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عالم واحد

8 دول في مقدمتها اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر تقطع عالقاتها مع الدوحة

سياسات قطر الداعمة لإلرهاب
تقودها إلى العزلة

Ⅶ عواصم - البيان

قادت قط��ر نفس��ها الى العزلة بس��بب 

إصراره��ا على االس��تمرار في سياس��اتها 

الت��ي تزعزع أمن واس��تقرار المنطقة من 

خالل مواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها 

والمتطرف��ة  اإلرهابي��ة  للتنظيم��ات 

والطائفي��ة، حي��ث اتخ��ذت ثماني دول 

عربي��ة وأجنبية أمس أول إج��راء لوضع 

حد للسياسات القطرية وأعلنت المملكة 

العربية  الس��عودية واإلم��ارات  العربي��ة 

المتحدة والبحرين ومص��ر واليمن وليبيا 

والمالدي��ف وموريش��وس، أم��س، قطع 

العالقات الدبلوماس��ية مع قطر، وإغالق 

المناف��ذ البرية والبحري��ة والجوية أمامها 

وإمهال دبلوماس��ييها 48 س��اعة لمغادرة 

البالد، مع س��حب س��فراء ه��ذه الدول 

م��ن الدوحة، وإمه��ال القطريين 14 يوماً 

لمغ��ادرة البالد م��ع من��ع مواطنيها من 

دخول قطر.

وأص��درت دولة اإلم��ارات بياناً أكدت 

الكام��ل  الت��ام ودعمه��ا  التزامه��ا  في��ه 

لمنظوم��ة مجل��س التع��اون الخليج��ي 

والمحافظ��ة عل��ى أمن واس��تقرار الدول 

األعض��اء. وأوضح��ت في البي��ان أنه في 

هذا اإلطار وبناء على اس��تمرار السلطات 

القطرية في سياس��تها الت��ي تزعزع أمن 

واس��تقرار المنطق��ة والتالع��ب والتهرب 

من االلتزام��ات واالتفاقيات قررت اتخاذ 

اإلجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول 

مجلس التعاون الخليجي عامة والش��عب 

القطري الش��قيق خاص��ة، وأضاف البيان 

أن��ه تأيي��داً للبي��ان الصادر ع��ن مملكة 

البحري��ن الش��قيقة والبي��ان الصادر عن 

المملك��ة العربية الس��عودية، فإن دولة 

المتح��دة قررت قطع  العربية  اإلم��ارات 

العالق��ات مع قط��ر بما فيه��ا العالقات 

الدبلوماس��ية وإمهال البعثة الدبلوماسية 

القطرية 48 س��اعة لمغ��ادرة البالد، كما 

ق��ررت منع دخ��ول أو عب��ور المواطنين 

القطريي��ن إلى دول��ة اإلم��ارات العربية 

المقيمي��ن والزائرين  المتح��دة وأمهلت 

منه��م م��دة 14 يوم��اً للمغ��ادرة، وذلك 

ألس��باب أمنية واحترازي��ة، كذلك قررت 

من��ع المواطني��ن اإلماراتيين من الس��فر 

إل��ى دولة قطر أو اإلقام��ة فيها أو المرور 

عبره��ا، إضافة إلى إغ��الق كافة المنافذ 

البحري��ة والجوي��ة أمام الحرك��ة المقبلة 

والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوس��ائل 

النق��ل القطرية كافة القادم��ة والمغادرة 

واتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة والتفاهم 

مع ال��دول الصديقة والش��ركات الدولية 

بخص��وص عبوره��م باألج��واء والمي��اه 

اإلقليمي��ة اإلماراتية من وإلى قطر، وذلك 

ألس��باب تتعلق باألمن الوطني اإلماراتي. 

وأوضح البي��ان أن دولة اإلمارات العربية 

المتح��دة تتخ��ذ ه��ذا اإلجراء الحاس��م 

نتيج��ة لعدم الت��زام الس��لطات القطرية 

باتفاق الرياض إلعادة الس��فراء واالتفاق 

التكميل��ي ل��ه 2014، ومواصل��ة دعمها 

وتمويلها واحتضانها للتنظيمات اإلرهابية 

والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة 

المس��تمر  المس��لمين وعملها  اإلخ��وان 

عل��ى نش��ر وتروي��ج فكر تنظي��م داعش 

والقاع��دة عبر وس��ائل إعالمها المباش��ر 

وغير المباشر، وكذلك نقضها البيان الصادر 

عن القم��ة العربية اإلس��المية األميركية 

بالري��اض بتاريخ 21 - 5 - 2017 لمكافحة 

اإلره��اب الذي اعتبر إيران الدولة الراعية 

لإلره��اب في المنطقة إل��ى جانب إيواء 

قطر للمتطرفي��ن والمطلوبين أمنياً على 

س��احتها وتدخلها في الش��ؤون الداخلية 

لدول��ة اإلم��ارات وغيره��ا م��ن ال��دول 

واستمرار دعمها للتنظيمات اإلرهابية، ما 

س��يدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة ال 

يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعاتها.

العربي��ة  اإلم��ارات  دول��ة  وأس��فت 

المتح��دة عل��ى م��ا تنتهجه الس��لطات 

القطرية من سياس��ات تؤدي إلى الوقيعة 

بين ش��عوب المنطقة، مؤكدة في الوقت 

نفسه احترامها وتقديرها البالغين للشعب 

القط��ري الش��قيق لما يربطه��ا معه من 

أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين.

حماية األمن 
كما أصدرت الس��عودية بياناً قررت قطع 

عالقاتها الدبلوماس��ية والقنصلية مع قطر 

من أجل حماية أمنها الوطني من مخاطر 

اإلره��اب والتطرف، وكذل��ك إغالق كافة 

المناف��ذ البرية والبحري��ة والجوية، ومنع 

العب��ور في األراض��ي واألج��واء والمياه 

اإلقليمية الس��عودية، نتيج��ة لالنتهاكات 

الجس��يمة التي تمارس��ها الس��لطات في 

الدوح��ة، س��راً وعلن��اً، طوال الس��نوات 

الماضي��ة بهدف ش��ق الص��ف الداخلي 

الس��عودي، والتحري��ض للخ��روج عل��ى 

الدولة، والمس��اس بس��يادتها، واحتضان 

جماع��ات إرهابي��ة وطائفي��ة متع��ددة 

تستهدف ضرب االس��تقرار في المنطقة، 

ومنها جماعة اإلخوان المسلمين وداعش 

والقاعدة.

زعزعة االستقرار
واتخذت البحرين القرار نفس��ه ضد قطر 

بس��بب »إص��رار الدوح��ة عل��ى المضي 

ف��ي زعزعة األمن واالس��تقرار في مملكة 

البحرين والتدخل في شؤونها«. وأضافت 

القطري��ة  الممارس��ات  ان  بي��ان  ف��ي 

الخطي��رة ل��م يقتصر ش��رها على مملكة 

البحري��ن فق��ط.. إنما تعدت��ه إلى دول 

ش��قيقة أحيطت علماً بهذه الممارس��ات 

الت��ي تجس��د نمط��اً ش��ديد الخطورة ال 

يمك��ن الصمت علي��ه أو القبول به وإنما 

يس��توجب ضرورة التص��دي له بكل قوة 

وحزم. 

معاداة
وأعلن��ت مصر أن قراره��ا قطع العالقات 

مع الدوحة س��ببه »إصرار الحكم القطري 

على اتخاذ مس��لك معاد لمصر، وفش��ل 

كاف��ة المح��اوالت إلثنائ��ه ع��ن دع��م 

التنظيمات اإلرهابية، وعلى رأسها تنظيم 

اإلخوان اإلرهابي باإلضافة إلى ترويج فكر 

تنظيم القاع��دة وداعش ودعم العمليات 

اإلرهابية في سيناء. كما أعلنت الحكومة 

اليمنية قط��ع عالقاتها الدبلوماس��ية مع 

قط��ر، متهمة الدوحة بدع��م االنقالبيين 

الحوثيي��ن ودعم جماع��ات متطرفة في 

اليم��ن، وأكدت تأييده��ا للخطوات التي 

اتخذتها قيادة تحالف دعم الش��رعية في 

اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية. 

وف��ي ليبي��ا، أك��دت الحكوم��ة قطع 

عالقاتها الدبلوماس��ية مع الدوحة تضامناً 

مع أشقائها في المملكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة 

البحري��ن وجمهورية مص��ر العربية. وأكد 

أن س��جل قطر في اعتداءاته��ا المتكررة 

والعدي��دة عل��ى كرامة الش��عب الليبي 

بعد أح��داث »17 فبراير« لطالما أغضب 

قطاعات عريضة من الليبيين.

بدوره��ا، أعلن��ت كل م��ن جمهورية 

ج��زر المالديف وجزر موريش��يوس قطع 

عالقاتهما الدبلوماسية مع دولة قطر.

Ⅶ  اإلمارات: نهج 
الدوحة يؤدي 

إلى وقيعة بين 
شعوب المنطقة

Ⅶ القرار اتخذ 
لعدم التزام 
قطر باتفاق 

الرياض ودعمها 
للتنظيمات 

اإلرهابية 
والمتطرفة 

قرقاش: القرار جاء بعد سنوات من التحريض

Ⅶ دبي - البيان

أع��رب معالي الدكت��ور أنور قرقاش، 

وزي��ر الدولة للش��ؤون الخارجية، أن 

سياس��ة المال واإلعالم والرهان على 

الحزبي��ة والتط��رف أثبتت فش��لها، 

مش��دداً على أن اإلم��ارات اختارت 

واختارت  الفوض��ى  على  االس��تقرار 

سلمان والسعودية. 

وكت��ب معالي��ه في تغري��دات على 

تويت��ر: »يوم صعب وم��أزوم، تراكم 

س��نوات من تحريض الش��قيق على 

أشقائه، قرار األشقاء جاء بعد سنوات 

من النصح والصبر، كم تمنينا تحكيم 

العقل والحكمة بدل المكابرة«.

وأض��اف معالي الدكتور أنور قرقاش: 

»أثبت��ت سياس��ة الم��ال واإلع��الم 

والره��ان عل��ى الحزبي��ة والتطرف 

فش��لها، جوه��ر الح��ل ف��ي تغيير 

بيئة  والمض��ر،  المح��رض  الس��لوك 

الشقيق الطبيعة غير التي اختارها«.

وأردف معالي��ه: »المس��ألة ليس��ت 

حول الس��يادة واس��تقالل القرار، بل 

رفضاً لسياس��ة موجهة تضر باألشقاء 

الخلي��ج  واس��تقرار  أم��ن  وتق��وض 

العرب��ي، ال يمكن أن نك��ون جميعاً 

مخطئي��ن«. وقال معالي وزير الدولة 

للش��ؤون الخارجية: »اعتقد الشقيق 

اإلعالم��ي  والص��وت  المكاب��رة  أن 

العالي سبيله لتفادي األزمة، لم يدرك 

أن الحل في الحكمة وتغيير السلوك 

الذي ألحق ضرراً بالجار والش��قيق«. 

وتاب��ع: »األزم��ة الحالي��ة محوره��ا 

طبيعة العالقة بين األش��قاء الشركاء 

الش��فافية  األش��قاء  خيار  الحلف��اء، 

والجي��رة والصدق، وصف��ة واضحة 

لعالقة دائمة وصداقة ثابتة«.

وتس��اءل معاليه: »هل باإلمكان أن 

يغي��ر الش��قيق س��لوكه؟ أن يكون 

حافظ��اً للعه��د والمواثي��ق، حريصاً 

عل��ى اإلخ��وة والجيرة، ش��ريكاً في 

العسر واليسر؟ هذا هو بكل بساطة 

إطار الحل«. وأض��اف معاليه: »بعد 

تجارب الش��قيق الس��ابقة ال بد من 

إطار مس��تقبلي يعزز أمن واس��تقرار 

المنطق��ة، ال بد من إعادة بناء الثقة 

بع��د نكث العهود، ال بد من خريطة 

طريق مضمونة«. 

واختت��م معالي��ه تغريدات��ه بالقول: 

الص��دق  اخترن��ا  اإلم��ارات  »ف��ي 

على  االس��تقرار  اخترنا  والش��فافية، 

الفوضى، اخترن��ا االعتدال والتنمية، 

واخترنا  والوض��وح،  الثق��ة  اخترن��ا 

سلمان والسعودية«.
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Ⅶ عواصم - البيان، وكاالت

أعلنت كل من اإلمارات والمملكة العربية 

الس��عودية ومملكة البحري��ن وجمهورية 

وج��زر  وليبي��ا  واليم��ن  العربي��ة  مص��ر 

المالديف أمس، قط��ع عالقاتها مع قطر، 

وإغالق المناف��ذ البرية والبحرية والجوية 

أمامه��ا وإمهال دبلوماس��ييها 48 س��اعة 

لمغادرة البالد، مع س��حب س��فراء هذه 

الدول م��ن الدوحة، وإمهال القطريين 14 

يوماً لمغادرة البالد مع منع مواطنيها من 

دخول قطر.

وذكرت وكال��ة االنباء الس��عودية في 

بي��ان، أن الري��اض قررت قط��ع عالقاتها 

الدبلوماس��ية والقنصلية مع قطر من أجل 

حماي��ة أمنها الوطني من مخاطر اإلرهاب 

والتطرف. وصرح مصدر مسؤول في البيان، 

أن حكوم��ة المملكة العربية الس��عودية، 

انطالق��اً من ممارس��ة حقوقها الس��يادية 

التي كفلها القانون الدولي، وحمايًة ألمنها 

الوطن��ي من مخاطر اإلره��اب والتطرف، 

فإنه��ا قررت قطع العالقات الدبلوماس��ية 

والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغالق 

كافة المناف��ذ البرية والبحري��ة والجوية، 

ومنع العبور في األراضي واألجواء والمياه 

باإلجراءات  والبدء  الس��عودية،  اإلقليمية 

القانوني��ة الفوري��ة للتفاه��م م��ع الدول 

الش��قيقة والصديقة والش��ركات الدولية، 

لتطبيق ذات اإلجراء بأس��رع وقت ممكن 

لكافة وس��ائل النقل من وإلى دولة قطر، 

وذلك ألس��باب تتعل��ق باألم��ن الوطني 

الس��عودي. وقال البيان »اتخذت المملكة 

العربي��ة الس��عودية قرارها الحاس��م هذا 

نتيجة لالنتهاكات الجس��يمة التي تمارسها 

السلطات في الدوحة، س��راً وعلناً، طوال 

الس��نوات الماضي��ة بهدف ش��ق الصف 

الداخل��ي الس��عودي، والتحريض للخروج 

على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان 

متع��ددة  وطائفي��ة  إرهابي��ة  جماع��ات 

تس��تهدف ضرب االس��تقرار في المنطقة، 

المس��لمين(  )اإلخ��وان  ومنه��ا جماع��ة 

و)داع��ش( و)القاعدة(، والترويج ألدبيات 

ومخطط��ات هذه الجماعات عبر وس��ائل 

إعالمها بش��كل دائ��م، ودعم نش��اطات 

الجماع��ات اإلرهابية المدعومة من إيران 

في محافظة القطيف من المملكة العربية 

السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة، 

وتموي��ل وتبني وإي��واء المتطرفين الذين 

يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في 

الداخل والخارج، واستخدام وسائل اإلعالم 

التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً، كما 

اتضح للمملكة العربية الس��عودية الدعم 

والمساندة من قبل السلطات في الدوحة 

لميليش��يا الحوث��ي االنقالبي��ة حتى بعد 

إعالن تحالف دعم الش��رعية في اليمن«. 

