
االحتالل يحّول معبر بيت 
حانون لمصيدة اعتقال

تحرير الوضيع في 
أبين من »القاعدة«

«34 «32

٢٣ ذو الحجة 1438هـ | ١٤ سبتمبر 2017م | العدد ١٣٦٠٢الخميس
www.albayan.ae27

قطر »درع« إيران
وسيم يوسف: 

دماء المسلمين 

في عنق تميم

ربع الناتج 

اإلجمالي 

القطري يتبخر

ضغط حقوقي 

متصاعد ضد 

القمع القطري

Ⅶ دبي - البيان، وكاالت

تنطلــق اليوم فــي العاصمــة البريطانية 

لندن، فعاليــات المؤتمر األول للمعارضة 

القطريــة تحت عنوان »قطــر في منظور 

األمــن واالســتقرار الدولــي«، بمشــاركة 

واســعة تضم نخباً قطرية وعربية وغربية 

للحديث عن اإلرهاب القطري ومســتقبل 

الحكم في الدوحة، في وقت فشل تنظيم 

الحمدين فــي عرقلة انعقاد المؤتمر رغم 

محاوالت تخريبية مســتمرة كشفت عنها 

المعارضة القطرية. 

تصــر المعارضــة القطريــة علــى عقد 

مؤتمرها فــي لندن رغم محاوالت النظام 

القطري للعرقلة، إذ سيشــارك فيه نشطاء 

قطريون وساســة وأكاديميون من العديد 

من دول العالم.

وقال الناطق باسم المعارضة القطرية، 

خالــد الهيل، إنهــم عازمون علــى إقامة 

مؤتمرهم األول فــي العاصمة البريطانية 

لندن، على الرغم مــن محاوالت الدوحة 

المتكــررة عرقلتــه. وأضاف فــي حديثه 

لقناة العربية الفضائية: »نهدف من خالل 

المؤتمــر إلى إبــراز حقائق األمــور التي 

تشــهدها قطر، وإفســاح المجال للتعبير 

عنها في ظل سياســة تكميم األفواه التي 

يمارسها النظام«.

وأعلنت المعارضة القطرية، أنها ظلت 

تتصــدى وبشــكل متواصــل لمحــاوالت 

النظــام القطــري الراميــة لتعطيــل قيام 

المؤتمــر المقرر له، اليوم، وأشــارت إلى 

أن برنامجه الذي يأتي تحت عنوان »قطر 

في منظــور األمــن واالســتقرار الدولي« 

ُوضــع بســرية تامــة. وتعمل الســلطات 

القطرية على تخريــب فعاليات المؤتمر، 

عبــر الضغط علــى أعضاء مــن البرلمان 

البريطاني لمقاطعته إال أنها فشــلت في 

ذلك. 

العديد مــن صانعي  المؤتمر،  ويضــم 

القرار من الساسة العالميين واألكاديميين 

لمناقشــة  القطريين،  المواطنيــن  ومــن 

أوضــاع الديمقراطيــة وحقوق اإلنســان 

والحريــات ومكافحة اإلرهــاب في قطر، 

المعارضيــن  مــن  مجموعــة  وُينظمــه 

إيجاد حل  الحريصيــن علــى  القطرييــن 

منطقــي لألزمــة الحالية، وعلى اســتقرار 

وأمن بالدهم في المستقبل.

ويناقــش المؤتمر 5 محاور، هي »قطر: 

اإلرهــاب«،  ودعــم  السياســي  اإلســالم 

و»العالقة بين قطــر وإيران: مصدر رئيس 

لعــدم االســتقرار اإلقليمــي«، و»الــدور 

الغائــب: تطلعات قطر للنفــوذ العالمي 

في مقابل الديمقراطية وحقوق اإلنسان- 

ويتطرق إلى مخالفــات القوانين الدولية 

لحقوق اإلنســان، وخاصة بتسليط الضوء 

علــى ملــف تنظيــم كأس العالم لســنة 

2022«، و»الجزيــرة: صــوت اإلعالم الحر 

المفرغة:  أم بوق اإلرهــاب؟«، و»الدائرة 

االقتصــاد والجيوسياســية وأمــن الطاقة 

الدولية«.

آفاق اقتصادية سلبية
علــى هامش اآلفاق المســتقبلية لتنظيم 

الحمديــن، قــال موقع »قطر إنســانيدر« 

إن تقريــراً أظهر أن جهــود الدول العربية 

الداعية لمكافحة اإلرهاب أثرت كثيراً في 

االقتصاد القطري، وأن اآلفاق االقتصادية 

للقيــادة القطريــة على المــدى الطويل 

صارت سلبية، وسيولتها تقلصت، حتى إن 

إمداداتها تُأثرت. ومع ذلك ترفض الدوحة 

االلتــزام بالمطالــب الـ13 التــي وضعتها 

الدول الداعيــة لمكافحة اإلرهاب، وإنهاء 

التطرف  الذين ينشــرون  دعمها ألولئــك 

واإلرهاب والتمييز.

ويقول »قطر إنســايدر«، إن األزمة هي 

من صنع قطر نفســها، وأن الدوحة تلحق 

األذى بشعبها واقتصادها وماليتها وهيبتها 

برفضهــا المتعمــد لاللتــزام المعاهدات 

والمعاييــر الدولية. كذلك، غضت حكومة 

الدوحة الطرف عن أولئك الذين يرتكبون 

أعمــاالً إرهابيــة، ويتدخلون في شــؤون 

اإلقليميين،  والحلفــاء  العــرب  إخوانهــا 

وأصــرت على حقها في منــح المتطرفين 

منبراً من خالل شبكاتها الدعائية.

مؤتمر وارسو: تأسيس الحركة العالمية لمكافحة إرهاب قطر
Ⅶ وارسو، القاهرة - البيان

كشــف رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية العربية 

المستشــار أحمد الفضالي، عن تفاصيل جلســة 

تحولــت لتظاهرة ضــد قطر فــي منظمة األمن 

والتعاون األوروبي، تم خاللها فضح الممارســات 

القطرية العدوانية تجاه دول المنطقة، والحديث 

بشــأن عالقــة قطــر بتمويــل ودعــم العناصــر 

والكيانات اإلرهابية. كما تم خالل الجلســة التي 

عقدت تحت عنوان »أوقفوا إرهاب قطر« اإلعالن 

عن إنشاء الحركة العالمية لمكافحة إرهاب قطر.

وعقدت جلسة خاصة في مؤتمر منظمة األمن 

والتعــاون األوروبي بالعاصمة البولندية وارســو 

للتصــدي لدعم وتمويل قطــر لإلرهاب وضرورة 

الحشد الدولي من أجل وقف العمليات اإلرهابية 

ومتابعة مصادر تمويلها.

شارك في المؤتمر 40 ســفيراً يمثلون االتحاد 

األوروبــي ودوالً أجنبية أخــرى، إضافة إلى عدد 

مــن الوفود والمنظمات السياســية فــي العالم 

وفي مقدمتها وفد الدبلوماســية العربية برئاسة 

المستشار أحمد الفضالي وأعضاء بالوفد.

وناقــش عدد مــن ســفراء الــدول الحوادث 

اإلرهابيــة األخيرة في أوروبــا ونتائج التحقيقات 

التي أشــارت إلى وجود شبهات وأدلة قوية على 

ضلوع قطر في حــادث الدهس اإلرهابي األخير 

في برشــلونة، ودور قطر في نشر الفكر اإلرهابي 

المتشدد في عدد من العواصم األوروبية. وطالب 

المؤتمر بتشــكيل محكمة جنائية أوروبية لبحث 

وحصــر الجرائم اإلرهابية التــي ارتكبتها قطر في 

حق كثير من بلدان العالم.

وشــهد المؤتمــر وفق بيــان صــادر عن وفد 

الدبلوماسية العربية، إجماعاً يعد بمثابة تظاهرة 

ضد إرهاب قطر وتمويلها اإلرهاب. 

وطالبــت توصيات المؤتمر، الــدول األوروبية 

بضرورة قطع العالقات الدبلوماســية والرســمية 

مــع قطر، وتوقيف أمير قطر ورموز وقادة النظام 

القطــري، وتجميد أموال واســتثمارات قطر في 

العالــم لمنع اســتغاللها كغطاء لدعــم وتمويل 

العمليات اإلرهابية، مع تخصيص جزء منها لدعم 

عمليات مكافحة اإلرهــاب وحصاره، ثم تعويض 

الشــعوب والــدول المتضررة من إرهــاب قطر، 

وتشــكيل المحكمة الجنائية األوروبية لمحاكمة 

قادة قطر بتهم دعم وتمويل اإلرهاب.

وفــي نهاية المؤتمــر، أعلنت أمانــة المؤتمر 

عن إنشــاء الحركــة العالمية لمكافحــة إرهاب 

قطر. وأعلن عدد كبير من المشــاركين بالمؤتمر 

انضمامهم للحركة، وفي مقدمتهم سفراء إسبانيا 

وقبــرص وكازاخســتان واليونــان ورئيس منظمة 

الوفــاد الفرنســية وممثلــو قطاعــات كبيرة من 

المجتمع المصري.

»مؤتمر لندن« ينتصر على مؤامرات الحمدين
يناقش اليوم 5 محاور بمشاركة نخب من مختلف أنحاء العالم

Ⅶ جانب من المؤتمر   |  من المصدر

المؤتمر دعا لتشكيل 
محكمة جنائية 
أوروبية خاصة 
بجرائم تنظيم 

الحمدين
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أصبح من املؤكد أن التســـليح الهائل لتنظيم الحمدين، بات يأخذ منحى متصاعداً، يعكس حجم التخبط 
الذي بات يصبغ مشـــهد التنظيم، ال سي� أن املراقب� يؤكدون أن حجم التسلح الرهيب، ال يعكس حجم 
احتياجات قطر العسكرية، ناهيك عن عدد جيشها الذي ال يتجاوز الـ 12000 عنرص، ليطرح تساؤالً كب�اً، 
وهو: من سيتعامل مع هذه األسلحة املتطورة، وإىل أي مكان ستتوجه بالتحديد، يف ظل تحالفها مع إيران 

وتركيا؟!

 282% نسبة زيادة واردات 
األسلحة ب� عامي 2012 و2016

2014 رشاء أسلحة من 
الواليات املتحدة بـ 10 مليارات 

دوالر

2014 يف معرض د¼دكس 
أنفقت قطر 23 مليار دوالر عىل 

مروحيات وصواريخ ودبابات

2015  صنفت الـ 6 عاملياً 
يف است�اد األسلحة حيث اشرتت 

من فرنسا طائرات من نوع داسو 
رافال بقيمة 7.1 مليارات دوالر

2015 اشرتت قطر من الواليات 
 AH-64 املتحدة 24 طائرة أباتيش

بقيمة 2.4 مليار دوالر

2016 خالل معرض 
د¼دكس اشرتت قطر أسلحة 

بقيمة 8.95 مليارات دوالر

2016  اشرتت الدوحة 36 
 f-15E مقاتلة أم�كية من طراز

سرتايك إيغل بقيمة 44 مليار 
دوالر

2017 اشرتت من 
إيطاليا 7 قطع بحرية بقيمة 

5.91 مليارات دوالر

2017 اشرتت قطر 
طائرات مقاتلة أم�كية من 
طراز F16 بقيمة 12 مليار 

دوالر

2016 الثالثة 
عاملياً يف است�اد األسلحة، 
اشرتت من إيطاليا سفناً 

وقذائف بحرية

Ûغرافيك: حسام الحورا



Ⅶ القاهرة - محمد خالد

عزز ما أبدته الســلطات القطرية من صلف ال حدود له مطالب 

شعبية وسياســية واسعة باألوســاط العربية المختلفة لتجميد 

عضوية الدوحة بجامعة الــدول العربية، خاصة عقب مهاترات 

مندوبهــا خــالل اجتمــاع وزراء الخارجية العرب يــوم الثالثاء 

الماضي وتعبيراته غير المســؤولة التــي تؤكد عمق الهوة التي 

أوقعت قطر نفسها بها بارتمائها في أحضان إيران وتركيا، حتى 

بدا مندوبها وكأنه مندوًبا متحدًثا باسم طهران عندما وصفها بـ 

»الدولة الشريفة«.

كلمــة المنــدوب القطــري جاءت متســقة تماًمــا مع نهج 

الدوحة وسياســاتها العدائيــة إزاء دول المنطقة وخروجها كلية 

مــن الصف العربي منحازة إلى محاور أخرى صاحبة مخططات 

ومشروعات معروفة للجميع وتحيك المؤامرات ضد دول عربية 

بقصد إضعافها وإســقاطها. ما جعل وجود قطر داخل الجامعة 

العربية من األســاس أمــًرا غير مرغوب فيه مــن قبل الكثيرين 

الذين كشــفت لهم المشــادات الكالمية والمالســنات األخيرة 

عن اســتحالة أن تكون قطر بما هي عليه من سياســات هّدامة 

هادفــة لهدم الدول العربية جزًءا مــن المنظمة اإلقليمية التي 

تضم الدول العربية ذاتها.

سلوكيات شاذة 
من قلب جامعة الدول العربية تهاجم قطر أشقائها وتدافع عن 

إيران، وهي ســلوكيات شــاذة وعدائية تمثل حلقة من حلقات 

السياســات التآمرية ضد الــدول العربية التــي تتبعها الدوحة، 

بمــا يحتم تعليق عضويتهــا بالجامعة العربيــة وأيًضا بمجلس 

التعاون الخليجي منذ ســنوات وليس بداية من اآلن، حســبما 

يقول النائب البرلماني المصري محمد أبو حامد في تصريحات 

لـــ »البيان« شــدد خاللها علــى أن الســلوكيات القطرية هي 

سلوكيات عدو وليست سلوكيات أخوة عربية أو خليجية، فهي 

تتآمر على الدول العربية وتحرك وسائل إعالمها للتحريض عليها 

وتمول اإلرهاب بشتى صور الدعم والتمويل، ما يعني أن بقائها 

في المنظمات العربية والخليجية »أمر غريب«.

وأشار النائب البرلماني المصري إلى وجود أدلة دامغة تؤكد 

الدعم القطــري لإلرهاب في المنطقــة، وكان لزاًما منذ إثبات 

تلــك األدلة أن يتم تجميد عضوية الدوحة في تلك المنظمات. 

معتبــًرا أن كلمــة مندوب قطر خالل اجتمــاع مجلس الجامعة 

العربية على مســتوى وزراء الخارجية جاءت مؤكدة لهذا النهج 

القطري الواضح في التعامل. 

وأشــار األمين العام المســاعد للبرلمان العربي سابًقا السفير 

طلعــت حامد، أن الخطيئة التي وقعت فيها قطر عندما أعلنت 

صراحة أن »إيران دولة شــريفة« وفق كلمة مندوبها بالجامعة 

الذي أقســم بالله على ذلك، والدوحة بذلك كشفت عن وجهها 

الحقيقي بكونها خارج اإلطار العربي، ألنها اســتعانت باألجنبي 

على العربــي، خاصة إيران التي تحتل الجــزر اإلماراتية الثالث 

وتمــول اإلرهــاب في دول عربيــة وهي عدو أكثــر من كونها 

صديــق. وعليه فإنــه على الــدول العربية مجتمعــة أن تبذل 

مجهودات التخاذ موقف موحد ضد قطر.

وأفــاد بأن تجميد عضويــة قطر في جامعة الــدول العربية 

يتطلــب إجــراءات معينة، تبــدأ بتقديم مجموعــة من الدول 

بطلب لألمين العــام بتعليق العضوية، وهو الطلب الذي ال بد 

وأن ينال نســبة األغلبية، وفي هذه الحالة على الرباعي العربي 

)الســعودية واإلمارات والبحرين ومصر( أن يبذلوا جهًدا لحشد 

أكبــر قدر من أصوات الدول العربيــة لتجميد عضوية الدوحة، 

خاصة أن هناك بعض الدول التي تميل ألن يظل الباب مفتوًحا 

للتفــاوض مع قطر، كمــا أن الدوحة تســتخدم نفوذها المالي 

للضغط على الدول العربية الفقيرة.

خيار التجميد
وتعتبــر ورقة تجميد عضوية قطر هو أحد الخيارات التي يمكن 

اســتخدامها من قبل الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب لمواجهة 

قطــر، خاصة مــع وجود العديد من الــدول العربية المتضامنة 

مع موقف الرباعي العربي التي أعلنت تضررها من السياســات 

القطريــة العدائيــة تجاه دول المنطقة مثــل ليبيا واليمن على 

ســبيل المثــال، وخاصة أيًضا عقــب تصريحات منــدوب قطر 

األخيــرة التي تحدث فيها صراحة عــن موقف بالده من إيران 

وبقلــب الجامعة العربيــة، وهو ما دفع أميــن لجنة العالقات 

الخارجيــة بمجلس النواب المصــري النائــب البرلماني طارق 

الخولــي للتأكيد علــى أن الجامعــة العربية مطالبــة بالتحرك 

الفوري التخاذ موقف قوي بشأن تجميد عضوية قطر.

وأشــار الخولي إلــى أن قطر تدافع عن إيــران بكل قوة من 

داخــل الجامعة العربية، وإيــران التي هي معروفة سياســاتها 

وأهدافها التوســعية فــي المنطقة، األمر الــذي يؤكد أن قطر 

تتحــدى جميع الدول العربية، بمــا يتطلب موقًفا عربًيا موحًدا 

ضد قطر والدول الداعمة لإلرهاب والتصدي إليها.
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 طارق الخولي: قطر 
بدفاعها عن إيران تتحدى 

الدول العربية

حكمت على نفسها البقاء خارج المنظومة العربية

تعنت قطر يعزز مطالب تجميد عضويتهــــــــا بالجامعة العربية

قطر تستجدي إسرائيل وتخسر حرب 

العالقات العامة

خبير بريطاني: حل األزمة بتنفيذ 

المطالب الـ13

Ⅶدبي- البيان

أكد مقال منشور في موقع »ديلي كالر« 

األميركــي، أن محاوالت قطــر التقرب 

الواليات  اليهوديــة في  المنظمات  من 

المتحدة، وتوظيفها أحد العاملين لدى 

الســناتور المؤيــد إلســرائيل تيد كروز، 

إلعــداد لقــاءات بيــن أميرهــا وقادة 

المنظمــات اليهودية أثنــاء زيارته التي 

بدأت أمس، يعود للوضع الصعب الذي 

تمر به قطر، بســبب مقاطعتها من قبل 

جيرانها، كما لخســارتها حرب العالقات 

العامة في واشنطن والعواصم العربية.

وقال كاتب المقــال، المحامي اندرو 

هــارود، إن قطــر وظفــت نائب رئيس 

طاقــم الموظفين الســابق لكــروز عن 

والية تكســاس، نيك موزين، في مقابل 

شــيك بقيمــة 50 ألــف دوالر شــهرياً، 

وأن المتمــرس في جماعــات الضغط، 

يأمل في تبييــض تاريخ الدولة الكثيف 

في تمويل اإلرهاب، واستخدامها شبكة 

الجزيرة في تعزيز المتطرفين وإشهارهم 

للهجمات الوحشية ضد الواليات  دعماً 

المتحدة.

كــروز،  للســناتور  ممثــل  وبصفتــه 

والمســؤول عن العالقات مع المجتمع 

اليهودي هناك، كان نيك موزين، يتصل 

بقادة عــدد من المنظمــات اليهودية، 

يطلــب منهم لقــاء األمير أخيــراً، وفقاً 

للمقال، الذي أفاد بأن موزين ســيتلقى 

مبالــغ كبيــرة للمســاعدة فــي الدفع 

بمصالــح أكبــر ممــول لحمــاس لدى 

المنظمات اليهودية في أميركا. 

وذكــر المقــال أن شــركة موزيــن، 

وتدعــى »ســتونينغتون ســتراتيجيز«، 

تفاخــرت أمام شــركة »اودوايرز بي آر 

نيــوز« للعالقات العامــة، بأنها وقعت 

عقــداً مع قطــر مقابــل 50 ألف دوالر 

شهرياً.

وأفــاد الكاتــب بأن موزيــن يهودي 

ارثوذكســي ونموذج كالسيكي لشخص 

يعمــل ضمــن جماعــات الضغــط في 

واشنطن، وســبق أن عمل مع السناتور 

كروز )عن تكســاس( وتيم سكوت )عن 

ســاوث كارولينــا(، إلــى جانــب كاثي 

ماكموريس رودجرز )عن واشنطن(، في 

مؤتمر للجمهوريين. ونقل عن أصدقائه 

ومعارفــه المهنييــن، قولهــم إنهــم ال 

يمكنهــم فهم لماذا قبــل موزين بقطر 

زبونــاً، فيما قال لــه مصدر مطلع رفض 

التحــدث علناً، إن قطــر التي تعد أكبر 

داعم دولي لحمــاس واإلخوان، تعاني 

حالياً من وضع صعب بسبب مقاطعتها 

من قبل جيرانها لدعمها لإلرهاب. 

وأفاد المقال بأنــه في الوقت الذي 

يزداد الخنــاق على قطــر، فإنها كانت 

تفقــد حــرب العالقــات العامــة فــي 

واشنطن، كما في العواصم العربية.

Ⅶ إعداد - فاتن صبح

تسود أجواء من الحذر والترقب بالتوازي 

مــع تراجع اآلمــال التي ظلــت تتراوح 

لمدة مئة يوم بين سلسلٍة من االتهامات 

والتوعــد  والتصريحــات  والمطالــب 

والتهديد المرافقة جميعاً لمقاطعة قطر 

عربياً. وحذر الخبراء أخيراً، حســبما أفاد 

تقرير لديفيد هاردينغ من مزيد التصعيد 

والتعميــق ألزمــة قد تمتــد حتى نهاية 

العام 2018 أو أكثر.

وقال كريســتوفر ديفيدســون، الخبير 

في شــؤون الشرق األوســط في جامعة 

دورهام البريطانية: »إذا ما كان المســار 

الحالــي يحمل مــن دالالت مــا ينبغي 

أخذها باالعتبار، فأتوقع أن األزمة باقية 

حتى العام المقبل«. 

وأدت اإلجــراءات التــي اتخذتها كل 

من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر 

عقــب مقاطعة قطر عقابــاً على تقاربها 

مع إيران والجماعات المتطرفة، وإغالق 

الحــدود، بالمراقبين إلــى االعتقاد بأن 

اإلمــارة الصغيرة لن تملــك من إال خيار 

واإلذعان لضغوطات  االستسالم ســريعاً 

شــركائها التجاريين األساســيين. غير أن 

قطر اعتمدت أسلوب المكابرة فرفضت 

االتهامات وصــورت المقاطعة على أنها 

اعتداء على سيادتها.

وكــرر وزير الخارجيــة القطري محمد 

بــن عبد الرحمن آل ثاني في تصريح له 

أخيراً رّده األولي على األزمة في السابع 

مــن يونيــو الماضي حين اتهــم التكتل 

المقاطــع بقيــادة الســعودية بمحاولة 

إرغــام الدوحة »على الخضــوع لقانون 

الوصاية«.

ومن المتوقع أن يعقــد خالد الهيل، 

مؤتمراً  المعارضــة  القطرية  الشــخصية 

بعنوان »قطر، السالم واألمن العالميان«.

أول  قطــر  تكــون  بــأن  ويرجــح 

الثقــة  مــن  بالرغــم  المستســلمين 

المستجدة التي تبديها، وفق ديفيدسون 

الذي قال: »إن المخرج الحقيقي الوحيد 

لقطر يمر بالموافقة على مطالب الدول 

المقاطعة. إنه السيناريو العملي األوحد 

الذي ســيحول دون وقوع أزمات أخرى 

قد تلوح في األفق«.

االنتهاء من جمع آالف الوثائق في ليبيــــــــــــــــا لمحاكمة قطر دوليًا
Ⅶ تونس - الحبيب األسود

تتجــه مؤسســات حكوميــة ومنظمات مــن المجتمع 

المدني الليبي، إلى مقاضاة النظام القطري أمام محكمة 

الجنايــات الدولية، والمحكمتيــن األوروبية واألفريقية 

لحقوق اإلنســان، والمنظمة األممية لحقوق اإلنســان 

في جنيف.

وقالــت مصــادر حقوقية ليبية، إنه تــم جمع آالف 

الوثائق والتسجيالت الســمعية والبصرية، واالعترافات 

الموثقــة، التــي تؤكــد تورط قطــر فــي جرائم حرب 

في ليبيا، عبر دعم المتمردين المســلحين والجماعات 

اإلرهابية، واغتيال قيادات سياسية وعسكرية، وتخريب 

منشــآت ومؤسســات حكوميــة، وكذلــك مــن خالل 

التدخل العســكري المباشــر من قبــل تنظيم الحمدين 

في ليبيا، وضرب مقومات الســلم المجتمعي، وتهريب 

األســلحة من ليبيا وإليهــا، وتمويل المرتزقــة، والتآمر 

علــى الجيش الليبي، وتحويل األراضي الليبية إلى فضاء 

لتدريب وتسليح إرهابيين قبل إرسالهم لتنفيذ عمليات 

إرهابية في سوريا ومصر والعراق وتشاد ودول الساحل 

والصحراء.

وأضافــت المصادر ذاتها، أن قطر كانت وراء تخريب 

ليبيا، والتمكين للمليشيات المسلحة اإلرهابية، وتنصيب 

عناصر من تنظيم القاعدة اإلرهابي على رأس مؤسسات 

حكومية، وفي الدفع إلى الحرب األهلية واالقتتال بين 

الليبيين، ما أدى إلى ســقوط آالف الضحايا والمصابين، 

وتدمير مدن وقــرى، وتهجير مئات اآلالف من الليبيين 

إلى خارج البالد.

رفع الملفات
وأكــد الناطق العســكري 

باسم القوات المسلحة الليبية، 

أحمد المسماري، أنه سيتم رسمياً 

رفع ملفات االغتياالت والدعم القطري 

لإلرهابييــن إلى المجتمع الدولي، مشــيراً 

إلــى أن الجهــات الرســمية بصدد الشــروع في 

تجهيز وإعداد الوثائق والتسجيالت التي تثبت 

تدخل قطر في الشأن الليبي، مضيفاً أن نظام 

الدوحــة لن يفلت بجرائمــه التي ارتكبها 

في حق الشعب الليبي.

فــي هذه األجــواء، طالبــت اللجنة 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الليبيــة، المدعية 

العامة للمحكمة الجنائيــة الدولية، والمفوض 

الســامي لحقوق اإلنســان باألمــم المتحدة، 

بفتــح تحقيق دولي حيــال التدخــل والدعم 

المالي والعسكري من قبل قطر للجماعات والتنظيمات 

اإلرهابية المتطرفة في ليبيا، وقالت في بيان، إن »قطر 

دعمت مليشــيات مجلس شورى مجاهدي درنة، التابع 

لتنظيم القاعدة اإلرهابي، ومجلس شــورى ثوار بنغازي، 

المتحالف مع تنظيم أنصار الشــريعة اإلرهابي، وسرايا 

الدفاع عــن بنغازي، التابعة لتنظيم القاعدة، والمرتبط 

بتنظيم أنصار الشريعة اإلرهابي«.

وأكدت اللجنة أن »هذه الجماعات والمجالس، التي 

خبراء بحرينيون لـ»     «: ازدواجية الدوحة 

تعكس تفكك بيت الحكم 
Ⅶ المنامة - إبراهيم النهام

أكد خبــراء بحرينيون أن ازدواجيــة مواقف حكومة 

قطــر تجاه األزمة الخليجية ترجــع لوجود مراكز قوة 

متعــددة داخل بيت الحكم القطــري، وهو ما يؤدي 

إلى ازدواجية المواقــف وتبعثرها، فهنالك مركز قوة 

بيد أمير البالد تميم بن حمد وهنالك مركز قوة أقوى 

منه خارج إرادة األمير نفسه.

وأوضــح الخبراء في تصريحات لـ »البيان« أن »من 

الضرورة فهم أيدلوجية النظــام القطري، وديناميكية 

إدارتــه لألزمة، لمعرفــة آلية التعامــل المثلى معه، 

خصوصــاً بعــد أن ظهر بعباءتــه الحقيقيــة الداعية 

للفوضــى بالمنطقة، والتــي ال تريد أن توقف دعمها 

وتمويلها ورعايتها للكيانات اإلرهابية«.

مواقف مبعثرة
وقــال المشــرع والقانونــي فريد غازي إن للسياســة 

القطريــة أكثر من قرار مركزي، يدير األمور الســيادية 

فــي البــالد، ويوجهها، مضيفــاً »هنالــك مراكز قوة 

سياســية كبيــرة بالدوحة تتضارب فــي مواقفها على 

مدار الســاعة، كل منهــا يراجع القرارات الســيادية، 

المتعلقــة باألزمة الخليجية، بشــكل فردي  خصوصاً 

ومخالف لآلخر، وهو ما يؤدي إلى ازدواجية المواقف 

وتبعثرهــا، فهنالك مركز قوة بيد أمير البالد، وهنالك 

مركز قوة أقوى منه خارج إرادة األمير نفسه«.

وأوضح غازي في ســياق تصريحه لـــ »البيان« أن 

قطــر تحتاج اليــوم أكثر من أي وقــت مضى إلى أن 

تتوحــد وأن تصطف حول أشــقائها الخليجيين، وبأن 

تلجأ إلى لجنة فض المنازعات داخل منظومة مجلس 

التعــاون الخليجــي، مع اإلدراك التــام بأن حل هذه 

األزمة يكمن في الرياض، وليس في غيرها، وهو األمر 

الذي يلزم أمير قطر بأن يأخذ طيارته الخاصة ويذهب 

إلى العاصمة السعودية لمناقشة األمور كافة، وهنالك 

سيجد كل ما يصب في المصلحة العربية والخليجية، 

ومصلحة قطر نفسها«.

منازعات وخالفات
من جهته، أشــار المحلل السياسي سعد راشد إلى أن 

الــدول الداعية لمكافحة اإلرهاب، تواجه اليوم، دون 

أي وقت مضــى، تنظيماً متعدد الوجــوه، يدير زمام 

األمــور بقطر، وما ازدواجية القرارات هنالك، إال دليل 

على وجود منازعات داخل النظام القطري نفسه.

وأكد ضــرورة فهــم أيدلوجيــة النظــام القطري، 

وديناميكيــة إدارتــه لألزمــة، لمعرفة آليــة التعامل 

المثلى معــه، مضيفاً »نظــام الدوحة ظهــر بعباءته 

الحقيقيــة الداعية للفوضى بالمنطقة، وعناده مرتبط 

بعناد الكيانات اإلرهابية المتمســكة في موقعها في 

قطــر، وال تريد أن تفقد التمويل والدعم، في المقابل 

فــإن النظام يجد تلــك التنظيمات هــي المعاونة له 

بتلك األزمة«.

وأردف راشد »الضحية بتلك التخبطات، واالزدواجية 

بالمواقف، هو الشــعب القطري نفسه، وال يمكن أن 

يســتمر هذا الحــال لفتــرة زمنية طويلــة، ألن بقاء 

النظام على حاله الراهن، يمثل تهديداً علنياً ومباشراً 

وصارخاً لــدول الجوار، ولســياداتها الوطنية، وألمنها 

القومي، باعتبار أن النظام الحالي يمثل حاضناً رئيسياً 

لإلرهابيين، ودعاة الفوضى«.

طريق الخداع
وتفسر الكاتبة الصحافية فاطمة الصديقي االزدواجية 

التي تمارســها حكومة الدوحة بأنهــا حالة المراهقة 

السياسية التي تعصف بقادة الحكم هنالك، خصوصاً 

فيما يتعلــق بمعالجتهم الهشــة للقضايــا المصيرية 

والحاســمة التي تعصف ببالدهم وبشــعبهم، والتي 

جــاءت كمخرجات طبيعيــة لنتاج تصديــر اإلرهاب 

والموت والبارود واإلعالم المعادي لدول الجوار.

وأضافت الصديقي »القيــادة القطرية اتخذت من 

البدايــة طريق الكذب والتلفيــق والمراوغة، لتضليل 

الــرأي العام القطــري قبل غيره، وهذه رســالة مني 

للشعب القطري الشقيق بأن من يمتلك هذه األخالق 

البعيدة عن أخالق المسلمين والعرب، فهو غادر في 

طبعه، وأصله، ومنافق«.



Ⅶ الرياض - البيان، وكاالت 

حــذرت وزارة الداخليــة الســعودية من 

أنشــطة تحريضية على مواقــع التواصل 

علــى  تطبيــق  باســتخدام  االجتماعــي 

الهواتــف المحمولــة، بعــد أن قامــت 

أبواق مأجورة بترويج دعوات تســتهدف 

المملكة العربية السعودية. 

وقالــت وزارة الداخليــة فــي رســالة 

نشــرتها على حســاب تديره على تويتر: 

»عند مالحظتك أي حساب على الشبكات 

االجتماعية ينشر أفكاراً إرهابية أو متطرفة 

يرجــى التبليغ فــوراً عبر تطبيــق #كلنا_

أمــن«. ونشــرت صورة توضــح خطوات 

اإلبالغ عن »الجرائم المعلوماتية«. وأطلق 

تطبيق »كلنا أمن« العام الماضي لتمكين 

المواطنين مــن اإلبالغ عــن المخالفات 

المرورية وجرائم السرقات.

وبعــد ســاعات نشــر حســاب النيابة 

العامة على تويتر المادة األولى من نظام 

جرائــم اإلرهاب وتمويله، التي تنص على 

أن »تعريض الوحــدة الوطنية للخطر، أو 

تعطيل النظام األساســي للحكم أو بعض 

مــواده، أو اإلســاءة إلى ســمعة الدولة 

أو مكانتها من الجرائــم اإلرهابية«. وعبر 

تويتــر عن  مغــردون ســعوديون علــى 

تأييدهــم لحملــة الحكومــة باســتخدام 

هاشتاغ )وسم(: »#كلنا_أمن«.

وقال أحدهم: »    ال مجاملة وال ســكوت 

ســواء لقريب أو صديق في أمن الوطن. 

دافعــو عــن أمنكــم. بدايــات الفوضى 

الحريــة واإلصالح. ال  تكــون بشــعارات 

تصدقوهم«.

الســعودية  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 

الرســمية عن مصدر أمني قوله: »رئاســة 

أمن الدولة تمكنت خالل الفترة الماضية 

من رصد أنشطة اســتخباراتية لمجموعة 

من األشــخاص لصالــح جهــات خارجية 

ضد أمــن المملكة ومصالحهــا ومنهجها 

بهدف  االجتماعــي،  وســلمها  ومقدراتها 

إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية«. 

وقال مصدر ســعودي، إن المشتبه فيهم 

متهمــون بأنشــطة تجســس واالتصــال 

بكيانات خارجية منها جماعة اإلخوان.

