
وقال عبدالعاطي في تصريحات 
)ال��ج��م��ع��ة(: »الب����د م���ن أف��ع��ال 
محددة تؤكد احترام دولة قطر 
لسيادة مصر وال���دول العربية 
بعيدًا عن التصريحات الجوفاء«.

وح��س��ب وج��ه��ة ن��ظ��ر السفير 
ناجي القطريفي -مساعد وزير 
الخارجية المصري السابق- فإن 
هذا القرار صدر من الدول الثالث 
الستشعارها الخطر من تصرفات 
ق��ط��ر غ��ي��ر ال��م��ب��ررة، ودعمها 
لجماعة االخوان المسلمين، مشيرًا 
الى أن دول الخليج ترى أن هذه 
الجماعة تشكل تهديدًا لألمن 
القومي العربي، وعقبة في سبيل 

تقدم الدول العربية.
وأض�����اف ل��م��وق��ع »اي�����الف« أن 
ال��ف��ج��وة ب���دأت تتسع بين هذه 
الدول الثالث التي ساندت موقف 
مصر منذ البداية، وبين قطر من 
جانب آخر، السيما بعدما صارت 
م���الذًا وم���أوى للقوى االره��اب��ي��ة 
والتخريبية ف��ي مصر والعالم 
العربي، وق��ال: إن سحب السفراء 
يعتبر خطوة تصعيدية أول��ى.. 

متوقعًا أنها لن تكون االخيرة.
إرهابية االخوان

وع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل رحبت 
مصر )الجمعة( بقرار السعودية 
تصنيف جماعة االخوان منظمة 

ارهابية ودعت الدول االخرى الى 
القيام بالمثل وكانت السلطات 
المصرية تولت الحكم بعد عزل 
الرئيس االخواني محمد مرسي، 
وصنفت ف��ي ديسمبر االخ���وان 

تنظيمًا ارهابيًا.
وعبرت الخارجية عن ترحيب 
م��ص��ر ب��ال��ق��رار ال��س��ع��ودي ال��ذي 
يعكس مدى التنسيق والتضامن 

بين مواقف البلدين.
وأشار الى أن القرار سيكون له 
آث���ار ف��ي األردن وت��ون��س وليبيا 
وباكستان وافغانستان باعتبار أن 
تلك ادول حاضنة لتنظيم االخوان 
االره���اب���ي، موضحًا أن��ه سيكون 
له تبعات كثيرة ج��دًا على تلك 
الجماعات المتواجدة ف��ي دول 

العالم االسالمي.
م��ن جانبه أك��د السفير محمد 
المنيسي -سفير مصر االسبق 
في دولة قطر- أن من أهم النتائج 
االيجابية لوصول جماعة االخوان 
للحكم في مصر هو كشف الوجه 
القبيح لتلك الجماعة االرهابية، 
والتي كانت تدعي أنها دعوية 
وتدعو لشرع الله، لكنها جماعة 
سياسية ارهابية تحاول السيطرة 
على مقدرات الدول التي تتواجد 

فيها.
 وق��ال الخبير السياسي بشير 
»اليوم  عبدالفتاح في تصريحات ل�

السابع«: إن قرار السعودية يعد 
ضربة قاضية لجماعة »االخوان«، 
ويعد بمثابة تضييق للخناق على 
الجماعة، موضحًا أن هذا القرار 
سيؤثر بشكل كبير على نشاط 
الجماعة في الخارج وهو ما سيؤثر 

على نشاطها ايضًا داخل مصر.
واع��ت��ب��ر ع���زت س��ع��د -سفير 
مصر االسبق في روسيا -القرار 
السعودي مهمًا جدًا ويشكل فيما 
يخص »االخ��وان« اتساقًا ودعمًا 
للموقف المصري، مشيرًا الي أن 
تلك الخطوة ضربة موجعة لذلك 
التنظيم االرهابي المتواجد في 

العديد من الدول العربية.
وأكد أن قرار المملكة سيعقبه 
ق����رارات أخ���رى م��ن ب��ع��ض دول 
م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ك����اإلم����ارات 
والبحرين، مشيرًا ال��ى أن ق��رارًا 
ك��ه��ذا ي��ع��د دع��م��ًا ل��م��ص��ر التي 
صنفت تلك الجماعة إرهابية بعد 
تحركاتها االخيرة التي تستهدف 

مؤسسات الدولة المصرية.
وأوض�����ح أن اس��ت��دع��اء س��ف��راء 
السعودية واإلمارات والبحرين من 
قطر بعد دعمها تلك التنظيمات 
االرهابية يعد ضربة قوية للدوحة، 
ويؤكد أن الجانب السعودي ماٍض 
ف���ي م��الح��ق��ة ت��ل��ك ال��ج��م��اع��ات 
ات عملية  االرهابية، واتخاذ إجراء

في هذا االتجاه.