وأض��اف البي��ان »كما أنه��ا اتخذت هذا 

القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة 

التي تتعرض لحم��الت وعمليات إرهابية 

مدعومة من قبل السلطات في الدوحة«.

كم��ا جاء ف��ي البي��ان »إنه من��ذ عام 

1995م بذلت المملكة العربية السعودية 

وأش��قاؤها جه��وداً مضني��ة ومتواصل��ة 

لحث الس��لطات في الدوحة على االلتزام 

بتعهداته��ا، والتقي��د باالتفاقي��ات، إال أن 

هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها 

الدولي��ة، وخرق االتفاقي��ات التي وقعتها 

تح��ت مظلة دول مجل��س التعاون لدول 

الخلي��ج العربي��ة بالتوقف ع��ن األعمال 

العدائي��ة ض��د المملك��ة، والوقوف ضد 

الجماع��ات والنش��اطات اإلرهابية، وكان 

آخر ذلك عدم تنفيذها التفاق الرياض«.

وأض��اف البيان أنه »إنف��اذاً لقرار قطع 

العالق��ات الدبلوماس��ية والقنصلية يمنع 

على المواطنين الس��عوديين الس��فر إلى 

دول��ة قط��ر، أو اإلقام��ة فيه��ا، أو المرور 

عبره��ا، وعلى المقيمي��ن والزائرين منهم 

س��رعة المغادرة خالل م��دة ال تتجاوز 14 

يوم��اً، كم��ا تمنع، بكل أس��ف، ألس��باب 

أمني��ة احترازية دخول أو عبور المواطنين 

القطريين إلى المملكة العربية السعودية، 

وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 

التزامها وحرصها  للمغادرة، مؤك��دة  يوماً 

عل��ى توفي��ر كل التس��هيالت والخدمات 

للحجاج والمعتمرين القطريين«.

وجاء في البيان »تؤكد المملكة العربية 

السعودية أنها صبرت طوياًل رغم استمرار 

الس��لطات في الدوحة عل��ى التملص من 

التزاماته��ا، والتآمر عليها، حرصاً منها على 

الش��عب القطري الذي هو امتداد طبيعي 

وأصي��ل إلخوانه ف��ي المملكة، وجزء من 

أرومتها، وس��تظل المملكة سنداً للشعب 

القطري الشقيق وداعمة ألمنه واستقراره 

بغ��ض النظر عم��ا ترتكبه الس��لطات في 

الدوحة من ممارسات عدائية«.

البحرين
واتخ��ذت البحري��ن الق��رار نفس��ه ض��د 

قط��ر بس��بب »اصرارها عل��ى المضي في 

زعزع��ة االم��ن واالس��تقرار ف��ي مملك��ة 

البحري��ن والتدخ��ل في ش��ؤونها«. وجاء 

سلوك قطر المريب ُيجبر دواًل خليجــــــــــية وأجنبية على قطع عالقاتها مع قطر 
لحماية أمنها الوطني من مخاطر اإلرهاب والتطرف

■

»جبهة تحرير  قطر «  تعلن عزل تميم
وتشكل مجلسًا أعلى إلدارة البالد

Ⅶ القاهرة - وكاالت

أعلنت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، عزل حاكم قطر 

الج��اري، تميم بن حمد آل ثان��ي، وتقديمه للمحاكمة 

إله��داره ثروة الش��عب القط��ري في دع��م اإلرهاب 

واإلرهابيين، واإلضرار بالعالقات اإلقليمية لدولة قطر.

وأكدت تنس��يقية جبهة تحرير إمارة قطر، بحس��ب 

صحيفة اليوم الس��ابع المصرية، أمس، انتخاب مجلس 

أعل��ى إلدارة البالد لحين ترش��يح عائلة أحمد آل ثاني 

أمي��راً للبالد، واالعتذار للش��عوب العربية التي تضررت 

من السياس��ة القطري��ة لدعم اإلره��اب، خصوصاً في 

س��وريا ومص��ر وليبيا وعرض ما س��يتم االتف��اق عليه 

م��ع س��وريا وليبيا إلع��ادة بناء ما تس��ببت سياس��ات 

األمي��ر المعزول ف��ي تدمي��ره، وإع��ادة العالقات مع 

الدول الش��قيقة في المنطقة العربية ومجلس التعاون 

الخليج��ي وفق مبادئ اإلخوة وحس��ن الج��وار وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

وتعهد المجلس القيادي لتنسيقية جبهة تحرير إمارة 

قطر أم��ام المجتمع الدولي بااللت��زام بكافة االتفاقات 

والعق��ود الموقعة بعد عزل تميم ب��ن حمد، مع بذل 

كل ما تس��تطيعه اإلدارة الجديدة ف��ي البالد لمحاربة 

اإلرهاب. 

الجبهة تعتذر للشعوب 
العربية التي تضررت

 من السياسة القطرية 
لدعم اإلرهاب

اإلعالم اإليراني 
لعب على الوتر 

محّرضًا بثوب 
الداعي إلى الحوار

أنهــت قيــادة التحالف العربي بقيــادة المملكة العربية الســعودية 

مشاركة قطر في التحالف لدعم الشرعية في اليمن. 

وجاء في بيان لقيادة التحالف، نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية، 

»تعلن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها قررت إنهاء مشاركة 

دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز اإلرهاب، ودعمها 

تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة و داعش وتعاملها مع المليشــيات 

االنقالبية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها 

محاربة اإلرهاب«.  الرياض - وكاالت

إنهاء مشاركة قطر في التحالف العربي

هاشتاغ قطع العالقات مع قطر 
يتصدر »تويتر« في العالم

Ⅶ دبي - البيان، وكاالت 

تصدر هاشتاغ قطع العالقات مع قطر، قائمة األكثر تداوالً 

بموقع التواصل االجتماعي "تويتر" في العالم، بعد قطع 

دول عربي��ة وأجنبية العالقات مع قطر لدعمها اإلرهاب. 

واجتاح الهاشتاق تويتر، خالل ساعات تأييداً للقرار، الذي 

يراه المش��اركون في الهاشتاق من دول العالم المختلفة، 

أنه تأخر كثيراً، ألن الجميع يعلم عالقة قطر وتورطها في 

تمويل اإلرهاب، مع التأكيد على أن موقف الدول العربية 

التي قطعت العالقات، هو ضد النظام القطري وسياساته 

وليس ضد الشعب القطري الشقيق.

وشهد الهاشتاغ مش��اركات من توجهات مختلفة، كان 

الالف��ت فيه الموقف الضعيف لمؤيدي قطر وانكش��اف 

المزاع��م التي يس��وقونها للدفاع عن سياس��ات الدوحة 

المزعزعة لالستقرار.  ومن اكثر التغريدات انتشاراً »سمعاً 

وطاعة سيدي سلمان« في تعبير المغردين عن االستجابة 

ألمر قطع العالقات مع قطر بسبب دعم األخيرة لإلرهاب. 

وكتب المغرد حس��ن المحامض متوجهاً بالكالم لقطر: 

»حاربت اس��تقرار ليبيا ومصر، دعم المليش��يات الدموية 

االنقالبي��ة في اليمن، دعم ارهابي��ي القطيف والبحرين، 

ويأتي جاهل يقول لم »#قطع_العالقات_مع_قطر«.

قطر تهرب إلى األمام.. وإيران تهّب 
للدفاع عن حليفتها

Ⅶ دبي – البيان

واصل��ت قطر سياس��ة التضلي��ل، في أول 

رد له��ا عل��ى ق��رار مقاطعتها، وب��دا ردها 

الذي اقتصر على تكرار تصريحاتها السابقة 

»منفصاًل عن الواقع« مع تجاهله األسباب 

الحقيقي��ة المدعمة الوقائ��ع واألدلة التي 

تثبت ضلوع الدوحة في زعزعة االس��تقرار 

اإلقليمي ودعم اإلرهاب. 

وتزام��ن ذلك مع مس��ارعة مس��ؤولين 

وسياسيين وكتاب إيرانيين إلى الدفاع عن 

موق��ف الدوحة، الحليف��ة الخفية لطهران 

منذ سنوات طويلة.

وك��ررت وزارة الخارجية بدولة قطر في 

بي��ان مزاعمها الس��ابقة، متجاهلة مرور ما 

يقارب أسبوعين على الشرخ الذي أحدثته 

تصريحات أمي��ر قطر تميم بن حمد والتي 

أك��د فيها العالقات الوثيقة التي تربط بين 

ب��الده وكل من إي��ران واإلخ��وان وحزب 

الله، ما يش��ير إلى استمرار القيادة القطرية 

الحالية باالنفصال عن الواقع.

وفور صدور قرار قط��ع العالقات أمس، 

ص��در أول رد فع��ل إيراني من المستش��ار 

السياس��ي للرئاس��ة اإليراني��ة، حمي��د أبو 

طالبي، ال��ذي انبرى للدف��اع عن الدوحة 

ومهاجم��ة المملك��ة العربي��ة الس��عودية 

بجمل��ة من التغريدات. واتبع طالبي منهج 

التضلي��ل ف��ي التقليل من ش��أن قطر من 

خ��الل وصفه��ا بأنها »بلد صغي��ر« بغرض 

تبرئته��ا وتصويره��ا كدولة ليس��ت لديها 

إمكانيات حتى تقوم بزعزعة االستقرار. 

أم��ا وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 

ظري��ف، فقد دعا للح��وار، رغم أن طهران 

ترفض منذ س��نوات الخ��وض في أي حوار 

للميليش��يات  ودعمها  تدخالته��ا  يناق��ش 

اإلرهابية في العديد من دول المنطقة. 

في السياق، نشرت وكالة تسنيم اإليرانية 

مقالة للكاتب حس��ن رستمي، احتفى فيه 

بأن »الدوح��ة لم ترضخ«، والمقصود عدم 

اس��تجابة الدوحة لمتطلبات وحدة الصف 

الخليج��ي والتوقف عن اس��تخدام أذرعها 

اإلرهابية بالوكالة لضرب اس��تقرار عدد من 

ال��دول العربية. وفي موضوع آخر، حاولت 

»تس��نيم« اللعب على التضليل االعتيادي 

ال��ذي تمارس��ه ض��د دول المنطقة وذلك 

عب��ر التروي��ج لهاش��تقات »تضامنية« مع 

قطر، بهدف التقليل من صورة العزلة التي 

أوقعت قطر نفسها فيها.
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سلوك قطر المريب ُيجبر دواًل خليجــــــــــية وأجنبية على قطع عالقاتها مع قطر 
لحماية أمنها الوطني من مخاطر اإلرهاب والتطرف

ف��ي بيان نش��رته وكالة األنب��اء البحرينية 

أن��ه »اس��تنادا إلى إصرار دول��ة قطر على 

المض��ي في زعزعة االمن واالس��تقرار في 

مملك��ة البحري��ن، والتدخل في ش��ؤونها 

والتحري��ض  التصعي��د  ف��ي  واالس��تمرار 

االرهابي��ة  االنش��طة  ودع��م  االعالم��ي 

المرتبطة  الجماع��ات  وتمويل  المس��لحة 

بإي��ران للقي��ام بالتخريب ونش��ر الفوضى 

ف��ي البحرين.. والتنكر لجمي��ع التعهدات 

الس��ابقة، فإن مملكة البحرين تعلن قطع 

العالق��ات الدبلوماس��ية م��ع دول��ة قطر 

حفاظا على امنها الوطني وس��حب البعثة 

الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وامهال 

جميع افراد البعثة الدبلوماس��ية القطرية 

48 س��اعة لمغ��ادرة البالد مع اس��تكمال 

تطبي��ق االج��راءات الالزم��ة، كم��ا تعلن 

غل��ق االجواء امام حرك��ة الطيران واقفال 

الموان��ئ والمياه االقليمي��ة امام المالحة 

م��ن والى قطر خالل 24 س��اعة من اعالن 

البيان«. وأضاف البيان »واذ تمنع حكومة 

مملك��ة البحرين مواطنيها من الس��فر الى 

قط��ر او االقامة فيها، فإنها تأس��ف لعدم 

السماح للمواطنيين القطريين من الدخول 

ال��ى أراضيها أو المرور عبره��ا، كما تمنح 

المقيمي��ن والزائرين القطريي��ن مهلة 14 

يوماً لمغادرة أراضي المملكة، تحرزا من أي 

محاوالت ونشاطات عدائية تستغل الوضع 

رغ��م االعت��زاز والثقة العالية ف��ي إخواننا 

من الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم 

الثاني«. وجاء في البيان »ان الممارس��ات 

القطري��ة الخطيرة لم يقتصر ش��رها على 

مملكة البحرين فقط.. انما تعدته الى دول 

ش��قيقة«. وختم البيان بالق��ول انه »ومع 

اس��ف مملك��ة البحرين لهذا الق��رار الذي 

اتخذته صيانة ألمنها وحفاظا الس��تقرارها 

فإنها تؤكد حرصها على الش��عب القطري 

الش��قيق الذي يدرك معاناتنا وهو يش��هد 

مع كل عملية ارهابية س��قوط ضحايا من 

اخوانه واهله في البحرين.

مصر
وأعلن��ت مصر أن قراره��ا قطع العالقات 

مع الدوحة س��ببه »إصرار الحكم القطري 

عل��ى اتخاذ مس��لك معاد لمصر، وفش��ل 

دع��م  ع��ن  إلثنائ��ه  المح��اوالت  كاف��ة 

التنظيمات اإلرهابية، وعلى رأس��ها تنظيم 

اإلخوان اإلرهاب��ي«. وأفاد بيان صادر عن 

الخارجي��ة المصري��ة أن الحكوم��ة قررت 

»قطع العالق��ات الدبلوماس��ية مع دولة 

قط��ر في ظل إص��رار الحكم القطري على 

اتخ��اذ مس��لك معاٍد لمصر، وفش��ل كافة 

المح��اوالت إلثنائه عن دع��م التنظيمات 

تنظي��م اإلخوان  رأس��ها  اإلرهابية، وعلى 

اإلرهاب��ي، وإيواء قيادات��ه الصادر بحقهم 

أح��كام قضائي��ة ف��ي عملي��ات إرهابية 

اس��تهدفت أمن وس��المة مصر، باإلضافة 

إل��ى ترويج فكر تنظي��م القاعدة وداعش 

ودعم العمليات اإلرهابية في سيناء.

كما أعلنت مصر غلق أجوائها وموانئها 

البحرية أمام وسائل النقل القطرية.اليمن

من جهتها، أعلنت الحكومة اليمنية قطع 

عالقاته��ا الدبلوماس��ية مع قط��ر، متهمة 

الدوح��ة بدع��م االنقالبيي��ن الحوثيي��ن 

المناصرين إليران ودعم جماعات متطرفة 

ف��ي اليمن، وأك��دت تأييده��ا للخطوات 

التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية 

في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية. 

ليبيا
وف��ي ليبيا، أكدت الحكومة قطع عالقاتها 

الدبلوماس��ية م��ع الدوح��ة. وق��ال وزير 

الخارجي��ة في الحكوم��ة المؤقتة الليبية، 

المنبثقة شرعياً عن مجلس النواب، محمد 

الداي��ري، خ��الل تصريح أم��س، إن بالده 

»ق��ررت قطع عالقاتها مع قطر تضامناً مع 

أش��قائها في المملكة العربية الس��عودية 

المتحدة ومملكة  العربية  ودولة اإلمارات 

البحرين وجمهورية مص��ر العربية«. وأكد 

أن س��جل قطر ف��ي اعتداءاته��ا المتكررة 

الليبي  الش��عب  والعدي��دة على كرام��ة 

بعد أحداث »17 فبراي��ر« لطالما أغضب 

قطاعات عريضة من الليبيين.

