمومی و رھائی از قي

  .يعنی کابوسی وحشتناک برای قدرتھای ناتو) وقتی که بخواھد به واقعيت بپيوندد ( مجموع 

شوری است که در اين برنامۀ نئوليبرال برای ترسيم مجدد خاورميانه و تخريب دولت ملتھای سوسياليست الئيک قطر ک

. و صدور الگوی وھابيت نزد اخوان المسلمين نقش اول را به شکل پراکنده در سراسر جھان به عھده داشته است

 به گروه ءل عربستان سعودی می خواست با اتکاًقطر کامال مث« : می گويد ) ١٩(ديپلمات قديمی اتيوپی محمد حسن 

در خاور ميانه يک سری رويدادھا مانند از بين رفتن . ھای اسالمگرا عليه نفوذ دولتھای ناسيوناليست منطقه اقدام کند

ناصر، غروب جريان انقالبی عرب يا سقوط صدام حسين موجب ايجاد فضائی خالی شد که پيامد آن فعال شدن رژيم 

اين رژيمھا از ھم اکنون می خواھند اين فضای خالی را پر کنند و جايگاه پيشگام . بود) فارس(تی نفتی خليج ھای سلطن

  ») ٢٠(خود اختصاص دھند ه جھان عرب را ب

 پژوھشگر در مرکز مطالعات جھانی سازی در زمينۀ خاورميانه و خاور Finian Cunninghamفينيان کونينگھام 

 را با ادر سوريه و ليبي] ٢٠١١[عربستان سعودی و به ويژه قطر رويدادھای سال « فريقا توضيح می دھد که چگونه ا

  .»)٢١(در کنترول خود داشته اند » شورای موقت « ک از پشتيبانی مالی و نظامی از مبارزان و پشتيبانی ديپلماتي

شبکۀ . ی برای سياست امور خارجی در قطر تکيه داشتئ ايستگاه رسانه ۀاين پشتيبانی ديپلماتيک روی الجزيره به مثاب

با  و سوريه در چشم انداز سرنگونی معمر قذافی و بشار اسد، اليبي» شورشيان « تلويزيون قطری با جانبداری از 

شبکه ھای تلويزيونی .  دروغ برای خدمت به اھداف جغرافيای ستراتيژيک قطر استفاده کردۀسخاوتمندی تمام از رسان

کشورھای عضو ناتو نيز گزارشات و تصاوير را بی آن که از منابع آن اطمينان داشته باشند و يا آنھا را در تالقی با 

منتشر کردند، و ) ی و متعھد استئ وظيفۀ ھر روزنامه نگار حرفه يعنی روشی که جزء حداقل( ديگر بررسی کنند  يک

مدارکی که تحريفات و گزارشات مسموم الجزيره را . بر اين منوال، آگاھانه يا ناآگاھانه تبليغات قطری را گسترش دادند

اوير شھر بصره در برای مثال، معرفی کردن زندانيان عراقی به جای يمنی ھا، يا انتشار تص( ثابت می کنند بسيارند 

  ).٢٢ (اجای شھر مصراته در ليبيه عراق ب

عالوه بر اين، الجزيره درسطح گسترده ای در کشورھای اروپائی و به ويژه در فرانسه برای کسب حق انتشار مسابقات 

، طور کلی تره ب). ٢٣( را خريداری کرد٢٠١۵ تا ٢٠١٢در فصول مسابقات طی ) ليگ قھرمانی(قھرمانی باشگاه ھا 

جوی راھی برای افزايش نفوذ  و ًنزديکی فرانسه و قطر به نياز ستراتيژيک قطر پاسخ می گويد که دائما در جست

دالر گازی به ازای نفوذ در زمينۀ . اخوان المسلمين در بطن دولتھا و دستگاھھای ديپلماتيک کشورھای غربی ست

  .ستا» ُ برد –ُبرد « جغرافيای سياسی، يعنی راھکاری که نامش 

. ِولی برای درک عميق ستراتيژی اخوان المسلمين که در جھان عرب و مسلمان امروز، بايد به منشأ اين جنبش بازگرديم

ھدف .  در شمال شرقی مصر توسط آموزگاری به نام حسن البنا بنيانگذاری شد١٩٢٨ در سال اخوان المسلمينفرقۀ 

بر . نگی بريتانيا بود و برای اسالم اجتماعی تبليغ می کرددست آوردن آزادی کشورش از استعمار فرھه اصلی او ب

به باور او مصر در صورتی که به ارزشھای اسالمی و اخوان المسلمين روی بياورد می تواند از « اساس اين امر، 

و استعمار غرب رھائی يابد، به سخن ديگر از ديدگاه او طرح اسالمی سازی کشور می توانست در چشم انداز پيشرفت 

» افسران آزاد « و کودتای )  به قتل رسيد١٩۴٩در سال (پس از مرگ حسن البنا . »)٢۴(تولد مجدد عرب محقق شود 

 به ١٩۵۴سوء قصد به جان ناصر در سال . تنش شديدی بين ناصر و اخوان المسلمين به وجود آمد« ، )١٩۵٢انقالب ( 
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اغلب اعضای اين گروه به زندان و يا تبعيد محکوم شدند، . رديدًاين فرقه نسبت داده شد که متعاقبا موجب ممنوعيت آن گ

  .») ٢۵(به ويژه به عربستان رھسپار شدند، يعنی کشوری عقب افتاده، محافظه کار و مساعد برای قدرتھای غربی 

انور سادات می خواست خط مرز . ، انور سادات به رياست جمھوری مصر رسيد١٩٧٠ پس از مرگ ناصر در سال 

مبارزه عليه ميراث ناصری در سطح «ا از رئيس جمھور پيشين تفکيک کند، از ھمين رو برای خود ر

سادات از « برای تحقق چنين راھکاری، . ، فرقۀ اخوان المسلمين را به مثابه ابزار به کار بست)٢۶( »ايدئولوژيک

سپس، خود . وان المسلمين منتشر کرد افشاگريھائی دربارۀ اختناق و سرکوب ناصری عليه اخءابتدا. مذھب استفاده کرد

در نتيجه نظريه ای که ديکتاتور مصری را برای . [...] را به مثابه مردی خداشناس و مسلمانی پارسا معرفی کرد

در واقع اسالمگرائی يکی از قطعات . جلوگيری از گسترش اسالمگرائی ضروری می دانست اسطوره ای بيش نبود

. ليسی را توجيه می کرد، يعنی ھمان نظم و ساز و کاری که غرب از آن پشتيبانی می کرداساسی نظام بود و فقط نظم پو

 برنامۀ اخوان المسلمين به قلم سلسه مراتب روی دوم سکۀ نظام تماميت خواھی را نشان می داد که از پشتيبانيھای   [...]

رو و ترقی خواه نيست مگرا به ھيچ وجه پيشين فرقۀ اسالبرنامۀ اجتماعی و اقتصادی نزد ا. امپرياليسم برخوردار است

و فقط برای سرمايه داری افسارگسيخته، مبادالت آزاد تبليغ می کند و پيش از اين نيز عليه جنبشھای کارگری و دھقانی 

کوتاه سخن اين است که جبھۀ بسيار مناسبی را برای امپرياليستھا تشکيل داده اند تا به بھره ... موضعگيری کرده است

  ...يعنی جبھه ای که امروز بسياری از کشورھای عربی را تھديد می کند. »)٢٧(رداری از مصر ادامه دھند ب

. فرقۀ اخوان المسلمين که ھدف رسمی آن تجديد خليفۀ اسالمی ست، رؤيای اتحاد پان اسالميست را در سر می پروراند

فاتی وجود دارد و مھمترين شکاف بين ستراتيژی اختال) فارس(با وجود اين، در بطن رژيمھای سلطنتی وھابی خليج 