وذه���ب ال��ع��دي��د  م��ن المسؤولين والسياسيين والكتاب 
الخليجيين في تصريحاتهم وتحليالتهم لتداعيات هذه األزمة 
الى التأكيد أن الدول الخليجية لن تقف عند حد سحب سفرائها 
من قطر في حال لم تتراجع الدوحة عن مواقفها المستفزة 

لجيرانها ولدول المنطقة.
وفي السياق قال نائب رئيس الشرطة واألمن في دولة اإلمارات 
»الوطن« السعودية: إن ال��دول  ضاحي خلفان في تصريح ل�
الخليجية الثالث »السعودية واإلم��ارات والبحرين« لم تتخذ 
قرار سحب السفراء إال بعد صبر طويل على قطر، وكان البد من 
اتخاذ موقف بعد كل ما يتعرض له أمن الخليج القومي والعربي 
من تهديد، ومن مهام مجلس التعاون الخليجي أن يكون هناك 
موقف سياسي موحد، تجاه االح��داث التي تجرى في العالم، 
فكيف تقوم قطر بمخالفة تلك المثل الخليجية وتضرب بها 

عرض الحائط.
وتابع المسؤول اإلماراتي بالقول: »دول الخليج صبرت كثيرًا 
على قطر سنوات على أمل أن يتغير الحال، وعلينا أن ندرك أن 
االستياء من السياسة الخارجية القطرية ليس من قبل الحكام 
الخليجيين وحسب بل حتى المواطن الخليجي بدأ يشعر باإلحباط 
والتذمر مما تفعله الدولة الجارة وهي ال تراعي مصالح جيرانها«.
وعن أبرز سلوكيات الحكومة القطرية التي زادت من استياء 
الحكام الخليجيين.. قال خلفان: »هناك مناورات عسكرية 
تجريها قطر م��ع إي���ران، إذًا م��ن تهدد عندما تتعامل مع 
االيرانيين؟؟ واألمر اآلخر البد أن يكون موقف الدول الخليجية 
مما يجري في مصر موحدًا، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة 
القطرية الجماعات التي تصفها دول الخليج بأنها جماعات 

إرهابية، وقلبت موازين األمن القومي العربي رأسًا على عقب، 
ولذا كان لزامًا على الدول الخليجية أن تتخذ موقفًا حاسمًا تجاه 

هذه القضية«.
من جانبه قال مرزوق الغانم- رئيس مجلس األمة الكويتي: إنه 
يتطلع الى أن يتمكن أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح من رأب الصدع بين دول الخليج وقطر بعد قرار الدول 

الثالث سحب سفرائها من الدوحة.
وأعرب الغانم عن أمله في أن ال يؤثر سحب سفراء السعودية 
واإلم��ارات والبحرين من قطر على القمة العربية المقبلة في 
الكويت، وأن تكون القمة فرصة لتقريب وجهات النظر ورأب 
ال��ص��دع.. وق��ال: »نتابع بقلق وان��زع��اج بالغين سحب سفراء 

السعودية واإلمارات والبحرين من قطر«.
وح���ول غ��ي��اب الموقف الكويتي والعماني مما ي��ج��ري من 
سياسات قطرية تهدد المنطقة، ي��رى مراقبون خليجيون 
أن الحكومة الكويتية ستعرض الموضوع على مجلس األمة 
وذلك وفق نظامها السياسي الذي تعمل به.. وسلطنة عمان 
من جانبها ال تتفق مع السياسة القطرية في دعمها لجماعة 
االخوان، والمسؤولون العمانيون يؤكدون أن سياسة االخوان ال 
تصلح للمنطقة، وربما أن مصالحها مع قطر ساهم في تأجيل 
قرارها، لكنهم يرون بالمقابل أن الثقل السياسي واالستراتيجي 
والعسكري واالمني يكمن في الدول الثالث السعودية واإلمارات 
والبحرين وأن االغلبية الشعبية الخليجية تعارض سياسات قطر 
وتعارض دورها في المنطقة وتغريدها خارج السرب الخليجي، 
وحتى المثقفين القطريين يبدون تذمرهم من سياسة بلدهم.
وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن دولة قطر أصبح لديها 