المالديف
كم��ا أعلن��ت جمهوري��ة ج��زر المالديف 

قطع عالقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. 

وقال��ت وزارة خارجية المالديف في بيان 

لها »إن قرار قطع العالقات يأتي بس��بب 

معارضة البلد القوية األنشطة التي تشجع 

على اإلرهاب والتطرف«. وش��ددت على 

التزامها بالعمل مع الدول التي تعزز السلم 

واالس��تقرار، مؤك��دة التضامن في الحرب 

على اإلرهاب. وأسست المالديف عالقات 

دبلوماسية مع قطر منذ عام 1984.

موريشيوس
أعلن��ت جمهورية موريش��يوس عن قطع 

عالقاته��ا مع قطر لتصب��ح ثاني دولة غير 

عربية، بعد المالديف، تحذو حذو 5 دول 

عربية في تحركها ضد الدوحة. 

■

※ ₃⁶ₐ ₘ※ₐ ₘ℅℃⁵ اₐ⅂₂ₖ‶ت
جاء قرار قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر، بعد مراحل من التأزم يف العالقات ب� دول عربية عدة وب� الدوحة، تتابعت 

حلقاتها رسيعاً يف الفرتة األخ�ة، وبعد صرب طويل عىل م�رسات الدوحة وتغريدها خارج الرسب الخليجي والعر�.

مايو 2017
اإلعالم  بثتها وسائل  كلمة  يلقي  بن حمد،  قطر ¥يم  أم� 
القطرية، لخصت الخطوط العامة للسياسة القطرية، التي 
ال تتسق وكونها عضواً يف مجلس التعاون الخليجي، وغرد 

فيها خارج الرسب، وأبدى انحيازاً إليران.

 يونيو2017
رمضانية  زيارة  بأنها  في� وصفت  الكويت،  قطر  أم�  زار 
تقليدية، ويبدو أنه ¹ تناقش فيها إمكانية وساطة كويتية 
من  الغضب  مدى  بسبب  الخليجي�،  وج�انها  قطر  ب� 

السياسة القطرية وتغريدها خارج الرسب.

مارس 2014
سحب  واإلمارات  والبحرين  السعودية  من  كل  قررت 
سفرائها من الدوحة، بسبب «عدم التزام قطر ¾قررات تم 
التوافق عليها سابقاً»، بحسب بيان مشرتك صدر عن الدول 

الثالث وقتها.

نوفمرب 2014
بعد وساطة كويتية، أُعلن عن عودة سفراء السعودية واإلمارات 
والبحرين إىل الدوحة، بعدما أعلنت قطر التزامها ببعض ما جاء 
باملقررات التي تم التوافق عليها سابقاً ¾جلس التعاون الخليجي، 
قيادات  بعض  ورحيل  مرص،  مبارش  الجزيرة  قناة  إغالق  وتم 

ج�عة اإلخوان من قطر إىل تركيا.

يونيو 2013
وعزل  املرصية،   2013 يونيو   30 ثورة  من  القطري  املوقف  كان 
الخليجي، بعد وصف  لإلج�ع  يوليو، مخالفاً  محمد مريس يف 3 
قطر له بـ «االنقالب»، ودعم الدوحة لج�عة اإلخوان، فضالً عن 

التعاطي اإلعالمي لقناة الجزيرة القطرية مع األحداث. 

يناير 2011
ما يسمى بـ «الربيع العر�»، ¹ يبدأ فعلياً عام 2011، وإ×ا بدأ يف 
األساس منذ عام 1995، عندما زار شيمعون ب�يز الدوحة عقب 
االنقالب عىل السلطة، وقتها وضعت أوىل اللبنات ملا يحدث اآلن، 

ومنه شق قطر لألمة ومحاولة تخريب البيت الخليجي.

فرباير 2010
يف 24 فرباير 2010، وقعت قطر وإيران اتفاقاً للتعاون الدفاعي 
ب� البلدين، وشددتا عىل رضورة توسيع التعاون الدفاعي بينه�، 

وهو ما أثار سخطاً خليجياً وعربياً عىل الدوحة وسياساتها.

يونيو 1995
انقالباً   ،âثا الشيخ حمد بن خليفة آل  قاد  يونيو 1995،  يف 27 
أبيض عىل والده خليفة بن حمد آل ثاâ، الذي كان موجوداً خارج 
الحكم،  إىل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  وبوصول  آنذاك،  قطر  دولة 

بدأت موجة من االضطرابات يف العالقات القطرية الخليجية.

مسؤول أميركي: تصرفات 

قطر تقلق واشنطن والخليج

Ⅶ واشنطن، الكويت - وكاالت 

قال مس��ؤول كبي��ر ب��اإلدارة األميركية إن 

الكثي��ر م��ن تصرفات قط��ر مثي��رة لقلق 

جيرانه��ا بالخلي��ج والوالي��ات المتح��دة. 

ونقل��ت الوكال��ة عن المس��ؤول األميركي 

قول��ه إن الواليات المتح��دة ال تريد رؤية 

»ش��قاق دائ��م« بي��ن دول الخلي��ج. ومع 

ذلك قال المس��ؤول إن هناك تس��ليماً بأن 

كثيراً من تصرف��ات قطر مقلقة تماماً ليس 

لجيرانها في الخليج فحسب وإنما للواليات 

المتحدة أيضاً«. مضيفاً »نريد إعادتهم إلى 

االتجاه الصحيح«.

وعل��ى صعي��د آخر أج��رى أمي��ر الكويت 

الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح اتصاالً 

هاتفياً، مساء أمس، بأمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني، وس��ط أنباء عن مساعي 

الكويت الحتواء الش��رخ الذي أحدثه أمير 

قطر في العالقات مع دول الخليج. 

الرس��مية  الكويتية  األنباء  وقالت وكالة 

إن أمي��ر الكويت دع��ا الش��يخ تميم إلى 

تهدئة الموقف والعمل على إتاحة الفرصة 

للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعالقات 

األخوية بين األش��قاء«. وأكد أمير الكويت 

»العمل لدعم مس��يرة التع��اون الخليجي 

المش��ترك بما يخدم مصال��ح دول مجلس 

التعاون الخليجي ف��ي ظل ما يربطهم من 

عالقات تاريخية راسخة«.

رغم محاولة قطر التظاهر بعدم التأثر

تزاحم على المواد الغذائية في أسواق الدوحة

Ⅶ الدوحة - وكاالت

تزاحم المتسوقون في قطر على شراء المواد الغذائية، 

أمس االثنين، من سالس��ل السوبر ماركت، وذلك بعد 

س��اعات من قرار عدد من الدول العربية واإلس��المية 

قط��ع العالق��ات مع الدوح��ة، وإغالق ه��ذه الدول 

الحدود والمجالين الجوي والبحري أمام جميع وسائل 

النقل القطرية، بس��بب محاوالت الدوحة المس��تمرة 

للمس��اس بأم��ن تل��ك ال��دول ووحدته��ا الداخلية، 

واحتض��ان ودع��م تنظيمات وجماع��ات إرهابية، بما 

في ذلك تنظيمات القاعدة وداعش وجماعة اإلخوان.

وبحس��ب ما أورده موق��ع »الدوحة ني��وز«، فقد 

تزاح��م مرتادو المحالت التجارية على ش��راء الس��لع 

األساس��ية، مثل الحليب واألرز والبيض، وبدت سالسل 

الس��وبر ماركت مزدحمة بش��كل ملح��وظ على غير 

الع��ادة في هذا الوقت من اليوم، خاصة خالل ش��هر 

رمضان.

ونقل الموق��ع عن أحد المتس��وقين قوله: »لم أَر 

ذلك من قبل.. المتس��وقون يجرون عربات التس��وق 

ويكدسونها بالبضائع من األطعمة والمياه«.

وانتش��رت على مواقع التواص��ل االجتماعي صور 

تظهر األرفف في سالس��ل الس��وبر ماركت الش��هيرة 

في قطر وهي خالية م��ن البضائع، وكذلك المبّردات 

ظهرت خالية من منتجات الدواجن واللحوم.

تظاهر
وكان��ت وزارة الخارجي��ة القطري��ة قالت ف��ي بيان، 

حاول��ت التظاه��ر بع��د التأثر م��ن هذه الق��رارات، 

وقالت في وقت س��ابق أمس، إن إغالق منافذ العبور 

الحدودي��ة لن يؤث��ر على الحياة اليومي��ة للمواطنين 

والمقيمين في قطر.

يأتي ذلك فيما أكدت هيئة النقل الس��عودية على 

الناقلي��ن االلتزام فوراً بإيقاف نق��ل الركاب والبضائع 

ب��راً وبح��راً وبالعبور م��ن وإلى دولة قط��ر. وذكرت 

ش��بكة اإلذاع��ة البريطاني��ة »بي بي س��ي« أن أحد 

اآلث��ار المحتملة لقرار قط��ع العالقات مع قطر يتمثل 

بعدم االس��تقرار الغذائي، فبش��كل يومي، تعبر مئات 

الش��احنات الحدود السعودية القطرية، ويأتي الغذاء 

كأحد اإلمدادات الرئيسية، إذ يعتقد أن نحو 40٪ من 

األغذية القطرية تأتي عبر ذلك الطريق، وهو ما أدى، 

وبحس��ب إحدى الصحف القطرية، إلى تدفق الناس 

على مح��الت الس��وبر ماركت لله������رع في تخزين 

المواد الغذائية والمياه.

وق��ال اإلعالمي يوس��ف جم��ال الدين، المراس��ل 

والكات��ب ف��ي ش��بكه CNBC العالمي��ة إن مخزون 

الس��لع الغذائية واالحتياجات اليومية للمواطنين في 

قط��ر انهار بدرجة كبيرة، عقب قرارات قطع العالقات 

م��ع الدوح��ة. وكتب جمال الدين، عبر حس��ابه على 

موقع التدوينات القصيرة »تويتر«، راصداً حالة السوق 

القطرية، وانهيار مخزون الس��لع المادية في أس��واق 

البيع بأنحاء اإلمارة.

■ أحد المحال التجارية في قطر يكتظ بالمتسوقين  |  أ.ب

يشــهد مطار حمــد الدولي منذ ســاعات 

الصبــاح األولى ارتباكاً فــي حركة المالحة 

الجوية، حيث تم تأجيــل وتحويل العديد 

مــن الرحالت الجوية، اليــوم االثنين، بعد 

قطــع العالقــات الدبلوماســية مــع قطر. 

وتــداول العديد مــن رواد مواقع التواصل 

االجتماعــي صوراً لرحالت تــم تأجيلها أو 

تحويلهــا بعد إعالن الــدول الخليجية قرار 

المقاطعة.

ارتباك

أₙ℃ال ا⅀ر℀‶ب
عىل  الدوالر  مليارات  قطر  أنفقت 
اإلرهابي� يف الفرتة ما ب� 2010 إىل 
2015 ، وذلك بهدف زعزعة األمن 
ليبيا،  العراق،  اليمن،  البحرين،  يف 

سوريا، مرص، تونس ودول أخرى.

مليار دوالر يف الفرتة 64.4 
م� ب� 2010 إىل 2015

2010
7.6 

مليارات دوالر

2011
10.4 

مليارات دوالر

2012
11.4 
مليار دوالر

2013
12.2 

مليار دوالر

2014
12.6 

مليار دوالر

2015
9.9 

مليارات دوالر

أعلنــت اليونان، أمس، إنها ســتمثل مصر دبلوماســياً فــي قطر، بعدما 

قطعت القاهرة عالقاتها الدبلوماســية مع الدوحة، حســب ما أورد بيان 

للخارجية اليونانية.

وذكــر البيــان أنه »خالل اتصــال هاتفي بيــن وزير الخارجيــة اليوناني 

نيكوس كوتزياس ونظيره المصري سامح شكري، طلب األخير أن تتولى 

الســفارة اليونانية في الدوحة التمثيل الدبلوماسي لمصر، البلد الصديق، 

في قطــر«. وفي ضوء »العالقات الودية التقليديــة بين اليونان والعالم 

العربــي«، رد كوتزيــاس »إيجاباً على هذا الطلــب من نظيره المصري«. 

وخلص البيان إلى أن »اليونان مســتعدة للمساهمة بأي وسيلة من أجل 

حسن التعاون واالستقرار اإلقليمي«.  القاهرة - وكاالت

تمثيل دبلوماسي
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غلق المنافذ  البرية والجوية والبحرية يهدد مشاريع قطر التنموية بالتوقف 

Ⅶدبي ــ وائل اللبابيدي، أبوظبي - عبدالحي محمد

اإلنش��ائية  التنموية والمش��اريع  الخطط  أصبحت 

الكبرى بدولة قط��ر في مهب الريح، في ظل غلق 

المنافذ البرية والبحرية والجوية بينها وبين جيرانها 

م��ن دول الخليج العربي، وما س��يترتب عليه من 

وقف عمليات إعادة التصدير من كل من اإلمارات 

والسعودية والبحرين إلى السوق القطري.

وأك��د رجال أعم��ال إماراتي��ون أن المش��اريع 

التنموية والعقارية الكبرى القطرية مهددة بالتوقف 

أو التأجيل أو اإللغاء بس��بب ق��رار قطع العالقات 

بينها وبين اإلمارات والسعودية والبحرين.

وأوضحوا ل�»البيان« أن اس��تمرار هذه المشاريع 

يعتم��د عل��ى اس��تيراد مع��دات وأجه��زة ولوازم 

كثيرة تس��توردها قطر عن طري��ق الموانئ الكبرى 

والمناطق الحرة في اإلمارات والسعودية. وأشاروا 

إل��ى أنه من الصع��ب على قطر إيج��اد موانئ أو 

مناط��ق حرة بديل��ة تس��تورد احتياجاتها منها في 

الوقت الحالي بسرعة مما يفاقم األزمة لديها.

وق��ال حمد العوضي عضو مجل��س إدارة غرفة 

تج��ارة وصناع��ة أبوظب��ي: إن قط��ر تعتمد على 

اس��تيراد كمي��ات كبيرة من احتياجات مش��اريعها 

التنموية والعقارية الكبرى واحتياجاتها المعيش��ية 

عبر الحدود الس��عودية واإلماراتية جواً وبراً وبحراً، 

مش��يراً إلى أنه مع االلتزام الكامل بقرار المقاطعة 

فإن قطر س��تواجه حصاراً ش��ديداً للغاية لن تقوى 

عليه، لعدم توفر خطوط مالحية كبرى بديلة لها.

ون��وه إلى أن قطر تس��تورد كمي��ات كبيرة من 

احتياجاتها عب��ر المناطق الحرة في دولة اإلمارات 

خاص��ة جبل علي في دبي، كما يوجد لها في دبي 

مقر كبير لش��ركة حديد قطر، ومع تنفيذ قرار قطع 

العالقات ستضار قطر بشكل كبير.

ووفقاً لبوابة العالقات االقتصادية بين اإلمارات 

ودول العالم التي تشرف عليها وزارة االقتصاد فإن 

تجارة إعادة التصدير بين قطر واإلمارات تس��تحوذ 

على 42 في المئة من إجمالي حجم التجارة بينهما 

وفقاً إلحصاءات العام الماضي.

