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السعودية واإلمارات والبحرين تخفف إجراءاتها 
المشددة على قطر

هبوط اضطراري لطائرة في ألمانيا جراء "محادثة مريبة"

 

مشرع مصري: قطر ضخت مليار دوالر في العراق 
لمساندة داعش

قال �مل�رصي م�ضطفى بكري ع�ضو �للجنة �لت�رصيعية مبجل�س �لنو�ب �مل�رصي، �إن 
بالده لديها �أدلة يقنية تثبت تورط �لدوحة فى عمليات �لإرهاب وم�ضاندة �لإخو�ن 

بدء� من 25 يناير 2011 وحتى �ليوم.
وت�ض��اءل "بك��ري"، "هل هن��اك دليل �أكرث م��ن حتري�س قناة �جلزي��رة على �لعنف 
و�لإرهاب وبثها لإ�ضار�ت معينة ل�ضتدعاء �لعنف، وحر�ضها على �إعادة مظاهر�ت 
قدمية وتقدميها على �أنها حديثة، ف�ضال عن �إيو�ء قطر لالإرهابي يو�ضف �لقر�ضاوي 
�لذي �أفتى بالقتل من خالل �لأحزمة �لنا�ضفة للمو�طنني و�لتكتالت �جلماهريية".

و�أ�ض��اف بكري �أن قطر دفعت مليار دولر يف �لعر�ق بحجة �لإفر�ج عن �أحد �أفر�د 
�لأ�رصة �حلاكمة يف قطر �لذي قالت �إنه كان ذ�هبا لل�ضيد يف منطقة تهيمن عليها 
د�ع�س، وهو �أمر جماف للمنطق، ولكن �حلقيقية �أنها �ض��فقة بحجة �دعاء �خلطف، 
على �أن تتدخل قطر لت�ض��ليم �ملبلغ مبا�رصة لهذ� �لتنظيم �لإرهابي وم�ض��اعدته من 

�أجل �ل�ضتمر�ر.

�أ�ضدر زعماء �ل�ضعودية و�لبحرين و�لمار�ت توجيهات مبر�عاة �حلالت �لإن�ضانية 
لالأ�رص �مل�ضرتكة مع قطر، يف حني �أكدت وز�رة �لد�خلية �لقطرية �أن مو�طني �لدول 
�لت��ي قطعت عالقاتها مع قطر �لأ�ض��بوع �ملا�ض��ي لهم كام��ل �حلرية يف �لبقاء يف 
قطر. وقال بيان �ض��ادر عن وز�رة �لد�خلية �لقطرية �ل�ض��بت "�إن دولة قطر مل تتخذ 
�أي �إجر�ء�ت ب�ض��اأن �ملقيمني على �أر�ضها من رعايا �لدول �ل�ضقيقة و�ل�ضديقة �لتي 
قام��ت بقطع �لعالق��ات �لدبلوما�ض��ية �أو تخفي���س �لتمثيل �لدبلوما�ض��ي مع دولة 
قط��ر". و�أ�ض��اف �أن دول��ة قط��ر "تعمل على جتن��ب �خلالفات �ل�ضيا�ض��ية مع �لدول 

وحكوماتها يف �لتعامل مع �ل�ضعوب �ل�ضقيقة و�ل�ضديقة".
و�أك��د �لبي��ان �أن "لرعايا هذه �لدول �حلرية �لكاملة يف �لبقاء على �أر�س دولة قطر 
وفقا للقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها يف �لدولة يف �إطار عقود �لعمل �ملربمة معهم 

ومو�فقة دولهم �أو بناء على تاأ�ضرية �لدخول �ملمنوحة لهم".
و�ض��در توجيه من �لعاهل �ل�ضعودي �مللك �ض��لمان بن عبد �لعزيز مبر�عاة �حلالت 
�لإن�ض��انية لالأ�رص �مل�ضرتكة �ل�ض��عودية �لقطرية، بح�ضب ما �أفادت به وكالة �لأنباء 

�ل�ضعودية �لأحد نقال عن م�ضدر م�ضوؤول.

هبطت طائرة �خلطوط �جلوية "�يزي جت" ��ضطر�ريا ليل �ل�ضبت يف كولونيا بغرب 
�ملانيا، ب�ض��بب ح�ض��ول "حمادثة م�ضبوهة" ووجود حقيبة مثرية لل�ضك على متنها، 

فيما �لقي �لقب�س على ثالثة ركاب، وفق ما �علنت �ل�رصطة �لقليمية.
و�لطي��ار �ل��ذي كان متوجها بطائرته م��ن لوبليانا �ىل لندن، �تخذ ق��ر�ر� بالهبوط 
بعد قيام ركاب باإبالغ �لطاقم باأّن "عدد� من �لرجال )على متنها( كانو� يتحدثون 
مبو��ض��يع �رهابية"، ح�ض��بما قال متحدث با�ض��م �ل�رصطة لوكال��ة فر�ن�س بر�س من 

دون �ن يخو�س يف تفا�ضيل ذلك �حلديث.
وبع��د هب��وط �لطائ��رة يف منطق��ة �منة د�خ��ل �ملطار �خلام���س يف �ملاني��ا، �نزلت 
�ل�رصط��ة �لحتادي��ة جميع �ل��ركاب �ل�151 بطريق��ة �لتزحلق �ل�ض��طر�ري وعزلت 

حقيبة َظهر تعود �ىل ثالثة ركاب م�ضتبه بهم وقام خرب�ء بتفجريها.
ومت ت�ض��ليم �لرج��ال �لثالث��ة �ىل �ل�رصط��ة �جلنائي��ة يف كولوني��ا، م��ن دون �ن ترد 

تفا�ضيل حول حمتويات �حلقيبة �و مدى حقيقة �لتهديد �لرهابي.

ق��ال �حل��زب �لدميقر�ط��ي �لوح��دوي يف بريطاني��ا �إن��ه مل مين��ح 
�ملحافظ��ني دعمه بع��د، و�إن �ملفاو�ض��ات حول ت�ض��كيل �لتحالف 

معهم ل تز�ل م�ضتمرة.
و�أ�ض��اف �حل��زب يف بي��ان ، �أن �ملفاو�ض��ات جت��ري حت��ى �لآن 
يف �أج��و�ء �إيجابي��ة، و�أنه��ا �ضت�ض��تمر �لأ�ض��بوع �ملقب��ل للبحث يف 
�لتفا�ض��يل و�لتو�ض��ل �إىل �تفاق ح��ول تركيبة �لربمل��ان �جلديد".
وكان مكت��ب رئا�ض��ة �ل��وزر�ء قد �أعل��ن يف وقت �ض��ابق �أن �حلزب 
�لدميقر�طي �لوحدوي و�فق على م�ضودة �تفاق ب�ضاأن دعمه حكومة 
�ملحافظ��ني، وقال م�ض��در، �إن خطاأ تخلل ن���س �لبيان لدى ن�رصه. 
وح�ض��ل �ملحافظ��ون عل��ى 318 مقع��د� فق��ط، �أي �أقل من ن�ض��ف 

�ملقاع��د �ل��� 650 يف �لنتخاب��ات �لأخرية، ما ل يخولهم ت�ض��كيل 
حكوم��ة جديدة بوحدهم.وت�ض��عى رئي�ض��ة �لوزر�ء تريي��ز� ماي �إىل 
ت�ض��كيل �حلكومة ع��رب �لتحالف مع �حل��زب �لدميقر�طي �لوحدوي، 
�ل��ذي ميثل ناخبني من �إيرلند� �ل�ض��مالية، و�لذي فاز ب� 10 مقاعد 

برملانية.
وما ز�لت �أ�ض��د�ء نتائ��ج �لنتخابات �لعام��ة يف بريطانيا تهيمن 
على تغطية �ل�ضحف �لربيطانية لليوم �لثالث على �لتو�يل. ون�رصت 
�ض��حيفة �ض��ند�ي تلغر�ف مقال لنب ر�يلي-�ض��ميث نائب �ملحرر 
�ل�ضيا�ض��ي بعنو�ن "يف �لقيادة ولكن بال �ض��لطة". وتقول �ل�ضحيفة 
�إن رئي�ض��ة �لوزر�ء �لربيطانية ترييز� ماي �أم�ضت يف عزلة و�ضعف، 
حي��ث مل توق��ف ��ض��تقالة �ثن��ني م��ن كب��ار م�ض��اعديها رد �لفعل 

�لغا�ضب حلزب �ملحافظني.

و�أبل��غ جمل�س �ل��وزر�ء ماي �أنها يجب �أن حتدث تغيري� �ض��امال يف 
�أ�ضلوبها يف �لزعامة وتغيري �ضيا�ضتها �لقت�ضادية �إذ� �أر�دت �لبقاء 
يف �ل�ضلطة يف �لوقت �حلايل. ووفقا لل�ضحيفة، فاإن جمل�س �لوزر�ء 
��ض��رتط حماي��ة جم��ال �لأعمال و�مل��ال �أثناء مرحل��ة �خلروج من 
�لحتاد �لأوروبي وتوفري متويالت �إ�ضافية لوز�رة �خلارجية ملنح 
دعمه ملاي. وت�ض��يف �ل�ض��حيفة �أن ماي ح�ض��لت على �لدعم على 
�ملدى �لق�ض��ري من حزب �ملحافظني خوفا من �أن �إجر�ء �نتخابات 
جديدة �ضيوؤدي �إىل فوز جريميي كوربن زعيم حزب �لعمال برئا�ضة 
�لوزر�ء. ويقوب ر�يلي-�ض��ميث �إن �مل�ض��اعي غري �لر�ض��مية لتغيري 
ماي بد�أت بالفعل، حيث بد�أ حلفاء بوري�س جون�ض��ون وديفيد ديفز 

باحلديث عن جد�رتهما للمن�ضب.
وتقول �ل�ض��حيفة �إن زعامات ح��زب �ملحافظني يعتقدون �أن ماي 

ل ميكنها �لبقاء يف �ل�ضلطة طويال، حيث يدعو �لبع�س �إىل تغيريها 
بحلول موؤمتر �حلزب يف ت�رصين �لأول.

وق��ال وزي��ر يف حكوم��ة م��اي لل�ض��حيفة "ه��ي م��ن كب��د نف�ض��ه 
ه��ذه �خل�ض��ائر، وكان بالإم��كان جتنب �لأم��ر برمته. ُق�ض��ي على 
م�ض��د�قيتها متاما د�خل �لبالد وخارجها". كما �أعرب بع�س قادة 
ح��زب �ملحافظ��ني عن قلقهم من �أن �ض��معة �حلزب ق��د تت�رصر �إذ� 
�ض��كل �ئتالفا م��ع �حلزب �لحت��ادي �لدميقر�ط��ي ل�ض��مال �يرلند�. 
وتق��ول �ل�ض��حيفة �إنه يف م��دة ل تتجاور 24 �ض��اعة حتولت ماي 
م��ن �لعتقاد باأنها قد حت�ض��ل عل��ى �أغلبية تاريخية �إىل �لت�ض��بث 
بال�ض��لطة عن طري��ق �لتعهد باإح��د�ث تغيري كبري يف �أ�ض��لوبها يف 
�لزعام��ة، و�ل���رصر �لناج��م ع��ن �لتح��ول �لكبري يف منظ��ور ماي 

لنف�ضها ول�ضورتها قد يكون طعنة قاتلة بالن�ضبة لها.

ق�ض��ى ثماني��ة مهاجري��ن على �لق��ل و�عُت��رب نحو مئة 
�ض��خ�س يف عد�د �ملفقودين بعد غرق زورق قبالة ليبيا 
بينما كانو� يحاولون �لو�ضول �ىل �وروبا بحر�، فيما مت 
�لعث��ور لحقا على جثتني عل��ى منت قارب �خر، وفق ما 

�فاد خفر �ل�ضو�حل �لليبي ومنظمات غري حكومية. 
وقال �آمر نقطة حر�س �ل�ضو�حل يف �لقره بوللي )60 كلم 
���رصق طر�بل�س( �لعقيد فتحي �لرياين �ن "�جلثث �لثماين 
هي �ضمن ما بني 120 �و 130 �ضخ�ضا كانو� على منت 

قارب مطاطي"، بح�ضب "فر�ن�س بر�س".

وكان��ت جث��ث �ملهاجري��ن �لثماني��ة عالق��ة يف زورق 
مطاطي ر�ضد على بعد خم�ضة �ميال بحرية قبالة مدينة 

�لقره بوللي.
و�و�ض��ح �لري��اين �ن��ه �ذ� كان ه��ذ� �لن��وع م��ن �لقو�رب 
ي�ض��تطيع نق��ل حتى 120 �ضخ�ض��ا فاإّن ع��دد �ملفقودين 

يتجاوز �ملئة.
من جهته، �و�ضح �ملتحدث با�ض��م �لبحرية �لليبية �يوب 
قا�ض��م لفر�ن���س بر���س، �ن "دوريات خلفر �ل�ض��و�حل يف 
�لز�وية )45 كلم غرب طر�بل�س( �عرت�ضت �ضباح �جلمعة 
خم�ض��ة زو�رق مطاطية وقاربني خ�ض��بيني تقل �كرث من 

570 مهاجر� غري �رصعي".

وعند ر�ض��دها، كان خم�ض��ة ��ض��خا�س ليبي��ني ير�فقون 
�لزو�رق �عتقل ثالثة منم.

"�ملهاج��رون �فارق��ة وبنغالد�ض��يون  و��ض��اف قا�ض��م 
وم�رصي��ون ومغاربة )...( و�ض��لمو� ملرك��ز �لحتجاز يف 

�لز�وية".
�ىل ذلك �علن خفر �ل�ض��و�حل �ليطايل �نهم ن�ض��قو�  �م�س 

�ل�ضبت عملية �نقاذ 1650 مهاجر� قبالة ليبيا.
وي�ض��تغل مهرب��و �لب�رص �لفو�ض��ى �لتي ت�ض��ود ليبيا منذ 
�ض��قوط نظام معمر �لق��ذ�يف يف 2011 لتهريب ع�رص�ت 
�يطالي��ا،  �ىل  للو�ض��ول  �ل�ض��اعني  �ملهاجري��ن  �لف 

مطالبني �ياهم مببالغ كبرية.

يتوجه �لناخبون �لفرن�ض��يون �إىل �ضناديق �لقرت�ع 
�لأحد، يف �أول جولة �ض��من جولتني من �لنتخابات 
�لربملاني��ة �لتي من �ملتوقع �أن متنح �لرئي�س �جلديد 
�إميانوي��ل ماك��رون �أغلبية قوية ت�ض��مح ل��ه باإجر�ء 

�إ�ضالحات بعيدة �ملدى.
وبعد �ض��هر و�حد فق��ط من حتدي �مل�رصيف �ل�ض��ابق 
لي�ض��بح  �لتوقع��ات  عام��ا   39 �لعم��ر  م��ن  �لبال��غ 
رئي���س ثاين �أكرب �قت�ض��اد يف منطق��ة �ليورو تتوقع 
��ض��تطالعات �ل��ر�أي �أن يت�ض��در حزب��ه �ل��ذي يبل��غ 
عم��ره عام��ا و�ح��د� فق��ط �لنتخابات �لأح��د ويفوز 
مبعظ��م �ملقاع��د يف جول��ة �لإعادة �لت��ي جتري يف 

18 حزير�ن.
وق��ال من��ري حمجوب��ي وزي��ر �لدول��ة يف حكوم��ة 
ماك��رون لروي��رتز �أثن��اء جول��ة حل�ض��د �لتاأيي��د يف 
د�ئرته �لنتخابية ب�ضمال فرن�ضا "نريد �أغلبية كبرية 
ك��ي ن�ض��تطيع �لعمل وتغيري فرن�ض��ا خالل �ل�ض��نو�ت 

�خلم�س �ملقبلة".
وتتوق��ع �أح��دث ��ض��تطالعات لل��ر�أي ح�ض��ول حزب 
ماك��رون )�جلمهوري��ة �إىل �لأم��ام( وحليف��ه ح��زب 
�حلركة �لدميقر�طية �لذي ميثل ميني �لو�ض��ط على ما 
ل يقل عن 30 يف �ملئة من �لأ�ض��و�ت يوم �لأحد مع 
ح�ض��ول حزب �جلمهوريني �ملحاف��ظ وحلفائه على 
نح��و 20 يف �ملئ��ة وحزب �جلبه��ة �لوطنية �ليميني 

�ملتطرف على نحو 17 يف �ملئة.
�لنتيج��ة  ه��ذه  �أن  �إىل  �ل��ر�أي  ��ض��تطالعات  وت�ض��ري 

�ضتتحول �إىل �أغلبية �ضاحقة يف �جلولة �لثانية.

بريطانيا: ال اتفاق حول تشكيل تحالف األغلبية البرلمانية

قطر تعتزم مقاضاة الدول المقاطعة لتعويض المتضررين من حصارها 

فرنسا تنتخب برلمانًا جديدًا مقتل عشرة مهاجرين وفقدان نحو مئة شخص قبالة ليبيا
وماكرون يتصدر االستطالعات

طرابلس - متابعة

باريس - متابعة

لندن - متابعة

روسيا تطلب من أميركا عدم قصف القوات الموالية للحكومة السورية مجددًا
�علن��ت رو�ض��يا، �إنه��ا �أبلغ��ت �لولي��ات �ملتح��دة باأن 
م��ن غ��ري �ملقب��ول �أن ت�ض��ن و��ض��نطن هجوم��ا عل��ى 
قو�ت مو�لية للحكومة يف �ض��وريا بع��د �أن نفذ �جلي�س 
�لأمريك��ي �رصب��ة جوية �ض��د ق��و�ت مو�لي��ة للرئي�س 

�ل�ضوري ب�ضار �لأ�ضد.
وقال��ت وز�رة �خلارجية �لرو�ض��ية يف بي��ان، �إن وزير 
�خلارجية �ض��ريغي لف��روف نقل �لر�ض��الة �إىل نظريه 
�لأمريكي ريك�س تيلر�ضون خالل �ت�ضال هاتفي تلقاه 

من �جلانب �لأمريكي �م�س �ل�ضبت، بح�ضب "رويرتز".
وقال م�ضوؤولون �أمريكيون لرويرتز �ل�ضهر �ملا�ضي �إن 
�جلي�س �لأمريكي نفذ �رصبة جوية �ض��د ف�ضيل تدعمه 
حكومة �لأ�ض��د قال �إنه ي�ضكل تهديد� للقو�ت �لأمريكية 
وللمقاتلني �ل�ضوريني �لذين تدعمهم �لوليات �ملتحدة 

يف جنوب �ضوريا.
وردت رو�ض��يا حينئذ باأن �لإجر�ء �لأمريكي من �ضاأنه 
عرقل��ة �جله��ود �لر�مي��ة للتو�ض��ل �إىل ح��ل �ضيا�ض��ي 
لل���رص�ع كم��ا �أنه مث��ل �نتهاكا ل�ض��يادة �ض��وريا �أحد 

�أقرب حلفاء رو�ضيا يف �ل�رصق �لأو�ضط.
وقال��ت وز�رة �خلارجية �لرو�ض��ية "ع��رب لفروف عن 
رف�ض��ه �ملطل��ق للهجم��ات �لأمريكي��ة عل��ى �لق��و�ت 
�ملو�لي��ة للحكوم��ة )�ل�ض��ورية( ودعاه لتخ��اذ تد�بري 

ملمو�ضة ملنع وقوع حو�دث مماثلة يف �مل�ضتقبل".
و�أ�ض��افت �أن لفروف وتيلر�ضون تبادل تقييم �لو�ضع 
يف �ض��وريا و�أكد� على رغبتهما يف تعزيز �لتعاون يف 

�ضبيل �إنهاء �ل�رص�ع هناك.
وقال��ت �ل��وز�رة �إن �لوزيري��ن ناق�ض��ا �أي�ض��ا �حلاجة 
لل�ض��عي �إىل �إ�ض��الح �ل�ض��قاق ب��ني قط��ر ودول عربية 
من خالل مفاو�ض��ات �إ�ضافة �إىل �لعالقات �لأمريكية 
�لرو�ضية و�لجتماعات �ملقررة بني م�ضوؤويل �لبلدين.

موسكو -  وكاالت

اأعلنت اللجنة الوطنية 
حلقوق الإن�سان بقطر، 

اعتزامها التعاقد مع مكتب 
حماماة دويل للتكفل مبلف 

التعوي�سات للمت�سررين 
ممن تاأثروا بقرارات 
احل�سار التي فر�سته 
عليها 3 دول خليجية.

وقال علي بن �ض��ميخ �مل��ري رئي�س �للجنة �لوطنية 
حلق��وق �لإن�ض��ان يف موؤمت��ر �ض��حفي "�إن �للجن��ة 
ب�ض��دد �لتعاق��د م��ع مكت��ب حمام��اة دويل للتكف��ل 
مبلف �لتعوي�ض��ات للمت�رصرين �لقطريني ومو�طني 
دول جمل���س �لتعاون ممن تاأثرو� بقر�ر�ت �حل�ض��ار 
و�إغ��الق �حل��دود �لت��ي �تخذته��ا كل من �ل�ض��عودية 
و�لإم��ار�ت و�لبحري��ن �ض��د دول��ة قطر وجل��اأو� �إىل 

�للجنة".
وقال �إن مكتب �ملحاماة �لدويل �ض��يقوم مبقا�ض��اة 
ومطال��ب تل��ك �ل��دول بجرب �ل���رصر �أم��ام �ملحاكم 

�لوطنية يف تلك �لدول .
و�أو�ض��ح �أن��ه يف ح��ال �إخ��الل �ملحاك��م يف �ل��دول 
بتعوي�ض��ات  يعن��ى  فيم��ا  بالتز�ماته��ا  �لث��الث 
�ملت�رصرين �ض��يتم �للجوء للمحاكم �لدولية يف �إطار 
مب��د�أ "جرب �ل�رصر" �ملن�ض��و�س علي��ه يف �ملو�ثيق 

و�لأعر�ف �لدولية .
قط��ع  و�لبحري��ن  و�لإم��ار�ت  �ل�ض��عودية  و�أعلن��ت 
و�أغلق��ت  �لإثن��ني �ملا�ض��ي،  �لعالق��ات م��ع قط��ر، 
جمالها �جلوي وحدودها �لربية و�لبحرية، وطالبت 
مو�طنيه��ا �ملوجودين يف قطر بالع��ودة �إليها، كما 
�أمهلت �لقطريني �ملوجودين على �أر��ضيها 14 يوما 

ملغادرة دولهم. 
وو�ض��ف �ملري ما يح��دث جر�ء تلك �لق��ر�ر�ت باأنه 
"�للجنة  �أن  "عقاب جماعي وجرمية دولية"، مبينًا 
تلقت 700 �ض��كوى وحالت �أ�رصية ماأ�ضاوية بكل ما 
تعني��ه �لكلمة ، وذلك �أمر ل ميكن قبوله �أو �ل�ض��كوت 

عليه ".

وجمعي��ات  هيئ��ات  خاطب��ت  �للجن��ة  �أن  وك�ض��ف 
وموؤ�ض�ض��ات دولي��ة وعربي��ة، ودعته��م �إىل "حتم��ل 
م�ضوؤولياتهم جتاه ما يحدث من �نتهاكات �ضارخة 
حلقوق �لإن�ض��ان وحث �ل��دول �ملقاطعة على �حرت�م 

�لتز�ماتها �لدولية ورفع �حل�ضار".
وك�ض��ف �مل��ري �أن "�للجن��ة �أج��رت كذل��ك �ت�ض��ال 
�لإن�ض��ان  �ل�ض��عودية حلق��وق  �لهيئ��ة  م��ع  هاتفي��ا 
و�جلمعي��ة �لإمارتي��ة حلق��وق �لإن�ض��ان و�ملوؤ�ض�ض��ة 
�لوطني��ة حلق��وق �لإن�ض��ان بالبحري��ن وطلبت منها 
جميعا �رصعة �لتح��رك ملعاجلة �لنتهاكات �لو�قعة 
عل��ى �لقطري��ني ومو�طن��ي �ل��دول �لث��الث نتيج��ة 

�حل�ضار".

وكانت منظم��ة �لعفو �لدولية قد ��ض��تنكرت �لتد�بري 
�ل�ض��عودية  م��ن  كل  �تخذته��ا  �لت��ي  "�لتع�ض��فية" 
قط��ع  �إع��الن  �أعق��اب  يف  و�لبحري��ن  و�لإم��ار�ت 
�لعالق��ات مع قطر �لإثنني �ملا�ض��ي، ودعت لوقفها 

"فور�".
و�عت��ربت تل��ك �لإج��ر�ء�ت "تتالعب بحي��اة �لآلف 
)..( وتت�ض��بب يف تق�ض��يم �لأ�رص وتدمري �ضبل معي�ضة 
�ض��عوب وتعليمه��ا"، مدين��ًة "ب�ض��دة" تهدي��د �لدول 
�لث��الث بعقوب��ة قا�ض��ية للمنتقدي��ن له��ذه �لتد�بري، 
معت��ربة �أن ه��ذ� ميث��ل "�نته��اكا �ض��ارخا حلري��ة 
�لتعبري". و�ض��ددت منظمة �لعف��و �لدولية يف بيانها 
بق��وة "عل��ى وج��وب �ح��رت�م ه��ذه �ل��دول حلق��وق 

�لإن�ضان ووقف هذه �لتد�بري �لتع�ضفية فور�".
ووفق��ا للجن��ة �لوطني��ة حلق��وق �لإن�ض��ان يف قطر، 
يعي���س �أك��رث م��ن 11 �أل��ف مو�ط��ن م��ن �لبحري��ن 
و�ل�ض��عودية و�لإمار�ت يف قط��ر. ويعي�س �لعديد من 
�لقطريني �أي�ضا يف �لدول �لثالث وقد تتاأثر جميعها 
به��ذه �لتد�ب��ري. ومن��ذ �لإثن��ني �ملا�ض��ي، �أعلن��ت 8 
دول قط��ع عالقاته��ا �لدبلوما�ض��ية مع قط��ر، وهي 
�ل�ض��عودية وم���رص و�لإم��ار�ت و�لبحري��ن و�ليم��ن 
وموريتاني��ا وج��زر �لقم��ر و�ملالدي��ف، و�تهمته��ا 
ب�"دعم �لإرهاب"، يف �أ�ض��و�أ �ض��دع ت�ض��هده �ملنطقة 
منذ �ض��نو�ت، بينم��ا مل تقطع �لدولت��ان �خلليجيتان 

�لكويت و�ضلطنة عمان عالقاتهما مع �لدوحة.
بينما نف��ت قطر �لتهامات ب�"دع��م �لرهاب" �لتي 
وجهته��ا له��ا تلك �ل��دول، وقالت �إنه��ا تو�جه حملة 
�ف��رت�ء�ت و�أكاذي��ب و�ض��لت ح��د �لفربك��ة �لكامل��ة 
به��دف فر���س �لو�ض��اية عليه��ا، و�ل�ض��غط عليه��ا 

لتتنازل عن قر�رها �لوطني.

الدوحة ـ متابعة 