که با کارت اسالم سياسی يعنی با اخوان (و قطريھا ) که گروه ھای سلفی جھاد طلب را تأمين مالی می کند(سعوديھا 

اخوان المسلمين حتا در چندين کشور مثل مصر، عربستان سعودی و امارات . ديده می شود) المسلمين بازی می کنند

  .ربی به مثابه گروه تروريستی ممنوع اعالم شده استمتحدۀ ع

دربارۀ رقابت بين قطر و  Alain Gresh ، روزنامه نگاری به نام آلن گرش٢٠١٢مبر در مقاله ای به تاريخ نو

، شاھزادۀ نايف از خاندان سعود با پرخاشگری به اخوان ٢٠٠٢در سال ). ٢٨(عربستان سعودی مطالبی نوشته است 

اخوان المسلمين باعث و بانی اغلب مشکالت در جھان عرب ھستند و تا کنون خسارات بسياری « : گويد المسلمين می 

  .»)٢٩(ما خيلی از اين گروه پشتيبانی کرديم و آنان جھان عرب را تخريب کردند . به عربستان سعودی وارد آورده اند

 می گويد که در واقع فرقۀ اخوان المسلمين آلن گرش در تحليل علت رويگردانی سلطنت سعودی از اخوان المسلمين

برای سلطنت مشروطه مبارزه می کنند و می خواھند آن را بر اساس انتخابات آزاد پايه ريزی کنند، يعنی ساز و کاری 

، توفيق ٢٠١١-٢٠١٣در سالھای « نظر می رسد که ه اينگونه ب. ًکه مستقيما رژيم سطنتی خاندان سعود را تھديد می کند

 المسلمين در کل منطقه و چشم انداز سازمانھائی که خواھان اسالم و در عين حال رأی ھمه شمول مردم بودند به اخوان

و از مصر تا يمن، رژيم سعودی ضد انقالب و . شکل دراز مدت در امور جاری جا افتاد و موجب دستپاچگی رياض شد

  .») ٣٠(است ضد حمله ای را سازمان داد که تا کنون با موفقيت عمل کرده 

نظر می رسد که عربستان سعودی ه ، ب»فروپاشی اخوان المسلمين در مصر« با وجود اين، چند سال بعد و پس از 

ير داد و به شکل پيشبينی ناپذيری برای ايجاد جبھۀ مشترک عليه دشمن مشترک رژيمھای يموضع گيری خود را تغ

از اين پس مھمترين ھدف آنان مھار تھديد « . جا يعنی ايراندشمن مشترک در اين: سلطنتی وھابی به قطر نزديک شد 

برای مقابله با ايران در عين حال جبھه ای متشکل از اھل سنت را . ايران در عراق، سوريه، لبنان، فلسطين و يمن است

  .»)٣١(نيز عليه از دين برگشتگان شيعه مذھب سازماندھی کرده اند 
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رژيم « اين رويکرد تسريع شد و » ران در چشم انداز انبساط بين واشنگتن و تھران و اي۵+١ی بين ئبا توافقات ھسته « 

 با اخوان المسلمين واداشت، البته با حفظ جانب مذاکرهجوی راھھای جديد  و سلطنت موروثی خاندان سعود را به جست

کمک قطر، جنبشی در راستای  و با انقرهبه رھبری « حاصل اين سياست جديد در سوريه ). ٣٢(احتياط ولی با قاطعيت 

اتحاد نيروھای اسالمی در بطن ارتش فاتح بسيج شد، اتحادی که متشکل از اخوان المسلمين و جبھۀ النصره شاخۀ 

  .»)٣٣(القاعده در سوريه بود 

  طرح الگوی مذھبی را صادر می کند؟ البته یولی بايد بپرسيم که قطر چگونه ايدئولوژی اخوان المسلمين و ارتقا