وبلغت قيمة التب��ادل التجاري غير النفطي بين 

اإلم��ارات وقطر العام الماض��ي 5.8 مليارات دوالر 

بتراج��ع 8 ف��ي المئة عن عام 2015 الذي س��جل 

قيم��ة بلغت 6.3 مليارات دوالر. وتس��تحوذ تجارة 

إعادة التصدير على 42 في المئة من قيمة التبادل 

التج��اري بينما ال تزيد الواردات على 16 في المئة 

وتش��كل الصادرات غير النفطية اإلماراتية لقطر 42 

في المئة.

تأثير سلبي 

ق��ال أحد كبي��ري المحللين ل��دى وكالة 

مودي��ز إنفس��تورز س��يرفيس للتصنيفات 

االئتمانية في تصريحات، إن الوكالة قلقة 

من أن الخالف بين قطر ودول أخرى في 

المنطقة قد يؤثر في التصنيف االئتماني 

للدوح��ة إذا تعطلت التج��ارة وتدفقات 

رؤوس األموال.

وقال ماتياس أنجوني��ن في دبي: »هناك 

درج��ة كبيرة م��ن الضبابي��ة. ليس هناك 

الكثير من الوضوح بش��أن م��ا يمكن أن 

يحل هذا الخ��الف بين قطر ودول أخرى 

في مجلس التعاون الخليجي«.

وأض��اف: »التوتر األخي��ر انتهى من دون 

تداعيات ائتمانية«، في إشارة إلى خالف 

يعود لش��هر مارس 2014 عندما س��حبت 

المتحدة  العربي��ة  واإلمارات  الس��عودية 

والبحرين سفراءها من قطر.

وأردف: »لك��ن هذه المرة في ظل إغالق 

الط��رق البري��ة والجوي��ة والبحرية يظهر 

تصعيد س��لبي عل��ى الناحي��ة االئتمانية 

ونح��ن قلقون م��ن أن يك��ون لذلك أثر 

ائتمان��ي إذا عطل التجارة وتدفقات رأس 

المال«.          دبي - رويترز

ارتفع��ت كلف��ة التأمي��ن عل��ى الديون 

الس��يادية القطرية إلى أعلى مس��توياتها 

في شهرين.

وارتفعت عقود مبادل��ة مخاطر االئتمان 

القطرية لخمس س��نوات نقطتي أس��اس 

ع��ن إغالق يوم الجمع��ة، لتصل إلى 61 

نقطة أس��اس، مس��جلة أعلى مستوى لها 

منذ أوائل أبريل الماضي.

وق��ال محل��ل بوكالة مودي��ز للتصنيفات 

االئتماني��ة، إن األزم��ة ق��د تؤث��ر ف��ي 

التصني��ف االئتماني لقط��ر إذا أدت إلى 

التج��ارة وتدفقات رؤوس  تعطل حرك��ة 

األم��وال. وتراجعت الس��ندات الدوالرية 

السيادية لقطر أيضاً.        لندن �� رويترز

هبطت السندات الدوالرية السيادية لقطر 

اس��تحقاق 2026 ألقل مستوى منذ مارس 

الماضي.

السيادية  الدوالرية  السندات  وانخفضت 

لقطر اس��تحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت 

وفق��اً لبيان��ات تريدويب إلى 99 س��نتاً 

للدوالر. كما نزلت السندات األقصر أجاًل 

اس��تحقاق 2019 وس��جلت أقل مستوى 

لها منذ أواخر 2013 على األقل.

وكان أح��د كبي��ري المحللي��ن بوكال��ة 

»مودي��ز للتصنيف االئتمان��ي« قال: إن 

ه��ذا الخالف قد يؤثر س��لباً في الجدارة 

التج��ارة  عرق��ل  إذا  لقط��ر  االئتماني��ة 

والتدفقات الرأسمالية.    لندن �� رويترز

قال��ت ناطقة باس��م الملياردي��ر المصري 

نجيب س��اويرس، إنه دعا رج��ال األعمال 

المصريين لس��حب اس��تثماراتهم من قطر 

ووقف التعامالت التجارية معها.

وم��ن جهة أخ��رى، أوقفت بع��ض البنوك 

المصري��ة من جانبها التعام��ل على الريال 

القطري كإجراء احترازي.

وق��ال أربع��ة مصرفيين ف��ي القاهرة، إن 

ع��دداً من البنوك المصري��ة أوقفت بعض 

المعامالت مع نظيرتها القطرية، وذلك بعد 

س��اعات من إعالن القاهرة قطع العالقات 

القاهرة �� رويترز مع الدوحة. 

سحب االستثمارات 

االقتصاد القطري يدفع فاتورة المـــــــراهقة السياسية للدوحة 
أكبر خسارة يومية لألسهم منذ 2009 .. والمشروعات التنموية في مهب الريح

Ⅶ دبي ــ وائل اللبابيدي والقسم 

االقتصادي

يدفع االقتصاد القطري فاتورة المراهقة 

السياس��ية لصن��اع القرار ف��ي الدوحة، 

بع��د إع��الن 8 دول على رأس��ها دولة 

والمملكة  المتح��دة  العربية  اإلم��ارات 

العربي��ة الس��عودية والبحري��ن ومصر، 

أم��س، قط��ع العالق��ات الدبلوماس��ية 

والقنصلي��ة م��ع قطر، وإغ��الق المنافذ 

البرية والبحرية والجوية ووقف رحالت 

الطي��ران، وذل��ك رداً على الممارس��ات 

العربي  الخارجة ع��ن اإلجماع  القطرية 

والخليجي، وإصرارها على ش��ق الصف 

ودعم تنظيمات إرهابية.

المترتبة  الس��لبية  اآلثار  باكورة  وفي 

عل��ى ق��رار قط��ع العالق��ات، انه��ارت 

البورصة القطري��ة، أمس، حيث فقدت 

نح��و 39.2 ملي��ار ري��ال )10.7 مليارات 

دوالر( من قيمتها السوقية، بعدما هوت 

مؤش��راتها الرئيسة إلى أدنى مستوياتها 

خالل عام ونصف العام لتس��جل بذلك 

أسواء أداء يومي لها منذ ديسمبر 2009، 

وانحدر مؤشر قطر العام بنسبة 7.27 في 

المئة، وسط حالة من الهبوط الجماعي 

لألس��هم بالحد األقصى بسبب عمليات 

بيع اتس��مت بالهلع نفذه��ا متعاملون 

راغب��ون في الخروج من الس��وق. وفي 

س��ياق متصل، من المتوق��ع أن يتكبد 

االقتص��اد القط��ري خس��ائر باهظة من 

ج��راء قط��ع العالق��ات، إذ أصبح��ت 

اإلنشائية  والمش��اريع  التنموية  الخطط 

الكبرى بدولة قطر في مهب الرياح، في 

ظ��ل غلق المنافذ البرية، وما س��يترتب 

عليه من ارتباك شامل في واردات قطر، 

نتيج��ة توقف عمليات إع��ادة التصدير 

والس��عودية  اإلم��ارات  م��ن  كل  م��ن 

والبحرين إلى الس��وق القط��ري، علماً 

بأن استمرار هذه المشاريع يعتمد على 

اس��تيراد معدات وأجه��زة ولوازم كثيرة 
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Ⅶ أبوظبي- عبدالفتاح منتصر، دبي ــ 
لؤي عبدالله

م��ن المتوق��ع أن يتكبد قط��اع الطيران 

القطري خسائر فادحة من جراء قرار وقف 

الرح��الت إل��ى الدوحة، ومن��ع الخطوط 

الجوي��ة القطري��ة من الم��رور أو الهبوط 

ف��ي عدد من ال��دول الخليجية والعربية، 

م��ا يجعل��ه واحداً م��ن أكث��ر القطاعات 

االقتصادية تضرراً من المقاطعة الخليجية 

والعربي��ة، إذ بلغ عدد ش��ركات الطيران 

الت��ى علقت رحالتها حت��ى اآلن إلى قطر 

أكث��ر من 14 ش��ركة تابعة ل��دول أعلنت 

قط��ع عالقاته��ا م��ع قطر منه��ا اإلمارات 

والسعودية والبحرين ومصر.

وستتس��بب إج��راءات المقاطع��ة في 

خس��ارة »القطري��ة« أكثر م��ن 50 رحلة 

جوي��ة يوميا إلى وجهات في الس��عودية 

واإلم��ارات والبحرين ومصر منها 24 رحلة 

يومية إلى المطارات اإلماراتية موزعة بين 

16 رحلة إلى دبي و6 إلى أبوظبي ورحلة 

إلى الش��ارقة وأخرى إلى رأس الخيمة في 

حين أعلنت ش��ركة »مط��ارات أبوظبي« 

أمس عن توقف الرحالت الجوية العشرة 

اليومية بين أبوظبي والدوحة حتى إشعاٍر 

آخر حيث كان يتم تسيير 5 رحالت تابعة 

لش��ركة االتحاد للطيران و5 رحالت تابعة 

للخطوط الجوية القطرية.

ودعت »مطارات أبوظبي« المسافرين 

عبر الرحالت العش��ر للتواصل مع شركات 

الطي��ران التي ت��م الحجز عبره��ا لتأكيد 

رحالتهم. 

وتشير التقديرات إلى أن تعليق رحالت 

الطيران إلى الدوحة سيتسبب في تحقيق 

خسائر كبيرة لالقتصاد القطري بشكل عام 

ولقط��اع الطيران بش��كل خاص، الس��يما 

أن��ه تم من��ع الناقلة القطري��ة كذلك من 

الهب��وط في مطارات هذه الدول أو حتى 

عب��ور أجوائها. كم��ا أن الخطوط الجوية 

القطري��ة س��تجبر عل��ى تجن��ب األجواء 

األمر  والبحرينية  واإلماراتي��ة  الس��عودية 

الذي من شأنه أن يكلفها نفقات تشغيلية 

إضافية كما س��تضطر الشركة إللغاء عدد 

كبير م��ن الحجوزات المس��بقة في هذه 

األس��واق، األمر الذي يعتب��ر ضربة قوية 

لش��ركة الطيران خاصة قبيل موسم العيد 

والصي��ف الذي يش��هد نس��ب حجوزات 

مرتفعة، كما س��يؤثر سلباً بشكل كبير في 

الش��بكة الدولي��ة ل�»القطرية« التي يمثل 

ركاب الترانزيت نسبة معتبرة من عمالئها.

طيران اإلمارات
وأعلن��ت »طيران اإلم��ارات«، أمس، عن 

تعليق رحالته��ا الجوية من وإلى الدوحة 

اعتب��اراً م��ن صب��اح اليوم وحتى إش��عار 

آخر؛ وقال��ت الناقلة اإلماراتي��ة في بيان 

إن��ه »بناًء عل��ى تعليم��ات حكومة دولة 

اإلمارات، س��وف تعلق طي��ران اإلمارات 

جميع رحالتها إل��ى الدوحة ومنها اعتباراً 

من صباح 6 يونيو وحتى إشعار آخر«.

وأضافت: »س��وف تقلع آخر رحلة من 

دبي إل��ى الدوح��ة رقم "ئي كي��ه 847" 

في الس��اعة 2:30 فجر ي��وم 6 يونيو. كما 

ستغادر آخر رحلة رقم "ئي كيه 848" من 

الدوح��ة إلى دبي في الس��اعة 3:50 فجر 

اليوم ذاته«.

وقالت إنه تم إبالغ المس��افرين الذين 

تنتهي رحلتهم في الدوحة الذين يستقلون 

طائ��رات اإلمارات عبر الش��بكة أمس )5 

يوني��و(، أن عليهم عم��ل ترتيبات بديلة. 

وس��تتيح طيران اإلمارات لجميع العمالء 

الذين حجزوا على رحالتها إلى الدوحة أو 

منها خيارات بديلة، بما في ذلك استرجاع 

أثمان التذاكر غير المس��تخدمة كاملًة، أو 

إعادة الحجز إلى وجه��ات أخرى لطيران 

اإلمارات من دون تحمل أي رسوم إضافية.

»االتحاد«
وأعلنت ش��ركة االتحاد للطي��ران تعليق 

جميع رحالتها المتجهة من وإلى الدوحة 

حتى إشعار آخر.

وأوضحت االتحاد للطيران في بيان لها، 

أمس، أن آخر رحلة س��تغادر من أبوظبي 

 EY399 إل��ى الدوحة ه��ي الرحلة رق��م

ف��ي تمام الس��اعة 02:45 فجراً بالتوقيت 

المحل��ي بتاري��خ 6 يونيو، بينما س��تغادر 

الرحلة األخي��رة القادمة من الدوحة إلى 

أبوظبي رقم EY390 في الس��اعة 04:00 

فجراً بالتوقيت المحلي بتاريخ 6 يونيو.

وأك��دت االتح��اد للطي��ران أنه يجري 

ف��ي الوقت الحالي توفي��ر خيارات بديلة 

للمس��افرين ممن لديه��م حجوزات على 

متن رحالت االتحاد للطيران المتجهة إلى 
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وم��ن الدوحة بما في ذل��ك إعادة قيمة 

التذكرة بالكامل، فيما يخص التذاكر غير 

المس��تخدمة وإعادة الحج��ز مجاناً إلى 

أق��رب وجهة بديلة على ش��بكة االتحاد 

للطيران.

فالي دبي
وقالت ش��ركة ف��الي دبي إنها س��تعلق 

الرح��الت من وإلى الدوح��ة اعتباراً من 

اليوم الثالثاء، بع��د أن قطعت اإلمارات 

عالقاته��ا مع قطر. وذكرت الش��ركة في 

بي��ان: "اعتبارا من الثالثاء الس��ادس من 

يونيو 2017 س��يتم تعليق جميع رحالت 

فالي دبي بين دبي والدوحة".

وقالت الش��ركة إن المسافرين الذين 

قام��وا بش��راء تذاكر للس��فر بي��ن دبي 

والدوح��ة عليه��م التواص��ل م��ع وكيل 

سفرهم أو متجر فالي دبي في الدوحة، 

وذلك السترجاع قيمة التذاكر.

العربية للطيران
وأكدت ش��ركة العربي��ة للطيران، أمس، 

أنها قررت تعلي��ق رحالتها إلى الدوحة، 

ابت��داًء م��ن الي��وم وحتى إش��عار آخر، 

تماشياً مع قرار قطع العالقات مع قطر.

وأفادت الش��ركة بأن المسافرين من 

وإلى الدوحة بإمكانهم تغيير حجوزاتهم 

لوجهات أخرى ضمن شبكتها أو استرجاع 

قيم��ة التذاك��ر. كما تم تعلي��ق رحالت 

الش��ركة م��ن رأس الخيمة إل��ى الدوحة 

ابتداء من يونيو 6 الجاري.

السعودية
ومن جه��ة أخرى، أصدرت الهيئة العامة 

للطي��ران المدن��ي في الس��عودية أمس 

ق��راراً منعت م��ن خالله كافة ش��ركات 

الطي��ران القطرية وطائ��رات دولة قطر، 

م��ن الهب��وط ف��ي مط��ارات المملكة، 

كم��ا أنه��ا قامت بمن��ع كافة ش��ركات 

الطي��ران التجاري��ة والخاصة المس��جلة 

ف��ي المملك��ة، من التش��غيل إلى دولة 

قطر )المباش��ر وغير المباش��ر( وبش��كل 

فوري، كم��ا أن الهيئة ق��ررت منع كافة 

القطرية وطائرات دولة  الطيران  شركات 

قطر م��ن عبور أجواء الس��عودية اعتباراً 

م��ن اليوم. وأش��ارت الهيئة إلى أنه على 

كاف��ة ش��ركات الطيران والطائ��رات غير 

المس��جلة ف��ي المملك��ة أو دولة قطر 

والراغب��ة في عبور أج��واء المملكة من 

دول��ة قط��ر وإليها، التواصل م��ع الهيئة 

العامة للطيران المدني الس��عودي خالل 

أس��بوع من تاريخه لمعرف��ة اإلجراءات 

الالزمة الس��تمرار التش��غيل عبر األجواء 

السعودية.
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االقتصاد القطري يدفع فاتورة المـــــــراهقة السياسية للدوحة 
تس��توردها قط��ر عن طري��ق الموانئ 

الكبرى والمناط��ق الحرة في اإلمارات 

والسعودية، ومن الصعب على الدوحة 

ف��ي الوق��ت الراهن إيج��اد موانئ أو 

مناطق حرة بديلة تس��تورد احتياجاتها 

منها بس��رعة مما يفاق��م األزمة لديها.  

