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حراك بريطانيا تجاه اليمن :البحث عن دور يوقف «التآكل»
لقمان عبد الله

ــنطن
الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي م ــن أن «ال ـنــدامــة
ّ
ستحل بالجميع إذا انـهــار االتفاق
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــووي» ،وتـ ــأك ـ ـيـ ــده ف ـ ــي ال ــوق ــت
نفسه «أنـنــا مستعدون ألي ظــروف
تتعارض مع وجهة نظرنا» .سبقت
ذل ــك تـصــريـحــات مـمــاثـلــة أدل ــى بها
أمني املجلس األعلى لألمن القومي،
ع ـل ــي ش ـم ـخ ــان ــي ،أث ـ ـنـ ــاء اج ـت ـمــاعــه
ب ـل ــودري ــان ،ح ـيــث رأى أن «م ـب ــادرة
أوروب ــا فــي تقديم تـنــازالت ألميركا
مــن أج ــل ب ـقــاء األخ ـي ــرة فــي االت ـفــاق
ال ـنــووي سـيــاســة خــاطـئــة ،وبمثابة
تــأثــر واس ـت ـســام أم ــام لـعـبــة تــرامــب
ال ـن ـف ـس ـيــة» .وشـ ــدد ش ـم ـخــانــي على
ضـ ــرورة «إس ـ ــراع الـ ــدول األوروب ـي ــة
فـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ تـ ـعـ ـه ــداتـ ـه ــا ب ـم ــوج ــب
االتفاق» ،داعيًا فرنسا إلى «اإلسراع
ف ــي تــذل ـيــل ال ـع ـق ـبــات املـتـبـقـيــة أم ــام
عـمـلـيــة ال ـت ـب ــادل املـ ـص ــرف ــي» .دع ــوة
قابلها لودريان بالقول إنه «سيتم
اإلعالن قريبًا عن سبل جديدة بغية
إيجاد انفراجة جدية في العالقات
امل ـصــرف ـيــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن» ،م ــن دون
إي ـض ــاح طـبـيـعــة ه ــذه ال ـس ـبــل ،الـتــي
ووجهت سابقاتها بسوط أميركي
أرهــب املـصــارف األوروب ـيــة الكبرى.
وب ـشــأن الـبــرنــامــج الـبــالـيـسـتــي لفت
امل ـس ــؤول اإلي ــران ــي إل ــى أن «ال ـق ــدرة
الدفاعية اإليرانية ال تهدد أي بلد،
وتـ ـع ــزي ــزه ــا مـ ــن دون الـ ـت ــأث ــر ب ــأي
ش ــيء ه ــو م ــن الـعـنــاصــر األســاسـيــة
لحاجات البالد األمنية».
وفـ ــي االت ـ ـجـ ــاه ن ـف ـس ــه ،أكـ ــد امل ـت ـحــدث
ب ــاس ــم ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة اإلي ــرانـ ـي ــة،
العميد مسعود جــزائــري ،تزامنًا مع
زيارة لودريان ،أنه «ال يحق لألجانب
ال ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـ ـقـ ــدرات ال ـص ــاروخ ـي ــة
اإلي ــران ـي ــة» ،مضيفًا أن «ت ـعــزيــز هــذه
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات س ـي ـس ـت ـم ــر دون تـ ــوقـ ــف».
موقف وازاه تصريح الفت للمتحدث
باسم منظمة الطاقة اإليرانية ،بهروز
ك ـم ــال ــون ــدي ،ج ــزم ف ـيــه أن «إيـ ـ ــران لن
ت ـت ــراج ــع ق ـيــد أن ـم ـلــة ع ــن بــرنــامـجـهــا
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ ـ ـ ــي» ،م ـ ـه ـ ــددًا بـ ــأنـ ــه «إذا
انسحبت أميركا من االتفاق ...فبوسع
إيران استئناف تخصيب اليورانيوم
بنسبة  %20خالل أقل من  48ساعة»،
مــوضـحــا أن «أج ـه ــزة ال ـطــرد املــركــزي
التي تمتلكها إيران حاليًا تعمل أسرع
بـ 24ضعفًا من األجهزة السابقة».