دست ه ًسبد مالی که غالبا از توليد و صادرات گاز موجود در کشور ب. وشن است که اين کار را با پول انجام می دھدر

 کيلومتر مربع وسعت دارد چھارمين توليد کنندۀ گاز طبيعی، و ١١٠٠٠اين کشور بسيار کوچک که به سختی . می آيد

  ).٤(نخستين صادر کنندۀ گاز مايع در جھان است 

 شکل گسترده در فرانسه سرمايه گذاری کرده است، به ويژه با صندوق سرمايه گذاری ھای امير حاکم قطر قطر به

Qatar Investment Authority (QIA) امور مالی، حمل و نقل، دفاع : ،  دربخشھای کليدی اقتصاد(EADS) ،

تلھای لوکس وھ: ، و خريد ساختمان )انتوتال، سوئز آنويرونمان، وئوليا آنويرونم(، انرژی (Vinci)امور ساختمانی 

  ) :تلھا را به ھمان شکل التين باقی می گذارمواسامی ھ: مترجم (

 (hôtels de luxe d’Évreux, Lambert, Kinski, Landolfo-Carcano, Gray d’Albion, de Coislin, le 

Majestic, le Royal Monceau, le Peninsula, et les immeubles de Virgin Megastore, de HSBC, 

et du Lido sur les Champs-Elysées) 

.  تبديل شدLagardère به يکی از سھامداران اصلی گروه الگاردر ٢٠١١عالوه بر اين صندوق حاکم قطر در سال 

 ء به مقام امير قطر ارتقا٢٠١٣ جون ٢٥رياست صندوق حاکم قطر به عھدۀ تميم بن حمد بن خليفه آل ثانی است که از 

عالوه بر اين تميم بن حمد بن خليفه آل ثانی ھفتمين حاکم از ثروتمندترين ). عنوانی که معادل رئيس دولت است(يافت 

  ).٢٠١٥ ميليارد دالر ثروت شخصی در سال ٢،٥نزديک (حکام جھان است 

ھر چيزی که . ارداين کشور فقط از طريق پول وجود خارجی د«ديپلمات قديمی اتيوپی محمد حسن درباۀ قطر می گويد 

باشگاه فوتبال، رسانه ھای سياسی، شرکتھای خارجی، آثار ھنری، : قابل خريد و با ارزش باشد خريداری می کند 

مشغوليت دائمی قطر «  اضافه می کند Eric Leserروزنامه نگار اريک لوزر . »)٣٥(حفاظت نظامی و امثال اينھا 

حد، خدمتگذار و ھر گونه بازشناسی، ديپلماتيک، اقتصادی، مالی و جوی مت و ادامه حيات است و بی وقفه در جست

اياالت متحده و اسرائيل، : ًقطر مشاور، سرمايه گذار مالی، ھمکار و ميانجيگر تقريبا ھمه است . می باشد...ورزشی

  »)٣٦... (عربستان سعودی و ايران، مقامات فلسطينی، حماس، بريتانيا، فرانسه، سوريه، لبنان

فرانسه و قطر اگر به سرمايه گذاريھای عظيم قطر در فرانسه متوقف می شد يک جانبه باقی می » ھمکاری « ولی 

. برای مثال جنگ افزار: از سوی ديگر فرانسه بھترينھايش را در زمينۀ دانش و فن آوری به قطر پيشنھاد می کند . ماند

 ميليارد ٦،٣انسه سفارش داد، يعنی خريدی به حجم  فروند ھواپيمای جنگی رافال به فر٢٤ امير قطر ٢٠١٥در سال 

 رسانده است، در نتيجه فرانسه ءقطر با فرانسه قراردادھائی در زمينۀ دفاع به امضا« عالوه بر اين، ). ٣٧(يورو 

 ٢٠٠٠آموزش نفرات نيروی دريائی و پوليس قطر را تأمين می کند و بخش مھمی از تجھيزات نظامی از جمله ميراژ 