ويع��د الطي��ران القط��ري أح��د أكبر 

القطاع��ات المتض��ررة من ق��رار قطع 

العالق��ات، إذ من المتوق��ع أن يتكبد 

خس��ائر بمليارات الدوالرات من جراء 

قرار وقف الرحالت إلى الدوحة، ومنع 

الخطوط الجوية القطرية من المرور أو 

الهبوط في ع��دد من الدول الخليجية 

والعربي��ة. ومن جهتها، أك��دت وكالة 

موديز إنفس��تورز سيرفيس للتصنيفات 

االئتماني��ة، أن إغ��الق الط��رق البرية 

والجوية والبحرية من شأنه التأثير سلباً 

في الج��دارة االئتمانية لقطر إذا عطل 

التجارة وتدفقات رأس المال.

وارتفع��ت، أم��س، تكلف��ة التأمين 

إلى  القطرية  الس��يادية  الدي��ون  على 

أعل��ى مس��توياتها في ش��هرين، فيما 

السيادية  الدوالرية  الس��ندات  هبطت 

لقطر اس��تحقاق 2026 ألقل مس��توى 

من��ذ م��ارس الماضي. ال��ى ذلك،اعتبر 

الش��رق  لمنطقة  االقتصاديي��ن  كبي��ر 

األوس��ط ف��ي »س��يتي بن��ك« فاروق 

سوس��ة في بي��ان، أم��س، أن طبيعة 

ض��د  الخليجي��ة  اإلج��راءات  وم��دى 

الدوح��ة، والتي وصفها ب�»الش��ديدة« 

قد تحف��ز القطريين إلى اإلس��راع في 

إيجاد ح��ل ألي خالفات م��ع جيرانها 

وف��ي أقرب وقت ممك��ن. وأضاف أن 

تأثير األزم��ة في المدى القريب يمكن 

احتواؤه، ولكن نرى مخاطر كبيرة فيما 

يتعل��ق باألثر االقتصادي والمالي لهذه 

اإلج��راءات طالما طال أمدها، وهو ما 

يمكن تلخيصه في 5 تأثيرات:

األول: تضخم أسعار المواد الغذائية، 
حيث إن جزءاً كبيراً من إمدادات قطر 

الغذائية يأتي براً عبر الس��عودية، وأن 

التح��ول إلى الطرق الجوي��ة والبحرية 

سيؤدي إلى زيادة التكاليف.

الثانــي: تراج��ع النم��و االقتصادي 
على خلفية تأثر قطاع اإلنشاءات الذي 

يعتبر محركاً رئيس��ياً لالقتصاد القطري 

ويعتم��د جزئي��اً عل��ى الط��رق البرية 

لإلمدادات.

ف��ي  المحتم��ل  التأثي��ر  الثالــث: 
المش��روعات المرتبطة باستضافة قطر 

لبطول��ة كأس العال��م – ف��ي حال لم 

يتم رف��ع العقوبات في وقت قصير – 

خصوص��اً وأن��ه من المخط��ط أن تتم 

إقام��ة عدد كبير من المش��جعين في 

األراضي المجاورة لقطر.

الرابــع: األثر على الخطوط الجوية 
القطرية، إذ يمك��ن أن يكون لفقدان 

الطرق الجوي��ة وتغيير المجال الجوي 

للرحالت تأثير سلبي طويل األجل في 

أعمال الخط��وط الجوية القطرية من 

حيث ت��آكل األرصدة المالي��ة وزيادة 

متطلب��ات التمويل للش��ركة. ويمكن 

للحكومة أن تس��توعب أي زيادة في 

تكاليف أو خسائر النقل إلى الخطوط 

الجوي��ة القطري��ة، ما س��يؤدي بدوره 

إلى زيادة متطلب��ات وكلفة االقتراض 

السيادي.

الخامــس: ارتفاع كلف��ة االقتراض 
- نالح��ظ أن الس��يولة ف��ي القط��اع 

المصرف��ي ف��ي قط��ر تأثرت بش��دة 

بانخفاض أس��عار النفط التي أدت إلى 

التشدد في اشتراطات التمويل وارتفاع 

االلتزام��ات األجنبية للقطاع المصرفي 

)حالياً 105 ملي��ارات دوالر مقارنة مع 

صاف��ي احتياط��ي العم��الت األجنبية 

البال��غ 34 ملي��ار دوالر(. ونعتق��د أن 

اس��تمرار العقوبات لفت��رة طويلة من 

ش��أنه أن يؤدي إلى تفاقم ذلك، وربما 

تجعل تمويل االلتزامات الخارجية أكثر 

كلفة وصعوبة، بحسب سوسة. 
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 البورصة القطرية تنهار والخسائر 

10.7 مليارات دوالر 

Ⅶ دبي ــ رامي سميح

انهارت البورصة القطرية، أمس، مسجلة 

خس��ائر فادحة وانحدرت مؤشراتها إلى 

أدنى مس��توياتها في عام ونصف العام، 

مسجلة أس��وأ أداء يومي في 7 سنوات 

ونصف الس��نة، بعدما قطعت اإلمارات 

والس��عودية والبحرين ومصر العالقات 

الدبلوماسية والقنصلية مع الدوحة.

وانحدر مؤش��ر قطر العام ب�7.27 في 

المئ��ة خاس��راً نح��و 721 نقطة، وهي 

أكبر خس��ائر يومية منذ ديسمبر 2009، 

ليغلق عن��د 9202.62 نقطة وهو أدنى 

مستوى له في 16 شهراً ونصف الشهر.

ووفقاً لرصد »البيان«، تهاوت أس��هم 

28 شركة ألدنى مستوياتها في أكثر من 

عام، وذلك من إجمالي 44 سهماً مقيدة 

في الس��وق، وخسر رأس المال السوقي 

ألس��هم الش��ركات المقي��دة نحو 39.2 

مليار ريال )10.7 مليارات دوالر(.

وقال محلل��ون وخبراء أس��واق، إن 

بيعية  القطرية تعرضت لموجة  األسهم 

غير عادي��ة على وقع أنب��اء قطع دول 

عربي��ة عالقاتها الدبلوماس��ية مع قطر، 

وه��و ما أث��ر بنحو كبير ف��ي معنويات 

البي��ع  نح��و  ودفعه��م  المس��تثمرين 

عشوائياً.

وق��ال مدي��ر التحليل الفني بش��ركة 

الوطن��ي كابيت��ال محم��د األعصر، إن 

بورصة قطر هبطت بنحو حاد على وقع 

أنباء قطع العالقات الدبلوماسية، ما عزز 

من مبيعات المس��تثمرين بش��كل كبير 

على األس��هم خوفاً من مزيد من تدهور 

في األوضاع.

األسهم تتهاوى 
وتهاوت معظم األس��هم القطرية وكان 

م��ن بينها »بنك قط��ر األول« ب� 10 في 

المئ��ة و»داللة للوس��اطة« ب��� 10 في 

المئة و»قطر للوقود« ب� 9.98 في المئة 

و»مسيعيد للبتروكيماويات« ب�9.95 في 

المئة و»بروة العقارية« ب�9.9 في المئة 

و»فودافون« ب�9.9 في المئة.

وأضاف األعصر أن األس��هم القطرية 

ستواصل الهبوط ما لم تظهر بوادر على 

انف��راج األزم��ة، لكنه توق��ع أن تكون 

وتيرة الهبوط في الجلسات المقبلة.

وم��ن بين األس��هم المنخفضة »بنك 

قطر الوطني«، أكبر مصرف في قطر، ب� 

6.06 في المئ��ة و»بنك الدوحة« ب�4.6 

في المئ��ة و»مصرف قطر اإلس��المي« 

ب�4.04 في المئة.

المؤسس��ات  أن  األعص��ر،  وأوض��ح 

المحلية القطرية حاولت الش��راء بقوة 

في الس��وق القط��ري إلع��ادة التوازن 

لألس��هم، لكنها فضل��ت بعدما تزايدت 

مبيعات الخليجيون واألجانب.

القطرية،  البورص��ة  بيان��ات  ووف��ق 

حققت المؤسس��ات القطرية مشتريات 

بقيم��ة 275 مليون ري��ال )75.5 مليون 

دوالر( وحق��ق األفراد مش��تريات بنحو 

283 ملي��ون ري��ال )77.7 مليون ريال(، 

المؤسس��ات  مبيع��ات  بلغ��ت  بينم��ا 

الخليجي��ة 186.5 ملي��ون ري��ال )51.2 

ملي��ون دوالر( ونح��و 45.9 مليون ريال 

لألف��راد )12.6 ملي��ون دوالر(. كذل��ك 

حق��ق األفراد األجان��ب مبيعات بقيمة 

143 مليون ريال )39 مليون دوالر(.

وعلى عك��س أداء البورصة القطرية، 

صع��دت بورص��ة أبوظبي ب���0.03 في 

المئة.

في س��ياق آخر، تراجعت الس��ندات 

الدوالرية السيادية لقطر التي ستستحق 

في 2026 مسجلة أدنى مستوياتها منذ 

مارس الماض��ي، بعد بلوغها 99 س��نتاً 

للدوالر، فيما نزلت الس��ندات الدوالرية 

التي تستحق في 2019 ألدنى مستوياتها 

منذ نهاية عام 2013.

■ البورصة القطرية تتهاوى  |  أرشيفية 

المستثمرون القطريون في دول 

»التعاون« يتضررون من سياسة بلدهم

يشعر المس��تثمرون القطريون في دول 

مجل��س التعاون الخليج��ي بالقلق إزاء 

تداعي��ات سياس��ة بالده��م على فرص 

االستثمار المتاحة لهم في دول مجلس 

التعاون الخليجي.

إذ تنص سياس��ات مجلس التعاون على 

معامل��ة أبناء المجلس معاملة مواطني 

أي دولة عضو فيما يتعلق باالستثمارات 

المختلفة، س��واء تعلق األمر بتأس��يس 

أعم��ال أو ش��راء عقارات، غي��ر أن قرار 

المقاطعة س��يحرمهم من الحصول على 

مثل هذه التسهيالت. 

وزارة  نش��رتها  بيان��ات  وبحس��ب 

المالية من جه��ة واألمانة العامة لدول 

التعاون من جهة أخرى، فإن عدد مالك 

العق��ارات القطريين ف��ي دول مجلس 

التعاون الخليجي يتراوح ما بين 16 و17 

ألف مس��تثمر تتجاوز قيمة استثماراتهم 

بينما يصل  الدراهم،  عش��رات مليارات 

عددهم في سوق عقارات دولة اإلمارات 

العربية المتح��دة وحدها ألكثر من 13 

ألف مالك ومستثمر عقاري تتجاوز قيمة 

ويصل  الدراه��م.  مليارات  ممتلكاته��م 

عدده��م في دب��ي وحده��ا ألكثر من 

1000 مالك عقار.

وطبقاً لبيانات رس��مية فقد اش��ترى 

المس��تثمرون القطري��ون في الس��وق 

عق��ارات   1006 دب��ي  ف��ي  العق��اري 

الع��ام الماض��ي، حيث المس��ت قيمة 

االس��تثمارات العقاري��ة القطري��ة ف��ي 

اإلمارة نحو ملياري درهم إماراتي، وكان 

المس��تثمر القطري ثالث��اً بعد المملكة 

العربية السعودية.  ويتوجه العديد من 

المس��تثمرين القطريين لدبي باعتبارها 

وجهة مضمونة لتحقيق عائد استثماري 

القطري��ون  وآمن.ويتمل��ك  مس��تمر 

منشآت صناعية في الدولة وبلغ نصيب 

قطر م��ن تلك العقارات الصناعية 9 في 

المئة ع��ام 2015. وتتج��اوز قيمة تلك 

العقارات الصناعية والمش��اريع القائمة 

عليها عش��رات الملي��ارات وقد تتعرض 

هي األخرى إلى تحديات كبيرة.

وخالف��اً لألش��قاء ف��ي دول مجلس 

التعاون الخليجي، فإن قطر تكاد تكون 

ف��ي المرتبة األخيرة عل��ى صعيد عدد 

السياح القادمين إلى الدولة بنسبة نمو 

متواضعة تصل إلى 5 في المئة س��نوياً 

)ما بين 2010 و2015( مقارنة باألشقاء 

الس��ياح من المملكة العربية السعودية 

الذين تجاوزت أعدادهم المليون سائح 

بنس��بة نمو س��نوية تج��اوزت 66 في 

المئة. 

Ⅶ دبي ــ مشرق علي حيدر

وتتمثل أبرز خمس س��لع لتجارة إعادة التصدير 

بين البلدين في المركبات خاصة س��يارات الركوب 

وآالت المعالج��ة الذاتي��ة للمعلوم��ات وأجه��زة 

الس��لكية والالسلكية والذهب  الشبكات  اتصاالت 

والحلي والمجوهرات.

ويتص��در حدي��د التس��ليح أه��م خمس س��لع 

تستوردها اإلمارات من قطر، ووفقاً لبوابة العالقات 

االقتصادية فإن الس��لع الخمس��ة التي تس��توردها 

اإلمارات من قطر تشمل منتجات نصف جاهزة من 

الحديد، قضبان وعيدان من حديد، حديد وصلب، 

حلي ومجوهرات، وزيوت. ويؤكد تجار لمواد البناء 

أن الحديد القطري في اإلمارات س��يفقد أس��واقه 

الرئيسية في منطقة الخليج.

وأوضح خالد أدلبي المدير العام للشركة العربية 

لتج��ارة مواد البناء في أبوظبي أن الحديد القطري 

يش��كل نس��بة تتراوح بين 10 و15ف��ي المئة من 

إجمالي كميات الحديد المتوفرة في الدولة مشيراً 

إلى أن س��وق اإلم��ارات كان يعد م��ن أهم وأكبر 

أسواق الحديد القطري بسبب اإلقبال على نوعيته 

رغم ارتفاع سعره.

وذكر أن قرار المقاطعة س��تكون له آثار س��لبية 

كبيرة عل��ى الحدي��د القطري خاصة ف��ي منطقة 

الخليج.ونوه أدلبي إلى أن قرار المقاطعة س��يؤتي 

آث��اره قريباً، مش��يراً إلى أن قطر دولة اس��تهالكية 

وتس��تورد غالبية احتياجاتها من الخارج خاصة عبر 

الحدود الس��عودية، ومع إغالق الحدود فس��وف 

تتكبد قطر خسائر جسيمة يصعب تصورها.

 توقع��ت بلومب��رغ أن تك��ون الخطوط الجوي��ة القطرية هي أكبر 

الخاس��رين من ق��رار المقاطعة الخليجية، م��ع احتمال فقدانها 30 

ف��ي المئة من عائداته��ا نتيجة إللغاء رحالتها إل��ى اإلمارات وقطر 

ومصر، وفق محللين من فروس��ت اند سوليفان لالستشارات. وبين 

الرح��الت التي س��تتوقف رحل��ة مكوكية الى دب��ي 14 مرة يوميا. 