شيخ قبائل آل مرة: السلطات القطرية 

مأوى لإلرهاب والتطرف

Ⅶ أوسلو، جنيف - البيان، وكاالت 

طالب المركز العربي األوروبي لحقوق اإلنســان والقانون 

الدولــي وهــو منظمــة دولية مقرهــا مملكــة النرويج، 

الســلطات القطرية بالكشف عن مصير الحجاج القطريين 

العائديــن من األراضي المقدســة في المملكــة العربية 

الســعودية، عقب أداء فريضة الحج لهذا العام، ويطالب 

المركــز بضمان ســالمتهم وعدم تعرضهم إلى شــكل من 

أشــكال العنــف أو اإليذاء، في وقت كشــفت الفيدرالية 

العربية لحقوق اإلنســان، عــن إعدادهــا تقارير مفصلة 

توضح أبعــاد انتهاكات قطر لحقوق اإلنســان والقوانين 

الدولية، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات على هامش 

الدورة الـ36 الحالية لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

المتحدة في مقر المنظمة الدولية في جنيف. 

وتلقــى المركــز العربــي األوروبــي لحقوق اإلنســان 

والقانون الدولي ومقره النرويج عدة تقارير حقوقية تؤكد 

تــورط الســلطات القطرية في احتجاز عــدد من الحجاج 

القطريين العائدين من السعودية عقب دخولهم الحدود 

القطرية بمعرفة األجهزة األمنية القطرية والتحقيق معهم.

وأشــار المركــز في تقرير صحافي نشــر أمــس إلى أن 

األجهــزة األمنية في قطر قامــت بالتحقيق مع عدد من 

الحجاج العائدين واحتجازهم دون ســند قانوني، وخاصة 

من أدلــى منهم بتصريحات إعالمية إلى وســائل اإلعالم 

السعودية، وأشارت مصادر للمركز إلى أن من بين الحجاج 

الموقوفيــن )صالــح المري- جــار الله صالــح- بريك بن 

هادي- حمد عبدالهادي المري.. وآخرين(.

وأكدت أسرة أحد الحجاج القطريين العائدين بأن أحد 

ذويهــم ويدعى حمد المري تــم توقيفه واحتجازه عقب 

عودته إلى األراضي القطرية عبر منفذ سلوى هو وآخرين 

من قبــل األجهزة األمنيــة القطرية، بتهمــة الحج بدون 

إذن من الســلطات القطرية والتصريح إلى وسائل اإلعالم 

الســعودية، والثناء على الخدمات المقدمة للحجاج، كما 

تم إجباره تحت وطأة التعذيب على تسجيل مقطع فيديو 

يســيء إلى السعودية وأنه ما زال قيد االحتجاز في مكان 

غير معلوم ولم يعد إلى منزله حتى تاريخه.

شكوى أممية 
وفي ذات الســياق، قام المركــز العربي األوروبي لحقوق 

اإلنسان والقانون الدولي برفع شكوى أممية ونداء عاجل 

إلى المفوض الســامي لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد 

الحسين من أجل مخاطبة السلطات القطرية للكشف عن 

مصير جميع الحجاج القطريين العائدين والمحتجزين من 

قبل األجهزة األمنية في قطر والعمل على ضمان سالمتهم 

وإطالق سراحهم، وذلك إعماالً بالمواثيق الدولية المعنية 

بحقوق اإلنســان وخاصة ما يتعلق منها في حرية التنقل 

وممارسة الشعائر الدينية.

كما دشــن المركز غرفة عمليات وخطا ساخنا لمتابعة 

واســتقبال شــكاوى الحجاج القطريين أو أســرهم ممن 

تعرضــوا إلى مضايقــات أو انتهاكات بعــد عودتهم من 

األراضي السعودية إلى دولة قطر: )004797843861(. 

نشاط في جنيف 
إلــى ذلك، كشــفت الفيدرالية العربية لحقوق اإلنســان، 

عــن إعدادها تقارير مفصلة توضح أبعــاد انتهاكات قطر 

لحقــوق اإلنســان والقوانيــن الدولية، وتفضــح أكاذيب 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســان القطريــة ضد اإلمارات 

والســعودية والبحرين، وتقّدم أدلــة على مخالفات قطر 

الجسيمة والمبررات القانونية التي تستوجب سحب حق 

استضافتها لكأس العالم عام 2022.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات على هامش 

الدورة الـ36 الحالية لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

المتحدة في مقر المنظمة الدولية في جنيف.

وتشــمل الفعاليــات ندوات عــن اإلرهــاب وحقوق 

اإلنســان في الشــرق األوســط، وانتهاكات قطر لحقوق 

العمال، والمؤتمر األول الــذي تدعمه الفيدرالية للحملة 

العالمية لمناهضة تمويل قطر لإلرهاب.

وأوضح الدكتور أحمد الهاملي مؤسس رئيس الفيدرالية 

العربية لحقوق اإلنسان، أن وفداً من الفيدرالية سيجتمع 

مع المفوض السامي لحقوق اإلنسان رعد بن الحسين أو 

ممثل عنه لشرح موقف الفيدرالية الذي تدعمه الكثير من 

المنظمات والجمعيات الحقوقية.

وأنشئت الفيدرالية العربية لحقوق اإلنسان رسمياً في 

مارس 2016، وتشــمل في عضويتهــا أكثر من 35 منظمة 

وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي.
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أبواق مأجورة تسعى لإلخالل باألمن 

في السعودية

صفقات لتلميع الصورة 

المشّوهة

Ⅶ تونس - البيان 

لجأت الدوحــة إلى المال لتلميع صورتها 

التي شّوهتها بنفسها حينما اختارت درب 

دعــم اإلرهاب والتطرف، حيث كشــفت 

تقاريــر إعالمية أنه في 19 يونيو الماضي 

وقعــت اتفاقاً مــع شــركة »IMS« التي 

تتخذ من واشــنطن مقــراً لها، مع مكتب 

االتصال الحكومي في قطر تقدم بموجبه 

»خدمات البحث واالتصال«.

وينــص االتفاق على أن تقوم الشــركة 

بتقديم خدمات في مجال الوعي الظرفي، 

والتحليالت، واالستشــارة االســتراتيجية، 

والدعــم المباشــر والمشــاركة. وتدفــع 

الحكومة القطرية لهذه الشركة مبلغ 375 

ألــف دوالر شــهرياً لمدة 3 أشــهر يمكن 

تمديدها لمدة 3 أشــهر إضافية، حيث ال 

تشمل هذه األموال تكاليف السفر.

والحقــاً فــي 29 يونيو وقعت شــركة 

 Conover« اتفاقــاً مع مجموعة »IMS«

Gould+« لتقديم »خدمات اتصال دعماً 

لدولة قطر«. وبموجب االتفاق فإن قيمة 

العقد 100 ألف دوالر شهرياً، دون تحديد 

سقف زمني لهذا التعاقد.

وفــي األول مــن يونيــو وقــع مكتب 

االتصــال الحكومــي فــي حكومــة قطر 

 Levick Strategic« اتفاقــاً مــع شــركة

Communications«، التــي تتخــذ من 

واشــنطن مقراً لها، بقيمة 54 ألف دوالر 

شــهرياً في عقد يســتمر حتــى األول من 

ديســمبر المقبل يتم دفعها كل شــهرين 

بواقع 108 آالف دوالر.

وبموجب االتفاق تقوم الشركة بإجراء 

استشعار وتحليل مع التركيز بشكل خاص 

على التأثيــر المحتمل على العالقات بين 

الواليــات المتحــدة وقطر علــى أن يتم 

تقديــم النتائج بشــكل منتظم من خالل 

التقارير، مع التنبيه في الوقت الحقيقي.

وتقــوم الشــركة »بتقديــم توصيــات 

قابلــة للتنفيذ على أســاس نتائج القضايا 

الرئيسة«، و»تطوير خريطة المؤثرين في 

السياســات، وســائل اإلعالم الرئيســية«، 

و»متابعة وتحليل وتقديم توصيات بشأن 

البحوث ذات  نشاطات ومنشورات مراكز 

الصلة«.

كما »ســيقوم كبار المستشارين بزيارة 

قطر بشكل متكرر لضمان وضوح التقارير، 

وفحص البحوث، والتنفيذ الناجح«.

الداخلية 
السعودية تطلب 

التبليغ فورًا عبر 
تطبيق »#كلنا_

أمن« 

تقارير لـ»الفيدرالية 
العربية« والمركز العربي 
األوروبي تدين انتهاكات 

الحمدين

ضغط حقوقي متصاعد ضد 
القمع القطري تعنت قطر يعزز مطالب تجميد عضويتهــــــــا بالجامعة العربية

االنتهاء من جمع آالف الوثائق في ليبيــــــــــــــــا لمحاكمة قطر دوليًا

المتطرف،  الفكر  تتبنى 

عملــت بالقتال جنبــاً إلى 

جنب مع تنظيم أنصار الشــريعة 

اإلرهابي في بنغازي، ومشاركة تنظيم 

أنصــار الشــريعة اإلرهابــي فــي عمليات 

االغتيــاالت، التي طالت شــخصيات سياســية 

وقانونيــة وحقوقيــة وإعالميــة، وضباطاً وجنــوداً في 

الجيش والشرطة في شــرقي البالد«، وأكدت أن »قطر 

تعد في مقدم الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية 

لليبيــا، وتذكي الصــراع والنزاع المســلح فــي البالد، 

من خــالل العمل على دعم فصائل متطرفة مســلحة، 

وأطراف سياسية تنتهج سياسة العنف السياسي«.

جريمة مكتملة
وفــي بيــان آخــر، طلبــت اللجنــة الوطنيــة لحقوق 

اإلنســان بليبيــا، مــن المحكمــة الجنائيــة 

الدولية، محاكمة قطر، والرئيس الفرنســي 

األســبق نيكوال ســاركوزي، المسؤولين عن 

مقتــل العقيد الليبي الراحــل معمر القذافي ونجله 

المعتصم، في جريمة ترقى لجرائم الحرب.

كمــا طالبــت اللجنــة، األمانــة العامــة لألمم 

المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بتشــكيل لجنة 

تحقيق دولية خاصة بجريمة قتل القذافي، وخاصة بعد 

ظهور معلومات وتقارير مؤكدة حول تورط قطر وفرنسا 

في مقتله، حتى ال يعترف خالل محاكمته بأسرار تتعلق 

بقضايا دولية.

وأضافــت اللجنــة، أن هنــاك معلومات تشــير إلى 

تــورط قطر، من خالل األمير الســابق حمد بن خليفة 

آل ثانــي، فــي مقتــل القذافــي، حيث أمر، وبشــكل 

شــخصي، قائد قواته الخاصــة، باإلجهاز على القذافي، 

لحيازته معلومات خطيرة عن دور حكام قطر التخريبي، 

ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة، في النيجر وتشاد 

وأفغانســتان والصومــال، ومحاوالتهم إثــارة الفوضى 

بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن.

وفي سياق متصل، اتهم أحدث تقرير حقوقي جديد، 

أعدته مؤسســة »العدالة أوالً« الليبية، ومقرها الرئيس 

في القاهرة، قطر برعاية اإلرهاب.

وقال التقرير إن المؤسسة تضع كل ما لديها من تقارير 

ومعلومات عن الكيانات واألفراد الليبيين المدرجين في 

قائمتــي الدول العربية، تحــت تصرف الجهات المعنية 

بمكافحــة اإلرهاب، بينما أوضح رئيس المؤسســة التي 

أصدرت التقرير، حسن طاطاناكي: »نطالب دول العالم 

باالنضمــام إلى الدول الداعيــة لمكافحة اإلرهاب، في 

تصنيــف الكيانــات واألفــراد المتورطيــن والمرتبطين 

باإلرهاب، نشــاطاً وتموياًل وتحريضاً«، مبرزاً أن الحرب 

على اإلرهاب ليســت عسكرية وأمنية فقط، وإنما هي 

حروب قانونية، واستخباراتية، واقتصادية، وفكرية.

