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قال معال��ي الدكتور أنور قرق��اش، وزير الدولة 

للشؤون الخارجية، في مقابلة مع محطة »سي 

إن إن« األميركي��ة، إن س��بب األزم��ة الحالي��ة 

الناش��بة بين قط��ر ودول المنطق��ة ناجم عن 

المنطقة  تراكم��ات س��لوكيات الدوح��ة ف��ي 

وخاص��ة في اآلونة األخي��رة، حيث ركزت على 

الدعم اللوجس��تي والمالي الهائ��ل للجماعات 

المتطرف��ة ولبع��ض المنظم��ات اإلرهابية مثل 

»جبهة النصرة«، إضاف��ة إلى بعض المنظمات 

ف��ي ليبيا وفي مناطق أخرى مثل ش��به جزيرة 

سيناء، وهذا في الواقع جوهر المسألة.

شبكة ضخمة
ورداً على س��ؤال آخر من المحطة األميركية 

عم��ا إذا كان��ت هن��اك أدل��ة على دع��م قطر 

للمنظمات اإلرهابية وإيران برغم نفي الدوحة 

لذلك، قال معالي��ه إن هناك الكثير من األدلة، 

حيث بَنت الدوحة شبكة ضخمة في المنطقة، 

ومثال بس��يط على ذلك الفديات الضخمة التي 

دفعتها لبعض المنظمات اإلرهابية في س��وريا 

والعراق، وهي من األدلة الواضحة التي نراها.

وبش��أن العقوب��ات التي فرض��ت على قطر 

وم��اذا يأملون م��ن أمير قطر تمي��م بن حمد، 

أع��رب معاليه ع��ن اعتقاده بأن هن��اك أمرين 

يجب أن تنجزهما الدوحة لحل هذا اإلش��كال، 

أولهم��ا أنه توج��د بعض الدول مث��ل المملكة 

العربية الس��عودية ودولة اإلم��ارات والبحرين 

ومص��ر ودول أخرى طفح به��ا الكيل من هذه 

االزدواجي��ة من جانب قطر التي نرى أنها تدمر 

المنطقة، وترس��ل رسالة قوية بأنه حان الوقت 

للعق��ول الحكيم��ة هن��اك أن تتدخ��ل إلعادة 

صياغة نهج قطر في السياسة الخارجية.

وبشأن مس��اعي الكويت للتوسط والتوصل 

إل��ى هدن��ة وتهدئة األم��ور على ض��وء اتخاذ 

بع��ض اإلجراءات تجاه الطيران القطري وإقفال 

مكاتبها في الس��عودية وإج��راءات أخرى، قال 

معالي��ه إنه جرى إبرام اتفاقي��ة في عام 2014 

وقعه��ا أمير قطر، تعهد فيها بالتقيد ببنود هذه 

االتفاقية، لكنه ل��م يتقيد بها، ومن الواضح أن 

هناك افتقاراً للثقة من الجانب القطري.

نجاح كبير
وعما إذا كانت زي��ارة الرئيس األميركي دونالد 

ترام��ب للمنطقة دفعت قطر إلى اتخاذ موقف 

متشدد، قال معاليه إنه يعتقد أن المؤتمر الذي 

عقد ف��ي الرياض أحرز نجاحاً كبيراً في معالجة 

اإلرهاب والتطرف بصورة صريحة، واألمر المهم 

ه��و أن قطر تنس��ف اإلجم��اع الذي تش��كل 

ف��ي الري��اض، لذلك نريد أن نضم��ن أن يكون 

هناك اختالف واضح بين إدارة سياس��ة خارجية 

مستقلة وبين سياسة خارجية مقوضة للجهود، 

وهذا شيء يجب أن يكون واضحاً للعيان. 

وفيم��ا إذا كان��ت قطر س��تبقى في مجلس 

التع��اون الخليجي بعد موقفه��ا الحالي، أعرب 

معاليه عن أمله ف��ي بقائها في المجلس الذي 

يعتب��ر مجموعة إقليمية ناجحة جداً، وكل هذا 

يعتمد على الكيفية التي ستعالج بها قطر هذه 

المس��ألة، لكنها تنكر وجود مش��كلة، وتحاول 

التعامل مع األزمة من خالل منصاتها اإلعالمية 

المتعددة، وتغيير مجرى المش��كلة بدالً من أن 

تعالجها مباشرة، ويجب أن تعترف أن سياستها 

الس��ابقة تثير مشكلة، ويتعين أن أذكر في هذا 

الص��دد أن أمير قطر تميم بن حمد قال بصورة 

واضح��ة، في اتفاقي��ة 2014، إن ما حدث قبل 

أن يتس��لم زمام الحكم ليس مسؤوالً عنه، وإنه 

مسؤول عن سجل قطر بعد تسلمه زمام الحكم. 

وأنا أفت��رض أنه لم يتقيد بكالم��ه، وأن هناك 

حاجة إل��ى التغيير، ألن ه��ذا الموقف يقّوض 

األم��ن اإلقليمي، وجهودنا في مواجهة التطرف 

واإلرهاب.

محاوالت مطولة
إلى ذل��ك، أعرب��ت وزارة الخارجي��ة والتعاون 

الدول��ي ع��ن أن إجراءات قط��ع العالقات مع 

قطر لم تكن متس��رعة م��ن دون مبرر، بل بعد 

محاوالت مطولة لتقويم السلوك القطري.

استنكار إسالمي 
في غضون ذلك، دعا مجلس حكماء المسلمين 

النظ��ام القطري إلى الحرص على وحدة الصف 

العربي ومراجع��ة مواقفه وااللت��زام بتعهداته 

التي قطعها على نفس��ه س��ابقاً من وقف دعم 

المتطرفة، وعدم  اإلرهاب وإي��واء الجماع��ات 

التدخ��ل في ش��ؤون الدول األخ��رى بما يمس 

الج��وار واحترام  اس��تقرارها وااللتزام بحس��ن 

سيادة الدول األخرى واستقاللها.

وذكر مجل��س حكماء المس��لمين في بيان 

أن المجلس يتابع برئاس��ة شيخ األزهر الشريف 

أ.د أحمد الطيب، باهتمام بالغ التطورات التي 

تش��هدها الس��احة العربية خالل األيام األخيرة 

بش��أن الموقف القطري المؤس��ف الذي فاجأ 

الجميع بما يبعث على الحزن واألسى واأللم من 

بني جلدتنا وأبناء عمومتنا، مؤكدا إدانة مجلس 

حكماء المسلمين لمواقف النظام القطري التي 

تق��ف وراء دعم الجماع��ات اإلرهابية وتمولها 

وتم��ارس التحري��ض اإلعالمي الذي انعكس��ت 

آث��اره المرة على أم��ن المنطقة واس��تقرارها. 

وح��ذر المجلس النظ��ام القطري م��ن خطورة 

التم��ادي في التغري��د خارج الس��رب وانتهاج 

سياسة دعم اإلرهاب وجماعات التطرف، وفتح 

بالمنطقة والمساس  التحرش  الباب لسياس��ات 

بأمنها. وناش��د المجل��س ضمائر المس��ؤولين 

القطريين استشعار مسؤوليتهم أمام الله وأمام 

شعوبهم ومحاسبة التاريخ.

تأييد ودعم 
وأكد األزهر الش��ريف تأيي��ده الموقف العربي 

المش��ترك في قرار مقاطعة األنظمة التي تدعم 

اإلره��اب وت��أوي كيان��ات العن��ف وجماعات 

التطرف وتتدخل بشكل سافر في شؤون الدول 

المجاورة واس��تقرارها وأمن ش��عوبها، مش��يرا 

إلى متابعته عن كثب التطورات التي ش��هدتها 

الساحة العربية خالل األيام األخيرة.

ونقلت وكالة أنباء الش��رق األوس��ط »أ ش 

أ« ع��ن األزهر في بيان دعم��ه اإلجراءات كافة 

التي اتخذها القادة العرب لضمان وحدة األمة 

العربية والتصدي بكل ح��زم وقوة لمخططات 

ضرب استقرارها والعبث بأمن أوطانها.

 وأع��رب عن تطلع��ه إل��ى مضاعفة جهود 

األم��ة العربية لوقف المحاوالت المغرضة التي 

تمارسها األنظمة الشاردة بما يشكل خطرا على 

أمن اإلقليم العربي واس��تقراره.. آماًل أن تفيق 

هذه األنظمة من غفلتها وأن تعود إلى رشدها 

وإلى أهلها وبيتها.

وف��ي الس��ياق ذات��ه، أعلن مجل��س علماء 

باكس��تان يعرب ع��ن اس��تنكاره إزاء دعم قطر 

للمتمردي��ن الحوثيين وتواطئه��ا مع إيران ضد 

المملكة العربية السعودية.

موريتانيا
وفي اس��تمرار للعزلة التي تعانيها قطر، قررت 

موريتاني��ا قط��ع عالقاته��ا الدبلوماس��ية مع 

قط��ر، فيما خّف��ض األردن مس��توى التمثيل 

الدبلوماس��ي لقط��ر مع إغ��الق مكتب قناة 

»الجزي��رة« القطري��ة ف��ي العاصم��ة عّمان، 

بينم��ا ألغ��ت الخط��وط الجوي��ة المغربي��ة 

رحالت عب��ر الدوح��ة. وقال بيان ص��ادر عن 

الخارجية الموريتانية »إن الجمهورية اإلسالمية 

الموريتاني��ة تؤكد في كل المناس��بات التزامها 

الق��وي بالدفاع ع��ن المصالح العربي��ة العليا، 

وتمس��كها الثابت بمبدأ احترام س��يادة الدول، 

وعدم التدخل في ش��ؤونها، وس��عيها الدؤوب 

لتوطي��د األمن واالس��تقرار في وطنن��ا العربي 

والعالم«.

 األردن
م��ن جانبه، ق��رر األردن تخفيض مس��توى 

التمثيل الدبلوماس��ي، وإغالق مكتب قناة 

»الجزي��رة« القطرية ف��ي العاصمة عّمان. 

وقال محمد المومني، وزير اإلعالم والناطق 

الرسمي باسم الحكومة، في بيان أمس، إنه 

»بعد دراس��ة أس��باب األزمة التي تشهدها 

العالقات بين مصر والس��عودية واإلمارات 

والبحري��ن مع دولة قط��ر، قررت الحكومة 

تخفيض مس��توى التمثيل الدبلوماسي مع 

قطر، وإلغ��اء تراخيص مكتب قناة الجزيرة 

ف��ي المملكة«. وأك��د الوزي��ر األردني أن 

تحقيق األمن واالستقرار اإلقليميين، والتقاء 

الدول العربية على السياس��ات التي تنهي 

أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مس��اعيها 

على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل 

اآلمن المس��تنير لشعوبنا، أولويات ستبقى 

المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها. 

إلغاء رحالت
كما أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، 

أم��س، إلغ��اء الرحالت عبر الدوح��ة إلى دولة 

اإلمارات والس��عودية واليمن ومصر، وذلك في 

أعق��اب قرار تل��ك الدول بقط��ع العالقات مع 

قط��ر. وأفادت وكالة المغرب العربي لألنباء أن 

الرحالت الجوية للخطوط الملكية المغربية عبر 

الدوحة إلى تلك الدول ال يمكن ضمانها.

ₙ ..⁶ₐ‶ اℂ⁅₇⁅ₐ ℅⁙ا℀‶
 � تأِت إجراءات دولة اإلمارات يف قطع العالقات مع دولة قطر مترسعة بدون مربر بل بعد محاوالت مطولة لتقويم السلوك القطري

استمرار الحكومة 
القطرية يف نرش وترويج 
فكر التطرُّف واإلرهاب، من 
القاعدة إىل اإلخوان املسلم�، 

عرب وسائل اإلعالم التي 
بحوزتها

عدم التزام الدوحة باتفاق 
الرياض واالتفاق التكمييل له 

يف عام 2014

استمرار الحكومة القطرية 
يف دعمها للتنظي®ت 
اإلرهابية يف ليبيا وسوريا 

واليمن

استمرار الحكومة القطرية 
ل يف الشؤون  يف التدخُّ
الداخلية لدولة اإلمارات 

وغµها من الدول
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إ⁐اءات دوₖ⁃ ا⅀ₙ‶رات

املصدر: وزارة الخارجية- غرافيك: حازم حسني

منع املواطن� اإلماراتي� من السفر إىل دولة قطر أو 
اإلقامة فيها أو املرور عربها

منع دخول أو عبور املواطن� القطري� 
إىل دولة اإلمارات

إغالق كافة املنافذ البحرية والجوية خالل 24 ساعة أمام 
الحركة القادمة واملغادرة إىل قطر

إمهال املقيم� والزائرين منهم مدة 14 
يوماً للمغادرة

منع عبور وسائل النقل القطرية كافة 
القادمة واملغادرة

التوقف عن التدخل يف الشؤون الداخلية 
للدول الخليجية والدول األخرى

وقف التحريض يف اإلعالم القطري

وقف دعم قطر لج®عة اإلخوان املسلم�

التوقف عن التحريض ضد مرص

عدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس 
التعاون

إبعاد كل العنارص املعادية لدول مجلس التعاون واملطلوبة 
قضائياً عن أراضيها

عدم الس®ح للرموز الدينية يف قطر باستخدام منابر املساجد 
بالتحريض ضد دول مجلس التعاون

تصاعد عزلة قطر
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موريتانيا تقطع عالقاتها الدبلوماسية واألردن يخفض التمثيل  

تداعيات 
خطيرة تهدد 
اقتصاد قطر

عزل قطر 
بداية النهاية 

لإلرهاب

قطر.. خطر 
يهدد أمن 
واستقرار 

المنطقة
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Ⅶ دبي-  البيان - عواصم - وكاالت

دخ��ل الرئي��س األميرك��ي دونالد ترام��ب على خ��ط عزلة قطر 

المّتهم��ة بدع��م اإلرهاب، وغرد ألول مرة أم��س مؤكداً أن قطع 

س��بع دول للعالقات مع قطر،  بداية نهاية فظائع اإلرهاب، مشيراً 

إلى أن قادة دول منطقة الشرق األوسط أشاروا له إلى قطر فيما 

يتصل بتمويل الفك��ر المتطرف، فيما خصصت الصحافة العالمية 

ع��دداً من صفحاتها ومقاالتها وتحليالتها لتفصيل الواقعة العربية 

الدبلوماسية والسياسية األبرز. 

وكتب ترامب على »تويتر«: »خالل زيارتي األخيرة إلى الشرق 

األوسط، حين طالبت بضرورة وقف تمويل الفكر المتطرف، أشار 

الق��ادة إلى قطر«. وفي تغريدتين الحقتين، أضاف أنه من الجيد 

أن ن��رى أن اللق��اء في الس��عودية مع الملك س��لمان و50 دولة 

أخرى، بدأ يؤتي ثماره وتظهر نتائجه، فقد أكدت تلك الدول أنها 

س��تحارب تمويل التطرف )في إشارة إلى القمة العربية اإلسالمية 

األميركية(، وكل المؤشرات كانت تدل إلى قطر، لعل هذا سيكون 

بداية نهاية اإلرهاب.

وتق��ّدم ه��ذه التغريدات مؤش��راً واضحاً على تأيي��د الرئيس 

األميرك��ي لقرار عدد من الدول العربية وغي��ر العربية لعزل قطر 

بس��بب تمويلها لإلرهاب ودعمها لتنظيمات إرهابية مثل اإلخوان 

وداعش والقاعدة.

تحذير شديد اللهجة
وقال مستش��ار الش��ؤون الخارجية في حملة ترامب، وليد فارس، 

إن هناك »قلقاً أميركياً كبيراً« من الدوحة، التي وجهت انتقادات 

داخلية للرئيس األميركي وإدارته، وذلك عبر تسجيل مصور نشره 

على صفحته في »فيس بوك«.

وأض��اف ف��ارس إن »اإلدارة األميركي��ة والكونغرس يدرس��ان 

المواقف الت��ي صدرت عن قطر في موضوع يتعلق بانتقاد إدارة 

الرئي��س ترام��ب والرئيس ترامب )ش��خصياً(«. وق��ال إن »هذه 

القضية داخلية أميركية، وال عالقة لها بالمنطقة العربية«، مش��يراً 

إلى انتقاد قطر لإلدارة األميركية »حاز قلقاً كبيراً في واشنطن«.

وح��ذر ف��ارس م��ن أن اإلدارة األميركية س��يكون لها »موقف 

اس��تراتيجي« من الدوحة في حال لم تتخل عن سياس��تها الحالية 

في دعم الجماعات المتطرفة وغض الطرف عن محاربة اإلرهاب. 

وق��ال إن هذا الموقف »غير ش��خصي وليس متس��رعاً، بل مبني 

عل��ى مجموعة االنتقادات المتعلقة بالعالقات األميركية القطرية 

ومجموعة االنتقادات الكثيرة ما بين دول الخليج وقطر«.

جسر مع إيران
وتس��اءل فارس: »كيف يمكن ألحد حلفاء الواليات المتحدة في 

المنطقة، وهي قطر، أن تفتح جسراً مع النظام اإليراني؟«، مذكراً 

في الوقت نفس��ه بتصريحات الرئي��س ترامب مؤخراً في الرياض 

بش��أن ضرورة وجود موق��ف عربي موحد لوض��ع حد لالنفالت 

العس��كري واألمني اإليراني بالمنطقة. وق��ال: »ما هو معلوم أن 

النظام اإليراني يشكل خطراً على األمن القومي للواليات المتحدة 

األميركية، وهذا ما أكد علي��ه وزيرا الدفاع والخارجية األميركيان 

ومستش��ارا األم��ن القوم��ي وأعض��اء عديدون م��ن األكثرية في 

الكونغرس األميركي«.

وأعرب فارس عن اعتقاده أن واشنطن »ستتجه عبر الدبلوماسية 

الخفية أو السرية أو غير المباشرة إلى شركائها في المنطقة لتفهم 

منهم حقيقة األمور«. وأضاف: »س��يكون هناك بالطبع رسالة إلى 

قطر، وس��وف تكون أمام خيارين: إما أن تلتزم قطر بهذه الجبهة 

العريضة للدول العربية واإلس��المية وتتخلى عن سياساتها الحالية 

فتصلح األمور وتعود إلى ما كانت عليه أو أفضل«.

وخت��م فارس بالق��ول: »أو أن يكون ل��إلدارة األميركية موقف 

إس��تراتيجي من الدوحة مبني على مجموعة االنتقادات المتعلقة 

بالعالقات األميركية القطرية ومجموعة االنتقادات الكثيرة ما بين 

دول الخليج وقطر«. 

خياران فقط
كالم فاريس أكده تقرير لمجلة »فورين أفيرز« األميركية وجاء فيه 

أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في موقف ال يعطيه س��وى 

خياري��ن م��ن أجل التعامل م��ع العزلة التي فرضت عليه بس��ب 

سياس��ات بالده. وبحسب المجلة، فإن الخيار األول هو قبول 

األمير بالمطالب والشروط الخليجية والعربية من أجل عودة 

العالقات إلى سابق عهدها.

ويعني ذلك تخلي قطر عن سياس��تها الداعمة لجماعة اإلخوان 

والجماع��ات المتطرف��ة ف��ي المنطق��ة، والتراجع ع��ن عالقتها 

المتنامية مع إيران وميليشيات حزب الله.

وفي هذا الس��ياق، قال��ت المجلة إن قطر ب��دالً من االمتثال 

لمطالب س��ابقة م��ن الجي��ران الخليجيين، دعم��ت المتمردين 

الحوثيين في اليمن وتقربت من ميليشيات حزب الله.

لكن يش��كل هذا الخيار تحدياً داخل األسرة الحاكمة في قطر، 

فقد يخاطر األمير بخس��ارة عالقته بالحرس القديم وبوالده األمير 

الس��ابق حمد بن خليف��ة آل ثاني، ووزير الخارجية األس��بق ذي 

النفوذ القوي حمد بن جاسم.

أم��ا الخيار الثاني والذي لن يق��ل صعوبة، فهو أن يعقد األمير 

تمي��م تحالفاً مع إي��ران التي تحظى بالفع��ل بعالقات اقتصادية 

كبيرة مع الدوحة.

لكن الثمن الذي س��يدفعه لقاء ذلك، بحسب المجلة، سيكون 

مكلف��اً لبالده من حي��ث الخروج من مجلس التع��اون الخليجي 

واستحالة 

العودة إليه مجدداً. وس��تمثل 

الدوح��ة تبع��ا لذلك تحدي��ا كبيرا 

بالنسبة للواليات المتحدة التي تملك 

أكب��ر قاع��دة عس��كرية لها في الش��رق 

األوسط بمنطقة العديد في قطر، وهي تعتبر 

إيران الراعي األول لإلرهاب في العالم.

الشذوذ القطري
وخصص��ت الصحافة العالمية عدداً م��ن صفحاتها ومقاالتها 

وتحليالتها لتفصيل الواقعة العربية الدبلوماس��ية والسياس��ية 

األبرز. 

وتطرقت صحيفة »واش��نطن بوس��ت« األميركية إلى عدد 

من النظريات التي أفضت للتأزم، فأشارت إلى حادثة القرصنة 

الت��ي ترّجح تصعي��د النزاع وهي تس��ريبات األمي��ر القطري 

عزل  قطر
بداية النهايــــــة لإلرهاب

تشكيل ائتالف المعارضة القطرية 

ودعوة تميم إلى التنحي 

Ⅶ جنيف، لندن - وكاالت

ب��دأت المعارض��ة القطرية س��عيها بهدف 

اإلطاحة بنظ��ام الحكم الحالي في الدوحة 

م��ع حصوله��ا على كم هائل م��ن الوثائق 

الس��رية، وس��ط تس��ريبات ع��ن تموي��ل 

بهدف اإلس��اءة  الدوحة معارضاً س��عودياً 

للمملكة العربية السعودية، وتعيين العربي 

اإلس��رائيلي عزم��ي بش��ارة مستش��اراً في 

الديوان األميري القطري بدرجة وزير.

وأعلن أفراد من أبناء عائلة آل ثاني في 

قطر عن تأسيس ائتالف المعارضة القطرية 

ف��ي جنيف بهدف اإلطاح��ة بنظام الحكم 

الحالي، نظراً إلى سوء استخدامه للسلطة، 

وخاص��ة بع��د اعتقال الش��يخ س��عود بن 

ناصر آل ثاني من قبل الس��لطات القطرية، 

ووضع��ه ره��ن اإلقامة الجبري��ة ومصادرة 

ُمتعلقاته كافة.

المع��ارض حيازته   وكش��ف االئت��الف 

أكث��ر م��ن 1648 وثيق��ة تم تس��ريبها عبر 

مص��ادر خاصة من أجه��زة الدولة القطرية 

تتضمن معلومات في غاية األهمية، سيتم 

نش��رها في الس��اعات المقبلة عبر وس��م 

»#تسريبات_قطر«.

وذكر مستشار ائتالف المعارضة القطرية 

د. س��لطان ب��ن جب��ر، كما عّرف بنفس��ه 

عبر حس��ابه الرس��مي على موقع »تويتر«، 

أن تأس��يس االئت��الف والمطالب��ة بتنحي 

تميم جاءا رداً على إس��اءة النظام القطري 

الس��تخدام الس��لطة، مطالباً بتفعيل حملة 

عبر »تويتر« من خالل هاش��تاغ »#تنحي_

تميم« ليحقق االئتالف أهدافه.

كما كش��ف االئتالف عن وثيقة خطيرة 

عن دعم وزارة الخارجية القطرية لمعارضين 

س��عوديين عبر مواقع التواصل االجتماعي 

لشن حمالت إعالمية على المملكة. ونشر 

وثيقة صادرة عن س��فارة الدوحة في لندن 

عن صرف إعانة مالية للمدعو »غانم حمود 

المصارير الدوس��ري« الذي يقوم بنشاطات 

تموله��ا الدوح��ة للهج��وم عل��ى المملكة 

العربية السعودية، وهو الطلب الذي تمت 

الموافق��ة علي��ه في ماي��و الماضي، وذلك 

عقب موافقة س��عد محمد سعد التميمي، 

مدير إدارة الش��ؤون المالي��ة واإلدارية في 

سفارة قطر بلندن.

كما نش��ر ائتالف المعارضة القطرية قرار 

أمي��ر قط��ر تميم ب��ن حمد تعيي��ن عضو 

الكنيس��ت اإلسرائيلي السابق عزمي بشارة 

مستش��اراً في الدي��وان األمي��ري القطري 

بدرجة وزير.

كم��ا نش��رت وثيق��ة أخرى تش��ير إلى 

توجيهات بإطالق النار على الس��فن، حتى 

المدني��ة منه��ا، القادمة من اتج��اه الدول 

الخليجي��ة، بينم��ا إعط��اء األمان للس��فن 

القادمة من اتجاه المياه اإليرانية.

الجبير: فاض الكيل.. وعلى قطر اختيـــــــار مسارها
Ⅶ عواصم - البيان، وكاالت

رغ��م كثاف��ة الجهود الخليجي��ة والعربي��ة والدولية 

الحتواء األزمة التي سببتها قطر لنفسها، إال أن حكام 

الدوح��ة يديرون ظهرهم لهذه الجهود تحت عناوين 

فارغة ومضللة.

وقام أمير الكويت الش��يخ صب��اح األحمد الجابر 

الصباح بزيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية 

مس��اء أمس وصفتها وكالة األنباء الكويتية الرس��مية 

)كونا( بأنها »زيارة أخوية«.

والتق��ى أمي��ر الكويت خ��الل زيارته م��ع خادم 

الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبد العزيز، 

حي��ث بحثا قضية قطع العالقات مع قطر غير أنه لم 

تصدر بيانات بشأن نتائج المحادثات. إذ قالت وكالة 

األنباء الس��عودية أن الملك س��لمان وأمير الكويت 

أجريا مناقش��ات بش��أن تطور األحداث في المنطقة 

لكنها لم تقدم تفاصيل. 

وقالت كونا إن الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

غادر جدة مع الوفد المرافق له. ولم يتضح بعد هل 

سيعود أمير الكويت إلى دياره أم سيزور دولة أخرى.

وقالت س��كاي نيوز عربية، إن الس��عودية أبلغت 

الكوي��ت ب� 10 ش��روط، طالبت الدوح��ة بتطبيقها، 

وم��ن بينها قطع العالق��ات الدبلوماس��ية مع إيران 

ف��وًرا، فضاًل عن طرد جميع أعضاء حركة حماس من 

أرضيه��ا، وتجميد حس��اباتهم البنكية وحظر التعامل 

معهم.

وأضافت أن الس��عودية تش��ترط اإلعالن الرسمي 

باالعتذار لجمي��ع الحكومات الخليجية، عما بدر من 

إس��اءات من قناة الجزي��رة، وتعه��د الدوحة بعدم 

ممارس��ة حكومتها ألى دور سياسي يتنافى ويتعارض 

من سياس��ات دول الخليج. المتوحدة، باالضافة إلى 

اجتماع غًدا بجدة يضم دول الخليج بما فيها قطر إذا 

التزمت الدوحة بتلك الشروط..

كما طالبت الس��عودية بوقف ب��ث قناة الجزيرة 

ف��وًرا، وتقييد الدوحة بميث��اق العهد الذى وقع في 

العام 2012 بعهد الملك عبدالله

ملك البحرين
وأعل��ن الديوان الملكي في البحرين، أن الملك حمد 

بن عيس��ى آل خليفة س��يقوم بزي��ارة اليوم األربعاء 

إلى المملكة العربية الس��عودية، فيما أجرى الرئيس 

الس��وداني عمر البشير الليلة قبل الماضية اتصاالً مع 

أمير دولة الكويت بش��أن احتواء األزمة التي سببتها 

لنفسها دولة قطر.

طفح الكيل
إل��ى ذلك، اعتب��ر وزي��ر الخارجية الس��عودي أمس 

في باري��س أن على قطر »تغيير سياس��تها« والكف 

عن دعم »المجموعات المتطرفة« و»وسائل اإلعالم 

المعادي��ة«، وذلك في غمرة مقاطع��ة بالده ودول 

عربية أخرى للدوحة بتهمة »دعم اإلرهاب«. وأوضح 

الجبير للصحافيي��ن في باريس »قررنا اتخاذ خطوات 

لتوضي��ح أن الكيل فاض.. ال أحد يريد اإلضرار بقطر، 

وثيقة تثبت تمويل 
الدوحة لمعارض 

سعودي

محادثات بين خادم الحرمين وصباح األحمد.. وملك البحرين في جدة اليوم

■ خادم الحرمين خالل استقبال أمير الكويت   |   واس

ترامب نفض يــــــــديه من الدوحة:
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عزل  قطر
بداية النهايــــــة لإلرهاب

Ⅶ مستشار للرئيس األميركي يضع أمير قطر 
أمام خيارين 

Ⅶ ترامب: قمة السعودية بمشاركة 50 دولة 
بدأت تؤتي ثمارها

Ⅶ كيف يمكن ألحد حلفاء أميركا أن يفتح 
جسرًا مع النظام اإليراني؟

تنظيم القاعدة يدافع عن قطر 

Ⅶ عواصم - البيان، وكاالت

م��ن الطبيع��ي أن تهب الق��وى اإلرهابية أو 

الداعم��ة لإلره��اب للدفاع ع��ن قطر، فهي 

راعي��ة اإلره��اب وعضو في جوق��ة داعميه. 

بعد إي��ران ومواقفها المعلنة في الدفاع عن 

قطر، تأتي تنظيم��ات إرهابية وتصطف علناً 

إل��ى جانب قطر وتهاجم الدول التي تتصدى 

لشرورها وإرهابها.

فالعدد األخير من أس��بوعية »المس��رى« 

الت��ي تصدر عن ما يس��مى »تنظيم القاعدة 

في ش��به جزيرة الع��رب« هاجم الدول التي 

وصفها بأنها »تش��ن حملة إعالمية على قطر 

وأميره��ا«، بينما تناثرت أكث��ر من قصة في 

الع��دد ذات��ه تهاج��م الس��عودية واإلمارات 

بش��دة، ذلك أن اإلرهابيين يخش��ون من أن 

تؤدي مواقف الدولتين وإجراءاتهما الحاسمة 

لقطع األوكسجين عن جرائمهم اإلرهابية.

ووص��ف تقري��ر مط��ول ف��ي المطبوعة 

التابعة للتنظيم اإلرهابي، ما س��ماها الحملة 

عل��ى قط��ر، بأنها نتيج��ة انزعاج م��ن الدور 

القطري في اليمن ودعمها لجماعة اإلخوان.

تهديد مبّطن
وأش��ار التقري��ر إل��ى توّعد قطر بال��رد على 

استهدافها، في محاولة لتصدير التهديد وكأنه 

ص��ادر من قطر وليس م��ن التنظيم اإلرهابي 

نفس��ه باسم قطر. وكان العدد صدر قبل أيام 

قليلة من قرار قطع العالقات مع الدوحة.

وف��ى العدد ذاته، تقري��ر عن ما بثته قناة 

الجزيرة القطرية ينال م��ن الجيش اإلماراتي 

اس��تناداً إلى رأي ش��خص من منظمة تابعة 

لتنظي��م اإلخ��وان وممّول��ة من قط��ر، في 

محاول��ة للتط��اول على ه��ذا الجيش الذي 

يق��ف س��داً منيع��اً أم��ام اس��تهداف أم��ن 

المنطقة واس��تقرارها، فض��اًل عن البطوالت 

التي يس��ّطرها في إطار عملية عاصفة الحزم 

إلع��ادة الش��رعية لليمن وإنق��اذه من براثن 

المد اإليراني.

تغطية مسمومة
واتس��ق تقرير مطبوعة القاع��دة مع تغطية 

الجزيرة المس��مومة التي تعّرض جيش��اً في 

تحالف كانت تش��ارك فيه قط��ر، للخطر من 

قبل العدو )المفترض أنه مشترك(، والمتمثل 

في العناصر اإلرهابية في اليمن. 

وفي السياق ذاته، دافع القيادي البارز في 

الجماعة الليبية المقاتلة )متشددة( وأميرها 

الس��ابق عبد الحكي��م بلح��اج، صراحة عن 

اس��تهجانه لم��ا حدث من هجم��ة تجاَه من 

تهم وقضاياها«.  أسماهم »المخلصيَن ألَمّ

وكان بلحاج معتقاًل في معتقل غوانتانامو، 

وهو يقيم خ��ارج ليبيا، ويت��رأس حالياً حزباً 

أسسته قطر واإلخوان.

الجبير: فاض الكيل.. وعلى قطر اختيـــــــار مسارها

لكن على قطر أن تختار إن كانت س��تمضي قدماً في 

مس��ار أم مس��ار آخر«. وعّبر الجبير ع��ن اعتقاده أن 

تكلفة اإلج��راءات االقتصادية التي اتخذت ضد قطر 

كفيلة بإقناعها باتخاذ الخطوات الصحيحة.

وأض��اف »عليهم أن يغيروا سياس��تهم« و»يكفوا 

ع��ن دع��م المجموع��ات المتطرفة« وبينه��ا حركة 

حم��اس وجماعة اإلخ��وان اللتان يقيم ق��ادة فيهما 

في قطر. كذل��ك، طالب الدوحة بأن تكف عن دعم 

»وس��ائل اإلعالم المعادية« وتوق��ف »تدّخلها« في 

شؤون جيرانها. وأضاف »هناك إجراءات عدة يمكن 

اتخاذها وهم يعلمونها«.

وس��ئل عن نوايا الس��عودية وما إذا كانت تسعى 

إل��ى تغيير النظام في قطر فنف��ى ذلك، وقال »نريد 

أن يفي القطري��ون بااللتزامات الت��ي أعلنوها« في 

الماض��ي حي��ال دول الخليج األخ��رى. وتابع الجبير 

»قررنا اتخاذ إج��راءات لنقول بوضوح كفى«، رافضاً 

أن يفص��ح عن الخط��وات التي يمك��ن أن تتخذها 

الرياض في حال لم تستجب الدوحة لهذه المطالب.

موقف أميركي
وقال ناطق باس��م البيت األبي��ض أمس إن الواليات 

المتح��دة تتواصل م��ع جميع األطراف في الش��رق 

األوسط »لحل المشكالت واستئناف التعاون«. وقال 

الناطق ش��ون سبايس��ر في مؤتمر صحافي »ما زالت 

الوالي��ات المتح��دة تريد نزع فتيل هذه المش��كلة 

وتس��ويتها على الف��ور.. وفقاً للمب��ادئ التي عرضها 

الرئيس فيم��ا يتعلق بالقضاء عل��ى تمويل اإلرهاب 

والتطرف«.

وقال مسؤول فرنسي إن الرئيس إيمانويل ماكرون 

أبلغ أمير قطر بأن من المهم الحفاظ على االس��تقرار 

ف��ي الخليج وأنه يؤيد كل المبادرات التي تدعو إلى 

تهدئة التوتر الذي نشب بين قطر وجيرانها العرب.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

أبلغ أمير قطر بأن موقف موس��كو ال يزال يتمثل في 

ضرورة حل األزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية 

»من خالل الحوار«.

 مراوغة قطر
وزي��ر خارجية قطر، الش��يخ محمد بن عبدالرحمن 

آل ثان��ي واصل سياس��ة المراوغ��ة مغّلفاً موقف 

اله��روب لألمام بش��عار »رف��ض أي محاولة لفرض 

الوصاي��ة« على قط��ر. وقال لقن��اة الجزيرة، وهي 

أح��د عناصر اإلدانة للدوح��ة: »اإلجراءات التي تم 

اتخاذها أحادية الجانب من هذه الدول«. وأش��ار 

إلى أن أمير قطر الش��يخ تميم ب��ن حمد آل ثاني 

ق��رر تأجيل خطاب كان مقرراً أن يلقيه االثنين من 

أجل منح فرصة لجهود الوساطة التي يقودها أمير 

الكويت.

رد وزير خارجية قطر في تصريحات لشبكة »سي 

إن إن« األميركية، عل��ى تغريدة الرئيس األميركي 

دونال��د ترامب، التي أكد فيه��ا أن اإلجراءات ضد 

قطر بداية النهاية لإلره��اب، وزعم الوزير القطري 

مراوغاً أن »قطر تحارب بالفعل تمويل اإلرهاب«.

المتعاطفة مع إيران وحزب الله.

وأش��ارت الصحيفة أيض��اً إلى زيارة ترام��ب األخيرة للرياض 

وتبنيه األجندة الس��عودية في الش��رق األوس��ط ودورهما في 

تقوي��ة موق��ف المس��ؤولين هناك، وق��د لخص أن��درو بوين 

ذل��ك بالتصريح أن الس��عوديين »رأوا في زي��ارة ترامب لحظًة 

تاريخية لتلقين قطر درس��اً« وردع الدوحة عن ممارسة سياساتها 

الخارجي��ة الملتوي��ة الداعمة لجماعات اإلره��اب. وأوردت في 

إشارة للمخاطر جملًة لخبير شؤون الشرق األوسط حسن حسن 

ج��اء فيه��ا، »تظهر حالة التوتر بين قط��ر وجيرانها أن الخطوط 

الجيوسياسية القديمة لم تعد تحّدد مالمح الشرق األوسط«.

وتمح��ور اهتمام صحيفة »التلغراف« ح��ول جانب مختلف 

لألزم��ة، فكتب جيليان أمب��روز يقول إن أس��واق النفط والغاز 

العالمي��ة أس��يرة المخ��اوف والش��كوك عقب نش��وب األزمة 

الدبلوماس��ية بي��ن الدول األق��وى إلنتاج الطاقة ف��ي الخليج. 

وأعرب عن القلق من أن ينعكس الش��قاق بين الدول المجاورة 

على شكل عقبات أمام خطط أوبيك لتخليص األسواق العالمية 

من الفائض الدائم من النفط الخام، الذي حافظ على اس��تقراره 

منذ عام 2014.

ونقل��ت صحيف��ة »إندبندنت« عن مس��ؤول رفيع في إدارة 

ترامب رفض الكش��ف عن اس��مه قوله إن »هن��اك اعترافاً بأن 

س��لوك قطر يس��بب بجانب منه الكثير من القلق ليس لجيرانها 

وحس��ب ب��ل ألميركا، وإننا نرغ��ب بتوجيه الدف��ة في االتجاه 

الصحيح«. 

تقّرب إليران
واس��تعرضت »الغارديان« البريطانية أس��باب وتداعيات األزمة 

القطري��ة، مش��يرًة إل��ى أن الدوحة س��ارت على خ��ط توثيق 

العالق��ات مع طه��ران، وقررت عق��ب أحداث الربي��ع العربي 

في 2011 مس��اندة الحركات المتش��ددة في الش��رق األوسط. 

وتضمن��ت التداعيات في الم��دى المنظور وفق محرر الصحيفة 

الدبلوماس��ي باتريك وينت��ور حركة الطيران وأس��واق البورصة 

وواردات الم��واد الغذائي��ة إضافة إلى مش��كلة أس��عار النفط 

المتأثرة بالتوتر الجيوسياسي، والغاز الطبيعي المسال.

ووصفت مجل��ة »ذا أتالنتك« األميركي��ة قطر بطفل الخليج 

المش��اكس، وأك��دت أن صبر قادة دول الخلي��ج األخرى حيال 

سياسات الدوحة المنشقة والمتمردة وصل إلى حّده.

وتوقع موقع »س��ي إن إن بوليتيك��س« أن يعيق النزاع في 

منطق��ة الخليج، المس��اعي األميركية الرامي��ة لمجابهة تنظيم 

»داع��ش« والتصدي للنفوذ اإليراني ف��ي المنطقة على المدى 

البعيد. ويذكر أن محطة »سي إن إن« نقلت عن وكالة »فارس« 

اإليرانية ش��به الرسمية استعداد رئيس نقابة مصدري المحاصيل 

الزراعي��ة في إيران، رض��ا نوراني، لتصدي��ر مختلف المحاصيل 

الزراعي��ة والم��واد الغذائية إلى قطر عب��ر 3 موانئ في جنوب 

إيران، وتأكيده على قدرة طهران شحن المواد الغذائية إلى قطر 

في غضون 12 ساعة.

محادثات بين خادم الحرمين وصباح األحمد.. وملك البحرين في جدة اليوم

ترامب نفض يــــــــديه من الدوحة:
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زيادة المخاطر االستثمارية وتوقف محتمل للمشاريع

تداعيات خطيرة تهدد اقتصاد قطـــــر.. والريال يتراجع
■ دبي - وائل الخطيب

أكدت محطة بي بي س��ي ف��ي تقرير لها بعنوان 

»ه��ل تخي��م األزمة عل��ى اقتصاد قطر وش��ركة 

طيرانه��ا؟«، اس��تندت فيه إل��ى آراء محللين أن 

ه��ذه الدولة برقعتها الجغرافية الصغيرة الواقعة 

على الس��احل الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة 

العربي��ة، والت��ي ال يزيد عدد س��كانها على 2.7 

مليون نسمة، تسعى للعب دور أكبر من وزنها.

وأضاف��ت أن الناس عرفوا بأم��ر هذه الدولة 

إل��ى حد ما من خالل ش��ركة طيرانها »القطرية« 

وش��بكتها اإلخبارية »الجزيرة« وفوزها باستضافة 

فعالي��ات كأس العال��م 2022. وبذل��ك نجح��ت 

في جذب ش��ركات متعددة الجنس��يات الفتتاح 

مكات��ب لها هن��اك. غير أن التطوي��رات األخيرة 

تنبئ بوجود مخاطر كثيرة.

وم��ن المؤك��د، بحس��ب التقري��ر، أن أكب��ر 

الخاسرين سيكون شركة الطيران القطرية، حيث 

س��تتوقف رحالتها إلى أماكن مثل دبي وأبوظبي 

والرياض والقاهرة. وهذا في طياته يش��مل عددا 

كبيرا من الرحالت.

وقالت الخطوط القطرية إنها ستلغي خدماتها 

إلى الس��عودية، موضح��ة أنها س��توفر خيارات 

بديلة للعم��الء الذين س��تتأثر رحالتهم بما فيها 

إعادة ثمن التذاكر غير المستخدمة.

غير أن حظرها من مس��احة فضائية واس��عة 

في المنطقة يمكن أن يس��بب مش��كلة رئيسية، 

بإجبارها على تغيير مس��ار رحالتها، مما سيضيف 

زمنا إضافي��ا على رحالتها. زد عل��ى ذلك ارتفاع 

فات��ورة الوق��ود، األم��ر الذي س��يقض مضاجع 

المسافرين.

ويقول غانم نس��يبة مدير ش��ركة االستشارات 

كورنر ستون جلوبال: إذا كانت الرحلة إلى أوروبا 

تستغرق 6 ساعات، فإنها ستستغرق اآلن ما بين 

8-9 ساعات، بس��بب اضطرارها لتغيير مساراتها، 

وهذا يجعلها أقل جاذبية وس��يبحث الركاب عن 

أماكن أخرى.

وذكر التقرير أن مشاريع البناء في قطر ستتأثر 

بش��دة، حيث هناك ميناء جديد، ومنطقة طبية 

حرة، ومش��روع مت��رو وثمانية اس��تادات لكأس 

العال��م 2022 هو غيض من فيض مش��اريع بناء 

كب��رى قائم��ة ف��ي قط��ر اآلن، أما م��واد البناء 

الرئيس��ية بما فيها األسمنت المس��لح والحديد 

فتأتي عبر الس��فن، وبراً من السعودية المجاورة. 

وإن إغالق الحدود قد يرفع األس��عار ويؤدي إلى 

حدوث تأخير في تلك المش��اريع، ونقص المواد 

يش��كل تهديدا يلوح في أفق صناع��ة البناء في 

قطر. وهذا يجعل األمور أكثر سوءاً.

كم��ا أن اإلغ��الق المط��ول للمج��ال الجوي 

والح��دود البرية س��يقود إلى »فوض��ى عارمة« 

في اإلط��ار الزمني وتس��ليم المش��اريع الخاصة 

بكأس العالم، كما بّين كرستينان اولرشتتين خبير 

الخليج في معهد بيكر األميركي.

ويرى نس��يبة أن ثمة ش��ركات خليجية كثيرة 

تتواجد ف��ي قطر بما فيها تج��ارة التجزئة. ومن 

المحتم��ل أن تعمد إلى إغالق أبوابها مؤقتا على 

األقل.

تهديدات جدية
بدوره��ا، قال��ت بلومبي��رغ في تقري��ر لها أمس 

إن المغان��م الكبيرة التي جنته��ا قطر من كونها 

أكب��ر مصدر للغاز الطبيعي في العالم مكنتها من 

جم��ع اس��تثمارات بنحو 335 ملي��ار دوالر حول 

العالم م��ن خالل صندوق ثروتها الس��يادي، أما 

اآلن وفي ضوء هذه الخصومة الدبلوماس��ية مع 

الدول المجاورة فإنها عرضة لتقويض قدرة هيئة 

قطر لالس��تثمار على االستمرار في إبرام صفقات 

عالمية مهمة.

زيادة المخاطر 
وأش��ار س��فن بيرهارد العضو المنتدب لش��ركة 

»جيواكونوميكا  السياس��ية  المخاطر  استشارات 

جي ام بي اتش« إلى أن المخاطر المحتملة التي 

سيواجهها المستثمرون القطريون بما فيها هيئة 

قطر لالس��تثمار، س��تتزايد، وأن إجراء تعامالت 

وصفق��ات جدي��دة س��يكون بال��غ التحقي��ق، 

وس��تكون خاضع��ة لعملية تدقي��ق وتمحيص 

مش��ددة. مضيفاً أن قطر مشت على خط واهن 

بدعمها للمجموع��ات اإلرهابية في أماكن عدة 

م��ن الوط��ن العربي، مم��ا أث��ار ردود فعل من 

جيرانها.

وأضاف بيرهارد إن خططها لزيادة استثماراتها 

في الواليات المتحدة قد تلقى مصاعب في ظل 

عدائها الدبلوماس��ي مع ال��دول العربية. مؤكدا 

أن��ه في ح��ال فاقمت ه��ذه األح��داث الجدال 

ح��ول صالت قطر بالقوى المتطرفة والدور الذي 

تلعبه تلك القوى في اإلرهاب العالمي، فإن على 

الشركات أن تتدارس األمر على األقل من منظور 

المخاطر.

أحضان طهران 
وأدل��ى رحمة الل��ه مهابدادي مدير عام ش��ركة 

المطارات واألس��طول الج��وي اإليراني بتصريح 

لراديو بيام ونش��رته بلومبيرغ، أن الشركة أجرت 

االس��تعدادات الالزمة الس��تقبال بين 150-100 

رحلة إضافية من قط��ر في غمرة الخالف القائم 

بينها وبين الدول العربية المجاورة.

وكانت الخطوة التي تهدف إلى المساعدة في 

حل مش��اكل حركة السفر الجوي القطرية بدأت 

في الساعة 4.30 صباح أمس بالتوقيت المحلي.

إلى ذلك هبط الري��ال القطري مقابل الدوالر 

األميركي في الس��وقين الفوري��ة واآلجلة أمس، 

بس��بب المخاوف إزاء األثر االقتصادي على قطر 

ف��ي األمد الطوي��ل بعد أن قطعت الس��عودية 

واإلمارات العربية المتحدة العالقات معها.

السوق الفورية
وبلغ سعر بيع الدوالر 3.6470 رياالت في السوق 

الفورية وهو أدنى مس��توى منذ يونيو 2016 أي 

خ��الل عام كامل، وفقا لبيانات تومس��ون رويترز 

ويربط البنك المرك��زي الريال القطري عند 3.64 

رياالت للدوالر ويس��مح بتقلبات محدودة حول 

هذا المستوى.

وجرى ت��داول العقود اآلجلة اس��تحقاق عام 

لل��دوالر مقاب��ل الري��ال منخفض��ة 275 نقطة، 

مطار حمد »فارغ« مع سريان 
وقف الرحالت

■ الدوحة - أ ف ب 

ب��دا مطار حم��د الدولي أق��ل ازدحاماً صباح 

أمس، مع بدء س��ت ش��ركات طيران إقليمية 

تطبيق قرار وقف رحالتها إلى الدولة الصغيرة 

إثر قطع دول عربية العالقات معها.

الطي��ران  ش��ركات  ق��رار  آث��ار  وظه��رت 

السعودية واإلماراتية والمصرية إلغاء رحالتها 

واضح��ة في المطار، حي��ث تراجعت الحركة 

في منطقة نزول الركاب وداخل مبانيه.

وقال��ت كايتي المتوجهة إل��ى تايالند عبر 

قطر »هذا أكثر مطار فارغ مررت به«، مضيفة 

»الهدوء استثنائي هنا، ويكاد يكون مزعجاً«.

وتبدو ف��ي بعض األوق��ات أروقة المباني 

الت��ي افتتحت قب��ل ثالث س��نوات وبتكلفة 

بلغ��ت نحو 16 ملي��ار دوالر، فارغة بس��بب 

األزم��ة  لك��ن  خصوص��اً.  المط��ار  ضخام��ة 

الدبلوماسية الراهنة جعلته يبدو مهجوراً.

وم��ع إلغ��اء عش��رات رح��الت الخطوط 

الجوي��ة القطري��ة من وإل��ى الدوحة، تراجع 

عدد المس��افرين المغادرين، وعدد س��يارات 

األج��رة التي تقف عادة ف��ي صفوف طويلة 

بانتظار الركاب الواصلين.

داخل مباني المطار، وقف المسافرون أمام 

الشاشات يش��يرون إلى الرحالت الملغاة من 

وإلى مدن خليجية عديدة.

وف��ي الخارج، أمام إحدى بوابات الخروج، 

وق��ف جاف��ا الفيليبيني يتأم��ل بصمت بطء 

الحرك��ة. وق��ال الس��ائق الذي ينتظ��ر يومياً 

ال��ركاب ليقله��م إل��ى أماك��ن إقامتهم في 

الدوحة »لم أر ه��ذا العدد القليل من الناس 

من قبل«.

ارتفاع كلفة تصدير السلع األولية 
■ سنغافورة - رويترز

تتجه كلفة صادرات الطاقة والس��لع األولية 

القطري��ة لالرتف��اع عل��ى األرج��ح ف��ي وقت 

حال في��ه حظر إماراتي س��عودي بحريني على 

الس��فن القطرية دون دخول تلك الس��فن إلى 

الموانئ الرئيس��ية للتزود بالوقود في المنطقة 

مما يجبرها على اإلبحار لمس��افة أطول للتزود 

بالوقود أو دفع أس��عار أعلى.وغادرت نحو ست 

ناق��الت للنف��ط والكيماويات والغ��از الطبيعي 

المس��ال قادم��ة م��ن قط��ر المي��اه اإلقليمية 

اإلماراتية أو توقفت في المحيط بدالً من الرسو 

في اإلمارات أو الس��عودية كما كان مخططا لها 

وفقا لبيانات مالحية من تومسون رويترز ايكون.

وترس��ل قط��ر، أكبر مص��در للغ��از الطبيعي 

المس��ال ف��ي العال��م، ش��حنات م��ن الوقود 

المس��تخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين 

رئيس��يين ف��ي اليابان والصي��ن والهند، وتصدر 

أيضا نحو 620 ألف برميل من النفط يومياً.

لكن الس��فن الت��ي تغادر الموان��ئ القطرية 

عادة ما تت��زود بالوقود قب��ل رحلتها في ميناء 

الفجي��رة اإلمارات��ي أكبر مين��اء خليجي لتزويد 

الس��فن بالوقود. وجعل ذلك مالك ومستأجري 

الس��فن يهرعون إلى التخطيط لتدبير الخدمات 

اللوجيستية لسفنهم.

وتظه��ر بيان��ات ايك��ون أن ناقل��ة عمالقة 

ق��ادرة على حمل ما يصل إل��ى مليوني برميل 

م��ن النفط رس��ت في منطقة مرس��ى الفجيرة 

األس��بوع األخي��ر، لكنه��ا تحركت أم��س األول 

إلى خارج حدود ميناء الفجيرة مباش��رة.وميناء 

الفجي��رة الواقع قرب مضي��ق هرمز، الذي تمر 

منه الس��فن في طريقها إلى العمالء في آس��يا 

والواليات المتحدة وأوروب��ا أحد أهم الموانئ 

العالمي��ة لس��وق الطاق��ة العالم��ي. وبجانب 

إعادة التزود بالوقود، تقوم الس��فن أيضا بدمج 

ش��حنات مع تل��ك التي تحمله��ا ناقالت أخرى 

قبل إرس��ال اإلمدادات المندمجة إلى وجهاتها 

النهائية.وقالت شركات شحن وتجارة إن السفن 

الت��ي تعتمد على التزود بالوق��ود في الفجيرة 

ق��د تواجه تأخي��رات وتكاليف أعل��ى بعد أن 

اضطرت لتحويل مس��ارها إل��ى موانئ إقليمية 

قريبة أو إلى باكستان وسريالنكا والهند أو حتى 

س��نغافورة.وقال مات س��تانلي سمس��ار السلع 

األولية لدى فرايت انفستور سيرفيسيز في دبي 

»م��ن المرجح أن تضطر بعض الس��فن المتأثرة 

المبحرة خ��ارج الخليج للتطلع إل��ى العراق أو 

إيران أو عمان للتزود بالوقود لكن األمر يعتمد 

على الموقف السياسي لهذه الدول«.

الغاء جماعي للحجوزات على »القطرية« 
■ دبي- لؤي عبدالله 

شهدت مكاتب الخطوط الجوية القطرية في الدولة 

ازدحام��اً غير مس��بوق من قب��ل المراجعين، الذين 

تواف��دوا إليها بغ��رض إلغاء حجوزاته��م، والحصول 

على مس��تحقاتهم بعد توقف رح��الت القطرية من 

وإلى السوق اإلماراتي.وتش��ير التقديرات إلى تكبد 

الناقلة خس��ائر يومية بالماليين خصوص��اً أن إلغاء 

الحج��وزات ال يتوق��ف عل��ى مكات��ب القطرية في 

الدول��ة المقاطعة وإنما يتعدى ذلك إلى مس��افرين 

في أس��واق أخرى كانوا قد أك��دوا حجوزاتهم على 

القطري��ة للعم��رة في الس��عودية أو الس��ياحة في 

اإلمارات.

وكانت الخطوط القطرية أوقفت رحالتها من وإلى 

اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر حتى إشعار آخر 

ودعت المسافرين الذين تأثرت رحالتهم إلى الحضور 

لمكاتبها الس��ترداد مبلغ التذاكر، األمر الذي أدى إلى 

تزاحم غير مسبوق.

وقال رياض الفيصل مدير عام »أصايل للس��ياحة« 

إنه في حال تم إلغاء الرحلة من قبل ش��ركة الطيران 

بش��كل مفاجئ، وكانت المواعي��د المتوفرة لالختيار 

م��ن قائمة الرحالت البديلة، بنفس الوجهة المرغوبة 

ال تناس��ب المس��افر ول��م يرغب بحج��ز موعد آخر، 

عنده��ا تقوم مكاتب الس��فر بالتواصل مع ش��ركات 

الطيران لطلب استرداد تكاليف الرحلة.وقال إنه فور 

إعالن المقاطعة بدأ العمالء والمراجعين بالتدفق إلى 

مكاتب القطرية ومكاتب السفر إللغاء الحجوزات.

وأك��د علي أبو منصر، رئيس مجلس إدارة »فيجن« 

أن شركات الطيران ملزمة وفقاً لقواعد االتحاد الدولي 

للنق��ل الجوي بتوفير خيارات بديلة أمام المس��افرين 

تتضمن استرجاع ثمن التذكرة أو تحويل التذكرة.

السعودية والبحرين تلغيان تراخيص »القطرية« 

■ الرياض ، المنامة - الوكاالت

ق��ررت الهيئ��ة العامة للطيران المدني الس��عودية 

أم��س إلغاء جميع التراخي��ص الممنوحة للخطوط 

الجوي��ة القطرية وإقفال جمي��ع مكاتبها بالمملكة 

خ��الل 48 س��اعة م��ن تاري��خ اإلع��الن  وس��حب 

التراخي��ص الممنوحة من الهيئ��ة لجميع موظفي 

الخطوط القطرية.

كم��ا قررت مملكة البحرين أيضاً الغاء التراخيص 

الممنوحة لخط��وط القطرية.ودعت هيئة الطيران 

المدني الس��عودية المس��افرين الذين قاموا بشراء 

تذاكره��م من وإلى قطر إلى التواصل مع الناقالت 

الجوي��ة أو وكيل الس��فر عبر الموق��ع اإللكتروني 

الس��تعادة التذاكر أو التعويض.يأتي القرار اس��تناداً 

إلى البيان الصادر من حكومة المملكة الس��عودية 

بش��أن قطع العالقات الدبلوماس��ية والقنصلية مع 

قطر وإشارة إلى تعميم الطيران المدني بمنع كافة 

ش��ركات الطيران القطرية من الهبوط في مطارات 

المملكة.

علقــت الســلطات في الفلبين أمس توجــه رعاياها العمال إلى قطــر على خلفية األزمة 

التي يواجهها هذا البلد بعد أن قطعت اإلمارات والســعودية ودول أخرى عالقاتها معه.

وأعلن مســؤول التوظيف في الفلبين سيلفستر بيلو أن مانيال تتخذ احتياطات إذ تخشى 

أن تؤثر مشاكل كالنقص في المواد الغذائية على رعاياها الذي يتجاوز عددهم 200 ألف 

نســمة في حال تدهور األزمة.وتابع بيلو »نتوقع مشــكلة ممكنة في قطر« مضيفاً »على 

ســبيل المثال نعلم أن قطر ال تنتج أغذية وإذا حصل شــيء ونقصت المواد الغذائية أو 

حصلــت أعمال شــغب نتيجة ذلك فمــن المؤكد أن عمالنا في الخارج... ســيكونون بين 

أوائل الضحايا«. وأشار بيلو إلى وجود 141 ألف عامل مسجلين في قطر اعتباراً من العام 

الماضي لكن الرقم اإلجمالي يمكن أن يتجاوز 200 ألف فلبيني إذا تم احتساب المقيمين 

بشكل غير شرعي.

الفلبين توقف سفر رعاياها

■ زحام من العمالء خارج مقر الخطوط الجوية القطرية في دبي  |  تصوير: ناصر بابو

■  إغالق الحدود البرية والجوية يقود إلى »فوضى عارمة« في اإلطار الزمني وتسليم المشاريع الخاصة بكأس العالم  |  أرشيفية 

■ إلغاء تراخيص الخطوط القطرية وإغالق مكاتبها في السعودية  |  البيان 

الناقلة تتكبد الماليين يوميًا



مقارن��ة مع إغالق أم��س األول البالغ 250 نقطة 

ومس��تويات عن��د نح��و 180 نقطة أس��اس قبل 

اندالع األزمة الدبلوماسية.

والمس��تويات الجديدة ال تشير حتى اآلن إلى 

ضغ��وط كبيرة لخفض قيمة الريال عن مس��توى 

الرب��ط م��ع ال��دوالر. وتنط��وي العق��ود اآلجلة 

اس��تحقاق ع��ام واحد على خف��ض لقيمة الريال 

بما يقل عن واحد بالمئة خالل االثني عشر شهرا 

القادمة.

شلل الريال
من جهة أخرى، توقفت بعض البنوك السريالنكية 

عن ش��راء الريال القطري أمس قائلة إن نظيراتها 

ف��ي س��نغافورة نصحته��ا بع��دم قب��ول العملة 

القطري��ة، وذلك بع��د يوم من قط��ع أكبر قوى 

عربية عالقاتها مع الدوحة.

وق��ال متعامل كبير ف��ي العملة في أحد هذه 

البنوك لرويترز »البنوك في س��نغافورة طلبت منا 

عدم شراء الريال القطري«.

وذكر متعامل من بنك حكومي أن المتعاملين 

ينتظرون توجيهات البنك المركزي بش��أن الريال 

القطري. وكان البنك يشتري الريال مقابل 39.09 

روبية س��ريالنكية في الس��ابق مقارنة مع 39.40 

في إغالق االثنين.

وأبلغ مسؤولون في المطار الرئيسي في البالد 

رويترز أن الركاب شكوا من أن البنوك في المطار 

توقفت عن شراء الريال القطري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ما بين نحو 

50 و60 ألف س��ريالنكي غادروا في كل عام من 

العامين الماضيين للعمل في قطر.
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توجيهات مرتقبة لـ »المركزي« 

بشأن المعامالت المصرفية 

قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن مصرف اإلمارات العربية 

المتح��دة المرك��زي يجه��ز ترتيب��ات للبن��وك اإلماراتية 

بخصوص المعامالت المرتبط��ة بقطر بعد عقد اجتماع، 

أمس، لمناقشة اإلجراءات التي سيتخذها في ظل الخالف 

الدبلوماسي في المنطقة.

وفي وقت سابق طلب البنك المركزي من البنوك الخاضعة 

إلشرافه اإلفصاح عن انكشافها على البنوك القطرية بعدما 

قطعت حكوم��ات اإلمارات والس��عودية والبحرين ومصر 

العالقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، أول من 

أمس، واتهمت الدوحة بدعم اإلرهاب.

وأوضح��ت المص��ادر أن التوجيهات س��تضع قيوداً على 

المشاريع الجديدة مع المؤسسات القطرية وتعالج مسألة 

دبي �� رويترز فض االنكشاف على قطر. 

»موانئ دبي« تمنع رسو 

السفن القطرية

 أك��دت موان��ئ دب��ي العالمية أنها لن تس��مح لس��فن 

الحاويات التي ترفع العلم القطري أو المتوجهة إلى قطر 

أو تلك القادمة منها بالرسو في أي من المحطات التابعة 

للشركة في اإلمارات حتى إشعار آخر.

وقالت موانئ دبي العالمية إن هذا اإلجراء يأتي تماش��ياً 

مع قرار حكوم��ة دولة اإلمارات بقطع العالقات مع قطر 

وإغ��الق كاف��ة المنافذ البحري��ة والجوية أم��ام الحركة 

القادم��ة والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوس��ائل النقل 

القطرية كافة.  دبي - البيان

تعليق المعامالت المصرفية 

مع البنوك القطرية

نقل��ت وكال��ة رويترز عن مص��ادر مطلعة قوله��ا إن بنوكاً 

إماراتي��ة عديدة أوقفت تقدي��م القروض الجديدة للعمالء 

لشراء سندات الشركات والكيانات الحكومية القطرية، مع 

توخ��ي البنوك الحذر بش��أن االئتمان القطري، فيما علقت 

مصارف إماراتية وسعودية وبحرينية المعامالت مع البنوك 

القطرية ومنها خطابات االعتماد.

وتقديم القروض لتمويل ش��راء س��ندات الشركات ممارسة 

ش��ائعة تتيحها البنوك لعمالئها الموس��رين وذوي الثروات 

الضخمة.

وق��ال مصدر مطل��ع »البنوك المحلي��ة توقفت عن تقديم 

التمويل فيما يتعلق بالسندات القطرية«.

وقال مصدر ث��ان إن البنوك قررت وقف الخدمة للحد من 

المخاط��ر في أعقاب قرار بعض دول الخليج العربية ومصر 

قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر.

وتقول الس��عودية واإلمارات العربي��ة المتحدة والبحرين 

واليمن ومصر إن قطر تدعم اإلرهاب، مما أوقد شرارة أسوأ 

خالف في سنوات بين بعض أبرز الدول في العالم العربي.

وق��د يكون لنه��ج البنوك الحذر أثر على نش��اط الس��وق 

الثانوية للسندات القطرية، حيث يعزف المشترون أصحاب 

الثروات الكبيرة. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها ألنها 

غير مخولة بالتحدث إلى وسائل اإلعالم.

وفي س��ياق متصل، قالت مصادر مصرفية لرويترز أمس، إن 

بعض البنوك التجارية في السعودية واإلمارات تعلق تنفيذ 

معامالت مع البنوك القطرية مثل خطابات االعتماد بسبب 

الخالف الدبلوماسي في المنطقة.

وأضافت المصادر أن البنوك التي طلبت عدم نشر أسمائها 

ترج��ئ المعامالت إلى حين تلق��ي توجيهات من البنكين 

المركزيين للبلدين بشأن كيفية تنفيذ التعامالت مع قطر.

وقال��وا إن مص��رف اإلم��ارات العربية المتح��دة المركزي 

طل��ب من بنوك في البالد اإلفصاح عن تفاصيل انكش��افها 

على البن��وك القطرية، وإن مصرف البحرين المركزي اتخذ 

خط��وة مماثلة وحدد الخميس كموعد أخير للحصول على 

المعلومات.

ول��م يرد البن��ك المرك��زي اإلماراتي على طل��ب للتعليق 

ولم يتس��ن على الفور االتصال بمس��ؤولي البنك المركزي 

البحرين��ي للتعقي��ب. وم��ن جانبه��ا، وجه��ت مؤسس��ة 

النق��د العربي الس��عودي )البن��ك المرك��زي( البنوك في 

 المملك��ة بع��دم التعام��ل م��ع البن��وك القطري��ة بالريال 

دبي - رويترز  القطري. 

5000 رخصة اقتصادية 

لقطريين في اإلمارات

ق��درت مص��ادر متطلع��ة ع��دد التراخي��ص الممنوحة 

للقطريين لممارس��ة مختلف األنشطة االقتصادية بدولة 

اإلم��ارات حالي��اً بأكثر م��ن 5000 رخصة فيم��ا أظهرت 

إحص��اءات رس��مية حصل »البيان« على نس��خة منها أن 

ع��دد التراخيص الممنوحة للقطريين لممارس��ة مختلف 

األنشطة االقتصادية بالدولة كان شهد قفزة كبيرة وارتفع 

إلى 4850 رخصة بنهاية 2015 مقابل 3629 رخصة بنهاية 

2014 و2210 رخص بنهاية 2013.

ووفقاً لإلحصاءات الرسمية بلغ إجمالي عدد المستثمرين 

القطريين في ش��ركات مس��اهمة عام بالدولة 14.9 ألف 

مس��تثمر بنهاي��ة 2015 بلغ��ت قيم��ة اس��تثماراتهم 5.2 

مليارات درهم بينما بلغ عدد الحيازات العقارية المملوكة 

لقطري��ن بالدولة 12.11 ألف حيازة ملكي��ة عقارية منها 

ملكية عقارات س��كنية وعقارات تجاري��ة ومزارع وغيرها 

وبل��غ عدد المنش��آت الصناعي��ة القطرية ف��ي الدولة 8 

منشآت.

وبلغ إجمالي عدد القطريين العاملين في القطاع الحكومي 

االتحادي والمحلي )ما عدا إمارة أبوظبي( 12 موظفاً فيما 

بلغ عدد القطريين العاملين في القطاع الخاص )األهلي( 

25 من االختصاصيين والفنيي��ن والمهنيين وغيرهم، في 

حي��ن ارتفع عدد القادمين للدول��ة من قطر خالل 2015 

إلى نحو 236.74 ألف مقابل 203 آالف في العام السابق.

وبلغ عدد المس��تفيدين القطريين من الخدمات الصحية 

ف��ي أبوظب��ي 714 مس��تفيداً في 2015 وم��ن الخدمات 

الصحية في دبي 374 مستفيداً.

 Ⅶ أبوظبي – عبد الفتاح منتصر
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العربية للط�انفالي د�ط�ان اإلمارات االتحاد للط�ان 

ط�ان الخليجمرص للط�انالخطوط السعودية 

مع تفاقم خسائرها خالل يومين إلى 12.5 مليار دوالر

بورصة قطر األسوأ أداًء في العالم منذ بداية العام
■ دبي - رامي سميح

واصلت بورص��ة قطر االنحدار إلى مس��تويات 

متدنية وسط مخاوف المس��تثمرين من مصير 

االقتص��اد القط��ري بعدم��ا ق��ررت اإلم��ارات 

والس��عودية ومص��ر والبحري��ن واليم��ن قطع 

العالقات الدبلوماسية مع الدوحة.

ورغ��م مح��اوالت المس��اندة م��ن صناديق 

اس��تثمار حكومي��ة، انخفض مؤش��ر قطر العام 

أم��س بنس��بة 1.56% فاقداً نح��و 143.7 نقطة 

ليغل��ق عن��د 9058.89 نقط��ة مس��جاًل أدنى 

مس��توياته منذ أواخر يناي��ر 2016، مع تراجع 

أس��هم 31 ش��ركة من إجمالي 41 س��هماً جرى 

التداول عليها.

وبلغت خسائر المؤش��ر على مدار جلستين 

نح��و 8.7% بما يعادل أكثر من 860 نقطة، فيما 

وصلت الخس��ائر إل��ى نح��و 13.2% منذ بداية 

العام وفق رصد »البيان االقتصادي«، لتس��جل 

بذلك أس��وأ أداء بين أسواق العالم منذ مطلع 

.2017

وتكبد رأس المال الس��وقي لألسهم القطرية 

خس��ائر فادحة خالل جلستين وصلت إلى نحو 

45.5 ملي��ار ري��ال )12.5 ملي��ار دوالر(، فيم��ا 

وصلت الخس��ارة إلى نحو 76.5 مليار ريال )21 

ملي��ار دوالر( من��ذ بداية العام، بحس��ب رصد 

»البيان االقتصادي«.

وقال طارق العيس��وي، المؤس��س والرئيس 

لالستش��ارات،  توصي��ات  لش��ركة  التنفي��ذي 

إن األس��هم القطرية واصلت هبوطها بس��بب 

مخاوف المس��تثمرين من قط��ع العالقات مع 

دول عربي��ة وخليجي��ة وهو ما دف��ع البورصة 

لتحقي��ق أس��وأ أداء بين بورص��ات العالم منذ 

بداية العالم الحالي.

وأضاف العيس��وي، ل���»البيان االقتصادي«، 

أن البورص��ة تعتب��ر م��رآة لالقتص��اد، وقط��ع 

العالقات س��يؤثر بال شك على األداء االقتصادي 

واالس��تثمار في الدوحة وخصوصاً أن القطع لم 

يقتصر على العالقات الدبلوماس��ية فقط وإنما 

ش��مل عدة أمور اقتصادية منه��ا غلق األجواء 

والموانئ البحرية.

وتوقع العيسوي أن تستمر تراجعات البورصة 

القطرية في الجلسات القادمة لكن بوتيرة أقل 

وذلك لحين هدوء األوضاع أو ظهور بوادر على 

ح��ل األزمة وعودة العالقات مع جميع البلدان 

المقاطعة.

حاول��ت  قط��ر،  بورص��ة  بيان��ات  ووف��ق 

القطري  السوق  المحلية مس��اندة  المؤسسات 

عبر مشتريات مكثفة بلغت نحو 322.5 مليون 

ريال )88.6 مليون دوالر(، فيما بلغت مشتريات 

األف��راد نح��و 302.4 مليون ري��ال )83 مليون 

دوالر(، قاب��ل ذل��ك ضغ��وط بي��ع مكثفة من 

قبل المؤسسات األجنبية والخليجية بنحو 170 

مليون ري��ال )46.6 مليون دوالر( و201 مليون 

ريال )55 مليون دوالر( على التوالي.

»فيتش«: تأثيرات المقاطعة الدبلوماسية وخيمة
■ دبي ــ أشرف رفيق

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني العالمي، 

أنه إذا اس��تمرت المقاطعة الدبلوماس��ية ضد 

قط��ر من جان��ب دول عل��ى رأس��ها المملكة 

العربي��ة الس��عودية واإلمارات، ف��إن العواقب 

االقتصادي��ة والمالي��ة على قطر س��وف تكون 

وخيمة. لكن تأثر تصنيف قطر االئتماني سوف 

يعتم��د عل��ى عدة عوام��ل منها سياس��ة قطر 

واس��تجابتها والحفاظ على االستقرار السياسي 

الداخل��ي. وأضافت الوكال��ة العالمية أن تأثير 

المقاطع��ة في اقتصاد قطر س��وف يعتمد على 

أمد اس��تمرار الخالف، وم��دى اإلجراءات التي 

تؤثر في التجارة. 

وتعتق��د »فيتش« أن الدول المش��اركة في 

المقاطعة س��وف تحاول تجن��ب إطالة الوضع 

ال��ذي يش��كل مخاط��رة عل��ى اقتص��اد قط��ر 

واالس��تقرار اإلقليمي، وينبغي أن يسمح وضع 

قطر من حيث األصول األجنبية الكبيرة )%200 

من إجمال��ي الناتج المحلي( بأن تتخطى اآلثار 

االقتصادية الكلية المؤقتة للوضع.

معدل التضخم
ويب��دو أن ص��ادرات قط��ر من الغ��از الطبيعي 

إل��ى اإلم��ارات عن طري��ق ش��ركة دولفين لم 

تتأثر، وإذا استمر إغالق الحدود الكامل وفقدان 

طرق االس��تيراد المألوفة، فسوف يرتفع معدل 

التضخم في قطر، ألسباب منها أن غالبية المواد 

الغذائية مستوردة عن طريق السعودية ويمكن 

أن يتم تأجيل مش��اريع بنية أساس��ية كبيرة في 

قط��ر أو يتم إع��ادة تقييم كلفته��ا إذا توقفت 

إمدادات مواد البناء من اإلمارات. وسوف يؤدي 

طول أمد العزل االقتصادي إلى أن تتحول جهود 

قطر في التنويع االقتصادي إلى أن تصبح مركزاً 

إقليمياً للصناعات التحويلية والخدمات. وسوف 

تعاني قطاعات السياحة والتجارة والضيافة في 

قطر م��ن نقص الزائرين م��ن دول الخليج التي 

تشكل نصف السياحة المتجهة إلى قطر.

عائدات الناقالت
وسوف تتراجع عائدات شركة الطيران القطرية 

بس��بب تراجع الس��فر اإلقليم��ي والحاجة إلى 

إعادة توجيه الرحالت الجوية وإلغاء رحالت .

والتراجع في التوقعات والمشاعر االقتصادية 

الس��لبية يمك��ن أن يؤث��ر في قطاع��ي تجارة 

التجزئ��ة والعق��ارات في قطر. وس��وف يعاني 

الطل��ب المحل��ي بعد مغ��ادرة المواطنين من 

ال��دول التي فرضت المقاطعة. وأضافت فيتش 

أن تأثي��ر المقاطعة مالياً في حكومة قطر ليس 

واضح��اً، ومثله��ا كمثل القطاع��ات االقتصادية 

األخرى، فإن الحكومة القطرية تس��تورد بشكل 

مباش��ر أو غير مباش��ر ج��زءاً كبيراً من الس��لع 

والخدم��ات التي تحت��اج إليها، وهذا قد يؤجل 

العائد على الفائض المالي.

دعم مالي
وقد تحتاج الحكومة إلى توجيه دعم مالي إلى 

قطاعات اقتصادية متأث��رة بالمقاطعة. غير أن 

خفض إنف��اق رأس المال قد يكون له أثر مالي 

إيجاب��ي، وب��طء النمو ذاته قد يك��ون له تأثير 

بس��يط في العائدات في ظل القاعدة الضريبية 

البس��يطة للحكومة )مش��اركة بسيطة للضراب 

في العائدات الحكومية(.

ولم تس��تهدف أي من اإلج��راءات التي تم 

اإلعالن عنها حتى اآلن القطاع المالي في قطر. 

وتعي فيتش أن هناك نسبة كبيرة من ودائع 

غير المقيمين ف��ي قطر تأتي من دول التعاون 

وإذا كان هن��اك خ��روج فجائي لتل��ك الودائع 

فق��د يحتاج األم��ر إلى ضخ س��يولة من البنك 

لمركزي ويمكن أن يش��كل ضغطاً إضافياً على 

تكالي��ف التمويل المصرفية وي��ؤدي إلى بطء 

النمو االئتماني.

 وأعربت »فيتش« عن اعتقادها أن التأثيرات 

السياس��ية واالقتصادي��ة المحتمل��ة على قطر، 

ورغب��ة دول التعاون في عدم ع��زل قطر كلياً، 

يعني أن كال الجانبين س��وف يعمل على إيجاد 

حل سريع. 

■ األسهم القطرية تزيد من خسائرها  |   البيان
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قطر 

قادت دولة قطر نفسها إلى العزلة بعد أن تجاوزت كل الحدود الحمراء، 

بدعمها لإلرهاب والميليشيات المتطرفة واالنقالبية في دول المنطقة، فضاًل 

عن تدخالتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية، ما شكل تهديداً 

واضحاً لألمن القومي. وصبرت دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 

العربية السعودية ومملكة البحرين على أذية السياسة القطرية، أعواماً عدة، 

غير أن سياستها ازدادت سوءاً، وكان البد من لحظة حاسمة وحازمة لوقف 

سياسة الدوحة التي تعبث بأمن دول مجلس التعاون ودول المنطقة بشكل 

عام، فجاءت قرارات 8 دول بقطع عالقاتها مع قطر كخطوة من شأنها أن 

تجعل الدوحة تعيد النظر في سياستها وأن تنضم من جديد إلى السرب 

وإلى وحدة الصف العربي.

»البيان« استطلعت آراء سياسيين ومسؤولين ومفكرين وخبراء ومحللين 

حول ما حصدته قطر بفعل سياستها وأكدوا أنها تشكل تهديداً خطيراً على 

استقرار وأمن المنطقة.

Ⅶعواصم-البيان

وعب��ر النائ��ب عن الجبهة الش��عبية منجي الرحوي، أن قطر تتحمل مس��ؤولية قرار 

عدد من الدول العربية بقطع العالقات معها، مش��يراً إلى أن »التاريخ دائماً ما ينصف 

المواقف التقدمية وقطر دولة تابعة ألجندات أجنبية«.

وق��ال الرحوي إن ما حصل مع قطر نتيجة حتمية لممارس��اتها ومواقفها متوقعاً أن 

يرتفع عدد المقاطعين لها.

موقف استراتيجي 
من جهته، قال األمين العام لحركة مش��روع تونس محس��ن مرزوق، إن موقف بالده 

االس��تراتيجي يجب أن يكون واضحاً ورافضاً ألي توظيف للدين في السياس��ة، وأش��ار 

إلى أن توظيف الدين في السياس��ة س��بب من األسباب األساسية للتطرف، قائاًل: »إذا 

وجد خالف بين إيران ومن يقف إلى جانبها، ودول الخليج العربي، فإن موقف تونس 

االستراتيجي يجب أن يكون مع دول الخليج ألن ذلك عمقنا«.

وقالت النائبة عن حركة نداء تونس لمياء ملّيح: "ش��خصّياً ما حصل لقطر أس��عدني 

وأتمنى أن يكون رس��الة لكل دولة تحاول أن تتدخل في الش��أن الخارجي لدول أخرى 

وتعك��ر صفوه��ا واس��تقرارها". وأضافت أنه م��ن المنتظر بعد التط��ورات األخيرة أن 

تعقد لجنة ش��ؤون التونسيين بالخارج اجتماعاً لتدارس اإلجراءات التي يمكن اتخاذها 

لإلحاطة بالجالية التونسية في قطر.

اللعب على التناقضات
م��ن جانب��ه، أبرز الم��ؤرخ والباحث األكاديم��ي خالد عبيد أن »قط��ر تدفع اآلن ثمن 

ممارس��تها سياسة اللعب على المتناقضات، سياس��ة مع وضّد في نفس الوقت، حيث 

إن قيادتها لم تستوعب أّن الوضع تغّير منذ منعرج 2013، ُأنذرت مّرة أولى في 2014 

واليوم نش��هد المرحلة الثانية نحو إنهاء الدور القطري بعد أن س��بقته حملة إعالمية 

كبيرة إقليمياً وحتى أميركياً، وإذا لم ترضخ قطر إلى ش��روط عمقها الخليجي ومجالها 

الحيوي والحياتي فالمرحلة الثالثة قد تكون تحرك بعض القطريين في الداخل تمهيداً 

إلزاحة أمير قطر الحالي«.

وأضاف عبيد قائاًل إّن صفحة ما يس��مى "اإلس��الم السياسي" قد طويت ونعني هنا 

دعمه إقليمياً ودولياً قد انتهى وهذا ما لم تستوعبه قطر وقد تستوعبه إثر هذا الحصار 

والضغوطات.

م��ن جانبه، أب��رز الخبير االقتصادي معز الجودي، أن عل��ى تونس أن تنحاز لمصالح 

أمته��ا العربية، معتبراً أن االس��تثمارات القطرية في تونس ت��ّم اعتمادها في قطاعات 

ليست ذات قيمة مضافة كبيرة ولهذا يجب على البالد التونسية أن تفصل بين ما هو 

اقتصادي ومالي وما هو سياسي، كما يتوّجب على تونس أن تتخذ موقفاً سياسياً يحمي 

مصالح البالد أوالً ومصالح األمة العربية ثانياً، خاصة وأّن دولة قطر أصبح يش��تبه في 

تمويلها للتنظيمات اإلرهابّية، دون أن ننسى أّن نسب فوائد القروض التي أعطتها قطر 

لتونس مكلفة.

انتهاء مرحلة 
وتح��ت عن��وان »تس��ونامي في قط��ر.. تداعياته ُهَنا«، نش��رت صحيف��ة »الصحافة« 

الحكومية في عددها، أمس، مقاالً جاء فيها أن »مرحلة قطر انتهت على المس��تويين 

الخليج��ي والعربي، فمنذ أزيد ِمْن أس��بوعين تعيش الدوح��ة عزلة إقليمية ودولية لم 

تعرفه��ا في الس��ابق، وبدا أن َصْدَر باق��ي الدول الخليجية ضاق من جّراء السياس��ات 

القطرّي��ة التي أدخلت المنطقة العربية في أت��ون صراعات واضطرابات غّذت الوجود 

اإلرهابي وقّوضت استقرار دول بالجملة حتى أضحى الوضع غير قابل لالستمرار.

وأض��اف رئيس تحرير الصحيفة هاش��مي نويرة في مقال��ه، أن »النظام القطري لم 

يس��توعب كذل��ك ما ج��رى ويجري في الوالي��ات المتحدة وال هو بدا ُم��ْدِركاً لتنامي 

الم��ّد الوطني ف��ي أوروبا تحديداً.. وألّن قطر لم تدرك حج��م وطبيعة هذه التحّوالت 

فإنها تمادت في سياس��اتها السابقة في ضوء انحسار س��لطة اإلخوان وتآكل شعبيتهم 

وُحْكِمِهْم س��واء كان ذلك في مصر وسوريا وليبيا والمغرب وفلسطين والجزائر أو حتى 

في تونس«.

مسار نقدي 
وتأت��ي خطوة الدول الخليجية زائد مصر بقطع العالقات مع قطر لتتّوج مس��اراً نقدياً 

لسياسة الدوحة التي لم تقدر على االلتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها تجاه دول 

الخليج العربي وواصلت سياس��اتها المعلنة حيناً والمستترة في أغلب األحيان ما َحَمَل 

مصر والسعودية واإلمارات والبحرين وليبيا واليمن إلى إعالن قطع العالقات مع الدولة 

الخليجية الخارجة عن اإلجماع.

وتابع صاحب المقال أن السياس��ة المبنية على المنطق يجب أن تس��تبق األزمات 

وال��زالزل ولك��ن النظام القطري خانه ال��ذكاء، وذلك إّما لفرط ارتباط��ه الوثيق � رّبما 

� بق��وى إطالقية يمينية على أس��اس »ديني« تش��كو بطبعها عج��زاً فطرياً في النباهة 

السياس��ية، أو العتم��اده على مرتزقة من أطياف »السياس��ة« و»الحقوق« و»اإلعالم« 

و»المال« وديدنها االنتهازية والنفعية، وهي لذلك »ش��ديدة« في الدفاع عن مصالحها 

وأولياء نعمتها. وإن في سقوط المنظومة القطرية انهيار وتداع لسائر الجسد ولتوابعها 

 ليبيا.. 

عبث في األمن 

واالستقرار 
عّبر الليبيون عن مس��اندتهم الكاملة لقرارات كل من اإلمارات والس��عودية والبحرين 

ومصر بقطع العالقات الدبلوماس��ية مع قطر، موضحين أن الدوحة شاركت في العبث 

بأمن واستقرار ليبيا.

وقال مجلس النواب الليبي إن الس��لطة الحاكمة في قطر عبثت بأمن واستقرار ليبيا 

والمنطقة، وهي تهدد السلم واألمن لشعوب الدول العربية.

واتهم المجلس الدوحة بمحاربتها الش��ديدة لبناء القوات المس��لحة العربية الليبية 

ومؤسس��اتها المختلفة، من خالل كلمة أمي��ر دولة قطر األمير تميم بن حمد من على 

منب��ر منظمة األمم المتحدة مناص��راً لإلرهابيين والمتطرفين ف��ي ليبيا، داعياً مجلس 

األمن ومحكمة الجنايات الدولية وجميع المنظمات والمؤسس��ات الحقوقية، بضرورة 

فتح تحقيق دولي شامل لما اقترفته دولة قطر تجاه الشعب الليبي، ودعمها للجماعات 

اإلرهابية والمتطرفين في ليبيا.

تمويل اإلرهاب 
بدوره، قال القائد العام للقوات الليبية المس��لحة خليفة حفتر، إنه لم يس��تغرب قيام 

بعض الدول العربية بقطع العالقات مع قطر، متهماً الدوحة بدعم اإلرهابيين وزعزعة 

االس��تقرار في المنطقة، مضيفاً أن الدوحة دعمت اإلرهاب بالمال والس��الح وهددت 

األمن القومي العربي بسبب تحالفها مع اإلرهاب وتمويله.

أم��ا وزارة الخارجي��ة في الحكومة الليبية المؤقتة فذك��رت في بيان تلقت »البيان« 

نس��خة منه: »تابعنا باهتمام ش��ديد التط��ورات األخيرة في عالق��ات عدد من الدول 

العربية بدولة قطر، وإعالن كل من اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر قطع العالقات 

الدبلوماس��ية مع قطر نتيجة تدخالتها الس��افرة في الش��أن الداخلي ومحاولة زعزعة 

أمن واس��تقرار هذه الدول«، مؤكدة دعمها لإلجراءات التي اتخذتها هذه الدول، صوناً 

ألمنها الوطني.

وقال وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري، إن قطر هي الداعم 

األساسي لإلرهاب في ليبيا، من خالل إرسال السالح للمتشددين سواء بطريقة مباشرة 

أو من خالل وساطات، فضاًل عن الدعم المادي للتنظيمات اإلرهابية، مؤكداً أن الدوحة 

هي التي هددت أمن الليبيين.

م��ن جهته، قال س��فير ليبي��ا في الرياض عبدالباس��ط البدري، إن ب��الده تقف إلى 

جانب أش��قائها العرب، وترحب بالخطوة التي اتخذتها اإلمارات والسعودية والبحرين 

ومصر، مش��يراً إلى أن قطر فعلت األفاعيل في الدول العربية عموماً وليبيا على وجه 

الخصوص، وكان لها دور س��يئ في الداخل الليبي، محماًل إياها مس��ؤولية ما آلت إليه 

األمور في ليبيا.

واته��م البدري قطر بمحاولة اغتيال القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، مؤكداً 

أن بالده ستقاضي قطر أمام مجلس األمن، والمحكمة الجنائية الدولية في روما. 

وع��ن الخط��وات التي يجب على قط��ر اتباعها إلعادة العالقات معه��ا، قال البدري 

إن عل��ى س��لطات الدوحة التوقف ع��ن دعم اإلرهاب، وك��ذا أن تتوقف عن التدخل 

ف��ي ش��ؤون الدول الداخلية، الفت��اً إلى أن بالده لن تفّعل العالق��ات مع قطر إال بعد 

عودة مس��ؤوليها إلى رش��دهم وإلى اإلجماع الخليجي العربي بقيادة المملكة العربية 

السعودية.

مصدر إزعاج
أم��ا عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغ��اري، فاعتبر أن بالده اكتوت بنار قطر من 

خالل دعمها الالمحدود للميليش��يات المس��لحة من خلف المجلس الوطني االنتقالي 

لدعم كل أمراء العصابات اإلجرامية مثل عبدالحكيم بلحاج وعلي الصالبي.

واعتب��ر الدغ��اري دولة قطر »مصدر إزعاج يقف خل��ف كل التغييرات التي حصلت 

في ثورات الربي��ع العربي، وممارس لدور المؤامرة والخيانة لألمة وجيرانها الخليجيين 

ومصر وكان لها أدوار مش��بوهة في الثورات في ليبيا وتونس ومصر«، مش��يراً إلى أن 

قطر »تستحق أكثر من العزل ألنها تمارس أعماالً مع االستخبارات اإلسرائيلية واإليرانية 

وغيره��ا، ويج��ب أن يتم وضع حد لها من خ��الل الضغط عليها من قبل جامعة الدول 

العربية«.

وفي الس��ياق ذاته، أكد البرلمان الليبي، إقدام الحكومة المؤقتة على قطع عالقتها 

مع قطر »جاءت متأخرة« في ظل الدور القطري المانع والمس��هم في إفش��ال وجود 

نواة للجيش في ليبيا فضاًل عن تدخلها لمنع رفع حظر التسليح عن هذا الجيش، داعياً 

لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد »حكام قطر ممن ال يحترمون أنفس��هم 

وال جيرانهم من العرب«.

شواهد كثيرة 
وأرج��ع عض��و مجلس النواب أبو بكر بعيرة قيام ليبي��ا بقطع عالقاتها مع قطر لتدخل 

األخيرة بالشؤون الداخلية لألولى منذ التغيير الذي حصل فيها عام 2011 حيث توجد 

ش��واهد كثيرة عل��ى دور قطر الكبير في دع��م بعض األطراف والجماع��ات اإلرهابية 

بالسالح.

وأف��اد ب��أن حديثاً كان يدور بين أطراف ليبية قبل قي��ام مجموعة من الدول بقطع 

العالقات مع قطر بش��أن رفع قضية لدى محكمة العدل الدولية ضد تدخالتها، السيما 

بعد أن بدأت األحداث تتكشف عن الدور القطري السلبي تجاه الملف الليبي.

وأض��اف أن ليبي��ا كانت تفكر بالقيام بقطع العالقات م��ع قطر بعد أن بات واضحاً 

قيامها بإرسال السالح للمقاتلين ودعم الجماعات اإلرهابية في ليبيا.

 تونس ..

صفحة اإلسالم 
السياسي طويت

أعرب الش��ارع التونس��ي عن ابتهاجه بالقرار الصادر عن كل من دولة اإلمارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية الس��عودية والبحرين ومصر بقطع العالقات الدبلوماس��ية 

مع قطر وس��حب الدبلوماس��يين منها وإغالق المنافذ البرية والبحرية والجوية أمامها 

معتبرين أنه هذه الخطوة تطوي صفحة اإلسالم السياسي.

في كل األمصار والمجتمعات. 

  اليمن..

دعم لالنقالبيين 
والجماعات المتطرفة

عب��ر مس��ؤولون ف��ي الحكومة اليمنية وقادة عس��كريون وسياس��يون ع��ن ارتياحهم 

لقرارات قطع العالقات مع قطر، مؤكدين في تصريحات ل�»البيان« أن الدوحة دعمت 

االنقالبيين وجماعات إرهابية أخرى في اليمن وأن من شأن قطع العالقات مع الدوحة 

أن يحد من سياس��ات قطر الداعمة لإلرهاب والخارجة عن اإلجماع العربي والخليجي 

ويعري مواقفها المشبوهة والمراوغة من قضايا المنطقة المصيرية.

واعتب��ر وزي��ر المياه والبيئة اليمني د. عزي ش��ريم أن بي��ان الحكومة وموقفها كان 

واضح��ا جداً، حيث العالقة بين قط��ر واالنقالبيين في اليمن قديمة ولها ما يقرب من 

عش��ر س��نوات. مبيناً: »زيارات الحوثيين لقطر في 2008 وتغير اس��تراتيجيتهم وتنامي 

قوتهم كانت واضحة لجميع المراقبين للمش��هد اليمني بعد تلك الزيارة وال ننسى هنا 

ما قدمه رأس النظام الحالي في قطر من دعم لقوى التطرف واإلرهاب األخرى ببعض 

المحافظات اليمنية«.

وأضاف شريم: »لم يكن هناك أية مشاركة فاعلة وإيجابية في الموقف القطري مع 

التحالف العربي ضد االنقالب في اليمن وإعادة الش��رعية، ال عسكريا وال حتى تنمويا 

ول��و بح��ده األدنى. وكانت المواق��ف القطرية مزدوجة دائم��ا ومتقاطعة مع مصالح 

منطقتنا العربية وتعتبر ذات تأثير سلبي كبير على قطر قبل غيرها ونتمنى من العقالء 

باألس��رة األميرية في قطر تصحيح الموقف القطري الحالي بما يخدم ويعزز الش��راكة 

الخليجية والعمل العربي المش��ترك بش��كل عام وكذلك االلتزام بمقررات قمة الرياض 

األخيرة«.

وف��ي الس��ياق ذاته، أوضح رئيس المحكمة العليا ف��ي اليمن حمود الهتار أن البيان 

الصادر عن الرئاس��ة اليمنية يعبر عن موقف الدولة اليمنية بس��لطاتها الثالث تشريعية 

وتنفيذي��ة وقضائية. مؤكداً »العالقات بين الدول تق��وم على االحترام المتبادل وعدم 

التدخل في الش��ؤون الداخلية ونرفض رفضا قاطع��ا تدخل دولة قطر وأي دولة أخرى 

في الشؤون الداخلية للبلدان األخرى«.

خارج السرب 
من جانبه، قال قائد المنطقة العس��كرية الثانية في حضرموت فرج البحس��ني أن قطر 

ومنذ زمن بعيد تغرد خارج الس��رب الخليجي والعربي وتمارس سياس��ات أضرت وتضر 

باألم��ن القومي الخليج��ي والعربي. وأردف بقوله: »لقد ُبذل��ت جهود كبيرة من قبل 

المملك��ة العربي��ة الس��عودية ودول خليجية وعربية أخرى لثني قط��ر عن هذا النهج 

المعادي لكنها لم تس��تمع لصوت األشقاء ومضت في مشروعها التآمري والمتمثل في 

احتض��ان ودعم القوى اإلرهابية تحت مس��ميات مختلفة بل وتم��ادى بها األمر بفتح 

عالقات مع العدو الصهيوني وعندما وصل األمر بالتهديد الحقيقي ألمن الخليج والدول 

العربية اضطرت المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين 

ومص��ر واليمن وليبيا إلى وضع حد لهذا التهديد والتآمر فأقدمت على خطوات عملية 

ملف
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خطر 
يهدد أمن 
واستقرار 

المنطقة

لتطويق تلك السياسات التآمرية لدولة قطر«

وأعتقد أن أي خط تآمري ألي دولة كان يس��تهدف المساس بوحدة وأمن واستقرار 

دول الخلي��ج وأي دولة عربية س��يواجه بإج��راءات صارمة مثل تل��ك اإلجراءات التي 

اتخذت. 

جراحة مؤلمة
على صعيد متصل، أثنى قائد لواء ش��بام المكلف بحماية المكال ومينائها س��ليمان بن 

غانم على قرار قطع العالقات مع قطر. وأضاف »منذ العام 1995 لعبت دوراً ال يتناسب 

وال يتوافق مع سياس��ات مجلس التعاون وظهر ذلك جلياً في كثير من المواقف تجاه 

كثي��ر من القضايا هذا أوالً وثانياً عالقاتها مع إس��رائيل وبالمنظم��ات اإلرهابية والتي 

أصبحت داعما رئيسياً لها في كثير من البلدان«.

وباختصار منذ س��نوات السياس��ة القطرية أش��به ما تكون بالس��رطان الذي نما في 

الجس��م الخليجي والعربي وجاء الوقت المناسب الس��تئصاله بعمليه جراحية مؤلمة. 

لذلك أعتقد أن هذا القرار س��يضع حدا لكثير من التجاوزات القطرية ويحد من نش��اط 

كثير من المنظمات اإلرهابية واس��تنهاض الش��عب القطري ليق��ول كلمته في حكامه 

وسياساتهم المناهضة لألمن القومي العربي والتغريد خارج الصف الخليجي والعربي.

قرار صائب 
أما السياس��ي اليمني علي البخيتي فرأى أن قرار قطع العالقات مع قطر صائب ويؤكد 

أنه ال فرق بين إرهاب المجموعات المسلحة وبين إرهاب األنظمة، واستغرب مغامرة 

نظام قطر بالتضحية بعالقاته مع السعودية واإلمارات ودول عربية أخرى مقابل تمسكه 

بتنظيم اإلخوان وشخصيات متهمة بالتطرف.

م��ن جهت��ه، طال��ب أمين عام ح��زب جبهة التحري��ر علي المصعب��ي حكومة قطر 

مراجعة سياس��تها المتناقضة م��ع التوجه العام العربي والخليج��ي والدولي، ورأى أن 

قرار مقاطعتها من أهم الدول العربية يأتي في سياق االعتراض على تلك السياسات.

  مصر..

مخططات لتفتيت األمة 
اعتبرت فعاليات مصرية أن سياسات حكام قطر، على رأسهم أمير البالد تميم بن حمد، 

مه��ددة لألمن القومي العربي إذ لعبت دوراً تحريضياً ، وكان ال بد من اتخاذ إجراءات 

رادعة بحقها.

وقالت الكاتبة المصرية البارزة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس المصري األسبق عدلي 

منصور، إن ما فعلته الدوحة يتجاوز كل الحدود القومية واإلنسانية واألخالقية، مشددًة 

على أن سياسات أمير قطر تميم بن حمد ُمهددة لألمن القومي العربي، وكانت السبب 

الرئيس وراء قرارات قطع العالقات معها، في الوقت الذي لفتت فيه إلى إس��هام قطر 

في مخططات تفتيت األمة.

وقال��ت ل�»البي��ان« إن قطع العالقات مع قطر جاء على خلفية ما ارتكبه حكام قطر 

من ممارسات بحق األمة العربية، ذلك أن تلك السياسات -مع األسف- تأتي استكماالً 

للمخططات االس��تعمارية، كما تدعم تلك السياس��ات الجماع��ات اإلرهابية، وتواصل 

تهدي��د األم��ة، وال تحترم األصال��ة العربية وال التاريخ وال كل الروابط التي عش��نا 

نتحدث عنها، خاصة أن الدوحة عمدت إلى احتواء الجماعات والعناصر اإلرهابية 

المهددة ألمن األمة.

خرق للجسور 
وأفادت الكاتبة المصرية بأن حكام قطر خرقوا كل الجس��ور التي تربطهم باألمة، 

وقد اس��تباحوا تهديد أمنها، مردفة: »كانت الش��عوب العربية، ال س��يما الشعب 

المصري، تتساءل: لماذا كل هذا الصبر واالحتمال على قطر؟ فلقد منحت للدوحة 

ف��رص كثيرة لكي تع��ود إلى خطوط التواصل العربي، دون جدوى. كان على قطر 

احت��رام ما يجب أن يك��ون بين الدول العربية، وأن تس��هم في تواصل المواجهة 

للمخططات التي وضعت للمنطقة إلعادة تقسيمها ورسم خطوطها بدماء أبنائها، 

لكنها شاركت في تلك المخططات«.

وأردفت الكاتب المصرية قائلة: »ما توالى من سياس��ات قطرية كان ال يصدق، 

من مش��اركات في دعم الجماع��ات اإلرهابية التي تس��تخدم أدوات لتنفيذ هذه 

المخطط��ات، وف��ي تهديد األم��ن القومي العرب��ي، وكذا االس��تهانة بكل حاضر 

ومستقبل األمة، كما أن ما فعله حكام قطر كان أموراً ال تصدق، ال يمكن أن يفعلها 

صاحب ضمير أو انتماء لهذه األمة«.

تهديد استقرار
ولفتت الكاتبة المصرية، في معرض تصريحاتها ل�»البيان«، إلى السياسات القطرية 

إزاء مصر، والمواقف التي اتخذتها الدوحة ضد القاهرة التي كانت داعمة لتهديد 

األمن القومي المصري، مش��ددة على أن الجانب القطري اس��تهان بكل شيء ولم 

يحترم هذه األمة وكيانها.

واعتبرت مستش��ارة الرئيس المصري األسبق أن القرار الذي اتخذته دول عربية 

بقطع العالقات مع قطر لم ُيتخذ من قبل تلك الدول بقدر ما اتخذته أساساً األسرة 

الحاكم��ة في قطر، التي أبدت إص��راراً على االنفصال عن األمة وأمنها، وأن تكون 

جزءاً وضلعاً أساسياً في تهديد األمة.

وأوضحت س��كينة فؤاد أن قطر تحولت إلى مقر دائم لكل من يريد أن يضرب 

أو يه��دد أمن األم��ة العربية، كما أدت دوراً في حماية تل��ك الجماعات اإلرهابية 

الت��ي تضرب مصر والدول العربية، معتب��رة أن قرار قطع العالقات ليس هيناً ولم 

يكن ُمتمنى، إذ كان األفضل أن تلتئم األمة وتوحد نفسها ومواقفها، لكن ما فعلته 

قطر كان يتجاوز كل الحدود القومية واإلنس��انية واألخالقية، وبالتالي جاءت تلك 

القرارات.

وفي الس��ياق ذاته، أكد القانوني المصري المحامي طارق محمود أنه بعد ثورة 

30 يوني��و، تم��ت مالحقة قطر بعدٍد من البالغات والدع��اوى القضائية، من بينها 

دعوى تطالب بطرد الس��فير القطري من القاه��رة، وهي الدعوى المنظورة حتى 

اآلن ف��ي هيئة المفوضين حالياً في مص��ر، وذلك مع تأكد دور قطر في التحريض 

ضد مص��ر ودعم العناصر اإلرهابية وتحريضها ضد الدولة ومؤسس��اتها المختلفة، 

فضاًل عن دعوى قضائية أمام القضاء اإلداري تطالب باعتبار دولة قطر دولة راعية 

لإلرهاب وداعمة له.

وإضافة لذلك، دعوى قضائية أمام القضاء المس��تعجل باإلسكندرية تم تقديمها 

عقب عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية الس��ابق، ومع اإلعالن عن تورط قطري 

ف��ي دعم العناصر التي قام��ت بتلك العملية، تطالب الدع��وى باعتبار قطر دولة 

داعم��ة لإلره��اب أيضاً. وأضاف محمود قائاًل: »بعد تفجير الكنيس��تين، تفجيرات 

أحد الس��عف التي استهدفت كنيس��تي مار جرجس في طنطا والكنيسة المرقسية 

باإلس��كندرية، تم تقديم بالغ ضد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يؤكد أن قطر 

متورطة في تلك العمليات اإلرهابية التي تشهدها مصر«.

إساءة للجيش المصري
وق��ال المحامي المصري األمين العام الئتالف دع��م صندوق »تحيا مصر« إنه قد 

س��اق في بالغاته عدداً من األدلة التي تثبت الت��ورط القطري في دعم اإلرهاب، 

كما أنه تقدم بدعوى ضد قناة الجزيرة القطرية، لما تمارسه من إساءة لمؤسسات 

الدول��ة المصري��ة، عقب أن عرضت فيلماً مس��يئاً للجيش المص��ري أثار لغطاً في 

الشارع المصري.

واس��تطرد محم��ود: »بع��د التأك��د تماماً من ضل��وع قطر في دع��م اإلرهاب 

وتحريضها الدائم ضد مصر، استجمعت كل األدلة والقرائن، وسوف أتقدم بها إلى 

الهيئ��ة التحضيري��ة بالمحكمة الجنائية الدولية األس��بوع المقبل، وأتهم أمير قطر 

بدعم التنظيمات المتطرفة في العالم لوجستياً ومادياً، وأطالب بمحاكمته دولياً«.

وفي س��ياق متصل، ش��دد محمود على أن »التوجه القطري للدولة الفارس��ية 

يؤك��د المواق��ف التي س��بق أن أوضحتها مص��ر، والتي أكدت م��ّرات عديدة أن 

الكيان القطري يغرد خارج الس��رب العربي، وأن قطر إرهابية تمارس هذا اإلرهاب 

وتدعم��ه«، متوقع��اً أن تش��هد الفترة القصيرة المقبلة تس��ريع وتي��رة العالقات 

الوطيدة بين قطر وإيران.

ملف
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أكدوا أن قطع العالقات بين الدول مكفول في القانون الدولي

قانونيون يطالبون بتحقيق شامل بشأن 
دعم قطر للمجموعات اإلرهابية

 Ⅶ دبي، أبوظبي ــ 
موفق محمد، رامي عايش 

طال��ب قانوني��ون بفت��ح تحقيق ش��امل 

وش��فاف بش��أن دعم قط��ر للمجموعات 

اإلرهابي��ة في اليمن وغيره��ا من الدول، 

بعد ما تكش��ف من حقائ��ق مريبة حول 

الدور القطري في هذا الصدد.

وش��ددوا ل�»البيان« على ضرورة نش��ر 

نتائ��ج ه��ذا التحقيق واالقتص��اص ممن 

يثبت تورطهم، مؤكدين أن قطع العالقات 

بين ال��دول مكفول في القان��ون الدولي 

ال��ذي يتيح ألي دولة قط��ع العالقات مع 

»أخ��رى« للحفاظ عل��ى كيانها ومصالحها 

وضم��ان أمنه��ا واس��تقرارها، الفتين إلى 

أن األم��ن القوم��ي للدول يتص��در قائمة 

أولوياتها وسياساتها الخارجية، »وهو أهم 

قيمة ترتكز عليها الدول«.

قناعات 
وأك��د القاضي الدكتور جمال الس��ميطي 

مدير عام معهد دبي القضائي، أن اإلمارات 

قررت قطع عالقاتها مع قطر اس��تناداً إلى 

تقاري��ر ومش��اورات وقناع��ات ب��أن هذا 

اإلجراء يصب في مصلحتها القومية وأمنها 

واالجتماعي  السياسي  واستقرارها  وأمانها 

واالقتصادي وغيره من القطاعات المهمة 

التي ترتكز عليها أي دولة. 

وأوضح الس��ميطي ل�»البيان«: »المصلحة 

القومية مرتبط��ة بالدرجة األولى باألمن، 

واالستقرار الداخلي«. 

أمل 
وعب��ر الس��ميطي ع��ن أمل��ه أن تع��ود 

العالق��ات القطرية م��ع دول الخليج إلى 

وضعه��ا الطبيعي وس��ابق عهده��ا الذي 

يلي��ق بروابط األخوة والنس��ب والتعاون 

ووحدة الثقافة واللغ��ة فيما بين »الدول 

الش��قيقة« بما فيها قط��ر.  وقال: »مما ال 

ش��ك فيه أن أبناء اإلمارات بصفة خاصة، 

وأبناء دول الخليج بصفة عامة، ال يتمنون 

انقط��اع العالقات بي��ن أي دولة خليجية 

وش��قيقتها«، مضيفاً »ال أح��د منا يرغب 

في وصول العالق��ات الخليجية فيما بينها 

إل��ى هذا الح��د، لكن في العم��وم، فإنه 

وبموج��ب القانون الدول��ي فإنه من حق 

أي دول��ة قطع عالقاتها م��ع دولة أخرى 

للحف��اظ على كيانه��ا ومصالحها، س��واء 

كان هذا الكيان سياس��ياً، أو اجتماعياً، أو 

اقتصادياً، أو أمناً قومياً«.

قرار
م��ن جانبه، قال المحامي زايد الشامس��ي 

للمحامي��ن  اإلم��ارات  جمعي��ة  رئي��س 

والقانونيي��ن: »نح��ن مع حكومتن��ا قلباً 

وقالب��اً في قراره��ا بقط��ع العالقات مع 

حكوم��ة دول��ة قطر نظ��راً لم��ا فيه من 

مصلحة الوطن والمنطقة برمتها«، مؤكداً 

أن ال��دول الخليجية لن تفك اللحمة فيما 

بينها، إال إذا تأكدت أن هناك صوتاً نش��ازاً 

يغرد خارج الس��رب من خ��الل تصرفات 

غير مس��ؤولة بما يلح��ق الضرر بمجتمعنا 

الخليجي ككل.

وأَضاف الشامس��ي: »تربطنا بالش��عب 

القط��ري عالقات أخوة ونس��ب وصداقة، 

ونحن نتمن��ى له الخير دائماً، لذلك ندعو 

الحكوم��ة القطري��ة للعم��ل عل��ى إعادة 

األمور إل��ى نصابها بجد وس��رعة حتى ال 

يزداد الش��رخ بين الشعوب«. وتابع: »إن 

ما س��معناه خ��الل األي��ام الماضية حول 

الدور القطري في دعم ميليشيات الحوثي 

باليم��ن والحش��د الش��عبي ف��ي العراق 

وغيرها من الق��وى اإلرهابية، إضافة إلى 

االرتم��اء الواضح ف��ي الحض��ن اإليراني، 

شكل لنا صدمة حقيقية، ألنه يضر بمصالح 

جميع ش��عوب منطقتنا بما فيهم الشعب 

القطري نفسه«.

لحمة
وشدد الشامسي على أن إعادة اللحمة ما 

بين دول الخليج العربي وقطر تحتاج أوالً 

إل��ى التخلص م��ن رؤوس اإلرهاب الذين 

تؤويهم الحكوم��ة القطرية، واالبتعاد عن 

المشروع اإليراني بالمنطقة، والعودة إلى 

الحضن الخليجي والعرب��ي، مؤكداً أنه ال 

تهاون أو ت��ردد فيما يخص األمن الوطني 

وأمن دول الخليج العربي.

إجراءات 
وح��ول التبع��ات القانوني��ة لق��رار قطع 

العالقات، أف��اد المحامي محمد محمود 

المرزوقي، أن��ه »بموجب إعالن اإلمارات 

والس��عودية والبحري��ن ومص��ر واليم��ن 

عالقاته��ا  قط��ع  ال��دول  م��ن  وغيره��ا 

الدبلوماس��ية مع دولة قطر، فإنه س��يتم 

إغ��الق جمي��ع الس��فارات القطرية، مع 

إس��ناد المه��ام الموكلة إليه��ا إلى دولة 

أخ��رى به��دف حماي��ة ممتل��كات هذه 

الدولة في كال الجانبين«. وأضاف: »تنظم 

اتفاقي��ة فيين��ا الص��ادرة في ع��ام 1961 

كاف��ة اإلج��راءات المتعلق��ة بالعالق��ات 

الدبلوماس��ية بي��ن مختل��ف دول العام، 

ووفقاً لبنود االتفاقية فإنه في حالة قطع 

العالق��ات الدبلوماس��ية، فإن��ه باإلمكان 

حرصاً على حقوق ومصالح مواطني هذه 

الدولة أن تعهد بمس��ؤولية تسيير أمورها 

إلى دول��ة ثالثة«. وأوض��ح المرزوقي أن 

قطع العالقات الدبلوماس��ية يعتبر أقصى 

تعبي��ر عن س��وء العالقة م��ع دولة قطر، 

كما أن دبلوماس��ييها غي��ر مرغوب فيهم 

بموج��ب الم��ادة 9 م��ن اتفاقي��ة فيينا، 

ب��كل م��ا يعن��ي أن عليه��م  المغ��ادرة 

حس��ب  احترام 

الم��واد 39 و44 

االتفاقي��ة،  م��ن 

قطع  أن  إل��ى  الفتاً 

العالقات مع دولة قطر 

لم يأت بين ليلة وضحاها، 

لكن��ه جاء بعد أس��انيد 

تفي��د بتدخله��ا ف��ي 

الداخلي��ة  الش��ؤون 

للدول األخرى.

زايد الشامسي: 

نحن مع حكومتنا قلبًا 
وقالبًا..  ودور قطر 

صدمنا

محمد المرزوقي : 

أسانيد تثبت تدخل 
الدوحة في شؤون 

الدول األخرى

جمال السميطي: 

قطع العالقات مع 
قطر مصلحة قومية

ال تهاون أو تردد 
فيما يخص األمن 

الوطني وأمن دول 
الخليج العربي

أكدوا نفاد الصبر من تصرفاتها في شق الصف

مغردون: اخترنا وحدة المصير وقطر اختارت اإلخوان وإيران
Ⅶ دبي - سعيد الوشاحي

عّبر مغ��ردون داخل الدول��ة وخارجها عبر 

وسائل التواصل االجتماعي، من خالل وسم 

#قطع_العالقات_مع_ قطر، عن اس��تيائهم 

من السياسة التي تتبعها الحكومة القطرية 

القائم��ة على دع��م مجموع��ات متطرفة؛ 

لنش��ر اإلرهاب وزرع الفتن��ة وإلحاق الضرر 

بال��دول المج��اورة، وهو م��ا يتناقض مع 

توجه��ات دول الخلي��ج والسياس��ات التي 

تتبعها، بهدف توفير االس��تقرار السياس��ي 

لش��عوب المنطقة والعالم، الفتين إلى أن 

الخليجيين اختاروا وحدة المصير الخليجي، 

فيم��ا اخت��ارت قطر اإلخ��وان وإيران ومن 

لف لفهم.

بالش��عب  اعتزازهم  وأب��دى مغ��ردون 

القطري الذي ال عالقة له بتبعات السياس��ة 

العش��وائية التي تتبعها حكومته، مشيرين 

إل��ى أنه المتضرر األول م��ن التخبط الذي 

تتبع��ه قيادتهم طيلة الس��نوات الماضية، 

متجاهل��ًة حقوق الجيرة ووح��دة المصير 

المشترك.

تذاٍك
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي النعيمي 

األكاديمي، والناشط في المجتمع المدني، 

والمدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم: »ما 

زال��ت القيادة القطرية تتذاكى وتس��تخدم 

أس��اليب المراوغة واألكاذيب نفس��ها التي 

استخدمتها منذ عام 1995، وتنسى أنها في 

مرحل��ة الحزم«، وتابع: »القي��ادة القطرية 

تماط��ل وتطل��ب الح��وار، وتتجاه��ل أن 

المطل��وب ه��و التزامه��ا باالتفاقيات التي 

وقعت عليها ولم تلتزم بها«.

وأضاف: »اخترنا خادم الحرمين واختاروا 

المرشدين وقبل رأس شيخ الفتنة«.

من جانب��ه، دّون علي بن تميم، المدير 

العام لشركة أبوظبي لإلعالم، رئيس تحرير 

موقع 24 اإلخباري: »اإلمارات والس��عودية 

حس��متا الموق��ف، قدمتا االس��تقرار على 

الفتنة.. التنمية على الفوضى، والحزم على 

التخاذل واألمل على اليأس«. وأضاف: »من 

عجائ��ب الدهر وباليا الزمان أن المش��ايخ 

بعد  ألحادي��ث  يرّوج��ون  )المتقطرني��ن( 

صمته��م المريب خالل نش��ر قطر الفوضى 

والفتن«.

معلومة
وفي الس��ياق ذات��ه، نوه أح��د المغردين: 

»معلوم��ة مؤك��دة للعالم العرب��ي وال بد 

م��ن معرفتها، قطر حاول��ت بث الفتن في 

وحكومتها  والبحرين،  والسعودية  اإلمارات 

معروف��ة منذ فترة طويلة بدعم اإلرهابيين 

في القطيف والبحرين، وتتآمر ضد الخليج 

مع الحوثيين في اليمن«.

ودّون مغ��رد آخر: »ليعلم ش��عب قطر 

ما فعلته حكومت��ه وأدى إلى هذه النتائج 

الوخيم��ة الت��ي ظلمت الش��عب، وهناك 

ف��رق بمن تلطخت يده بعار دعم اإلرهاب 

واإلخونجية وبين من يريد اس��تقرار وأمن 

الشعوب«.

وكتب أحدهم: »أنا ال أفهم في السياسة 

كثي��راً، لكنني مدرك أن الس��ير وراء الملك 

سلمان وحنكته من بعد الله سوف يوصلنا 

إلى ب��ر األمان«، مضيف��اً: »يجب أن تعود 

قي��ادة قطر لرش��دها، وتكف ع��ن العبث 

بدم��اء الخليجيين، فاألرواح ليس��ت محاًل 

للتالع��ب، ويج��ب أن تتوق��ف الحكومة 

القطري��ة م��ن حيل��ة »مع��ي ف��ي النور، 

وتطعنني في الخفاء«.

وق��ال مغرد: »ما زال��ت قطر تعيش في 

وه��م العظمة برغم م��ا يواجهه القطريون 

وم��ا ينتظرهم من صعوبات، وما زال تميم 

في غيبوبة متناس��ياً مصالح ش��عبه«، فيما 

ذك��ر آخ��ر: »ال نعل��م على م��اذا يتكبرون 

وهم ال يملكون شيئاً، حتى المجال الجوي 

تصدقت البحرين عليهم ببعض ما عندها«.

قط��ر  »اس��تقطبت  أحده��م:  وتاب��ع 

المنظمات اإلرهابية دون استثناء، وأسهمت 

في عمليات التمرد وبث الفوضى وتقويض 

األمن والتستر على المطلوبين«.

وأك��د مغردون أن مقاطع��ة دول كبرى 

لقطر ه��ي فرصة له��ا لمراجع��ة مواقفها 

وتحديد سياس��تها في الفترة المقبلة، هل 

ه��ي م��ع دول الخلي��ج أم مس��تمرة في 

تحالفها مع إيران، وقالوا: »القرار أصبح بيد 

الحكوم��ة القطرية، إم��ا أن تعود للحضن 

الخليج��ي وإما تبق��ى بحضن إي��ران، وال 

يمك��ن أن تفع��ل العواطف الش��عبية في 

هذه المرحلة أي دور، ومهما كانت شعوب 

الخليج على يد واحدة، فإنه ال بد أن تكون 

سياس��ة قادته��ا واحدة، ويجب أال ينش��ق 

تميم عن الصف الخليجي«، ودّون أحدهم: 

»أعتق��د أن قط��ر بع��د القطيع��ة عرفت 

حجمه��ا وقيمتها الت��ي ال تذكر دون الدول 

المجاورة مثل المملكة العربية الس��عودية 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة«.

وف��ي الوقت الذي تتوالى فيه التغريدات 

عن مقاطعة قطر، ج��ّدد المغردون والءهم 

لقادته��م، وأنهم م��ع القرار ال��ذي اتخذوه 

لحماي��ة بلدانهم من الفتن التي تحاول قطر 

بثها بأس��اليب مختلف��ة، حيث قال أحدهم: 

»نحن خلف قيادتن��ا ماضون، وعن حدودنا 

حام��ون، وللغ��در مقاطع��ون«، ودّون آخر: 

»امِض يا قيادتنا ف��ي حماية بلدنا، وأرواحنا 

نقدمها لت��راب األوطان رخيص��ة ومن دون 

تردد«، فيما كتب آخر قائاًل: »قيادة اإلمارات 

تمض��ي لراحة ش��عبها واس��تقرار المنطقة، 

فلها كل الوالء والطاعة، ونحن رهن إش��ارة 

قيادتن��ا«، وعّل��ق آخ��ر: »دول الخليج نفد 

صبره��ا عل��ى تصرف��ات قط��ر المراهق��ة، 

والش��عوب باتت تميز بين الي��د التي تبني 

وتقدم ش��هداءها وبي��ن اليد التي تعمل في 

الخف��اء وتغدر بجيرانها«. وعلى غرار وس��م 

# قطع_العالقات_مع_قطر_، نش��ط وس��م 

آخ��ر، وهو يعك��س رأي المغردين في دول 

الخليج #اخترنا_س��لمان_ والسعودية، وهو 

رد على حكومة قط��ر التي اختارت التقارب 

مع إيران المعادية بسياس��تها وأعمالها دول 

الخلي��ج، حي��ث قال المغردون إن ش��عوب 

الخليج وقياداته اختارت الس��عودية والملك 

س��لمان ملك الحزم الذي تب��رز حنكته يوماً 

بعد آخر في معالج��ة القضايا المحيطة في 

المنطقة ولم شمل العرب والعالم اإلسالمي 

على يد واح��دة، ودّون أحد المغردين على 

الوس��م: »اختيار الش��قيق الص��ادق واجب 

تقتضيه مصالح الش��رع ومصال��ح المواطن، 

الي��وم أصبح الوقوف في صف المملكة أمراً 

ال يقبل أنصاف الحلول«.

Ⅶ المغردون عبروا عن استيائهم من سياسة حكومة قطر القائمة على دعم اإلرهاب

ملف
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أكدوا أن نهجها ضار  بأمن العرب ومصالحهم.. ومعاٍد لإلنسانية جمعاء

مثقفون إماراتيون: قطر حاضنة اإلرهاب والفكر المتشدد

■ أبوظبي، دبي، الشارقة - عبير يونس 
 ووفاء السويدي وداليا بسيوني

وخلود حوكل

أكد مثقف��ون وكّتاب إماراتي��ون أن موقف 

قطر الداعم لإلره��اب وتوجهاتها وأجنداتها 

المحفزة لإلرهابيي��ن والمفّرخة لتنظيماتهم 

المتنوع��ة، ينض��وي ف��ي س��ياق توجهه��ا 

المؤامرات��ي الخبي��ث، المزم��ن، ض��د دول 

الخلي��ج العرب��ي والعال��م العرب��ي..ال ب��ل 

ض��د التعايش والس��لم في العال��م بأكمله. 

كما ش��دد ه��ؤالء على أن الفكر والس��لوك 

القطريين معاديان لإلنس��انية جمعاء.. وهما 

هدامان وتخريبيان ينفثان س��موم اإلساءات 

والتش��ويه في كل اتجاه.إذ تستعين في هذا 

النه��ج بماكين��ة إعالمية وثقافية مش��بوهة 

والأخالقية. 

مش��اركاتهم  ف��ي  المثقف��ون  ون��ّوه 

وأحاديثه��م، بموقف وق��رار قطع العالقات 

مع قطر، ألن ذلك، حس��ب م��ا رؤوا، أصبح 

في حك��م الض��رورة بعد أن غ��دت نصيرة 

علنية لإلره��اب، وتمعن في التطاول وتغلو 

في مؤامراتها.. ال بل ال تتوقف عن التحالف 

مع أعداء األمة العربي��ة.. عالوة على كونها 

ال توف��ر أياً من األس��اليب لتحقي��ق مآربها 

العاكس��ة لكم الضغينة والحقد لديها، تجاه 

إخوانها.. ونحو البشرية جمعاء. 

طعنة في الظهر
يقول عل��ي عبيد الهاملي مدي��ر مركز األخبار 

في مؤسس��ة دبي لإلعالم-نائب رئيس مجلس 

إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي: س��يمثل 

يوم اإلثنين، الخامس من يونيو 2017، نكس��ة 

لكل من يحاول أن يس��تخف بأمننا ويش��كل 

تحالفاً مع أعداء دول مجلس التعاون الخليجي 

واألم��ة العربية، أياً كان م��ن يفكر بذلك. وما 

حدث ف��ي هذا اليوم ليس ولي��د اللحظة، أو 

األي��ام القليلة الماضي��ة، وإنما هو نتيجة أكثر 

من عقدين من المؤامرات والمكائد التي كان 

يدبره��ا النظام الحاكم في قط��ر لجيران قطر 

م��ن دول مجلس التع��اون الخليج��ي، وعلى 

رأس��هم المملك��ة العربية الس��عودية ودولة 

البحرين،  المتح��دة ومملكة  العربية  اإلمارات 

ول��دول عربي��ة كثيرة، في مقدمه��ا جمهورية 

مصر العربية. فعل��ى مدى العقدين الماضيين 

مارس النظام القطري أسوأ أشكال تعامل الجار 

مع جاره، والش��قيق مع شقيقه، وتحالف مع 

أس��وأ األعداء، وعلى رأس��هم جماعة اإلخوان 

المس��لمين والنظ��ام اإليران��ي والمنظم��ات 

والجماعات المتطرف��ة، مثل القاعدة والنصرة 

وح��زب الل��ه وحم��اس، وغيرهم م��ن الذين 

يناصب��ون دول مجل��س التع��اون الخليج��ي 

والدول العربية العداء، ويس��عون إلى زعزعة 

أمن المنطقة، ونش��ر الفوض��ى والخراب في 

كل مكان.

ويتابع الهامل��ي: إذا كانت تصريحات أمير 

قطر األخي��رة التي حاول النظ��ام القطري أن 

يتملص منها، جاءت في توقيت أحوج ما تكون 

ال��دول العربية واإلس��المية في��ه إلى تكاتف 

أبنائه��ا، ف��إن موق��ف الس��عودية واإلمارات 

والبحرين ومصر جاء في وقت أحوج ما نكون 

في��ه إل��ى الحزم والحس��م، وعدم ت��رك قطر 

ومن يقف خلفها تس��تخف بقراراتنا، وتسعى 

إلى تقويض تحالفن��ا الذي عززته قرارات قمم 

الري��اض. وهذا هو ما حدث، كي نضع النقاط 

عل��ى الح��روف، ونعرف صديقنا م��ن عدونا، 

فعندم��ا تقرر قطر أن تق��ف في صف األعداء 

يصبح من حقنا أن نتخذ ضدها أشد القرارات، 

فرغ��م محبتنا الكبيرة للش��عب القطري، لكن 

مصلحة دولنا وشعوبنا أهم من عواطفنا، ولن 

يف��رط قادتنا في أمن أوطانن��ا، خاصة عندما 

نتعرض للطعن في الظهر، وقد طعنتنا قطر في 

ظهرنا، فحق لنا أن نحمي ظهورنا.

عزلة تستحقها 
ي��رى الروائ��ي الدكت��ور حم��د الحمادي، 

مدي��ر إدارة االتصال في المكتب التنفيذي 

لصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم دبي، رع��اه الله، أن حكومة 

قطر سببت للتعاون الخليجي جرحاً وحرجاً. 

ويضيف: نقول لدولة قطر، احذر الحليم إذا 

غض��ب، وهذا بالضبط ما حصل بعد الحلم 

الطوي��ل الذي تحل��ت به دول��ة اإلمارات 

والمملكة العربية السعودية والبحرين 

ومص��ر، مع السياس��ة المتالعبة التي 

تبنته��ا حكوم��ة قط��ر تج��اه القضايا 

المصيري��ة. كنا نتمنى أن تعمل حكومة 

قط��ر على تبن��ي مبادئ بعيدة عن ش��ق 

الص��ف العرب��ي ودع��م اإلره��اب، مالي��اً 

وإعالمياً ولوجس��تياً، والتعاون مع األعداء، 

وكنا نتمنى أن توقف قطر أبواقها اإلعالمية 

الت��ي تحركها جماعات وأجندة خاصة لزرع 

الفتنة ومحاربة األمة، وكنا نتمنى أن تعود 

قطر إلى مب��ادئ التع��اون الخليجي الذي 

سببت له حرجاً وجرحاً غائراً، كثرت أمانينا 

لك��ن حكومة قطر أب��ت إال أن تتعنت في 

ص��د أي محاول��ة للحفاظ عل��ى المبادئ 

الخليجي��ة والعربية والثواب��ت الدولية في 

محارب��ة اإلره��اب. يظل الش��عب القطري 

شقيقاً ال ذنب له بالهاوية التي تمضي إليها 

القربى  أواص��ر  وتظل  حكومت��ه، 

قوية  الخليجي��ة  الش��عوب  بين 

مثلم��ا كانت، وس��يكتب التاريخ 

بي��ن حكومات  الف��رق الشاس��ع 

شريفة تدافع عن األمة العربية وبين 

حكوم��ة قط��ر التي بات��ت معزولة مع 

اإلرهابية  الجماع��ات  من  معاونيها 

التي استضافتها ومّولتها.

 موقف جاء في وقته
الكاتبة  توض��ح  بدوره��ا، 

د. م��وزة غب��اش، رئي��س 

ومؤس��س رواق عوشة بنت 

حسين الثقافي، أن موقف ونهج 

قطر غديا في مس��توى ال بد معه من 

إجراءات حاس��مة وفاعلة لتحجيمها ومنع 

تخريبها وإضراراه��ا بمصالح األمة العربية. 

وتس��تطرد: ب��كل أس��ف، نعي��ش أحداثاً 

سياس��ية مؤلم��ة بيننا كش��عوب خليجية 

بس��بب دولة قطر التي اخت��ارت أن تنتصر 

لإلرهاب والفكر الظالمي.. وهكذا، ونتيجة 

رعونتها وش��رورها، برزت ف��ي هذا اإلقليم 

المس��تقر أمنياً وسياس��ياً، س��موم الشقاق 

واالضطراب والتوت��ر، مؤكدة أّن مرد ذلك 

هو النهج القط��ري المعادي لمصلحة دول 

الخليج العربي وللعرب كافة. 

وتضيف د. موزة: "أعتقد أن قطع العالقات 

م��ع قطر إجراء كان الزم��اً منذ زمن طويل 

حي��ن اتض��ح توجهه��ا الداع��م لإلره��اب 

واشتغالها على تقويض استقرار دول الخليج 

العرب��ي والدول العربي��ة األخرى، إضافة 

إلى إس��اءاتها وتصرفاتها المعيبة والضارة 

بمصلحة شعب قطر أوالً ثم شعوب دول 

العرب��ي  وشعوب الخلي��ج 

العال��م العربي جميعاً،  وال ش��ك في أن 

دع��م قطر لإلرهاب ف��ي العالم كله إنما 

يعبر عن ش��بق الس��لطة لدى حاكم قطر 

ولدى الصهيوني عزمي بشارة".

عدوة العرب
 يش��يد الكاتب والروائي علي أبوالريش بقرار 

قطع العالق��ات مع دولة قطر، مبيناً أنه كان 

الخيار األصوب وال��دواء األنجع. ويضيف أّن 

ه��ذا القرار جاء صحيحاً ومناس��باً لدولة مثل 

قطر ابتعدت كثي��راً عن مبادئ وقيم مجلس 

التعاون الخليجي، وال شك أن مثل هذا القرار 

صعب، وكل إنسان يحس بصعوبته، ولكن ال 

بد من البتر في حال وجود مرض عضال، كي 

ال يؤثر تأثيراً أكبر في حياة اإلنسان. 

ويتاب��ع: ما تفعله قط��ر ال يمت بأي صلة 

واإلنسانية  العربية  للقيم 

واإلسالمية، ومن هنا ال 

يوجد حل وال مجال إال 

القرار،  ه��ذا  مثل  اتخاذ 

أتمنى أن يكون هذا القرار 

بمثابة ناقوس خطر للقيادة 

القطرية، وأن يتنبه الشعب 

هناك لما تقوم به القيادة 

التي اتخ��ذت هذا النهج 

المسيء.

ويندد 

أبوالري��ش بدعم 

لإلره��اب،  قط��ر 

أن اإلرهاب  موضح��اً 

وسواًء  مكان..  أي  وفي 

أكان تح��ت مظلة دولة 

أو عصاب��ة أو جماع��ة هو 

وتفصياًل،  جمل��ًة  مرفوض 

وال تقبل��ه جميع الديانات، 

ترفض��ه  الح��ال  وبطبيع��ة 

الدول العربية. 

ويخت��م: رعاية قطر لإلره��اب هو صدمة 

حضاري��ة وس��ابقة تاريخي��ة ل��م تحدث في 

المنطق��ة الخليجية، إن منطقتن��ا لم تتعود 

على أن ترعى بيئة اإلرهاب وس��فك الدماء، 

فهي بيئة متعودة على التالحم. وقد حدثت 

مث��ل هذه التصرف��ات من قط��ر ألنها دولة 

تش��عر بعقدة نق��ص، وربما مث��ل هذا أدى 

إلى أمراض نفس��ية س��اقتها وستسوقها إلى 

الجحيم.

 ويستثني أبوالريش الشعب القطري قائاًل: 

رغم ما حدث، إال إننا نعتز بالشعب القطري 

الشقيق. 

حضن اإلرهاب 
»داع��م لإلره��اب ومؤّصل ل��ه«، تلك هي 

الصفة األساسية التي يجدها الكاتب حسن 

الزعاب��ي مؤس��س دار م��داد للنش��ر، تعبر 

أكث��ر ع��ن حقيقة دولة قطر وعن س��مات 

نهجها. ويقول أيضاً: نأس��ف أن تكون دولة 

قطر الي��وم ه��ي الداعم األكب��ر لإلرهاب 

ف��ي المنطق��ة العربية، من خ��الل دعمها 

اإلخوان  وتنظي��م  المتطرف��ة  للجماع��ات 

اإلرهاب��ي وإيوائها إلرهابيي��ن واحتضانهم 

وتدريبه��م، إضافة إلى قناته��ا التلفزيونية، 

الجزيرة، التي تدعم اإلرهاب بش��كل علني 

وملم��وس.. وكل ذلك يؤكد لنا أن ما تقوم 

ب��ه قط��ر من ممارس��ات هو دع��م واضح 

لإلرهاب.

وأم��ا عن قطع العالق��ات معها، فيعلق 

الزعابي: »اتق ش��ر الحليم إذا غضب« تلك 

حكم��ة يجب عل��ى قط��ر أن تقرأها جيدا 

في ه��ذه األيام، فدولة اإلمارات والمملكة 

الخليج ليس��ت  الس��عودية ودول  العربية 

عاج��زة ع��ن ردع ش��رورها ورعونتها، بكل 

الوس��ائل الممكن��ة، ذل��ك عندم��ا يحتاج 

األم��ر. إذاً، عليه��م ف��ي قط��ر أن يتعظوا 

ويعرفوا أن للصبر حدوداً، فمثل هذا القرار 

بقط��ع العالقات م��ع قطر، لم ي��أت بين 

ليل��ة وضحاها، بل بعد صبر طويل على ما 

تقوم به من سياس��يات تش��كل خطراً على 

األم��ن القوم��ي العربي، حي��ث نفد صبر 

ال��دول التي اتخ��ذت هذا الق��رار، والذي 

نش��يد به ألنه حق من الحقوق الس��يادية 

الت��ي كفلها القانون الدولي، إضافة إلى أنه 

حماي��ة لألمن الوطني من مخاطر اإلرهاب 

والتطرف.

وينهي الزعابي حديثه: دولة قطر طغت 

وتعدت عل��ى األمن الخليجي والعربي من 

خالل إنشاء حاضنات إرهابية من شأنها أن 

تزعزع األم��ن وتثير بئر الفتن في المنطقة 

العربية وتش��ق الصف الخليج��ي. وإذا لم 

تتوقف عن ذلك، فدول الخليج قادرة على 

ردعه��ا. ولكن نأمل بأن تفيء قريباً إلى أمر 

الله.. وأن تستفيق من سكرة غيها.

علي عبيد: 

 نظام متآمر 
تحالف مع ألد 

أعدائنا 

حمد الحمادي: 

قطر شقت 
الصف العربي 

وخانته

موزة غباش: 

 شرور الدوحة 
عكرت هدوء 

الخليج العربي 

 علي أبو الريش 

 أفعالها ال تمت 
بصلة للقيم 

العربية 

 حسن الزعابي:

 ردع رعونة قطر 
بات في حكم 

الضرورة 

ملف
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Ⅶ إعداد: البيان

م��ا زرعت يداه��ا تجني قط��ر، لم يدر 

بخلدها ربما أن ينقلب عليها ما اقترفت 

من ج��رم وما دفعت من رش��ى للظفر 

بتنظي��م كأس العال��م 2022، ل��م ينس 

له��ا العال��م ذلك ويبدو أّن��ه لن يفعل، 

فها ه��ي أكبر عت��اة منتخبات��ه والفائر 

يلّوح  األلماني«  بآخر نسخة »المنتخب 

بمقاطعة المونديال بعد تكّش��ف دعم 

قطر اإلرهاب فالقلق باٍد على مسؤوليه 

الذين يعتزمون إبالغ الحكومة األلمانية 

بمخاطر ه��ذه القضّية التي باتت تمّثل 

هاجساً كبيراً لهم، بينما االتحاد الدولي 

لكرة الق��دم »الفيف��ا« خائف في اآلن 

ذات��ه ف��ي صمت م��ن مخاط��ر إقامة 

مونديال ف��ي بلد يطارده دعم اإلرهاب 

م��ن طريق وم��ن اآلخ��ر فضائح ملف 

العمال األجانب في منشآت المونديال.

ولم يس��تعبد رئيس االتحاد األلماني 

لكرة القدم راينهارد جريندل، من الناحية 

المبدئية مقاطعة منتخب »المانشافت« 

ل��كأس العالم 2022 في قطر وذلك بعد 

دعمها لإلرهاب.

وق��ال جريندل ف��ي مقابلة ُنِش��َرت 

أول من أمس عل��ى الموقع اإللكتروني 

لالتحاد األلماني: »ال تزال هناك خمسة 

أعوام حتى انط��الق المونديال، وخالل 

ه��ذا الوقت الب��د أن تك��ون األولوية 

للتهدي��دات  سياس��ية  حل��ول  لوض��ع 

بالمقاطعة، لكن هناك ش��يئاً ثابتاً بغض 

النظر عن هذا وهو أن البطوالت الكبرى 

ال يمكن أن ُتْلَعب في بلدان ناشطة في 

دعم اإلرهاب«.

ولم يخ��ف جريندل اعتزامه االتصال 

تلقيه  األلماني��ة بع��د  الحكوم��ة  م��ع 

االتهام��ات الراهنة والخطي��رة باهتمام 

بالغ وبقلق على حد قوله.

وفيم��ا لم يعّلق االتحاد الدولي لكرة 

الق��دم »الفيف��ا« بعد عل��ى األحداث، 

لف��ت إلى أن��ه يجري اتصاالت بش��كل 

منتظ��م م��ع اللجنة المنظم��ة المحلية 

وجهات أخرى مهتمة بالشؤون المتعلقة 

بموندي��ال كأس العالم 2022، فيما كان 

»الفيفا« قد أعلن تصريحات مش��ابهة، 

بعد توجيه انتقادات إلى الظروف التي 

يعمل بها العمال األجانب في منش��آت 

كأس العالم في قطر.

وتحدث جريندل العضو الس��ابق في 

البرلم��ان عن حزب المستش��ارة انجيال 

والعضو  الديمقراطي،  المسيحي  ميركل 

الحالي في لجنة الحكم الرش��يد التابعة 

للفيفا، عن فش��ل القيام برحلة إلى قطر 

في مايو الماض��ي، قائاًل: »كنت أود أن 

آخذ صورة بنفس��ي ع��ن الموقف على 

األرض في مواقع البناء وتوجيه أس��ئلة 

حرجة في قطر، غير أّن القطريين ألغوا 

زيارة كان مقرراً القيام بها مباش��رة بعد 

كونغرس الفيفا في البحرين«، مّنهاً إلى 

أّن إلغاء الزيارة جاء قبل وقت قصير من 

موعدها المقرر.

لق��د كان أصل الحكاي��ة عندما أفاق 

العال��م على صدمة كبرى في الثاني من 

ديس��مبر 2010، بإع��الن »الفيفا« منح 

قطر ش��رف تنظيم مونديال 2022، على 

حس��اب الوالي��ات المتح��دة األميركية 

وأستراليا، في واحدة من أكبر المفاجآت 

غي��ر المنطقي��ة التي عرفته��ا الرياضة، 

اللحظ��ة بدأت تس��اؤالت  تل��ك  ومنذ 

العالم ع��ن الطريقة الت��ي تمكنت بها 

قط��ر أو الدولة القزم كم��ا يطلق عليها 

في كثير من وس��ائل اإلعالم الغربية من 

الوصول إلى منحها االستضافة.

يب��دو أن العقلي��ة القطرية المعتادة 

على الفس��اد، والوص��ول إلى األهداف 

بأسهل الطرق، مستخدمة ثروتها بشكل 

غي��ر مش��روع من أجل تحقي��ق غايات 

أجهدت الدول س��نوات وس��نوات من 

أج��ل الوص��ول إليه��ا، إاّل أّن العقلي��ة 

القطري��ة التي تعتق��د أن األموال هي 

كل ش��يء، ال يمك��ن أن تتغي��ر فبع��د 

أن صنع��ت منتخبات بس��رقة مواهب 

ال��دول األخرى، ها هي تس��رق ش��رف 

تنظي��م أكبر بطولة في العالم الرياضي، 

وحتماً ستواصل في طريقها الفاسد من 

أجل الحصول على غايات يس��عى إليها 

اآلخرون بشرف ونزاهة.

ولع��ل أول من تنبه إل��ى هذا األمر 

كان الفرنسي جيروم فالكه األمين العام 

الس��ابق لفيفا، وأحد رموز الفس��اد في 

المنظمة الدولية الرياضية، وكان طبيعياً 

جداً أن يالحظ الفاسد فالكه التصرفات 

الت��ي يقوم بها الملف القطري من أجل 

الحصول على ش��رف تنظي��م مونديال 

2022، فال يكش��ف الفاس��د إال فاس��د 

مثله.كشفت رسالة إلكترونية لفالكه تّم 

نش��رها من قبل ج��اك وارنر أس��طورة 

الفس��اد ف��ي الفيفا، قال األمي��ن العام 

للفيفا وهو يتحدث عن مساعي محمد 

بن همام للحص��ول على منصب رئيس 

الفيفا: »ه��ذا األمر غري��ب، يعتقد بن 

هم��ام أنه س��يحصل على دع��م العالم 

العرب��ي ضد بالتر، هذا أمر ال يمكن أن 

يحدث، علي��ك أن تؤكد دعمكم لبالتر، 

وكذل��ك منطقة كون��كاكاف، هذا عدم 

احترام لبالتر، إنه يبحث عن رئاسة فيفا 

على حساب الرجل الذي قاده إلى قمة 

العالم، ال يمكن أن يحصل على أصوات 

تكفي لذلك«. وختم فالكه: »هل يعتقد 

بن همام أنه سيشتري رئاسة الفيفا كما 

أشترى حق تنظيم مونديال 2022«.

تخطيط مبكر
وكان م��ن الواض��ح أن الملف القطري 

من أجل تنظي��م مونديال 2022، يدرك 

أن ال قدرة له على التغلب على الملف 

األميركي أو األسترالي بطريقة مشروعة، 

ل��ذا كان يخطط من��ذ البداية من أجل 

أن يتالع��ب باألص��وات، ويحصل على 

أكبر قدر ممكن من األصوات عبر ش��راء 

ذمم أعضاء المكت��ب التنفيذي لالتحاد 

الدولي، لذا كانت الخطوة األولى، والتي 

اس��تغرب منها العالم ف��ي ذلك الوقت 

ولكن الجميع عرف السبب الحقاً، هي 

إبعاد محمد بن هم��ام عن لجنة ملف 

قطر 2022، وتبين الس��بب بعد أن تكرر 

اس��م بن همام في جميع علميات شراء 

األص��وات، وكان هو العامل المش��ترك 

لجمي��ع عمليات الفس��اد، وكان الملف 

القطري ينفي بش��دة مشاركته في شراء 

األصوات، أو اتهامات الفس��اد، مدعين 

أن بن هم��ام تصرف بمفرده، بل وصل 

الح��ال أن أمرت الحكوم��ة القطرية بن 

همام باالنس��حاب من سابق رئاسة فيفا 

قبل ساعات من التصويت، حتى ترضي 

بالتر الذي هدد بإثارة موضوع استضافة 

موندي��ال 2022، إذا خس��ر االنتخابات، 

كما تعه��د في الوقت نفس��ه، بحرمان 

قطر م��ن تنظي��م البطول��ة إذا فاز في 

القطرية  الحكومة  لتس��ارع  االنتخابات، 

بالضغ��ط على بن هم��ام وتجبره على 

االنس��حاب عل��ى الرغم م��ن ثقته في 

الفوز، إذ كان الرجل قد اش��ترى بالفعل 

أصوات 137 عضواً بالجمعية العمومية 

لالتحاد الدولي لكرة القدم.

تأكيد
التي حام��ت حول  الش��كوك  وب��دأت 

فوز قطر بش��رف تنظيم مونديال 2022 

تتأكد، عقب كش��ف صحيف��ة صنداي 
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Ⅶ اللجنة المكلفة بالملف القطري خططت مبكرًا 

الستخدام الرشاوى 

Ⅶ »إمبراطور « الفساد جاك وارنر يفضح أسرار 

حملة 2022

Ⅶ الفرنسي جيروم فالكه يكشف في رسالة 

إلكترونية تفاصيل شراء المونديال 

Ⅶ تهديد بالتر يجبر قطر على سحب بن همام     

من سباق الرئاسة

ضحية مقابل كل مباراة 
في »البطولة الملوثة بالدماء«

بلونيس يتحرر من نادي الجيش 

القطري بعد 18 شهرًا

Ⅶ دبي – البيان

ط��وال 18 ش��هراً ظ��ل الفرنس��ي زهي��ر 

بلوني��س محتج��زاً رغما ع��ن إرادته في 

الدوحة، وكل ما جناه من ذنب هو رفضه 

القبول بالتهمي��ش من قبل نادي الجيش 

الذي تعاقد معه.

وتع��ود القصة إلى ع��ام 2010، عندما 

وق��ع بلوني��س عق��داً مع ن��ادي الجيش 

القط��ري يمتد لخم��س س��نوات، وبعد 

مرور ع��ام واح��د فقط، أخط��رت إدارة 

النادي الالعب، بأنه لن يشارك مجدداً مع 

الفريق، وحين طلب إنهاء عقده بدالً عن 

أن يظل متواجداً بال فائدة في كش��وفات 

النادي، طلبت من إدارة النادي أن يتنازل 

عن حقوقه، ولما رفض حرمته من الراتب 

ومنعت مغادرته للبالد، إذ يشترط قانون 

العم��ل القطري، أن يواف��ق الكفيل على 

مغ��ادرة المكفول، ورفض ن��ادي الجيش 

منح بلوني��س إذن المغادرة حتى تدخل 

السويس��ري جوزيف بالتر رئيس »فيفا«، 

بعد ضغوط��ات من المنظمات الحقوقية 

الس��لطات  ال��ذي طالب من  العالمي��ة، 

بلونيس فس��مح  اإلف��راج عن  القطري��ة 

لالع��ب بمغادرة قطر بعد 18 ش��هراً من 

الحرمان.

معاناة
ويق��ول بلوني��س إن األم��وال التي كان 

يتوج��ب على الن��ادي دفعها ل��ه بدأت 

بالتض��اؤل تدريجياً، حتى بدأ الجدال بين 

الالعب والنادي، ولمدة 18 شهراً الستيفاء 

موجب��ات العقد، لكن النادي رفض الدفع 

وفقاً ألقواله، بعد أن ترك بالقليل أو حتى 

دون دخل ليعيل عائلته.

ونف��ى االتح��اد القطري لك��رة القدم 

حينها ادعاءات بلونيس، وأش��ار القائمون 

علي��ه إل��ى أن بلونيس لم يقدم ش��كوى 

رسمية ضد نادي الجيش.

وأض��اف: »أحاول أن أك��ون أباً جيداً، 

وأس��تطيع فعل ذلك لحين وضع طفلتي 

في السرير لياًل، عندها أذهب إلى سريري 

وأبكي كاألطف��ال«، وتاب��ع بقوله: »لقد 

أصبحت أكره نفس��ي.. قام��وا بقتلي من 

الداخ��ل«، لك��ن الالع��ب الي��وم يحاول 

السيطرة على حياته مجدداً.

»لقد دخلت من��زل أمي مجدداً، رجل 

م��ع عائلته عاد زاحفاً لبيت أمه، لقد كان 

أم��راً محرجاً«. وأضاف زهي��ر قائاًل: »كل 

ما أود س��ماعه ه��و اعت��ذار واحد، هذا 

ه��و األمر الوحيد ال��ذي يمكنه أن ينهي 

المعاناة النفسية التي أعيشها«

أما اآلن، فقد انتقل العب الكرة ليعمل 

نادالً في مطعم خاص بأحد أصدقائه في 

جنوب أس��بانيا، وبعد فترة أصيب خاللها 

بالكآبة والقلق وتداولت أخبار عن نزعاته 

االنتحاري��ة، ق��ال حينها: »أش��عر وكأني 

رهينة، الحياة أصبحت أش��به بالكابوس، 

ليس لي وحدي، بل على زوجتي وطفلتي 

الصغيرتين«.

وال ت��زال القضية جاري��ة بين النادي 

والالعب، وقال ش��قيق زهي��ر، مهدي 

بلونيس، إن: »زهير مستعد للقتال حتى 

ولو تطل��ب األمر اللجوء إلى المحكمة 

األوروبي��ة«، مضيفاً:»األم��ر ال يتعل��ق 

بزهي��ر فحس��ب، بل م��ن الممكن أن 

المئات أو اآلالف عايشوا الظروف ذاتها 

التي واجهه��ا أخي.. إنه رمز للمأس��اة 

اإلنسانية«.

■ زهير بلونيس   |  أرشيفية

Ⅶ دبي - البيان

وصف��ت منظمة العف��و الدولية، موندي��ال 2022 بأنها 

البطولة الملوث��ة بالدماء، و التي من المتوقع أن يموت 

فيه��ا 4 آالف عامل من عمال تش��ييد المباني الرياضية، 

بمعنى أن كل مباراة ستلعب سيكون قد مات في مقابلها 

100 عام��ل، كما ق��ال اتحاد النقاب��ات الدولية، أو كأس 

العالم المشينة كما وصفتها منظمات حقوق اإلنسان.

وبالفع��ل توفي حتى اآلن 964 عامال، حس��ب تقرير 

نشرته شبكه س��ي أن أن األميركية، التي أكدت اعتراف 

الس��لطات القطرية باألمر و لكنها ادعت أن هؤالء توفوا 

ألسباب طبيعية، وفي منشآت غير متعلقة بالمونديال.

فالدولة الصغيرة، التي تس��تضيف كأس عالم تريد أن 

يك��ون مبهراً، بع��د اتهامات لها بدفع رش��اوى للحصول 

عل��ى حق التنظيم، جذبت عش��رات اآلالف من العمالة 

الرخيص��ة، م��ن الهند، ونيب��ال وبنغالديش، عاش��وا في 

ظ��روف غير إنس��انية، ومآس تع��ود إلى زم��ن القرون 

الوسطى والعبيد. ونشرت وكالة إمباكت االستشارية في 

مج��ال أخالقيات التجارة تقريراً حول ظروف عمال ورش 

بناء المالعب التي تستضيف كأس العالم 2022 في قطر، 

خلص إلى أن العمال يعانون ظروفاً قاسية، كالعمل لمدة 

18 س��اعة يومياً، وعدم الحصول على أي يوم راحة طيلة 

خمسة أشهر.

وجاء في التقرير الذي أعدته وكالة إمباكت االستش��ارية 

في مجال أخالقيات التجارة وش��مل عش��ر شركات تنفذ 

عقوداً م��ن الباطن في ورش المالع��ب، أن نصف هذه 

الش��ركات ال تمنح عمالها أي ي��وم راحة، كما أضاف أنه 

في الح��االت األكثر تطرفاً، لم يحصل بعض العمال على 

أي يوم راحة طيلة 148 يوماً )حوالى خمس��ة أشهر( من 

العمل المتواصل.

وجاء في التقرير أنه من أصل الش��ركات العش��ر التي 

شملها التدقيق، حددت إمباكت ست حاالت حرجة من 

عدم االمتثال، مش��يرة إلى أن هذه المخالفات تش��مل 

س��اعات عمل مفرطة )أكثر من 72 س��اعة أس��بوعياً( أو 

س��اعات عمل إضافية مفرطة، )أكثر من ساعتين يومياً(. 

وأضاف التقرير أن بعض العمال يعمل 18 س��اعة يومياً، 

وال يحصل إال على يوم واحد راحة  أسبوعياً.

ويمكن تش��بيه األماك��ن التي توفرها ش��ركات البناء 

والتش��ييد لمنشآت كأس العالم إلقامة العمال بتلك التي 

تقيم فيه��ا الحيوانات، بل األخيرة تج��د معاملة أفضل، 

حي��ث ال تعمل تحت درج��ة حرارة تتج��اوز 50 مئوية، 

من غير وجود وس��ائل تكييف أو حتى توفر مياه الشرب 

ويضطر العمال إلى شراء المياه من رواتبهم، بل إن أحد 

هذه المس��اكن كانت بدون س��رائر للنوم، وحين طلب 

العمال من صاحب العمل س��ريراً، قال له إنه سيش��تريه 

ولكن سيقتطعه من راتبه.

باإلضافة إلى الوضع المأساوي في اإلقامة، فإن بعض 

أصح��اب العمل، وعن عمد، يمتنعون عن توفير تصاريح 

اإلقام��ة، وتجديدها، وبه��ذا يصبح العام��ل وضعه غير 

قانون��ي، وقد يتعرض للقبض علي��ه، أو الطرد، وبالتالي 

أصبح العامل مجب��راً على اإلقامة في مكان عمله. هذه 

الكارث��ة نتج عنها ب��أن بعض العمال يضط��ر للعمل 18 

س��اعة يومياً، وبعضهم أيضا يضطر للعمل أياماً متواصلة 

دون إجازات على اإلطالق.

■ ظروف غير إنسانية يعيشها العمال في قطر   |  أرشيفية
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 دعوة لتخليص المشاهد العربي 
من احتكار  »بي.إن.سبورت«

»الرياضة المصرية« تتوّحد
ضد وسائل اإلعالم القطرية 

■ االتحاد المصري واألندية تعلن مقاطعة قطر وقنواتها    |   أرشيفية 

دعم اإلرهاب يهدد »مونديـــــال    2022« ويعيد فتح ملف الفساد

تايم��ز ع��ن أدل��ة جنائية تؤك��د وجود 

عالقة خفي��ة بين بن همام وجاك وارنر 

الذي ش��غل منصب رئي��س اتحاد الكرة 

الكاريبي، وال��ذي تلقى 450 ألف دوالر 

من بن همام قبل التصويت على ترشيح 

قطر الستضافة كأس العالم 2022.

تايم��ز  ونش��رت صحيف��ة صان��دي 

البريطانية تقريراً تقول فيه إنها حصلت 

عل��ى عدد كبي��ر من الوثائ��ق، تتضمن 

رس��ائل إلكترونية وخطابات وتحويالت 

مصرفي��ة، تؤك��د أنها دلي��ل على دفع 

القط��ري محمد بن هم��ام، مبالغ مالية 

قيمته��ا 5 ماليي��ن دوالر لمس��ؤولين، 

مقاب��ل دعمهم ترش��ح قط��ر الحتضان 

نهائيات كأس العالم.

وقال��ت صاندي تايم��ز إن بن همام 

البال��غ من العمر 65 عاماً، كان يس��عى 

لكي تفوز بالده بالمنافسة على التنظيم 

على األق��ل عاماً قبل إج��راء التصويت 

الختي��ار الدولة الفائ��زة. وتبين الوثائق 

كي��ف كان بن هم��ام يدفع مبالغ مالية 

لمس��ؤولين في كرة القدم في إفريقيا، 

من أجل ش��راء دعمهم لملف قطر في 

المنافسة.

إن  تايم��ز«،  »صان��دي  وتق��ول 

اس��تراتيجية بن همام كان��ت الحصول 

على دعم المسؤولين األفارقة في الفيفا 

الذين يشاركون في التصويت. وتضيف 

أنه��ا حصلت على وثائ��ق تثبت أن بن 

هم��ام دف��ع 305 آالف ي��ورو لتغطية 

مصاريف قضائية لمس��ؤول س��ابق في 

أقيانوس��يا، اس��مه  الدولي عن  االتحاد 

رينالد تيماري.

وكان تيم��اري، وه��و م��ن تاهيت��ي، 

ممنوعاً من التصويت ألنه أوقف بس��بب 

قضية رش��وة، ولكن الصحيف��ة تقول إن 

ب��ن همام وفر له الدع��م المالي لتقديم 

اس��تئناف قضائي إللغاء قرار إيقافه حتى 

ال يص��وت نائبه ديفيد تش��انغ بدالً منه. 

وتقول الصحيفة أن تش��انغ كان سيمنح 

صوته ألس��تراليا، منافس��ة قط��ر، وكان 

غي��اب ممثل أقيانوس��يا لصالح قطر في 

االنتخابات. وقالت الصحيفة إن بن همام 

وضع مبال��غ تصل إل��ى 200 ألف دوالر 

في حس��ابات مصرفية لرؤساء 30 اتحاداً 

أفريقي��اً لكرة القدم، فض��اًل عن تنظيمه 

لس��هرات فخمة في أفريقيا، حيث س��لم 

مزيداً من األموال مقابل دعم ملف قطر.

إعادة تصويت
دعا رؤس��اء فرق كرة قدم وسياس��يون 

وخب��راء مكافحة الفس��اد إل��ى إعادة 

التصوي��ت الختي��ار البلد الُمس��تضيف 

ل��كأس العال��م ع��ام 2022. ووص��ف 

راجي ألكس��ندرا، عضو س��ابق باإلدارة 

المس��تقلة للجن��ة الفيف��ا، األدلة التي 

يقدمها التقري��ر بأنها دامغة، كما صرح 

جون ويتينغدال��ي، رئيس لجنة الثقافة 

بمجل��س العم��وم، ال ش��ك اآلن ف��ي 

وج��وب إع��ادة التصويت بش��أن البلد 

الذي س��تعقد ب��ه كأس العالم في عام 

.2022

ومع ذلك، تظهر الوثائق التي تسربت 

االتص��ال الوثي��ق البن هم��ام مع قادة 

ترتيبه  التصوي��ت، عل��ى غ��رار  لجن��ة 

لرحل��ة فخمة قدم خالله��ا مبالغ طائلة 

لمس��ؤولي ك��رة القدم مقاب��ل دعمهم 

للمشاركة القطرية.

سخرية
وس��خر العالم من النف��ي الذي قدمه 

مل��ف قط��ر 2022 عندما أك��د عدم 

وج��ود أي عالق��ة لهم باب��ن همام، 

مؤكدي��ن أنه لم يلعب أي دور س��ري 

التقرير  في حملتهم. وتكشف ملفات 

أن ب��ن همام اس��تضاف ثالثة أعضاء 

أفارقة في المكتب التنفيذي ل� »فيفا«، 

إلى جانب 35 مسؤوالً لكرة القدم في 

أفريقي��ا في إطار رحل��ة بالدوحة في 

ديسمبر 2009 مولتها اللجنة القطرية. 

وتبين مراسالت البريد اإللكتروني مع 

بعض المس��ؤولين، أن��ه مارس ضغطاً 

عليه��م لدعم اس��تضافة قط��ر لكأس 

العالم، مقابل مبالغ كبيرة.

من ناحيت��ه، وعد ج��ون موينغو، 

رئي��س اتحاد كرة القدم ف��ي ناميبيا، 

بن همام، عب��ر البريد اإللكتروني، أن 

االتحاد س��يواصل دائماً دعمه التام له 

في جميع األوقات. وأضاف: نود تلقي 

مس��اعدات تصل قيمتها إلى 50.000 

دوالر لبناء مالعب لكرة القدم. وأجاب 

بن همام ش��خصياً، متعهداً بأنه سيتم 

تسليم المبلغ بأسرع وقت. 

شكر
وفي إطار مراسالت مع زميله القطري، 

أكد عض��و اللجنة التنفيذي��ة لالتحاد 

الدول��ي، جاك أنوما، دعمه بن همام، 

إثر إقامته بالدوحة في الش��هر نفسه. 

وكل��ف األمي��ن العام التحاد س��احل 

الع��اج أن يراس��ل بن هم��ام بالنيابة 

عنه ويعده بمساندته التامة للمشاركة 

القطرية. ثم وجه بنفسه رسالة بالبريد 

إلكترون��ي إلى بن هم��ام، معرباً عن 

ش��كره وامتنانه لك��رم الضيافة الذي 

تلق��اه ه��و وزوجت��ه، مضيف��اً: أنقل 

ش��كري إلى الحكوم��ة القطرية، على 

كرمه��ا وما قدمته لي. وأضاف أود أن 

أؤكد لكم عزمي على ضمان أن تترجم 

المناقش��ات التي أجريناها معاً خالل 

إقامتي بينكم إلى إجراءات ملموسة. 

إعجاب
ب��دوره راس��ل ديفيد فان��ي، رئيس 

اتحاد كرة القدم في بوتس��وانا بن 

همام عب��ر البري��د اإللكتروني، إثر 

رحل��ة إل��ى الدوحة، ليع��رب عن 

التي  بالتحضيرات  الش��ديد  إعجابه 

حققتها قطر الس��تقبال كأس العالم 

2022. وقال ليس لدى أي ش��ك في 

أن بلدكم سيكون جاهزاً، وحتى من 

دون تصوي��ت، أتعهد بدعمي لكم 

في هذا الش��أن. وأض��اف: إذا كان 

هناك أي ش��يء يمكنني القيام به، 

بغض النظر عن قيمته، لمساعدتكم، 

بمنحكم مساندتي  سأكون س��عيداً 

الع��ام  ف��ي  الكامل��ة، سأراس��لكم 

الجديد بشأن تقديم المساعدة إلى 

جمعية بوتس��وانا لكرة القدم، وفقاً 

لناقشنا بهذا الشأن، في 21 ديسمبر 

.2009

الملفات كذل��ك أن بن  وتكش��ف 

همام استخدم ثروته لعرقلة التصويت 

لصالح أستراليا، والتي كانت المنافسة 

لقطر في تنظي��م كأس العالم 2022، 

وإلنجلترا في مسابقة عام 2018.

■ 2 ديسمبر 2010 أسوأ لحظة في تاريخ كرة القدم  |  أرشيفية

Ⅶ 5  ماليين دوالر لمسؤولين في االتحاد اإلفريقي 

نظير شراء أصواتهم

Ⅶ »50.000« من أجل ملعب كرة قدم تفضح 

التالعب باألصوات

Ⅶ العالم يسخر من الدوحة بعد نفي مشاركة بن 

همام في لجنة كأس العالم

Ⅶ اعترافات العاجي جاك أونوما ُتورط الحكومة 

القطرية في التالعب باألصوات

■ »بي إن سبورت« تسعى للسيطرة واحتكار جميع األنشطة الرياضية   |   أرشيفية

■ محمد بن همام  |   أرشيفية

Ⅶ دبي - البيان

واحدة م��ن الخطوات الت��ي يتطلع إليها 

العالم العرب��ي الرياضي هي التخلص من 

»الوحش« المس��مى بي إن سبورت، الذي 

فرض نفسه بالسيطرة على كل الدوريات.

وباتت قن��اة بي إن س��بورت محتكرة 

ل��كل األنش��طة الرياضية تقريب��اً، وخاصة 

نش��اط كرة القدم، إذ تسيطر على الدوري 

واإلس��باني  »البريميرلي��غ«،  اإلنجلي��زي 

واإليطالي، األلماني والفرنس��ي، باإلضافة 

إل��ى نق��ل الموندي��ال، وكأس الق��ارات، 

وكذل��ك كل نش��اطات االتح��اد األفريقي 

لك��رة القدم، وبطوالت االتحاد اآلس��يوي 

لكرة القدم.

وبفضل سياس��ة عدائية ودعم مباش��ر 

م��ن الحكوم��ة القطرية، تمكن��ت قنوات 

الجزيرة الرياضية س��ابقاً، بي إن س��بورت 

حاليا من إجبار قنوات ART على مغادرة 

س��وق النقل الرياض��ي، ول��م يجد مالك 

قن��وات Art مفرا من بيع ما تبقى له من 

حصة ف��ي الدوريات األوروبي��ة لقناة بي 

إن س��بورت، التي بدأت في فرض أس��عار 

خرافي��ة من أجل الحص��ول على خدمات 

نقل الدوريات األوروبية، بعد أن ضاعفت 

المقدمة للحصول على خدمات  األس��عار 

نق��ل ال��دوري اإلنجلي��زي إل��ى المنطقة 

العربية 4 مرات، في سعر أدهش اإلنجليز 

أنفس��هم، ولكنه��م ل��م يرفض��وا المبلغ، 

وبالطبع ف��إن بي إن س��بورت المدعومة 

من الحكوم��ة القطرية ال تتعامل بواقعية 

الرب��ح والخس��ارة، وال الحس��اب التجاري 

والعائ��د من نقل المباريات، ولكن تتحرك 

بدافع الس��يطرة على كل ش��يء واحتكار 

جميع األنش��طة الرياضية، حتى تس��يطر 

على منافذ الرياضة العالمية إلى المشاهد 

العربي، الذي ال يجد أمامه فرصة لمتابعة 

م��ا يرغب م��ن رياض��ات إال عب��ر بي أن 

س��بورت. وتأتي فكرة الس��يطرة من أجل 

دعم وترس��يخ تواجد اإلعالم القطري في 

كل البي��وت العربي��ة، وخلق هالة وهمية 

عن ق��درات خرافية لدولة صغيرة في كل 

ش��يء. اآلن بات على القنوات العربية أن 

تتضام��ن معاً من أجل تخليص المش��اهد  

م��ن هذا الوح��ش، وال يمكن له��ذا األمر 

أن تقوم به قن��اة رياضية عربية بمفردها، 

فاألص��ل أن أي عم��ل تج��اري يراعي بين 

المنصرف��ات واألرباح، وحينها ال يمكن أن 

يقدم العروض التي تقدمها بي أن سبورت 

الحتكار الدوريات  الكبرى  وبطوالت فيفا 

ألنها ال تبحث عن الربح فالفكرة الرئيسية 

ه��ي الس��يطرة، وبدع��م م��ن الحكومة 

القطرية التي تعتقد بأن األموال يمكن أن 

تشتري كل شيء . 

Ⅶ القاهرة - د.ب.أ

أصدرت مختل��ف األندية والهيئات الرياضية 

المصرية على رأس��ها اتح��اد الكرة المصري 

بيانات رس��مية  والقطبان األهلي والزمالك، 

تعل��ن منع التعامل مع أي وس��ائل إعالم أو 

جهات قطري��ة ومقاطعة كل ماهو له عالقة 

بقطر. 

وأعلن اتحاد الكرة المصري، منع التعامل 

مع وسائل اإلعالم القطرية على رأسها قنوات 

»ب��ي.إن. س��بورت«، وغيرها م��ن الجهات 

والهيئ��ات القطرية. وجاء ن��ص البيان: »كان 

االتحاد وس��يظل ج��زءاً أصياًل م��ن الحركة 

الوطني��ة، ملبياً نداء الوطن، يقتدي في ذلك 

بقيادة ب��الده ممثلة في الرئيس عبد الفتاح 

السيس��ي الذي ل��م يلن يوما ف��ي مواجهة 

الفاس��دين أو العمالء والخونة، وألن االتحاد 

ل��م يتخل يوما ع��ن أداء دوره الوطني، ولم 

يتخلف يوما ع��ن الوفاء بواجباته نحو بلده 

فإنه في هذه اللحظات الفارقة، يعلن تأييده 

المطل��ق لما اتخذته القيادة السياس��ية من 

خطوات مدروس��ة طال انتظارها، نحو كيان 

ح��اول مراراً وتكراراً النيل من وحدة ش��عبنا 

واس��تقرار بالدنا، ولم يس��تجب لنصيحة أو 

يردعه ضمير حي«. 

م��ع ه��ذه  البي��ان: »تماش��ياً  وأض��اف 

الخطوات الوطنية، فإن االتحاد يهيب بأسرة 

الكرة بأنديته��ا وكياناتها وجماهيرها، وقف 

التعامل فوراً مع القنوات الرياضية القطرية، 

بكل الصور التعاقدية أو التعامل مع برامجها 

أو التج��اوب مع ما تعرضه شاش��اتها، وذلك 

كتعبير رافض للس��لوك القطري في التعامل 

م��ع قضايا األم��ة، ودعما وتأيي��دا للموقف 

الذي أعلنته القيادة السياس��ية«، مهيباً بكل 

المنتس��بين ألس��رة كرة القدم المصرية أن 

يخط��و هذه الخطوة، معرباً عن ثقته في أن 

عش��رات الماليين م��ن الجماهير لن تتوانى 

في الوقوف خلف قيادتها السياسية، حفاظاً 

عل��ى البالد م��ن كل غ��ادر أو خائن يحاول 

االقتراب من أمنها وس��المتها. بدوره، كشف 

المدير التنفيذي للنادي األهلي اللواء شيرين 

ش��مس، عن أن ناديه ق��رر عدم التعامل مع 

قنوات »بى.إن.سبورت«، موضحاً أّن األهلي 

ل��ن يتعامل مع القناة إال في حدود الحقوق 

التجارية الدولية. 

في الس��ياق، أصدر مجلس إدارة الزمالك 

قراراً بمنع قناة »بى.إن.س��بورت« وأي قناة 

قطري��ة من الدخول لمقر النادي لتغطية أي 

مؤتم��رات صحافية أو أح��داث رياضية في 

مختلف األلعاب وليس في كرة القدم فقط. 

كما أعلنت أندية س��موحة السكندري ومصر 

المقاص��ة والمصري البورس��عيدي واالتحاد 

الس��كندري تأييد قرار الدولة بمقاطعة قطر 

وكل ما يمثلها من وسائل إعالم وغيرها.

»الدولـة القـزم« تتـالعب بالذمـــــــــــــم وتشتري تنظيم كأس العالم 

ملف
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