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العالم

العالم

فلسطين

ال ــى م ـق ـتــل اث ـن ــن م ــن رجـ ــال األم ــن،
ومقتل املطلوب أبــو خــوصــة وأحــد
مـ ـس ــاع ــدي ــه (ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـلـ ــه األش ـ ـهـ ــب)
واعتقال آخر.
وي ــأت ــي م ـش ـهــد م ـق ـتــل أبـ ــو خــوصــة
لـي ـض ـفــي م ــزي ــدًا م ــن ال ـت ـع ـق ـيــد عـلــى
مجريات التحقيق ،باعتباره حلقة
الــوصــل الـتــي سـتــوصــل إلــى الجهة
الـ ـت ــي ت ـق ــف خ ـل ــف حـ ــادثـ ــة تـفـجـيــر
م ــوك ــب ال ـح ـم ــد الـ ـل ــه ،ف ـي ـمــا أع ـل ـنــت
وزارة الــداخـلـيــة فــي غ ــزة اسـتـمــرار
التحقيقات لحني إتمام الكشف عن
مالبساتها كافة.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن التحقيقات
لدى األجهزة األمنية في غزة كانت
قد وصلت إلــى نهايتها ،وقــد أدلى
م ـع ـت ـق ـل ــون ع ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ال ـح ــادث ــة
خ ــال األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة بـمـعـلــومــات
أوص ـ ـل ـ ــت األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة إلـ ــى
املـ ـس ــؤول الــرئ ـي ـســي ع ــن ال ـح ــادث ــة،
حيث داهـمــت منزله مـســاء أول من
أمس شمال القطاع ،ومنازل أخرى
يتوقع أن يكون فيها ،إال أنه تمكن
من الهرب.
وتــؤكــد الـتـحـقـيـقــات أن الـقـتـيــل أبــو
خوصة كــان ينتمي قبل  7سنوات
إلــى تنظيم «جيش اإلس ــام» ،وهو
تـنـظـيــم سـلـفــي لــه تـقــاطـعــات فكرية
مــع تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ،إال أن ــه تــركــه
ول ــم يـنـتــم إل ــى أي م ــن الـتـنـظـيـمــات
الفلسطينية بعدها.
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات تـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ــود
عــاقــة بــن أبــو خــوصــة وضــابــط في
املـ ـخ ــاب ــرات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وت ــوج ــد
دالئ ـ ــل ع ـلــى أنـ ــه امل ـ ّ
ـوج ــه ل ــه لتنفيذ
هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة ،ف ـي ـم ــا اس ـت ـغ ــل أب ــو
خــوصــة عــاق ـتــه ال ـســاب ـقــة بعناصر
سلفية لشراء املواد املتفجرة التي تم
تصنيع العبوتني الناسفتني منها.
وفور بدء األجهزة األمنية بمطاردة
أب ـ ــو خ ــوص ــة ،ل ـج ــأ إل ـ ــى أقـ ــاربـ ــه فــي
م ـن ـط ـق ــة م ـخ ـي ــم الـ ـنـ ـصـ ـي ــرات وس ــط
قطاع غزة ،الذين ينتمي أغلبهم إلى
حــركــة فـتــح .وبـعــد س ــاع ــات ،وصلت
مـعـلــومــات لــأجـهــزة األمـنـيــة بمكان
وج ـ ـ ـ ــوده ،ح ـي ــث حـ ــاصـ ــرت امل ـن ـط ـقــة
وبـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـح ـم ـل ــة ت ـم ـش ـي ــط واسـ ـع ــة
أفضت إلى الوصول إليه.
ونـ ـق ــل مـ ـص ــدر أمـ ـن ــي لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار»
تأكيدات بأن األجهزة األمنية لديها
دالئل باستغالل جهات مخابراتية
فـ ــي رام الـ ـل ــه ح ـ ـ ــاالت «االنـ ـ ـح ـ ــراف
ال ـف ـكــري» لـتـنـفـيــذ الـعـمـلـيــة ،مــؤكــدًا
أن اسـ ـتـ ـغ ــال ه ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــاالت ب ــات
متكررًا خالل السنوات األخيرة من