كلها مــواقــف وتصريحات تشي بأن
إيـ ـ ــران اس ـت ـع ــدت ملـ ـح ــاوالت الـضـغــط
األوروب ـ ـيـ ــة عـلـيـهــا بـتـشـيـيــد «حــائــط
ّ
صد» متماسك ،ال يستثني أي ذريعة
يـمـكــن أن يـتـعـلــل ب ـهــا ح ـل ـفــاء اإلدارة
األميركية ،بما في ذلك موقف طهران
مــن األزم ــة اليمنية ،الـتــي نـ ّـبــه ظريف
إل ــى أن ـهــم (األوروبـ ـ ـي ـ ــن) «إذا أرادوا
استغاللها كوسيلة إلرض ــاء أميركا
فبإمكانهم استخدام طريقتهم ،ولكن
إي ـ ــران ل ــن تــدخــل ف ــي ه ـكــذا أالع ـي ــب».
وع ـل ـي ــه ،وب ــال ـن ـظ ــر إلـ ــى م ــا آلـ ــت إل ـيــه
زيـ ـ ــارة لـ ــودريـ ــان ،ي ـف ـتــرض أن تـكــون
ال ــرس ــال ــة اإلي ــران ـي ــة ق ــد بـلـغــت أروقـ ــة
االتحاد األوروبي ،لتضع دوله ومعها
بريطانيا أمــام خـيــاريــن :إمــا ممانعة
الضغوط األميركية والبحث عن سبل
بديلة إلنفاذ االتفاق ،وإما االستمرار
فــي مـجــاراتـهــا مــع مــا يعنيه ذل ــك من
بقاء «الحظر» على االستثمارات التي
كان تلك الدول تتطلع إلى إطالقها في
إيران.
(األخبار)

بالتوازي مع اإلعالن عن تعيني مبعوث
أممي جديد إلى اليمن ،هو البريطاني
م ــارت ــن غ ــري ـف ـي ــث ،الـ ـ ــذي بـ ــدأ م ـمــارســة
عمله مطلع شهر آذار /مــارس الحالي،
ُس ـ ّـج ـل ــت ح ــرك ــة ن ـش ـطــة لـلــدبـلــومــاسـيــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،أوح ـ ــت بــأن
لندن تجري مفاوضات وراء الكواليس
ب ــن األط ـ ــراف امل ـت ـنــازعــن .حـ ـ ٌ
ـراك يــؤكــد
ً
ّ
مطلعون حصوله فعال ،عبر اتصاالت
أج ــرت ـه ــا بــري ـطــان ـيــا بـ ـه ــؤالء األطـ ـ ــراف،
مستفيدة من العاصمة العمانية مسقط
كمنصة إليصال رسائلها ،الهادفة إلى
اإلم ـس ــاك بـخـيــوط الـلـعـبــة الـتـفــاوضـيــة.
لـكــن مـحــاوالتـهــا الــرام ـيــة إل ــى ممارسة
تأثير أكبر فــي منطقة الخليج لــم تـ ّ
ـؤد
إلى منحها تفويضًا من القوى الفاعلة
واملؤثرة ،سـ ً
ـواء في صنعاء أو الرياض
أو واشنطن.
ال تمتلك لندن الدافع األخالقي واملعنوي
الـ ـ ـ ــذي ي ــؤه ـل ـه ــا ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
والـبـحــث عــن مـخــارج سياسية ترضي
األط ـ ــراف ك ــاف ــة ،إذ إن املـمـلـكــة املـتـحــدة
هي إحدى الدول املشاركة والفاعلة في
الحرب على اليمن ،ليس فقط من خالل
ت ــزوي ــد ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي بــاألسـلـحــة
والذخائر التي زاد معدل توريدها ّ
عما
كان عليه قبيل الحرب بنسبة ( %41بلغ
ميزان الصفقات التسليحية في األعوام
ال ـثــاثــة املــاض ـيــة أك ـث ــر م ــن  6م ـل ـيــارات
جنيه استرليني) ،بل من خالل مشاركة
خ ـ ـبـ ــراء وف ـن ـي ــن مـ ــن شـ ــركـ ــات خــاصــة
مرخصة مــن الحكومة البريطانية ّفي
عـمـلـيــات «ال ـت ـح ــال ــف» ،وك ــذل ــك الـتـبــنــي
الكامل للموقف السعودي في املحافل
الدولية.
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فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ال ي ـ ـبـ ــدو أن واشـ ـنـ ـط ــن،
صــاحـبــة الـكـلـمــة الـفـصــل فــي ال ـع ــدوان،
قد وصلت إلى اقتناع بتوافر موجبات
وق ــف ال ـح ــرب ،وال ـت ــي تـعـنــي بــالــدرجــة
األولــى تحقق األهــداف التي من أجلها
خيضت هــذه الـحــرب .في هــذا السياق،
ّ
ي ــؤك ــد م ــط ـل ـع ــون ع ـل ــى س ـي ــر الـ ـح ــراك
الـ ـسـ ـي ــاس ــي أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ال
تــولــي الـعـمــل عـلــى الـحــل الـسـيــاســي أي
اهتمام ،وهي تغلق نوافذ الحوار التي
يمكن أن تــؤدي إلى تفاهمات مشتركة
ب ــن األط ـ ــراف الـيـمـنـيــن أو ب ــن اليمن
وال ـس ـع ــودي ــة .وي ـض ـيــف ه ـ ــؤالء أن كل
مــا يعني اإلدارة األمـيــركـيــة فــي اليمن
راهنًا خطوطها الحمراء على املستوى
االس ـتــرات ـي ـجــي ،وال ـع ـم ــود ال ـف ـقــري في
ن ـه ـج ـهــا املـ ـحـ ــدد ل ـخ ـط ــوات ـه ــا امل ـق ـب ـلــة،
واملـتـمـثــل فــي وق ــف إط ــاق الـصــواريــخ

الـبــالـيـسـتـيــة عـلــى ال ــري ــاض (م ــع العلم
بأن صاروخني فقط استهدفا الرياض
إلــى اآلن) ،وضـمــان سالمة بــاب املندب
والبحر األحمر وأمنهما .وعلى هامش
ما تقدم ،تسعى الواليات املتحدة دائمًا
إلى تحقيق هدف جانبي ،هو التملص
مــن تبعات الــوضــع اإلنـســانــي الكارثي
الناجم عــن الـحــرب والـحـصــار ،وإزاحــة
تبعاته عنها وعن حليفتها السعودية،
وتحميل صـنـعــاء مسؤوليته بــدعــوى
ّ
املتسبب في ما آلــت إليه األمــور هو
أن
«االنقالب».
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور ال ـب ــري ـط ــان ــي،
فاملالحظ أن دبلوماسية اململكة املتحدة
تــرســل إشـ ــارات إيـجــابـيــة إل ــى صـنـعــاء،
إلفهامها أنها غير راضية
في محاولة
ُ
عــن الـعــروض التي قـ ّـدمــت إلــى «أنصار
ال ـل ــه» ف ــي ال ـس ــاب ــق ،وال ـت ــي حــالــت دون

ن ـجــاح امل ـف ــاوض ــات ،وأن ل ـنــدن تعترف
بالحركة كـمـكـ ّـو ّن مــن مـكـ ّـونــات الشعب
اليمني ،مستحق للعب دور في البالد
ب ـم ــا ي ـت ـنــاســب م ــع ح ـج ـمــه الـتـمـثـيـلــي.
غـيــر أن الـبــريـطــانـيــن ،فــي الــوقــت الــذي
كــانــوا فيه يبعثون برسائل ت ـ ّ
ـودد إلى
صنعاء ،كان مندوبهم في األمم املتحدة
ّ
متشدد ومنحاز إلى
يرفع مشروع قرار
مجلس األم ــن يــديــن إي ــران لـ«انتهاكها
حظر توريد األسلحة إلى اليمن» .وفيما
األسبوع املاضي
أسقط «فيتو» روسي
ّ
مشروع القرار البريطاني ،تبنت لندن
م ــوق ــف واشـ ـنـ ـط ــن مـ ــن امل ـ ــوض ـ ــوع ،مــن
خ ــال تـشــديــد امل ـنــدوب الـبــريـطــانــي في
األم ــم املـتـحــدة ،ماثيو راي ـكــروفــت ،على
عـ ــدم ت ـجــاهــل ب ـ ــاده خ ـطــر ال ـص ــواري ــخ
ُ
البالستية الـتــي تطلق مــن اليمن على
السعودية.
ت ــدرك صـنـعــاء أن ــه ال انـفـكــاك بــن لندن
ّ
وك ـ ــل م ــن ال ــري ــاض وأب ـ ــو ظ ـبــي بـقـيــادة
واش ـن ـط ــن ،وأن ت ـلــك ال ـع ــواص ــم األربـ ــع
ت ـقــود بـشـكــل مـشـتــرك الــدفــة السياسية
وال ـع ـس ـكــريــة ف ــي م ــا يـسـمــى «الــربــاع ـيــة
اليمنية» التي تجتمع شهريًا لتحديد
السياسات املتعلقة بالحرب على اليمن،
وأن م ـح ــرك بــري ـطــان ـيــا األسـ ــاسـ ــي هــو
شعورها بتآكل دورها في عهد دونالد
تــرامــب ،الــذي تتفرد إدارت ــه بكل امللفات
الخارجية من دون األخذ بعني االعتبار
وجـهــة نظر الـحـلـفــاء ،بما فيهم اململكة
املتحدة .كذلك ،تسعى لندن إلى التحلل
مــن الضغوط املـتــزايــدة على دوره ــا في
ال ـحــرب عـلــى ال ـي ـمــن ،وال ـظ ـهــور بمظهر
الحريص على حقوق اإلنسان اليمني،
ب ـعــد ارتـ ـف ــاع م ـن ـســوب االح ـت ـج ــاج على
تورطها في جرائم الحرب املرتكبة في
هذا البلد.

األزمة الخليجية

مبعوثا تيلرسون يحطان في مصر
 ...والكويت تواصل تنشيط وساطتها
حط مبعوثا وزير الخارجية
األميركي ،ريكس تيلرسون،
إلى الخليج ،يوم أمس ،في
العاصمة المصرية ،حيث
أجريا مباحثات لم تسفر عما
يشي بتحلحل في مواقف
أطراف األزمة .جاء ذلك في
وقت بعث فيه أمير الكويت
برسالتين خطيتين إلى رئيس
اإلمارات وأمير قطرَ ،بعد إرساله
اثنتين أخريين إلى ملكي
السعودية والبحرين
واص ــل مبعوثا اإلدارة األمـيــركـيــة إلى
املنطقة ،الجنرال املتقاعد أنتوني زيني
ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون
الخليج تيم ليندركينغ ،جولتهما على
الـعــواصــم املعنية بــاألزمــة الخليجية،
ف ــي وق ــت ُسـ ّـج ـلــت فـيــه حــركــة إضــافـيــة
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط وسـ ـ ــاطـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـت ــي
اس ـت ـك ـم ــل أمـ ـي ــره ــا ال ـب ـع ــث بــرســائ ـلــه
بقية الزعماء الخليجيني.
املكتوبة إلى ّ
وعلى وقع تكشف املزيد من املعطيات
بشأن الدور اإلماراتي في تبلور موقف
إدارة دونالد ترامب من األزمة ،تتابعت
فصول الـحــرب اإلعــامـيــة بــن عواصم
املقاطعة وبني الدوحة ،خصوصًا عقب
نشر قناة «الجزيرة» تحقيقًا يتهم دول
الـخـلـيــج ومـعـهــا مـصــر بــاالش ـتــراك في
محاولة االنقالب على النظام في قطر
عام .1996
والتقى زيني وليندركينغ ،أمس ،وزير

ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري ،س ــام ــح ش ـكــري،
ب ـع ــد إج ــرائـ ـهـ ـم ــا ل ـ ـقـ ــاءات فـ ــي كـ ــل مــن
الكويت وقطر .وقالت وزارة الخارجية
املصرية ،في بيان ،إن زيني أعرب خالل
ّ
اللقاء عــن «أمـلــه فــي التوصل إلــى حل
ـرض لجميع ًاألط ــراف خــال املرحلة
مـ ٍ
ـاق ـلــة عـنــه تــأك ـيــده «ح ــرص
امل ـق ـب ـلــة» ،نـ ِ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عـلــى ال ـتــواصــل مع
جميع األطـ ــراف ،وسعيها بالتنسيق
مــع الكويت إلــى تقديم حلول لتجاوز
األزمـ ــة» .مــن جهته ،شــدد شـكــري على
أن ال ـحــوار مـشــروط بـ«تنفيذ الــدوحــة
لكافة التزاماتها في مكافحة اإلرهاب»،
مضيفًا أن «العبء الرئيسي يقع على
ق ـطــر إلث ـب ــات ح ـســن ال ـن ــواي ــا ،وه ــم ما
لـ ــم يـ ـح ــدث إل ـ ــى اآلن ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
محاوالت عدة أطراف إقليمية ودولية
حل األزمة».
وكـ ــان امل ـب ـعــوثــان األم ـيــرك ـيــان الـتـقـيــا،
ف ــي وق ـ ــت م ـت ــأخ ــر م ــن أول م ــن أم ــس،
أم ـي ــر ق ـط ــر ،ت ـم ـيــم ب ــن ح ـمــد آل ثــانــي،
واستعرضا معه ،وفقًا ملا ذكرته وكالة
األن ـبــاء القطرية الــرسـمـيــة« ،الـعــاقــات
االستراتيجية بني دول قطر والواليات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وسـ ـب ــل دع ـم ـه ــا،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات األحـ ـ ـ ــداث
على الساحتني اإلقليمية والــدولـيــة».
وسبقت مباحثات زيني وليندركينغ
ٌ
محادثات أجرياها في الكويت
في قطر
مع أمير البالد ،صباح األحمد الجابر
ال ـص ـبــاح ،وم ـســؤولــن آخ ــري ــن .وأعـلــن
مجلس الوزراء الكويتي ،أمس ،أن تلك
املحادثات تناولت «الخالف الخليجي
والـجـهــود املـبــذولــة الح ـتــوائــه ،إضــافــة
إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالقمة
األميركية الخليجية املرتقبة في أيار/
مايو املقبل».
ع ـلــى خ ــط م ـ ــواز ،ب ـعــث أم ـي ــر ال ـكــويــت

بــرســالــة خـطـيــة إل ــى رئ ـيــس اإلم ـ ــارات،
ّ
خـلـيـفــة ب ــن زايـ ــد ،ســلـمــه إي ــاه ــا ،مـســاء
أم ـ ـ ــس ،ن ــائ ــب وزي ـ ـ ــر ش ـ ـ ــؤون الـ ــديـ ــوان
األم ـي ــري الـكــويـتــي ،مـحـمــد الـعـبــد الله
امل ـ ـ ـبـ ـ ــارك ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت وك ــال ــة
األنـ ـب ــاء اإلم ــاراتـ ـي ــة الــرس ـم ـيــة إلـ ــى أن
الــرســالــة «تتعلق بــالـعــاقــات األخــويــة
ب ــن ال ـب ـلــديــن» ،م ــن دون ال ـت ـطــرق إلــى
تفاصيلها .وجاء تسليم هذه الرسالة
ّ
بـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن تـ ـس ــل ــم أمـ ـي ــر قـطــر
رســالــة مماثلة مــن الـصـبــاح ،تطرقت،
وفقًا ملا أوردته وكالة األنباء الكويتية
ال ــرس ـم ـي ــة ،إل ـ ــى «الـ ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة
الوطيدة التي تربط البلدين والشعبني
الـشـقـيـقــن» .وك ــان الـصـبــاح بـعــث ،أول
من أمــس ،برسالتني خطيتني أخريني
إلى كل من امللك السعودي ،سلمان بن
عبد العزيز ،وملك البحرين ،حمد بن
ُ
عيسى .وتـعـ ّـد تلك الرسائل ،التي بلغ
عــددهــا أربـعــا فــي يــومــن ،أول تنشيط
للجهود الكويتية على خط األزمة ،منذ
ف ـتــرة س ـبــات طــويـلــة دخـلـتـهــا وســاطــة
الكويت في هذا اإلطار.
إال أن عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـتـ ـنـ ـشـ ـي ــط هـ ـ ـ ــذه لــم
ت ـ ـن ـ ـع ـ ـكـ ــس تـ ـ ـه ـ ــدئ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـخـ ــاطـ ــب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي ب ـ ــن ط ــرف ــي

لم تنعكس الرسائل
الكويتية تهدئة في
التخاطب السياسي
واإلعالمي

األزمـ ـ ـ ــة .إذ ،وب ــالـ ـت ــزام ــن م ــع زيـ ـ ــارات
ال ــوزي ــر ال ـكــوي ـتــي ،غـ ـ ّـرد وزيـ ــر الــدولــة
اإلم ــارات ــي لـلـشــؤون ال ـخــارج ـيــة ،أنــور
قــرقــاش ،على موقع «تويتر» ،معتبرًا
أن «ف ـشــل الـسـيــاســة الـقـطــريــة فــي حل
أزم ــة ال ــدوح ــة ي ـعــود ملـقــاربــة اعـتـمــدت
الهجوم على دول املقاطعة واإلســاء ة
ً
إليها ،بــدال من أن تركز على معالجة
تفكيك األزمــة وتداعياتها على قطر».
م ــوق ــف اس ـت ــدع ــى ردًا م ــن ق ـب ــل مــديــر
املكتب اإلعــامــي في وزارة الخارجية
الـقـطــريــة ،أحـمــد بــن سعيد الرميحي،
ال ــذي ق ــال إن ــه «ال تــوجــد تــداعـيــات إال
ّ
في خيال دول الحصار» ،مذكرًا بقول
أمـيــر قطر «(إن ـنــا) ال نخشى مقاطعة
هــذه ال ــدول لنا ،فنحن بألف خير من
دونها».
ّ
هـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــراشـ ــق جـ ـ ــاء عـ ـق ــب بـ ـ ــث ق ـن ــاة
«ال ـج ــزي ــرة» تحقيقًا يـتـهــم الـسـعــوديــة
واإلم ـ ـ ـ ــارات وال ـب ـح ــري ــن وم ـص ــر بــدعــم
مـحــاولــة انـقــابـيــة فــي قـطــر ع ــام 1996
ليؤججه .وفيما بــادر مؤيدو الدوحة
مــن سياسيني وإعــام ـيــن ،مــن بينهم
ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ن ــاص ــر
الـ ــدوي ـ ـلـ ــة ،إل ـ ــى االحـ ـتـ ـف ــاء بــالـتـحـقـيــق
ً
دليال على حقيقة َ
«من يتآمر
واعتباره
على َمن» ،عمد مناوئو النظام القطري
إلــى التشنيع على «قـطــر  ،»96واتـهــام
م ـعــديــه بـتـشــويــه ال ـح ـقــائــق .وم ــن بني
هــؤالء أحــد أف ــراد العائلة الحاكمة في
ـارضــن لــ«نـظــام الحمدين»
قطر  -املـعـ ِ
وال ــذي ــن تستضيفهم دول املـقــاطـعــة -
املدعو فهد بن عبد الله آل ثاني ،الذي
ن ـش ــر م ــا س ـ ّـم ــاه «ت ـص ــري ـح ــا لـلـقـضــاء
ال ـق ـط ــري» ي ـب ـ ّـرئ املـتـهـمــن بــاملـحــاولــة
االنقالبية من تهمة «التخابر والسعي
لدى دولة أجنبية».
(األخبار)