كم��ا أن منع الطائ��رات القطرية من التحليق في أجواء الدول التي 

قاطعتها قد يسبب مزيدا من المشكالت ويؤثر على نفقات الشركة 

لتحوي��ل مس��ار رحالتها ويض��ع بعض المس��ارات الجوية في خطر 

ويطي��ل من زمن الرحالت، وفق ما قاله مارك مارتين رئيس ش��ركة 

مارتين لالستش��ارات ومقرها دبي. وأضاف إن رحالت الش��ركة إلى 

أفريقيا والمحيط الهندي قد ال يمكن الحفاظ عليها. وتعاني الشركة 

القطرية أصال من تراجع العائدات بس��بب ضغط أسعار النفط على 

النمو االقتصادي في المنطقة، الذي يضر بالطلب على الس��فر بين 

الدول النفطية.

وفرض��ت الس��عودية الحظر عل��ى الطيران القط��ري اعتبارا من 

األم��س االثنين، وقالت مص��ر والبحرين إنها لن تس��مح للطائرات 

القطرية بعبور اجوائها أيضا.

وقررت طيران االمارات واالتحاد للطيران وقف رحالتهما الى قطر 

اعتبارا من اليوم الثالثاء السادس من يونيو، باإلضافة الى فالي دبي 

والعربية. وسوف توقف شركات مصر للطيران والسعودية للطيران 

وطيران الخليج رحالتها أيضا الى قطر. وقد تحتاج ش��ركات الطيران 

األجنبي��ة الى الحصول على تصاريح لتطير إل��ى قطر مرورا بأجواء 

تلك الدول، وفق ما جاء في بيان اذاعته وكالة األنباء السعودية.

 يش��ار إل��ى  أن 10 في المئة من المقاعد عل��ى الطائرات التي 

تخ��رج من قطر مخصصة لرحالت تش��مل الدول األربعة المذكورة، 

وف��ق ما قال��ه مدير الطيران في ش��ركة فروس��ت اند س��وليفان، 

ديوجينيس بابيوميتيس  وغالبية هؤالء الركاب يرتبطون بالرحالت 

الطويل��ة من وإلى قطر، التي تحصل الخط��وط القطرية منها على 

غالبي��ة العائدات.  وقال بابيوميتي��س إن القطرية قد تفقد 30 في 

المئة من عائداتها كما ستتحمل تكلفة تحويل الرحالت وعدم اقالع 

عدد من الطائ��رات، وتعاني من التراجع في الحجوزات، فضال عن 

دبي-البيان تراجع الطلب. 

الخطوط القطرية قد

 تفقد 30% من إيراداتها



Ⅶ العين - داوود محمد

أكد عدد من األكاديميين في دولة اإلمارات، 

أن الخط��وات المتخ��ذة بح��ق الحكوم��ة 

القطري��ة البد منه��ا لتع��ود الدوحة للعمل 

على وحدة الصف وامن المنطقة.

وق��ال مدير جامع��ة اإلم��ارات د.محمد 

البيل��ي إننا ف��ي دولة االم��ارات نقف صفاً 

واح��داً خلف قيادتن��ا الحكيمة والرش��يدة 

واالس��تراتيجية،  الوطنية  قراراته��ا  وندع��م 

الت��ي تصب ف��ي مصلحة الوط��ن والوقوف 

بح��زم للتصدي لكل من تس��ول له نفس��ه 

الني��ل من وحدتن��ا الوطنية أو اإلس��اءة أو 

التج��اوز والتطاول، فم��ا اتخذته القيادة هو 

بالتأكي��د قرار مدروس وصائ��ب، يهدف إلى 

تعزي��ز وحدة الموقف لدول مجلس التعاون 

وال��دول العربية الش��قيقة في التصدي لمن 

تسول لهم أنفسهم اإلساءة لألمن واالستقرار 

في منطقتنا.

وأضاف: »إننا اذ نهيب في الدرجة األولى 

بدور اخوتنا واش��قائنا أبن��اء قطر، عليهم أن 

يدرك��وا ايضا خطورة م��ا تقوم به حكومتهم 

م��ن افع��ال وممارس��ات ال تخ��دم مصالح 

القطريين انفسهم، ونحن نثمن دور الشعب 

القطري الش��قيق بنص��ح قيادت��ه بالتراجع 

عن مواقفها وتدخالتها، فالش��عب القطري، 

ش��عب شقيق، تربطنا به عالقة اخوة متينة، 

ومهم��ا حص��ل فهم دائما واب��دا يقفون مع 

اخوانهم من ابناء دول مجلس التعاون«.

وتاب��ع البيلي: »نأم��ل أن تدرك الحكومة 

القطري��ة مخاطر م��ا تقوم ب��ه وتخطط له 

بالتع��اون وايع��از م��ن دول اقليمي��ة له��ا 

مصالحه��ا وتوجهات الطامع��ة، التي تهدف 

إلى تمزيق وحدة الصف الخليجي والعربي، 

وجعله فريس��ة للتناقضات والتجاذبات، في 

الوق��ت الذي نحن بأش��د الحاج��ة لتوحيد 

مواقفنا لحماي��ة مصالحن��ا الوطنية وتعزيز 

دورن��ا والوقوف خل��ف قيادتن��ا، من أجل 

أن نك��ون س��داً منيعاً بالتص��دي لمثل تلك 

المحاوالت المشبوهة«. 

قرارات  
بدوره، أشار مدير مركز السياسات في جامعة 

اإلم��ارات د.عتيق جكة إلى أن موقف دولة 

االمارات واشقائها في دول مجلس التعاون، 

باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة االنحرافات 

السياس��ية لحكومة قطر، كان البد منه، لعل 

تل��ك الصدمة تعي��د الوع��ي للقائمين على 

السياس��ات القطرية، التي اتخذت نهجا من 

شأنه أن يشق الصف الخليجي والعربي، من 

خالل دعمها لمنظمات وش��خصيات مصنفة 

على انها ارهابي��ة، وتقوم بدعم مجموعات 

م��ن جماع��ة اإلخ��وان، به��دف النيل من 

انظم��ة الحك��م وزعزعة اس��تقرار المنطقة، 

وهذا ما لمس��ناه في عدد م��ن الدول التي 

كان لقط��ر دور داعم للمتطرفين بها، اضافة 

إلى انحيازها لدول إقليمية تس��عى بدورها 

لزعزعة امن واستقرار المنطقة. 

واضاف »قبل اتخاذ هذ الخطوة، س��عت 

دول��ة االمارات من اش��قائها بدول المجلس 

عل��ى تقدي��م النصح عب��ر اتصاالت س��رية 

وعلني��ة، عس��ى أن ترتدع قط��ر وتعود إلى 

الص��ف الموح��د ل��دول المجل��س، إال أنها 

Ⅶ األرض المحتلة ـــ محمد الرنتيسي

اعتبر مسؤولون ومحللون فلسطينيون، أن 

قط��ر فتحت الن��ار على نفس��ها، ودخلت 

معركة خاس��رة، بش��قها الص��ف الخليجي 

والعرب��ي، اس��تجابة لألطم��اع واإلغراءات 

اإليرانية، وداعمي اإلرهاب في المنطقة.

وفي هذا اإلطار، قال المحلل السياس��ي 

نظي��ر مجلي، إن السياس��ة القطرية، مبنية 

عل��ى منهجي��ة غامض��ة ومتناقض��ة، فهي 

تنط��وي عل��ى الصع��ود الس��ريع والنزول 

المفاج��ئ، م��ا يدخله��ا في إش��كالية مع 

أشقائها العرب، مشيراً إلى أن هناك مبالغة 

في المواقف القطرية تجاه إيران على وجه 

الخصوص.

وأض��اف ف��ي تصريح��ات ل�»البي��ان«: 

بالعدي��د  تحف��ل  القطري��ة  »المواق��ف 

م��ن التناقض��ات، فهي تقي��م عالقات مع 

إي��ران وإس��رائيل، ومع حماس والس��لطة 

الفلس��طينية، وم��ع الع��رب وخصومهم«، 

الفتاً إل��ى أن عالقاتها مع دول مثل إيران، 

ومنظمات بعينها، يجب أن تكون في إطار 

معين، يحترم الدستور الخاص بدول مجلس 

التع��اون الخليجي، لكنها بحيادها عن هذا 

الخط، خلقت لنفس��ها أزمة، أفضت أخيراً 

إلى قطع العالقات معها.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياس��ي، 

ط��الل ع��وكل، إن قطر حاول��ت لعب دور 

إقليم��ي يكب��ر حجمه��ا بكثي��ر، من خالل 

محاوالت الخروج عن القرارات التي أفضت 

إليه��ا قم��م الرياض، لكنها ل��م تتمكن من 

ذل��ك، إذ ال تتوافر لديها القدرة على تحمل 

تبعات هذا الموق��ف، إضافة إلى افتقارها 

للخيارات والبدائ��ل، وقد بلغ هذا التقاطع 

م��ع الموقف العربي ذروته، عندما اتجهت 

باتج��اه إيران الت��ي يعلم الجمي��ع دورها 

ف��ي إذكاء الفتن��ة، والص��راع الطائفي في 

المنطقة العربية. 

وأض��اف: »ل��م يكن من المنط��ق أبداً، 

أن تلج��أ قط��ر لرف��ع مس��توى التوتر مع 

ش��قيقاتها في دول الخلي��ج العربي، عالوة 

على استهتارها تجاه ردود الفعل المحتملة، 

ال س��يما وأن قط��ر تعتق��د خاطئ��ة، بأن 

الواليات المتح��دة، محكومة لحاجتها إلى 

القواعد العس��كرية فيها، األمر الذي يحول 

دون اتخاذها إجراءات عقابية بحقها«.

Ⅶ القاهرة- يوسف حماد

ثّم��ن سياس��يون وبرلماني��ون وحزبي��ون 

مصري��ون قرار عدد من الدول العربية قطع 

العالقات مع قطر، بس��بب ممارس��اتها في 

دعم التنظيم��ات اإلرهابية، مؤكدين أن ما 

أعلنته تلك الدول يعد بمثابة ضربة قاصمة 

لرعاية اإلرهاب في المنطقة والعالم أجمع.

وقالوا في تصريح��ات وبيانات متفرقة، 

»إن قطع العالقات م��ع قطر يمثل خطوة 

إيجابية ومستحقة ضد بؤرة معادية تكرس 

جهودها لدعم اإلرهاب وتمويله وتسليمه 

وتعادي كل موق��ف عربي يواجه اإلرهاب 

واإلرهابيين«.

وأضاف��وا أن قط��ر أصبح��ت محاص��رة 

بش��كل كبير وال س��بيل أمامها حال رفضها 

االنصي��اع للقرار واالجماع العربي، س��وى 

االرتماء في أحضان إس��رائيل وإيران، وإذا 

حدث ذلك ستكون نهاية الدولة القطرية. 

الوفد  رئي��س ح��زب  واعتب��ر مس��اعد 

للش��ؤون السياس��ية والبرلمانية ياسر قورة 

أن م��ا أعلنت��ه بع��ض ال��دول العربية من 

قطع العالقات الدبلوماس��ية مع قطر يعد 

بمثاب��ة ضربة قاصمة لرعاي��ة اإلرهاب في 

المنطق��ة والعال��م أجمع، في ظ��ل إصرار 

الحك��م القطري على اتخاذ مس��لك معاد، 

وفش��ل كافة المح��اوالت إلثنائه عن دعم 

التنظيمات اإلرهابية، وعلى رأس��ها تنظيم 

اإلخ��وان اإلرهابي، وإي��واء قياداته الصادر 

بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية.

وتوقع مس��اعد أول رئي��س حزب الوفد 

للش��ؤون السياس��ية والبرلمانية، في بيان 

له، أن تتخذ عدد من الدول األخرى س��واء 

كان��ت عربي��ة أو غي��ر عربية الق��رار ذاته، 

اإلمارات ومصر والس��عودية  اتخذته  الذي 

والبحري��ن وليبيا واليم��ن وتقطع عالقتها 

الدبلوماسية مع قطر لتتم محاصرة الدوحة 

ومحاسبتها على دعمها لإلرهاب.

قرار صائب 
ب��دوره، وصف الفقيه القانوني ومؤس��س 

تيار التنوير يحيى قدري قرار قطع العالقات 

الدبلوماس��ية مع قطر، ب� »القرار الس��ليم 

والصائب«، مؤكداً أنه جاء بعد نفاد الصبر 

العرب��ي م��ن الدوح��ة ودعمها المس��تمر 

لالرهاب.

وأكد قدري في تصريحات ل� »البيان« أن 

مواقف قطر الس��لبية من القمة اإلسالمية 

بالرياض، كش��فت الوجه الحقيقي لها أمام 

العال��م العربي، وبش��كل خاص سياس��اتها 

العدائية تجاه مصر واإلمارات والس��عودية 

ومحاوالتها الوقيعة بين الدول الثالث، كما 

كش��فت في المقابل - وبشكل قاطع والء 

قطر إليران ودعمها لمخططاتها للس��يطرة 

على المنطقة.

انطالقاً من ذلك، طالب الفقيه القانوني 

الدول العربية بدراس��ة تعليق عضوية قطر 

فى جامعة ال��دول العربية، لحين التوقف 

عن ممارستها اإلجرامية، وإثارتها الفتن بين 

الدول العربية.

من جهته، كش��ف رئيس لجن��ة الدفاع 

الن��واب كمال  القوم��ي بمجلس  واألم��ن 

عام��ر، أن القيادة القطري��ة بعد قرار قطع 

العالقات معها ستكون أمام ثالثة خيارات، 

إما تغيير سياس��اتها العدائي��ة تجاه األمن 

القومي المصري والعربي، أو حدوث تغيير 

ف��ي النظام القطري س��واء على مس��توى 

تغيير المس��ار والنهج أو تغيير األش��خاص 

القائمين على الحكم، أو أن تتمس��ك قطر 

بموقفها وذلك سيكون بدعم من قوى الشر 

الكارهين لألمة العربية والممثلة في إيران.

ولفت رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي، 

ف��ى تصريح��ات للمحرري��ن البرلمانيي��ن، 

إلى وجود جبهة داخلية في قطر س��تكون 

بمثاب��ة مح��رك ضاغط على نظ��ام الحكم 

خاص��ة فى ظل العزلة العربية الكبيرة التي 

س��تتعرض له��ا.. متوقعاً ف��ي الوقت ذاته 

أن تس��تمر وس��ائل اإلعالم القطرية خاصة 

الجزي��رة في حملتها المس��عورة ضد مصر 

وال��دول العربية، وتدعيم الخط السياس��ي 

الذي تنتهجه الدولة القطرية.

وبس��ؤاله عن قرار بالده غل��ق المنافذ 

البحري��ة والجوية أمام قط��ر، وصف عامر 

ذلك بأنه إجراء احترازي فى ظل ما تتخذه 

قطر من مس��لك معاد لمصر، مش��يراً إلى 

أن ه��ذه الخط��وة جاءت بع��د محاوالت 

عديدة من مصر الحتواء قطر وجذبها نحو 

االعتدال، والمسار الصحيح.

نهاية قطر 
م��ن جهته، أك��د المفكر السياس��ي جمال 

أس��عد، أن ق��رار قطع العالق��ات مع قطر 

ق��رار جاد وحاس��م، مش��يًرا إل��ى أن هذا 

الق��رار يهدف ال��ى إجبار قط��ر على تغيير 

سياس��تها تجاه الدول العربية، حتى تتعلم 

معن��ى التوحد العربي، خاص��ة وأنها دولة 

حامية لالرهاب واالخوان منذ عهد الرئيس 

المصري الراحل جمال عبدالناصر.