خاليا إرهابية
وعلــى الصعيد ذاتــه، أعلن المحامي التونســي محّمد 

بّكار، أن منّظمات المجتمــع الليبي كّلفته برفع دعوى 

قضائيــة لــدى المحاكم التونســية، نظــراً لالختصاص 

الوطني للقضاء التونســي، وأيضاً لدى المحاكم الدولية 

ضد قطر، من أجل تهمة القتل والتفجير وارتكاب جرائم 

ضد اإلنســانية. وأضاف بكار أن هذه القضية تأتي على 

خلفية إدخال قطر لشحنة من األسلحة عن طريق ميناء 

جرجيس في أغســطس 2011، وهي موضوع الشكوى 

التــي رفعها مع عدد من المحامين اآلخرين إلى النيابة 

العامــة في المحكمة االبتدائيــة بوالية مدنين )جنوب 

شــرق(، ضد كل من سيكشــف عنه البحث في عملية 

إدخال تلك الشحنة من األسلحة.

Ⅶ الرياض - وكاالت 

أكد شــيخ قبائل آل مرة، طالب بن الهوم بن شريم 

آل مــرة، عدم تفاجئه بســحب الجنســية القطرية 

منــه مع بعض من أفــراد قبيلته، واصفاً ما قامت به 

السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب. 

وقال في تصريح لموقع »العربية.نت«: »السلطات 

القطريــة مأوى لإلرهاب ومموليــه، والموضوع أكبر 

من جنســية، فهو اعتداء كبير على السعودية ودول 

مجلس التعاون«.

وأضاف بن شريم: »كل المعاهدات السابقة التي 

كانت تقــوم عليها العالقات الخليجية والســعودية 

مع قطر، أيام حكم الرجال الذين كانوا يعرفون حق 

المملكة، نقضها أمير قطر، وأصبح يتآمر على جيرانه 

وإخوانه في السعودية والبحرين ودول الخليج«.

الحضن اإليراني
وحذر مــن ارتماء الســلطات القطريــة في الحضن 

اإليراني، وتسليم قطر وأهلها لألعداء المتربصين.

وتابــع بــن شــريم: »ال يمكن أن نوافــق على ما 

يطلب منا من غدر وخيانة بإخوتنا في دول الخليج. 

فنحن نعرف حق السعودية، وما تقوم به من حماية 

ليــس لقطر فقــط، وإنمــا للخليج أجمــع، فال أمن 

للخليج من دون أمن للسعودية«.

وأوضح أن »حالله وماله سيسترده شاءت حكومة 

قطر أو لم تشأ«، مضيفاً أن السلطات القطرية تحاول 

دفع أفراد من آل مرة لإلساءة للسعودية عبر الضغط 

والتضييق عليهم في حياتهم اليومية. 

كمــا أكد أن ســجن الحجاج القطرييــن العائدين 

من الســعودية إلى بالدهم »ســابقة لم تحدث من 

قبــل«، الفتاً إلــى أنه موجود في الســعودية تحت 

حكم خادم الحرمين الشريفين، ويعيش كأحد أفراد 

الشعب السعودي.

ونــوه بن شــريم إلــى أن خيانة الســلطات في 

قطر »دائمة ومعلومة على مر التاريخ«، فالســلطات 

القطرية لم تِف بأي عهد منذ استالمها الحكم، مبيناً 

أن الســلطات في قطر »شــر ابتلي به الخليج وال بد 

من اقتالعه حتى يعم األمن والســالم بين شــعوب 

المنطقة«. 

إلى ذلك، شكر بن شريم الحكومة السعودية على 

مــا قدمته للحجاج القطرييــن، وألهل قطر عامة، ال 

سيما حمايتهم من اإلرهاب وتمويله.

تفاعل المغردين
يذكر أن العديد من المغردين على شبكات التواصل 

تفاعلــوا خالل اليومين الماضيين مع قضية ســحب 

جنســية شــيخ قبيلة آل مرة، واصفين إياها بحركة 

يائســة، من أجل الضغط عليه وعلــى قبيلته داخل 

قطر.

وقال الشيخ خالد بن أحمد وزير خارجية البحرين 

في تغريدات على »تويتر«، حول سحب جنسية شيخ 

آل مرة، إن اســتهداف الشــيخ طالــب هي محاولة 

يائسة لقطع أوصال قطر العربية مع محيطها وامتداد 

قبائلها، وهو من شيوخ العرب، وأهله وجماعته، من 

خيارهم، ومن تطاول عليه وأســاء له واستولى على 

أمواله ال يرقى إلى قدره.

� طالب بن شريم
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أكد لـ»           « أن كرسي أمير قطر سينزع بفتاوى القرضاوي

وسيم يوسف: دماء المسلمين في عنق تميم
Ⅶ أبوظبي - أحمد سعيد

أكد فضيلة الشيخ وسيم يوسف، خطيب 

جامــع الشــيخ زايــد الكبيــر، أن دمــاء 

المســلمين كافة ســتبقى في عنق أمير 

قطر تميم بن حمد، مشــيراً إلى أن قطر 

تعــد المحرك الرئيســي فيمــا جرى من 

ثورات وفي كل قطرة دماء ســفكت في 

الوطن العربي.

وحمــد  تميــم  يهــرب  أن  وتوقــع 

وأعوانهما إلى إيــران أو تركيا ويطلبون 

اللجوء السياسي، فما سعوا إليه من نزع 

والة األمر في األمة العربية عن كراسيهم 

بأيدي شــعوبهم وأبناء عمومتهم وأبناء 

شعبهم وجيرانهم ســيذوقون وبال أمره 

قريباً، وســيدار عليهم وستنزع كراسيهم 

بأيدي شــعبهم وبفتاوى القرضاوي التي 

رّوجها، مشــيراً إلى أن ما نقوله عن قطر 

هو قليل في حق ممارستها اإلرهابية.

وبين أن قناة الجزيرة تنتهج سياســة 

تســمى »الضــد والضد اآلخــر« إن صح 

التعبيــر، وليس الرأي والــرأي اآلخر كما 

تزعــم، والدليل على ذلــك أنها لم تقم 

باســتضافة معارض لحكم قطر، تشرعن 

إعالمها بفتاوى ال أســاس لها من الصحة 

لتضليل الشباب وفق ايديولوجية إعالمية 

تصيــب العاطفــة عند فئات الشــباب، 

اإلرهابية  للجماعات  بانســياقهم  وتدفع 

وإشراكهم في العمليات التفجيرية. 

وفي حديث الشــيخ وســيم يوســف 

مــع »البيان« بــدأ حديثه بقول ســيدنا 

محمــد صلــى الله عليه وســلم: »كلكم 

راع وكلكم مســؤول عن رعيته«، وقوله 

صلى الله عليه وسلم: »َكفى ِبالمْرِء إِْثماً 

أَْن ُيَضِيَّع َمــْن يُقوُت«، فدائماً من يقود 

األمور يتحمل تبعات من هم دونه كونه 

صاحب القرار والمســار.. فكيف إذا كان 

حاكماً فيناط به كل ما يحصل في البالد 

والعباد، كيف أن يكون حاكماً لوطنه ثم 

يتدخل بشــؤون غيره ويسلط قناة تبث 

والنزاع وتحرص دائما  الفتنة والشــقاق 

على إظهار بوادر الفتنة.

فتنة
وقال يوســف: الفتنــة أحيانــاً ليس لها 

عالقــة بالزمــان والمكان بقــدر عالقتها 

بالــكالم، فقــد حــدث في عصــر النبي 

محمد صلى الله عليه وســلم، فتنة في 

قضيــة األوس والخــزرج ولمــا قام أحد 

فقــال لو كان مــن إخواننا مــن األوس 

ضربنا عنقــه وإن كان مــن إخواننا من 

الخزرج أمرتنا ففعلنا، فقام زعيم الخزرج 

فقال إنك لم تســتطع فحمال السيوف 

علــى بعضهــم البعض.. فنزل ســيدنا 

محمد صلى الله عليه وســلم، يغمد 

سيف هذا وهذا، وهذه هي وظيفة 

أي قائــد وأي مســؤول أن يخمــد 

الفتنة، فكيف إذا كنت أنت قائدا 

ومســؤوال وتظهر الفتن، وتســعى 

لوجود الفتن وتؤســس قناة لبث 

بوادر الفتن.

تدعــي  »دائمــاً  وأضــاف: 

الجزيــرة أنها تبث الرأي والرأي 

األخــر ولكننا لم نــَر الرأي اآلخر 

في قطر، فقط نرى سياســة »الضد 

والضــد اآلخــر« إن صــح التعبيــر، فلم 

نَر الــرأي اآلخر عندما ســحبت 6 آالف 

جنســية مواطن قطــري.. لم نــَر الرأي 

اآلخر عندما عرضت قناة الجزيرة أمالك 

حســني مبــارك وتقدير ثروتــه، وتقدير 

ثروة زين العابدين ومعمر القذافي، فلم 

نــر الرأي اآلخر عن تقدير ما يملك تميم 

وأميــر قطر حمد بن تميــم وما يملكان 

من جزر وأرصدة مالية ينفقانها في سفك 

الدماء وإثارة الفتن بين الشعوب«.

الصحف القطرية
األذرع  إلــى  باإلضافــة  »هــذا  وتابــع: 

اإلعالمية القطرية األخرى وهي الصحف 

القطرية التي تمارس أبشــع وأقذر أنواع 

اإلعــالم تجــاه الجيــران، فالنبــي صلى 

اللــه عليه وســلم قال عن امــرأة تصوم 

النهــار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها 

بلســانها »ال خيــر فيهــا، هــي من أهل 

النــار«، وقطر تمــارس األذى بالتســليح 

والتمويــل اإلعالمي وتشــتري 23 ألف 

حساب في وســائل التواصل االجتماعي 

لإلســاءة للجيران فقط، فإذاً هي تعمل 

على القنــوات اإلعالمية »قناة الجزيرة« 

الورقي )الصحف( وتعمل على  واإلعالم 

اإلعــالم اإللكترونــي ووســائل التواصل 

االجتماعي«.

وأضــاف: »مــن ثــم مســألة أخرى، 

الجزيرة دائماً ما تصدر لنا الفتاوى وتظهر 

القرضــاوي علــى أنــه إمام المســلمين 

الشــريعة والحياة..  وأصدرت له برنامج 

ولكننــا لم نر له فتاوى تخص قطر.. فقد 

أفتــى بجواز الخــروج علــى والة األمر، 

وأفتى بجواز الخروج على حسني مبارك 

وأفتى بجواز قتل القذافي وقال دمه في 

عنقي، وأفتى بالنحر والذبح في ســوريا 

بحجة أن الشــعوب ال تريد الفائدة، فلو 

فرضنــا أن هــذه الفتــاوى صحيحة هل 

نســتطيع أن نطبقها داخــل قطر أم إن 

فتاوى القرضاي فقط مستوردة«.

سياسة تناقضية
وأوضــح أن المصيبــة األخــرى أن قطر 

دائماً ما تقول نحــن نرفض التدخل في 

ســيادتها.. ولكنهــا تتدخــل في ســيادة 

األمــة والوطــن العربي، كمــا أن لديها 

سياســة تناقضية رهيبــة فتدعم حماس 

القاعدة  اليهــود، تدعم تنظيــم  وتدعم 

الــذي يقتل األميركان ولديها أكبر قاعدة 

أميركية، تدعم جماعة اإلخوان اإلرهابية 

وتؤويهــم.. وهــذا يؤكــد أن قطر ليس 

لها وجه واحد كمــا يجب أن يدور على 

المصالح والنفع. 

وأضــاف: يقول نبينا محمد صلى الله 

عليه وســلم: »إن الله يزع بالسلطان ما 

ال يزع بالقرآن«، فالسلطان اسمه خليفة 

الله، قال تعالــى: )إِنّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض 

َخِليَفًة(، والخليفة هو الذي يبني ويعمر، 

وقال الله تعالى: )وال تفسدوا في األرض 

بعد إصالحها(، وقطر تســعى لإلفســاد 

والدمار.