ت��وج��ه واض���ح لتقوية عالقاتها 
بإيران بشكل أكبر، فإنهم يعتبرون أن قطر هي الخاسر األكبر 
لو فكرت بهذه الخطوة، ألنها تكتسب قوتها من خالل تواجدها 
داخل مجلس التعاون الخليجي، فاآلن مصر قطعت عالقاتها 
بقطر وكذلك ليبيا، وإذا ما أضفنا اليهما دول الخليج فكيف 
سيكون حال الحكومة القطرية حينها، فمن المؤكد أنها ستخسر 
بشكل كبير جدًا، وخسارتها لن تكون خليجيًا وعربيًا فحسب، 

بل حتى في الداخل القطري.
استقاء أمريكي

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير جمال 
بيومي أن القرار الذي اتخذته الدول الثالث السعودية واإلمارات 
والبحرين بسحب سفرائها من قطر، يعد أداة ضغط لمحاولة 
تغيير قطر مواقفها، نتيجة استشعار هذه الدول الخطر بعد 

تعدي قطر المعايير األمنية بالنسبة الى دول الخليج.
وقال بيومي لموقع»ايالف«: إن القرار ليس إاّل رد فعل قوي 
بعد سابق إن��ذار نتيجة التدخالت القطرية وإيوائها بعض 
العناصر االرهابية، التي تثير الخوف والذعر لدول الجوار، وهذا 
ما أغضب الدول الثالث، خاصة أنها ليست بعيدة عن التهديدات 

االرهابية.

وأض��اف: إن هذا القرار سيؤثر 
ب��ال��ط��ب��ع ع��ل��ى مجلس ال��ت��ع��اون 
الخليجي، السيما أن الخالفات 
ب��دأت ت��دب بين ال��دول األعضاء 
فيه، ولفت الى أن قطر لن يكون 
لها تأثير يذكر على توجهات 
ال��م��ج��ل��س، الس��ي��م��ا أن��ه��ا دول���ة 
صغيرة الحجم وع��دد سكانها 
ق��ل��ي��ل، م��ش��ي��رًا ال���ى أن ق��ط��ر لن 
تستطيع االنعزال عن محيطها 
العربي حتى لو كانت تعتمد على 
أمريكا وتستقوي بها في مواجهة 

اآلخرين.
واعتبر بيومي أن هناك سيناريوهين من المتوقع أن تلجأ قطر 
ألي منهما للخروج من هذا المأزق.. السيناريو األول يتمثل في 
استخدام العقل والتراجع عما تقوم به خوفًا على مصالحها العليا، 
أما الثاني فهو أن تقوم بأية محاوالت للتصعيد من جانبها، معتبرًا 
أن السيناريو األخير لن يكون في مصلحتها، وال في مصلحة 

العالقات العربية، متمنيًا عدم حدوث ذلك.
نت قطري تعُّ

وعلى الصعيد القطري قالت مصادر مقربة من الحكومة إن 
قطر لن ترضخ لمطالب دول الخليج الثالث لتغيير سياستها 
الخارجية مما يشير الى أن الدوحة لن تتخلى على األرجح عن 

دعم االخوان المسلمين في مصر وسوريا.
وعبر مجلس الوزراء القطري عن »األسف واالستغراب« لقرار 
الشركاء في مجلس التعاون الخليجي، لكنه قال: إن الدوحة لن 
ترد بالمثل ألنها ستظل ملتزمة بأمن كافة دول مجلس التعاون.
وأشار مصدر مقرب من الحكومة القطرية )الجمعة( إلى أن 
قطر لن ترضخ.. وق��ال: »لن تغير قطر سياستها الخارجية 
بغض النظر عن حجم الضغوط.. هذا األمر مسألة مبدأ نتمسك 