وح��ول الخيارات المتاحة أمام قطر بعد 

قط��ع العالقات الدبوماس��ية، لفت المفكر 

السياسي أن قطر أصبحت محاصرة بشكل 

كبير م��ن الدول العربية وال س��بيل أمامها 

ح��ال رفضه��ا االنصي��اع للق��رار واالجماع 

العربي، سوى االرتماء في أحضان إسرائيل 

وإي��ران، وإذا ح��دث ذلك س��تكون نهاية 

الدول��ة القطري��ة، وس��يكون بمثاب��ة آخر 

مسمار سيدق في نعش النظام القطري.

في س��ياق متص��ل، أكد ح��زب التجمع 

أن القرار الذى اتخذت��ه الحكومة المصرية 

وحكومات الس��عودية واإلمارات والبحرين 

يمثل خطوة إيجابية ومس��تحقة ضد بؤرة 

معادي��ة تك��رس جهودها لدع��م اإلرهاب 

وتمويل��ه وتس��ليمه وتع��ادي كل موقف 

عربي يواجه اإلرهاب واإلرهابيين.

عقاب رادع
بدوره، ثمن حزب مستقبل وطن اإلجراءات 

الت��ي اتخذتها مصر والس��عودية واإلمارات 

والبحرين من قطع العالقات الدبلوماس��ية 

مع دولة قطر، موضحاً أن التنسيق المصري 

م��ع معظ��م دول مجلس التع��اون التخاذ 

نفس اإلجراء هو بمثابة العقاب السياس��ي 

الجماعي للدولة نفسها.

وأكد الح��زب أن العق��اب األكثر إيالما 

وه��و العقاب االقتص��ادي حيث تم إعالن 

غلق األجواء الجوية والموانئ البحرية أمام 

كافة وس��ائل النق��ل القطري��ة حرصا على 

األمن القومي.
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أكاديميون إماراتيون: اإلجراءات الرادعة ضروريــــــــة لتعود قطر إلى وحدة الصف

خبراء مصريون: قطع العالقات مع قطر ضربة 
قاصمة لإلرهاب

فلسطينيون لـ »                «: الدوحة دخلت معركة خاسرة

Ⅶ رأس الخيمة ــ ناهد النقبي

أك��دت خديج��ة الطنيج��ي، باحثة 

التواص��ل  مواق��ع  ف��ي  وكاتب��ة 

االجتماع��ي، أن الق��رارات العقابية 

اإلم��ارات  دول��ة  اتخذته��ا  الت��ي 

الس��عودية  العربي��ة  والمملك��ة 

والبحري��ن ومصر وكذل��ك ليبيا، ال 

تعد وليدة الساعة أو جزافية، وإنما 

ج��اءت بعد نف��اد كاف��ة الخيارات 

المتاح��ة لقط��ر م��ن أج��ل عودة 

األمور إلى مسارها الصحيح، إضافة 

إل��ى أن��ه يع��د رداً عل��ى كل من 

الخليجية  المواثيق  ويخالف  يسيء 

والعربي��ة والدولية في حفظ األمن 

والس��الم فيم��ا بينه��ا وبي��ن دول 

الج��وار، فالمس��الة ال تتعل��ق في 

سياس��ة قطر فقط وإنم��ا ما يحيط 

بها من سياسات وعالقات مشتركة. 

وأضافت، أن قطر ال تعيش بمنأى 

ومع��زل ع��ن سياس��ة دول الخليج 

بوج��ه خاص بل هي ج��زء مهم ال 

يتج��زأ من هذا الكي��ان الذي واجه 

العديد م��ن التحديات والصعوبات 

منذ تأسيس��ه ويعد واحداً من أهم 

الكيانات التي يحس��ب له��ا الكثير 

عل��ى كافة الصع��د والقطاعات في 

مس��توى العالم، كما ال يوجد هناك 

كيان يوازي قوة أيدلوجيته الرتباطه 

بعدة عوامل ساهمت في استمراره 

ه��ذه  ب��أن  موضح��ة  اآلن.  إل��ى 

العقوبات دليل قوي بتأثير عالقات 

الترابط فيما  قطر بشقيقاتها ومدى 

بينهم ف��ي كافة القطاع��ات ابتداء 

من السياس��ية وحت��ى االجتماعية، 

م��ا يؤكد أهمية أن تعيد قطر النظر 

فيم��ا س��تؤول إليه األم��ور وعودة 

ارتباطها بوحدة وأمن الخليج.

Ⅶ الرياض ــ البيان

ق��ال الكاتب واإلعالمي الس��عودي، 

خالد المجرش��ي، إن النظام القطري 

دأب على التصرفات الصبيانية ودعم 

اإلرهاب في مصر والسعودية وليبيا، 

مؤك��داً أن قط��ر اآلن »تحت اإلقامة 

الجبري��ة« بس��بب حماقاتها وش��قها 

الصف العربي.

ف��ي مداخلة  المجرش��ي  وأضاف 

لبرنامج »صب��اح أون«، أن  هاتفي��ة 

الفتنة  اإلخوان دأب��ت على إش��اعة 

وتشويه  والسعوديين  المصريين  بين 

العالق��ات، موجهاً حديث��ه لإلخوان 

قائ��اًل: »انتهيت��م والنظ��ام القط��ري 

سينتهى معكم«.

العالق��ات  قط��ع  ق��رار   وح��ول 

الخليجي��ة والمصرية م��ع قطر، قال: 

»قطع العالقات ليس مفاجأة، حيث 

بدأت اإلج��راءات الفعلية لعزل قطر 

بس��بب سياستها ضد جيرانها والدول 

العربية منذ البيان الصادر عن أميرها 

تمي��م بن حمد بن خليفة آل ثاني«، 

أن هناك مشاورات استمرت  موضحاً 

لش��هور وآخرها زيارة وزير الخارجية 

السعودي عادل الجبير لمصر، وأعتقد 

أن ه��ذه الزيارة كانت اللمس��ة قبل 

األخي��رة إلص��دار هذا الق��رار القوي 

ه��ذا  ف��ي  والض��روري  والش��جاع 

التوقيت. 

أبوظبي - وام

أك��دت نش��رة أخبار الس��اعة، أن 

العملي��ات اإلرهابية التي تعرضت 

له��ا العدي��د م��ن دول المنطق��ة 

األخي��رة  اآلون��ة  ف��ي  والعال��م 

تؤك��د ضرورة االصطف��اف الدولي 

لمواجهة خطر اإلرهاب ليس فقط 

ألن التنظيمات اإلرهابية التي تقف 

وراء ه��ذه العملي��ات الجبان��ة لم 

تعد تس��تثني أحداً من مخططاتها 

وإنما أيض��اً وربما هذا األخطر أنها 

تسعى إلى النيل من قيم التعايش 

الثقافات والحضارات واألديان  بين 

المختلفة.

»ض��رورة  عن��وان  وتح��ت 

الدول��ي لمواجهة خطر  االصطفاف 

اإلره��اب« أضاف��ت أن االعتداءين 

اإلرهابيين اللذين وقعا ليلة السبت 

ف��ي منطقت��ي لندن بري��دج وبورو 

مارك��ت وأس��فرا عن مقتل س��بعة 

أش��خاص وإصابة العشرات وقبلهما 

الهجوم الذي اس��تهدف حفال  بأيام 

موس��يقيا ف��ي منطق��ة مانشس��تر 

اإلرهابي  والهج��وم  بريطاني��ا  ف��ي 

اس��تهدف حافلة لألقباط في  الذي 

محافظة المنيا المصرية وأسفرا عن 

مقتل وإصابة العشرات من األبرياء، 

تشير بوضوح إلى أن خطر اإلرهاب 

ب��ات يهدد العالم كله وأنه ال يفرق 

في دمويت��ه وهمجيته بين األماكن 

واألل��وان  والجنس��يات  واألدي��ان 

واألعراق ألنه ال يعرف س��وى القتل 

وتروي��ع اآلمني��ن أينما كان��وا في 

ش��وارعهم وأماكن عملهم وبيوتهم 

ومدارسهم وحتى أماكن عبادتهم.

خديجة الطنيجي: القرارات 

العقابية ليست وليدة الساعة

كاتب سعودي: النظام القطري 

دأب على تصرفات صبيانية

»أخبار الساعة«: ضرورة االصطفاف 

الدولي لمواجهة خطر اإلرهاب

■ قطر تقف وراء العديد من الميليشيات اإلرهابية |  أرشيفية 

■ خديجة الطنيجي

أكدوا أن قطر 
استجابت لألطماع 

واإلغراءات 
اإليرانية 

 بّين الكاتب والمحلل السياســي الفلسطيني عدلي الصادق، أنه لم يكن يخفى 

على أحد، عقب ما خرجت به قمم الرياض، أن قطر تســعى لزعزعة األوضاع 

فــي المنطقة، وأن تأجيــج الصراع الطائفي باالرتماء فــي حضن إيران، أصبح 

هدفــاً قطرياً، واألدهــى واألمّر، أنه مبني على هواجــس، تفتقد للحد األدنى 

من الرؤى والسياسات، الفتاً إلى أن إثمها سيكون أكبر، لو كانت تدعم إيران، 

والجماعــات اإلرهابيــة عن قناعة.وقال فــي تصريحات لـ»البيان«: »يحتشــد 

الموقــف القطري، بكثير من التناقضات، فهــي ال تطبق الحكم اإلخواني على 

شــعبها، بينما ترى في ذلك وصفة شافية للمجتمعات العربية األخرى«، مبدياً 

اســتغرابه حيــال مصالح الدوحة، فــي الدفاع عن منظمــات إرهابية، وتغذية 

التمــرد على الحكــم، في عديد األقطار العربية، األمر الذي ســاهم في تدمير 

العديد من البلدان العربية، وانتهى بها إلى عزلة عربية.

تناقض



أوغلت في مواقفه��ا واصرارها على المضي 

قدم��ا ف��ي مخططاته��ا، وهذا خ��روج عن 

مصالح دول المجلس ومصالح األمن العربي 

بش��كل عام، فكان البد م��ن قرارات صارمة، 

وعندما تتراجع قطر عن تلك المواقف سوف 

تجد كل الترحيب من اشقائها«. 

سياق صحيح 
أما عمي��د كلية القانون في جامعة اإلمارات 

د.محمد حسن فأكد أن ما حدث من مواقف 

من ق��ادة دول المجلس، يأتي في الس��ياق 

الصحيح للحفاظ على أمن ومصالح المنطقة.

وقال »أعتقد أن الموقف يجري في مساره 

الطبيعي، وال يحتمل التأجيل او التس��ويف 

فاألحداث من حولنا تتس��ارع، وذلك نتيجة 

تراكمات سياس��ية خاطئ��ة ارتكبتها حكومة 

قط��ر ضد عدد من الدول العربية، من خالل 

ايوائه��ا مجموعات مصنفة على انها ارهابية 

وش��خصيات تس��يء ألمن المنطقة والدول 

العربية م��ن اإلخوان، وهذا له انعكاس��ات 

سلبية على العالقات التي تربك دول مجلس 

التعاون، فالوحدة الخليجية وتعزيز مواقفها 

التضامنية،هو أس��اس العمل المشترك الذي 

بني عليه مجلس التعاون، آملين ان تتراجع 

قطرع��ن مواقفها، وتع��ود من جديد لتعمل 

على وحدة الصف العربي وامن المنطقة«. 

تحصين 
أما الباحثة غاية الظاهري فأش��ارت إلى أنه 

بعد ما اتخذته القيادة الحكمية، وبالتنسيق 

مع اشقائها من قرارات، يجب أن تعمل على 

تحدي��د المواق��ف وتحصين ام��ن المنطقة 

من االنحراف��ات السياس��ية، وقالت: أتوقع 

ان��ه بعد تلك الق��رارات، س��تقوم جماعات 

مدسوس��ة،هدفها تأجيج المواقف وتخريب 

العالقات، بين ش��عب قطر الش��قيق، وبين 

اخوانهم في منطقة الخليج بالدرجة األولى، 

باالعتم��اد عل��ى المرتزق��ة وبعض وس��ائل 

االع��الم ومواقع التواصل، ممن يتم توظيفه 

له��ذه الغاي��ة، وكذل��ك بعض الش��خصيات 

والجماعات الحاق��دة، وبناء على ذلك علينا 

مس��ؤوليات يج��ب أن نقوم به��ا بالتصدي 

لهؤالء من خالل حمالت التوعية، وأن نقوم 

بتحصين انفسنا وابنائنا من األفكار الضاللية 

المس��مومة، ف��ي الوق��ت ال��ذي نؤكد فيه 

حرصنا عل��ى عالقاتنا األخوية مع الش��عب 

القطري الشقيق.

Ⅶ عّمان ـــ ماجدة أبوطير

طالب��ت فعالي��ات أردني��ة جامع��ة الدول 

العربي��ة باتخ��اذ موقف ح��ازم بحق قطر 

بالنظ��ر إل��ى سياس��تها الداعم��ة لإلرهاب 

وإيواء المطلوبين.

وأكد النائب األردني السابق في مجلس 

الن��واب محم��د القطاطش��ة، أن من حق 

ال��دول الدفاع عن أمنها الوطني وأن تتخذ 

اإلجراءات التي تحمي وجودها ومواطنيها. 

وقال إن الدول العربية التي قررت مقاطعة 

قطر صبرت عليها كثيراً ومنحتها الكثير من 

الوقت ولكن الدوحة تمارس بش��كل علني 

وخف��ي مجموعة من األفع��ال المحظورة 

دولي��اً وم��ن أهمها دعم منظم��ة اإلخوان 

وهي حاضنة لداع��ش اإلرهابية، وال تدرك 

أن هذا سينعكس عليها مع الوقت.

وأضاف القطاطش��ة: »أعتق��د أن هذه 

المقاطع��ة س��تمثل بالنس��بة لقطر مفصاًل 

تاريخي��اً ومن بعدها س��يتم إع��ادة ترتيب 

األوراق. يج��ب أن تع��رف قط��ر أن إيران 

ليس��ت بدياًل عن الدول العربية، وتميز أن 

هنالك مصالح مش��تركة ال يمكن تجاهلها. 

وأتوق��ع في المرحل��ة المقبل��ة أن يكون 

هنالك اس��تعطاف قطري للدول الخليجية، 

فه��ي ال تس��تطيع العيش م��ن دون هذه 

العالق��ات. فه��ذه المقاطع��ة س��تؤثر في 

الناحي��ة االقتصادية واالجتماعية  قطر من 

وجوانب أخرى مهمة«. 

أما مدير مركز الثريا للدراسات السياسية 

محمد جريبيع، فأوضح أن قطر دوماً كانت 

تتخذ مواقف مغايرة للصف العربي، وبعد 

زي��ارة الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 

للمنطق��ة وتوحيد األه��داف العربية ضد 

اإلره��اب، ل��م تهتم قطر به��ذه الخطوات 

واستمرت في دعمها المتواصل للمنظمات 

اإلرهابي��ة والترويج لبرامج هذه الجماعات 

من خالل الش��بكات اإلعالمية. وال ننس��ى 

كيف أنها لم تلتزم بمبادئ مجلس التعاون 

اليمن.  الخليج��ي ودعمت الحوثيين ف��ي 

ه��ذه المقاطعة نتيجة طبيعي��ة للتصعيد 

ال��ذي اتجهت له. وهي الخاس��رة من دون 

شك ألنها لن تس��تطيع االستمرار من دون 

تواصلها الدبلوماسي مع المحيط لها. أيضاً 

الشعب القطري لن يتهاون في التعامل مع 

مواقفها السياس��ية المغايرة للدول العربية 

وس��يضغط عليه��ا داخلياً حت��ى تغير من 

سياستها.

بدوره، يق��ول المحلل السياس��ي جهاد 

أبو بي��در، إن مقاطعة بعض الدول العربية 

لقط��ر يج��ب أن يكل��ل بخطوة م��ن قبل 

الجامعة العربية، حتى تشعر قطر بخطورة 

ه��ذه المقاطعة. األمن القوم��ي الداخلي 

ألي دول��ة عربي��ة خط أحم��ر يجب عدم 

المس��اس به. وقيامها بانتهاكات التفاقيات 

دولية وأخ��رى عربية يؤك��د أنها ال ترغب 

ف��ي أن تكون حليفة لل��دول المحيطة بها 

بدءاً من إيواءه��ا للمتطرفين والمطلوبين 

أمنياً والتدخل في ال��دول األخرى لزعزعة 

أمنها الداخلي.

Ⅶ المنامة-البيان 

أعرب عدد من السياس��يين البحرينيين بأن 

األزم��ة الخانقة التي تس��ببت بها قطر مع 

جيرانه��ا والت��ي أدت الى قط��ع العالقات 

الدبلوماسية غير مبررة من الجارة الصغيرة، 

ويمث��ل نتيجة عادلة للتراكمات السياس��ية 

المس��تمرة التي تفتعله��ا قطر عبر التدخل 

بالشؤون الداخلية للدول، ودعم الجماعات 

اإلرهابية النشطة على أراضيها.

بأن  ل�»البي��ان«  بتصاريحه��م  وأضاف��وا 

»ل��دول الخلي��ج األحقية بردع س��وء نية 

والس��لوك القط��ري المبي��ت تج��اه دول 

المنطقة، وه��و أمر يضع قطر أمام المحك 

لدراس��ة الموق��ف السياس��ي الخارجي لها 

جي��داً، وبحيث يس��تقيم الموقف النهائي 

مع تطلعات القيادات والشعوب الخليجية 

والعربية، وليس بالنقيض عنها«.

حق سيادي 
وقال المحلل السياسي يوسف الهرمي بأن 

»قطع اإلمارات والسعودية ومصر والبحرين 

لعالقاتها الدبلوماس��ية مع قط��ر، وتجريد 

الكثير من المعامالت األخرى، حق سيادي 

ت��م بناء على المواقف الس��لبية المتعددة 

من دولة قطر والتي تراكمت يوماً بعد يوم، 

ووصلت إلى حد الباب المسدود، متجاهلة 

كل ن��داءات الدول الش��قيقة له��ا بضرورة 

التعق��ل بعالقاتها الخارجية مع إيران، ومع 

المنظمات والهيئات السياس��ية التي تبدي 

سياسات عدوانية واضحة تجاه الخليج«.

وأضاف الهرم��ي »وبموجب هذا الرصد 

السياس��ي، وال��ذي أوص��ل دول الخلي��ج 

لمرحلة اليأس السياس��ي بالتعامل مع قطر 

للوصول لنقطة حوار عاقلة وايجابية تخدم 

مس��يرة التعاون بي��ن دول المجلس كافة، 

حدث قرار قطع العالقات«.

وتعليقاً على المش��هد السياسي، أوضح 

الهرم��ي »م��ا المبرر من إق��دام دولة قطر 

بض��خ الم��ال الكثي��ر للكثير م��ن الجهات 

والهيئات والمنظمات السياس��ية المعادية 

لدول الخليج؟ وما المبرر للزيارات المتعددة 

التي يقوم به��ا المتطرفون الممثلون لهذه 

الجه��ات إلى قطر؟ وعليه، فإننا نش��ير إلى 

دول��ة قطر بأصبع االته��ام، ونؤكد هنا بأن 

ه��ذا الهيجان السياس��ي بعالقات قطر مع 

الدول والجهات المشبوهة، يخلق عالمات 

وتساؤالت حول المغزى االستراتيجي حول 

األسباب الكامنة خلف التحركات السياسية 

القطرية نفسها«.

وأض��اف »لدول الخلي��ج األحقية بردع 

س��وء نية والس��لوك القطري المبيت تجاه 

دول المنطق��ة، وه��و أمر يض��ع قطر أمام 

المحك لدراسة الموقف السياسي الخارجي 

له��ا جي��داً، وبحي��ث يس��تقيم الموق��ف 

القيادات والش��عوب  النهائي مع تطلعات 

الخليجي��ة والعربي��ة، والعم��ل على وقف 

تدخالتها الس��افرة في مصر، ومس��اعدتها 

لجماع��ة اإلخوان، وبث الرعب السياس��ي 

والعس��كري بالكثي��ر م��ن الم��دن الليبية، 

ووقف المساعدات المالية تجاه المنظمات 

والهيئات العسكرية كداعش وغيرها، شرط 

أساسي لعودة العالقات«.

ومن جهته، يرى عضو مجلس الش��ورى 

دروي��ش المناعي ب��أن األزم��ة القطرية ال 

تخدم أي طرف خليجي، وأن التش��طير في 

المواقف يناقض رغبات الش��عوب نفس��ها 

والت��ي تأم��ل بأن تك��ون منطق��ة الخليج 

العربي واحة دائمة لالستقرار واألمن، بعيداً 

عن األزمات والخالفات والصدامات.

وأوضح المناعي ل�»البيان« بأن ما يجري 

لهو س��حابة صيف، وبأن العالقات األخوية 

س��تفرض نفسها بنهاية المطاف، مخرجاتها 

منظوم��ة خليجي��ة قوية ق��ادرة على وأد 

األطماع والتحديات المحدقة بالمنطقة.

شرخ خليجي
إلى ذل��ك، قالت عض��وه الهيئ��ة المركزية 

بتجمع الوح��دة الوطنية جيهان محمد بأن 

الس��لوكيات القطري��ة الخارجة عن المنطق 

أث��رت بش��كل كبير عل��ى عالقاته��ا بدول 

المجلس، وأحدثت ش��رخاً كبيراً بها وبشكل 

غير مبرر. مضيفة »هذا التأثير بلغ المواطنين 

القطريي��ن أنفس��هم، والذي��ن يدخلون في 

منظومة مصاهرة وقرب مع عوائل الخليج، 

وعلي��ه فعلى قطر مراجعة نفس��ها بش��كل 

للمس��ار  ص��ادق، يهيئه��ا للع��ودة مجدداً 

الخليجي، وب��أن تكون هنالك مصداقية في 

التعامل السياسي مع جيرانها«.

وتابعت »أوجعتن��ا الكثير من الضربات 

القطرية في البحرين، عبر تدخالتها السافرة 

والمس��تمرة بدع��م الجماع��ات اإلرهابية 

الموالية إلي��ران، وهو أم��ر يناقض الجيرة 

والتاريخ األخوي الذي يربطنا بها، أضف أن 

تصريحات أمير قط��ر األخيرة مع روحاني، 

ال تخ��دم العالقات الخليجية قط، وانفصال 

قطر ع��ن الخليج س��يحدث الض��رر األول 

واألخير بها فقط«.
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■ جهاد أبوبيدر■ محمد القطاطشة■ محمد جريبيع

■ عتيق جكة

أكاديميون إماراتيون: اإلجراءات الرادعة ضروريــــــــة لتعود قطر إلى وحدة الصف

أردنيون: نطالب الجامعة العربية بموقف حازم بحق قطر

سياسيون بحرينيون: قطع العالقات مع الدوحة 
نتيجة عادلة لسياساتها

Ⅶ أبوظبي ــ البيان

قالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة 

مركز اإلمارات للسياس��ات: ال يس��ُع 

المراق��ب لتصاع��د األزم��ة مع دولة 

قطر إال أن يشعر باألسف حيال ذلك، 

حي��ث كان بمق��دور دول��ة قطر أن 

تستجيب لنداءات أشقائها الخليجيين 

وتكراراً  الذين طالبوها مراراً  والعرب 

بأال تش��ذ عن صفه��م وتبقى تحت 

س��قف بيتهم الذي توّح��د قبل أيام 

في قمم الري��اض الثالث على أمرين 

أساسيين: "محاربة التطرف واإلرهاب 

ومواجهة سياس��ات إي��ران المزعزعة 

الستقرار المنطقة العربية.

وأضاف��ت: كان م��ن الممكن أال 

تصل األمور إلى م��ا وصلت إليه لو 

أن دولة قطر التزمت روح ومضمون 

اتف��اق الري��اض إلع��ادة الس��فراء 

واالتف��اق التكميل��ي له ف��ي العام 

2014 كم��ا كان م��ن الممك��ن أن 

تك��ون قمم الرياض الثالث تدش��يناً 

جدي��داً لعهد خليج��ي جديد يقوم 

عل��ى وح��دة الموق��ف والمصي��ر، 

والسعي الجماعي المشترك لتحقيق 

ودرء  العلي��ا  الخليجي��ة  المصال��ح 

لم  التحديات،  األخط��ار ومواجه��ة 

يعد مستس��اغاً من قب��ل أي طرف 

يحتض��ن  أو  يم��ّول  أو  يدع��م  أن 

الجماع��ات المتطرفة أو التنظيمات 

اإلرهابية والطائفية.

أمام لحظة القمم الثالث التاريخية 

في الرياض كان من غير المفهوم أن 

البيان  ينبري طرف خليج��ي بنقض 

الصادر عن القمة العربية اإلسالمية-

األميركي��ة بالري��اض بتاريخ 21 مايو 

2017 وال��ذي دع��ا للتوح��د صف��اً 

اإلرهاب، واعتبار  في محاربة  واحداً 

إي��ران الدولة الراعي��ة لإلرهاب في 

المنطقة.

وقال��ت رئيس��ة مرك��ز اإلم��ارات 

للسياس��ات، إن األس��وأ ف��ي ه��ذه 

اثن��ان: "أولهم��ا أن  األزم��ة أم��ران 

اس��تمرار الس��لطات القطري��ة ف��ي 

أمنياً  والمطلوبين  المتطرفي��ن  إيواء 

على س��احتها وتدخلها الس��لبي في 

ش��ؤون المنطق��ة يض��ر بأم��ن قطر 

وأمن جيرانه��ا الخليجيين على وجه 

الخصوص، وهو ما سيدفع بالمنطقة 

إل��ى مرحلة جدي��دة ال يمكن التنبؤ 

بعواقبها وتبعاتها".

وتش��ير الدكتورة الكتبي إلى األمر 

الثان��ي ف��ي األزم��ة إل��ى أن العناد 

القطري في عدم االستجابة لنداءات 

والعرب سيترك  الخليجيين  أش��قائها 

آثاره الس��لبية على الن��اس العاديين 

وس��يؤدي،  البس��طاء،  والمواطني��ن 

بكل أسف، إلى الوقيعة بين شعوب 

المنطق��ة، وبخاصة ش��عوب الخليج 

العرب��ي ال��ذي ترب��ط بي��ن أبنائ��ه 

روابط النس��ب والمصاهرة والتراحم 

والتكاف��ل ف��ي تش��ابٍك اجتماع��ي 

وعائلي وقبلي مميز، كان من األولى 

زيادة لحمت��ه وتعزيز أواصرها وليس 

الم��س به��ا عب��ر سياس��ات الدوحة 

اإلص��رار عل��ى االبتعاد ع��ن الوحدة 

اإلره��اب  محارب��ة  ف��ي  الخليجي��ة 

والوقوف بوجه تهديدات إيران لألمن 

القومي الخليجي والعربي. وقالت إن 

"خروج قطر عن اإلجماع الخليجي ال 

يفيد سوى سياسة إيران التخريبية في 

المنطقة، وال يخدم سوى الجماعات 

المتطرف��ة التي تريد تفكيك أي عمل 

جماعي لمحاربتها".

وتعتقد الدكتورة الكتبي أن الحل 

يكم��ن في ع��ودة قطر إل��ى الصف 

الخليجي بثوب جديد وسياسة جديدة 

تقوم على وضع يدها بيد أشقائها في 

"مجلس التعاون" لصّد سياسات إيران 

المزعزعة الس��تقرار المنطقة وكذلك 

لوقف س��رطان الجماعات المتطرفة 

والبؤر اإلس��الموية التي تتاجر بالدين 

وتس��يء إلى صورة اإلس��الم، والتي 

واإلرهابية-  اإلجرامي��ة  أعمالها  -عبر 

ُتضّيق على العربي والمسلم في هذا 

العال��م، الذي راح ينظر بعين الش��ك 

والريبة لكل ما هو مس��لم، بس��بب 

أعم��ال قلة قليلة تري��د أن تختطف 

اإلسالم وتنطق باسمه، وقد آن األوان 

لمنعها من ذلك، فهل تستجيب قطر 

وتكون في صف أشقائها في مجلس 

التع��اون، وتجن��ب منطقتن��ا أزم��ة 

جديدة هي في غنى عنها.

Ⅶ القاهرة - البيان

أكد رئي��س المرص��د الليبي لحقوق 

اإلنس��ان ناصر اله��واري أن قرار مصر 

والبحري��ن  واإلم��ارات  والس��عودية 

وليبيا بقطع عالقاتهم مع قطر خطوة 

جيدة.

وقال اله��واري ل� »البيان«: »خالل 

س��نوات الص��راع العرب��ي الدام��ى 

والت��ي ابت��دأت من��ذ الع��ام 2011 

لعب��ت قط��ر دور مق��اول الصراعات 

العربية، فس��عت جاه��دة وبكل ما 

تملك من قوى وأموال لدعم التيارات 

المتشددة والجماعات المتطرفة، وال 

يخفى على المتابعين للش��أن الليبي 

دعمه��ا لجماع��ة اإلخ��وان الليبي��ة 

الليبية المقاتل��ة، كما ال  والجماع��ة 

يخفى على أحد دعمها للمليش��يات 

ف��ي ليبيا باألموال واألس��لحة، بزعم 

إس��قاط نظام العقي��د الراحل معمر 

القذاف��ي، وه��و الدور الذي اس��تمر 

وازداد ف��ي محاولة من قطر لبس��ط 

س��يطرة ونف��وذ ق��ادة الجماع��ات 

المتطرف��ة عل��ى ليبيا وعلى رأس��هم 

عبدالحكي��م بالح��اج وعلي الصالبى 

وخالد الش��ريف وغيره��م من قادة 

الميليشيات، إضافة الستقطاب  هذه 

وش��راء ذمم عدد كبير من الساس��ة 

عن طريق الهدايا والهبات واألموال«.

 وتاب��ع اله��واري: »حاول��ت قطر 

خ��الل حكم تمي��م بن حم��د لعب 

دور إقليمي وعربي لكن مع س��قوط 

نظ��ام اإلخ��وان ف��ي مص��ر ومجيء 

الرئيس عبدالفتاح السيس��ي للحكم، 

بدأت مرحلة جدي��دة من المواجهة 

والحسم والوقوف في وجه األطماع 

القطرية«.

ابتسام الكتبي: هل تستجيب قطر 

وتقف في صف األشقاء؟!

ناصر الهواري: حان وقت المحاسبة

■ ابتسام الكتبي

■ ناصر الهواري

■ المنامة تتخذ إجراءات صارمة اتجاه قطر     

■ غاية الظاهري■ محمد البيلي

أكدوا أن الدوحة 
كانت دومًا تتخذ 

مواقف مغايرة 
للصف العربي

شددوا على أحقية 
دول الخليج بردع 
السلوك القطري 
المبّيت تجاه دول 

المنطقة
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