وأشار إلى أن قطر تتدخل بشكل سافر 

في شــؤون المملكة العربية السعودية، 

فتســلط قناتها الجزيــرة، حيث بثت 46 

تقريــراً فــي أســبوع واحد يســيء إلى 

الســعودية، وتســليطها لإلســاءة لدولة 

اإلمــارات العربية المتحــدة، وجمهورية 

مصر العربية.

وأشــار إلى أن كل العالم يسعى ألمن 

مصر إذ إنها إن ســقطت ســقط العالم، 

فهي هرم الوطن العربي، ولكن الجزيرة 

تقوم ببث الفتن والشــقاق والنزاع بين 

أبناء مصر، ألنها تريد أن يســقط الوطن 

العربــي، ولهذا ما نقولــه عن قطر قليل 

عما تمارسه.

وأوضح أن تمــــيم ال يملك ســلطة، 

وليس لــه خيــار، وليس له قــدرة على 

الحكــم، فمــن يحكم هــو أبــوه، كما 

نجد العائلــة الحاكمة في قطر تعشــق 

ابن  انقلــب على  االنقالبـــــات، فجّده 

عمــه، وأبــوه انقلب على جــده، وهو 

انقلــب علــى أبيــه، وألنهم مارســوها 

فيريــدون أن تمارس فــي الدول العربية 

األخرى.

وقال الشــيخ وســيم: »أنتم تتدخلون 

فــي شــؤون الــدول العربيــة األخــرى 

وتقولون ســيادتنا وال يتدخل فيها أحد، 

فمــا موقفــــكم مــن الجيــش التركي 

والجيــش الصفوي اإليراني لحماية تميم 

وعرشه«.

Ⅶ العائلة الحاكمة في قطر تعشق 
االنقالبات وتتدخل في سيادة األمة 

والوطن العربي

Ⅶ ما فعلوه في عمومتهم وأبناء شعبهم 
وجيرانهم سيذوقون وبال أمره قريبًا

Ⅶ يجب تحصين الشباب ومواجهة الفتاوى 
واإلعالم اإلرهابي الذي تنتهجه قطر

Ⅶ قناة الجزيرة تنتهج سياسة »الضد 
والضد اآلخر« وتعمل على تضليل األمة

الشــيخ وســيم يوســف:  قــال 

»إيران نفســها لوحــت بتدويل 

الحــج، ولكنها لم تقــم بتقديم 

شكوى رسمية، ولكن قطر قامت 

بتقديم شــكوى رســمية وكأنها 

يــد إيــران التي تطعــن الخليج 

واألمة العربية«. وعن محاوالت 

قطر بــأن تحســن صورتها أمام 

الغرب، قال: »يجب أن تبدأ أواًل 

بتحســين صورتها أمــام العرب، 

فالجــار أعــرف النــاس بجــاره، 

فــإذا تقــدم أحد لخطبــة امرأة 

يســأل عنها أهل الحــي، ونحن 

نقول عنك بــؤرة اإلرهاب، وفي 

النهاية تتركيــن الجيران العرب 

الصــورة  لتحســين  وتذهبيــن 

الغربية وتتركين العرب«.

تدويل الحج

عزمي بشارة مهندس المؤامرة اإلسرائيلية 
القطرية على العرب

Ⅶ  إسطنبول - البيان

تشــير المعلومــات الواردة مــن الدوحة 

قبــل وبعــد األزمة إلــى النفوذ الواســع 

والكبير للمدعو عزمي بشارة الذي يحمل 

الجنســية اإلســرائيلية، وشــغل لسنوات 

عضوية الكنيست اإلسرائيلي، وأقسم في 

ذات يوم على الوالء لدولة إسرائيل حين 

دخل الكنيســت. بل إن العديد ممن لهم 

عالقة بالمؤسســات التــي يديرها عزمي 

بشارة، يؤكدون أن بشــارة ال يحتاج إلى 

موعد للقاء أمير قطر سواء األب أو االبن، 

فهو يعتبــر من »أهل بيــت الحمدين«، 

يدير كل المؤسســات القطرية المتصدرة 

للمشهد السياسي، بدءاً من الجزيرة انتهاًء 

بالمركز العربي لدراسة السياسيات.. مروراً 

بصحيفــة العربي الجديد وقنــاة العربي 

في لندن.

اإلســرائيلي  الجانــب  عــن  وبعيــداً 

الصهيونــي في شــخصية وتكوين عزمي 

بشــار، فالرجل المتلون )بشــارة( ظاهرة 

فريدة في السياســة العربيــة والخليجية 

على وجــه الخصــوص، إذ إن شــخصية 

مــن خارج األوطان وخدمت وعملت في 

الحضن اإلسرائيلي تتولى مناصب رفيعة 

وســلطة قرار مؤثرة في نظام الحمدين. 

والســؤال كيف لدولة خليجية أن تقبل 

مثل هذه الشــخصية أن تتولى التفكير 

والتخطيط للحكم؟، خصوصاً وأن نظام 

الحمدين منح بشارة الجنسية القطرية 

في العــام 2006 حين صنــع تمثيلية 

الخالف مع إسرائيل.

أجندة إسرائيل 
يتخذ بشــارة قطــر بوابة لتنفيــذ أجندة 

إســرائيل خطــوة خطــوة فــي المنطقة 

العربيــة. ولعل الوقــوف عند عالقة قطر 

بالنظام الســوري قبل األزمة وعالقة قطر 

بحزب الله وحماس يطرح تســاؤالً: لماذا 

توجه عزمي بشــارة إلى الدوحة؟ ليتوغل 

أكثر في الدول العربية بشــكل غير مباشر 

عبر صديق إســرائيل، قطر، وبذلك يكون 

مفيــداً فــي الخــارج أكثر مــن كونه في 

الداخل.

تقول شخصية مطلعة على دور عزمي 

بشــارة في الدوحة لـ»البيان« إنه منذ أن 

بدأت أحــداث ما يســمى الربيع العربي 

تنامى الدور الكبير لبشــارة، بحيث أصبح 

شــغله الشــاغل كيف يحرك البراكين في 

العالــم العربــي ويمد هذه الــدول من 

خــالل المال القطري بالســالح فضاًل عن 

إغراقهــم بالمتطرفيــن. وقــد طالت اليد 

القطريــة دول ما يســمى بالربيع العربي 

لتتحالف مع القــوى المتطرفة اإلرهابية، 

مثــل جبهة النصرة في ســوريا وفجر في 

ليبيا، واإلصالحيين في اليمن.

وفلسفته،  بشــارة  اســتراتيجية  كانت 

حيال الربيع العربــي، أن القوى الصاعدة 

فــي المنطقة هــي القــوى الراديكالية، 

وهــذه القوى مــن الســهل توجيهها في 

العربية والسيطرة عليها عبر  المجتمعات 

المال، لتقوم بعمليــة التخريب الممنهج 

العربية، بما يخدم  للدول والمجتمعــات 

مصالح إسرائيل.

تفويض إسرائيلي
وكشفت مسار األحداث في دول »الربيع 

العربــي« أن خطــة بشــارة اإلســرائيلية 

أوغلت تخريباً في ســوريا والعراق، لكنها 

أســقطت فــي مصر وفي تونــس واليمن 

في اآلونة األخيــرة. وتؤكد المصادر التي 

كانــت مطلعة على تحركات بشــارة في 

الدوحــة لـ»البيــان« أن الدوحة فوضت 

عضو الكنيســت بالعمل بشــكل مباشــر 

ووفرت له كل األدوات لزعزعة االســتقرار 

فــي البحرين، وأن بشــارة حــاول تمويل 

العديــد من المنظمات والجمعيات تحت 

مســميات عــدة، لكنه في النهاية فشــل 

في اســتكمال الخطة اإلسرائيلية القطرية 

المشــتركة، وبلغت سمعة قطر الحضيض 

الرعناء على المستوى  نتيجة السياســات 

اإلقليمي.

وقد انكشــف بشارة وخالياه اإلعالمية 

فــي األزمة القطرية األخيرة، إذ بدا تخبط 

تنظيــم الحمدين واضحاً فــي تعامله مع 

األزمــة، وكانت نتيجة سياســته طوال 23 

ســنة الماضية صفر، ذلك أن الدوحة اآلن 

بقيادة الحمدين »صفر عالقات« مع دول 

الجــوار العربي، وهــذا يعنــي أنها دولة 

فاشلة بحسب معايير العالقات الدولية.

جنى نظــام الحمدين خيبات متالحقة 

من العراب الفاشــل الذي أســاء للشعب 

القطري أوالً ثم لدول الخليج العربي ثانياً، 

ذلك أن إســرائيلياً يتقدم مشــهد صناعة 

القرار في الدوحة.

خبراء أردنيون: مماطلة قطر دليل 

على تمسكها بعقلية اإلرهاب

Ⅶ عّمان - ماجدة أبو طير

ال تــزال األزمــة القطرية مع الــدول الداعية 

لمكافحة اإلرهاب تراوح مكانها دون الوصول 

إلــى أي توافق يذكر، ما يجعل العالم يترقب 

المزيد من اإلجراءات والقرارات الحازمة لكبح 

جماح اإلرهاب الذي ال يزال تنظيم الحمدين 

يرفض التخلي عنه.

دول المقاطعــة التي لــم تكن بعيدة عن 

محاوالت المســاس بأمنها مــن قبل اإلرهاب 

القطــري تؤكــد عبــر العديــد من الرســائل 

الواضــــحة، أن على قطر أن تعود للحـــضن 

العربــي والخليجــي، وتتوقف عن مســاعيها 

في خلق إقليم مشــتعل تكون فيه ذات دور 

محوري وصاحبة سلـــطة ووصاية، وهو الدور 

الذي ال يتوافق مع حجمها وإدارتها الحقيقية.

مطالب واضحة
ويؤكــد مراقبون أردنيــون لملف األزمة وفي 

العديــد مــن المناســبات أن مطالــب دول 

المقاطعة واضحة ال تقبل التأويل والرد عليها 

كان يجب أن يكــون قد انتهى وتم طي هذا 

الملف. وفي هذا الســياق، يرى رئيس قســم 

العلوم السياســية في الجامعــة األردنية، د. 

محمد الخريشــة أن قطر تــراوغ في البحث 

عــن حل لألزمــة، لتخرج من عنــق الزجاجة 

وتعود العالقات إلى طبيعتها. فاستمرار األزمة 

ســيؤدي بدون شــك إلــى إلحــاق األذى بها 

وخاصة على وضعها االقتصادي.

من جهته، يرى الخبير العســكري ياســين 

العودات، أن الوصول إلى بر األمان في هذه 

األزمة، يأتي بقيادة الســعودية شروط الحل 

فهــي قادرة علــى ذلك، والتاريخ شــهد على 

مواقفهــا اإليجابيــة في حل األزمــات وإدارة 

الصراعات في العالم مجمله.

تعطيل قطري
ومــن جهته، بين الكاتب الصحافي، جهاد أبو 

بيــدر أن قطــر مدركة تماماً لمــا تفعله، وأن 

إنهاء األزمــة منذ البداية قــد وضعته الدول 

الداعيــة لمكافحة اإلرهاب في ملعبها، ولكن 

السياســة القطرية المرهونة لجهات خارجية 

تعطل المضي نحو إنهاء األزمة.

وأضاف الســعودية مارســت منــذ عقود 

سياســة واضحة فــي محاربــة اإلرهاب، ولن 

تقبــل أن يأتــي اإلرهــاب من قلــب الخليج 

العربي الذي نادى وينادي بمكافحة اإلرهاب. 

وعلى قطــر أن تســتعيد قرارها السياســي، 

وتمتلك الجرأة لعالج ما أوقعت نفسها به.

ويردف أبو بيــدر قائاًل إن األزمة يجب أن 

تنتهــي، وإن تعميقهــا والســماح بمزيد من 

الشــرخ العربي والتدخالت اإليرانية ســيضع 

الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب أمام خيارات 

ســيتم تنفيذها بحرفيــة وتنهــي األزمة بما 

يتناســب ومطالبهــا، أمــا عن الســيادة التي 

تتحدث عنها قطر وتضعهــا عائقاً أمام تنفيذ 

المطالــب باعتبار أنها اعتــداء عليها هو األمر 

الذي يجب أن تمارسه مع إيران وتركيا.

السياسة القطرية 
المرهونة لجهات 

خارجية تعطل 
المضي نحو إنهاء 

األزمة

كانت بداية عزمي بشــارة، شــيوعياً ففي عام ١97٤ انتخب رئيًسا لمجلس 

الطالب في مدرســته، وبعد التحاقه في جامعة حيفا ثم الجامعة العبرية 

شــارك في قيادة الحركة الطالبية الفلســطينية في الجامعات اإلسرائيلية 

لســنوات عدة حتى مغادرته إلى ألمانيا لدراســة الفلســفة عام ١98٠ في 

جامعة هومبولت في برلين. وهنا تؤكد مصادر فلســطينية، أن بشارة كان 

في تلك الفترة على عالقة وطيدة بالموساد اإلسرائيلي والشاباك من أجل 

توسيع عالقاتها بالقاعدة الفلسطينية، مؤكدة أنه ساهم في تسليم العديد 

من الشخصيات الفلسطينية لسلطات االحتالل.

بدايات مريبة
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وسط ضغوط بيع محلية أجنبية

خسائر األسهم تتفاقم إلى 74 مليارًا
Ⅶ دبي - رامي سميح

تكبــدت البورصــة القطرية خســائر فادحة 

وصلت إلــى 74 مليار ريــال، منذ أن قررت 

عــدة دول عربية في 5 يونيو الماضي، قطع 

عالقتها مع الدوحة بسبب سياساتها الداعمة 

لإلرهاب.

وجــاءت الخســائر تحت وطــأة ضغوط 

بيع مكثفــة من قبل المؤسســات األجنبية 

على األســهم، مــع تزايد المخــاوف وعدم 

اليقين بشأن مســتقبل األوضاع االقتصادية 

فــي البــالد، خصوصــاً مــع توالــي خفض 

التصنيف االئتمانــي للدوحة، ووضعها على 

قائمــة المراقبة الســلبية بنظرة مســتقبلية 

غير مستقرة.

وفــى جلســة أمــس، خســر رأس المال 

السوقي لألسهم قرابة 2.5 مليار ريال، ليهوي 

مــن 460.7 مليار ريال إلى نحو 458.3 مليار 

ريال، وذلك في مقابل نحو 532.5 مليار ريال 

قبل المقاطعة. وهبط المؤشر العام القطري 

بنســبة 0.52% أو ما يعادل 8427.77 نقطة 

مواصاًل تراجعه للجلسة الثامنة على التوالي، 

ليغلق عند 8427.77 نقطة مســجاًل مستوى 

هو األدنى في 4 سنوات ونصف السنة منذ 

أبريل 2013. وتظهر بيانات البورصة القطرية، 

تكثيف المؤسســات األجنبية مبيعاتها على 

األســهم القطرية لتتجاوز 55.5 مليون ريال، 

بينمــا بلغت مبيعات األفــراد األجانب نحو 

13.4 مليون ريال. كذلك اتجهت المؤسسات 

القطريــة نحو البيع بعــد تحقيقها مبيعات 

بنحــو 48 مليون ريال وذلــك للمرة األولى 

منذ عدة جلسات عمدت خاللها على الشراء 

بقوة لدعم الســوق وتقليل وتيرة الخســائر 

المتزايدة. وامتدت الخســائر إلى المؤشرات 

القطاعية، مع انخفاض مؤشر أسهم التأمين 

بنســبة 0.96% ومؤشر أسهم الصناعة بنسبة 

0.88% ومؤشر أسهم العقارات بنسبة %0.66، 

كما هبط مؤشــر أســهم البنوك والخدمات 

المالية بنحو 0.48% ومؤشر أسهم الخدمات 

والسلع االستهالكية بنسبة %0.33. 

ومــن بيــن 41 ســهماً جــري التــداول 

عليهم، انخفضت أسعار 20 سهماً وتصدرها 

»زاد القابضــة« بانخفاض قــدره 3.26% ثم 

»اإلسالمية القطرية للتأمين« بنسبة %3.11، 

التحويلية«  للصناعــات  »القطرية  يتبعهمــا 

بنســبة 2.14% و»مصــرف قطر اإلســالمي« 

بنسبة 2.01% و»قطر للتأمين« بنسبة %1.59.

»الكهربــاء  أســهم شــركات  وانحــدرت 

والماء« و»أعمال« و»المجموعة اإلســالمية 

القابضــة« و»الخليــج الدوليــة للخدمات« 

و»أوريــدو« و»مجموعة اســتثمار القابضة« 

إلى أدنى مســتوياتها منذ عدة ســنوات أو 

منذ اإلدراج.

Ⅶ رأس المال السوقي خسر قرابة 2.5 مليار ريال أمس   |   أرشيفية

موديز: الحكومة تضخ 38.5 مليار دوالر في شهرين لدعم االقتصاد المتهاوي

ربـع النـاتج اإلجمـالي القطـري يتبخر
Ⅶ دبي - أشرف رفيق، وكاالت

في محاوالت بائســة لدعم االقتصاد المتهاوي، ضخت 

الحكومة القطرية خالل الشهرين الماضيين، نحو 38.5 

مليــار دوالر، أي مــا يعادل 23 % مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي للدولــة، أو الربع تقريباً، للتخفيف من حدة 

الخســائر المتراكمة التي لحقــت بمختلف القطاعات 

االقتصاديــة، ولكــن من دون جدوى، وذلك بحســب 

ما ورد في تقريــر لوكالة موديز للتصنيفات االئتمانية، 

نشر أمس. 

وأكدت الوكالة أن هذه المبالغ الضخمة استخدمت 

لدعــم االقتصــاد فــي الشــهرين األولين، عقــب قرار 

اإلمارات والســعودية والبحرين ومصر، قطع العالقات 

مــع الدوحة في يونيو الماضي، بســبب دعم األخيرة 

لإلرهــاب، وإصرارهــا على عنــاد محيطهــا الخليجي 

والعربــي، والتغريد خارج الســرب. وقالــت »موديز« 

في تقريرهــا، إن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية 

واجتماعيــة كبيرة، في أعقاب قرار المقاطعة، موضحة 

أن مــا تواجهــه قطر، أثــر بحدة كبيرة فــي قطاعات 

مثل التجارة والســياحة والمصارف.وذكرت الوكالة أن 

المقاطعة ســيكون له تأثير ســلبي شديد ومستمر في 

االقتصاد القطــري. وأضافت الوكالة العالمية، أنه بعد 

مرور أكثر من 3 أشــهر على بدء األزمة، تواجه الدوحة 

تحديــات اقتصادية ومالية واجتماعيــة كبيرة، ناجمة 

عن القيود المفروضة من دول المقاطعة على الســفر 

والتجارة، وســوف يعتمد االئتمان القطري بشكل كبير 

على مدى تطور األزمة. وبلغت تدفقات رؤوس األموال 

األجنبية، من المصــارف القطرية خارج البالد نحو 30 

مليار دوالر في يونيــو ويوليو الماضيين، أي نحو 500 

مليون دوالر يومياً، بينما تتوقع الوكالة أن ترتفع نسبة 

هروب تلك األموال إلى الخارج. 

زيادة التكلفة
وتدخل المصــرف المركزي القطــري لدعم المصارف 

المحلية، بعد أن أحجمت البنوك الخليجية عن تجديد 

ودائعها في البنوك القطرية.

وقــدرت موديــز حجــم مــا اســتخدمته الحكومة 

القطريــة، لدعم االقتصاد خالل الشــهرين األولين من 

المقاطعــة، بنحو 38.5 مليــار دوالر، أي ما يعادل 23 

% من إجمالي الناتج المحلي. وكان هناك تأثير ســلبي 

لألزمة في مشــاعر المســتثمرين، ما رفــع من تكلفة 

التمويــل القطري، وأدى إلى مزيد من هروب األموال، 

وال تتوقع موديز أن تستطيع قطر أن تجمع تموياًل من 

سوق المال العالمية في العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات األكثر تأثراً في قطر، 

في الوقت الحالي، هي التجارة والســياحة والمصارف، 

بينما ســيتأثر الوضــع االئتماني واالقتــراض في قطر 

بشــكل كبير مع تطــور األزمة، أو إذا اســتغرقت وقتاً 

أطول.

وقال ستيفين ديك نائب رئيس موديز المشارك في 

كتابــة التقرير إذا تفاقمت األزمة، ســوف يكون التأثير 

األسوأ في االئتمان القطري.

وتأثــر االقتصــاد القطــري تأثــراً بالغاً منــذ بداية 

المقاطعــة التي تعرضت لها قطــر منذ يونيو، قبل أن 

تنفذ الدوحة مجموعة من اإلجراءات والتدابير، بهدف 

التقليل من أثر المقاطعة االقتصادي فيها.

وقالــت موديز إن اســتمرار المقاطعة ســيكون له 

تأثير بالغ الســوء في التصنيف الســيادي لقطر، وبقية 

تصنيفاتها االئتمانية.

وأضافــت الوكالــة أن هذه األزمة ال ســابق لها في 

تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث تأثيرها 

فــي اقتصــاد إحدى الــدول األعضاء، وهــي قطر في 

هــذه الحالــة. وكان أثر تلك المقاطعــة في قطر اآلن 

شــديداً من حيث تأثر قطاعات اقتصادية عديدة، ال 

سيما التجارة والسياحة والسفر والبنوك وسوق 

العقارات والبنــاء. وتأثرت البنوك القطرية 

بشــدة منــذ بدايــة المقاطعة حتى 

التأثير  اآلن، وال يزال هــذا 

هروب  بسبب  مســتمراً، 

الودائــع غيــر المحلية، 

التي بلغت أكثر من 30 

مليــار دوالر في يونيو 

ويوليو.

وقطــر هي األكثر 

تضــرراً مــن تصاعد 

حدة التوترات السياســية في 

للمقاطعــة  المنطقــة، نظــراً 

المفروضة عليهــا. وتوقعت الوكالــة العالمية، ارتفاع 

الدين الخارجي، مع لجوء الدوحة إلى إصدار السندات 

الســيادية. وهنــاك عوامل تســاعد في تفاقــم األزمة 

االقتصاديــة والماليــة واالئتمانية لقطــر، مثل ارتفاع 

سعر الفائدة األميركي، ما يمثل ضغوطاً على االقتصاد 

القطري.

وبحسب التقرير، فإن التدهور في الوضع االقتصادي 

والمالــي القطــري، وتضــاؤل قدرتها على اســتيعاب 

الصدمات المالية، يجعلها عرضة إلعادة تقييم وضعها 

االئتماني، وبالتالي، تخفيض تصنيفها الســيادي، فضاًل 

عــن تخــوف المســتثمرين األجانب مــن المخاطرة 

باالســتثمار فيها. والتعرض المباشــر للبنــوك القطرية 

للودائــع غير المحلية، وســحب الودائع الخليجية من 

البنوك، يجعل قدرتها على التكيف مع هذا الوضع أمر 

صعــب. وال تعتقد وكالة موديــز أن األزمة تقترب من 

نهايتها، ألن الخالفات عميقة، وسوف يؤثر هذا الوضع 

بالتأكيد في القــدرة االئتمانيــة واالقتصادية والمالية 

لقطر.وكانــت الوكالــة العالميــة قد خفضــت نظرتها 

المستقبلية لقطر، من مستقرة إلى »سلبية« في وقت 

سابق. وقالت الوكالة العالمية إن السبب الرئيس وراء 

تغيير النظرة المســتقبلية إلى ســلبية، هــو المخاطر 

االقتصادية والمالية الناشــئة عن النزاع المســتمر بين 

قطــر ومجموعة من الدول، بما فــي ذلك جيرانها من 

دول مجلــس التعاون الخليجي، الســعودية واإلمارات 

والبحريــن. وأعربت موديز عن اعتقادها بأن احتمالية 

اســتمرار حالة من عدم اليقين لفترة طويلة تمتد إلى 

عام 2018 قــد ازدادت، ومن غير المحتمل حل النزاع 

بســرعة خالل األشهر القليلة القادمة، ما يحمل مخاطر 

تأثر أسس االئتمان السيادي في قطر سلبياً.