به بغض النظر عن الثمن..«.
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إعــالن نهـايــــــة اإلخـــــوان

حكم اإلخوان لمصر كشف وجههم القبيح

قرارات خليجية لردع قطر
> في خطوة جريئة وغير مسبوقة نفذت السعودية واإلمارات والبحرين تهديداتها التي وجهتها الى 
دولة قطر وقررت س��حب س��فرائها من الدوحة، لعدم التزامها بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية 

ودعم الجماعات المتطرفة في مقدمتها )جماعة االخوان(.
س��حب الس��فراء جاء بعد إنذار شديد اللهجة من الدول الثالث لقطر.. وهو إجراء وإنذار جديد تتبعه 

إجراءات أخرى في حال ما تمادت قطر في سياستها الخارجية المسيئة لجاراتها الخليجية:

سحب السفراء إنذار جديد تتبعه إجراءات أشد حزمًا

> أعلنت مصر أنها تدرس الموقف بعد أن قررت السعودية واإلمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر.. 
مع تأكيدات أن الس��فير المصري لدى الدوحة موجود في القاهرة منذ ش��هر، ولن يعود الى مقر عمله إال بعد أن 

تنفذ قطر وتلتزم الشروط التي حددتها مصر..
وأكد الس��فير بدر عبدالعاطي- المتحدث باس��م وزارة الخارجية- أن الس��فير المصري لدى قطر لن يعود مرة 
أخرى الى الدوحة اال بعد تنفيذ قطر لمطالب مصرية بعدم التدخل في الشأن الداخلي، موضحًا أن سفير مصر تم 

استبقاؤه بالقاهرة منذ شهر فبراير الماضي.

¶محمد المنيسي¶بدر عبدالعاطي ¶بشير عبدالفتاح¶حسين هريدي

خلفان : يجب إدراج 
»اإلخوان« ارهابية »خليجيًا«

> أكد ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة في امارة 
دبي انه حان الوقت الذي يعلن فيه ادراج جماعة 
»االخوان« في قائمة التنظيمات االرهابية »خليجيًا.
واضاف خلفان في تغريدة له على موقع التواصل 
»تويتر«:  يجب ان توحد قائمة االرهاب، خليجيًا وان 
تدرج في القوائم أي جماعة تصر على االخالل باألمن 

لخليجي عبر تنظيمات  ا
اج��رام��ي��ة، م��ش��ي��رًا ال��ى 
ان ممارسات الجماعة 
عبر ال��ت��اري��خ اجرامية 

ب���ع���د ض���ب���ط االس���ل���ح���ة 
والمتفجرات معهم، وبعد 
لتي ارتكبوها  العمليات ا

عبر تاريخهم.

ضربة إماراتية لقنوات »بي 
ان سبورتس« القطرية

> ل���ح���ق ال��م��ع��ل��ق 
ال���ري���اض���ي االم���ارات���ي 
الشهير علي سعيد 
الكعبي بزميله المعلق 
ف��ارس عوض وقدم 
اس��ت��ق��ال��ت��ه وت����رك 
شبكة قنوات »بي ان 

سبورتس« القطرية، وكان عوض قد 
اعلن في وقت سابق تركه العمل بالقناة.

وكتب سعيد الكعبي على صفحته الشخصية 
بموقع »التواصل االجتماعي »تويتر« قائاًل : »عشر 
سنوات من العمل المهني االحترافي ستبقى في 
قلبي لالبد.. وداعًا لكل الزمالء في »بي ان سبورتس« 

وكل الشكر لهم في مختلف المواقع.

موريتانيا تحل أكبر 
»االخوان«  جمعية ل��

وتحظر نشاطها

> قررت وزارة الداخلية الموريتانية »السبت« 
ح��ل »جمعية المستقبل ل��ل��دع��وة والتربية 
والثقافة« كبرى جمعيات االخ��وان المسلمين 

في البالد.
وبحسب وسائل االعالم الموريتانية فقد شمل 
القرار حظر نشاط الجمعية نهائيًاَ ومصادرة 

امالكها.
وي����رأس ال��ج��م��ع��ي��ة م��ح��م��د ال��ح��س��ن وك��ذل��د 
الدود الزعيم الروحي لفرع االخوان المسلمين 
في موريتانيا وعضو االت��ح��اد العالمي لعلماء 

المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي.