متعددة للحاالت «المتطرفة» في قطاع غزة التي يطلق عليها
يبدو أن استغالل جهات ً
«المنحرفين فكريًا» ،بات حالة متكررة خالل الفترة األخيرة ،حيث كشفت التحقيقات األمنية عالقة
منفذي محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات قبل أسبوعين في
غزة بضابط في المخابرات برام الله لتنفيذ عملية تفجير صغيرة ومدروسة في الموكب ،ليتم
استغاللها سياسيًا لفرض عقوبات جديدة على القطاع

السلطة :الحركة تختلق روايات بعيدة عن المنطق

«حماس» :المتورط له عالقة
بضابط في رام الله
تقرير للمخابرات المصرية
علمت «األخبار» أن حركة حماس في غزة أرسلت تقريرًا الى جهاز
املخابرات املصرية حول التحقيقات التي تجريها األجهزة األمنية حول
حادثة الحمد الله ،لوضعها في صورة التطورات والجهات التي تقف
خلفها ،وذلك في إطار طلب قدمته املخابرات للحركة باإلسراع في
التحقيقات للضغط على الرئيس محمود عباس
بعدم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد غزة.
إلى ذلكّ ،
أجلت حركة حماس خروج وفد قيادي
منها إلى القاهرة – كان مقررًا تحركه أول من
أمس ــ ،وذلك لحني إتمام التحقيقات في حادثة
محاولة اغتيال رئيس الوزراء ،حيث سيحمل
الوفد كامل التفاصيل النهائية للجانب املصري
حول الحادثة ،ولتباحث عودة مسار املصالحة
أو إيجاد حلول جديدة للواقع في قطاع غزة.
وأطلعت الحركة الفصائل الفلسطينية في قطاع
غزة على التفاصيل الدقيقة لحادثة التفجير
بالوثائق واألدلة ،وذلك بعدما دعتهم الى اجتماع
عاجل عصر أمس في مكتب قائد الحركة في غزة يحيى السنوار،
وبحضور رئيس املكتب السياسي إسماعيل هنية .بدوره ،أكد عضو
املكتب السياسي للحركة صالح البردويل ،أن األجهزة األمنية توصلت
«إلى تفاصيل مذهلة» في عملية التحقيق ،الفتًا إلى أن «التحقيقات أثبتت
ارتباط العملية بجهات خارجية».

غزة ــ هاني إبراهيم
أعـلـنــت األج ـه ــزة األمـنـيــة فــي قـطــاع
غـ ـ ــزة م ـق ـت ــل املـ ـتـ ـه ــم ال ــرئـ ـيـ ـس ــي فــي
حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء
الفلسطيني رامــي الحمد الـلــه قبل
أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد إص ــابـ ـت ــه
ب ـ ـ ـجـ ـ ــراح وصـ ـ ـف ـ ــت بـ ــال ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة ،ف ــي
اشـتـبــاك مــع األج ـهــزة األمـنـيــة التي
حــاصــرت الـبـيــت ال ــذي تـحـ ّـصــن فيه
هو وعدد من معاونيه غرب منطقة
النصيرات وسط قطاع غزة.
وجاء مقتل املطلوب األول أنس أبو
خوصة بعد ساعات من نشر وزارة
الداخلية في غزة بيانًا طالبت فيه
ـدة فــي الــوصــول
املــواطـنــن بــاملـســاعـ ً
ً
إلى املطلوب ،عارضة مكافأة مالية
قدرها  5آالف دوالر ملن يفيد بإلقاء
القبض عليه.
وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية
ف ــي غـ ــزة ف ــي ب ـي ــان رس ـم ــي وزع ـت ــه
عـلــى وس ــائ ــل اإلعـ ــام ،فـقــد أسـفــرت
عـمـلـيــات الـبـحــث عــن تـحــديــد مـكــان
امل ـط ـلــوب أب ــو خــوصــة ومـســاعــديــه،
وشــرعــت بـعـمـلـيــة أمـنـيــة العـتـقــالــه،
ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــث ح ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــرت امل ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــن
وط ــال ـب ـت ـه ــم ب ـت ـس ـل ـيــم أن ـف ـس ـه ــم ،إال
أن ـه ــم ب ـ ـ ــادروا ع ـل ــى الـ ـف ــور ب ــإط ــاق
النار باتجاه القوة األمنية ،ما أدى

من مداهمات القوى األمنية في غزة أمس بحثًا عن المطلوبين (أ ف ب)

قبل جهات استخبارية عدة ،حيث
اس ـت ـغ ـلــت امل ـخ ــاب ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
أح ــده ــم وي ــدع ــى أش ـ ــرف أبـ ــو لـيـلــى
الغتيال القيادي في كتائب القسام
واملبعد إلى غزة مــازن فقهاء العام
املاضي.

هنية يلمح لعالقة السلطة
با لتفجير
وتــوقــع امل ـصــدر انـتـهــاء التحقيقات
املـسـتـمــرة مـنــذ ع ـشــرة أي ــام وإع ــان
الـنـتــائــج خ ــال فـتــرة وج ـيــزة ،وذلــك
خ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ي ـتــم خــالــه
نشر املعلومات الكاملة عن الحادثة،
إال أن رئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
لحركة حماس إسماعيل هينة أشار
َ
عنصري األمن إلى أن
خالل تشييع
«ال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ـتــواص ـلــة بـمـشــاركــة
ج ـم ـيــع األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ف ــي غ ــزة،
ف ـي ـمــا ت ـت ــواص ــل ح ـم ـلــة االع ـت ـق ــاالت
على خلفية الحادث ،مؤكدًا أن هناك
أسماء جديدة مطلوبة يجري العمل
على اعتقالها».
ول ـف ــت ه ـن ـيــة إلـ ــى أن ال ـق ـت ـي ـلــن مــن

ّأجلت «حماس» ّ
توجه
وفد قيادي منها إلى القاهرة
لحين إتمام التحقيقات
امل ـن ـف ــذي ــن «م ـ ــا ه ــم إال أدوات لـهــم
مشغل وجهة تقف وراء هم» ،مؤكدًا
أن حركته لن «تستعجل في إصدار
األح ـ ـك ـ ــام حـ ـت ــى ت ـن ـت ـه ــي األج ـ ـهـ ــزة
األمنية من فك رموز التفجير الذي
يأتي في وقــت غير عــادي سياسيًا
ووطنيًا وأمنيًا في غزة».
وملـ ـ ــح ه ـن ـي ــة إلـ ـ ــى ع ــاق ــة الـ ـح ــادث ــة
ّ
يسمها ـ بمحاولة
بنية جهات ـ لم
تـ ـفـ ـجـ ـي ــر م ـ ـلـ ـ ـف ـ ــات م ـ ـت ـ ـع ـ ــددة ع ـل ــى
الـســاحــة الفلسطينية ،موضحًا أن
ّ
يسوغ لسياسات
التفجير يريد أن
م ـت ـعــددة ضــد غ ــزة ،فــي إش ــارة إلــى
نية السلطة فرض عقوبات جديدة
على القطاع.
وي ـ ـش ـ ـيـ ــر ك ـ ـ ــام هـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـ ــى ات ـ ـهـ ــام
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ــال ــوق ــوف
خ ـل ــف ال ـ ـحـ ــادث ،ح ـي ــث تـ ـح ــدث عــن
أن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة أصـ ـ ـ ـ ــدرت ت ـع ـل ـي ـم ــات
لشركات االتـصــاالت فــي غــزة بمنع
ت ـقــديــم أي م ـع ـلــومــات ع ــن ال ـحــادثــة
لألجهزة األمنية ،فيما أرسلت تلك
املعلومات لألجهزة األمنية في رام
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ال ـلــه ال ـتــي رف ـضــت تــزويــدهــا لــأمــن
في غزة.
وعن خطورة التفجير خالل الفترة
الحالية ،بـ ّـن أن هــذا التفجير أراد
«إلـ ـه ــاء ق ـط ــاع غـ ــزة ،إلم ـ ــرار مـلـفــات
س ـي ــاس ـي ــة أبـ ــرزهـ ــا ص ـف ـق ــة الـ ـق ــرن»
ال ـتــي ت ـهــدف ال ــى تـصـفـيــة الـحـقــوق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،وداخ ـ ـل ـ ـيـ ــا «أرادت
إمرار عقد املجلس الوطني وإعادة
تـشـكـيــل الـتـمـثـيــل الـفـلـسـطـيـنــي من
دون قطاع غــزة» ،مشيرًا الــى هدف
آخــر للتفجير هــو «إفـشــال التحرك
الــوط ـنــي ف ــي م ـس ـيــرة ال ـع ــودة الـتــي
تـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـ ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة الـ ـحـ ـص ــار
والتأكيد على حق العودة».
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،واصـ ـ ـل ـ ــت ال ـس ـل ـطــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وح ـ ــرك ـ ــة فـ ـت ــح ع ــدم
اعترافها بمجريات التحقيقات التي
تجريها األج ـهــزة األمـنـيــة فــي قطاع
غــزة ،وذلــك على لسان رئيس املكتب
اإلعالمي لحركة فتح منير الجاغوب
الذي قال إن «كل ما يحدث من اتهام
ومــاح ـقــة وق ـت ــل ف ــي قـضـيــة تفجير
مــوكــب رئـيــس ال ـ ــوزراء رام ــي الحمد
ال ـلــه قـبــل أي ــام خ ــارج عــن ال ـقــانــون».
واتهمت حكومة التوافق على لسان
ال ـنــاطــق بــاسـمـهــا ي ــوس ــف املـحـمــود
حــركــة حـمــاس بأنها «تــرســم وتنفذ
ّ
تشوه وتختلق روايات
سيناريوات
ال تتفق مــع املـنـطــق» ،مشيرًا إلــى أن
«مـ ـح ــاوالت ال ـحــركــة ب ــث الـشــائـعــات
وإلـ ـص ــاق ت ـه ـمــة م ـح ــاول ــة االغ ـت ـيــال
بــالــدولــة ومــؤسـســاتـهــا ال تــرقــى إلــى
امل ـس ـت ــوى ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـق ـبــل بــه
ال ـع ـقــل ،وال يـمـكــن أن ي ــام ــس أدن ــى
درجات الحقيقة واملعقولية».
وج ــدد رئـيــس ال ـ ــوزراء رام ــي الحمد
الله أن السلطة لن تتخلى عن «أهلها
ف ــي ق ـط ــاع غـ ــزة وال ع ــن واج ـبــات ـهــا
ومسؤولياتها في إنقاذ القطاع من
ال ـكــارثــة اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي ت ـت ـهــدده»،
داعـ ـي ــا ح ـم ــاس الـ ــى ال ـت ـح ـلــي ب ــروح
املـســؤولـيــة وتجنيب الـقـطــاع مــزيـدًا
من ويالت االنقسام وتداعياته ،عبر
تـسـلـيــم ال ـح ـكــومــة ك ــل امل ـســؤول ـيــات
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة واملـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
واإلداري ــة .من ناحيته ،دعــا الرئيس
م ـح ـمــود ع ـبــاس حــركــة ح ـمــاس إلــى
تـسـلـيــم ك ــل شـ ــيء ل ـح ـكــومــة ال ــوف ــاق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وأول ـ ـه ـ ــا األمـ ـ ـ ــن وب ـش ـكــل
فوري ،مشيرًا إلى أنه سيتحمل بعد
ذلك املسؤولية كاملة عن قطاع غزة،
وإال ستتحمل حماس عواقب إفشال
الجهود املصرية ،الساعية الى إنهاء
هذه الحالة.

االزمة الخليجية

َْ
أول الئحة قطرية منفردة لـ«اإلرهاب» :فليصل الصوت إلى واشنطن
الدوحة
تريد
إثبات ّ
«علو
كعبها» في
«مكافحة
اإلرهاب» َقبالة
خصميها
َ
الرئيسين
(أرشيف)

أصدرت قطر ،أمس،
الئحتها المنفردة األولى
لـ«الكيانات
واألفراد ً
ِّ
ُ
اإلرهابية» ،متضمنة
أسماء أشخاص وكيانات
كانت ّدول المقاطعة
قد صنفتهم ضمن
«قائمتها السوداء».
خطوة ُت َ
قرأ في ما بين
ّ
إدارة
إلى
رسائل
اتها
طي
َ
دونالد ترامب ،التي ض ُعف
«الصوت القطري» داخلها
مع إزاحة وزير الخارجية
السابق ،ريكس تيلرسون،
من المشهد

ّ
فــي وقــت يتكثف فيه الترويج داخــل
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ــولـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان،
بوصفه رائــد «مكافحة اإلرهــاب» في
املنطقة ،تزامنًا مع مواصلته زيارته
ّ
تسجل قطر خطوة منفردة
واشنطن،
هــي األول ــى مــن نــوعـهــا فــي املضمار
نفسه ،سعيًا على ما يبدو في تحقيق
هدفني :أولهما مراكمة نقاط إضافية
دونالد
لصالحها لدى إدارة الرئيس ّ
ت ــرام ــب ،خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل تـكــشــف
امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن املـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـ ــن ت ـ ــورط
السعودية واإلم ــارات في التحريض
على إقالة ريكس تيلرسون ،الذي كان
ُي ّ
عد «صوت القطريني» داخل اإلدارة،
وثانيهما إيصال رسالة إلى األخيرة
بأن الدوحة مستعدة لحلحلة العقد
املـسـتـحـكـمــة بـيـنـهــا وب ــن جـيــرانـهــا،
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـظ ـه ــر واض ـ ـح ـ ــا ،م ـ ــن خ ــال
ف ـعــال ـيــات زيـ ـ ــارة ابـ ــن س ـل ـم ــان ،أنـهــم
يريدون طمس القضية واستبعادها
م ــن امل ـن ــاق ـش ــات ،فـيـمــا ت ـح ــرص قطر
على إبقائها حية وتزخيمها في هذا
الوقت بالذات.

وأعـلـنــت «الـلـجـنــة الــوطـنـيــة ملكافحة
اإلرهاب» في وزارة الداخلية القطرية،
أم ــس ،قــائـمــة ج ــدي ــدة ل ــإره ــاب ،هي
األولـ ـ ــى امل ـن ـف ــردة م ـنــذ إصـ ـ ــدار أمـيــر
الـ ـ ـب ـ ــاد ،ت ـم ـي ــم بـ ــن حـ ـم ــد ،م ــرس ــوم ــا
بتعديل بعض أحكام «قانون مكافحة
اإلرهـ ـ ــاب» ،تــم بـمــوجـبــه «اس ـت ـحــداث
نـظــام القائمتني الوطنيتني لــأفــراد
وال ـك ـيــانــات اإلره ــاب ـي ــة» ،ف ــي تـمــوز/
يــولـيــو  .2017وت ـعــود سـمــة االن ـفــراد
هذه إلى كون القائمة السابقة ،التي
أص ــدرت ـه ــا ال ــدوح ــة ف ــي  25تـشــريــن
األول /أكتوبر املاضي ،جاءت ضمن
إجراء جماعي اتخذته الدول األعضاء
في «مركز مكافحة تمويل اإلرهــاب»
ال ــذي يـضـ ّـم ،إلــى جــانــب دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي كــافــة ،الــواليــات
ّ
ً
املتحدة ودوال أخ ــرى .ولـعــل أبــرز ما
ُي ـ َ
ـاح ــظ ف ــي الـقــائـمــة ال ـجــديــدة الـتــي
تـشـتـمــل  28كـيــانــا وشـخـصـيــة ،أنـهــا
تـتـضـمــن أس ـم ـ ً
ـاء سـبــق أن أدرجـتـهــا
ـاط ـع ــة ل ـق ـطــر فــي
الـ ـ ـ ــدول األربـ ـ ـ ــع امل ـق ـ ِ
«قائمة س ــوداء» مشتركة ،أصدرتها
فــي ت ـمــوز ال ـفــائــت ،قــائـلــة إن ـهــا تضم

الشخصيات والكيانات التي تؤويها
الدوحة أو تدعمها.
وإذ خلت الئحة األمــس مــن األسماء
«اإلخــوانـيــة» ال ـبــارزة التي أضافتها
عـ ــواصـ ــم امل ـق ــاط ـع ــة إل ـ ــى «قــائ ـم ـت ـهــا
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوداء» ف ـ ــي تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي/
نــوف ـم ـبــر «( 2017االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـعــاملــي
لعلماء املـسـلـمــن» ،ورئـيـســه يوسف
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــاوي) ،ضـ ـ ـ ّـمـ ـ ــت «ج ـم ـع ـي ــة
اإلح ـس ــان ال ـخ ـيــريــة» الـيـمـنـيــة ،الـتــي
تفيد مـعـلــومــات بــأنـهــا كــانــت تتلقى
دع ـ ـمـ ــا قـ ـط ــري ــا ،وس ـ ـبـ ــق أن حـظـيــت
بتضامن املنابر املوالية للدوحة لدى
إدراجها ،ومعها مؤسستا «الرحمة»
و«ال ـبــاغ» على قائمة ال ــدول األربــع،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ــا ق ــال ــت ت ـل ــك امل ـنــابــر
إن ــه ت ـعــاون ـهــا م ــع جـمـعـيـتــي «ع ـيــد»
و«قـ ـ ـط ـ ــر» ال ـخ ـي ــري ـت ــن ال ـق ـط ــري ـت ــن.
ٌ
ـانــع
ت ــراج ــع يـشــي ب ــأن ال ــدوح ــة ال تـمـ ِ
تقديم تنازالت وفق القاعدة التي كان
أرساها تيلرسون وكبير مستشاريه
آر سي هاموند  -إهمال املطالب الـ13
ً
والعمل على بعض النقاط كــا على
حــدة  -مــع احتفاظها بهامش يتيح

لها القول إنها لم تتنازل عن الثوابت
الرئيسة في سياستها الخارجية.
ّ
هــذه الــرســالــة الـتــي تتطلع قطر إلى
إيصالها من وراء قائمتها الجديدة
ترافقها رســالــة أخ ــرى ،متركزة على
مـ ـض ــي الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ف ـ ــي إثـ ـ ـب ـ ــات «عـ ـل ـ ّـو
كعبها» في «مكافحة اإلرهاب» قبالة
خ ـصـ َـم ـي ـهــا ال ــرئ ـي ـس ــن ،ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،الـ ـل ــذي ــن ي ـج ـت ـه ــدان فــي
إل ـص ــاق تـهـمــة «دع ــم ال ـت ـطــرف» بـهــا،
وإثبات «نظافة أيديهما» .ذلك هو ما
أعاد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
ال ـخــارج ـيــة ،أن ــور ق ــرق ــاش ،التشديد
عليه أمس ،لدى تعليقه على الخطوة
القطرية ،حيث رأى أن «إصدار وزارة
الداخلية القطرية قــائـمــة ...تضمنت
 10أشخاص ممن تم إدراجهم سابقًا
ف ــي ال ـقــوائــم ال ـث ــاث ال ـتــي أصــدرتـهــا
دول املـقــاطـعــة تــؤكــد األدل ــة املوجهة
ض ـ ــد قـ ـ ـط ـ ــر» ،وتـ ـثـ ـب ــت أن «دعـ ـمـ ـه ــا
للتطرف واإلره ــاب جــوهــر أزمـتـهــا».
وال ـ ـجـ ــديـ ــر ذكـ ـ ـ ــره هـ ـن ــا أن ال ـق ــائ ـم ــة
القطرية األخيرة اشتملت  20شخصًا
( 12قطريًا وسعوديان و 4مصريني

وأردن ـيــان) ،من أبــرزهـ ّـم القطري عبد
الرحمن النعيمي املصنف سابقًا من
ِق َبل وزارة الخزانة األميركية ضمن
«الئ ـ ـحـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى 8
كيانات أهمها «تنظيم داعش  -والية
سيناء».
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـط ـ ــر «ق ــائـ ـمـ ـتـ ـه ــا
السوداء» في وقت تتكشف فيه املزيد

ضمت القائمة
القطرية  20شخصًا
و 8كيانات
مــن املعلومات عــن ت ــورط السعودية
واإلم ــارات فــي تحريض تــرامــب على
اإلطاحة بوزير خارجيته ،الــذي كان
ُينظر إليه على أنــه أبــرز املتعاطفني
مع الــدوحــة داخــل اإلدارة األميركية،
والــداعــن إلــى كبح جـمــاح التصعيد
ضدها .إذ نشرت صحيفة «نيويورك
تــاي ـمــز» األم ـيــرك ـيــة ،أمـ ــس ،مـقــابــات
ووثــائــق تظهر الـجـهــود الـتــي بذلها

املستشار السياسي لــولــي عهد أبو
ظبي ،جــورج ن ــادر ،فــي التأثير على
أحــد أكـبــر جامعي التبرعات لحملة
تــرامــب ،إليوت ب ــرودي ،بهدف حمله
على لعب دور تحريضي لدى رئيسه
ضـ ــد قـ ـط ــر وإيـ ـ ـ ـ ـ ــران .ووف ـ ـقـ ــا مل ــذك ــرة
أرسلها ب ــرودي إلــى ن ــادر ،فــإن األول
«أل ـ ـ ّـح شـخـصـيــا ع ـل ــى ت ــرام ــب ل ـطــرد
تيلرسون ،الذي ترى كل من الرياض
وأب ــو ظبي أنــه غير جــدي بما يكفي
لـلـتـصــدي لـقـطــر وإي ـ ـ ــران» .وبـحـســب
رســالــة أخ ــرى م ـ ّ
ـؤرخ ــة فــي  25آذار/
ّ
م ــارس  ،2017فقد زود ب ــرودي نــادر
ّ
يتضمن مقترحات لحملة
ببرنامج
عــاقــات عــامــة تستهدف التحريض
عـ ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـط ـ ــر وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املسلمني» .كذلك ،تكشف الوثائق أن
ن ــادر ،ال ــذي ذك ــر مــوقــع «دي ـلــي ميل»
أنـ ــه غ ـ ــادر الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة عــائ ـدًا
إل ــى اإلم ـ ــارات ،أغ ــرى ب ــرودي بعقود
ل ـص ــال ــح ش ــرك ـت ــه األم ـن ـي ــة ال ـخــاصــة
«سيرينوس» ،قبالة إسدائه خدمات
لكل من الرياض وأبو ظبي.
(األخبار)