وأشــار تقرير الوكالــة إلى أنهــا ال تتوقع أن تجمع 

قطر تموياًل في أسواق رأس المال العالمية هذا العام، 

مضيفة »وهذا من شــأنه أن يعــرض قطر الرتفاع في 

تكاليف التمويل خالل الوقت الحاضر«.

ومنذ قــرار الدول األربع، قامــت بنوك من دول 

عربيــة أخرى بســحب ودائع وقروض مــن البنوك 

القطريــة، مــا زاد تكاليف تمويلهــا، حيث أظهرت 

بيانــات مصرف قطــر المركزي أن ودائــع العمالء 

األجانب في البنوك القطرية، تقلصت إلى 43.2 مليار 

دوالر فــي يوليو من 170.6 مليــار دوالر في يونيو.

وعدلت وكالة موديز، إنفستورز سيرفيس، للتصنيف 

االئتماني الشــهر الماضي نظرتها 

المصرفي  للنظام  المستقبلية 

القطري، إلى ســلبية من 

وعــزت  مســتقرة، 

ذلك إلى ضعف 

أوضاع 

التشغيل، واستمرار الضغوط التمويلية.

ثقة مهتزة
وكانــت الثقة المهتزة أصــاًل باالقتصاد القطري، تلقت 

صفعة جديدة، عندما خفضت وكالة »فيتش« العالمية 

للتصنيفات الدولية في وقت سابق، تصنيفها السيادي 

للدوحــة وديونها، وأعربــت الوكالة عن القلق، من أن 

المقاطعة االقتصاديــة ضد الدوحة من جانب كل من 

السعودية واإلمارات والبحرين ومصر.

وبدورهــا، قالــت وكالــة »فوكــس«، إن تخفيض 

التصنيــف هو أحدث إشــارات القلق من مؤسســات 

التصنيف العالمية من أن األزمة قد أثقلت على اقتصاد 

قطــر وأصابته فــي مقتل، موضحًة أن الوضع مرشــح 

لمواصلة التدهور خالل الفترة المقبلة.

ووضعــت وكالة ســتاندرد أند بورز شــركة »اريدو« 

القطريــة لالتصــاالت على قائمــة المراقبة الســلبية، 

ما يعنــي احتمــاالت تخفيض تصنيفهــا ضمن موجة 

من التخفيضــات طالت العديد مــن البنوك وكبريات 

الشركات والمؤسسات القطرية.

وتمضــي الدوحــة بقوة نحــو هاوية ركــود عميق 

وموجة من الشلل في القطاعات والمشاريع اإلنشائية 

والعقارية، بما يقوض قدرتها على اســتضافة مونديال 

كأس العالــم 2022، وينذر بموجات جديدة من نزوح 

المســتثمرين واألمــوال، ويفتح الطريق مجــدداً أمام 

تخفيضــات جديدة فــي التصنيفــات االئتمانية للبالد 

ولكبريات البنوك والمؤسسات والشركات القطرية.

وأعربت وكاالت »فيتش« و»موديز« و»ستاندرد أند 

بورز«، عن قلقها من أن أزمة قطر سوف تشكل ضغطاً 

رهيبــاً على اقتصاد الدوحة، مشــيرًة إلى أن التخفيض 

في التصنيف االئتماني للدوحة، من شــأنه رفع تكلفة 

اقتراضها من ناحية، ويجبرها على تخفيض اإلنفاق من 

ناحية أخرى، وفق توقعات تومسون رويترز.

تدهور المصداقية
ويعنــي تخفيــض »موديــز« لتصنيف قطر الســيادي 

وديونها، تدهــور مصداقية قدرة الدوحة على ســداد 

التزاماتها الدولية، ورفع التكلفة في التمويل واالقتراض 

على قطر منذ يونيــو الماضي، عندما بدأت المقاطعة 

االقتصادية واللوجستية.

وأعلنت »ســتاندرد أند بورز« في وقت ســابق، أن 

اســتمرار المقاطعة سوف يؤدي إلى بطء ملحوظ في 

النمو االقتصادي القطــري، ويجعل تصنيفها المخفض 

الجديد تحت طائلة المراقبة، من أجل مزيد من 

التخفيض وتدهور التوقعات المســتقبلية 

لها.

وتوقعــت وكالــة »فيتــش«، إقــدام حكومة قطر 

علــى تخفيض اإلنفاق الرأســمالي على المشــروعات 

االقتصادية والبنية التحتية، مع تفاقم الضرر الذي لحق 

باقتصــاد البــالد، جراء مقاطعة الــدول الرافضة لدعم 

اإلرهاب للدوحة.

وأكــد خبــراء أن قيام الحكومــة القطرية بتخفيض 

اإلنفاق الرأســمالي، يضر بحركة المشــاريع، ويعصف 

بأوضاع العمالة، ويرفع وتيرة تســريحها في القطاعات 

المختلفــة، موضحيــن أن تواصل تخفيــض التصنيف 

االئتماني لقطر، يضع اقتصاد الدوحة أمام مخاطر جمة 

في المســتقبل، ويفاقم من مخاطر أســواقها بالنسبة 

للمستثمرين.

خفض اإلنفاق
وذكرت »فيتش«: وضعت الحكومة تصورات لمزيد من 

التخفيضــات في اإلنفاق الرأســمالي، في حال هبوط 

أســعار النفط مجــدداً، أو إذا تزايــدت الضغوط جراء 

المقاطعة.وقال عدد مــن المحللين واالقتصاديين، إن 

تخفيض التصنيف االئتماني لقطر بســبب عدم وجود 

األمان االســتثماري والتقلبات التــي تحدث فيها اآلن 

على المستويين المحلي والدولي، يضع اقتصادها أمام 

مخاطر جمة مستقباًل، تتسبب في إحجام المستثمرين 

عن دخول السوق القطرية.

تضرر السياحة
وقالــت الوكالــة إن العقوبات تضر قطاعي الســياحة 

والنقــل فــي قطر على وجــه الخصــوص، وقدرت أن 

الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو عشرة في المئة 

إضافية من ركابها.

وكانت الســياحة الخليجية، وخاصــة من اإلمارات 

والســعودية تشــكل نحو 50 % من إجمالي التدفقات 

الســياحية على قطر، حيث تأثــرت الفنادق وقطاعات 

الضيافة والتجزئة القطرية بشدة من المقاطعة العربية، 

وباتت الفنادق شــبه خاوية من النزالء، فيما تراجعت 

إيراداتها بشــدة، وبدأ العديد منها إجبار العاملين على 

إجــازات مفتوحة غير مدفوعة لحين تحســن األوضاع 

وحــل األزمة. وأضافت فيتش، أنه إذا اســتمر التعنت 

القطــري لفترة طويلة، فإنه قــد يقوض آفاق كثير من 

استثمارات القطاع الخاص في قطر.

وسيطرت حالة من الحذر بين المستثمرين العالميين 

بالنســبة لالكتتاب في الديون القطرية، حيث تزايدت 

المخاوف بين المســتثمرين والمؤسسات المالية نحو 

السيادية  قطر  سندات 

فــي  المطروحــة 

غموض  بعد  الخارج، 

اقتصادهــا،  مســتقبل 

تصنيفاتها  وتراجــع 

السيادية.

الدوحة تغازل واشنطن باستثمارات 

في البنية التحتية

Ⅶ دبي - البيان، رويترز

في محاولة مفضوحة لشــراء والءات دوائر 

أميركية في ظل تهاوي سمعتها لدى الرأي 

العام، أعلنت قطر أنها ســتخصص مستقباًل 

نصف اســتثمارات صندوقها الســيادي في 

البنية التحتية بالواليات المتحدة.

ونقلت »رويترز« عن عبد الله بن محمد 

بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز 

قطر لالســتثمار، صندوق الثروة الســيادية 

للبالد، أمــس، أن الجهاز ضخ ما يزيد على 

التي خصصها للواليات  نصف االستثمارات 

المتحــدة منــذ 2015، وقدرهــا 45 مليار 

دوالر، وأن معظــم اســتثماراته هنــاك في 

المستقبل ستوجه إلى البنية التحتية.

وقــال، فــي كلمــة ألقاها فــي جامعة 

كارنيجي ميلون قطر: »بالعودة إلى 2015، 

تعهــدت باســتثمار 45 مليــار دوالر فــي 

الســنوات الخمس المقبلة. واآلن، أستطيع 

القول إننا قمنا بضخ ما يزيد على %50«.

وأبلــغ الصحفييــن فــي وقــت الحــق 

بــأن غالبية األمــوال المتبقيــة المخصصة 

للواليات المتحدة ســيجري استثمارها في 

البنية التحتية.

ضغوط
ويأتــي اهتمام قطــر بالبنيــة التحتية مع 

الرئيــس األميركي دونالــد ترامب  تعهــد 

بتســريع الموافقات على الطرق الســريعة 

ومشــروعات أخــرى، فــي إطــار مقترحه 

بإنفــاق تريليون دوالر علــى إصالح البنية 

التحتية القديمة في البالد.

وزعم آل ثاني أن جهاز قطر لالستثمار لم 

يتخارج من أي بنوك. ويحوز الجهاز حصصاً 

فــي كريدي ســويس وباركليــز وفي بنوك 

قطرية كبيرة.

ويواجــه اقتصــاد قطــر ضغوطــاً منــذ 

الخامس من يونيو الماضي، حينما قطعت 

السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

والبحريــن ومصــر العالقات الدبلوماســية 

وخطــوط النقل مع الدوحــة متهمة إياها 

بدعم اإلرهاب.

نزوح 30 مليار دوالر 
في يونيو ويوليو بواقع 

500 مليون يوميًا

توقعات بارتفاع الدين 
الخارجي مع االضطرار 

إلصدار سندات سيادية

تراجع حاد للتجارة 
والسياحة والمصارف 

ومصير السيولة 
مرهون بتطور األزمة

استمرار المقاطعة 
يهوي بالتصنيف 

السيادي إلى مستويات 
غير مسبوقة

تعهد قطري 
باستثمار 45 مليار 
دوالر في 5 سنوات

يتوقع كبير المديرين لتصنيف البنوك في وكالة التصنيف االئتماني العالمية ستاندرد آند بورز، محمد 

داماك، تباطؤ نشــاط قطر في إصدارات الدين بالســوق العالمية، نتيجة تبني المستثمرين األجانب 

نهجاً حذراً في التعامل مع تلك اإلصدارات لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبل قطر في ظل المقاطعة 

الحاليــة لدعمهــا اإلرهاب. وقال محمد داماك عقب تقرير ســتاندرد آند بورز، الذي خفض التصنيف 

االئتماني لدولة قطر عند  -AA ، إن هذا التباطؤ المرتقب في إصدارات سندات الدين القطرية، يأتي 

بعد توسعها القوي في طرح حزمة من أدوات الدين، ومنها الصكوك التي بلغت قيمة إصداراتها 5.5 

مليارات دوالر في النصف األول من العام الجاري، مقابل 5٠٠ مليون دوالر فقط في الفترة المماثلة 

ضــاف القطاع المصرفي القطــري، تضرر ككل جراء المقاطعــة العربية لقطر، متوقعاً 
َ
مــن ٢٠١٦. وأ

تراجع ربحية المصارف، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.

تباطؤ
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