استعدادات واسعة لتنفيذ ق�����������������������������������������رار السعودية في المنطقة

بوادر »التغيير« إلنهاء حكم »تميم«

25 أميرا قطريا يبايعون 
أميرًا جديدًا لقطر

سعود بن احمد آل ثاني
جاسم بن على آل ثاني

سعود بن قاسم آل ثاني
ناصر بن سحيم آل ثاني

سعود ب��ن عبدالرحمن آل 
ثاني

جاسم بن سعود آل ثاني
عبدالعزيز بن احمد آل ثاني

سعود بن سيف آل ثاني
راشد بن سيف آل ثاني
جاسم بن ناصر آل ثاني
مشعل بن على آل ثاني
حمد بن محمد آل ثاني
حمد بن جاسم آل ثاني

خليفة بن عبدالله آل ثاني
عبدالله بن سعود آل ثاني
عبدالله بن خالد آل ثاني

عامرعلى الكبيسي
خليفه ربيعه الكبيسي
أحمد محمد الكبيسي

فهد على الكبيسي
عيد محمد الكبيسي
عبدالله ناصر الغانم
خالد عبدالله الغانم

مرزوق عبدالله الغانم
خليفه محمد السليطي

حمد ناصر السليطي
ناصر حمد السويدي

فهد سالم السويدي
سعود جاسم السويدي
عبدالله حمد السويدي

فالح سالم السويدي
عيسى خليفه السويدي

علي سعيد السويدي
محمد ماجدالسويدى

سعد سلطان الهاجري
محمد بن سعود الهاجري

حمد شداد الهاجري
احمد الهاجري

فهد محمد الهاجري
سعد الهاجري

راشد فهد التميمي
خالد محمد التميمي
علي مرزوق التميمي
غانم راشد الكواري

سلطان احمد الكواري
جاسم على الكواري

س����ع����ود ع���ب���دال���رح���م���ن 
الدوسري

سالم فالح الدوسري
فهد ابراهيم الدوسري

علي حسن الدوسري
محمد مرزوق الدوسري
مسفر منصور الدوسري

حمد مبارك القحطاني
أحمد جمعان القحطاني

حسين ناصر القحطاني
محمد سعود القحطاني
ناصر عبيد القحطاني
علي عايض القحطاني
سعيد أحمد المالكي

عبدالله حسن المالكي
سلطان عوض المالكي
مسعود عوض العلي

عبدالعزيز سعود العلي
ابراهيم خميس العلي
محمد سعد السبيعي
حمد سعود العازمي

ك��ل ال��م��ؤش��رات ت��ق��ول إن 
اس��ت��م��رار تميم ف��ي الحكم 
ب��ع��د ال��م��وق��ف الخليجي من 
ق��ط��ر ب���ات أم���رًا مستحياًل، 
العالم ينتظر لحظة التغيير 
في قطر، الشعوب العربية 
ت��ت��رق��ب ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة، في 
ال���وق���ت ال����ذي ي��ت��م��ت��ع فيه 
»تميم« بمساندة قويه من 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة، فهل 
تنجح ال��م��ع��ارض��ة القطرية 
»ت��م��ي��م« من  ف��ي اإلط��اح��ة ب���
الحكم بالرغم من المساندة 
األمريكية ل��ه، س��ؤال صعب 
ي���ت���ردد وس��ت��ك��ش��ف األي����ام 

القادمة عن إجابته.

»التغيير« في قطر يقودها أمراء قطريون لعزل تميم  كشفت معلومات صحفية عن بوادر ل�
وإنهاء حكم موزة الذي أساء لعالقة قطر مع جيرانها -حد قولهم..

وقالت صحيفة »األهرام« المصرية أن خمس��ة وعشرين أميرًا قطريًا اجتمعوا في أحد البالد 
الخليجي��ة، وبرعاية دول��ة خليجية كبري، وقرروا انقاذ بالده��م.. ومبايعة األمير عبد العزيز 
ب��ن خليف��ة أل ثان أميرا لقطر بداًل من تميم، ووقع��وا علي مبايعة لألمير الجديد ووقع معهم 

خمسون شخصًا من قيادات المعارضة القطرية، وأسماؤهم كالتالي:


