
المسلسالت القطرية 
دراما تقطر دمًا 

هجوم غربي على تشافي 
لدعمه قطر 

«41«40

   19 رمضان 1438 هـ | 14 يونيو 2017م | العدد 13510األربعاء
www.albayan.ae31

كرة الحل في ملعب قطر
قطر وإسرائيل.. 
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مفتاح أزمة 
قطر بعودتها 

للبيت الخليجي

انهيار محتم 
القتصاد 

الدوحة

اإلمارات: المزيد من الضغط االقتصادي إذا لم تغّير الدوحة موقفها وسلوكها 

الجبير: قطر ليست تحت الحصار

Ⅶ عواصم - البيان، وكاالت

كما هو ديدن إعالمها التآمري، ومنذ األزمة 

األخي��رة التي اقترفتها يداه��ا، تلعب قطر 

العاطف��ة، وتخت��زل اإلجراءات  على وت��ر 

الهادفة إلى إعادتها لجادة الصواب بمفردة 

ال عالق��ة لها بواقع الحال، وهي »الحصار«. 

يحاول حكام الدوحة، وهم يسعون لتدويل 

أزم��ة صنعوها ه��م، أن ُيظهروا اإلجراءات 

الس��يادية باعتبارها »حصاراً« يس��تهدفها، 

األم��ر الذي دفع وزير الخارجية الس��عودي 

عادل الجبير إلى وضع النقاط على الحروف 

عبر اإلعالن أن قطر ليست محاصرة، إذ إن 

أجواءها مفتوحة، كما أن أجواء الدول التي 

اتخذت قرارات المقاطعة مفتوحة أيضاً إال 

للطيران القطري والمسّجل في قطر. وأكثر 

م��ن ذلك، أبدى الجبير اس��تعداد المملكة 

إلرسال مواد غذائية وطبية إلى قطر إذا لزم 

األم��ر، معتبراً أن ك��رة حل األزمة موجودة 

في الملعب القط��ري، وهو الموقف الذي 

أثن��ى عليه معال��ي الدكتور أن��ور قرقاش، 

وزي��ر الدولة للش��ؤون الخارجية، بقوله إن 

تصريحات وزير الخارجية الس��عودي بشأن 

قطر لخص��ت الموقف. وأضاف معاليه في 

تغريدة على »تويت��ر«: »كالم واقعي عاقل 

يع��ززه موقع الس��عودية ودورها، المفتاح 

هو نبذ سياس��ة دعم التطرف واإلرهاب«، 

فيما اعتبرت واشنطن أن األزمة ال تؤّثر في 

العمليات العسكرية األميركية في المنطقة.

ال أبعاد عسكرية
وأكد سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في واش��نطن، يوسف العتيبة، أمس، إنه ال 

توجد أبعاد عس��كرية لم��ا يجري القيام به 

في الوقت الحالي مع قطر. وأوضح العتيبة 

أنه ج��رى التأكيد للوالي��ات المتحدة، أن 

الخطوات المتخذة، ل��ن تؤثر في عمليات 

قاعدة العديد ف��ي قطر. وأضاف أن الئحة 

باألمور المطلوبة من قطر، س��يتم تسليمها 

إلى الوالي��ات المتحدة عم��ا قريب. وأكد 

المزي��د م��ن  الدبلوماس��ي اإلمارات��ي أن 

الضغط االقتصادي قد ُيفرض على قطر إذا 

لم يتغير موقفها أو سلوكها السياسي.

ال حصار
الجبير أكد أن الس��عودية ال تفرض حصاراً 

على قطر، وهي استعداد المملكة إلرسال 

مواد غذائي��ة إليها. وأثن��اء محادثات مع 

نظيره األميركي ريكس تيلرس��ون، أكد أن 

الخط��وات المتخ��ذة ضد قط��ر معقولة. 

وقال فيما وقف تيلرس��ون إلى جانبه في 

واش��نطن: »ال يوجد حصار على قطر. قطر 

حرة التحرك. موانئه��ا مفتوحة ومطاراتها 

مفتوح��ة«. وأضاف: »كل م��ا فعلناه أننا 

حرمناه��م من اس��تخدام أجوائن��ا، وهذا 

حقنا الس��يادي«. وأوضح أن »القيود على 

اس��تخدام األج��واء الس��عودية مقتص��رة 

على الخطوط الجوي��ة القطرية وعلى أية 

طائ��رات مملوكة لقطر فقط، وال تش��مل 

ₚ⁅ₙ ₒ℆₈ₗ⁄و ‼ℓ‶⁖ ⁶.. ر℀‶ٌنₐ

غرافيك: حازم حسني

 مّر أسبوع عىل إعالن السعودية واإلمارات والبحرين ومرص قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر، ومعه بدا من الواضح أن الدوحة ال تريدها سحابة صيف �ر بسالم ب� األشقاء، 
إذ � تأل الدول األربع ومن أيّد قرارها من دول، جهداً يف كشف حقيقة املوقف القطري الداعم لإلرهاب بالوثائق واألدلة وحتى األس�ء، في� � يأت رد الدوحة بجديد، بل عىل 

النقيض رمت بأفكار تصل إىل حد التلفيق أمام الرأي العام العاملي.

⁃℆ℓ‶‹℆‶ₜ‶ت إₜ 

ترى الدوحة أّن سلطنة ُع�ن والكويت أفشلتا 
الجهود لعزلها، إّال أّن الوقائع عىل األرض تيش بغ¼ 

ذلك، إذ إّن الكويت حاولت إقناع الدوحة 
باالستجابة ملطالب أشقائها و� تفلح، وكأنها تلقي 
الكرة يف امللعب القطري الذي � يرد عىل الجهود 
الكويتية سوى ببيانات إنشائية ال تحمل موقفاً.. 

في� � تبد ُع�ن يف أي من مراحل األزمة ما يفشل 
جهود أشقائها أو حتى يتعاطف مع قطر.

ℇ›‶℀إر ₘ℅℃ₚ⁄

ال تخالف الصفقات التجارية والتعاون االقتصادي 
ب� الدول أي قانون وهو األمر الذي نسيته قطر، 

إÈا املخالف بالفعل هو �ويل الج�عات 
اإلرهابية، و�ويل طرف يف أزمة سياسية يف بلد 
عىل حساب طرف وما مرص وليبيا واليمن سوى 
أبرز شواهد عىل التمويل القطري غ¼ املحدود 

لإلرهاب وتنظي�ته.

⁄و℅⁒

حاولت الدوحة الرتويج ألع�ل مؤسساتها التي 
وسمت باإلرهاب منذ سنوات بصفتها مؤسسات 
خ¼ية، لكن األدلة أثبتت غ¼ مرة أن ما تصفها 

قطر باألع�ل الخ¼ية ال يعدو دورها دور 
سمسار سالح أو ممول ألع�ل إرهابية.

⁖⁙اع

يبدو أن قطر يف كل تربيراتها الخيالية ملواقفها 
املثبتة يف دعم اإلرهاب، تنىس أنه ليس 

باستطاعتها خداع كل الناس كل الوقت، بعد أن 
نجحت يف خداع بعضهم بعض الوقت. 

أ ※ₑ‶ء

ترى قطر يف اإلجراءات التي اتخذتها السعودية 
واإلمارات والبحرين ومرص تصعيدية.. إّال أنّه 
من الواضح أنه ما تزال يف الجعبة الكث¼ الذي 

عىل قطر أن تواجهه إقليمياً ودولياً، وال سّي� أنه 
ال يبدو أنها استوعبت وألك× من عرشين عاماً 
أن الحلم الذي يتمتع به أشقاؤها صرب عليها 
وليس ضعفاً أو ليناً يبديه الشقيق األكرب عىل 

األصغر عند عقوقه.

 Ⅶ السعودية مستعدة إلرسال المواد الغذائية والمساعدات الطبية إلى الشعب القطري 

Ⅶ القيود مقتصرة على »الخطوط القطرية« والطائرات المملوكة لها فقط

 Ⅶ تعّنت الدوحة يزعزع اقتصادها وإغالق مصنعين للهيليوم 

أية جهة أخرى«.

وأش��ار إل��ى أن »موانئ قط��ر مفتوحة، 

وليس��ت محاصرة. تس��تطيع قط��ر إدخال 

وإخراج الس��لع متى رغب��ت في ذلك. هم 

ال يس��تطيعون اس��تخدام مياهنا اإلقليمية 

فقط«. وأكد أنه تم تخفيف إغالق الحدود 

للسماح بلّم شمل العائالت، وأن السعودية 

سترسل األغذية والمس��اعدات الطبية في 

حال الضرورة.

وف��ي تصريح ل�»س��كاي ني��وز عربية«، 

أع��رب الجبير عن أمله أن تس��ود الحكمة 

القطري��ة، فتتجاوب  السياس��ة  والمنط��ق 

الدوح��ة مع دول الج��وار، قائاًل: »نأمل أن 

تتجاوب قط��ر مع مطالبنا كي نتجاوز هذه 

األزمة«. وأضاف أن الحل في يد قطر، ذلك 

أن االنف��راج يتوقف على مدى اس��تجابتها 

لمطال��ب وقف دعم التطرف والتدخل في 

الشؤون الداخلية للدول، مجدداً التأكيد أن 

حل األزمة يكون في اإلطار الخليجي.

تحّرك دبلوماسي
ويجتمع وزير الخارجي��ة البريطاني بوريس 

جونس��ون م��ع وزراء خارجي��ة اإلم��ارات 

الحالي،  األس��بوع  والكويت،  والس��عودية 

حي��ث يح��ض نظ��راءه ف��ي جمي��ع هذه 

االجتماع��ات عل��ى اتخاذ خط��وات فورية 

الحالي��ة، والتوصل إلى  التوّترات  لتخفيف 

حل سريع عبر الوساطة، كما سيشير إلى أن 

التوصل إلى حل سريع سيكون في مصلحة 

منطقة الخليج عموم��اً، ومصلحة المملكة 

المتحدة كذلك. 

لمصلحة قطر
وأك��د المفت��ي الع��ام للس��عودية، رئيس 

هيئ��ة كبار العلماء، رئي��س اللجنة الدائمة 

لإلفتاء، الش��يخ عبد العزيز بن عبد الله آل 

الشيخ، أن القرارات التي اتُّخذت بحق قطر 

مبني��ة على الحكمة والبصيرة، وفيها فائدة 

للجميع، »إلخواننا القطريين قبل غيرهم«. 

ونقل��ت هيئة كب��ار العلماء، عبر حس��ابها 

عل��ى »تويتر«، قول المفت��ي إن »المملكة 

بلد إس��المي مس��تقيم، ولها عمل كبير في 

خدمة المسلمين، وتضميد جراحهم في أي 

مكان«. وش��ددت الهيئة على أن »المملكة 

العربية الس��عودية تأسس��ت على الكتاب 

والس��نة، ونحن مع والة أمرن��ا في كل ما 

يرونه مصلحًة للبالد والعباد، وهذا مقتضى 

البيعة الشرعية«.

أغلق��ت  قط��ر،  إن  مص��ادر  وقال��ت 

مصنعيها إلنتاج الهيليوم بس��بب المقاطعة 

االقتصادية التي فرضتها عليها بعض الدول 

العربية. وقال مسؤول في قطر للبترول إنه 

تم إغالق مصنعي الهيليوم اللذين تشغلهما 

راس غ��از التابعة لقطر للبت��رول المملوكة 

للدولة ألن السعودية أغلقت حدودها مع 

قطر وهو ما يمنع الصادرات بطريق البر.

وق��ال في��ل كرونبل��وث رئيس ش��ركة 

كورنبلوث هيليوم كونسلتينج لالستشارات 

إن مصادره أكدت إغالق المصنعين.
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تستقبل األميركيين ثم تشيطنهم

قطر مشكلة لواشنطن والعرب معًا
Ⅶ واشنطن - وكاالت

كتب مؤس��س ورئيس لجنة العالقات 

الس��عودّية األميركّي��ة في واش��نطن 

باس��م س��ابراك،  اختصاراً  والمعروفة 

س��لمان األنص��اري، مق��ال رأي ف��ي 

صحيفة »ذا هيل« األميركّية يستعرض 

في��ه األس��باب التي تجع��ل من قطر 

مشكلة لجيرانها العرب لكن للواليات 

»تفيض«  فالدوح��ة  أيض��اً.  المتحدة 

بالسياسات الجدلية في عدة مجاالت 

أهمه��ا عل��ى المس��توى السياس��ي 

الداخل��ي وعل��ى مس��توى تمويله��ا 

لإلرهاب، لكّن هذه السياسات وصلت 

إلى نقطة »الغليان« بسبب دعم قطر 

لإلرهاب اإلقليمي والدولي.

وذّك��ر األنصاري أيض��اً بدعم قطر 

للنص��رة الت��ي ال تصنفه��ا الدوح��ة 

كمنظم��ة إرهابية، وقد س��وقت لها 

بعد تغيير اس��مها لجبهة فتح الش��ام 

من خ��الل اس��تضافة الجوالني على 

»الجزيرة«. 

ويذّك��ر األنص��اري بأن الس��عودية 

واإلم��ارات والبحرين ومص��ر واليمن 

وموريتاني��ا والمالدي��ف رّدت عل��ى 

سلوك الدوحة بقطع جميع العالقات 

التحاق  الدبلوماس��ية معها، مرّجح��اً 

مزيد من الدول بمسار معاقبة قطر. 

انقالب عشري
تاريخياً، شهدت هذه الدولة الصغيرة 

خمسة انقالبات سياسية في خمسين 

عش��ر  كل  انق��الب  بمع��دل  س��نة، 

سنوات. العالقة بين هذه االنقالبات 

وعائلة آل ثاني أصبحت جزءاً راس��خاً 

من »فلس��فتها السياس��ية الداخلية«. 

لك��ّن مش��كلة قطر الخطي��رة بدأت 

حين أطاح الش��يخ حم��د بن خليفة 

آل ثاني، والد الحاكم الحالي الش��يخ 

تميم، أباه س��نة 1994. وحاولت قطر 

تصدير هذا النوع من الممارسات إلى 

الدول المجاورة. يشرح األنصاري هذه 

السياس��ة باإلش��ارة إلى أنها، بحسب 

ظنه��م، س��تصنع موقفاً أق��وى لقطر 

ويجعلها تكسب مزيداً من النفوذ. 

نج��اح  عل��ى  الدوح��ة  وراهن��ت 

العرب��ي  العال��م  ف��ي  المتش��ددين 

فراح��ت تؤّمن دعماً جلّي��اً لإلخوان. 

وبالنس��بة لألنصاري، تبدأ القصة مع 

تس��عينات القرن الماضي، حين كان 

اإلعالم العربي ضعيفاً بل غائباً. لذلك 

اس��تغّلت قطر هذا الف��راغ اإلعالمي 

فأطلقت قناة الجزيرة لدعم الشعوب، 

لك��ن في حقيقة األم��ر، كانت تدعم 

بالحّكام  لإلطاح��ة  الث��ورات  حص��راً 

العرب واس��تبدالهم بحكام إسالميين 

وخصوصاً من اإلخوان المسلمين.

منّصة للقاعدة
وكان��ت القناة أيض��اً أول منصة لبث 

وعملياته��ا  القاع��دة  فيديوه��ات 

وخطابات زعمائها بمن فيهم أس��امة 

ب��ن الدن. وأّلبت الجزيرة الرأي العام 

العرب��ي ض��ّد أمي��ركا فيم��ا انتقدت 

الري��اض لس��ماحها بوج��ود قواع��د 

عس��كرية في الس��عودية. كما قامت 

بضّخ مش��اعر العداء لدى المسلمين 

تج��اه الس��عودّية عب��ر االدع��اء بأّن 

األخي��رة »خان��ت« األمة اإلس��المية 

لسماحها بالوجود العسكري األميركي 

ف��ي المنطقة. ويكت��ب األنصاري عن 

إقن��اع قطر لألميركيين، بعدما أغلقوا 

قواعدهم العس��كرية في السعودية، 

كي يفتتحوا مراكز عسكرية لهم على 

أراضيها.

ومنذ ذلك الحين، وسعت الدوحة 

من  والميليشيات.  للمتطرفين  دعمها 

هنا، س��وقت قطر نفسها لألميركيين 

وه��ذه  واش��نطن  بي��ن  كوس��يط 

المنظم��ات، م��ا يجع��ل ه��ذا غريباً 

بالتحديد ه��و أّن قطر بعدما دفعت 

بالقواع��د األميركي��ة لالنتق��ال إليها، 

عملت عبر القوة الناعمة على شيطنة 

العربي. وأضاف  الجمهور  أمام  أميركا 

األنصاري: »لقد عوملت قطر بطريقة 

ما عل��ى أنها والي��ة أميركية متمتعة 

بح��ق حرية التعبير، عل��ى الرغم من 

أّن ه��ذه الدولة حكمت على مواطن 

سابق بالسجن المؤبد بسبب قصيدة 

انتقد حاكم قطر«.

تخريب إقليمي
بعد فشل قطر في تحقيق طموحاتها 

الرئيس  ف��ي مص��ر عق��ب س��قوط 

السابق محّمد مرس��ي، استمرت في 

تأمي��ن الدعم المباش��ر لإلخوان في 

مص��ر وللمجموع��ات المس��ّلحة في 

س��يناء، م��ن دون نس��يان »حماس« 

أيضاً. وذّكر األنصاري أيضاً بدعم قطر 

لجبهة النصرة التي ال تصنفها الدوحة 

كمنظم��ة إرهابية، وقد س��وقت لها 

بعد تغيير اس��مها لجبهة فتح الش��ام 

من خ��الل اس��تضافة الجوالني على 

»الجزي��رة«. وم��ع دع��م قط��ر لهذا 

الفصيل الخطي��ر، يؤكد كاتب المقال 

أن جهد واش��نطن لتوحيد المعارضة 

المعتدلة في سوريا تّم خنقه. 

تمويل اإلرهاب
أعرب��ت إدارة أوبام��ا الس��ابقة ع��ن 

مخاوفها عب��ر وزارة الخزانة األميركية 

ومؤسس��ات أخرى، تجاه تمويل قطر 

لإلرهاب. وكيل وزارة الخزانة األميركية 

لش��ؤون اإلرهاب دايفد كوهين قال 

إّن ش��بكات التموي��ل الخاصة بقطر 

»تعتمد بش��كل متصاعد على وسائل 

التواصل االجتماعي اللتماس تبرعات 

لإلرهابيي��ن والتواص��ل م��ع كٍل من 

المانحي��ن والمتلّقي��ن الراديكاليي��ن 

على أرض المعرك��ة«. وهذا ما جعل 

قطر بحسب توصيف المسؤول نفسه 

»بيئة متساهلة مع تمويل اإلرهاب«. 

الجمه��وري مارك  الس��يناتور  وأعرب 

كي��رك في رس��الة إلى وزي��ر الخزانة 

األس��بق جايك��وب ليو ع��ن مخاوف 

جدية تجاه مسألة التساهل نفسها.

 فكرة محّيرة 
يضيف األنصاري أّن اإلدارة األميركية 

بشكل  متناس��قاً  الحالية تتخذ موقفاً 

الميليش��يات وجميع  تج��اه  واض��ح 

المجموعات التي تتصرف خارج إطار 

الدول��ة. موق��ف اإلدارة الحالية هو 

متناقض بش��كل جلي مع سياس��ات 

إدارة أوباما التي فش��لت في مواجهة 

أي منظم��ة متطرف��ة تمولها إما قطر 

وإم��ا إيران. »يجب أن نكون صبورين 

ورؤية كيفية تعامل واشنطن مع قطر. 

فك��رة أّن الطيران األميركي س��يعمل 

م��ن قاعدة العدي��د الجوية في قطر 

لكي يقصف مباشرة القاعدة، منظمة 

إرهابي��ة ما زال��ت ُتدعم م��ن قطر، 

محّيرة تماماً. األيام المقبلة ستكشف 

التي ستضعها واشنطن  الضغط  كمية 

على الدوحة«. 

Ⅶ زعيم تنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابي ضيفاً على شاشة »الجزيرة« |  أرشيفية 

واشنطن - وكاالت

أكد سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في واش��نطن، يوسف العتيبة، أمس، أنه 

ال توجد أبعاد عس��كرية لما يجري القيام 

ب��ه في الوقت الحالي م��ع قطر. وأوضح 

العتيبة، في تصريحات نش��رتها »س��كاي 

ني��وز العربية«، أمس، أنه ج��رى التأكيد 

للواليات المتحدة أن الخطوات المتخذة 

ل��ن تؤثر في عملي��ات قاعدة العديد في 

قط��ر. وأضاف أن الئحة باألمور المطلوبة 

من قطر س��يتم تس��ليمها إل��ى الواليات 

المتح��دة عما قريب. وأكد الدبلوماس��ي 

الضغ��ط  م��ن  المزي��د  أن  اإلمارات��ي 

االقتص��ادي قد ُيفرض عل��ى قطر إذا لم 

يتغير موقفها أو سلوكها السياسي. 

تناقض سياسات
وكانت صحيفة »وول س��تريت جورنال« 

نش��رت، في عددها الص��ادر أمس، مقاالً 

للعتيبة عن األزمة مع قطر، يشير فيه إلى 

التناقض في السياسات القطرية.

وق��ال العتيبة ف��ي المق��ال: »تناقض 

مذهل وخطير أن تس��تثمر قطر مليارات 

المتح��دة  الوالي��ات  ف��ي  ال��دوالرات 

وأوروب��ا وتس��تخدم األرب��اح ف��ي دعم 

المرتبطة  والجماع��ات  واإلخوان  حماس 

بالقاع��دة«. وأض��اف: »تس��تضيف قطر 

التي توجه  العسكرية األميركية،  القاعدة 

منه��ا الواليات المتحدة الحرب اإلقليمية 

ض��د التطرف، وفي الوقت نفس��ه لديها 

وسائل إعالم مسؤولة عن تحريض هؤالء 

المتطرفين ذاتهم«.

وأشار إلى أنه »عندما اتخذت اإلمارات 

العربية المتح��دة ودول مماثلة إجراءات 

دبلوماسية واقتصادية تجاه قطر األسبوع 

الماض��ي، لم يكن ذلك ق��راراً اتخذ على 

عجل أو بخفة، لكن وراءه تراكم س��نوات 

من تص��رف قطر المثير للذه��ول، الذي 

يش��كل خطراً عل��ى الوالي��ات المتحدة 

واإلمارات وقطر نفس��ها، فقطر تحصد ما 

زرعت«.

وج��اء ف��ي المق��ال: »قاله��ا الرئيس 

ترام��ب بوض��وح ي��وم الجمع��ة، ح��ان 

الوقت لمطالبة قط��ر بالتوقف عن دعم 

التطرف. نق��ول لقطر، نريدك أن تعودي 

إل��ى صف ال��دول المس��ؤولة«. وأردف 

الس��فير اإلماراتي: »ال يمك��ن الزدواجية 

قطر أن تس��تمر. عليه��ا اآلن أن تقرر إذا 

كانت بالكامل م��ع الحرب على التطرف 

والعدوان، أم ال؟«.

دعم متطرفين
وق��ال العتيبة في مقال��ه: »دعمت قطر 

فف��ي  لس��نوات.  وآوته��م  المتطرفي��ن 

اإلرهاب��ي  آوت  التس��عينيات  منتص��ف 

الش��هير خالد ش��يخ محمد، الذي أصبح 

فيم��ا بعد العقل المدبر لهجمات الحادي 

عش��ر م��ن س��بتمبر، واآلن تس��تضيف 

وترّوج للزعيم الروحي لإلخوان يوس��ف 

القرضاوي، ولخالد مش��عل زعيم حماس، 

وهي منظمة مصنفة إرهابية في أميركا«. 

وأشار إلى أنه »األسبوع الماضي، صنفت 

اإلم��ارات ودول ع��دة، القرضاوي، ومعه 

كداعمي��ن  مؤسس��ة،  و12  ش��خصاً   58

لإلره��اب، والكثير م��ن هؤالء يعيش في 

الدوحة أو يعمل انطالق��اً منها أو يتلقى 

دعمها. والبعض مرتبط مباش��رة باألسرة 

الحاكمة«. وأضاف: »فقطر ليست وحيدة 

ف��ي ذلك، ب��ل تعتب��ر هي وإي��ران أكثر 

بقعتين في العالم يتركز فيهما المصنفون 

دولياً كممولين لإلرهاب«.

وف��ي الوقت ال��ذي تركز في��ه الدول 

المسؤولة جهودها على مواجهة التطرف 

بكل أشكاله، تستمر وسائل إعالم مملوكة 

لقطر، في مقدمتها الجزيرة، في التحريض 

عل��ى العن��ف والتعصب ف��ي كل أنحاء 

العالم العربي.

إن الوجود األميركي في قاعدة العديد 

مه��م لحماية مصالح الوالي��ات المتحدة 

وحلفائه��ا ف��ي الش��رق األوس��ط. ومع 

استمرار اإلجراء الحالي ضد قطر، ستواصل 

اإلم��ارات وأصدقاء أمي��ركا اآلخرون في 

المنطق��ة، العمل مع الجي��ش األميركي 

للحف��اظ على قدرات القاع��دة العملية. 

كما أننا نرحب بدخول الواليات المتحدة 

على خط التوصل لحل دبلوماسي يسمح 

لقط��ر، الجارة وعض��و التحالف، بالعودة 

إلى أسرة الدول المسؤولة.

م��اذا على قطر أن تفع��ل؟ أوالً عليها 

االعت��راف بم��ا يعرف��ه العال��م بالفعل: 

أن الدوح��ة أصبح��ت مس��تودعاً مالي��اً 

وإعالمي��اً وأيديولوجياً للتطرف. ثم عليها 

اتخ��اذ إجراءات عملية حاس��مة للتعامل 

بشكل نهائي مع مش��كلة التطرف لديها 

� وق��ف التموي��ل، ووق��ف التدخل في 

شؤون جيرانها الداخلية ووقف التحريض 

اإلعالمي والتطرف.  

الجبير: قــــــــــطر ليسـت تحت الحصار ومستعدون 
لتزويـــــــــدها بــــــــالمواد الغذائية والطبية

Ⅶ عواصم - البيان، وكاالت 

أك��د معال��ي الدكتور أن��ور قرق��اش، وزير الدولة للش��ؤون 

الخارجي��ة، أن تصريحات وزي��ر الخارجية الس��عودي عادل 

الجبير بش��أن قط��ر، لخصت الموقف. وأض��اف معاليه في 

تغري��دة عل��ى »تويت��ر«: »كالم واقعي عاقل يع��ززه موقع 

الس��عودية ودورها، المفتاح هو نبذ سياس��ة دعم التطرف 

واإلره��اب«، فيما اعتبرت واش��نطن أن األزم��ة ال تؤّثر على 

العملي��ات العس��كرية األميركي��ة في المنطق��ة، في وقت 

تحّدث��ت صحيف��ة إس��بانية ع��ن لحظات رع��ب وقلق في 

الدوحة.

وكان الجبير أكد أمس أن السعودية ال تفرض حصاراً 

عل��ى قطر، مؤكداً اس��تعداد المملكة إلرس��ال مواد 

غذائية إليها. وأثناء محادثات مع نظيره األميركي 

ريك��س تيلرس��ون، أك��د الجبي��ر أن الخطوات 

المتخ��ذة ضد قطر معقولة. وقال فيما وقف 

تيلرس��ون إل��ى جانبه في واش��نطن »ال 

يوج��د حصار على قط��ر. قطر حرة 

التحرك. موانئها مفتوحة ومطاراتها 

مفتوحة«. 

وأضاف 

م��ا  »كل 

الدوحة عملت على إضعاف 

الجيوش  الوطنية وتفكيكها

Ⅶ عواصم - البيان، وكاالت

انتهجت قطر في س��عيها إلضعاف الدول 

النفوذ  العربية بغرض الس��يطرة وبس��ط 

اس��تراتيجية تقوم على تفتي��ت وتفكيك 

الجيوش الوطنية العريقة واالستعاضة عنها 

بميليشيات إرهابية تكون الغلبة والقيادة 

فيه��ا لجماع��ة »اإلخ��وان« ويب��دو ذلك 

واضحا لدى قطر التي دعمت الميليشيات 

في عدد من البلدان وهاجمت جيوشها.

لم تعد مفارقة مثاًل أن رهان الدوحة 

قد خاب في ليبيا، بتش��كيل ميليشيات 

هنا وهناك، إلبقاء السيطرة لها وحدها، 

وس��ط تحري��ك الجماع��ات المس��لحة 

كدم��ى، لكن نش��وء الجي��ش الوطني 

ونهوض��ه بمعركة الكرام��ة هناك، كان 

الصخرة التي تحطمت عليها أحالم قطر.

أما في مصر التي فشلت فيها الخطط 

القوات  القطري��ة، فس��عيها إلضع��اف 

المسلحة المصرية باد للقاصي والداني. 

فمنذ إطاحة نظام اإلخوان في مصر عام 

2013، س��خرت الدوحة كل أدواتها في 

مواجهة الدولة وجيش��ها، مراهنة على 

إحداث حراك في الشارع المصري.

وركز الدور القطري على دعم عمليات 

إرهابي��ة وتخريبية، أصب��ح الهدف منها 

إظه��ار الجيش المصري في مصر بمظهر 

العاج��ز عن تحقيق األمن الذي وعد به 

عند إزاحة حكم اإلخوان. 

لم يس��تثن نهج قطر الهدام العراق، 

فبال مواربة، يطل��ب وزير خارجيتها من 

رئيس ال��وزراء العراقي حي��در العبادي، 

األس��بوع الماضي، تحوي��ل مبلغ نصف 

ملي��ار دوالر، الذي كان مخصصاً إلطالق 

سراح القطريين المخطوفين لدى حزب 

الله العراقي، كهدية من الدوحة، لدعم 

ميليشيات الحشد الشعبي. كما أغدقت 

أموالها إلثارة القالئل وتقويض االستقرار.

الدوحة  اليمن نموذج آخ��ر ألجندة 

السياسية المشبو هة. وسعيها إلضعاف 

الجي��ش اليمني الش��رعي، ل��م يحجبه 

نهجها المزدوج في هذا البلد.

»ستاتيكو« أزمة قطر.. تأرجـــــــــــــــــح على حبال الحّل والتعقيد

Ⅶ إعداد: فاتن صبح

تكشف تجاذبات األزمة القطرية المتشعبة 

عن ستاتيكو أبعد ما يكون عن زوبعة في 

فنج��ان ظنت الدوحة أن��ه يمكن لفلفتها 

بمناش��دة أممية، أو تظل��م أو إمعان في 

التعن��ت، وس��ط أحادي��ث عن ن��وع من 

اإلذعان الدوحوي س��عياً لتس��وية تحفظ 

ماء الوجه.

فبع��د أن ثب��ت إيواء قط��ر الجماعات 

اإلرهابي��ة وتمويله��ا، ال س��يما طالب��ان 

دوبوويت��ز،  لم��ارك  وفق��اً  المس��ؤولة 

المدي��ر التنفي��ذي لمؤسس��ة الدفاع عن 

الديمقراطي��ات، ع��ن مقت��ل ثالثة جنود 

أميركيين األحد الماضي، طالعتنا الصحف 

التركية بأخبار تش��ير إلى إقدام الش��رطة 

القطري��ة عل��ى اعتقال عائل��ة مؤلفة من 

خمس��ة أش��خاص موالي��ة لجماع��ة فتح 

الل��ه غول��ن المناهض��ة للحك��م التركي، 

على طري��ق مغادرتها الدوحة إلى جنوب 

إفريقيا. إال أن المش��هدية األبرز س��طرتها 

تغريدة إيرانية على لس��ان علي مطهري، 

البرلم��ان اإليراني،  النائب المعت��دل في 

ناش��د فيها االنتحاريين توجيه اعتداءاتهم 

لإلسرائيليين وليس ألبناء شعبهم. 

زواج مصلحة
وفي حين تش��ير التحليالت، ال س��يما تلك 

التي نشرها حس��ين إيبش، كبير الباحثين 

ف��ي معه��د دراس��ات دول الخلي��ج ف��ي 

واشنطن، عبر حسابه على »تويتر«، إلى أن 

أنقرة ال تملك القدرة وال الجرأة على لعب 

دور الراعي الحاضن لقطر، أكدت الصحافية 

آنا فارفواوميفا من موقع »غلوب بوست« 

أن التقارب اإليراني التركي بشأن قطر ليس 

إال زواج مصلح��ة تح��دد أط��ره ديناميات 

إقليمي��ة، علم��اً أن دعم تركي��ا لقطر يؤثر 

ف��ي مخطط��ات أنقرة ف��ي المنطقة. ولم 

الئحة مطالب من الدوحة تسلم قريبًا إلى الواليات المتحدة

العتيبة:ازدواجية قطر ال يمكن أن 
تستمر وعليها اتخاذ إجراءات حاسمة

 ال أبعاد 
عسكرية 

لخطواتنا 

تحذيرات من تمويل قطر لمساجد المتطرفين
Ⅶ برلين - وكاالت

اتهم مدير استخبارات سابق قطر بتمويل 

مساجد المتطرفين في أوروبا وخاصة في 

بلده ألمانيا، مما أدى إلى أعمال إرهابية 

أودت بحياة العشرات في ألمانيا وأوربا، 

مش��يراً إلى خطورة الدور القطري، ودور 

تنظيم اإلخوان اإلرهابي في هذا الشأن.

لالستخبارات  الس��ابق  المدير  وطالب 

األلمانية، أوغس��ت هاننغ، بضرورة وقف 

تمويل المس��اجد التي ترّوج للتطرف في 

أوروبا كجزء من جه��د مكافحة اإلرهاب 

في أوروبا، ذاكراً قطر وتركيا باالس��م في 

هذا السياق، ومشيراً إلى التمويل األجنبي 

عموماً، خاصة من منطقة الخليج.

وفي مقال له بصحيفة »زود دويتش��ه 

تسايتونغ« بعنوان »نحن ضدهم«، انتقد 

أوغوست هاننغ اإلسالم السياسي، خاصة 

تنظي��م اإلخ��وان، الذي قال إنه يس��يطر 

على مس��جد مانشس��تر الذي تطرف فيه 

انتحاري مانشستر أرينا.

واته��م هانن��غ تل��ك المس��اجد التي 

يس��يطر عليه��ا متش��ددون وتم��ّول من 

الخارج بالحيلولة دون اندماج المسلمين 

ف��ي مجتمعاته��م وقبولهم  األوروبيي��ن 

بالقيم والمثل الس��ائدة في المجتمعات 

األوروبي��ة. وأض��اف مدي��ر المخاب��رات 

األلمانية الس��ابق حول التمويل من قطر: 

»يتم ذلك من خ��الل تبرعات المواطنين 

الديني��ة  المؤسس��ات  ومن��ح  األغني��اء 

والوزارات الدينية م��ن دول الخليج مثل 

دول��ة قطر، التي تنتهج أجندة أو مخططاً 

استراتيجياً بهدف القيام بالعمل التبشيري 

ونشر اإلسالم في أوروبا«.

ويفصل كيف أن المؤسسة الدينية في 

»تلك الدولة الصغيرة الغنية« تتبع منهجاً 

أصولياً وتدعم اإلخوان وحماس.

ويض��رب أمثل��ة بالمس��اجد التي 

تموله��ا قط��ر: »افتتاح أكبر مس��جد 

في مالمو في الس��ويد يتسع ل�2000 

شخص، ليكون أكبر مسجد في الدول 

مش��روع  إلى  إضافة  االس��كندنافية، 

تحوي��ل مبن��ى تاريخي مذه��ل إلى 

مس��جد بتكلفة 30 ملي��ون يورو في 

فلورنس��ا ف��ي إيطالي��ا. والمزيد من 

المش��روعات في إس��بانيا والدنمارك 

وفرنس��ا وألمانيا، الذي من يدفع هو 

من يحدد عادة القواعد كافة«.  
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»خارجية« قطر تشكو و»ماليتها« 

تتظاهر باالرتياح

Ⅶ عواصم - وكاالت

تعتم��د قط��ر على خطاب م��زدوج، فمن 

جه��ة تقول إنها تتع��رض لحصار جائر في 

ش��هر رمضان الس��تقطاب تعاطف العالم، 

إال أنه��ا من جهة أخرى تعلن عدم تأثرها، 

فاتح��ة جس��ور التعاون مع إي��ران وتركيا 

وغيرهما. ليخرج وزير الخارجية محمد بن 

عب��د الرحمن آل ثاني، ويق��ول إن بالده 

»تركز حالياً على حل المشكالت اإلنسانية 

من جراء الحصار غي��ر القانوني، على حد 

وصفه، ليتناقض معه وزير المالية القطري 

بالق��ول: إن األم��ور طبيعية ج��داً، وقطر 

مرتاحة«.

إلى ذلك، يس��تمر مسلس��ل التناقضات 

ف��ي تصري��ح للرئي��س التنفي��ذي لقط��ر 

للطي��ران، قائاًل: »س��نطلب م��ن منظمة 

الطيران المدن��ي الدولي إعالن المقاطعة 

الخليجي��ة عم��اًل غير ش��رعي، فيما تؤكد 

أن موانئها وطائراته��ا تجوب العالم دون 

مشكالت«.

فيما أكد محافظ مصرف قطر المركزي، 

الش��يخ عب��د الل��ه آل ثان��ي، أن القطاع 

المصرفي القطري يعمل بش��كل طبيعي، 

وأنه ال يوجد تعط��ل للمعامالت المحلية 

أو األجنبية. في المقابل، تتحدث وس��ائل 

إعالم قطرية عن تأثير األزمة على القطاع 

المصرفي.

هواجس الخليج
وتق��ول قط��ر إنه��ا مس��تعدة لالس��تماع 

لهواجس دول الخلي��ج، لكنها على الضفة 

األخرى ال تعتب��ر اإلخوان منظمة إرهابية، 

كما أنها ترفض قائمة اإلرهاب. فيما دفعت 

التناقض��ات القطري��ة صحيف��ة »نيويورك 

تايم��ز«، إلى القول: »إن أفع��ال قطر رمز 

يدرس في التناقض��ات، فهي تمتلك عالقة 

جي��دة مع إيران، لكنها تس��تضيف قاعدة 

جوية أميركية، كما أنها تساعد على محاربة 

الحوثيي��ن في اليمن، وتدعم ميليش��يات 

إيران في الع��راق بنحو نصف مليار دوالر 

تحت ذريعة اإلفراج عن رهائن«.

الجماعــــــــــــات اإلرهابية في ليبيا تلقت دعمًا سخيًا من الدوحة

إشادة ليبية بالموقف الخليجي من قطر

Ⅶ تونس - الحبيب األسود 

حيت الحكوم��ة الليبي��ة المؤقتة كاًل 

م��ن دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية الس��عودية ومملكة 

البحري��ن وجمهوري��ة مص��ر العربي��ة 

على ه��ذه الخط��وة الداعم��ة ألمن 

واس��تقرار الدول العربية التي ما زالت 

تعان��ي من ش��رور اإلره��اب الظالمي 

المدعوم من قطر ومن يدعمهم داخل 

الب��الد، وأبدت في بي��ان لها، ترحيبها 

بالعقوبات الخليجي��ة - المصرية ضد 

الكيانات والعناصر اإلرهابية المدعومة 

من قب��ل دولة قطر والتي تش��مل ما 

يس��مى ب�»س��رايا إرهاب بنغازي« و5 

شخصيات ليبية تم إدراجها في قوائم 

اإلرهاب، معتبرًة أن القرار يضع األمور 

في نصابها ويعري السياسات القطرية 

الت��ي اتخذته��ا طيلة الم��دة الماضية 

تجاه ليبيا وشعبها. وأوضحت الحكومة 

أن هذا القرار يعيد األمور لنصابها من 

حيث تحديد مكامن العدوان اإلرهابي 

ضد األمن القومي العربي.

كم��ا أعربت عن ارتياحه��ا لهذا القرار 

ال��ذي يظه��ر لل��رأي الع��ام العرب��ي 

والعالم��ي والدول��ي بش��كل ال يدعو 

للش��ك حقيقة األطراف الليبية  مجاالً 

كأف��راد وجماع��ات المنخرط��ة ف��ي 

الليب��ي والتي  اإلرهاب ضد الش��عب 

تتلق��ى دعم��اً صارخاً من قط��ر، التي 

ل��م تتوقف عن جع��ل ليبي��ا منطلقاً 

لعملي��ات إرهابي��ة ض��د دول الجوار 

ش��كلت تهديداَ حقيقياً لألمن القومي 

العربي وألوروبا كما تدل المؤش��رات 

األولي��ة لعملي��ات إرهابية حديثة في 

الواليات المتحدة.

ضد اإلرهاب
المنبثقة  المؤقتة  الحكوم��ة  وجددت 

عن مجلس الن��واب المنتخب، وتتخذ 

من مدينة البيض��اء مقراً لها، تأكيدها 

لألمم المتحدة والمجتمع الدولي على 

ضرورة أن يكون الموقف من اإلرهاب 

لتحقي��ق  األساس��ية  الش��روط  أح��د 

الوف��اق الوطني على الرغم من إصرار 

المجتمع الدولي على إش��راك أطراف 

تدعم اإلرهاب بحجة احتوائها وحملها 

عل��ى اتخاذ مواقف معتدلة، من بينها 

والتجمع  المسلمين  اإلخوان  »جماعة 

المتمثلة في  القاعدة  اإلسالمي وبقايا 

الجماعة الليبية المقاتلة وسرايا إرهاب 

بنغازي« وغيرها من المجموعات التي 

وصفتها ب�»اإلرهابية«.

وأب��دت الحكومة المؤقتة اس��تغرابها 

واس��تنكارها لع��دم ص��دور بيان عن 

المجل��س الرئاس��ي لحكوم��ة الوفاق 

المرفوض��ة من مجل��س النواب ليؤيد 

ه��ذه الخط��وة المهمة رغ��م دعمها 

الدولي، معتب��رًة أن  المجتم��ع  م��ن 

ذل��ك يدل على تواطؤ ودعم المجلس 

لهذه الجماعات اإلرهابية بحسب نص 

البيان.

إص��دار  ع��دم  الحكوم��ة  واعتب��رت 

بالخصوص من  بياناً  الرئاسي  المجلس 

ش��أنه أن يضع حكوم��ة الوفاق محل 

استفهام ويؤكد رؤية الحكومة المؤقتة 

ب��أن حكومة الوفاق مدعومة من قطر 

واإلرهابيي��ن ما يضع المجتمع الدولي 

أمام مسؤولياته تجاه هذه الحكومة.

إغراءات قطر 
وأعلن عضو مجلس النواب زياد دغيم 

أن مدين��ة الزنتان رفض��ت مبلغا ماليا 

وق��دره 200 ملي��ون دوالر م��ن قطر 

إلنش��اء مط��ار دولي ش��رط أن يكون 

اسمه حمد بن جاسم، ولكنها وبجهود 

أبنائها أسس��ت مط��اراً صغيراً بحجمه 

أيضاً كبي��راً بدوره ال��ذي ربط الغرب 

وحفظ  الش��رقية  بالمنطق��ة  الليب��ي 

وحدة ليبيا.

في األثن��اء، قالت مص��ادر من داخل 

مدين��ة الزنت��ان، ل�»البي��ان« إن قطر 

سعت منذ أواخر 2011 ولمدة تتجاوز 

الع��ام، إقناع أعيان المدينة والمجلس 

العس��كري بتس��ليم س��يف اإلس��الم 

القذافي إلى الجهات القريبة منها في 

طرابلس، لكن أهالي المدينة أجمعوا 

على رف��ض عرض الدوح��ة. وأضافت 

أن قطر كانت تس��تهدف التحقيق مع 

س��يف اإلس��الم القذافي عبر أجهزتها 

المخابراتي��ة، كم��ا كان��ت ترغب في 

تصفية نجل الزعيم الراحل إما جسدياً 

أو سياس��ياً س��واء من خ��الل االغتيال 

أو تنفي��ذ حك��م اإلعدام فيه، لفس��ح 

المجال أمام زعامات تختارها بنفس��ها 

لحكم البالد. 

وأب��رزت المصادر أن تس��ليم س��يف 

اإلسالم لحلفاء قطر كان سيدخل البالد 

في حرب أهلية، وهو ما أدركه أعيان 

ووجه��اء الزنتان، ولك��ن قطر لم تنس 

ذلك الموقف، فدفعت بالميليش��يات 

التابعة لها في طرابلس وبعض المدن 

األخرى التي شكلت ما سمي بمنظومة 

فج��ر ليبيا، إل��ى إعالن الح��رب على 

ق��وات الزنت��ان الموج��ودة بطرابلس 

خالل صي��ف 2014، وفرض��ت عليها 

ت��رك العاصمة لتنفرد به��ا الجماعات 

المتش��ددة التابعة لإلخوان والجماعة 

المقاتلة، كما تم تهجير سكان طرابلس 

الزنتان وحرق  قبائ��ل  المنحدرين من 

منازله��م وحمله��م على الن��زوح إلى 

الجبل الغربي وبعض المناطق األخرى.

Ⅶ  فوضى الشارع في ليبيا تحظى بدعم قطري |   أرشيفية

قطر لم تتوقف 
عن جعل ليبيا 

منطلقًا لعمليات 
إرهابية ضد 
دول الجوار 

الجبير: قــــــــــطر ليسـت تحت الحصار ومستعدون 
لتزويـــــــــدها بــــــــالمواد الغذائية والطبية

فعلن��اه أننا حرمناهم من اس��تخدام أجوائن��ا، وهذا حقنا 

الس��يادي«. وأوض��ح أن »القي��ود على اس��تخدام األجواء 

الس��عودية مقتصرة فقط على الخط��وط الجوية القطرية 

وعل��ى أية طائ��رات مملوك��ة لقطر، وال تش��مل أية جهة 

أخرى«. 

وأش��ار إلى أن »موانئ قطر مفتوحة، وليست محاصرة. 

تس��تطيع قطر إدخال وإخراج الس��لع متى رغبت في ذلك. 

هم فقط ال يس��تطيعون استخدام مياهنا اإلقليمية«. وأكد 

أنه تم تخفيف إغالق الحدود للسماح بلم شمل العائالت، 

وأن الس��عودية سترسل األغذية والمس��اعدات الطبية في 

حال الضرورة. 

سيادة الحكمة
وفي تصريح ل�»س��كاي نيوز عربية«، أعرب الجبير عن أمله 

أن تس��ود الحكمة والمنطق السياس��ة القطرية، فتتجاوب 

الدوح��ة مع دول الج��وار، قائاًل »نأمل أن تتجاوب قطر مع 

مطالبن��ا كي نتجاوز ه��ذه األزمة«. وأض��اف أن الحل في 

ي��د قطر، ذلك أن االنف��راج يتوقف على مدى اس��تجابتها 

لمطالب وقف دعم التطرف والتدخل في الشؤون الداخلية 

لل��دول، مج��دداً التأكي��د أن حل األزمة يك��ون في اإلطار 

الخليجي.

وأشار إلى أن هناك مراجعة أميركية لألسماء التي وردت 

في القائم��ة اإلرهابية التي صدرت م��ن الرياض وأبوظبي 

والمنام��ة والقاهرة. ودعم��ت اإلدارة األميركية، بكثير من 

الح��زم، التحرك الس��اعي إلى ثني قطر ع��ن مواصلة دعم 

التنظيم��ات المتطرفة، وطالب الرئي��س األميركي، دونالد 

ترامب، الدوح��ة، بالتوقف فوراً عن دع��م اإلرهاب. وأكد 

ترام��ب، ف��ي وق��ت س��ابق، أن للدوحة تاريخ��اً في دعم 

اإلرهاب على مس��توى عال، وأكد رهانه على قمة الرياضة 

لتكون بداية لنهاية اإلرهاب وفظائعه.

وتلقى العاهل الس��عودي الملك س��لمان بن عبدالعزيز 

اتص��االً هاتفي��اً أمس من الرئيس الروس��ي فالديمير بوتين 

بحث��ا خالله محاربة اإلره��اب والتوترات م��ع قطر. ووفقاً 

لوكال��ة األنباء الس��عودية )واس(، فقد ت��م خالل االتصال 

تن��اول العالق��ات الثنائية المتمي��زة بي��ن البلدين وفرص 

تطويرها في جميع المجاالت. كما بحث الجانبان تطورات 

األوضاع في المنطقة والتعاون المشترك لمكافحة التطرف 

ومحارب��ة اإلرهاب س��عياً لتحقي��ق األمن واالس��تقرار في 

المنطقة.

ونقلت وس��ائل إعالم روس��ية عن الكرملين أن الجانبين 

بحثا التوترات المتزايدة بشأن قطر، والمسائل الملحة على 

جدول أعمال تطوير العالقات الروس��ية السعودية الثنائية 

ف��ي مختلف المجاالت، في ظل نتائج الزيارة األخيرة لولي 

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان إلى موسكو.

ال تأّثر
إلى ذلك، قال رئيس هيئة األركان األميركية المش��تركة إن 

الخالف بين قطر ودول عربية أخرى ال يؤثر على العمليات 

العسكرية األميركية. وأضاف الجنرال جوزيف دانفورد أمام 

لجنة القوات المس��لحة بمجلس الش��يوخ »نتابع ذلك عن 

كث��ب لكننا نحص��ل على تعاون جيد م��ن جميع األطراف 

للتأك��د م��ن أن بمقدورنا مواصلة التنق��ل بحرية من وإلى 

قط��ر«. وكان��ت وزارة الدفاع األميركي��ة )البنتاغون( قالت 

األس��بوع الماض��ي إن العمليات العس��كرية األميركية ضد 

تنظي��م داعش لم تتأث��ر لكن ذلك »يعرق��ل« قدرتها على 

التخطيط للعمليات على األم��د الطويل. في األثناء، قالت 

صحيفة »البانجورديا« اإلس��بانية في تقرير لها تحت عنوان 

»قطر.. األخ الضال« إن قطر تش��هد حالة من الخوف وعدم 

اليقين في ظل المقاطعة العربية لها.

وتضيف الصحيفة أنه بعد أسبوع من شد وجذب في سياق 

األزم��ة، أصب��ح واضحاً أن اإلمارة الصغيرة س��تخضع لمطالب 

الحلفاء العرب وس��تكون مس��تعدة للتعاون من أجل الخروج 

من أس��وأ أزمة دبلوماس��ية ف��ي المنطقة منذ غ��زو الكويت، 

موضح��ة أن »قطر كانت تراوغ تجاه محاربة اإلرهاب، وكانت 

مقص��رة في اتخ��اذ إج��راءات جوهرية ض��د أي مجموعات 

إرهابي��ة«. وأوضح��ت الصحيفة أن رفع الحص��ار عن قطر لن 

يك��ون قبل تغيير قطر لسياس��اتها الخارجي��ة ووقف التمويل 

والدع��م للجماعات اإلرهابي��ة مثل جماعة اإلخ��وان وحركة 

حماس، وأيضاً وفقاً لوزي��ر الخارجية البحريني خالد بن أحمد 

آل خليف��ة فإن قطر عليها أن تنأى بنفس��ها عن إيران.  وترى 

الصحيفة أن توس��ع قطر كمركز للتط��رف دعمها لوجوه بارزة 

في اإلخوان و»القاعدة« ومتطرفين في الحرب الس��ورية، كما 

تم ربط الحكومة القطرية بالتمويل المباشر لجبهة النصرة في 

س��وريا. وتوقعت الصحيفة أن أوروبا عليها اتخاذ موقف أقوى 

تجاه الدوحة لدعمها المتطرفين، وخاصة أن قطر تس��تضيف 

يوس��ف القرضاوي مدير المجلس األوروبي للفتوى واألبحاث 

الذي يتخذ من أيرلندا مقراً له.

انقالب
كش��ف النائب التركي عن حزب العدال��ة والتنمية، برهان 

ك��وزو، عن أن قطر كانت ستش��هد انقالب��اً في حال توجه 

األمي��ر تمي��م بن حم��د آل ثان��ي إلى الوالي��ات المتحدة 

األميركي��ة قبل بضعة أي��ام. وكان الرئيس األميركي دونالد 

ترام��ب، وجه دع��وة مفاجئة إلى أمير قط��ر في أعقاب 

قرار بعض الدول العربية وغير العربية، بقطع عالقاتها 

الدبلوماس��ية مع قطر، لك��ن األخير رفض الدعوة. 

وقال النائ��ب التركي كوزو: »ل��و كان األمير 

تميم توجه إل��ى البيت األبيض لكانت 

قطر ستشهد محاولة انقالبية«.

قرقاش اعتبر تصريحات وزير الخارجية السعودي تلخيصًا للموقف

»ستاتيكو« أزمة قطر.. تأرجـــــــــــــــــح على حبال الحّل والتعقيد
يش��فع للدوحة التي أغرقتها سياساتها في عزلة 

ع��ن جيرانها، مناش��دتها اليائس��ة منظمة األمم 

المتح��دة إدراج الحظر الج��وي المفروض عليها 

في خانة الممارس��ات الالش��رعية. وجاءها الرّد 

سريعاً حين طالبها وزير خارجية بريطانيا بوريس 

جونسون ببذل المزيد من الجهود لكبح مساعدة 

وتمويل اإلره��اب، وحّضها على مراعاة مخاوف 

جيرانها لوقف وتيرة التصعيد. 

خضوع قطر
وفي س��ياق مغاي��ر، ذكرت وكالة »أسوش��ييتد 

برس« أن قطر خصصت للمحامي العام األميركي 

الس��ابق ج��ون آش��كروفت بمبل��غ 2.5 مليون 

دوالر على أن يتابع مكتبه التدقيق حس��ابياً في 

مس��اعي الدوحة لوقف دعم اإلرهاب. وتتزامن 

هذه التطورات مع بروز تقارير تش��ير إلى بداية 

خض��وع قطر للضغوط متمثاًل بحض قادة حركة 

حماس عل��ى مغادرة البالد، وأن رئيس المكتب 

السياس��ي الس��ابق للحركة خالد مش��عل وكبار 

قادته س��يغادرون على األرجح إلى كل من تركيا 

وماليزيا ولبنان.

وتن��اول حاييم مالكا، كبي��ر الباحثين ونائب 

مدير برنامج الش��رق األوس��ط ف��ي موقع مركز 

الدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة، المس��ألة 

القطري��ة من بوابة غزة فق��ال: »إذا ما تمخض 

الن��زاع الخليجي الداخلي عن ضغوط على قطر 

لوق��ف دعم حماس، فإن التوازن الحس��اس في 

غزة س��يكون عرضة للتزعزع. وقد يطلق شرارة 

مواجهة جديدة بين حماس وإسرائيل، تسفر عن 

عواقب وخيمة تطال المدنيين«.

وتجدر اإلش��ارة ف��ي هذا الس��ياق ربما إلى 

ما لف��ت إليه المحلل أنطوني كوردس��مان في 

مقال��ه األخي��ر بعنوان »إي��ران قط��ر اإلرهاب 

والحروب التي تخاض لمستقبل اإلسالم«، حين 

خت��م قائاًل: »إن األزم��ة الراهنة في إيران حول 

الشأن القطري ليست إال أحد مؤشرات التحذير 

األحدث على وجود مش��كالت تخطى بأشواط 

الحرب على اإلرهاب«. 
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أك��د خب��راء وأكاديمي��ون أن المملك��ة العربي��ة 

السعودية أثبتت أنها قائدة للعالم اإلسالمي، كونها 

صاحبة منهج إس��المي معتدل يقوم على الوسطية 

والتس��امح، وأنه��ا ملج��أ ل��كل الدول اإلس��المية 

م��ا يمثل ثق��اًل ديني��اً ال يمك��ن ألي دولة أن 

تقوم به س��وى المملكة إضاف��ة إلى ثقلها 

السياس��ي ودوره��ا في الحف��اظ على 

نس��يج المجتمع الخليجي، مشددين 

على أنه��ا األب الروح��ي والقائد 

لمسيرة التحالف واحتواء األزمة 

قطر،  مع  والعربي��ة  الخليجية 

التي لن يك��ون حلها إال في 

الري��اض ولن يج��دي معها 

التطبي��ل اإلعالم��ي أو أي 

ادعاءات بالمظلومية.

وقال عل��ي جابر عميد 

كلي��ة محم��د ب��ن راش��د 

إن  دب��ي،  ف��ي  لإلع��الم 

السعودية  العربية  المملكة 

تعتب��ر األب الروحي والقائد 

التحال��ف واحت��واء  لمس��يرة 

مع  والعربية  الخليجي��ة  األزم��ة 

قطر، مش��يراً إلى أننا ال ننكر مطلقاً 

ال��دور الفاعل الذي لعبته المملكة في 

احت��واء األزمة وعدم تصعيدها األمر الذي 

يحب��ط مح��اوالت المغرضين في ب��ث الفتنة بين 

الشعوب الخليجية والعربية.

وأضاف جابر أن الس��عودية تعمل جاهدة على 

توثي��ق الرابط��ة الخليجية من خ��الل الدفع لعدم 

حص��ول اصطدام بي��ن دول المنطق��ة وعدم تزايد 

أزماته��ا، وضم��ان اس��تقرارها ع��ن طري��ق توحيد 

الجهود، قائاًل إن التاريخ سيسطر للمملكة هذا الدور 

في احتواء األزمة الخليجية والمحافظة على النسيج 

االجتماعي الخليجي. وأشار إلى أن السعودية طالما 

اتخذت هذا الموقف من األزمات فمن قبل تصدرت 

الحت��واء األزم��ة في اليم��ن، مثمناً ق��رار المملكة 

بمراعاة الحاالت اإلنسانية المشتركة بين السعودية 

وقطر تقديرا منها للش��عب القطري الش��قيق الذي 

ه��و امتداد طبيع��ي وأصيل إلخوانه ف��ي المملكة 

العربية السعودية.

الشقيقة الكبرى
إل��ى ذلك، أكد الدكتور حس��ن النابودة عميد كلية 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية في جامعة اإلمارات، 

أهمي��ة دور المملك��ة العربي��ة الس��عودية باتخاذ 

الق��رارات االس��تراتيجية، التي ته��دف إلى حماية 

ورعاية مصالح أبناء المنطقة بش��كل عام، ومصلحة 

أبناء دول مجلس التعاون بشكل خاص، لما لها من 

دور فاعل وثقل نوعي بين أشقائها. 

وأض��اف: بدالً م��ن أن تق��وم الدول 

بالوس��اطة  الخاص  المصالح  األخ��رى ذات 

وتدع��ي قدرتها عل��ى حل اإلش��كاالت، فمن 

األفض��ل أن يكون الحل عبر الح��وار والتفاهم بين 

األشقاء، من أجل رأب الصدع والحيلولة دون اتساع 

رقعة الخالف وما يرافقه من انعكاسات سلبية على 

أبناء دول المجلس وأمن واستقرار المنطقة.

وقال الناب��ودة: إن ما اتخذت��ه قيادتنا الحكيمة 

بالوق��وف مع المملك��ة العربية الس��عودية، يأتي 

انس��جاما مع وح��دة الموق��ف الوطن��ي، ووحدة 

المصير الذي يربط أبناء دول مجلس التعاون، الذي 

هو باألس��اس الحصن المنيع ال��ذي يقف في وجه 

الطامعين في أمننا واس��تقرارنا، وبالتالي لن نسمح 

أن يتم اختراق هذا الحصن من أية جهة كانت.

أمن واستقرار
بدورها أشارت الدكتورة ش��يخة الطنيجي األستاذ في 

كلية التربية، إلى أن الشقيقة الكبرى المملكة العربية 

الس��عودية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، هي 

أق��در م��ن غيرها على تحم��ل المس��ؤولية في إيجاد 

الحل��ول التي تحق��ق أمن واس��تقرار المنطقة لما لها 

م��ن مكان��ة بين أش��قائها ف��ي دولة المجل��س، وما 

تتمت��ع به من س��معة ومكانة دولي��ة وإقليمية، وبما 

تملكه من خبرات وقدرات إضافة إلى دورها التاريخي 

والمح��وري في لّم ش��مل أبناء المنطقة. 

وأضافت: إن أمن المنطقة هو مصلحة وطنية 

مش��تركة ألبناء دول مجلس التعاون، وهذا ما عملت 

عليه قيادتنا الحكيمة والرشيدة بالتعاون مع الشقيقة 

الكبرى السعودية، من خالل رؤيته وسياساتها الوطنية 

عبر الس��نوات الس��ابقة، والتي تس��عى دائم��اً لتعزيز 

الوحدة واللحمة الوطنية، فنحن جميعاً نس��ير معا في 

مرك��ب واحد، وعلينا أن نحافظ عليه من أية تداعيات 

وتصدع��ات. ويتوج��ب علينا أيضاً أن نحصن أنفس��نا 

وأبنائنا م��ن األفكار الهدامة، التي تحاول أن تش��وش 

عل��ى مصداقية وحكمة ق��رارات قيادتنا وقدرتها على 

حل وتجاوز األزمات، وقادرتها على مواجهة التحديات، 

والعمل معاً من أجل تحقيق األمن واألمان واالستقرار. 

ثقل عالمي
ب��دوره، أكد د.جاس��م خلفان الكات��ب اإلماراتي، أن 

المملكة العربية الس��عودية كواقع سياسي واقتصادي 

وجغراف��ي قادرة على تصويب المس��ار ولّم الش��مل 

وط��ّي الخالفات الت��ي تحدث داخ��ل منظومة دول 

مجلس التعاون بفضل حنك��ة وقيادة خادم الحرمين 

الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، 

الفتاً إلى أن المملكة قادرة على أن تعلو على ضعف 

النفوس، فال تريد أن تنتقم من أفعال قطر المش��ينة، 

بل تصويب المس��ار حتى يعود العضو الناش��ز صالحاً 

الرياض خيار  قطر الوحيد للخروج من النفق المظلـــــــم وكسر طوق عزلتها 
■ المنامة - البيان، القاهرة - محمد 

خالد، عمان - ماجدة أبو طير، رام 
الله - محمـد الرنتيسي،  غزة - أسامة 

الكحلوت، إسطنبول - البيان

أجم��ع الخبراء الذين اس��تطلعتهم البيان، أاّل 

مناص أمام قطر لتجاوز واقعها الكئيب الراهن، 

إال م��ن خالل ط��ي ملفات تموي��ل اإلرهاب 

الت��ي تتبناها ف��ي المنطقة بالس��ر والعلن، 

وباعترافها بطبيعة المشاكل التي تعاني منها، 

وع��دم المكابرة، والتماهي والتعامل الصادق 

مع واقعها الجغراف��ي والديموغرافي، وعدم 

الخ��روج عن��ه، الفتي��ن إل��ى أن مفتاح حل 

األزم��ات القطري��ة المتالحق��ة والتي بدأت 

اآلن وستس��تمر في الري��اض، وعلى قطر إن 

أرادت كس��ر طوق العزل��ة الدولية الذي بدأ 

ينس��ج حولها أن تعمل على تحسين عالقتها 

بالسعودية.

وأك��د الكاتب والمفكر البحريني يوس��ف 

حمدان  ل�� البيان بأن الس��عودية هي العمق 

الرئيسي للعالمين العربي واإلسالمي، وحلول 

األزم��ات والظ��روف العاصفة ه��ي لديها بال 

ش��ك، وهو أمر ال يقب��ل المزايدة ال من قطر 

وال ممن هو أكبر منها.

وأض��اف: "رس��الة وزي��ر الدولة للش��ؤون 

الخارجية معالي د. أنور قرقاش تتضمن جانبين 

اثني��ن، أولهم��ا بأن قط��ر وبواقعه��ا الراهن 

تتنصل م��ن الحقائق الدامغ��ة التي واجهتها 

بها دول الخليج خصوصاً فيما يتعلق برعايتها 

لإلره��اب، ملقية المس��ؤولية عل��ى غيرها، 

واآلخ��ر أن بداي��ة تغيير ه��ذا الواقع يكمن 

بطيها لإلرهاب، وعودته��ا للحياض الخليجي 

ب��دءاً باعترافه��ا لمش��اكلها". وع��ن التدخل 

القطري المس��تمر في الش��أن البحريني، قال 

الحمدان: "هو إحدى أكب��ر اآلفات اإلرهابية 

للسياس��ة القطرية في خليجنا العربي، ولعل 

أول ما ينبغي أن يحارب في هذه الدولة هو 

إعالمها الذي تحول إل��ى حكومة تختزل كل 

األجهزة الداخلية والخارجية فيها".

عبث سياسي
من جهته، قال المحلل السياس��ي للش��ؤون 

اإلقليمي��ة الس��فير حمد العام��ر بأنه«يؤلمنا 

جميعاً على امتداد مجلس التعاون من شماله 

إل��ى جنوبه تطورات الخ��الف القائم ما بين 

السعودية واإلمارات والبحرين مع قطر، وهو 

خالف له أسبابه البعيدة كل البعد عما تروج 

له قطر».

القائم��ة  الخليجي��ة  «األزم��ة  وأض��اف 

وتطوراته��ا الخطيرة الالحقة هي نتيجة عبث 

السياس��ة القطري��ة وتهورها، وع��دم وفائها 

بالتعهدات وااللتزامات المتفق عليها خليجياً، 

فالقيادة القطرية يغش��اها حلم قيادة الشرق 

الوس��ط وامتالك قراره السياس��ي بما تملكه 

من أم��وال وث��روات طائلة، وال ضي��ر لديها 

م��ن ض��رب العالق��ات التاريخي��ة واألخوية 

الت��ي تجمعها بش��قيقاتها ال��دول الخليجية 

والعربية». وأكمل العامر« قطر ال تكترث لما 

س��تؤول إليه المنطقة العربية مستقباًل نتيجة 

لهذه السياسات الالمسؤولة، والتي ستدمرها 

ال محالة إذا لم تس��تغل الفترة الحالية والتي 

تع��د فرصة ذهبي��ة أخيرة له��ا لتتراجع عن 

توجهاتها اإلرهابية، والطريق الذي سلكته لم 

تحصد منه س��وى العزلة والضي��اع، فمرحلة 

المجامالت قد ولت بال رجعة».

العمق العربي
في األثناء، قالت عضو اللجنة المركزية بتجمع 

الوح��دة الوطني��ة جيهان محم��د بأن«الدور 

المنطقة،  التاريخ��ي تج��اه دول  الس��عودي 

ودفاعها المس��تميت عن أمن الخليج العربي 

قبالة دول اإلقليم واالستكبار العالمي، تحكيه 

المواق��ف، ويوثقه التاريخ بوض��وح ال يقبل 

الشك، ومناطحة الس��عودية، والتعامل معها 

بالند لن يجدي الجارة القطرية نفعاً، بل على 

العكس س��يمد من عم��ر األزمة س��لباً عليها 

وعلى شعبها».

وتابعت«تفاقم األزمة الخليجية وتصاعدها 

هي نتاج طبيعي الستكبار وغطرسة السياسة 

القطرية قبالة أشقائها في الجغرافيا والتاريخ، 

وعلي��ه ف��إن المراهنة على الجاري��ن التركي 

واإليران��ي ل��ن يجدي��ا نفعاً، فاألول يس��عى 

الس��تنزاف قطر، والثان��ي يراها منصة للوثب 

للمملك��ة العربي��ة الس��عودية، بعد فش��ل 

مش��روعها في البحرين، وعليه فاألشقاء بقطر 

مدعوون اليوم إلعادة قراءة الموقف جيداً».

عالقات مفضوحة
في االثناء يرى الكاتب السعودي، د.محمد 

الحرب��ي إن العالق��ات القطري��ة اإليرانية، 

باتت مفضوحة بالوثائق، خصوصا العالقات 

المباش��رة مع رأس الشر األول في المنطقة 

قاسم سليماني.

وأك��د الحربي ل�"البيان" أن الدعم القطري 

للحركات اإلرهابية وعلى رأسها داعش، أصبح 

مفضوحا وبالصور س��واء في سوريا والعراق، 

الفتا هل يمكن الوقوف أمام هذه التصرفات 

المستفزة.

وبي��ن الحربي أن الح��ل الوحيد لقطر هو 

الرضوخ للمطالب الخليجي��ة واالنضمام إلى 

الصف الخليجي ونبذ حركات التطرف وعلى 

رأسها اإلخوان المسلمين، مشددا على ضرورة 

الضغط على قطر حتى تس��تجيب، الفتا إلى 

أن الحل بيد قطر وليس أي دولة أخرى.

وش��دد عل��ى أن الح��ل الحقيق��ي لألزمة 

وخروج قطر من عنق الزجاجة، يكون بالعودة 

إل��ى البيت الخليجي الذي تمثل الس��عودية 

الدولة االكبر في��ه، معتبرا أن خادم الحرمين 

الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز االكثر 

حرص��ا على البيت الخليج��ي، وعلى قطر أن 

تعي ذلك بحكم دور الس��عودية التاريخي في 

الخليج والمنطقة العربية.

وأش��ار إلى أن حكمة الملك سلمان كفيلة 

بع��ودة الخليج إل��ى مكانت��ه، باإلضافة إلى 

عروبة اإلمارات العربية المتحدة وغيرتها على 

المصال��ح العربي��ة والخليجي��ة، إال أن ذلك 

مرتبط باس��تجابة قطر ف��ي نهاية األمر، وهو 

الحل الوحيد لها.

وأش��ار إل��ى ان المرتزقة م��ن اإلعالميين 

الخليجيين الذي��ن مازالوا يدافعون عن نظام 

تميم هم خونة بالمعنى الحقيقي، ذلك أنهم 

يصطفون إلى جانب الشيطان.

وف��ي االتجاه ذاته ذه��ب خبير العالقات 

الدولية بمركز األهرام للدراس��ات السياس��ية 

واالس��تراتيجية في مصر د. س��عيد الالوندي، 

وق��ال ل�«البيان»، إن المس��ألة واضحة تماما 

كم��ا أقرها وزي��ر الدول��ة اإلمارات��ي في أن 

الدوحة ستكتشف في نهاية المطاف أن الحل 

في الرياض، غير أنه شدد على أن«قطر اليوم 

غي��ر قطر األم��س»، فعندما قام��ت الدوحة 

بتوطي��د عالقاتها م��ع كل من إي��ران وتركيا 

صارت قراراتها تتخذ«ثالثياً»وليست بمفردها.

وش��دد على أن الدوح��ة أظهرت تصعيدا 

غريب��ا بدال من التراجع، ومن الواضح أنها لن 

ترضخ اآلن، ذلك أنه عقب البيان الصادر عن 

كل من السعودية واإلمارات والبحرين والذي 

حدد 59 ش��خصية إرهابية و12 كيانا ترعاهم 

وتؤويه��م قط��ر كان من األول��ى أن تتراجع 

الدوحة وأن تعل��ن تخليها عن دعم وتمويل 

اإلرهاب كأبسط األمور، لكن ذلك لم يحدث، 

وقام��ت قط��ر بالتصعي��د بدال م��ن التراجع 

والك��ف ع��ن تموي��ل اإلرهاب، وهو ش��يء 

■  مارجريت عازر ■ سعيد الالوندي

«: السعودية قادرة على احتواء األزمة محللون لـ»  

■  جاسم خلفان ■  شيخة الطنيجي ■  حسن النابودة ■  عبدالله بوعصيبة■  علي جابر
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للعيش في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

وق��ال خلف��ان: إن الحكم��ة في قي��ادة المملك��ة أنها 

أعط��ت قطر أكثر مم��ا تتوقع، وكان صبره��ا عليها كبيراً، 

وكشفت مؤخراً لها كل الحقائق التي مارستها من سياسات 

س��البة وأدوار مأجورة تجاه دول المنطقة، مراعية حقوق 

الجيرة واللحمة والنس��ب، ألن م��ن حق الجار أن تصونه 

ال أن تتآم��ر علي��ه، الفتاً إلى أنه رغم ذلك كله إال أن 

السعودية تأمل خيراً في أن تعود قطر إلى رشدها 

من خالل حل سياس��ي داخ��ل البيت الخليجي 

بعيداً عن التدويل والتسييس، عاملة بحكمة 

وصب��ر من خ��الل ح��ل دبلوماس��ي يعيد 

العالقات الخليجية إلى ما كانت عليه، كما 

أن المملك��ة من الطبيعي أن تحافظ على 

اللحمة الخليجية، خاصة الشق االجتماعي، 

فهو دور منفصل عن القرار السياسي الذي 

يهدف إلى تصحيح مس��ار قطر السياس��ي 

نظرا للتداخل القوي بين ش��عوب المنطقة 

ومن اجل الحفاظ على تلك األواصر.

حنكة
م��ن جهته، ق��ال عبدالله بوعصيب��ة مدير المركز 

الثقاف��ي ب��وزارة الثقاف��ة وتنمية المعرف��ة في أم 

القيوين إن الس��عودية بفض��ل حنكة خادم الحرمين 

الش��ريفين حريصة على وحدة دول الخليج العربي 

من التفتت، ألنها تنظر إلى عمق العالقات التاريخية 

بي��ن ش��عوبها وقادتهم وإلى ص��الت الجوار والدم 

والنس��ب بين شعوبها، كما أنها تعدها دوالً واحدة 

في جس��د واح��د تجمعهم عالقة روحي��ة تاريخية 

أساسها الود واإلخاء، مش��يراً إلى أن العالقات بين 

دول المجل��س عالقات ذات خصوصية حميمة، فهي 

أخوة قبل أن تكون عالقات جوار وهي روابط ومصير 

قبل أن تكون روابط إقليمية وجغرافية مش��تركة، فدول 

الخليج أس��رة واحدة تجمعهم روح م��ودة وإخاء متجذرة 

وعالقات تعاون مشتركة تزداد رسوخاً يوماً بعد آخر. وأكد 

بوعصيب��ة على عمق ونب��ل العالقات األخوي��ة بين دول 

الخليج، وأنها شعب واحد، تربطهم عقيدة واحدة ووحدة 

جغرافي��ة واحدة وتاريخ حافل بالعطاء وروح األخوة الذي 

تتوارثه األجي��ال من جيل إلى جيل، الفتاً إلى أن المملكة 

على م��دار العقود الماضية اس��تطاعت أن تكس��ب حب 

واحترام جيرانها من دول الخليج العربي، والدول اإلسالمية 

بفضل سياس��ة وحكمة خادم الحرمين الش��ريفين المبنية 

على حس��ن الجوار ودعم األش��قاء ونصرة قضاياهم وعدم 

التدخل في الش��ؤون الداخلية، فكان��ت ثمرة تلك النظرة 

الثاقب��ة االس��تقرار واألمن وس��عادة أجي��ال دول الخليج 

العربي من أجل مس��تقبل زاهر، ل��ذا فهي قادرة على حل 

أي خالف يطرأ بين األشقاء في دول المنطقة مهما سعت 

جه��ات أخرى إلى تدويله وإخراجه من الحل داخل البيت 

الخليجي.

حكمة
م��ن جهته��ا، قال��ت د.فاطمة الشامس��ي، نائ��ب المدير 

للش��ؤون اإلدارية في جامعة باريس السوربون: إن الوضع 

الطبيع��ي لح��ل األزمة هو أن يكون من ال��دول الخليجية 

نفس��ها وحيث إن المملكة العربية السعودية هي الدولة 

الكب��رى فم��ن الحكمة أن يعه��د إليها ال��دور الرئيس في 

حل األزمة بالتش��اور مع ش��قيقاتها، مؤكدة أن السعودية 

ق��ادرة عل��ى حل األزمة السياس��ية الحالية والتي تس��بب 

فيه��ا النظام القطري. وأضافت الشامس��ي أن دول الخليج 

مش��تركة بقيادة الس��عودية يمكنه��ا أن تقت��رح الحلول 

الناجع��ة الحت��واء األزمة، وط��رح الحلول الت��ي ال تغلب 

المصالح الخاصة وليست لها أجندة خارجية ومصلحة ضد 

شعوب المنطقة. 

وأشارت إلى أن محاولة استيعاب األزمة محلياً سيضمن 

المحافظة على النس��يج االجتماعي الخليجي الذي تحكمه 

عالقات وقيم وتقاليد مش��تركة وتحتم��ه المرحلة الراهنة 

التي تف��رض التقارب والتعاون وتغلي��ب المصلحة العامة 

عل��ى المدى الطويل وليس األهواء الوقتية واالستش��ارات 

ذات األبع��اد التي ال تصب في مصلحة ش��عوب المنطقة 

بل تخدم أجندات خارجية، كما أش��ادت بدور المملكة في 

المحافظة على النسيج االجتماعي الخليجي.

دور جوهري
وقال السيد بخيت أستاذ إعالم بجامعة زايد: من المؤكد أن 

الدور الس��عودي جوهري في إفساد الكثير من المخططات 

الت��ي تحاك في العالم العربي من بينها التمدد اإليراني في 

المنطقة، ومحاولة االس��تفادة من قطر في اختراق الصف 

العربي، ونشر نفوذها في اليمن وسوريا، فقد أظهرت هذه 

األزم��ة أن ثمة تحالف مصالح يتناقض مع المصالح العربية 

ف��ي الحف��اظ على إقلي��م متجانس بقيم��ه وأخالقياته 

وروابطه الثقافية واالجتماعية، مع تحديد نوعية 

العدو المشترك. وأضاف: ليس من المقبول 

أن تلج��أ قطر لالس��تعانة بحماية من 

خارج المنطقة، لها أغراضها، فضاًل 

عما يثيره وج��ود قوات تركية 

المنطقة،  في  تركية  وقاعدة 

بال مبررات حقيقية، سوى 

حماي��ة بع��ض األف��راد 

عل��ى حس��اب صال��ح 

إن  وق��ال  المنطق��ة. 

أظهر  السعودي  الدور 

السرية  التحالفات  أن 

إسرائيل  مع  والمعلنة 

تب��ادل  خ��الل  م��ن 

مصالح وإقامة عالقات 

نفوذ  اس��تغالل  بغرض 

إس��رائيل لتمري��ر بعض 

يتناقض  الضيقة،  المصالح 

للدول  العليا  المصال��ح  مع 

العربية، الفت��ا إلى ضرورة أن 

القطرية حرص  القي��ادات  تتفهم 

بقائه��ا ضم��ن  عل��ى  الخلي��ج  دول 

عضويته��ا، وعل��ى ض��رورة التميي��ز بي��ن 

المصالح الوقتية العابرة وبين أمن المنطقة، وبأن 

ازدهاره��ا وبقاءها رهن بالتواصل مع القيادات الخليجية 

وليس باالستعانة بدول وقوات خارجية.

حاضنة دينية وسياسية 
ويؤكد األس��تاذ الدكتور أحمد العم��وش من كلية اآلداب 

والعل��وم اإلنس��انية في جامعة الش��ارقة، أن الس��عودية 

هي حاضنة األمة العربية واإلس��المية، وهي ضامنة دينية 

للمجتمع��ات، وحاضن��ة سياس��ية من حي��ث االعتدال، 

وتاريخي��اً تلعب المملكة هذا ال��دور حيث تراعي دوماً 

مصال��ح الدول وتلتف حولها ه��ذه الدول للدفاع عن 

العقي��دة واألمة والعروبة، مش��يراً إلى أن الس��عودية 

له��ا دور تاريخ��ي وتج��ارب طويلة في ه��ذا اإلطار 

وأنها س��تمضي قدماً ف��ي مزيد من الخط��وات التي 

تفعل دورها اإلقليمي وتؤكد ريادتها وثقلها السياس��ي في 

العالمين العربي واإلس��المي، إضافة إلى أن لدى المملكة 

العربية السعودية الشقيقة قيادة واعية قادرة على التصرف 

بحكمة واتزان كما أن يد المملكة ممدودة بالخير لكل من 

يحتاج. وأضاف: الس��عودية تلعب دوراً ريادياً في الحفاظ 

عل��ى وحدة الصف كما أنها تمثل قوة سياس��ية وإقليمية 

في الدفاع ع��ن الخليج العربي، مؤكداً أن المش��هد 

السسياس��ي الحالي يؤكد لن��ا دور المملكة الرائد 

في مناصرة القضايا العربية واإلسالمية والعمل 

على تعزيز الوحدة وتدعيم األمن واالستقرار 

في المنطقة.

الرياض خيار  قطر الوحيد للخروج من النفق المظلـــــــم وكسر طوق عزلتها 

مدهش وغريب. ورأى أن ذلك التصعيد ناتج 

في األساس عن ترابط وعالقات قطر بكل من 

إي��ران وتركيا. وأفاد بأن«المنطقة على ش��فا 

بركان»انطالقا من تلك األزمة الراهنة. 

بدوره��ا، قالت السياس��ية المصرية عضو 

مجلس النواب مارجريت ع��ازر ل�«البيان»إنه 

عل��ى قطر أن ت��درك أن مصلحتها مع الصف 

العرب��ي وأن تدرك فعال أن الحل في المملكة 

العربية الس��عودية، ذلك قب��ل فوات األوان، 

وقبل أن تعطي الفرصة لكل من إيران وتركيا 

من أجل التغلغل في المنطقة بعالقاتهما مع 

قطر. وأردفت قائلة«أعتقد بأن قطر أس��اءت 

للوط��ن العربي بما في��ه الكفاية، وكانت قد 

حصل��ت على إن��ذارات كثيرة ج��دا من قبل 

األش��قاء الع��رب، وحاولن��ا أن نعيده��ا إلى 

اللحمة العربية ثانية، لكنها كانت تحاول بكل 

الط��رق أن تكون خنجراً في ظهورنا»، مؤكدة 

أن«م��ا فعلت��ه الدوحة من تموي��ل لإلرهاب 

يجب أن يجعلنا نتروى جيدا في أي تس��وية 

دبلوماسية لألزمة مع قطر».

المحل��ل السياس��ي االردن��ي موفق كمال 

اكد ان��ه اليوجد امام قطر ح��ال للخروج من 

ط��وق المقاطع��ة السياس��ية س��وى القبول 

بالش��روط التي تم وضعه��ا ومن أهمها عدم 

دعم الجماعات اإلرهابية. مضيفاً "ستجد قطر 

ان السعودية سيكون الحل بيدها. ولن تكون 

ايران بديال ع��ن دول الخليج، وتدويل األزمة 

ماه��و اال مخط��ط خبي��ث. فمن دون ش��ك 

س��ترجع قطر الحضان الخلي��ج العربي كونها 

جزء منها".

النائ��ب وف��اء بني مصطفى م��ن مجلس 

النواب األردني، تؤك��د أن التفاوض هو أهم 

خط��وة من أجل حل الخالف الواقع بين قطر 

وال��دول العربية. وفي نهاي��ة المطاف تبقى 

قط��ر جزءاً ال يتجزأ من الخليج العربي وعليها 

أن تحسب ذلك جيداً، وهنالك عقول حكيمة 

في الس��عودية واإلمارات والكويت ستحاول 

تهدئة هذه األزمة العابرة. وبالنسبة للشروط 

الت��ي طالبت بها الدول م��ن أجل المصالحة 

أعتقد أّنه يجب على قطر االس��تجابة لها من 

أجل عودة العالقات إلى مس��ارها الطبيعي، 

خاصة شرط دعم الجماعات المتطرفة. 

إلى ذلك، رجح خبراء ومحللون سياس��يون 

فلس��طينيون، أن تعود قطر إلى بيت الطاعة 

العرب��ي، والخليج��ي على وج��ه الخصوص، 

الس��ّيما إذا فش��لت ف��ي المض��ي أكثر نحو 

الالعبي��ن اآلخرين في المعادل��ة، مثل تركيا 

وإي��ران، مرّجحي��ن ف��ي الوق��ت ذات��ه، أن 

تعود قط��ر لحجمه��ا الطبيعي، وه��ي التي 

ارت��دت أخي��راً ثوباً يف��وق مقاس��ها. واعتبر 

السياس��ات  رئي��س مركز«مس��ارات»ألبحاث 

السياسي  المحلل  االس��تراتيجية،  والدراسات 

هان��ي المص��ري، أن دول مجل��س التع��اون 

الخليجي، ضاقت ذرعاً بشذوذ الدور القطري، 

خصوصاً وأنه��ا مقبلة عل��ى مرحلة جديدة، 

الفت��اً إلى أن المطلوب م��ن قطر، أن تتخلى 

عن سياس��ة اإلمس��اك بالعصا من المنتصف، 

وقطع عالقاتها مع المنظمات والميليش��يات 

اإلرهابي��ة، ووقف تحالفه��ا معها، مرجحاً أن 

يكون الحل في المملكة العربية الس��عودية، 

بالنظر للمكانة التي تحتلها في منطقة الخليج 

العربي، والمنطقة العربية ككل.

الحل بيد الرياض 
بدوره��م، أكد سياس��يون تونس��يون على ما 

أوضح��ه وزير الدولة للش��ؤون الخارجية في 

اإلم��ارات م��ن أن قطر ستكتش��ف في نهاية 

المط��اف أن حل األزمة ف��ي الرياض وفي يد 

العاه��ل الس��عودي الملك س��لمان بن عبد 

العزي��ز. وقال المحلل السياس��ي عبد الحميد 

ب��ن مصباح، إن المملكة العربية الس��عودية 

تبقى الش��قيقة الكبرى وصاحب الدور المؤثر 

والفاع��ل إقليميا ودولي��ا والعاصمة الروحية 

لملياري مس��لم، وبالتالي فإن كل من س��عى 

أو يس��عى للتآمر عليها مطال��ب بأن يتحمل 

مسؤوليته عاجاًل أو آجاًل. وأضاف بن مصباح 

أن قطر س��عت دائما لإلس��اءة للمملكة وهو 

م��ا أثبتت��ه التس��جيالت التي انتش��رت على 

نطاق واسع لمواقف عبر األمير السابق حمد 

ب��ن خليفة ووزير خارجيته حمد بن جاس��م، 

وأكدت األيام أن الش��يخ تميم ال يختلف عن 

والده، وإنما يس��ير في االتج��اه ذاته، حيث 

إن مؤسس��ات دولة قطر، قام��ت منذ 1995 

عل��ى مبدأ واحد وهو تخريب منطقة الخليج 

والمنطقة العربية، وتحدي السعودية، والتآمر 

على أمنها واستقرارها.

أ℔ₗ⁃ وأ⁐℃‹⁃
بعد أسبوع من قطع دول خليجية وعربية وإسالمية عالقاتها الدبلوماسية مع قطر، 

واتخاذ دول أخرى إجراءات بشأن عالقتها بالدولة العضو يف مجلس التعاون 
الخليجي، وبعد ما يقرب من ثالثة أسابيع عىل العاصفة التي تفجرت إثر خطاب 

ألم£ قطر، تثور تساؤالت حول األزمة. ومن خالل املواقف املعلنة لألطراف املعنية، 
وخاصة الخليجية، »كن تلخيص أهم تلك التساؤالت واألجوبة عليها يف ما ييل:

 ℂـــₜإ اₖ⁙و⁓ـــ⁃  ⁄ₑـــ℃ل 
 ‼ₖ‶⁶ₙ ك‶℀ ⁆ـــ℆ₖ

 أو أي℈ ₗₖ⁔℃ار؟
قول حق يراد به باطل، صحيح أن 
العالقـــات ¶ يرتبـــط ³طالب  قطع 
جديـــدة، لكنه نتيجة اســـتمرار قطر يف 
سياساتها املهددة لألمن القومي لدول الجوار.
قابلتها  املطالـــب،  وعىل مدى ســـنوات، تكررت 
التعهدات من جانب قطر، إما بعد وســـاطات أو يف إطار 

ثنا¼ أو غ£ه.
بيد أن قطر ¶ تِف بأي عهد أو وعد، بل استمرت سياستها تشكل خطراً 

عىل دول الجوار واملنطقة عموماً.
لذلـــك، فموقف الدول التي قطعت عالقاتها مـــع قطر، هو «أظهروا 

التزاماً لنتحاور».

ا⁖⁆ـــاق  ₜ⁆℆⁑ـــ⁃  ₓ‶ن  اₙℿ℆ـــ  ⁖⁶ـــ‶ب  أن  أₗ₁ـــ⁅  ⁶ₐـــ 
و‶ₘℓ إₚₗ₇ ،‶℁ₙ⅂₁‶ذا ₐ⁙⁰⁄ ₛₖ℁‶ اₖ⁙ول اₖₑ℆ₑ⁃؟

.Çببساطة، ألن تلك سياسة قطر العملية فعالً، ور³ا ما هو أخطر وأك
وكË يجري املثل «ليس كل ما يعرف يقال»، وتحرص دول الخليج بطبعها عىل 
أال يناقـــش يف اإلعالم والعلـــن كث£ مË ترتكبه قطر بحقهـــا من تآمر وخداع 

وإرضار بأمنها واستقرارها.
لكن حتى مË هو يف الفضاء العام، ال يختلف الخطاب عن الواقع، بل ر³ا هو 
أخف. كË أن تلك الحجج لطاملا سيقت حÒ كان اإلعالم القطري يلعب أدواراً 

تآمرية وتخريبية ضد دول املنطقة.

ₔₖ »⁓⁰‶ر« ⁶ₐ ℅℄ذي اₖ₂‼ ا⁶ₑₖي؟
هـــذا خداع من قطـــر وإعالمها، ويتســـق مع خطاب اإلخـــوان والجËعات 
اإلرهابية، فË جرى ليس حصاراً من قريـــب أو بعيد، هو إجراءات مقاطعة، 

ولقطر مطارات وطائرات وموانئ تستقبل كل البضائع وغ£ها من كل العا¶.
لكـــن إن وقع أثر عىل الشـــعب القطري، فهو أمر مؤســـف، واتخذت الدول 
 Òاملقاطعة إجراءات رسيعة لتخفيف تأث£ قطـــع العالقات محاولة املوازنة ب

.Òأمنها وسالمتها وتيس£ األمور عىل إخوانهم القطري
أما مقوالت «املظلومية»، فهي مثل منهج «التقية»، وهË صفتان ملن تتحالف 
معهË قطـــر: اإلخوان وإيران. ومن طبع شـــعوب الخليج، وهـــذا ما تدركه 

قياداتها، أنهم أهل، وال »كن أن يسمح أحد بقطع رحم.
لكن عىل شعب قطر أن يدرك أيضاً أن سياسة حكومته عىل مدى عقدين، هي 
ما أوصلت األمور إىل هذا الحد، وال يقبل الشـــعب القطري أن تهدد سياسات 

حكومته أمن واستقرار أهلهم يف الدول املجاورة.

ₙ‶ اₖ※‼ ا₃⁶ₑₖ ℇₑ℆ₑ⁔ₖ اₐ⅂₂ₖ‶ت؟ 
الـــدول املقاطعة ال تعتمد «تقية» كإيران، وال تكـــذب كË تتنفس كاإلخوان، 
والســـبب الرئيس لقطع عالقتها بقطر، هو اســـتمرارها يف سياســـتها يف دعم 
الجËعات املتطرفة واإلرهابية وإيوائها وتغطيتها سياسياً والرتويج لها إعالمياً، 

³ا يرض باألمن القومي لتك الدول واستقرارها.
وســـبق أن جربت تلك الدول عىل مدى ٢٠ عاماً، كل السبل لتتوقف قطر عن 
تلك املËرســـات، لكن الصلف والعنجهية زادت بعد قمم الرياض، التي كانت 
حاســـمة يف املوقف املوحد، خليجياً وعربياً وإسالمياً، من اإلرهاب. ر³ا هناك 

بعض ما ال يعلن، لكن ألنه يرض بأمن قطر قبل الدول املترضرة من أفعالها.

إℒₖ أ℅ ℀ه اℿزₙ⁃، وₙ‶ اₘ⁔ₖ؟
إىل أن تتوقف قطر عن مËرساتها املهددة لألمن القومي واستقرار دول الجوار 
واملنطقة، وذلك بقطع عالقتها åاماً مع الجËعات املتطرفة واإلرهابية، ووقف 
كافة أشـــكال الدعم لها، وااللتزام بعدم التدخل يف شؤون دول الجوار أو دول 
املنطقة، بعد ذلك يكون الحوار واالتفـــاق. وتقدر الدول املقاطعة كل النوايا 

الحسنة من الدول الشقيقة ودول العا¶ التي تدعو للوساطة يف حوار. 

⁶ₐـــ ⁄ـــى أن ₙـــ‶ ℅⁑ـــي ℀ـــ℃ ₅ـــₖ ⁷⁆₅℆℆ـــ ℆‶ـــ⁆℁‶ 
اₗₑ⁅ₚₖ⁃، أₖ℆ ذₛₚₐ ⁙₂› ‶ً⁔℆⁔ ₕₖ اₖ℅‶ض؟

ال أحد يتدخل يف الشـــؤون الداخلية لج£انه مثل قطر، فدعمها لإلخوان وكافة 
الجËعات اإلرهابية املËثلـــة، وإيوائها ودعمها املايل والســـيايس واإلعالمي 

ملخربÒ، هو أقىص أشكال التدخل خطورة.
وليس املطلوب من قطر أي انتقاص من سيادتها أو تحديد سياستها املستقلة. 

لكن مطلوب شفافية وعدم ازدواجية.
أما زيارة ترامب، فنعم. إذ بعد القمم، عاد أم£ قطر ليلقي كلمته الشه£ة التي 
تعرب عن سياســـة بالده املتناقضة åاماً مع سياســـة مجلس التعاون، الذي هو 
 ،ìعضو فيه، وتؤكد االستمرار يف سياسات تهدد األمن القومي الخليجي والعر
بل وللدول اإلسالمية يف آســـيا وأفريقيا. كË أن إدارة ترامب ليست متقاطعة 
كثـــ£اً مع توجه «احتـــواء اإلرهاب»، التي تعامل بها ســـلفه باراك أوباما مع 
اإلخوان وإيران. لكن الجميع يدركون أنه ال يعول عىل الخارج، حتى لو كانت 
القوة العظمى الوحيدة، وأن هذا شـــأن خليجي وعرì أوالً وأخ£اً. فحتى لو 

تغ£ املوقف األم£ï، لن يعني ذلك كث£اً يف املشكلة مع قطر.
و¶ تتحمل قطر نجاح ســـف£ عـــرì يف تغي£ وجهة نظـــر الغرب للجËعات 
 Ëيف واشنطن، ك ñاملتطرفة واإلرهابية، فشنت حملة رديئة عىل السف£ اإلمارا
سبق وفعلت ضد السف£ السعودي يف واشنطن، أيام حكم إدارة جورج بوش.

املصدر: سكاي نيوز عربيةغرافيك: أسيل الخلييل

ذكــر خبراء أّن أمام قطر خيارين الثالث لهما وهما العودة إلى الصف العربي 

والخليجي، ســواء أن طوعاً، أو كرهــاً و القبول بالتخلي عن دعم اإلرهاب، أو 

التقــّرب أكثر من تركيــا وإيران، وهذا قد يفتح عليها حرباً من المؤكد أنها لن 

تخرج منها منتصرة. ويشــير الخبراء إلى أّن على قطر تغييرسياساتها العدائية 

تجاه األمن القومي العربي، مشّددين على أّن الدول المقاطعة لن تعود إاّل بعد 

أن تعدل الدوحة من سياستها. 

خيارات

■  أحمد العموش ■  السيد بخيت ■  فاطمة الشامسي



غالبية قراء الـ                  .. وسيـــــــــــاسيون وخبراء عرب:

 

قطر سّوقت حماس بدياًل
 لمنظمة التحرير

يقول القيادي الفلسطيني المخضرم ومستشار الرئاسة الفلسطينية للعالقات الدولية د. نبيل 

ش��عث، إن أخطر ما في الموقف القطري والذي يرس��م عالمات اس��تفهام وتعجب واضحة، 

أنها بدأت بتسويق حركة حماس التي تحتضن مكتبها السياسي وتربطها معها عالقات قوية، 

لتكون بدياًل أمام كل من أميركا وإس��رائيل، عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 

والوحيد للفلس��طينيين، مؤكداً رفض القيادة الفلسطينية أن ينعكس الصراع القطري للظهور 

بدور إقليمي على الموضوع الفلسطيني.

وأضاف ش��عث ل�»البيان«: »نتطلع لضغط قطري على حركة حماس لتدوير الزوايا الحادة 

في مواقف الحركة، وإلزامها بتنفيذ اتفاق المصالحة، حرصاً على وحدة الصف الفلسطيني، 

وإقناعها باالنضمام لمنظمة التحرير الفلس��طينية، بدالً من محاولة تس��ويقها لوراثة الممثل 

الش��رعي والتاريخي للفلس��طينيين، ومحاوالت تس��ويقها أمام المجتمع الدولي، وخصوصاً 

أميركا وإسرائيل، فهذه محاوالت تثير القلق، ومن شأنها تعميق االنقسام الفلسطيني، وهذا 

ال يخدم إال المشروع اإلسرائيلي.

محاوالت إضعاف الجبهة العربية
ويتفق الكاتب والمحلل السياس��ي محم�د التميمي مع ما ذهب إليه ش��عث، قائاًل إّن قطر 

ش��عرت بأن دورها في المنطقة س��يتقلص ويتحّج��م، ما دفعها لالرتماء ف��ي أحضان إيران 

من جديد، باعتقادها أن طهران س��تكون درعها الواقي، فعمدت إلى ش��ق الصف الخليجي 

والعربي، الفتاً إلى أن الدور القطري يبرز في أكثر من دولة عربية تعاني الحروب والويالت، 

وكل ذلك لتمرير األطماع اإلس��رائيلية في المنطقة، ومحاوالت إضعاف الجبهة العربية، أمام 

محاوالت الس��يطرة الغربية، وتغذية األطماع اإلس��رائيلية، وهو ما يضع الدور القطري، أمام 

عالمات استفهام كبيرة.

ويمض��ي التميمي إلى القول، إن العالقة اإلس��رائيلية القطرية ب��دأت من بوابات تجارية 

واقتصادية وبمرور الوقت تطورت إلى أمنية، مضيفاً: »ال ش��ك أن إس��رائيل هي المس��تفيد 

األكب��ر م��ن كل ما يجري على يدّي قطر في المنطق��ة، اليوم يدور الحديث عن طرد قيادات 

حم��اس من قطر، ولمن ال يعلم فإن إس��رائيل، كانت وما زال��ت تراقب كل تحركات حماس 

عل��ى األراضي القطرية، ويمكن أن يكون ذلك في س��ياق محاوالت نقل مكاتب الحركة من 

جدي��د إلى طهران، خصوصاً في ظل التقارب الحاص��ل حالياً بين قطر وإيران، ورغم أنه من 

المبكر الحديث في هذا األمر، إال أّنه ال يلغي بوادر فرص دبلوماس��ية أكثر قوة ومتانة بين 

قطر وإسرائيل«.

عالقة أخطر 
ووفق الخبير والمختص بالش��أن اإلس��رائيلي عبد القاهر األمير، فإن قطر تلعب دوراً محورياً 

في المنطقة العربية، من خالل المساهمة في تدمير اليمن وسوريا والعراق خدمة إلسرائيل 

المس��تفيد الوحي��د من األوضاع الراهنة، وهو ما يصب في إناء دعم المش��روع التوس��عي 

اإلس��رائيلي، وينعكس سلباً على الفلس��طينيين بفقدانهم الظهير والسند العربي، بعد تجريد 

األنظم��ة وال��دول العربية من مص��ادر قوتها، وجع��ل تفكيرها ينصّب فق��ط على أوضاعها 

الداخلية.

وأوض��ح األمير ل�»البي��ان«، أّن قطر تتولى مهام تدمير القوة العربية نيابة عن إس��رائيل، 

موضحاً أّن مغازلتها إليران في األيام األخيرة ما هي إال لتمرير مخططات إيرانية، من ش��أنها 

إضعاف دول المنطقة واألمن القومي العربي برمته. ويضيف أن التقارب القطري اإلسرائيلي 

يس��تدعي اإلبق��اء على قطر دائمة الخ��الف مع الدول العربية للمس��اهمة في حفظ األمن 

اإلسرائيلي بانشغال الدول العربية بأوضاع الجوار، عالوة على أوضاعها الداخلية.

موقف مشبوه
وي��رى الكات��ب الصحافي محم�د جودة، أن الدور المش��بوه الذي تعلب��ه قطر في المنطقة 

كعّراب للسياسة األميركية واإلسرائيلية لم يعد خافياً على أحد، مشيراً إلى التعاون اإلعالمي 

من خالل قناة الجزيرة التي تّدعي الحيادية والموضوعية والمهنية لتمرير الموقف اإلسرائيلي 

باس��تضافتها أبرز قادة الجيش اإلس��رائيلي والناطقين باس��مه. ووفق جودة، فإن األدلة التي 

وثقته��ا الحالة الفلس��طينية تؤش��ر بوض��وح إلى دور قط��ر المتخاذل في خدم��ة االحتالل 

اإلسرائيلي تارة بمحاوالت شق الصف الفلسطيني بمحاولة تسويق حركة حماس كبديل عن 

منظمة التحرير الفلس��طينية، وقبل ذلك عند دعوتها أثناء العدوان اإلس��رائيلي على غزة في 

العام 2009 إلى عقد قمة عربية في غزة، متجاهلة الس��لطة الفلس��طينية، ومحاولة إظهارها 

كمن يدعم المحتل في عدوانه.

تمرير دولة غّزة
لم تتوان دولة قطر لحظة عن التدخل في قطاع غّزة، فحاولت منذ 2006 إقناع حركة حماس 

بخ��وض االنتخابات التش��ريعية المبرمة وقتها، وس��اهمت بعد فوز كتل��ة التغيير واإلصالح 

التابعة لحركة حماس بعمل أجهزة أمنية للسيطرة على القطاع. وزار وزير الخارجية القطري 

السابق حمد بن جاسم غزة قبل أسبوعين من سيطرة حماس على القطاع بالقوة المسلحة، 

مما أثير حينها بتحريض وتدخل من قطر لفرض السيطرة على القطاع.

المحلل السياس��ي وس��ام الفقعاوي قال ل�»البيان«: »إّن دعم قطر س��اهم في إطالة عمر 

االنقس��ام، ألن حركة حماس اعتمدت على الدعم القطري في حّل مش��كالت غّزة، وتدخلت 

لدى العديد من األطراف في هذا الشأن«.

ولم يقتصر دور قطر على ذلك، بل عملت الكثير من أجل إبقاء حماس على سّدة الحكم، 

فدفعت رواتب موظفي حكومة حماس في القطاع لمرات عّدة، وعملت على تقديم الدعم 

المالي المباش��ر لها إلخراجها عن الشرعية الفلسطينية، حسب ما وصف الفقعاوي. استمرار 

دفع قطر أمواٍل لصالح حركة حماس يكش��ف بوضوح دعمها الس��تمرار االنقس��ام، واالنحياز 

ضّد السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف بها من قبل 137 دولة حول العالم، كما وتحظى 

بعضوية كاملة في األمم المتحدة. وأضاف الفقعاوي أن »تدخل قطر في الشأن الفلسطيني 

ودعمها لحركة حماس يضعف القضية الفلس��طينية أمام المحافل الدولية، خاصة وأّن حركة 

حماس غير معترف بها كممثل للفلسطينيين، ومصنفة على قائمة اإلرهاب«.

وبعد العدوان اإلس��رائيلي الثاني على القطاع عام 2012، زار أمير قطر الس��ابق حمد بن 

خليفة آل ثاني غزة، وتبرع بقرابة 400 مليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غّزة، من خالل بناء 

مدينة حمد وإصالحات في شوارع القطاع وإقامة عدد من المشاريع الصغيرة.

»تبرع قطر لم يكن لصالح المتضررين من العدوان اإلس��رائيلي وال لصالح المحتاجين كما 

جاء في خطاب الش��يخ حمد بن خليفة أثناء زيارته القطاع، بل كان لصالح حكومة حماس، 

والتي اس��تفادت من بيع الش��قق السكنية في مدينة حمد التي أقيمت جنوب القطاع« نّوه 

الفقعاوي.

ويرى المحلل السياسي وسام الفقعاوي، أّن دفع المستفيدين من شقق حمد سعرها يأتي 

لتمرير ماٍل سياسي لحركة حماس بطرق مجملة، وتعزيزاً لوجود حماس في غزة، خاصة وبعد 

تعهد قطر للرئيس الفلس��طيني عباس بعدم إدخال أمواٍل لحماس. وتس��اءل الفقعاوي لماذا 

لم تقدم قطر مش��اريع مماثلة في الضفة، ولم تقف بوجه االس��تيطان اإلسرائيلي من خالل 

مشاريع مضادة كبناء ما يدمره االحتالل هناك، إذا كانت مصلحتها على الشعب الفلسطيني 

وقضيته.

وف��ي خط��وة غير مس��بوقة، اتخذت قطر قراراً ببناء بيٍت للس��فير القط��ري ومقر للجنة 

اإلعمار في قطاع غّزة على أرٍض حكومية. وأش��ار الفقعاوي أّن المقر المنوي بناؤه في غّزة 

يعد بمثابة س��فارة قطرية وليس بيتاً للس��فير القطري، منّوهاً أّن على قطر التراجع عن هذه 

الخطوة أو نقل البناء إلى القدس أو الضفة الغربية إذا كانت نيتها سليمة.

وبّي��ن الفقع��اوي أّن المدقق في تفاصيل الدعم القطري لغ��ّزة يجده مقتصراً على حركة 

حماس، ويرمي لفصل غّزة عن باقي أراضي الس��لطة، ويهدف إلطالة أمد االنقس��ام بدالً من 

السعي للمصالحة الفلسطينية. وعّبر عدد من المواطنين في أحاديث منفصلة ل�"البيان" عن 

غضبهم وسخطهم من قرار بناء مقٍر لسفير القطري في غّزة ألّن ذلك يعّبر عن خطوة لفصل 

القطاع عن أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

في الس��ياق ذاته ذهب أس��تاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة فتح 

الفلس��طينية أيمن الرقب، في أّن  العالقات القوية بين قطر وإس��رائيل ليس��ت بالجديدة، 

ملمحاً أنه كانت هناك عالقات س��رية بين الدولتين قبل 1993، أي قبل اتفاق أوس��لو، وبعد 

االتفاق مباش��رة كانت قطر أول دولة تدعم عالقتها بإس��رائيل بشكل علني، بل كانت هناك 

زيارات متبادلة لوفود على أعلى مستوى بين الجانبين.

وق��ال الرقب ل��� »البيان« إن التعاون القطري اإلس��رائيلي يأخذ أبع��اداً أكبر من القضية 

الفلسطينية نفسها، وتتمثل هذه األبعاد في بسط السيطرة الكاملة إلسرائيل على المنطقة، 

عب��ر دعم الجماعات اإلرهابية وجماعات اإلس��الم السياس��ي إلثارة الفوض��ى في المنطقة 

وتحويل الدول العربية إلى دويالت.

 دعم اإلرهاب لتفتيت المنطقة 

 أما النائب األردني الس��ابق محمد الحجوج فيقول إن قطر تقوم بإمداد حركة 

حماس على حس��اب إرادة الش��عب الفلس��طيني وبالتالي عملت على تأسيس 

االنقس��ام وتعزي��زه وأطالت من أم��ده، وهذا أمر غير مس��تغرب ألن قطر منذ 

عشرين عاماً وهي تقوم بدعم الجماعات المتطرفة. 

ويؤك��د المحلل السياس��ي والمختص في الفكر الصهيون��ي علي نجم الدين، 

أن الهدف من عالقة قطر بإس��رائيل هو دعم المشروع التوسعي اإلسرائيلي من 

خالل إدارة غزة بذراع إخوانية وبالتالي تعزيز االنقسام الفلسطيني. 

وقال: قطر منذ الخمس��ينيات تقدم الدعم إلسرائيل وتتعامل معها بعيداً عن 
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تعاون وثــــيق لتــفتيت األمـــــة
لم تبدأ العالقات القطرية اإلسرائيلية في 2009، قدر ما كان ذلك 

العام تتويجاً لها، وخروجها من السرّية إلى العلن، صاحب ذلك بوادر 

تحول كبير في السياسة القطرية، تجاه دول المنطقة برمتها. عالقة 

قطر بإسرائيل التي بدأت في العام 1996 عبر غرفة مصالح مشتركة 

وعالقات دبلوماسية قوية، ومصالح اقتصادية سرعان ما تطورت وبلغت 

حد توقيع اتفاقيات صفقات التسليح وبيع الغاز القطري إلسرائيل 

في العام 2008، ومضى األمر ليصل حد مطالبة الدوحة برفع الحظر 

االقتصادي عن إسرائيل. كما أن العالقة الدافئة التي جمعت قطر 

وإسرائيل ساهمت بشكل كبير في تعزيز االنقسام بين الفلسطينيين، 

وإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية، لصالح المشروع التوسعي 

اإلسرائيلي في المنطقة. وأكد استطالع أجرته »البيان« على موقعها 

اإللكتروني وحسابها على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«وشارك فيه 

نحو 3300 شخص، أن هدف عالقة قطر وإسرائيل هو دعم المشروع 

التوسعي اإلسرائيلي، وتعزيز االنقسام بين الفلسطينيين، إضافة إلى 

إدارة غزة بذراع إخوانية.

 ورأى 8% من أصل 1020 شاركوا في االستطالع على موقع »البيان« 

اإللكتروني، أن هدف عالقة قطر مع إسرائيل هو دعم المشروع 

التوسعي اإلسرائيلي، بينما اعتبر 4% من المستطلعة آراؤهم، أن هدف 

هذه العالقة هو تعزيز االنقسام بين الفلسطينيين، فيما اعتبر %12 

أن إدارة غزة بذراع إخوانية هو هدف العالقة، في حين قال 76% من 

المشاركين في االستطالع إن الهدف منها هو كل ما سبق.

وعلى حساب الصحيفة في موقع التواصل االجتــماعي »تويتر« والذي 

شارك فيه 2252 شخصاً، رأى 12% من القراء، أن دعم المشروع 

التوسعي اإلسرائيلي هو هدف عالقة قطر مع إسرائيل، بينما اعتبر 

40% من المستطلعة آراؤهم أن الهدف من تلك العالقة هو تعزيز 

االنقسام بين الفلسطينيين، فيما اعتبر 11% أن إدارة غزة بذراع 

إخوانية هو الهدف من تلك العالقة، في حين قال 73% من المشاركين 

في االستطالع إن هدف العالقة بين قطر وإسرائيل هي األسباب الثالثة 

سالفة الذكر.

Ⅶ رام الله - محمـد الرنتيسي، غزة - عز الدين أبوعيشة 
عمان - ماجدة أبوطير، القاهرة - محمد خالد، تونس ـ الحبيب األسود

 فلسطين

 األردن

Ⅶ سكينة فؤادⅦ أيمن الرقبⅦ جهاد الحرازينⅦ أكرم الحمصي
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37 ملف

تعريفه��ا كع��دو، فالعالقات بينهما علنية من خالل الزيارات المس��تمرة والدعم 

المادي، فمن المعروف أن قطر تس��تورد كميات كبيرة من الس��الح من إسرائيل 

باإلضافة إلى أنها بالوجه اآلخر تقوم بتزويد »حماس« وتقدم لها الدعم الستمرار 

وجوده��ا، وه��ذا يعن��ي تأكيداً على االنقس��ام وع��دم وجود ممث��ل واحد عن 

الفلسطينيين. 

يضيف نجم الدين: هنالك عالقات ظاهرة وأخرى خفية بين قطر وإس��رائيل، 

وال ننس��ى أن هنالك اتفاقيات تربط الدولتين لتصدير الغاز إلس��رائيل، كل هذه 

المح��اور تؤكد العالقة الوثيقة بين الطرفين، دور قطر في المنطقة مؤس��ف وال 

يس��هم إال ف��ي تمويل كل ما ش��أنه أن يزي��د الخالفات بدالً م��ن أن تلعب دور 

المتضامن مع الدول المحيطة بها.

األمين العام لحزب البعث العربي االش��تراكي، أكرم الحمصي يجد أن الهدف 

بين الدولتين يعزز االنقسام بين الفلسطينيين، ومن المفترض أن يكون لقطر دور 

آخر غير تعزيز االنقسام في كونها دولة عربية شقيقة. االنقسام بين الفلسطينيين 

هدف أثاره خطيرة ويأتي في سياق ومصالح اإلسرائيليي�ن ف��ي نهاي��ة المطاف.  

الكات��ب الصحافي أحم��د الطيب يرى في كون قطر تطبق ف��ي أهدافها أجندة 

غربية غير معلنة من خالل دعمها لحركة حماس في غزة، وهذا من شأنه أن يزيد 

من التضارب وبالتالي االنقسام بين »حماس« والسلطة الفلسطينية. الدعم الذي 

تقدمه قطر لإلخوان واضح ومعلوم من خالل إمدادهم بالدعم المادي باإلضافة 

إلى استضافة شخصيات وقادة من اإلخوان.

 

قطر أداة إسرائيل الستكمال 

مخططاتها التوسعية 
 ومن القاهرة، أكد خبراء ومحللون أن العالقة الدافئة التي جمعت قطر وإس��رائيل ساهمت 

بش��كل كبير في تعزيز االنقس��ام بين الفلسطينيين، وقال المحلل السياسي الفلسطيني جهاد 

الحرازي��ن، إن قط��ر وإس��رائيل تربطهم��ا عالقة وطيدة خالل الس��نوات األخي��رة في جميع 

المجاالت، وبش��كل خاص على المس��توى التجاري والسياس��ي لخدمة أهداف الدولتين في 

المنطق��ة، موضحاً أن الدوحة لم تحاول يوماً إخفاء ه��ذه العالقة وقوتها، بل كانت تحتمي 

بها عندما تش��تد الصعاب. وبس��ؤاله عن أهداف هذا التقارب بين الدولتين، قال الحرازين ل� 

»البيان«، إن قطر س��عت إلى دعم المشروع التوس��عي اإلسرائيلي في المنطقة على حساب 

القضية الفلس��طينية، موضحاً أنها لعب دور الوس��يط بين إسرائيل وحماس، وهو ما صرح به 

عالنية قبل أيام س��فير قطر في أميركا مش��عل بن حمد آل ثاني، عندما تحدث عن دور بالده 

كوسيط بين حماس وإسرائيل، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وهى الوساطة المشبوهة 

التي أضعفت القضية الفلسطينية وعززت االنقسام بين الفلسطينيين.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن قطر عبر هذه الوساطة لعبت الدور األكبر في 

انقالب حماس على شرعية السلطة الفلسطينية بحركة انقالبية في قطاع غزة، وبالتالي إنهاء 

مش��روع الدولة الفلس��طينية، موضحاً أن أمير قطر الحالي أعلن ذلك صراحة، أخيراً، عندما 

اعتبر حركة حماس الممثل الش��رعي للشعب الفلس��طيني، دون أي اعتراف بمنظمة التحرير 

الفلسطينية، األمر الذي يصب في المقام األول لصالح إسرائيل.

ونوه الحرازين بأن دعم قطر لحماس ومساعدتها على االنقالب على الشعب الفلسطيني، 

كان يهدف إلنجاح مش��روع حماس بغزة، باعتباره مش��روعاً إخواني��اً يمهد إلقامة كيان لهم 

داخل فلس��طين، وبحيث يكون هذا المش��روع بداية لتمكين جماعات اإلسالم السياسي في 

المنطقة، حتى لو كان ذلك على حس��اب الشعب الفلس��طيني وضياع الحقوق الفلسطينية. 

وخلص المحلل السياسي إلى القول، إن األفكار التي تبنتها ومولتها قطر في فلسطين، ودعمها 

لحركة حماس كانت تصب في صالح المشروع اإلسرائيلي في المنطقة.

أداة إسرائيل 
من جانبها، اعتبرت الكاتبة الصحافية س��كينة فؤاد، مستشارة الرئيس المصري السابق عدلي 

منصور، أن قطر طالما سمحت لنفسها بأن تكون أداة إسرائيل الستكمال مخططاتها التوسعية 

ف��ي المنطق��ة، فكان من الطبيعي أن تقوم قطر بتعزيز االنقس��ام بين الفلس��طينيين بهدف 

تمكين إس��رائيل من األراضي الفلس��طينية وعلى رأس��ها القدس، باإلضافة إلى دعم وتمويل 

اإلره��اب الذي يهدف للنيل من ال��دول العربية وتفتيتها إلى دويالت صغيرة. ويمكن القول، 

وال��كالم لس��كينة فؤاد، أن كل ما فعلت��ه وتفعله قطر حقق ما تحلم وم��ا لم تكن تحلم به 

إسرائيل، بعدما سعت الدوحة بكل ما تملكه من أموال لدعم الجماعات اإلرهابية وبث الفتنة 

في المنطقة، وهو ما يصب في صالح المشروع التوسعي اإلسرائيلي في المنطقة.

الدوحة خنجر في خاصرة العرب
وفي تونس، أكد محللون سياسيون أن قطر ظلت خنجراً في خاصرة األمة العربية تسعى عبر 

مش��روع ظاهره الرحمة وباطنه العذاب والتدمير لوحدة الصف الفلسطيني، مشيرين الى أن 

ممارسات قطر ومتاجرتها في العلن بقضية العرب األولى  وإظهار نفسها متحدثاً أوحد باسم 

القضية والبقية خونة ويعلمون لصالح إسرائيل، بينما في الحقيقة أن قطر هي الداعم االول 

إلسرائيل وحامي مصالحها والعميل النشط لتنفيذ مخططاتها.

وي��رى المحلل السياس��ي عمر الحاج، أّن على حكام قط��ر أن ينتهجوا منهج الحكمة في فهم 

طبيع��ة التوازنات في المنطقة والعالم، وأن ال يخوض��وا حربا ضد بقية دول الخليج والدول 

العربي��ة، م��ن خالل مخطط جهنم��ي ، أفلح الى حد اآلن في تخريب العراق وس��وريا وليبيا 

واليم��ن وفرق بين األش��قاء في فلس��طين، ووضع لبنان على حاف��ة الهاوية وعمل على بث 

الفوضى في مملكة البحرين، وسعى إلى مساعدة الجماعات اإلرهابية في دول أخرى، وكان 

الهدف من كل ذلك قلب موازين القوى، وإعادة خلط األوراق واالستحواذ على دور الرياض.

وأوض��ح الح��اج عمر أن قطر تق��ود مش��روعاً مناقضاً لمصلح��ة مجلس التع��اون الخليجي 

وللمصلحة العربية  ورب ضارة نافعة، فقد كش��فت السياس��ات القطرية عن نفس��ها بسرعة 

عندم��ا التجا تميم إل��ى حليفه اإليراني، ثم عندما اندفع نح��و »تتريك« الدولة ونحو تدويل 

الخ��الف، وكذلك نح��و االدعاء بأّن المقاطعة تحولت الى حص��ار، وعندما تم تجييش زعماء 

اإلرهاب لإلفتاء بدعم قطر، وهذه كله يؤكد أن الدوحة خرجت عن الصف الخليجي والعربي.

تعاون وثــــيق لتــفتيت األمـــــة
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زيارة

ب��دأت قطر عالقاتها مع إس��رائيل بعد مؤتمر مدري��د وكان أول لقاء 

قطري إس��رائيلي مع رئيس الحكومة اإلس��رائيلي وقتها شمعون بيريز 

بع��د زيارته لقطر عام 1996 وافتتاح المكتب التجاري اإلس��رائيلي في 

الدوحة وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري إلسرائيل، ثم إنشاء بورصة 

الغاز القطرية في تل أبيب.

لقاء
تش��هد العالق��ات القطرية اإلس��رائيلية خفاًء في اإلع��الم والتلفزيون 

المحل��ي بينما تش��هد عالقات متينة في الس��ر، حي��ث التقى رئيس 

الحكومة اإلس��رائيلية بنيامين نتنياهو س��راً مع رئيس الوزراء القطري 

الس��ابق حمد بن جاس��م في باري��س للحديث عن موضوع الس��الم 

الفلسطيني وصفقة التبادل مع جلعاد شاليط

تذليل 
يقول مؤلف كتاب »قطر وإسرائيل- ملف العالقات السرية« اإلسرائيلي 

س��امي ريفيل الوزير المفوض بس��فارة إسرائيل في العاصمة الفرنسية 

باريس والذي عمل في السابق مديراً لمكتب مدير عام وزارة خارجية 

إسرائيل ومديراً لمكتب المصالح بين البلدين في الدوحة خالل الفترة 

من عام 1996 إلى عام 1999 انه من الصعوبة بمكان ترتيب العالقات 

القطرية اإلس��رائيلية لوال حكومة قطر التي ذللت كل الصعاب وحصل 

على تسهيالت كثيرة من مسؤولين قطريين كبار.

وسيط
كش��ف س��امي ريفيل أيضا أن الشيء الرئيس��ي لعلو شأن دولة قطر 

يعود إلى الدور الذي تلعبه كجس��ر معلق بينها وبين إسرائيل، ملمحا 

إلى الدور الذي لعبته قطر في دعوة الكثير من الدول العربية والسيما 

دول المغرب العربي على فتح العالقات تجاه الدولة اإلسرائيلية تحت 

مسميات تجارية علنية وسرية.

تعويض
أب��دت دولة قطر اس��تعدادها تزويد إس��رائيل بالغاز وإل��ى مدة غير 

مح��دودة وبأس��عار رمزية. بع��د توقف إمدادات الغ��از الطبيعي إلى 

إس��رائيل، قامت السلطات القطرية بعملية تزويد سريعة إلسرائيل من 

خالل ضخ الغاز الطبيعي لها عوضا عن توقف الغاز المصري.

تحريض 
يفض��ح ريفيل أيضا في كتابه تحريض قطر على الس��عودية واإلمارات 

لدى إس��رائيل، مستشهداً باالتفاق القطري - اإلسرائيلي إلنشاء مزرعة 

متطورة تضم مكانا إلنتاج األلبان واألجبان اعتماداً على أبحاث علمية 

تم تطويرها في مزارع إس��رائيلية، ألجل منافس��ة منتجات السعودية 

واإلمارات.

رفض
رفضت إس��رائيل عرضا قطرياً ف��ي العام 2010، الس��تعادة العالقات 

التجارية مع إس��رائيل، والسماح بإعادة البعثة اإلسرائيلية في الدوحة، 

بش��رط أن تقوم إس��رائيل بإصدار بيان علني تعرب عن تقديرها لدور 

قطر واالعتراف بمكانتها في الشرق األوسط. 

مشاركة
عندما ُمنحت قطر ش��رف اس��تضافة كأس العالم لك��رة القدم 2022 

أعلن��وا عن الس��ماح إلس��رائيل بالمش��اركة في البطول��ة إذا حققت 

متطلبات التأهل.

60
نقلت مجموعة من حوالي 60 من اليهود من اليمن عبر الدوحة على 

الخط��وط الجوية القطرية إلى اس��رائيل. وق��د أجريت العملية تحت 

رعاي��ة دولة إس��رائيل، وتهدف إلى ترحيل 400 ش��خص ما تبقى من 

اليهود من اليمن.

Ⅶ دعم المشــــروع 

التوسعي الصهيوني

Ⅶ تعزيز االنقســام 

الفلسطيني

Ⅶ إنهاء القضيـــة 

وإدارة غزة بذراع 

إخوانية
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غرافيك: محمد أبوعبيدة



■ دبي - رامي سميح

تكب��دت البورصة القطرية خس��ائر كبيرة في تداوالت 

أم��س ج��اوزت 2.3 مليار ري��ال قطري، مع اس��تمرار 

مبيعات المؤسسات األجنبية بسبب المخاوف تدهور 

األوضاع االقتصادية بعدما قررت دول عربية من بينها 

اإلمارات والس��عودية والبحرين ومصر قطع العالقات 

مع الدوحة.

انخفاض
وانخفض المؤش��ر العام للبورصة أمس بنس��بة %0.43 

أو م��ا يعادل 39.7 نقط��ة ليغلق عند 9095.45 نقطة 

بعد تراجع أس��هم 18 شركة من بينها »صناعات قطر« 

و»بن��ك قط��ر الوطني« وهي م��ن األس��هم القيادية 

التي تس��تحوذ عل��ى الجانب األكبر م����ن ت��داوالت 

األجان��ب.

ومع نهاية جلس��ة أم��س، تكون خس��ائر البورصة 

القطرية ارتفعت إل��ى نحو 43 مليار ريال )11.7 مليار 

دوالر(، بعدم��ا هبط رأس المال الس��وقي من 532.5 

مليار ريال إلى نحو 489.5 مليار ريال.

وتظهر مستويات السيولة في السوق عزوف واضح 

من قبل المس��تثمرين على ض��خ مزيد من األموال إذ 

تراجعت قيم التداول بنس��بة م��ن 677.6 مليون ريال 

)185 ملي��ون دوالر( إلى نحو 269 مليون ريال )73.4 

مليون دوالر(.

نزيف الخسائر
وقال محللون وخبراء أس��واق أس��هم إن االستثمارات 

األجنبية ما زالت تنس��حب من الس��وق القطرية في 

الوق��ت الذي تح��اول في��ه المؤسس��ات والصناديق 

االس��تثمارية المحلية إلى شراء األسهم إليقاف نزيف 

الخسائر المستمرة منذ اشتعال شرارة األزمة قبل نحو 

أسبوع.

ووفق بيانات البورصة القطرية، تحقق المؤسسات 

األجنبي��ة مبيع��ات بنح��و 48.4 مليون ري��ال )13.2 

مليون دوالر( في جلس��ة أم��س، بينما بلغت مبيعات 

المؤسس��ات الخليجية نحو 42.8 ملي��ون ريال )11.7 

مليون دوالر(.

وأض��اف المحلل��ون ل�»البي��ان االقتص��ادي«، رغم 

وصول األس��هم إلى مستويات سعرية متدنية يتوجب 

معها الش��راء إذ تع��د فرصة جيدة لك��ن هناك حالة 

عزوف واضحة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف 

المتزايدة ال س��يما بعدم��ا قررت مؤسس��ات عالمية 

مراجعة وخفض التصنيف االئتماني للدوحة.

األزمة تلقي بظاللها على عقود 
تصدير الغاز مع اليابان

■ دبي - أشرف رفيق

ألقت العزلة التي فرضتها السعودية 

واإلم��ارات والبحري��ن ومص��ر على 

قطر بظاللها على عقود قطر طويلة 

األج��ل م��ع الياب��ان لتصدي��ر الغاز 

الطبيعي المسال إلى األخيرة. 

وقال��ت مجل��ة بنك��ر بورتس إن 

األزمة سببت هزة لمحادثات تجريها 

مرافق الياب��ان لمراجعة عقود الغاز 

طويل��ة الم��دى مع قط��ر المصدرة 

للغاز الطبيعي إليها.

وأضاف��ت المجل��ة أن اليابان إذا 

الدورية  المراجع��ة  ف��ي  اس��تمرت 

لعق��ود الغ��از، فإنها س��وف تضطر 

إلى اس��تيراد ش��حنات غ��از بعقود 

قصي��رة األجل م��ن منتجين آخرين 

وه��ي  لمتح��دة،  الوالي��ات  مث��ل 

خط��وة أخ��رى تأخذ األم��ور بعيداً 

عن االتفاقات الراس��خة المس��تمرة 

من��ذ عقود من أجل س��وق حاضرة 

مستقرة للغاز الطبيعي. 

وترتب��ط قط��ر بعق��ود لبيع 7.2 

ماليين طن من الغاز الطبيعي سنوياً 

حتى ع��ام 2021 قيمته��ا 2.8 مليار 

دوالر. وتتج��ه غالبية تلك الصادرات 

إل��ى الياب��ان، لصالح مش��روع جيرا 

المش��ترك بين هيئة كهرباء طوكيو 

وشركة تشوبو للكهرباء، أكبر مشتري 

في العالم للغاز الطبيعي المسال.

وقال مستش��ار في صناعة عقود 

الغ��از الطبيع��ي المس��ال إن��ه منذ 

بداي��ة األزمة أصبح م��ن المؤكد إن 

اليابانيين لن يجددوا جميع العقود 

للحصول على شروط أفضل.

وتمثل قطر واليابان كبائع ومشتٍر 

نح��و ثلث كمية م��ن الغاز مقدارها 

300 مليون طن يتم شحنها في العام 

الجاري عل��ى 500 ناقلة. وأي تغيير 

في حجم التجارة بينهما من المؤكد 

سوف يس��بب مش��كلة في صناعة 

وتجارة الغاز الطبيعي المسال، التي 

تواجه تحديات في الممارسات منذ 

السبعينات.

وسط انخفاض السيولة مع عزوف المستثمرين
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Ⅶ أبوظبي - البيان 

أك��د اس��تطالع رأي ل�»البي��ان« على 

وحس��ابات  اإللكتروني��ة  المواق��ع 

وخب��راء  االجتماع��ي  التواص��ل 

القط��ري  االقتص��اد  أن  اقتصادي��ون 

أصب��ح عرض��ة النهي��ار ش��امل حال 

اس��تمرار الدوح��ة ف��ي عناده��ا مع 

جيرانها الخليجيين. 

وأك��د الخبراء أن االقتصاد القطري 

يتكب��د خس��ائر كبيرة س��تزداد على 

المدى المتوس��ط والبعيد خاصة مع 

ت��آكل الصن��دوق الس��يادي القطري 

وارتف��اع تكلف��ة إق��راض الحكوم��ة 

القطري��ة والش��ركات القطري��ة م��ن 

األس��واق الدولية خاصة بعد تخفيض 

تصنيفه��ا االئتمان��ي وانهي��ار عملتها 

الوطنية.

وتفصياًل اتفق 60% من المشاركين 

في استطالع ل�»البيان« حول توقعات 

أداء االقتص��اد القط��ري ف��ي حال��ة 

استمرار الدوحة في مواقفها المعادية 

لإلجم��اع الخليجي، على أن االقتصاد 

القطري معرض لتكبد خس��ائر فادحة 

ولالنهيار وتبخر أصوله السيادية.

ورأى 25% من المستطلعة آراؤهم 

أن أكب��ر تأثير س��لبي لألزمة القطرية 

تمثل ف��ي تعرض االقتص��اد القطري 

لخس��ائر فادحة يليها تعرض االقتصاد 

القطري لالنهيار بنسبة 11% بينما أكد 

4% أن النتائ��ج س��تكون أكثر وضوحاً 

في تبخر األصول السيادية لقطر. 

وتش��ابهت إل��ى ح��د كبي��ر نتائ��ج 

التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  االس��تطالع 

االجتماعي مع استطالع موقع »البيان« 

حيث أكد 43% من المش��اركين أن أكبر 

المخاطر التي س��يتعرض له��ا االقتصاد 

القطري تتمث��ل في الخس��ائر الفادحة 

للقطاع��ات االقتصادية ف��ي قطر تليها 

االقتص��اد  تع��رض  أك��دت   %7 نس��بة 

القط��ري لالنهي��ار بينم��ا أك��د 4% أن 

التداعيات س��تظهر بشكل أكبر في تبخر 

األص��ول الس��يادية لقطر.واتفق خبراء 

اقتصادي��ون ومحلل��ون مالي��ون مع 

الخسائر  نتائج االستطالعات مؤكدين 

الكبي��رة والخطيرة الت��ي يعاني منها 

حالياً وسيعاني منها االقتصاد القطري 

مس��تقباًل، مؤكدين أن استمرار األزمة 

المتوس��ط  الم��دى  عل��ى  القطري��ة 

والبعيد س��يؤدي إلى توق��ف غالبية 

المشاريع التنموية في قطر، خاصة مع 

اس��تمرار تخفيض التصنيف االئتماني 

لدولة قطر وبنوكها، وشددوا على أن 

صندوق قطر السيادي لن يخفف من 

تداعي��ات األزمة على اقتصادها الذي 

يش��هد تباطؤاً غير مس��بوق سيتسمر 

خ��الل الفت��رة المقبلة كم��ا أن هذا 

الصندوق س��يعاني من ضغوط كبيرة 

تعرضه لخسائر كبيرة.

ولفت الخبراء والمحللون الماليون 

إل��ى أن اس��تمرار قط��ر ف��ي عنادها 

س��يؤدي ال محالة إلى تزايد تخفيض 

تكلفة  وزي��ادة  االئتمان��ي  تصنيفه��ا 

اإلقراض من األس��واق الدولية، فضاًل 

ع��ن أن ش��ركاتها الكب��رى س��تواجه 

صعوبات كبيرة في االقتراض.

ضغوط غير مسبوقة 
وأوض��ح محمد علي ياس��ين الرئيس 

التنفي��ذي لش��ركة أبوظب��ي الوطني 

لألوراق المالي��ة أن االقتصاد القطري 

يتع��رض حالي��اً لضغ��وط قوي��ة غير 

مس��بوقة تدفع��ه إلى الدخ��ول في 

مرحل��ة التباطؤ ث��م االنكماش الحاد 

مش��يراً إل��ى أنه ف��ي حالة اس��تمرار 

األزمة القطرية لعدة أشهر فإن آثارها 

س��تكون وخيمة على االقتصاد بصفة 

عام��ة وعملة الري��ال القطري بصورة 

خاصة.

وأش��ار إلى أن استمرار تباطؤ النمو 

االقتصادي في قطر سيكون بفعل عدد 

من العوامل الرئيس��ة أهمها انخفاض 

المباش��رة في  الدولية  االس��تثمارات 

قط��ر إضاف��ة إل��ى صعوب��ة اقتراض 

الشركات القطرية من الخارج وكذلك 

تراجع مس��تويات التجارة البينية بين 

ال��دول الخليجية  قطر والعدي��د من 

والعربي��ة، وبال ش��ك فإن الش��ركات 

القطرية س��تعاني بش��دة وستتعرض 

لتراجع حاد في أرباحها وبصفة عامة 

س��تتراجع الثقة في االستثمار الوطني 

واألجنبي داخل قطر.

وذكر محمد علي ياس��ين أن األيام 

الماضي��ة أثبت��ت بما ال ي��دع مجاالً 

للش��ك أض��رار قط��ع العالق��ات مع 

قط��ر حي��ث كان له تأثير مباش��ر في 

البورص��ة القطري��ة ونزيف الخس��ائر 

الذي مني به المؤش��ر العام لس��وق 

الدوح��ة، نتيج��ة هلع المس��تثمرين 

المالي��ة  والمحاف��ظ  والمؤسس��ات 

واالس��تثمارية، ولجوئه��م إل��ى البيع 

المالية،  المراكز  العش��وائي، وتصفية 

كم��ا أن التب��ادل التج��اري بين قطر 

ودول الخلي��ج الثالث��ة ودول عربي��ة 

أخ��رى تراجع بش��كل كبي��ر وظهرت 

تأثيراته السلبية للغاية على االقتصاد 

الكل��ي لقطر نظ��راً العتماد الس��وق 

القطري بصورة أساسية على االستيراد 

من الخارج.

وأش��ار ياس��ين إلى أن من مصلحة 

قط��ر اإلس��راع ف��ي ح��ل أزمتها مع 

اإلم��ارات والس��عودية والبحري��ن 

قط��ر  أن  موضح��اً  ومص��ر 

ومؤسس��اتها المالي��ة تواج��ه 

عل��ى  حقيقي��ة  صعوب��ات 

الرغ��م م��ن إن��كار وزي��ر 

المالي��ة القط��ري أمس 

له��ذه الصعوبات، وب��كل تأكيد فإن 

قطر تعتمد على االقتراض من الخارج 

واليوم  الكب��رى  لتموي��ل مش��اريعها 

تراج��ع التصني��ف االئتمان��ي لقط��ر 

وبنوكه��ا وارتفع��ت تكلف��ة اإلقراض 

مما يخيف أي مؤسسة تمويل دولية 

م��ن تقديم القروض لقطر وش��ركاتها 

وبنوكه��ا خاص��ة مع اس��تمرار األزمة 

على المس��توى الطوي��ل وبكل تأكيد 

فإن قطر ليس��ت بمأم��ن من الناحية 

االقتصادية مطلقاً.

صمود خادع 
وأوض��ح أمجد نصر الخبير االقتصادي 

أن االقتص��اد القط��ري ل��ن يتع��رض 

بسرعة لالنهيار، الفتاً إلى أن صندوق 

قطر السيادي قد يس��اعد قطر مؤقتاً 

عل��ى الصمود ولكن على المس��توى 

البعيد سيتآكل الصندوق كما سيتعرض 

االقتص��اد القط��ري لخس��ائر كبي��رة 

للغاي��ة، خاص��ة وأن اس��تمرار األزمة 

القطري��ة تش��كل مش��كلة اقتصادية 

حقيقي��ة وخطي��رة وكبي��رة لدول��ة 

قط��ر، وأن التبعات االقتصادية لألزمة 

تحمل عواقب س��لبية عل��ى الدوحة 

س��واء عل��ى مس��توى االس��تثمارات 

األجنبية والوطنية أو اس��تمرار وتيرة 

تنفي��ذ المش��اريع التنموي��ة في قطر 

أو المخاطر الكبي��رة التي تتعرض لها 

ش��ركة الطيران القطري��ة أو عمليات 

استيراد الغذاء واألدوية والمعدات.

ون��وه أمجد نصر إلى أن اس��تمرار 

تباط��ؤ النم��و االقتص��ادي ف��ي قطر 

س��يظهر بش��كل كبي��ر خ��الل األيام 

والش��هور المقبل��ة وس��يكون لألزمة 

انعكاسات خطيرة وسريعة على قطاع 

الطيران، خاصة وأن ش��ركة الطيران 

كش��ركة  نفس��ها  القطرية وضعت 

طيران رئيس��ة عن طريق ربط آسيا 

وأوروبا عبر الدوحة، وبال شك فإن 

تواجه صعوبات  القطرية  الش��ركة 

كبيرة حالي��اً نتيجة غلق المجاالت 

الجوي��ة للدول المقاطعة أمامها، وبال 

ش��ك فقد خس��رت الشركة أس��واقاً 

مهم��ة للغاية كما أن تغيير مس��ارات 

أكب��ر للرحالت  الطيران أض��اف وقتاً 

الجوي��ة، كما رفع م��ن تكلفة فواتير 

الوقود للشركة القطرية.

وذك��ر أن زي��ادة زم��ن الرح��الت 

المتوجه��ة إلى أوروبا مثاًل س��وف 

يزيد لنحو أربع س��اعات أو أكثر 

في  أخ��رى  مناطق  وكذل��ك 

أفريقيا مما يجعل الطيران 

أق��ل جاذبية  القط��ري 

المكان��ة  وسيخس��ر 

المتمي��زة التي بناها 

الماضية  الس��نوات  خ��الل 

كما أن اس��تمرار السعودية 

والبحري��ن  واإلم��ارات 

ومصر في وقف رحالت 

داخ��ل  إل��ى  ش��ركاتها 

وخارج قطر سيكبد االقتصاد 

كبيرة  القطري خسائر 

خاصة أن قطاع الطيران في قطر يعد 

م��ن أهم قطاعات التنويع االقتصادي 

المهمة.

قي��ام مؤسس��ة  أن  إل��ى  ولف��ت 

االئتمان��ي  للتصني��ف  »مودي��ز« 

بتخفي��ض  المس��تثمرين  وخدم��ات 

التصني��ف االئتمان��ي لدولة قطر إلى 

مس��توى Aa3، راب��ع أعل��ى درج��ة 

اس��تثمارية، أثار التشكك 

نم��و  مس��تقبل  ف��ي 

كما  القط��ري،  االقتصاد 

أن تخفيض وكالة ستاندرد 

للتصنيف��ات  ب��ورز  أن��د 

االئتمانية تصنيفها لديون قطر 

مع انخفاض الري��ال القطري إلى 

أدنى مس��توياته في 11 عاماً شاهد 

كبي��ر جدا عل��ى توقع ن��زوح أموال 

انهيار محتم القتصاد قطر حـــــال استمرار مواقفها العدائية
استطالع »   « وخبراء اقتصاديون: نزيف خسائر متواصل وخفض التصنيف يهدد المشاريع الكبرى

محمد علي 
ياسين: الضغوط  

تؤدي إلى 
انكماش حاد

أمجد نصر: 
الصندوق 

السيادي يتآكل 
بالمدى المتوسط 

والبعيد 

رضا مسلم: 
توقف تدريجي 

لإلنشاءات 
لضعف التمويل 
ونقص المعدات

بورصة الدوحة تعمق خسائرها بـ 2.3 مليار ريال 
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■ أبوظبي - وام

في ظل المقاطعة التي تطبقها دولة اإلمارات على قطر، 

أعلن��ت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها أمس 

أنه��ا ملتزمة بقراره��ا الصادر في 5 يوني��و الجاري بمنع 

كل ش��ركات الطيران القطرية والطائرات المس��جلة في 

دولة قط��ر من الهبوط في مطارات الدولة أو العبور في 

أجوائها السيادية.

وصدر أمس بالتزامن مع بي��ان الهيئة العامة للطيران 

المدن��ي اإلماراتي��ة، بيانين مماثلين م��ن كل من الهيئة 

العام��ة للطي��ران المدني الس��عودية وش��ؤون الطيران 

المدني بوزارة المواصالت واالتصاالت بمملكة البحرين.

وأش��ارت البيان��ات الثالثة إل��ى أن القرار ال يش��مل 

ش��ركات الطيران والطائرات غير المس��جلة باإلمارات أو 

دول��ة قط��ر والراغبة في عب��ور أجواء الدول��ة من وإلى 

دولة قطر.

وأوضح��ت أنه فيم��ا يتصل بعبور الطائ��رات الخاصة 

والرح��الت العارضة ألجواء اإلمارات من وإلى دولة قطر 

فيتعي��ن على الطائرات الخاص��ة والرحالت العارضة غير 

القطرية تقديم طلب مس��بق للجه��ة المعنية في الهيئة 

العامة للطيران المدني بما ال يقل عن 24 ساعة متضمناً 

قائمة بأس��ماء وجنسيات مالحي وركاب الطائرة وكذلك 

بيان يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.

كم��ا جددت الجه��ات الث��الث التزامها الت��ام بمواد 

وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي »اتفاقية شيكاغو 

1944« واالتفاقيات األخرى ذات الصلة بما يضمن سالمة 

الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة 

الجوي��ة الدولية فوق أجواء اإلم��ارات وفي ذات الوقت 

تحتفظ الدولة بحقها الس��يادي الذي يكفله لها القانون 

الدول��ي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني 

إذا اقتضت الضرورة ذلك.

كما أك��دت أنها ملتزم��ة بالق��رارات الدولية الخاصة 

بمكافحة اإلرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس 

األمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 

7775 الت��ي عقدت في 22 س��بتمبر 2016 والذي أعرب 

فيه ع��ن التزام مجلس األمن بس��يادة جميع الدول بما 

في ذلك س��يادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها 

وس��المة أراضيها واستقاللها السياسي وفقاً لميثاق األمم 

المتحدة.

وش��ددت الجهات الثالث في بيانها على أنها ستمارس 

حقها في فرض مزيد من اإلجراءات التي من شأنها ضمان 

أمن وس��المة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر 

وفق��اً للقواني��ن واالتفاقيات التي تنظ��م حركة المالحة 

الجوية فوق أجوائها.

قطر تستورد الماشية جوًا

إغالق مصنعين للهيليوم

■ دبي - وائل الخطيب

بدأت قطر عمليات ش��حن الماش��ية 

ج��واً بعد أن كانت تس��تورد الحليب 

ومنتجات األلبان الطازجة من جارتها 

السعودية حتى أس��بوع مضى، فيما 

اعتبرت��ه بلومبرغ»أكبر عملية ش��حن 

ج��وي لألبق��ار ف��ي التاري��خ«. وقال 

تقرير نشرته بلومبرغ أمس، إن مادة 

الحلي��ب أضحت م��ادة ش��به نادرة 

بعد أن حظرت الس��عودية واإلمارات 

والبحري��ن الس��فر إلى تل��ك الدولة 

الصغي��رة الت��ي تنف��ق 500 ملي��ون 

دوالر أس��بوعياً على تجهيز استادات 

ومترو قبل موعد كأس العالم 2022. 

ويب��دو أن الحال الس��يئ التي وصل 

إليها االقتص��اد القطري دفعت بأحد 

رج��ال األعمال القطريين إلى ش��حن 

4000 بق��رة من أس��تراليا والواليات 

المتحدة، زنته��ا 594 كيلوغراما على 

مت��ن 60 رحلة جوي��ة إلقامة مزرعة 

لألبقار وكانت كلفة ش��حن المواشي 

ازدادت بمع��دل 5 أضع��اف إل��ى 8 

ماليين دوالر.

Ⅶ الدوحة - دبي - رويترز

قال��ت مص��ادر أم��س إن قطرأغلقت 

مصنعيه��ا إلنت��اج الهيلي��وم بس��بب 

المقاطع��ة االقتصادية الت��ي فرضتها 

ال��دول العربي��ة. وقال  عليه��ا بعض 

مسؤول في قطر للبترول إنه تم إغالق 

مصنعي الهيليوم اللذين تشغلهما راس 

غ��از التابعة لقطر للبت��رول المملوكة 

للدولة ألن الغالق الحدود السعودية 

يمنع الصادرات بطريق البر. وقال فيل 

هيليوم  كورنبلوث  رئي��س  كرونبلوث 

كونس��لتينج لالستش��ارات إن��ه تأكد 

اغالق المصنعين.

بيانان مماثالن من السعودية والبحرين

»الطيران المدني«: ملتزمون بمنع الناقالت القطرية 
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صناديق استثمارات المحافظ بسبب 

األزم��ة خ��الل الفترة المقبل��ة، كما 

أن تخفيض وكالة س��تاندرد أند بورز 

القطرية  للديون  االئتمان��ي  تصنيفها 

طويل��ة األجل درج��ة واحدة إلى –

AA من AA ووضعته��ا على قائمة 

ذات  االئتمانية  المراقب��ة 

التداعيات السلبية أمر يجب أن يقلق 

إلى اإلسراع في  القطريين ويدفعهم 

والس��عودية  اإلمارات  مطالب  تلبية 

والبحرين ومصر.

تخفيض خطير 
وأك��د خبي��ر مال��ي كبير فض��ل عدم 

ذكر اس��مه على أن األوس��اط المالية 

الخليجي��ة ل��م تكن تتوق��ع تخفيض 

بهذه  لقطر  االئتمان��ي  التصني��ف 

إل��ى  مش��يراً  الس��رعة 

ه��ذا  أن 

التخفيض سيكون له تأثير خطير وكبير 

خالل األيام والشهور المقبلة. وذكر أن 

قرار قطع العالقات مع دولة قطر كان 

له تأثير مباش��ر على عدد من المحاور 

االقتصادية القطرية، يتقدمها خس��ارة 

المؤش��ر، نتيج��ة هلع المس��تثمرين 

المالي��ة  والمحاف��ظ  والمؤسس��ات 

واالس��تثمارية، ولجوئه��م إل��ى البيع 

المالية،  المراكز  وتصفية  العش��وائي، 

وتكبدهم خس��ائر فادح��ة نتيجة قرار 

الخ��روج من الس��وق. ون��وه إلى أن 

البورصة القطرية ش��هدت خس��ائر 

ح��ادة على أث��ر األزم��ة، حيث هبط 

مؤش��ر البورصة القطرية 12 % تقريباً 

خالل تداوالت األسبوع قبل الماضي، 

فيم��ا تراج��ع مؤش��رها الرئي��س من 

مس��توى 10123 إلى مس��توى 8912 

قبل أن يرتد صعوداً بش��كل طفيف 

في نهاية تداوالت األس��بوع 

س��بيل  على  الج��اري 

التصحيح، وغالباً سوف يعاود التراجع 

من جدي��د خالل تداوالت األس��ابيع 

القليلة القادمة اس��تهدافاً لمستويات 

دع��م جديدة قد يص��ل مداها حاجز 

الدعم النفس��ي عند 8000 نقطة، كما 

شهدت الس��ندات الدوالرية السيادية 

القطري��ة تراجعاً في الوقت الذي 

ارتفع��ت تكلف��ة التأمي��ن عل��ى 

الديون الس��يادية القطرية إلى أعلى 

مستوياتها. ولفت إلى أن عقود مبادلة 

لخمس  القطري��ة  االئتم��ان  مخاط��ر 

س��نوات ارتفعت إلى أعلى مس��توى 

له��ا من��ذ مطل��ع أبري��ل، وصرح��ت 

»موديز« أن األزمة قد تؤثر سلباً على 

التصنيف االئتماني لقطر إذا أدت إلى 

تعطل حركة التجارة وتدفقات رؤوس 

األم��وال. وأضاف: كمحلل مالي عربي 

أؤك��د أن التداعي��ات عل��ى االقتصاد 

العمالقة  التنموية  ومشاريعه  القطري 

ستكون خطيرة جدا في حالة استمرار 

األزمة عدة أش��هر ول��ن تجد قطر من 

يمول مش��اريعها بسهولة في األسواق 

الدولية.

توقف المشاريع 
وأك��د رضا مس��لم مدير عام ش��ركة 

ت��روث لالستش��ارات االقتصادية في 

أبوظبي أن كافة القطاعات االقتصادية 

القطري��ة تض��رر حالياً بش��كل خطير 

من ق��رار قطع العالق��ات بينها وبين 

اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر، 

مشيراً إلى أن التداعيات بدأت تظهر 

حالي��اً على القطاع العقاري حيث إن 

غالبي��ة مش��اريعه تمول ع��ن طريق 

قروض من بنوك أجنبية ومحلية وبال 

شك فإن تكلفة اإلقراض ستتزايد كما 

أن المع��دات العمالق��ة ومواد البناء 

الت��ي يحتاجها القط��اع العقاري في 

قطر ل��ن تدخل بس��هولة كم��ا كان 

يحدث س��ابقاً، وبالتالي سوف يتعثر 

قطاع اإلنشاءات القطري وقد تتوقف 

مش��اريعه الكبرى على المدى البعيد 

تدريجي��اً، ج��راء القطيع��ة الخليجية 

لدول��ة قطر م��ع وج��ود العديد من 

مش��اريع البناء الرئيس��ة الجارية في 

قطر اآلن بس��بب االس��تعداد لكأس 

العال��م لكرة القدم عام 2022، حيث 

يش��كل نق��ص م��واد البن��اء تهديداً 

باإلش��ارة إلى أن المواد الرئيسة، بما 

في ذلك الخرسانة والصلب تأتي عن 

طريق الحدود البرية مع الس��عودية 

وتم��ر يومياً مئ��ات الش��احنات عبر 

الح��دود القطرية –الس��عودية، كما 

أن مؤسس��ات التموي��ل الدولية لن 

العقارية  الش��ركات  تتحمس إلقراض 

الكبرى. 

وأك��د أن محور التب��ادل التجاري 

سيكون له تأثيرات سلبية على حركة 

التج��ارة المتبادل��ة مع دول��ة قطر، 

خصوصاً أن 12% من إجمالي التجارة 

القطري��ة، تتم من خالل دول مجلس 

التع��اون الخليج��ي، وأن 89% م��ن 

واردات قط��ر تأتي من دول الخليج، 

الس��عودية  الص��ادرات  تمثل  فيم��ا 

واإلماراتية أكثر من 82% من واردات 

دولة قطر من العالم الخارجي.

القط��ري  االقتص��اد  أن  وأوض��ح 

لن يتع��رض لالنهيار بي��ن يوم وليلة 

ولكن بكل تأكيد فإن اس��تمرار األزمة 

سيؤدي إلى فقدان االقتصاد القطري 

ألبرز مزاياه وهي جذب االستثمارات 

بيئ��ة  ومرون��ة  وس��هولة  األجنبي��ة 

األعمال.

القط��ري  االقتص��اد  وأض��اف: 

سيتعرض لحالة اختناق شديدة خالل 

الفترة المقبلة بسبب قرار مقاطعتها 

واإلمارات  الس��عودية  م��ن جان��ب 

والبحري��ن، علم��ا بأن إم��داد تركيا 

وإي��ران لقط��ر بالم��واد الغذائية قد 

يس��تمر خالل الفت��رة المقبلة ولكنه 

ل��ن يعوضها عن الكمي��ات الضخمة 

التي كانت تس��توردها عبر اإلمارات 

والسعودية.

ويلفت إلى أن األس��واق الغذائية 

في قطر ستشهد نقصاً كبيراً في عدد 

كبير من الس��لع األساسية والكمالية 

خاصة في حالة استمرار األزمة لمدة 

أط��ول، وفي حالة اس��تمرار مد قطر 

بالغذاء من إي��ران وتركيا فإن تكلفة 

الس��لع س��ترتفع وس��نرى موج��ات 

مقلقة من التضخم ستؤدي إلى خنق 

االقتصاد القطري.

وأش��ار رضا مس��لم إل��ى أنه كان 

من المتوق��ع أن تنهض إيران وتركيا 

لم��د قطر بالمواد الغذائية وهذا أمر 

لم يك��ن غريباً أو غير مألوف، إال أن 

اعتماد قطر على إيران وتركيا بشكل 

كبي��ر على توفي��ر كاف��ة احتياجاتها 

الغذائية مش��كوك في��ه، ألن تكلفة 

االس��تيراد س��تكون مرتفع��ة للغاية 

كما أن الس��لع المستوردة لن تكون 

بكمي��ات الس��لع المس��توردة م��ن 

مختلف دول العال��م قبل المقاطعة 

وال بجودتها أو بمواصفاتها المتميزة 

وهذا أمر سيشكل ضيقاً وتبرماً كبيراً 

الذي عاش  المرفه  القطري  للمواطن 

على مدار س��نوات طويلة يأكل أفخر 

األطعمة ويرتدي أغلى المالبس.

وأع��رب الخبي��ر االقتص��ادي رضا 

مس��لم ع��ن أمله ف��ي ح��ل األزمة 

القطري��ة مش��يراً إلى أن��ه في حالة 

ع��دم ح��ل األزم��ة مع قط��ر خالل 

األي��ام المقبلة فإن االقتصاد القطري 

س��يواجه عواقب وخيمة وس��تزداد 

حالة االختناق التي يعانيها حالياً.

انهيار محتم القتصاد قطر حـــــال استمرار مواقفها العدائية
استطالع »   « وخبراء اقتصاديون: نزيف خسائر متواصل وخفض التصنيف يهدد المشاريع الكبرى

Ⅶ  متابعة متواصلة للحركة الجوية وفق قواعد هيئة الطيران المدني |  البيان
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الصحافة الغربية تشن هجومًا عنيفًا على الالعب اإلسباني

تشافي 
ينسى 192 قتياًل من أجل عيون رعاة اإلرهاب

Ⅶ دبي ـ البيان

استحق اإلسباني تشافي هيرنانديز العب برشلونة السابق، والذي فضل 

االنتقال إلى أحد أندية قطر التي ترعى اإلرهاب بدال عن اعتزال اللعب، 

واالحتف��اظ بتاريخه الجيد مع برش��لونة والمنتخب اإلس��باني، الهجوم 

الذي شنته عليه الصحافة في بالده وعدد من الدولة األوروبية أمس بعد 

تصريحات هاجم فيها مقاطعة الدولة التي ترعى اإلرهاب.

وركزت الصحافة الصادرة في إس��بانيا وإنجلترا أمس على تصريحات 

تش��افي معتبرة أن الالعب المخضرم وقع في فخ رعاة اإلرهاب، الذين 

يغدقون له العطاء عبر راتب ضخم في النادي الذي يلعب معه، وكذلك 

عب��ر مجموعة م��ن اإلعالنات التجارية ألحد البن��وك الداعمة لإلرهاب، 

والذي بات محتكرا لالعب اإلس��باني، الذي يق��دم جميع إعالنات هذا 

البنك، ويقبض الماليين مقابل هذه اإلعالنات.

وأعادت مجموعة من الصحف الغربية الصادرة أمس نشر تصريحات 

تش��افي وكتبت بالقرب منها ماليين داعمي اإلرهاب تنسي تشافي 192 

قتيال في قلب العاصمة اإلس��بانية، وأضافت الصحافة الصادرة أمس أن 

تش��افي ال يفكر كما ينبغي لش��خص في مكانته وتاريخه، فالحديث عن 

رفع المقاطعة وعدم صحة القرار هي أمور ال يجب أن يتطرق لها، وكان 

علي��ه أن يكتف��ي بأن يقبض الماليين من قط��ر من غير أن يتحدث عن 

العالق��ات الخارجية وم��ا يحدث في العالم، فالذي حدث ببس��اطة أن 

تش��افي بتصريحاته هذه تنكر لبالده بأكملها، ول� 2000 ضحية س��قطوا 

ف��ي محطة قط��ارات مدريد ع��ام 2004، عندما ض��رب اإلرهاب قلب 

العاصمة اإلسبانية.

ومضت المصادر نفس��ها: كان على تشافي أن يفكر ألف مرة قبل أن 

يداف��ع عن دولة تأوي الرجل الذي خطط ونفذ هذه العملية التي دفع 

192 حياتهم ثمناً لها، إلى جانب إصابة أكثر من 2000 شخص في ذلك 

اليوم الرهيب.

43
وتس��اءلت الصحافة الغربية هل يعلم تش��افي بهذا األمر أم أنه يدعي 

ع��دم معرفة ما يدور حوله، وهل يعلم ب��أن عبد الحكيم بلحاج الرجل 

ال��ذي خط��ط ودبر ونفذ تفجيرات مدريد ع��ام 2004، يعيش على بعد 

أمتار من مقر س��كن تش��افي، بعد أن منحته الدولة التي ترعى اإلرهاب 

رعايتها الكاملة.

ونش��رت مصادر بريطاني��ة تاريخ اإلرهابي عب��د الحكيم بلحاج أحد 

مجموعة ال�43 اإلرهابية، بين أشخاص ومنظمات تتولى تمويلهم الدولة 

الت��ي ترعى اإلره��اب، وأن بلحاج أحد من يعيش��ون فعليا في الدوحة 

عندما ال تكون لديه مهمة إرهابية.

 وقالت المصادر إن عبد الكريم بلحاج وهو ليبي الجنسية، بدأ رحلة 

اإلرهاب منذ وقت مبكر، حيث اتهم بالتخطيط وتنفيذ تفجيرات محطة 

القطارات الرئيس��ية في العاصمة اإلسبانية مدريد عام 2004، ومن بعد 

ذلك عاد إلى ليبيا، وأنش��أ بعد ذلك وبات القائد السياس��ي والعسكري 

لف��رع تنظيم القاعدة اإلرهابي في لبيبا، عبر مجموعة متطرفة تس��مى 

»المجموعة اإلس��المية الليبية المقاتلة«، ومض��ى التقرير، وصل بلحاج 

إل��ى مكانة عالي��ة في عالم اإلرهاب، حتى أن أيم��ن الظواهري الرجل 

الذي يدير تنظيم القاعدة اإلرهابي، أثنى على بلحاج وصار يناديه »أمير 

المجاهدي��ن« وهو اللق��ب الذي ظل بلحاج محتفظ��ا به حتى دخوله 

إلى الس��جن في أيام حك��م الراحل معمر القذافي، قب��ل الثورة الليبية 

التي أطلقت س��راحه من الس��جن كالمئات من أبناء ليبيا األحرار الذين 

كان يحتجزه��م نظام القذافي، لكن الس��لطات الليبي��ة لم تكن تعرف 

أنها أطلقت الدمار على نفس��ها، حيث تبنت الدولة التي ترعى اإلرهاب 

بلحاج، وأحضرته إلى الدوحة مع مجموعة من الليبيين، وبعض العناصر 

المتطرف��ة األخرى من بقاع مختلفة من العالم، ثم عاد إلى بالده، وهو 

يقود مجموعة إرهابية جديدة تس��مى ب�»لواء ثوار طرابلس«، والتي تم 

تدريبه��ا على يد ق��وات خاصة في قطر، وتم وضعها تحت قيادة بلحاج 

الذي يقاتل بها ضد أهله في الجزء الغربي من ليبيا.

مساندة
وساندت الصحافة البريطانية الصادرة أمس نظيرتها اإلسبانية، في الهجوم 

على تش��افي بل ومضت الصحاف��ة البريطانية خطوة اس��تباقية في األمر 

بعد أن نشرت معلومات عن رفيق بلحاج رمضان عبادي، وقالت المصادر 

البريطاني��ة، حتى ال يخرج علينا العب إنجليزي أو مدرب أو أي من كانت 

له عالقة بالرياضة اإلنجليزية بدعوى مساندة قطر على أنها دعوى إنسانية 

علي��ه أن يتذكر مدى اإلنس��انية التي يتمتع به��ا رمضان عبادي رفيق عبد 

الحكي��م بلحاج، وال��ذي تنقل معه في كل مكان من��ذ أن جمعت بينهما 

الدولة التي ترعى اإلرهاب في »لواء ثوار طرابلس«، ومضت المصادر كان 

معهما سلمان عبادي ابن رمضان عبادي، والذي تربى على يد أبيه وبلحاج، 

ورضع اإلرهاب منذ نشأته، وهو المتهم األول بتفجيرات »مانشستر آرينا« 

الشهر الماضي والتي أدت إلى اغتيال 22 شخصا.

هجوم
وكانت ديلي ميل البريطانية قد وجدت في القائمة اإلرهابية التي أعلنتها 

دول المقاطعة ضالتها.

فقد دعت الصحيفة البريطانية أول من أمس بقوة ووضوح إلى ضرورة 

سحب مونديال 2022 من الدولة التي ترعى اإلرهاب.

وقال��ت الصحيف��ة ال يعق��ل أن دوالً مثل اإلم��ارات والمملكة العربية 

الس��عودية والمملكة البحرينية ومصر، تجمع على تس��مية 43 مؤسس��ة 

وشخصاً وجمعية، على أنها إرهابية، وال تكون كذلك، فطبيعي أن ال تتفق 

دول بهذه المكانة على موضع في قمة الخطورة بتوجيه اتهامات إرهابية، 

إال إذا كانت تملك من األدلة ما يؤكد ذلك، ومضت الصحيفة بالطبع دول 

المقاطعة على حق وهي متأكدة من قائمة اإلرهاب، ولكن الذي ال يعرف 

ما يجري وال يريد أن يعترف بالحقيقة هو االتحاد الدولي لكرة القدم.

وواصلت ديلي ميل مت��ى يدرك االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أنه 

يقود اللعبة الشعبية األولى نحو الهالك، فبعد الخطأ التاريخي بمنح تنظيم 

المونديال إلى الدولة التي ترعى اإلرهاب، وعدم رغبة »فيفا« في س��حب 

التنظي��م منه��ا على الرغم من ملف الفس��اد، ومح��اوالت من قبل بعض 

المسؤولين السابقين والحاليين في »فيفا« على التستر على ملف الفساد، 

فإن الملف األخير ال يمكن السكوت عليه، إنه ملف اإلرهاب.

دعوة
ودعت الصحيفة البريطانية العريقة االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« إلى 

احترام العالم الرياضي، واإلنس��انية، واإلعالن عن تصحيح الخطأ التاريخي 

وإبعاد المونديال عن قطر، راعية اإلرهاب.

وواصل��ت من الس��هل على »فيفا« القول إن ه��ذا الموضع غير مرتبط 

بكرة القدم وأنه صراع سياسي، ولكن على »فيفا« أن يتذكر أن المنتخبات 

الت��ي تش��ارك ف��ي المونديال تمث��ل في األص��ل الدولة الت��ي يأتي منها 

المنتخ��ب، والتي ل��ن تنظر إلى األمور كما يفعل بعض قادة »فيفا« الذين 

يخشون من ردة فعل الدولة التي ترعى اإلرهاب، والذين يتقاضى بعضهم 

رواتب من ملف الفساد.  فالدولة ستضع في اعتبارها أوال وقبل كل شيء 

س��المة مواطنيها الالعبين والمش��جعين، وحتما لن ترمى بهم في أحضان 

دول��ة ثبت رعايتها لإلره��اب. ومضت الصحيفة: عل��ى »فيفا« أن يمتلك 

الشجاعة ويعلن مبكرا عن نقل هذه البطولة، إذا أراد لها أن تقام بالفعل، 

واس��تمرت الصحيفة، على قادة االتحاد الدولي لكرة القدم أن يمضوا في 

الطري��ق الصحي��ح، وال يج��ب أن توقفهم أية مطالب��ات متوقعة من قبل 

الدول��ة الت��ي ترعى اإلرهاب، فال يوجد محكمة ف��ي أي مكان في العالم 

يمكن أن تصدر أمرا لصالح إرهابي، بل إن قطر س��تجد حرجا ش��ديدا في 

مقاض��اة فيف��ا إذا قرر أن ينقل مونديال 2022 إل��ى دولة أخرى، فما هي 

المبررات التي ستسوقها ضد »فيفا« من أجل طلب التعويض، عندما يتخذ 

االتح��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« قرارا بنقل البطولة ألنه يخش��ى عليها 

من اإلرهاب.

العب برشلونة يدافع عن 
قطر حاضنة التطرف

األموال باتت أهم من أرواح 
الشعب اإلسباني

قطر  تؤوي بلحاج مخطط 
تفجيرات مدريد

 2000
  ضحية في قلب العاصمة 

اإلسبانية

»مانشستر أرينا« أحدث 
ضحايا الدولة راعية 

اإلرهاب
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قطر ومسلسل اإلرهاب 
جرعات درامية تقطر دمًا وتعصبًا وخبثًا

■ دبي-غسان خروب وريما عبدالفتاح 
ودارين شبير

شدد فنانون ومخرجون وباحثون قانونيون، 

على ضرورة التصدي لمنظومة العمل الدرامي 

واإلعالم��ي القطرية، الخبيث��ة، التي ال تدخر 

معه��ا قطر أياً م��ن اإلمكان��ات والجهود في 

والتأثيرات اإلعالمية  التقنيات  سبيل توظيف 

والدرامي��ة الحديثة، غاية غس��ل عقول أفراد 

الجمهور والسيطرة على أفكارهم وتوجيههم 

وقيادتهم نحو تبني األفكار الهدامة الموسومة 

باإلره��اب والدج��ل والتزييف، وص��والً إلى 

ترويج القتل وتقويض أمن وس��الم المنطقة، 

وهو ما يحقق أهدافها ومشروعها الذي ترهن 

وجودها به. وأكد المش��اركون في االستطالع 

أن الحاجة ماس��ة ل��ردع ومواجه��ة البرامج 

الدرامية القطري��ة الهدامة، عبر برامج متقنة 

تفضح جرعتها السامة وخطورتها، ذلك خاصة 

وأن قط��ر ال تأل��و جهداً في س��بيل أن تكون 

الم��ادة التي تقدمها، والتي هي أصاًل مفعمة 

بالس��موم وتغرس القتل والحق��د والتعصب 

والعنصري��ة ف��ي نف��وس وعق��ول المتلقين 

من أف��راد الجمه��ور، مزودة بجرع��ة عناصر 

تأثيرية درامية عديدة، تخاطب معها، بدهاء، 

غري��زة المتلقين لتحوير فكره��م نحو القتل 

والتطرف. وهناك دالئ��ل ووقائع كثيرة، بينة 

تثب��ت ذلك، كما بينوا، ولي��س أقلها برامجها 

الخاصة باستضافة زعماء الجماعات اإلرهابية 

في حوارات متقنة التأثير تستخدم فيها مواد 

تأثيري��ة كثيرة، عالوة عل��ى األفالم الوثائقية 

ذات األبع��اد واألغراض الخبيث��ة التي تخدم 

مصالح قطر. كما بين هؤالء أن قطر أوجدت 

م��ع ه��ذا النهج قاع��دة جمه��ور عريض من 

المتشددين الذين ال يبالون بأي قيم إنسانية، 

والذين غس��لت الماكينة اإلعالمية والتأثيرية 

النفس��ية القطري��ة أدمغته��م  فحولتهم إلى 

تابعي��ن يأتمرون فينف��ذون وينضوون تحت 

لواء مجموعة إرهابية إعالمية قطرية جاهرة 

لتحركهم ضد أي كان ولحظة تريد. 

 ق��ال إبراهيم خادم، نائب مديرة مهرجان 

طي��ران اإلم��ارات ل��آداب، ومدي��ر تطوي��ر 

األعمال في مؤسس��ة اإلمارات لآداب: بداية 

ال ب��د أن نؤك��د أننا ندعم خيارات وسياس��ة 

دولتنا وموقفها تجاه سياسة قطر التي تمادت 

كثي��راً ووص��ل بها األم��ر إلى ح��د التزييف 

واالفتراء وش��راء ضمائر كثير من اإلعالميين، 

فضاًل عن التضليل ونسب تصريحات صحفية 

لمواطني��ن إماراتيي��ن ج��رى تكذيبه��ا 

بقوة على العلن..وال ش��ك أن قطر 

التأثير  توظ��ف جمي��ع أش��كال 

وتحقيق  توجهها  لتعزيز  الفكري 

أهدافها ومن بين ذلك، الدراما 

ووس��ائلها التأثيرية، إذ تجيش 

الغرائ��ز  وتحاك��ي  الجمه��ور 

على  وتحرض  التشدد  فتعمم 

اإلرهاب والقتل والعنف.

تم��ر  خ��ادم:  وتاب��ع 

الخلي��ج  ودول  اإلم��ارات 

وأنه��ا  س��يما  ال  صعب��ة،  بمرحل��ة 

ق��ررت مقاطع��ة قطر بعد أن حاول��ت كثيراً 

ثنيه��ا عن دعم اإلرهاب والتطرف، إال أنها لم 

تنجح في ذلك، بس��بب إصرار قط��ر الخيانة 

والغدر، ولمواجهة هذه المرحلة، فإنه يجب 

اتباع عدة أمور أهمها التماس��ك والثبات في 

دعم سياس��ة القيادة الرش��يدة ف��ي مواقفها 

مع دول الجوار وال��دول الخارجية. كذلك، ال 

ب��د من التركيز على س��رد الحقائق وكش��ف 

المس��تور ووض��ع جرائم الحكوم��ة القطرية 

تحت الش��مس، ليراه��ا الجميع..عب��ر كافة 

الس��بل، خاصة األعم��ال الدرامية واإلعالمية 

المتقنة في حبكتها وإخراجها لتقنع الجمهور 

وتبي��ن له الزيف من الحقائق كاش��فة تزوير 

قطر وتحريضها المفضي إلى الخراب والقتل.

وأش��اد خادم بجهود اإلع��الم المحلي في 

تبي��ان الحقائ��ق، وقال: تركز وس��ائل اإلعالم 

المحلي��ة على التوعية بش��كل كبي��ر، وذلك 

عبر التحليل ودحض الش��ائعات، كما أبدعت 

الرأي  النخب اإلعالمية والمفكرون وأصحاب 

بالتصدي للهجمات اإلعالمية المعادية للفكر 

المعت��دل والحقيق��ة، ولك��ن يج��ب عليهم 

جميع��اً توخي الحذر أكثر، خاصة وأن اإلعالم 

القط��ري لن يكف ع��ن محاولة جرهم لمائه 

العكر، لتشويه صورتهم واإلساءة للدولة. 

 أفعال حقيقية 
 شدد الفنان والمنتج الدرامي سلطان النيادي 

عل��ى أن للدراما دوراً مهم��اً جداً في محاربة 

األعمال الخبيثة. وقال: الكالب تنبح والقافلة 

تس��ير، ونحن ل��م نلجأ للط��رق الملتوية في 

الرد على توظيف الدراما وتقنياتها ووسائطها 

التأثيري��ة لترويج التش��دد والحقد والتعصب 

واالفت��راء عل��ى اإلمارات وأهله��ا، بل قدمنا 

ونقدم أعماالً ذات قيمة عالية وأفعاالً حقيقية 

تدل على وحدتنا وتماسكنا والتزامنا الحقيقي 

بتوجيهات حكومتنا وبالقيم اإلنسانية، ودائماً 

نبرهن للعالم أننا على قلب رجل واحد.

التلفزيونات تقديم  النيادي عل��ى  واقترح 

برام��ج ثقافية وفكرية تع��ري زيف المدعين 

والذين يزورون ويؤججون التعصب والحقد..

وكذا تناقش سماحة مجتمع اإلمارات ودماثة 

أهلها وعراقة دولتنا ومنعتها. ولتس��لط هذه 

البرام��ج الضوء عل��ى حاضر دولتن��ا المليء 

بالعط��اء والبعيد عن أي��ة توجهات متعصبة 

وداعمة للفكر المتش��دد. ولفت النيادي إلى 

أن أي��ادي اإلم��ارات البيض��اء وصلت لجميع 

أنحاء العالم. 

 وبين النيادي أن وس��ائل النش��ر الثقافي 

وتوجي��ه طبيع��ة المضم��ون الثقاف��ي ف��ي 

المجتم��ع، لم تع��د مقتصرة عل��ى الصحف 

والتلفزيون��ات واإلذاعات، بل أصبحت تتوافر 

عبر وس��ائل متعددة، وق��ال: من خالل هذه 

الوسائل المتعددة يجب أن يكون لنا كفنانين 

وأف��راد عاديي��ن دور كبير جدا الس��تثمارها 

بأفضل ص��ورة والتعامل معه��ا بحذر، ولكن 

بع��ض األش��خاص لعب��وا لعبة خبيث��ة تقوم 

على س��رقة ص��ور بعض اإلماراتيين ونس��ب 

تصريحات مسيئة بأس��مائهم لم يتلفظوا بها 

ولم ينش��روها، وهذه سياسة الضعيف الذي 

فق��د كل ش��يء ليح��اول أن يبث س��مومه، 

ذاك عب��ر محاوالت فاش��لة أراد م��ن خاللها 

إظهار بعض اإلماراتيين على أنهم في الطريق 

الخاطئ، ولكن هذا اإلعالم الموتور لم يدرك 

فعاًل  أن اللعبة مكش��وفة للجميع وال تنطلي 

علينا في بلد المحبة : اإلمارات، وأن اإلمارات 

على قلب وكلمة رجل واحد، قيادة وحكومة 

وشعباً.

  مصلحة الوطن
ق��ال الباحث والمحامي إبراهيم الحوس��ني، 

نائب رئيس ش��بكة الشارقة لحماية الطفولة: 

مصلحة الدولة هي المصلحة الُعظمى، ونحن 

نحب الش��عب القطري ونقدره ومتمس��كون 

بعالقاتن��ا مع��ه، ولك��ن يجب تجمي��د كافة 

العالقات وأشكال التعامل بين اإلمارات وقطر 

لحين يتراجع النظام القطري عن موقفه، ومن 

بين ذلك مقاطعة أعمالها الدرامية ومحطاتها 

التلفزيوني��ة واإلذاعية..الت��ي تب��ث جرعات 

برام��ج مليئ��ة بالس��موم والزي��ف والترويج 

للعن��ف واإلرهاب. وأقول ل��كل المتخاذلين 

والمترددي��ن ف��ي الدفاع عن اإلم��ارات، إن 

الحي��اد ف��ي ظل هذه الظ��روف يتعارض مع 

مصلحة وطننا وأمنه، فاإلمارات لم تتخذ هذا 

الموقف إال بعد أن أغلقت الحكومة القطرية 

أبواب الصلح والتصحيح واإلصالح في وجهها، 

ولم تبق لها خياراً آخر.

وأردف الحوس��ني: يج��ب تكثيف الجهود 

المض��ادة لجهود الحكوم��ة القطرية وخاصة 

ف��ي حق��ل اإلعالم، فال ب��د لنا م��ن تصميم 

برامج ومبادرات إعالمية متنوعة تكون بمثابة 

جبه��ات وطنية ُمنس��قة ومبنية على أس��س 

علمية ودرامية عالية الجودة وعميقة التأثير، 

وتستضيف أهل الخبرة واالختصاص والمعرفة 

ممن يجيدون طرح األفكار وتوصيلها بأسلوب 

معتدل صحيح ومقنع ويحترم عقل المشاهد.

واقترح الحوس��ني تصمي��م برامج حوارية 

وطني��ة تكش��ف وتدح��ض زي��ف دولة قطر 

وممارس��اتها اإلعالمي��ة التعبوي��ة التي تروج 

اإلرهاب والقتل. وقال: يجدر أن نواجه اإلعالم 

القطري والدراما القطرية باألسلحة والوسائل 

الفاعلة الرادعة. وأش��ير هنا إل��ى أنه تعتمد 

قناة«الجزيرة»والقن��وات القطري��ة األخ��رى 

عل��ى أس��لوب خبي��ث الس��تمالة الجماهير 

والتأثي��ر عل��ى مواقفهم وكس��ب تعاطفهم، 

حي��ث تس��تضيف أصحاب الفك��ر المتطرف 

وتواجهه��م بآخرين معتدلين ال يس��تطيعون 

إيصال أفكارهم بشكل صحيح ومقنع ويكون 

حضورهم ضعيفاً وباهتاً، فيظن الُمشاهد أن 

المتطرف على حق، وليس هذا وحس��ب، بل 

المعتدلين  الضيوف  تتفنن«الجزيرة»باستفزاز 

وتش��جعهم على التطاول واستعمال األلفاظ 

النابي��ة ليس��قطوا كلي��اً م��ن أعي��ن الناس، 

ويفقدوا بريقهم واحترام الجمهور لهم.

كش��ف  إن  حديث��ه:  الحوس��ني  وأنه��ى 

جرائ��م النظ��ام القط��ري على الم��أ محلياً 

وعربي��اً وعالمياً، خاصة عبر البرامج اإلعالمية 

والدرامي��ة المعمق��ة والدقيق��ة المحكم��ة، 

سيس��اعد ف��ي وق��ف كل ذرة تعاطف معه 

قد يكنه��ا البعض في أنفس��هم لقطر، وعلى 

المش��اهير أن يس��اندوا الدولة ف��ي محنتها، 

عبر منابرهم على مواقع التواصل أو قنواتهم 

على«يوتيوب(.

مسؤولية
 ووضح الفنان سعيد سالم أن اإلمارات نجحت 

في كش��ف خبايا ودهاليز اإلخوان المسلمين 

بالصوت والصورة، والكشف عن منبع الفتنة، 

والجهة الممولة لها مادياً ولوجيس��تياً، وهذا 

أكب��ر دليل على ق��وة أمن اإلمارات، مش��يرا 

إلى أن هذا هو فعلياً ما عززته وسندته دراما 

اإلم��ارات أيضا والبرامج الفكري��ة لدينا التي 

عرت زيف داعمي اإلرهاب ومؤججي الحقد 

والعنف. ولفت سالم إلى أن دور الفنان يشبه 

دور أولي��اء األم��ور في توعي��ة أبنائهم. وقال 

س��الم: التلفزيون دخل كل بيت، ومن خالل 

األعم��ال الدرامية التي تتصدى لإلرهاب ومن 

يمولونه ويتبنون األعمال اإلعالمية والدرامية 

الموجه��ة والمفرخة له، تتح��ول الدراما إلى 

مص��دات ألي خبيث ق��ادم. وتاب��ع: للفنان 

دور مجتمعي كبير، وهذا الدور يتجس��د من 

خالل حض��وره المؤثر عبر األعم��ال الدرامية 

وعل��ى مواقع التواصل وعبر وس��ائل اإلعالم 

المختلفة، بشكل يعزز أهمية وطننا اإلمارات 

ويرد على كافة المتجنين عليه. 

 وقال سالم: يجب أن يثبت الفنان حضوره 

وأن يك��ون موجودا وبق��وة في خدمة بلده، 

والش��عب اإلمارات��ي واٍع ومتيق��ظ لكل فكٍر 

هدام وظالمي، ونحن لس��نا بحاجة لتعريف 

العال��م من تكون اإلم��ارات، فالجميع يعرف 

أننا ش��عب مس��الم، ولكن دولتنا خط أحمر، 

ول��ن نقب��ل المس��اس به��ا بأي ش��كل من 

األش��كال، وس��نتصدى للدفاع عنها بصدورنا 

وعقولن��ا قب��ل أس��لحتنا. وق��ال: أقترح على 

محط��ات التلفزيونات المحلي��ة إنتاج أعمال 

تالحمي��ة، ف��إذا عملن��ا على تقوية النس��يج 

الوطني م��ن الداخل، لن نكترث ألي ضربات 

تأتينا من الخارج، وأتمنى أن يجتمع العاملون 

ف��ي أقس��ام الدراما ف��ي التلفزيون��ات، في 

جلس��ة عصف ذهني للخروج بأفضل األفكار 

التنويري��ة لتقدي��م أعمال ممي��زة تواجه كل 

األفكار الهدامة وت��ردع المعتدين علينا بكل 

األشكال.  

رسائل 
  قال��ت المخرجة اإلماراتية نهلة الفهد: علينا 

الضاللية  التيارات  الدراما لمواجهة  اس��تغالل 

واإلره��اب، وغاي��ة أن نح��ارب ونواج��ه بها 

الجهات نفس��ها التي توظفها لتدعم اإلرهاب 

والتعص��ب. وأش��ارت إلى ض��رورة أن يعمل 

الفنانون اإلماراتيون بشكل عام، وعبر توظيف 

الدرام��ا وعناصره��ا التأثيرية، عل��ى الرد من 

خ��الل أعمالهم على اإلرهاب بكافة أش��كاله 

وتياراته وداعميه، وعكس قيمة ومكانة دولة 

اإلم��ارات والرد عل��ى كاف��ة المعتدين على 

أهميتها ورفعتها، وذلك عبر ش��تى الوس��ائل، 

وخاص��ة األعمال الدرامية. واس��تطردت نهلة 

الفهد: أعتقد أنه يجب علينا االهتمام بفضح 

الدرام��ا المش��جعة على الحق��د والكره عبر 

تقدي��م دراما نوعية قادرة عل��ى التصدي لها 

وكش��ف مضامينه��ا، ويجب علين��ا في هذا 

التوجه التركيز على االبتعاد عن مس��ألة الكم 

في حال سيكون ذلك على حساب النوعية. 

وأضافت نهلة الفهد: اعتبر ذلك بمثابة خطوة 

جريئة، ب��أن تناقش الدرام��ا الواقع وتتطرق 

لإلره��اب.. وأظن أن الدرام��ا يجب أن تكون 

حاملة لرسالة هادفة، وأن تقدم وعياً للجمهور 

بش��كل عام، خاص��ة وأن هناك ش��ريحة من 

األعمار الصغيرة الت��ي تتابع الدراما. وبالتالي 

علينا اس��تغالل ذلك لبث رسائل التوعية في 

ثناي��ا األعمال الدرامية». وختم��ت: علينا أن 

نكون حريصين جدا في انتقاء الرس��ائل التي 

نضمنه��ا في النص��وص الدرامي��ة، وان تقدم 

بشكل جيد للجمهور، خاصة مع وجود قنوات 

إخباري��ة موجهة ومسيس��ة محس��وبة على 

جهات أو فئات معينة.

حذر
 أش��ار الناقد الفني حم��د الريامي إلى أن 

ب��ث الس��موم واإلرهاب عب��ر الدراما نهج 

مرفوض، يجب أن نح��ذر منه ونأخذه في 

عي��ن االعتبار..مبين��اً أن الجمهور اإلماراتي 

واٍع ل��كل الط��رق الخبيث��ة التي يس��عى 

البعض م��ن خاللها لبث س��مومه وأفكاره 

الظالمي��ة، وقال: دولة اإلم��ارات ال تتوانى 

ع��ن دورها ف��ي تقديم التوجي��ه والنصح 

وتوعية الجمهور عن طريق وسائل التواصل 

االجتماعي ووسائل اإلعالم المختلفة، سواء 

كان��ت على هيئة أخب��ار تحذيرية أو أخبار 

إعالمي��ة أو برامج درامية وتوثيقية منوعة، 

إذ تفت��ح من خاللها العيون على مس��اعي 

اآلخري��ن لب��ث األفكار الهدام��ة عبر طرق 

مختلفة. وق��ال الريامي: الدرام��ا ال تغلبها 

إال الدراما، فلو كان��ت هناك دراما موجهة 

به��دف ب��ث الس��موم واألف��كار الهدامة، 

يجب أن تقابلها درام��ا أخرى هادفة وغير 

مباش��رة لتصحح األفكار المغلوطة، وتنشر 

الفك��ر النير، كما أن المتلق��ي -اليوم- واٍع 

ويس��تطيع أن يفن��د أي العملين هو الذي 

يرتقي به وبفكره وبمجتمعه.

وأك��د الريام��ي أنه عل��ى الفن��ان والناقد 

دور كبير ف��ي توعية الجمه��ور، وقال: كنقاد 

وفنانين ومختصين، دورنا أن نناقش األعمال 

المعروضة بش��كل تفصيلي، فإذا كانت سيئة 

علينا أن نبرز س��لبياتها ومكامن ضعفها، كما 

أن الفك��رة ه��ي األه��م دائماً، ف��إذا كانت 

س��لبية ل��ن تنقذه��ا التفاصي��ل األخرى من 

مونتاج وتصوي��ر وزخارف درامية مهما كانت 

جودتها، وفي أي عمل درامي، دائماً ما تكون 

الفكرة هي األس��اس، ودوري كناقد أن أكون 

صريح��اً في مواجهة كل عمل يخرج عن إطار 

التنوير الفكري الراق��ي والهادف، الذي يبني 

المجتمعات ويرتقي باإلنس��ان وباألوطان وال 

أن ينش��ر فكر التعص��ب واإلرهاب كما يفعل 

البعض، ولو ش��اهدُت عماًل يخ��رج عن هذا 

اإلط��ار، فلن أتوانى ع��ن دوري التنويري في 

كش��فه، كما أنه من المرفوض في الدراما أن 

يفرض صاح��ب العمل فك��ره ورأيه، وأغلب 

األعمال الس��امة تكون أفكارها مباشرة، وهو 

ما يجب االلتفات إليه.

أوضــح المحامــي إبراهيم الحوســني، أنه يجــب على كافة وســائل اإلعالم تبني 

وتصميم برامج مقنعة وهادفة ومعتدلة وموجهة. واســتطرد: علينا، وضمن برامج 

حواريــة جــادة وتواكب أحدث ما توصلــت إليه التكنولوجيــا وصناعة التلفزيون 

واإلعــالم الحديث، نشــر فضائح الحكومــة القطرية والجرائم التــي اقترفتها في 

حق اإلنســانية والبشــرية.. وعدم التكتم عليها، عالوة على اتباع سياســة كشــف 

برامج 

■  إبراهيم الحوسني

■  سعيد سالم■  إبراهيم خادم

■  نهلة الفهد

■  سلطان النيادي

■ حمد الريامي

األوراق أواًل بــأول، وإبــراز األدلــة والبراهيــن للجمهور، بهدف 

إقناعه ونســف الشائعات والزيف والتضليل والمكر الذي تحيكه 

الحكومة القطرية حول اإلمارات ودول الخليج العربي.
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