توتال، شرکت گاز فرانسه : نيز در قطر حضور دارند شرکتھای چند مليتی فرانسه . »)٣٨( کشور فروخته است به اين

يا ار ليکوئيد، شرکت چند مليتی (، ار ليکيد )ساخت و ساز( سوئز، شرکت الکتريسيتۀ فرانسه، وئوليا، شرکت ونسی 

  )٣٩)...(شرکت خدمات نفت و گاز فرانسوی( ، گروه ارباس، تکنيپ )فرانسوی
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ياستمداران فرانسوی، در کليۀ طيفھا و تمايالت سياسی، بسيار قابل توجه در زمينۀ امور سياسی، نفوذ قطر در طبقۀ س

، ٢٠٠٩ بروری ف١٩در ).  ٤٠( نمايندۀ مجلس ملی حضوردارند ٥٠در گروه دوستی بين فرانسه و قطر بيش از . است

بر ). ٤١(کرددست آورد که ھواپيماھای قطر را از پرداخت ماليات معاف ه قطر رأی به يکی از قوانين فرانسه را ب

به انضمام اموال خانوادۀ » مؤسسات دولتی«ارزش اضافی و درآمد سرمايه ھای انباشت شدۀ قطر يا «اساس اين قانون 

مادۀ ديگری از اين قانون می گويد که سرمايه گذاريھا در ). ٤٢(امير در فرانسه را مشمول پرداخت ماليات نمی داند

 سال از ماليات روی ٥ و قطريھای مقيم فرانسه طی  خت ماليات معاف استزمينۀ ساختمان روی ارزش اضافی از پردا

  .ثروت معاف ھستند

از بخش فرھنگی نيز رويگردان نبودند، زيرا قطر که به مثابه کشور فرانسوی زبان شھرت خاصی ندارد، در سال 

با آگاھی به اين امر که .  شد (OIF) )فرانکوفون(  به نام عضو شريک وارد سازمان بين المللی فرانسوی زبانان ٢٠١٢

دستگاه ديپلماتيک سازمان بين المللی فرانسوی زبانان در مناطق فرانسوی زبانان يا دوستداران فرانسه، برخی شرکت 

دربارۀ تمايالت و بلند پروازيھای اين کشور در «  مين گردھمآئی سازمان بين المللی فرانسوی زبانان ١٤کنندگان در 

جای مدارس ه ِفريقای غربی مسلمان و به ويژه تمايالتش برای ايجاد و تأمين مالی مدارس مذھبی باگسترش نفوذش در 

ًاظھار نگرانی کامال بجا ب. »)٤٣(فرانسوی زبان اظھار نگرانی کردند  نظر می رسد زيرا می دانيم که در آغاز ه ِ

  »)٤٤(أمين مالی کرده است، قطر گروه ھای جھاد طلبی را که شمال مالی را کنترول می کنند ت٢٠١٢

 مداخلۀ نظامی کرد و برای تأمين امنيت زير ساخت ھای ٢٠١٣ جنوریپس از حملۀ جھاد طلبان بود که فرانسه در 

 Servalعمليات سروال ) ٤٥(در نيجريه کشور ھمسايه  installations nucléaires d’Arevaی شرکت آروا ئھسته 

 énormes را نيز برای خودش حفظ کند Azawad گذاشت و در عين حال می خواست منابع عظيم آزاواد ءرا به اجرا

ressources  )٤٦) (طال، فسفات، گاز، نفت، اورانيوم، آب شيرين.(  

 از معدن اورانيوم آرليت ١٩٧٠ی از سال ئته  در بخش انرژی ھسArevaدر واقع شرکت چند مليتی فرانسوی آروا  

Arlit) کيلومتر به سوی جنوب ٨٠ًبھره برداری می کند، بعدا طی اکتشافات در ) در نزديکی مرزھای الجزاير و مالی 

 مھمترين Imourarenبه گفتۀ شرکت چند مليتی فرانسوی آروا منطقۀ امورارن : منابع ناشناخته ای را کشف کردند 

  .يوم در جھان استمعدن اوران

 ٥٠٠٠ سال با توليدی نزديک به ٣٥باز ھم به گفتۀ آروا، بھره برداری از اين معدن، بر اساس گمانه زنی، طی بيش از 

ساخت زيربناھای ضروری برای بھره برداری از اين معدن در . سبد مالی عظيمی را تضمين می کند)  ٤٧(تن در سال 

 پيشبينی شده بود ولی به دليل سقوط بھای اورانيوم و بی ٢٠١٢اری برای سال ، بھره برد)٤٨( آغاز شد ٢٠٠٩ ی م٤

در اين چشم انداز است که می توانيم به اھميت ستراتيژيک . تی ناشی از نا امنی به تاريخ نامشخصی موکول شدابث

بستگی عميقی به حضور نظامی و ماندگار شدن آن در منطقۀ ساحل پی ببريم، يعنی امری حياتی برای کشوری که وا

ی تأمين ئ مصرف انرژی در فرانسه با انرژی ھسته ٧٠%ًتقريبا (ی اش دارد ئسوخت اورانيوم برای مراکز ھسته 

 Issoufouفرانسه برای دفاع از منافع انرژی خود می تواند روی رئيس جمھور نيجريه محمدو ايسوفو ). ٤٩(شود  می

Mahamadou در واقع محمدو ايسوفو از سال . ادارۀ کشور قرار گرفته است در رأس ٢٠١١ حساب کند که از سال

 مدير معادن ملی در وزارت صنايع و معادن، و در عين حال مدير بھره ١٩٩١ تا ١٩٨٥ و سپس از ١٩٨٥ تا ١٩٨٠

اتفاق خيلی کارھا ( بوده است Areva يکی از شبکه ھای شرکت چند مليتی آروا SOMAIRبرداری و سپس مدير فنی 

ھيچ ترديدی وجود ندارد که محمدو ايسوفو منافع ). و ايشان به مقام رياست جمھوری می رسند...پيش می بردرا به 

 با دولت نيجريه در مفصل  قراردادھای بازرگانی آينده زير سؤال نخواھد برد، مذاکرهکارفرمای قديمی اش را در در 
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ولی . برای قرادادھای جديد به نفع مردم نيجريه ھستند مذاکرهی خواھان ئدر حالی که بسياری از انجمن ھای نيجريه 

  .خطر نخواھد افتاده سھامداران آروا می توانند آسوده باشند زيرا منافعشان از سوی قدرت حاکم ب

، فرانسه به اين نتيجه رسيده است »مشکل امنيتی « جوی راه حل برای  و در ھر صورت، در مقابل شکست در جست

 Opération به عمليات بارخان ،ًکه مقدما به سرزمين مالی محدود می شدرا  Servalال که عمليات نظامی سرو

Barkhaneاز اين پس، اين عمليات فرامرزی به بسيج بيش از .  آغاز شد٢٠١٤ت گس توسعه دھد که در اول ماه ا

 نيجريه، بورکينا فاسو و چاد،:  کشور ساحلی مستقر شده اند ٤ سرباز فرانسوی انجاميده که عالوه بر مالی در ٣٠٠٠

  ). کشور ساحلی٥عضو (موريتانی 

 در منطقه نفوذ ،قطر اين دوست نزديک فرانسه با آموزش و تأمين گروه ھای تروريست در شمال مالیکوتاه سخن، 

خود را گسترش می دھد و در عين حال برای فرانسه بھانه و فرصت مناسبی فراھم می کند تا عمليات نظامی اش را 

   از چه کسی بايد سپاسگذاری کرد؟.نطقۀ ساحلی توجيه کنددر م

   ٢٠١٦ جون ١٣ 

  

Source: Investig’Action 
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