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تنظيم الحمدين يلجأ إلى ابتزاز العالم بإشاعة األكاذيب حول »إمدادات الطاقة« 

قرقاش: قطر تستعين بمواردها لدعم اإلرهاب
Ⅶ عواصم - البيان، وكاالت

أك��د معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، 

وزي��ر الدولة للش��ؤون الخارجية، أن أفضل 

سبيل لدولة قطر للخروج من األزمة الحالية 

العمل بجدي��ة لتبديد مخاوف جيرانها من 

زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة.

وف��ي إجابته عن س��ؤال حول المطالب 

بإغ��الق قن��اة الجزيرة خالل لق��اء معاليه 

مجموعة من المس��ؤولين ورؤساء التحرير 

بوس��ائل اإلعالم الهندية في خت��ام زيارته 

لجمهورية الهند التي استغرقت يومين، قال 

معاليه إن »قن��اة الجزيرة الناطقة بالعربية 

عبارة عن منش��ور لإلخوان، وبالتالي تمثل 

تهديداً واضحاً للسالم«.

وطمأن معالي أنور قرقاش، خالل زيارته 

لنيودلهي، القيادة والمس��ؤولين في الهند 

ب��أن التط��ورات الراهنة ف��ي المنطقة لن 

يك��ون لها أي انعكاس��ات عل��ى الجاليات 

الهندية ف��ي دول الخليج أو على المصالح 

االقتصادي��ة لجمهوري��ة الهن��د ف��ي تلك 

ال��دول. وأكد أن ال��دول الداعية لمكافحة 

اإلره��اب، المملك��ة العربي��ة الس��عودية 

ودولة اإلم��ارات العربية المتحدة ومملكة 

البحرين وجمهوري��ة مصر العربية، انطالقاً 

م��ن ثوابته��ا، ال تنوي تصعي��د التوتر في 

المنطقة.

وأوض��ح معالي أنور قرق��اش، في كلمة 

ألقاه��ا خ��الل الزيارة عن تهدي��د التطرف 

القادم من قطر، أن الدول الداعية لمكافحة 

اإلرهاب »وم��ن بينها دول كبيرة هي دول 

معروفة بمبادئها الثابتة، ومن ضمنها عدم 

التسلط على أي دولة صغيرة«.

وأضاف، في هذا اإلطار، أن »قطر تعتبر 

دول��ة صغيرة، لكنها غنية، وهي تس��تعين 

بموارده��ا المالية لدعم اإلرهاب، ومن هنا 

يتضح أن األزمة ليست كما يصورها البعض 

كصراع بين خمس دول عربية«.

ووصف معاليه قط��ر بأنها دولة ممولة 

لإلره��اب، مدل��اًل عل��ى ذلك ب��أن قائمة 

اإلرهابيي��ن الذين توفر له��م الدوحة مالذاً 

آمناً تضم عدداً كبيراً من األفراد المحظورين 

من قبل األمم المتحدة والواليات المتحدة.

وذكر معالي��ه أن اإلرهاب أصبح ظاهرة 

عالمية، وأن��ه ال يمكن القول إن هناك أي 

مدينة سواء في الهند أو الواليات المتحدة 

أو أوروبا أو أي مكان آخر بمنأى عن تهديد 

اإلرهاب الدولي.

وأضاف: »ال يمكننا التس��امح مع الرأي 

القائل إن قلياًل من اإلرهاب أو التطرف هو 

أمر يمك��ن قبوله والتعاي��ش معه، ولذلك 

ال ب��د من العم��ل على إزال��ة أي جوانب 

رمادية تكتنف الموقف الحازم من اإلرهاب 

والتطرف«.

وأك��د معال��ي الدكتور أن��ور بن محمد 

الخارجية،  الدولة للش��ؤون  قرقاش، وزي��ر 

أن مجل��س التعاون الخليجي أثبت مكانته 

وقيمت��ه الكبيرة للجميع، وأن��ه يفضل أن 

تس��تمر قطر جزءاً من المنظومة الخليجية 

بعد أن تثوب إلى رشدها.

راحة الحجاج
في األثناء، أكدت المملكة العربية السعودية 

أن الخدمات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة 

وتوفي��ر أعلى درج��ات الراح��ة والطمأنينة 

واألم��ان لجميع الحجيج دون اس��تثناء بمن 

فيهم حجاج إيران وقطر قضت على الحمالت 

الوهمية.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور 

محم��د بن صالح بنت��ن أن المملكة، بقيادة 

خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود، ونائبه األمير محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز، سّخرت وتسّخر كامل 

طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

ونقلت وكالة األنباء السعودية عن الوزير 

قوله عقب تفقده مكتب وزارة الحج والعمرة 

بمط��ار األمير محمد بن عب��د العزيز الدولي 

ف��ي المدينة المن��ورة، إن توجيهات القيادة 

لهم ولجميع الوزارات والقطاعات المش��اركة 

في خدمة الحج��اج هي توفير أعلى درجات 

الراح��ة والطمأنينة واألم��ان لجميع الحجيج 

دون استثناء بمن فيهم حجاج إيران وقطر.

أكاذيب جديدة
ولجأ س��فير قطر في ألمانيا، سعود بن عبد 

الرحمن آل ثاني، إل��ى ترهيب العالم عبر 

األكاذي��ب، زاعم��اً أن تأثير األزم��ة الحالية 

س��يمس المواطن العادي في أي مكان في 

العال��م، مّدعياً أن قطر »وج��دت بدائل«، 

في إشارة مضمرة إلى اعتمادها على إيران 

وتركيا. وفي محاولة قطرية للقول إن األزمة 

ال تؤثر ف��ي قطر إنما تطال س��كان العالم 

أجم��ع، وهي محاولة ابت��زاز ضمنية تقوم 

على إشاعة الخوف في العالم ومخاطبتهم 

بلغ��ة مبطنة تري��د الق��ول: »أزيحوا عني 

مطالب الدول الداعي��ة لمكافحة اإلرهاب 

وإال سيلحقكم ضرر«. وإال ما الداعي ليلعب 

المس��ؤول القط��ري على وت��ر أن منطقة 

الخلي��ج تغ��ذي العالم بأكثر م��ن 40 في 

المئة من مصادر الطاقة، وأنه إذا استمرت 

ه��ذه األزمة أكثر من ذلك س��ينعكس هذا 

س��لباً حتى على الش��خص الع��ادي في أي 

مكان بالعالم، »ألن أس��عار الطاقة ستزيد« 

على حد تعبير الس��فير القطري في ألمانيا. 

وفس��رت أوس��اط خليجي��ة كالم الس��فير 

القطري بأنه قد يكون مقدمة الفتعال قطر 

أزم��ة جديدة متعلقة بالمالحة البحرية في 

الخلي��ج العربي لمحاول��ة عرقلة إمدادات 

الطاقة إلى العالم.

خيبات »التدويل« تالحق الدوحة
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Ⅶ ال سبيل أمام الدوحة سوى تبديد المخاوف من زعزعة االستقرار

اقتصاد الدوحة 
يقفز إلى 
المجهول

استطالع »البيان«: 
قطر الخطر األكبر 

على »التعاون« 

أوراق الفساد 
تتساقط من 

»مونديال قطر«

www.albayan.ae

⁃⁙ₑₚₖا ℓ‶₂اₖ⁆‶ر℅⁘ اℿ℃د ₖ⁆℆℆ اₖ
«تدويل الحج» املقصود به تشـــكيل إدارة دولية لتنظيم فريضة الحج، وهو ما يعترب تعديًا عىل األمن القومى الســـعودي، وتريد الدول املطالبة بذلك إفقاد اململكة مكانتها الدينية التي تتيح 

لها التأث¥ يف مسلمي العا¡. وليست مطالبة قطر بتدويل الحج هي البداية بل استمرار لنهج إيرا¢ ¡ يجاره سوى العقيد الليبي الراحل معمر القذايف.

2016
أن  كذبـــاً  إيـــران  ادعـــت 
بعض  منعـــت  الســـعودية 
أداء  اإليرانيـــ® من  الحجاج 
فريضة الحج فمنعت طهران 

رعاياها من الحج

2017
املســـار  قطر  اســـتأنفت 
الحج  اإليرا¢ يف تســـييس 
من  مواطنيهـــا  ومنعـــت 

التسجيل ألداء الفريضة
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منذ توىل الخمينى 
السلطة دأبت طهران 
يف «تسييس» فريضة 

الحج

بدأ التسييس 
بتظاهر الحجاج اإليراني® 

ىف العام 1980 أمام املسجد 
النبوي رافع® صور 

الخميني

املحاولة الثانية ىف 
العام 1982 أثناء محاولة 

حجاج إيراني® دخول 
املسجد الحرام حامل® 

أسلحة نارية

تم ضبط إيراني® 
حامل® مواد شديدة 
االنفجار أثناء موسم

 الحج

قام 
بعض الحجاج 

اإليراني® بسد الطرقات 
وإحراق السيارات ما تسبب 
ىف تدافع كب¥ ب® الحجاج 

ووفاة 1400 حاج
تسبب حجاج إيران 

ىف العام التايل يف تدافع 
نجم عنه وفاة 717 حاجاً

ملعّمر القذايف باع 
طويل ىف طلب تدويل 

الحج ومنع مواطنيه من 
أداء الفريضة ىف بعض 

السنوات

غرافيك: محمد أبوعبيدة

1979

Ⅶ إسطنبول - البيان

تالح��ق الفضائح النظام القط��ري يوماً بعد يوم، 

وبات��ت عالقة قطر باإلرهاب م��ادة معروفة في 

اإلعالم العربي والغربي على حد سواء، وخرجت 

م��ن الصنادي��ق المدفون��ة الملف��ات القطرية 

السوداء التي تؤكد عالقتها الوثيقة برؤوس الشر 

والقتل والتطرف في المنطقة والعالم. ومن آخر 

هذه الفضائح ارتباط ش��خصية رفيعة من أس��رة 

آل ثان��ي باإلرهابي أبو مصع��ب الزرقاوي الذي 

عاث فس��اداً وإجراماً في العراق، واألب الروحي 

اإلجرامي لتنظيم داعش اإلرهابي.

وعل��ى الرغ��م م��ن الهجم��ة العالمي��ة ضد 

الممارسات القطرية اإلرهابية وعالقاتها بقيادات 

التنظيمات اإلرهابية من أفغانس��تان إلى العراق 

وس��وريا، فإنها ما زالت تمارس السياس��ة ذاتها، 

وهو األمر الذي بات يشّكل تهديداً للعالم بأسره.

وف��ي فضيحة جدي��دة تضاف إل��ى تنظيم 

الحمدي��ن المخ��رب ف��ي المنطقة، كش��فت 

صحيفة »نيويورك تايم��ز« األميركية، أول من 

أم��س، في تقري��ر لها، عالقة زعيم ما يس��مى 

بدول��ة العراق والش��ام )س��ابقاً( أبو مصعب 

الزرقاوي منذ 14 عاماً.

وكش��فت الصحيفة عن تقرير سابق ُنشر في 

عام 2003 ع��ن تعمد وزي��ر الخارجية األميركي 

-آن��ذاك- كول��ن ب��اول حجب بع��ض التفاصيل 

المهمة ع��ن عالقة أحد أفراد األس��رة الحاكمة 

في قط��ر باإلرهابي الزرقاوي، ملمحة إلى عالقة 

خاصة بين أس��رة آل ثاني والزرقاوي، الذي يعد 

المس��ؤول الرئي��س ع��ن ظهور عملي��ات الذبح 

بالشكل الشائع الذي باتت عليه اليوم.

وقال مس��ؤول في التحالف الدولي إن أحد 

أفراد األس��رة الحاكمة القطري��ة، ويدعى عبد 

الكري��م آل ثاني، قّدم جواز س��فر قطرياً وأكثر 

من ملي��ون دوالر في حس��اب مصرفي خاص 

للزرق��اوي. وعبد الكري��م آل ثاني يعتبر مموالً 

كبيراً في العائلة المالكة القطرية، وقّدم الدعم 

هب��اٍت خيرية للعديد من الجماعات اإلرهابية 

أعواماً.

وأش��ارت صحيف��ة »نيويورك تايم��ز« إلى أن 

مس��ألة دعم القطريي��ن للتنظيم��ات اإلرهابية 

كانت تش��غل وكالة االستخبارات األميركية )سي 

آي إيه(، مؤكدة أن العالقة بين التنظيم اإلرهابي 

وقطر كانت دائماً تؤرق مدير وكالة االستخبارات 

المركزية األميركية آنذاك جورج تينيت.

ولفتت الصحيف��ة إلى أنه من مالمح العالقة 

القطرية بتنظيم القاعدة إيواء خالد شيخ محمد، 

أحد عناصر تنظيم مس��ؤولي القاعدة الرئيسين 

عن أحداث سبتمبر لمدة أسبوعين في الدوحة، 

بمس��اعدة عبد الكري��م آل ثاني بعد هروبه من 

الكويت.

كل هذه الدالئل تؤكد بما ال يدع مجاالً للشك 

أن الدوحة هي األصل في نمو هذه التنظيمات 

اإلرهابي��ة في العال��م، وأنها الممول األساس��ي 

للقوى التكفيرية الظالمية.

تمويل أبو مصعب الزرقاوي فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين
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اسـتطـالع »              «: قطر الخطر األكبر علــــى دول »التعاون« والمنطقة   
إصرار على دعم اإلرهاب ونشر أفكاره ومحاولة بث الفتنة وزعزعة االستقرار

 Ⅶ دبي - البيان 
عدن،عّمان، تونس، الخرطوم- ياسر 

اليافعي، ماجدة أبوطير، الحبيب األسود، 
طارق عثمان 

للرأي  اس��تطالعين  المش��اركون ف��ي  أكد 

أجرتهم��ا »البي��ان« األول عل��ى موقعه��ا 

اإللكترون��ي والثان��ي عل��ى حس��ابها في 

»تويتر« بش��أن التهدي��دات القطرية على 

دول مجلس التعاون أن »تنظيم الحمدين« 

اتبع سياس��ة تهديد اس��تقرار دول مجلس 

التع��اون ودول المنطقة عبر تمويل وإيواء 

اإلرهابيين والتدخل في الش��ؤون الداخلية 

ل��دول الج��وار من خ��الل محاول��ة زعزعة 

استقرارها ونشر الفتن أو عبر تصدير الفكر 

المتط��رف، خاص��ة وأن الدوحة تس��تقبل 

أكبر داعية لإلرهاب وهو المدعو يوس��ف 

القرضاوي.

 ومن خالل االستطالعين اللذين أجرتهما 

»البي��ان« اتضح جلياً أن التهديدات القطرية 

لدول مجلس التعاون خاصة ودول المنطقة 

بصف��ة عامة تتمثل في أكثر من وجه واحد، 

إذ ال يكتف��ي »تنظي��م الحمدي��ن« بعنص��ر 

واح��د فقط ب��ل عمل عل��ى محاولة ضرب 

األم��ن في ه��ذه الدول من خ��الل التمويل 

اإلرهاب��ي والتدخ��ل في الش��ؤون الداخلية 

وتصدي��ر الفك��ر المتطرف، حي��ث رأى 86 

ف��ي المئ��ة م��ن المس��تطلعة آراؤه��م أن 

»تنظي��م الحمدين« عمد إل��ى دعم وإيواء 

الجماعات اإلرهابية لضرب استقرار  وتمويل 

دول مجل��س التعاون الخليج��ي إضافة إلى 

التدخل في الشؤون الداخلية وتصدير الفكر 

المتط��رف، وهي عناصر ال يمكن فصلها عن 

بعض بحسب آراء المستطلعة آراؤهم سواء 

في الموق��ع اإللكترون��ي ل�»البيان« أو على 

حساب »البيان« في »تويتر«.

تفصي��اًل، وفي اس��تطالع »البي��ان« على 

الموق��ع اإللكتروني اعتبر 9 ف��ي المئة من 

المش��اركين أن تهدي��دات الدوح��ة ل��دول 

مجل��س التعاون الخليج��ي تتمثل عبر دعم 

وإي��واء وتموي��ل اإلرهابيين، ف��ي حين رأى 

5 ف��ي المئ��ة أن التهدي��د القط��ري يتمثل 

ف��ي التدخل في الش��ؤون الداخلي��ة، أما 1 

ف��ي المئة فرأى أن التهدي��د القطري يكمن 

ف��ي تصدي��ر الفك��ر المتط��رف، ف��ي حين 

كان��ت النتائ��ج متقاربة جداً على حس��اب 

»البي��ان« في »تويت��ر« لتلك الت��ي أظهرها 

االس��تطالع في الموقع، إذ رأى 8 في المئة 

أن التهدي��دات القطرية تكم��ن في تمويل 

وإيواء المتطرفين، بينما رأى 4 في المئة أنه 

يكمن في التدخل بالشأن الداخلي، في حين 

قال 2 في المئة إن تهديد »تنظيم الحمدين« 

لدول مجلس التعاون الخليجي يرجع لتصدير 

الفكر المتطرف.

 الرضوخ للمطالب 
ي��رى مراقبون  نتائج االس��تطالعين،  وحول 

سودانيون أن سياسات قطر تمثل خطراً على 

المنطق��ة برمتها وليس دول مجلس التعاون 

الخليج��ي فحس��ب، باعتب��ار أن أياديها في 

دع��م وتمويل المنظم��ات اإلرهابية امتدت 

إل��ى أغل��ب دول المنطق��ة، مم��ا يتطلب 

مواصل��ة الضغ��وط عليها حتى تع��ود إلى 

حضنه��ا الخليجي من خالل التراجع عن تلك 

السياس��ات التي وصفوها بالمخربة والقبول 

بمطالب الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب.

 ⁄℁⁙℅⁙ات ₖ ⁶ₐ⁙ول ₗ⁑ₙ اₖ⁆₂‶ون 

₃ₐ℃ₚₖا⁅℅℃⁄

غرافيك: محمد أبوعبيدة

كل ما سبق

تصدير الفكر 
املتطرف

التدخل يف الشأن 
الداخيل للدول

دعم و�ويل وإيواء عنارص 
متطرفة وإرهابية
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نفاق الدوحة..
بدأ بتهشيم 

المنطقة ووصل 
إلى الحج

Ⅶ إسطنبول-البيان

أخذن��ا »تنظيم الحمدين« إلى أبعد ما كان المواطن 

العربي أو الخليجي يتصوره، قذف بالمنطقة إلى كل 

مكان، أخذن��ا إلى االتحاد األوروب��ي وإلى الواليات 

المتحدة وروس��يا وربما س��يذهب بنا أبعد، متباكياً 

على الطريقة اإلخوانية في الحيلة وجذب األنظار.

وضع��ت ملف��ات المنطق��ة بيد أل��د األعداء في 

المنطق��ة، فقد بات إلي��ران صولة وجولة في األرض 

الخليجية عبر البواب��ة القطرية، فتحت أراضيها لكل 

من هب ودب من عس��كر األرض لتكون محمية كما 

ه��ي عادتها طوال التاري��خ، لعبت بالنار وماتزال من 

أجل استمرار سياسة ضرب استقرار المنطقة.

أساليب قذرة 
لقد مارس��ت قطر كل ما بوس��عها من أساليب قذرة 

م��ن أجل المزيد من التخري��ب وجلب األجنبي إلى 

المنطق��ة، حاولت والتزال أن تض��ع مصير المنطقة 

بيد القوى الخارجية، باعتبارها اس��تراتيجية لتفتيت 

المنطقة وتحويلها إلى وصايات خارجية، كونها حتى 

اآلن لم تتصرف كدولة مستقلة وذات سيادة.

ذهب��ت قطر إلى أبعد من ذلك، ضربت النس��يج 

الخليج��ي الخليج��ي وب��دأت عبر قنواته��ا وأبواقها 

اإلعالمي��ة المأج��ورة التحري��ض ونش��ر الكراهي��ة 

واالفتراء على الدول وش��عوبها م��ن أجل أن تحقق 

مصال��ح وأجندات خارجية، ذلك أن ال أحد يس��تفيد 

مما تقوم به قطر س��وى الخ��ارج الذي يتربص بأمن 

واستقرار المنطقة.

واألنكى م��ن ذل��ك، اقتحم »تنظي��م الحمدين« 

المقدس��ات ليلع��ب عل��ى الوت��ر الدين��ي الخطير، 

باإلس��اءة إلى م��ا تقوم به الس��عودية ف��ي خدمة 

أن  بادعائه��ا  المملك��ة  عل��ى  وافت��رت  الحجي��ج، 

الس��عودية تمنع حج��اج قطر من أداء من مناس��ك 

الح��ج لهذا الع��ام، وقدمت م��ا يس��مى ب�»اللجنة 

القطرية لحقوق اإلنسان« شكوى إلى األمم المتحدة 

بحق الس��عودية، في أكبر عملية تس��ييس وتدليس 

ضد المملكة ومناسك الحج.. والسؤال ماذا تريد قطر 

من كل هذا؟.

عباءات التخريب 
يق��ول الكات��ب العراق��ي عل��ي القاس��مي، إن قطر 

تواصل الرمي بأوراقها المرتبكة، وتس��تمر في العبث 

بالممك��ن والمتاح م��ن دون أن تلقى باالً لما يمكن 

أن يحدث من وراء كل خيباتها المراهقة والمستفزة.

وأش��ار القاسمي في مقال له إلى أن قطر اختارت 

ارت��داء عباءات التخريب وأعلنت أنها ال تحمل صوتاً 

م��ن أص��وات العقل فى دوائر صنع القرار بل تس��ير 

عل��ى أيدى م��ن ال تعنيهم قطر وال تمثل لهم ش��يئاً 

س��وى أنها جغرافيا صغيرة توفر لهم المالذ المؤقت 

والمال الوفير.

وم��ن جهته، قال رئيس تحري��ر صحيفة »عكاظ« 

في مقال له، أضحت قطر تتنقل من عاصمة ألخرى، 

وم��ن منظمة دولية ألخ��رى، بحثاً عمن يؤيدها ولم 

تترك الدوحة ش��يئاً في سبيل العثور على من يمكنه 

التعاط��ف معها، حتى أنها ذهبت إلى حد اس��تئجار 

الباصات وس��يارات األجرة اللندنية، وشاشات التلفزة 

األميركية، لبث دعايات »المظلومية« التي لم تنطل 

على أجهزة الدول األخرى.

وأض��اف »المضح��ك حقاً أنها ذهب��ت إلى والية 

كيرال الهندية واس��تأجرت مرتزق��ة ومركبات لتلميع 

صورته��ا ودفعت ماليي��ن الروبي��ات الهندية، وهذا 

اعتراف أن صورتها مهزوزة، وس��معتها ملطخة، وأن 

قط��ر لم تعد بعد 5 يونيو الماضي مثلما كانت عليه 

قب��ل ذلك التاريخ؛ إذ أضح��ى ُينظر إليها بعين الريبة 

والشك من المجتمع الدولي«.

الخاسر األكبر 
أما المحلل السياس��ي السعودي إبراهيم ناظر، فيرى 

أن قط��ر تعم��ل عل��ى إضاعة 

الوقت ظن��ا منها أنه��ا قادرة 

عل��ى التملص من االلتزامات 

األمنية واالس��تراتيجية التي 

المنطقة، الفتشيئاً   تتطلبها 

إل��ى أن الخاس��ر األكبر 

هي  األم��ر  ه��ذا  م��ن 

الدوحة.

ف��ي  ناظ��ر  ورأى 

تصريحات ل�»البيان أن سياسة 

النفس الطويل الت��ي تتبعها الدول 

األربع، ال تزال قائمة كون الهدف من ذلك 

تحصي��ن المنطقة والحفاظ على المكتس��بات 

األمنية، مش��يرا إلى أن تنظيم الحمدين يلعب بالنار 

م��ا يؤدي إلى عواقب مس��تقبلية ليس��ت في صالح 

الدوحة على اإلطالق.

قط��ر تلع��ب اليوم بالن��ار، بع��د أن كانت تلعب 

بالرماد، فبعد أن كشفت الدول األربع كل المخططات 

القطرية الخبيثة الت��ي تحاك للمنطقة، صعدت قطر 

من سياس��اتها التخريبية في المنطقة وبدأت تلعب 

على المكش��وف في سياسة تدميرية للنظام القطري 

نفس��ه، إذ وضعته ف��ي عزلة إقليمي��ة ودولية وفي 

الوقت ذاته بهدف تش��ويه المنطق��ة وخروجها عن 

س��ياقها التاريخي بارتباطها بالخارج.. وبطبيعة الحال 

فإن الخاس��ر األكبر في هذه العملية قطر التي باتت 

صفحتها سوداء في العالم والمنطقة، بينما الحل في 

الجوار القريب.

أمل قائم 
وعل��ى الرغ��م من ذل��ك، ال تزال ال��دول األربع 

والبحري��ن  )اإلم��ارات والس��عودية 

ومص��ر(، تأمل في أن 

تغي��ر قطر من موقفها 

وسياس��اتها من أجل منع أي انزالقات 

تم��س  ق��د  واس��تراتيجية  سياس��ية 

المنطق��ة، فيم��ا تح��اول الدوحة 

اله��روب إلى األمام واالس��تعانة 

بالقوى الخارجية.

خبير عسكري مصري: سياسات الدوحة 

تهدد المنطقة برمتها

»35 دقيقة« برنامج يفضح إرهاب قطر

Ⅶ القاهرة - البيان

اعتبر مساعد وزير الدفاع المصري األسبق، 

نبي��ل ف��ؤاد، أن السياس��ات القطرية في 

دعم وتمويل اإلره��اب تعد أكثر ما يهدد 

دول مجل��س التعاون الخليجي والمنطقة 

برمتها، مشدًدا على أن قطر تدير معركتها 

م��ع دول المقاطعة مس��تخدمة »س��الح 

اإلع��الم« ال��ذي تس��عى من خالل��ه إلى 

تشويه صورة دول الخليج ونشر الشائعات 

حولها، وهو ما ظهر بوضوح خالل الفترات 

األخيرة منذ بدء عملية المقاطعة. 

ولفت ف��ؤاد إلى أن أكث��ر التهديدات 

التي تش��كلها قطر على جيرانها من دول 

مجل��س التعاون الخليجي ه��و ما يتعلق 

بقيامها بإيواء وحماي��ة العناصر اإلرهابية 

والمتطرف��ة الت��ي تش��كل تهدي��ًدا ألمن 

واس��تقرار المنطقة بصفة عامة، إذ تبدي 

قطر حرًصا وإصراًرا على إيواء تلك العناصر 

ودعمها.

استغالل مفضوح 
وأفاد ف��ي تصريحات ل��� »البيان«- بأن 

قطر كجزء من مجلس التعاون الخليجي 

فه��ي تعلم بعض دخائ��ل دول التعاون 

والعدي��د م��ن األم��ور الت��ي تمكن��ت 

م��ن االط��الع عليها من قب��ل عضويتها 

بالمجلس، م��ا قّربها أكث��ر من مختلف 

نواحي الحي��اة في دول مجلس التعاون 

الخليجي، وهي تس��تغل كل هذه األمور 

ف��ي إدارة حملتها اإلعالمي��ة من خالل 

قناة »الجزيرة«، ونشر الشائعات لتشويه 

دول الخليج.

واستطرد »لن تستطيع قطر أن تفعل 

أكث��ر من ذل��ك، فس��الحها الوحيد هو 

الس��الح اإلعالمي الذي تحارب به دول 

الخلي��ج، فضاًل عن اس��تمرارها في إيواء 

المتطرفين والعناصر اإلرهابية«.

وأكد فؤاد أن الدوحة س��وف تسعى 

إل��ى التهدئ��ة وعدم التصعي��د مع دول 

الخلي��ج خ��الل الفترة المقبلة، الس��يما 

عق��ب ظهور آثار المقاطعة التي جعلت 

من قطر شبه معزولة، مشدًدا أن الدوحة 

حالًيا تكابر لكنها حتًما سوف تعمل على 

احتواء تلك المش��كلة وليس في س��بيل 

تصعيدها كما يتصور البعض.

Ⅶ أبوظبي - وام 

أعلن��ت »أبوظب��ي لإلعالم« ع��ن إطالق 

البرنامج اإلخباري السياس��ي »35 دقيقة« 

الذي تبث حلقات��ه على قناتي »أبوظبي« 

قنوات  لش��بكة  التابعتي��ن  و»اإلم��ارات« 

تلفزي��ون أبوظبي بمحتوى تفاعلي هادف 

ومح��اكاة مبتك��رة لألس��لوب اإلخب��اري 

والتحليلي عبر استعراضه للقضايا السياسية 

الراهن��ة وخاصة قضية دعم قطر وتمويلها 

للتنظيم��ات اإلرهابي��ة ومواقف اإلمارات 

والس��عودية والبحري��ن ومص��ر الداعي��ة 

لمكافحة اإلرهاب.

ويق��دم البرنام��ج - ال��ذي يط��ل على 

المش��اهدين الس��اعة 7:25 مس��اًء يومي 

األحد واألربعاء أس��بوعياً - ق��راءة خاصة 

ح��ول ما أب��رز تناولته الصحاف��ة المحلية 

والعربي��ة والعالمي��ة فيما يتعل��ق بقضايا 

اإلره��اب إل��ى جان��ب م��ا يتناقل��ه رواد 

ومتابعو وس��ائل التواص��ل االجتماعي في 

اإلطار ذاته.

أسلوب مكشوف 
وق��ال مدير ع��ام أبوظبي لإلع��الم د.علي 

ب��ن تمي��م إن »البرنام��ج ين��درج ضمن 

سلس��لة البرام��ج اإلعالمية الت��ي أطلقتها 

أبوظبي لإلعالم لمكافحة وفضح األالعيب 

اإلعالمي��ة التي تحاول قطر بثها بأس��لوب 

مكشوف.. حيث نسعى للعمل على إيصال 

الصورة الحقيقية لم��ا يجري في المنطقة 

واس��تعراض التطورات بأسلوب موضوعي 

ومباشر دون مبالغة«.

وأضاف ابن تميم »لن تتوقف أبوظبي 

لإلعالم عن العم��ل وفق قيمها التي تضع 

المحتوى الهادف والحقيقة الكاملة نصب 

أعينه��ا.. فه��ذه القي��م جعل��ت من هذه 

المؤسس��ة اإلعالمية الي��وم على قدر عال 

والس��معة  والمصداقية  االحترافي��ة  م��ن 

الحس��نة بين منافس��يها وجمهور متابعيها 

على مس��توى العالم العرب��ي«. وتابع إن 

»هذا البرنامج يتوج مس��يرتنا المس��ؤولة 

تجاه المجتمع��ات ويؤكد احترامنا لعقول 

وآراء المش��اهدين وي��رد بمحت��واه على 

المنافحين عن السياس��ة القطرية وأولئك 

الذي��ن يعتق��دون أن المش��اهد جاه��ل 

ويسهل إقناعه بأسلوب رخيص ومشوه«.

نهج استراتيجي 
من جانب��ه، أكد المدي��ر التنفيذي لدائرة 

التلفزي��ون ف��ي أبوظبي لإلع��الم باإلنابة 

عبدالرحم��ن ع��وض الحارث��ي أن »ه��ذا 

البرنام��ج يأتي ليعبر ع��ن النهج اإلعالمي 

االس��تراتيجي ال��ذي تتمت��ع ب��ه أبوظبي 

لإلعالم والمتمثل في تناول وطرح موضوع 

اإلرهاب الذي تمارسه قطر«. وقال الحارثي 

»باألم��س بدأن��ا بالدراما.. ث��م نجحنا في 

مجال اإلنتاج الوثائق��ي قبل الوصول إلى 

برام��ج إخباري��ة متخصصة تلعب  إطالق 

دوراً رائ��داً في معالج��ة وتفنيد المواضيع 

الش��ائكة واألخبار المغلوطة التي تش��غل 

المنطقة وبأسلوب تفصيلي«.

وأضاف »س��نواصل العم��ل على تعزيز 

خطن��ا المهن��ي والتحليل��ي عب��ر توعي��ة 

الجمهور والمس��تمعين بالحقائق وكشف 

الرسائل المشبوهة«.

 تبث حلقاته  كل 
أحد وأربعاء على 

قناتي »أبوظبي« 
و»اإلمارات«
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اسـتطـالع »              «: قطر الخطر األكبر علــــى دول »التعاون« والمنطقة   
في الس��ياق، اعتبر النائب أحمد الطيب 

المكابراب��ي ل�»البيان« أن قطر حاضنة للفكر 

المتط��رف وممولة لإلرهابيي��ن، وما تم في 

مواجهتها من إجراءات من قبل بعض الدول 

الخليجية إنما أملته الضرورة التي تستوجب 

وض��ع قطر ف��ي إطاره��ا العرب��ي المتزن، 

ولفت المكابرابي إلى أن كل المطالب التي 

تقدمت به��ا الدول المقاطع��ة لقطر كانت 

موضوعي��ة وتصب في مصلحة الجميع بمن 

فيهم الدوحة. 

بدوره، أكد سياسي سوداني بارز أن تعنت 

قط��ر وإصراره��ا عل��ى مواصلة السياس��ات 

الداعم��ة للفكر المتط��رف تمثل خطراً على 

المنطقة برمتها.

ويرى أنه ال خيار أمام الدوحة إال الرضوخ 

للمطالب 13 واالنصي��اع لإلجماع الخليجي 

دون ش��روط، باعتب��ار أن ما تق��وم به يمثل 

مهدداً ألمن واستقرار المنطقة.

أوجه عدة 
أما المحللون التونس��يون فيرون أن للتهديد 

القطري لدول مجل��س التعاون أوجهاً عدة، 

م��ن أبرزها دع��م وتمويل وإي��واء العناصر 

الداخلية  الش��ؤون  اإلرهابي��ة والتدخل في 

للدول وتصدير الفك��ر المتطرف والتحريض 

على اإلرهاب. 

وق��ال الخبي��ر القانوني عب��د الحميد بن 

مصب��اح إن »تنظيم الحمدين« بات يش��كل 

تهدي��داً حقيقياً لدول الخلي��ج وبقية الدول 

العربي��ة، م��ن خ��الل التدخل في ش��ؤونها 

الداخلي��ة عب��ر إي��واء العناص��ر التخريبي��ة 

وتوفير التموي��ل والتأطير والتدريب واإليواء 

والغط��اء اإلعالمي لإلرهابيي��ن، وإعدادهم 

للقي��ام بأعمال معادية لبلدانهم وش��عوبهم 

ومجتمعاتهم. 

وأضاف بن مصب��اح أن قطر باتت تجمع 

حركيين متشددين ينتمون لجماعات مصنفة 

كيانات إرهابي��ة، وتوفر لها مجاالت التحرك 

فوق أراضيها، كما تفتح لهم فضاءات خارجية 

عبر ربطهم بوسائل إعالم ومنظمات حقوقية 

الحمدين«،  مرتبط��ة وبأجن��دات »تنظي��م 

حيث تقدمهم على أنهم ناشطون حقوقيون 

أو معارضون سياسيون. 

وأردف أن قطر تأوي عناصر مالحقة أمنياً 

وقضائياً من قبل دولها، وهو ما يعني مروقها 

عن االتفاقيات الخليجية والعربية، وإصرارها 

على لعب دور قبلة اإلرهابيين. 

وفي السياق ذاته، أكد المحلل السياسي 

جمعي القاسمي أن التهديد القطري ألمن 

الخليج ليس جديداً، ولكن الظروف الحالية 

فضحته، وكش��فت ع��ن طبيع��ة األخطار 

الت��ي يمثلها ض��د دول المنطقة، مبرزاً أن 

»تنظيم الحمدين« يح��ّرض على اإلرهاب 

ويصدر الفكر المتطرف والفتاوى اإلرهابية 

ويتدخ��ل ف��ي ش��ؤون ال��دول الخليجية 

والعربي��ة، ويأوي اإلرهابيي��ن، ويوفر لهم 

المباش��ر، ويمّول  المدد والع��ون والدعم 

الميليش��يات الطائفية، ويضع خططاً لبث 

الفتنة ونشر الفوضى، ويعتمد على منصاته 

اإلعالمية في ترويج األكاذيب والمغالطات، 

وبالتال��ي فإن��ه يمّث��ل خطراً يحت��اج إلى 

االس��تئصال للحفاظ على ما تبقى من أمن 

واستقرار في المنطقة العربية. 

وأش��ار المحل��ل السياس��ي عم��ر الحاج 

علي إل��ى أن تهديد قطر يتمّثل أساس��اً في 

إمع��ان »تنظيم الحمدي��ن« في التدخل في 

شؤون الدول الخليجية، وخاصة في البحرين 

ومحاوالت  الس��عودية،  العربية  والمملك��ة 

اإلس��اءة المتعمدة لدولة اإلم��ارات العربية 

المتحدة. 

وأضاف أن قط��ر تتخذ من دعم اإلرهاب 

واحتضان عناصر جماع��ة اإلخوان اإلرهابية 

والتحري��ض والتش��ويه اإلعالميي��ن وتصدير 

الفك��ر المتطرف مطايا للتدخل في ش��ؤون 

دول الج��وار الخليجي، بما يجعل منها دولة 

مارقة، وضلعاً أساسياً من أضالع تحالف الشر 

في المنطقة العربية والعالم، مردفاً أن قطر 

أضحت بمثابة الس��وس الذي ينخر الجس��د 

الخليج��ي والعرب��ي، م��ا يتطل��ب التصدي 

ل��ه بقوة، وكب��ح جم��اح مؤامراته وخططه 

الشيطانية 

وي��رى مراقب��ون تونس��يون أن قطر التي 

تسببت في بث الفوضى في المنطقة العربية 

تحت ش��عار ما س��مي ب�»الربي��ع العربي«، 

تعمدت التآمر على مصر وفلسطين والعراق، 

هي ذاته��ا التي تتآمر على دول الخليج منذ 

20 عام��اً، حيث إن المنطقة الخليجية كانت 

وال ت��زال اله��دف األول لمخططات »تنظيم 

الحمدين« اإلرهابي.

مراوغة قطرية 
وف��ي األردن، أك��د النائب الس��ابق محمد 

أرس��الن أن قطر تدعم وتمول وتأوي عناصر 

متطرف��ة، وتصدر الفك��ر المتطرف وتتدخل 

ف��ي الش��أن الداخلي لل��دول. ولكن دورها 

األب��رز هو التدخل في الدول، وش��هدنا هذا 

بش��كل واضح في كل م��ن البحرين واليمن 

وغيرها. وما خفي أعظم. 

وق��ال »أعتق��د أن قطر ل��م تكن صاحبة 

الق��رار في انتهاجه��ا هذا النه��ج بل كانت 

تنفذ وتعكس بعض السياسات في المنطقة، 

ولكن ف��ي نهاي��ة المطاف ه��ذه المراوغة 

القطرية لن تدوم وس��وف تدفع الكثير وفي 

النهاي��ة تعود للحضن الخليج��ي عبر قبولها 

لمطالب الدول األربع«. 

م��ن جهت��ه، أوضح مدي��ر مرك��ز هوية 

للدراس��ات محمد الحس��يني أن ما تس��عى 

وتخط��ط له قطر ه��و التدخل في الش��أن 

الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي من 

خالل استضافتها لشخصيات صنفت على أنها 

إرهابية باإلضاف��ة إلى التعاون مع منظمات 

لها أهداف أخرى في المنطقة. 

بدوره، يرى الكات��ب الصحافي جهاد أبو 

بي��در أن وج��ود دول��ة تختلف ف��ي نهجها 

ع��ن دول مجلس التعاون الخليجي يش��كل 

الدوح��ة لطالم��ا  بالنس��بة له��م تهدي��داً. 

أثبت��ت أنه��ا تتح��دى وتصعد ف��ي عالقتها 

مع أش��قائها العرب. فه��ي تعمل على دعم 

وتموي��ل العناصر المتطرفة التي تعمل على 

تصدير الفكر المتطرف ومن خالل سياس��تها 

وأجنداتها تتدخل في الشأن الداخلي للدول. 

ويضيف: »االس��تمرار في هذه السياسات 

المتعنتة ودعم االنقالبيين في ش��تى الدول 

والتجس��س على أنظمته��ا األمنية ومحاولة 

تنفي��ذ عمليات إرهابية تزع��زع أمن الدول، 

وتوفي��ر أب��واق إعالمي��ة تهل��ل للتط��رف 

واإلرهاب هذا كله من أجل مس��اندة إيران 

لتصبح ذراعها في المنطقة«.

مشاريع تدميرية 
أما ف��ي اليمن، فيرى رئي��س تحرير صحيفة 

)اليوم الثامن( صالح أبوعوذل أن الحرب التي 

تخوضها القوات الحكومية بدعم وإسناد من 

القوات اإلماراتية ف��ي تأمين المدن اليمنية 

وش��ريط البح��ر العربي، تأت��ي ضمن جهود 

التصدي لمشاريع قطر التدميرية.

أن  إل��ى  ل�»البي��ان«  أبوع��وذل  ولف��ت 

»اعت��راض جماعة إخوان اليمن على الحملة 

العس��كرية الهادفة إلى تأمين ش��ريط البحر 

العربي وموانئ ش��بوة وحضرموت وشقرة، 

والتص��دي ألعمال التهريب الواس��عة، دليل 

إدان��ة للدوحة بوقوفه��ا وراء أعمال العنف 

التي اجتاحت المنطقة وال تزال تلقي بآثارها 

إلى اليوم«.

وأك��د »أن الخط��اب اإلعالم��ي القطري 

المع��ادي للجي��ران ف��ي الخلي��ج يعزز من 

الموق��ف الخليجي والعرب��ي، تجاه محاربة 

اإلرهاب والتطرف واجتثاث أدوات التمويل، 

فإع��الم الدوحة ب��ات اليوم يرس��م الصورة 

والموقف الحقيقيي��ن المدافع عن اإلرهاب 

والقوى المرتبطة بإيران«.

 يقــول الصحافي فتاح المحرمي لـ »البيان« إن التهديدات التي تشــكلها قطر 

متعددة وتستهدف فيها دول مجلس التعاون والمنطقة العربية، ومن بين تلك 

التهديدات دعم وتمويل وإيواء عناصر وكيانات متطرفة وإرهابية على رأســها 

جماعة اإلخوان وقيادات ثبت تمويلها لإلرهاب، حيث شــملت القائمة األولى 

مــن المدرجين في قائمة اإلرهاب مــن قبل الدول األربع العديد من القيادات 

التــي تمولها قطر وتحميها في بالدها ومن هنــا يتبين أن إيواء قطر لقيادات 

إرهابيــة يشــكل أحد التهديــدات التي تشــكل خطراً على أمــن دول الخليج 

والمنطقة ككل وتقويض جهود مكافحة اإلرهاب.

تقويض للجهود

ال خيار أمام 
الدوحة إال 

الرضوخ للمطالب 
13 واالنصياع 

لإلجماع الخليجي 

فلسطينيون: قطر خطر على أمن الخليج

»االستشاري االستراتيجي« يدعو 

لتشكيل خلية إعالمية لمواجهة اإلرهاب

Ⅶ رام الله - محمد الرنتيسي 

أجم��ع محلل��ون فلس��طينيون، على أن 

قط��ر ومن خالل دعمه��ا لعناصر إرهابية، 

واصطفافه��ا إل��ى جانبها، ش��كلت خطراً 

عل��ى أمن ومصال��ح دول مجلس التعاون 

الخليج��ي، معتبرين أن م��ا قامت به من 

إي��واء لإلرهابيين، والتدخل في الش��ؤون 

الداخلي��ة ل��دول التعاون، تع��دى حدود 

عالقات ُحسن الجوار، األمر الذي استدعى 

قط��ع العالقات معها. وفي هذا الس��ياق، 

ق��ال المحلل السياس��ي محم�د التميمي، 

ل�»البي��ان« إن قطر نزع��ت باتجاه تصدير 

التط��رف الفك��ري والطائف��ي، من خالل 

االرتم��اء في حضن إيران، م��ا أوجد بيئة 

خصبة للمنظم��ات اإلرهابية في المنطقة 

الخليجية، وهدد أمن وسيادة دول مجلس 

التعاون الخليجي، الفتاً إلى أن مرّد الخرق 

القط��ري للمنظومة العربي��ة والخليجية، 

يعود لسياستها المبنية على التفّرد بالقرار، 

وسعيها للعب دور أكثر تأثيراً في المنطقة 

العربية.

وبحسب المحلل والباحث في الشؤون 

العربي��ة، حس��ين الكعابنة، ف��إن الدعم 

القط��ري لمنظم��ات أصولي��ة وإرهابي��ة 

متطرف��ة، عالوة على التدخل في ش��ؤون 

جيرانه��ا الداخلي��ة، انعك��س س��لباً على 

دول مجل��س التع��اون، بحي��ث أصبحت 

الدوحة، مرتعاً للعناصر الداعمة والممولة 

للعمليات اإلرهابية، التي اس��تهدفت أكثر 

م��ن دول��ة عربي��ة وخليجية، ويب��رز في 

مقدمتها البحري��ن، الفتاً إلى أن المنطقة 

العربي��ة س��تكون أكثر أمن��اً، مع تجفيف 

مناب��ع المنظم��ات اإلرهابي��ة، من خالل 

ف��رض المقاطع��ة على قط��ر، للكف عن 

تبنيها لتلك المنظمات.

Ⅶ دبي- البيان 

دع��ا المدي��ر الع��ام للمرك��ز االستش��اري 

االقتصادي��ة  للدراس��ات  االس��تراتيجي 

االس��تاد،  محم��د  أحم��د  والمس��تقبلية، 

الباحثي��ن والخب��راء العاملي��ن ف��ي المقر 

الرئيس��ي للمرك��ز في أبوظب��ي وفرعه في 

أونتاري��و- كندا، إلى ضرورة تش��كيل خلية 

أزم��ة تعمل على م��دار الس��اعة، لمتابعة 

التهدي��دات والمخاط��ر التي ته��دد األمن 

الوطن��ي لدولة اإلم��ارات العربية المتحدة 

الخلي��ج  ل��دول  التع��اون  مجل��س  ودول 

العربي��ة والمنطق��ة العربي��ة، فض��اًل عن 

استقراء المواقف الرسمية للقوى اإلقليمية 

والعالمية من قضايا مواجهة اإلرهاب بكل 

صنوفه المختلفة، بما فيه اإلرهاب المنظم 

لبعض الدول اإلقليمية، بهدف خدمة األمن 

واالس��تقرار والتنمية والسالم، على الصعد 

الوطنية واإلقليمية والدولية بوجه عام.

الش��املة  التغطي��ة  أن  وأكداالس��تاد، 

اإلع��الم  لوس��ائل  الدؤوب��ة  والمتابع��ة 

والمرئية  والمسموعة  المقروءة  الوطنية، 

المعرفي��ة  والمؤسس��ات  والفضائي��ات 

األخ��رى، برهن��ت عل��ى أنها بمس��توى 

الرؤي��ة  م��ن حي��ث  الطم��وح،  يف��وق 

اللوجس��تي، وخط  والموقف  الواح��دة، 

الدف��اع األول في الدف��اع عن األولويات 

الوطني��ة واإلنس��انية، وف��ي مقدمته��ا، 

التهديد القطري لألمن واالستقرار والسلم 

االجتماعي لشعوب دول مجلس التعاون 

ل��دول الخلي��ج العربية، بم��ا يصب في 

رؤي��ة القي��ادة الحكيم��ة لمعالجة قضايا 

اإلرهاب والتهديدات اإلقليمية المختلفة، 

الصح��ف الوطني��ة، ووكالة األنباء  داعياً 

اإلماراتي��ة ومراك��ز البحوث والدراس��ات 

والسياس��ات، فض��اًل عن مراك��ز البحوث 

ف��ي الجامعات في الدولة، إلى تش��كيل 

غرفة عمليات وخلية مشتركة تعمل لهذا 

الغرض، بالتنسيق مع الفضائيات الوطنية 

التي برهنت على قدراتها اللوجستية في 

والتهديدات  المواق��ف  وتحلي��ل  متابعة 

القائمة والمحتملة.

استقراء الحدث
وش��دد االس��تاد، على أهمية الحاجة لمثل 

ه��ذا المش��روع االس��تراتيجي للتنس��يق، 

وبخاصة ف��ي هذه المرحلة الت��ي تمر بها 

منطق��ة الخليج العرب��ي، والتهديد الخطير 

ال��ذي ينفذه حاكم قط��ر نحو تقويض أمن 

واس��تقرار دول مجلس التع��اون الخليجي 

والمنطقة وتعطي��ل التنمية والحداثة التي 

تشهدها بلدانها.

وقال: »نتمنى أال نكون في موقف عرض 

الرؤى التحليلية بعد وقوع الحدث وحسب، 

وإنما يتعين اس��تقراء الحدث قبل وقوعه، 

والتهيؤ للمفاج��آت والمتغيرات والمصالح 

التقليدية والمس��تقبلية لل��دول كافة، من 

األح��داث الت��ي تحيط بمنطقتن��ا، وصراع 

القوى اإلقليمية والكبرى لالس��تحواذ على 

مناط��ق النفوذ في العال��م، وفي المقدمة 

منها منطقة الخليج العربي اإلس��تراتيجية، 

تق��ول:  األمني��ة  القاع��دة  أن  وبخاص��ة 

إن"المعرف��ة المبك��رة تجنبن��ا المفاجآت" 

مشيراً  إلى عدم االستهانة بما تحيكه إيران 

وق��وى ضالعة في اإلره��اب وخاليا نائمة، 

ترتب��ط به��ا، أو بأخ��رى إقليمي��ة ودولية، 

لها مطامعها ف��ي اس��تعادة إمبراطورياتها 

السابقة على المنطقة.

تداعيات اإلرهاب
وأعاد االس��تاد إلى األذهان التداعيات التي 

ش��كلها اإلرهاب وإره��اب الدولة المنظم، 

والنزاعات المسلحة والطائفية التي عصفت 

بالمنطقة واآلث��ار المدمرة لها، حيث بات، 

على سبيل المثال ال الحصر، نحو 87 مليون 

ش��خص من 4 بل��دان في منطقة الش��رق 

األوسط وشمال أفريقيا- هي العراق وليبيا 

وسوريا واليمن- أي نحو ثلث سكان البلدان 

العربية، ف��ي العام الماضي، يعانون أزمات 

اقتصادية خانقة وارتفاعاً في نس��ب الفقر، 

فض��اًل عن أن مع��دالت البطال��ة بين فئة 

الشباب في هذه البلدان، تضاعف إلى نحو 

يق��ارب من 46 إلى 60 ف��ي المئة في كل 

من سوريا والعراق واليمن وليبيا مثاًل، وفقاً 

للتقارير الدولية الرسمية المعلنة.



Ⅶ عواصم ـ الوكاالت

يتواصل نزيف الخس��ائر لالقتصاد القطري، 

إذ ط��ال جمي��ع القطاعات، فيم��ا تزايدت 

حالة الغموض بالنس��بة إلى المس��تثمرين 

بشأن مدى قدرة الدوحة على تحمل تبعات 

المقاطعة العربية، نتيجة إصرارها على دعم 

ومساندة وتمويل اإلرهاب.

وس��ّرع المستثمرون وتيرة خروجهم من 

الس��وق القطري، حيث أفادت »بلومبرغ« 

ب��أن العديد م��ن البنوك العالمي��ة العاملة 

ف��ي قطر تدرس رفع تكلف��ة القروض بأكثر 

من النصف، بس��بب مقاطع��ة العديد من 

المستثمرين الدوليين عالقاتهم مع االقتصاد 

القطري نتيج��ة غموض مس��تقبله، خاصة 

مع تواص��ل التراجع في االحتياطي النقدي 

األجنبي لدى الجهاز المصرفي القطري.

المال  أس��واق  التراجع��ات ف��ي  وأدت 

وتدهور النشاط التجاري وتجارة التجزئة مع 

ارتفاع تكلفة الش��حن، وكذلك حالة الشلل 

الت��ي أصابت القطاع الس��ياحي وأنش��طة 

اإلنش��اءات وترنح »الريال« وش��ح السيولة 

المصرفي��ة ونزوح األم��وال واإليداعات من 

البن��وك، إلى نش��ر حال��ة من الذع��ر بين 

المس��تثمرين، ورفع من مخاطر السوق مما 

يحد من جاذبيتها االستثمارية.

وكش��فت »بلومب��رغ« ع��ن أن العديد 

م��ن بنوك قطر، منها قط��ر الوطني والبنك 

التج��اري وبنك الدوح��ة، عازمة على إيجاد 

مص��ادر أخ��رى للتمويل تتضم��ن القروض 

بش��هادات  الخاصة  الدوالرية  واإليداع��ات 

االستثمار، موضحًة أن هذه الخطوة جاءت 

بع��د أن أوق��ف أكثر من 50ف��ي المئة من 

قاع��دة المس��تثمرين األجان��ب تعامالتهم 

وأنشطتهم مع االقتصاد القطري.

نزوح األموال
وقال خب��راء االقتص��اد ومحلل��ون ماليون 

ومصرفي��ون إن فاتورة الخس��ائر مرش��حة 

للزي��ادة خالل الفترة المقبل��ة، مع تواصل 

ن��زوح األموال ورحيل المس��تثمرين، حيث 

تتزاي��د المخ��اوف بش��أن س��وق األوراق 

المالي��ة ومس��تقبل األس��هم، مم��ا يجعل 

»البيع« والخروج هو الخيار األساس��ي أمام 

المتعاملين في األوراق المالية، كما يس��ود 

االتجاه ذاته بالنسبة إلى أصحاب المشاريع 

والش��ركات الت��ي يبدو مس��تقبل االقتصاد 

غامضاً بالنس��بة إليها، حي��ث تتزايد تكلفة 

التمويل واإلنش��اءات واألعمال، مما يجعل 

االس��تثمار المباش��ر في »مه��ب الريح«، ال 
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خبراء وقانونيون لـ«                      »: بوادر غدر بالسيادة العربية في الخليج

محاوالت قطرية يائسة لتدويل «المالحة البحرية»

اقتصاد الدوحة يقفز إلى المجهول
تدهور النشاط 

التجاري وقطاع 
التجزئة مع ارتفاع 

تكلفة الشحن

«البيع» الخيار 
الوحيد للمتعاملين 

في أسواق األسهم

بنوك وشركات 
على قائمة 

خفض جديد في 
التصنيف االئتماني

إعفاء مواطني 80 
دولة من التأشيرة 

محاولة يائسة 
لمواجهة «شلل 

السياحة»

Ⅶ القاهرة -البيان 

عق��ب أن تلقت الدوح��ة صفعة قوية 

من منظم��ة الطيران المدن��ي )إيكاو( 

التي رفضت قيام قطر بتس��ييس أزمتها 

وإقح��ام المنظمة فيه��ا، تتجه قطر إلى 

محاول��ة تك��رار التجربة ذاتها بس��عيها 

إل��ى تدوي��ل المالح��ة البحري��ة ف��ي 

الخلي��ج العربي، وهو ما كش��فت عنه 

تصريحات مس��ؤول قطري زعم خاللها 

أن اإلج��راءات المتخذة من قبل الدول 

الداعي��ة لمكافحة اإلره��اب ال تتطابق 

م��ع القان��ون الدولي وتنته��ك اتفاقية 

قان��ون البح��ار، وهي االّدع��اءات التي 

أك��د محللون زيفه��ا، ووصفوها بكونها 

محاولة قطرية يائس��ة من أجل كسب 

الرأي العام وجره إلى قضايا زائفة وغير 

حقيقة وبطرق غير قانونية.

فش��ل تل��و اآلخ��ر يالح��ق الدوحة 

التي تبدي إص��راًرا على مواصلة نهجها 

الذي  المعاك��س«  في حيل��ة »الهجوم 

تس��تخدمه ضد الدول ال��دول الداعية 

لمكافح��ة اإلرهاب ف��ي محاولة لتبرير 

مواقفه��ا وسياس��اتها ولفت األنظار عن 

حقيقة دعمها وتمويلها لإلرهاب. فبعد 

أن أصدرت منظمة »إيكاو« رًدا ال يروق 

للجانب القطري الهادف لمحاولة كسب 

تعاط��ف العالم واّدع��اء تعرضه لحصار 

من قبل جيرانه، تس��عى لنقل المعركة 

إلى ما يتعلق بالمالحة البحرية.

إجراءات قانونية
وأكد محللون وخبراء قانونية اإلجراءات 

التي اتخذتها ال��دول الداعية لمكافحة 

اإلرهاب ضد قطر فيما يتعلق بالمالحة 

البحرية،التوجد بها أية مخالفة لقواعد 

القانون الدولي وقانون البحار.

وفنََّد أس��تاذ القان��ون الدولي نائب 

للقان��ون  المصري��ة  الجمعي��ة  رئي��س 

الدولي د.نبيل حلمي، المزاعم القطرية 

بوج��ود خرق لقواع��د القانون الدولي 

المرتبطة باتفاقي��ة قانون البحار 1982 

من قبل الدول الدول الداعية لمكافحة 

اإلرهاب، مؤكًدا أن قانون البحار المشار 

إليه قنن حرية المالحة في أعالي البحار 

ولكنه لم يقنن سيادة الدول في المياه 

اإلقليمية والمنطقة المجاورة، فهي حق 

من حقوق الس��يادة للدولة البحرية أو 

الش��اطئية، بما يعن��ي أن »كل ما صدر 

م��ن ال��دول التي تكاف��ح اإلرهاب ضد 

قط��ر، قد ركز عل��ى الس��يادة الوطنية 

لتلك الدول، س��واء البرية أو البحرية أو 

الجوية«.

وأف��اد ف��ي تصريح ل� »البي��ان« بأن 

ما تقوم به قطر هو محاولة لكس��ب 

الرأي العام بطرق غير قانونية، وهذا 

يدل على ضعف الموقف القطري 

وتده��ور اقتص��اد الدوحة 

كبي��رة.  بص��ورة 

أن  إلى  الفًتا 

إن  قط��ر 

كانت 

تريد 

العودة 

للحظيرة 

فعليها  الدولية 

أو  تؤي��د  أال 

تدعم العمليات 

أو  بالتخطي��ط  س��واء  اإلرهابي��ة 

التموي��ل أو غير ذلك، معتبًرا أن هذا 

هو الح��ل الوحيد لقط��ر التي تدفعها 

ارتباطاتها بدول داعمة لإلرهاب التخاذ 

مثل تل��ك المواقف، بما يمث��ل انتحاًرا 

لقطر على المس��توى اإلقليمي. وحول 

م��ا إذا كانت تلك المح��اوالت القطرية 

لتدوي��ل المالحة البحرية ف��ي الخليج 

بالمنطقة،  إي��ران  العربي تخدم تواجد 

ش��دد حلمي عل��ى أن العالقات بين 

الدوح��ة وإي��ران وأيًض��ا تركيا في 

ازدي��اد الف��ت، وأن قط��ر تخدم 

المصالح اإليرانية.

وعق��ب أن خس��رت قط��ر 

الطيران  رهانها عل��ى منظمة 

المستش��ار  رص��د  المدن��ي، 

بشؤون النقل البحري بوزارة 

واالتص��االت  المواص��الت 

القطري��ة ناص��ر ق��دار ف��ي 

تصريح��ات تليفزيوني��ة ل��ه 

أخيراً اتهامات للدول الداعية 

أنها  وزعم  اإلرهاب  لمكافحة 

قام��ت بارت��كاب »خروقات« 

بالمالحة  المرتبطة  لالتفاقيات 

اتفاقية  البحرية، وف��ي مقدمتها 

البح��ار 1982 واتفاقية في  قانون 

البح��ث واإلنقاذ واتفاقية الس��المة 

البحري��ة وهناك اتفاقي��ة حول حقوق 

العاملي��ن ف��ي البح��ر واتفاقي��ة األمن 

البحري،ذلك بما يؤش��ر لمس��اع قطرية 

للمطالبة بتدوي��ل المالحة البحرية في 

الخليج العربي. 

كالم في الهواء
وفي تصري��ح ل� »البي��ان«، نفى الخبير 

المختص القبطان بحري صالح حجازي، 

كل ما تس��عى الدوحة إلش��اعته بشأن 

وج��ود تجاوزات أو خروق��ات من قبل 

ال��دول الداعي��ة لمكافح��ة اإلره��اب، 

مش��دًدا عل��ى أن م��ا قامت ب��ه هذه 

ال��دول يندرج ف��ي إطار س��يادتها، 

الس��فن  دخ��ول  بمن��ع  وقام��ت 

القطري��ة لموانئها، واصًفا تصريحات 

مسؤولين قطريين في هذا الصدد ب� 

»ال��كالم في الهواء« والذي ال توجد 

أية ش��واهد عملية لتأكيده أو وقائع 

إلثباته بأي حال من األحوال.

القطرية،  االتهامات  وفند حجازي 

الت��ي تزع��م انته��اكات اتفاقي��ات 

البح��ث واإلنقاذ والس��المة البحرية 

وحقوق العاملين في البحر واتفاقية 

األمن البح��ري، ورأى أنه لم تحدث 

أي انته��اك لتلك 

من  االتفاقي��ات 

ال��دول  قب��ل 

لمكافحة  الداعية 

وأن  اإلره��اب، 

اإلقليمية  المي��اه 

محفوظة  القطرية 

ول��م يتدخ��ل أحد 

فيه��ا، كم��ا أن��ه لم 

وقائ��ع  أي��ة  تح��دث 

من خاللها  يتم  باألساس 

مخالف��ة  وج��ود  إثب��ات 

التفاقية البحث واإلنقاذ وكذا 

الس��المة البحري��ة، ول��م يحدث 

أن حوصرت قط��ر. وقال إن الدول 

الداعي��ة لمكافحة اإلرهاب ليس لها 

عالقة بكل ما تس��عى قطر للترويج 

إليه في ذلك الصدد.

القطرية  التصريحات  تل��ك  وتأتي 

ومحاول��ة اللعب على خط مس��ألة 

»المالح��ة البحرية« ف��ي إطار متواٍز 

مع عالقات وطيدة مع إيران، تسعى 

م��ن خالله��ا الدوحة لدع��م وتبرير 

التواجد اإليراني في المنطقة.

حق كامل
وش��دد الخبير االستراتيجي المصري 

جم��ال مظل��وم  ف��ي تصري��ح ل��� 

»البي��ان« عل��ى أن ال��دول الداعية 

لمكافح��ة اإلرهاب له��ا كامل الحق 

ف��ي أن تمنع مرور الس��فن القطرية 

ف��ي موانئها وه��و م��ا ال يمثل أية 

مخالفة للقانون الدولي واالتفاقيات 

معتبًرا  البحرية،  للمالح��ة  المنظمة 

أن تل��ك المحاوالت القطرية لنش��ر 

تلك االّدع��اءات والترويج إليها تأتي 

ضمن محاوالت فاش��لة في العديد 

م��ن المح��اور م��ن بينها الش��كوى 

الت��ي تقدمت به��ا لمنظمة الطيران 

المدني وك��ذا تحركاتها في منظمة 

العالمية. واستطرد: »تحاول  التجارة 

قطر ب��أي طريقة أن يك��ون هنالك 

تواج��د دولي في مل��ف أزمتها مع 

ال��دول الداعي��ة لمكافحة اإلرهاب، 

وأتصور أن كل المحاوالت الفاش��لة 

تأتي ضم��ن مس��اعيها للتهرب من 

األزم��ة، وال يوجد ف��ي الحقيقة ما 

يمكن لقطر أن تفعله سوى أن تلتزم 

بالمطالب ال�13«.

س��يما أن تحقي��ق األرباح والبيئ��ة المواتية 

ه��ي  واالقتص��ادي  السياس��ي  واالس��تقرار 

المقومات األساس��ية ألي وجهة استثمارية، 

وهي العناصر التي أصبحت غائبة تماماً عن 

الدوح��ة التي تعيش على أعتاب الس��قوط 

االقتصادي بس��بب العن��اد الحكومي، حيث 

يتج��ه االقتص��اد بق��وة نح��و »القف��ز إلى 

المجه��ول«، ال س��يما مع ته��اوي التصنيف 

االئتمان��ي لالقتصاد وللمؤسس��ات والبنوك 

القطرية، ووضعها على  الش��ركات  وكبريات 

قائمة المراقبة وتحسباً لخفض جديد متوقع 

في تصنيفاتها االئتمانية.

شلل السياحة
ولفت الخبراء إلى حالة الش��لل التي ضربت 

قطاع الس��ياحة القطري، موضحين أن إقدام 

الدوح��ة على إعفاء مواطن��ي 80 دولة من 

الدخ��ول إل��ى أراضيه��ا دون تأش��يرات ما 

ه��و إال محاولة يائس��ة للخروج م��ن أزمتها 

الحالية التي تضرب قطاع السياحة والخسائر 

التي قدرها اقتصادي��ون بمليارات الرياالت، 

حيث تس��عى الدوحة عبر إعفاء 80 جنسية 

من تأش��يرة الدخول إلى تخفيف الخس��ائر 

الت��ي ُمنيت بها خالل الفت��رة األخيرة، بعد 

توقف السياحة الس��عودية واإلماراتية التي 

كانت تش��كل نحو 50 في المئة من إجمالي 

التدفق��ات الس��ياحية لقط��ر.  وأوضحوا أن 

اإلعفاء من التأش��يرات اعتراف من حكومة 

الدوح��ة بمدى التراجع وحالة الش��لل التي 

الس��ياحي وضربت بعنف  القط��اع  أصابت 

المشاريع الجديدة، ال سيما التي كانت تجهز 

اس��تعداداً الستضافة كأس العالم 2022، كما 

أن المخاوف من س��حب تنظي��م المونديال 

تلق��ي بظالله��ا القاتم��ة هي األخ��رى على 

قطاعات الضيافة والتشييد والبناء.

محاوالت يائسة
وأش��ار الخب��راء إل��ى أن هذا اإلع��الن جاء 

أيضاً بع��د محاوالت الدوح��ة غير المجدية 

لتنش��يط س��ياحتها، بع��د أن عمل��ت على 

تقديم العروض المجانية الجتذاب الس��ياح، 

إال أن البيانات الرسمية أظهرت حجم التأثير 

السلبي في قطاع الس��ياحة والنقل القطري 

برغم كل هذه المحاوالت.

ووفقاً لإلعالن، ستمنح قطر رعايا 33 دولة 

حق اإلقام��ة ل�180 يوماً من دون تأش��يرة، 

أم��ا بالنس��بة إلى رعايا ال���47 دولة األخرى 

فيس��مح لهم باإلقامة من دون تأشيرة لمدة 

30 يوماً على أن يتّم تجديد هذه الفترة مرة 

واحدة فقط.

ولبن��ان هو الدولة العربي��ة الوحيدة بين 

هذه الدول ال�80 التي تش��مل دول االتحاد 

األوروبي، إضافة إلى دول غربية أخرى ودول 

التينية وآسيوية.

وأش��ار الخبراء إل��ى أن المقاطعة العربية 

تلقي بظالله��ا القاتمة على االقتصاد 

القط��ري بعد نحو 11 أس��بوعاً 

وُتفاق��م خس��ائرها يوماً 

آخ��ر، خاصة  بع��د 

بع��د تعدي��ل 

وكاالت 

االئتم��ان العالمية نظرتها المس��تقبلية إلى 

قط��ر ونظامه��ا المصرفي من مس��تقرة إلى 

س��لبية وآخر هذه التأثيرات، وعزوف رجال 

األعم��ال ع��ن الذه��اب إلى قط��ر، وهو ما 

أظهرته بيانات رس��مية قطري��ة، تخوفاً من 

تفاقم الخسائر المتوقع أن يتكبدها االقتصاد 

خ��الل الفت��رة المقبلة، وس��قوطه في »فخ 

الركود«. وبحسب تقارير اقتصادية، تراجعت 

تأش��يرات رجال األعمال الص��ادرة في يونيو 

الماضي بنحو 59 في المئة.

ويدلل هذا الرقم على فداحة ما أصيب به 

االقتصاد القطري من ركود ش��ديد، وتخوف 

المس��تثمرين ورجال األعمال األجانب، من 

الدخول في اس��تثمارات جدي��دة في قطر، 

ب��ل التخ��ارج من الس��وق، وتزامن ذلك مع 

سحب المستثمرين األجانب 55.8 مليار ريال 

م��ن أصولهم في المصارف القطرية، وكذلك 

القطاع الخاص الذي س��حب نحو 19.6 مليار 

ريال من ودائعهم خالل يونيو الماضي.

وقط��اع النق��ل يع��د ضم��ن القطاعات 

تأث��رت حرك��ة  إذ  قط��ر،  ف��ي  المتض��ررة 

الطي��ران في مط��ار حمد الدول��ي لينخفض 

ع��دد القادمين إلى الدوح��ة ب�32 في المئة 

ف��ي يوني��و الماضي ، مقارن��ة بعددهم في 

الش��هر الس��ابق ، ليصل عدده��م في يونيو 

الماض��ي إلى نح��و مليون ف��رد مقابل 1.6 

ملي��ون في مايو الماض��ي . كما تراجع عدد 

الطائ��رات القادمة إلى مط��ار حمد الدولي 

ب�23 ف��ي المئ��ة، ليبلغ عدده��ا 8.3 آالف 

طائ��رة مقاب��ل 10.8 آالف طائرة خالل 

حج��م  الماضي.وانخف��ض  ماي��و 

البضائع التي تحملها الس��فن 

القادمة إلى موانئ قطر ب�46 

ف��ي المئة، ليبل��غ وزنها خالل 

يونيو الماض��ي نحو 2.7 مليون 

ط��ن، مقارنة بنحو 5 ماليين طن 

خالل شهر مايو الماضي.

ولم يق��ف التأثير الس��لبي في 

الدوح��ة عند هذا الح��د، بل وصل 

إل��ى قطاعها العق��اري الذي يعد من 

القطاعات المهمة، وذات التأثير الكبير 

ف��ي النات��ج المحلي اإلجمال��ي لقطر، 

حي��ث تراجع ع��دد العق��ارات التي تم 

بيعها إلى أدنى مس��توياته الش��هرية منذ 

بدء نش��رها في أبريل 2014، ليبلغ عددها 

خ��الل يونيو الماضي 135 عقاراً مقابل 411 

عق��اراً في ماي��و الماضي، ويس��جل عددها 

تراجعاً 67 في المئة، وهو األعلى منذ بداية 

اإلعالن عن عدد العقارات المبيعة في أبريل 

.2014



Ⅶ دبي - البيان الرياضي

واصل��ت الصحاف��ة اإلنجليزي��ة محاوالته��ا كش��ف الحقائق 

وإحق��اق الحق في قضية الفس��اد الكبرى وعمليات الرش��ى 

الممنهجة التي غلفت عملية حصول قطر على حق اس��تضافة 

موندي��ال 2022، وربطت الصحف العالمية بين صفقة النجم 

البرازيلي نيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان، وبين الفساد 

الذي ش��اب عملية التصويت الختي��ار الدولة المنظمة لكأس 

العالم 2022.

وقال��ت صحيفة »أي ني��وز« اإلنجليزية إن قطر تس��تخدم 

قوة المال في محاولة منها للدعاية السياس��ية والتغطية على 

المصاعب التي تواجهها في عملية اس��تضافة مونديال 2022، 

وقال��ت الصحيف��ة تحت عنوان »ش��راء نيمار ل��ن يمنع خلع 

موندي��ال 2022 م��ن بين مخالب قط��ر«، وعرضت الصحيفة 

تصريحات وزير الدولة البريطاني السابق وإيتينغدال التي قال 

فيها إن عملية التصويت لقطر وحصولها على حق اس��تضافة 

كأس العال��م، كله��ا »منظومة من الفس��اد« عل��ى حد تعبير 

السياس��ي البريطان��ي، واعتبرت الصحيفة أن غس��يل الصورة 

السياس��ية التي تقم به الدويلة القطرية بشراء نيمار أمر يزيد 

االتهام��ات الموجهة إليها باس��تخدام األموال والسياس��ة في 

ك��رة القدم، ويرفع من المخاوف الدولية بش��أن التدخالت 

السياسية في الرياضة.

تحقيق بريطاني
القطري  الصحيفة عرضه��ا للوضع  وواصلت 

ف��ي اس��تضافة كأس العال��م موضح��ة أن عدد 

من أعض��اء البرلمان البريطان��ي، فتحوا تحقيقا 

واس��تجواباً لبحث عمليات الفساد التي أحاطت 

بالملف القطري الستضافة المونديال، معتبرة أن 

استمرار الشكوك حول التورط السياسي الفرنسي 

ف��ي عملية التصويت لصالح قطر في 2010، بعد 

تصريحات الرئيس الس��ابق ل��� »فيفا« والتي قال 

فيها إن س��اركوزي أمر الفرنس��ي ميشيل بالتيني 

رئي��س االتحاد األوروبي، وعضو اللجنة التنفيذية 

في االتحاد الدولي لكرة القدم بالتصويت لقطر، 

األمر الذي قد يجعل بالتيني يستميل فيه أعضاء 

م��ن االتحاد األوروبي كممثل له في ذلك الوقت 

للتصويت لصالح قطر، ما ينبئ بش��بهات فساد 

على أعضاء »يويفا« الذي يتورط رئيسه السابق 

في فضيحة رشى مع رئيس االتحاد الدولي.

كما أكدت »أي نيوز« أن البرلمان البريطاني 

يدرس التجهيز لملف كامل بش��أن اس��تضافة 

إنجلترا لكأس العالم 2022 بدياًل لقطر في حال 

خلعه منها، مش��يرة إلى تصري��ح داميان كولينز، 

المتح��دث الرس��مي للجنة المجتم��ع واإلعالم 

والرياض��ة، الذي قال فيه: »إذا أثبتت التحقيقات 

ت��ورط الدوحة في عمليات الرش��ى والفس��اد، 

وظه��رت الدالئل على تلقي مس��ؤولين أمواالً 

نظي��ر التصويت لقطر، لن يك��ون هناك أدنى 

شك في أن كأس العالم سيتم خلعه من قطر«.

وكانت جه��ات تحقيق فرنس��ية قد فتحت 

تحريات واس��تجوابات، وفقاً صحيفة »غارديان« 

الرئي��س  البريطاني��ة، م��ع نيك��وال س��اركوزي، 

الفرنسي السابق، لمناقش��ة االتهامات الموجهة 

إلي��ه بتلقي عم��والت ودعمه للمل��ف القطري 

مقابل صفقة نادي باريس س��ان جيرمان، ودعم 

بأموال واستثمارات  االنتخابية ومساندته  حملته 

لالستمرار رئيساً لفرنسا.

األرض كروية
وعلى الجانب اآلخر، ش��ن الكاتب البريطاني 

المخضرم برايان غالنفيل هجوماً ضارياً على 

االتح��اد الدولي لكرة القدم، بس��بب عدم 

اتخاذه خطوات إيجابية من ناحية سحب 

تنظيم مونديال 2022 من قطر.

وقال الكاتب في مقاله المنش��ور في 

مجلة »وورلد سوكر« الشهيرة: »ال شك 

في أن الك��رة األرضية كروي��ة، وتدور 

حول نفس��ها، وأن الشمس تشرق من 

الشرق وتغرب من الغرب، هذه أمور 

كل قاٍص أو داٍن يعرفها، وكذلك األمر 

بالنسبة إلى الفساد الذي حدث، وتم 

تمريره ف��ي اختيار قطر الس��تضافة 

كأس العالم 2022«.

ويبل��غ غالنفي��ل 85 عام��اً، وهو 

م��ن كبار الكتاب والمؤلفين في عالم 

الرياض��ة ف��ي بريطاني��ا والعالم، وله 

مؤلفات ُترجم��ت للغات عدة، أبرزها 

»حكايات كأس العالم«، و»نجوم الكرة 

ال تبكون«.

وأوضح غالنفي��ل أن عملية 

واضحة  التصويت  في  الفس��اد 

وضوح الش��مس، وأن الفس��اد 

يض��رب ف��ي الفيفا من��ذ عهد 

البرازيل��ي جواو هافيالنج »الفاس��د األكب��ر«، على حد تعبير 

غالنفيل، الرئيس األس��بق لالتحاد الدولي لكرة القدم، مشيراً 

إلى أنه أول من منهج عمليات الرش��ى والفساد في التصويت 

ل��كأس العالم، وصنع إمبراطورية غير نظيفة س��ار على دربها 

الرئيس الس��ابق السويس��ري س��يب بالتر، موضح��اً أن عدم 

محاكم��ة هافيالنج وحبس��ه أدى إلى استش��راء الفس��اد في 

التصويت، مطالباً الرئيس الحالي جيانيني إنفانتينو بوضع حد 

لمهزلة الفس��اد القائمة، واتخاذ قرار صائب وفوري يصحح به 

مسيرة سفينة كرة القدم المثقوبة منذ سنوات.

وق��ال غالنفيل: »إذا أراد إنفانتينو أن يغس��ل عار اتحاده، 

علي��ه باتخاذ القرار المناس��ب فوراً، األم��ر يتطلب قوة هرقل 

وقدرته على مس��ح س��واد الفس��اد عن ثوب الفيفا الملطخ، 

ولكن ال دالئل حتى اآلن تشير إلى أن إنفانتينو سيتدخل لمنع 

الفساد.. فهل يستطيع؟«.

األجور
وفي سياق متصل، استمرت حالة الجدل التي صاحبت انتقال 

البرازيل��ي نيما جونيور دا س��يلفا، العب برش��لونة الس��ابق 

المنتق��ل إلى باريس س��ان جيرمان الفرنس��ي المملوك لهيئة 

االس��تثمار القطرية، إذ أك��د األلماني كارل هاين��ز رومينيغه، 

الرئي��س التنفيذي لن��ادي بايرن ميونخ، حام��ل لقب الدوري 

األلمان��ي لكرة القدم »بوندس��ليغا«، أنه يعتق��د أن الصفقة 

القياس��ية النتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة اإلسباني 

إلى باريس س��ان جيرمان الفرنسي قد تؤذي عالم االنتقاالت، 

وتدعو إلى تحديد سقف ألجور الالعبين في كرة القدم، ولكن 

بشرط وجود دعم سياسي.

وقال رومينيغه لصحيفة »فرانكفورتر ألغماينه تس��ايتونغ«: 

»كان لي اتصال بالفعل مع رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم 

الجديد ألكس��ندر سيفرين، ولمست رغبته في 

بدء محاولة جديدة م��ع المفوضية األوروبية، إليقاف عملية 

المزايدات المالية ووضع سقف ألجور الالعبين«.

وأوض��ح رومينيغ��ه: »هن��اك )ف��ي الوالي��ات المتح��دة( 

مس��ابقات دوري للمحترفين تحظى بدعم سياسي، ولكن في 

الوقت نفسه تشهد وضع حدود لرواتب الالعبين. بعد صفقة 

نيمار، أعتقد أن المفوضية األوروبية س��يكون لديها اس��تعداد 

أكبر لتطبيق ذلك«.

وانتقل نيمار من برش��لونة إلى س��ان جيرم��ان في صفقة 

قياس��ية قيمتها 222 مليون ي��ورو )263 مليون دوالر(. ولكن 

رومينيغه ق��ال إن القيمة اإلجمالية قد تصل إلى نصف مليار 

يورو.

زيادات
وفي اإلطار نفس��ه، تبدو صفقة نيمار آخذة في الزيادة، بعد 

أن أعلن محامو النجم البرازيلي نيمار أن األخير سيدفع غرامة 

قدرها 2,1 مليوني يورو لس��لطات الضرائب في بالده، ليضع 

ح��داً للجدل ح��ول دفعة مرتبط��ة بحقوق صورته 

عندم��ا كان العب��اً ف��ي صفوف نادي س��انتوس 

المحل��ي، وهي المبالغ المالي��ة التي بالتأكيد 

سيحملها الالعب لناديه الجديد باريس سان 

جيرمان وللخزائن القطرية.

وق��ال المحامي ماركوس ن��ادر، الموكل 

من قب��ل الالعب البرازيل��ي، خالل مؤتمر 

صحافي: »وفق الحس��ابات التي قمنا بها، 

يتبقى علينا أن ندفع 2,1 مليوني يورو. هذا 

المبلغ سيتم دفعه«.

المحاكم��ة  »ه��ذه  أض��اف: 

مستمرة منذ ثالث سنوات، ونحن 

نريد المضي قدماً في هذه المرحلة 

الجديدة لنيمار«.

تجميد
وفي س��بتمبر 2015، جمدت وزارة المال 

البرازيلية ما ي��وازي 43 مليون يورو حينها 

الالعب بسبب  من ممتلكات 

ضرائ��ب غي��ر مدفوع��ة 

مرتبطة بحقوق صورته 

م��ا بي��ن عام��ي 2011 

و2013. ومنذ ذلك الحين، 

حصل نيمار على حس��م كبير 

ف��ي قيم��ة الغرام��ة، علما أن 

تحدد  ل��م  الضريبية  الس��لطات 

بعد ما إذا كانت ستقبل بالمبلغ 

المقت��رح من نيم��ار. ويرى فريق 

الدف��اع عن األخير أن المهاجم لن يواجه 

في  المش��كالت  هذه  مثل 

م��ع  عق��ده  ألن  باري��س، 

باريس س��ان جيرم��ان غير 

مشتمل على حقوق صورته. 

المحامي غوس��تافو  وأوضح 

كسيس��تو »بحس��ب القانون الفرنس��ي ال 

ُيسمح بدفع الحقوق على الصورة«.

وعلى رغم تخلصه من جزء كبير من مشكالته مع 

القضاء البرازيلي، يواجه نيمار مش��كالت 

قضائية في إس��بانيا عل��ى خلفية انتقاله 

من س��انتوس إلى برشلونة عام 2013، 

ال سيما لجهة القيمة الفعلية للصفقة.

قضية جديدة
ولم يستبعد محامو نيمار مقاضاة 

الن��ادي الكاتالون��ي عل��ى خلفية 

امتناعه عن دف��ع مكافأة بقيمة 

26 ملي��ون يورو لنيم��ار، كانت 

متوجب��ة بع��د مرور ع��ام على 

تمديد عق��ده في صيف 2016 

مع النادي الكاتالوني.

الصيف  نيمار عق��ده  وم��دد 

الماضي مع برش��لونة حت��ى 2021، 

وكانت هذه المكافأة تس��تحق بعد 31 

يولي��و. إال أن برش��لونة جم��د بداية هذه 

المكاف��أة في ظ��ل الغموض حول مس��تقبل 

الالع��ب معه، وأعلن أنه ل��ن يدفعها في أعقاب 

انضمامه رسمياً إلى النادي الفرنسي.

وبدخ��ول الالع��ب البرازيل��ي س��احات المحاكم 

لش��كوى برش��لونة، س��يكون لنيمار في سن 25 عاماً 

4 قضايا تنظر في المحاكم متعلقة بالفس��اد المالي، 

فهن��اك دع��وى في إس��بانيا بالته��رب الضريبي على 

حق��وق الص��ورة، إضافة إلى دع��وى أخرى ضد 

برش��لونة نفس��ه بس��بب إخفاء القيم الحقيقية 

لصفق��ة نيم��ار م��ن نادي��ه البرازيل��ي، والقضية 

الثالثة أمام القضاء البرازيلي بس��بب تهرب الالعب 

الضريبي، وأخيراً س��يرفع الالعب قضية على برشلونة 

للحص��ول على مكافأة تجديد العقد )الذي فس��خه( 

مع النادي.

أوراق الفساد تتساقط من »مونديال قطر«
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Ⅶ »أي نيوز«: البرلمان البريطاني 
يحقق ويفكر في تنظيم ملف 

بديل لالستضافة

Ⅶ داميان كولينز: إذا أثبتت 
التحقيقات الرشى القطرية 

سيسحب حق التنظيم فورًا

Ⅶ  غالنفيل: الشمس تشرق 
من الشرق وتصويت »فيفا« 

فاسد.. حقائق ال تقبل الشك

■ الفساد في »فيفا« لم يبدأ مع بالتر ولم ينته بنهايته | أرشيفية

Ⅶ غسيل عار دولي يحتاج إلى 
قوة هرقل من إنفانتينو 

فهل يقدر على ذلك؟

Ⅶ  نيمار ينوي مقاضاة 
برشلونة للحصول على 

مكافأة عن عقده المفسوخ!

Ⅶ رومينيغه: في أميركا حتى 
اللعبات المدعومة سياسيًا 

يوضع لها سقف رواتب
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