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ن���رت جمل��ة “فوري��ن بولي�س��ي” تقري��ر� للكاتب��ة بيث��اين �ألني 
�إبر�هيمي��ان، تعل��ق في��ه على �إع��ان �لقن��اة �ملرتبط��ة بالعائلة 
�حلاكم��ة يف �أبو ظبي “�س��كاي نيوز” �لعربية، ع��ن فيلم وثائقي 
يرب��ط قطر بهجمات �أيل��ول �سبتمرب، م�سرية �إىل �أنه وجه جديد من 

�لغر�بة.
وتق��ول �إبر�هيمي��ان: “ترحيل �جلم��ال، وتغيري �جت��اه �لطائر�ت، 
فق��ط عندما تعتقد �أن �أزمة �خللي��ج ال ميكن �أن ت�سبح �أكرث غر�بة، 
تعل��ن قناة تلفزيونية مرتبط��ة بالعائلة �حلاكمة يف �أبو ظبي عن 

فيلم وثائقي يربط قطر بهجمات �أيلول/ �سبتمرب �الإرهابية”.
وت�سيف �لكاتبة �أن “)�سكاي نيوز( �لعربية، �لتي ميلك جزء� منها 
من�س��ور بن ز�يد �آل نهيان، �ستبث �ليوم �الأربعاء �ريطا وثائقيا، 
حت��ت عنو�ن )قطر… �لطريق �إىل مانهاتن(، و�سريكز  على زيارة 
�لعق��ل �ملدب��ر للهجم��ات خال��د �ل�سيخ حمم��د لقطر ع��ام 1996، 
باالإ�ساف��ة �إىل )دع��م قط��ر �لطويل له، مبا يف ذل��ك �لدعم �ملايل، 
و�حلماي��ة لتحقيق طموحاته وخططه( كما �أوردت �سحيفة )غلف 

نيوز(”.
وي�س��ري �لتقري��ر، �ل��ذي ترجمته “عرب��ي″21، �إىل �أن ه��ذ� �لفيلم 
�لوثائق��ي ياأت��ي و�س��ط �أزم��ة دبلوما�سي��ة م�ستم��رة يف �خللي��ج، 
فف��ي بد�ية حزي��ر�ن/ يونيو قام��ت �ل�سعودية و�الإم��ار�ت وم�ر 
و�لبحري��ن بفر���ض ح�س��ار عل��ى قط��ر حت��ى ت�ستجي��ب �الأخرية 

ملطالبهم.
وتلفت �ملجلة �إىل �أن قطر ردت على �التهامات �الإمار�تية بتمويل 
�الإره��اب، باأنه��ا هي �ملمولة ولي�ست �لدوح��ة، كما جاء يف مقال 
�سف��ري قطر يف و��سنطن �ل�سيخ م�سعل بن حمد �آل ثاين يف �سحيفة 
“وول �سرتي��ت جورن��ال”، حيث قال: “لق��د مت ذكر �الإمار�ت يف 

تقري��ر جلن��ة �لتحقيق يف هجم��ات 11/ 9، ودوره��ا يف تبيي�ض 
�أمو�ل �الإرهابيني”.

وتقول �إبر�هيميان �إن �لتقارير عن قيام وزير قطري بارز بحماية 
خالد �ل�سيخ حممد من “�سي �آي �إيه” معروفة ولي�ست جديدة.

وبنوه �لتقرير �إىل �أنه مل يكن هناك �أي قطري من منفذي هجمات 
9/ 11، وكان م��ن بينهم��ا �إمار�تي��ان، و15 �سعوديا، وم�ري 
ولبن��اين، �أما زعيم تنظيم �لقاعدة �أ�سام��ة بن الدن فولد ون�ساأ يف 
�ل�سعودي��ة، م�س��ري� �إىل �أن �لوالي��ات �ملتحدة حتتج��ز خالد �ل�سيخ 

حممد حاليا يف معتقل غو�نتانامو.
وتذك��ر �ملجلة �أن قط��ر قامت بحملة دولية للعاق��ات �لعامة رد� 
على �حل�سار؛ يف حماولة للح�سول على دعم �سد ثاث دول �أكرب 
منه��ا، مبا يف ذلك عمليات �سغ��ط يف �لعا�سمة و��سنطن، وركزت 
على �نتهاكات حقوق �الإن�سان �لتي ت�سبب بها �حل�سار، الفتة �إىل 
�أن �ل�سعودية قامت با�ستئجار �أف�سل �ركات �لعاقات �لعامة يف 

و��سنطن.
وتفي��د �لكاتبة ب��اأن وزير �خلارجي��ة �الأمريكي ريك���ض تيلر�سون 
ق��ام بزيارة �ملنطقة؛ يف حماول��ة لرتطيب �الأجو�ء وحل �مل�سكلة، 
ووقع يف 10 مت��وز/ يوليو على مذكرة تعاون �أمني مع �حلكومة 

�لقطرية؛ ملو�جهة متويل �الإرهاب.
وتخت��م “فوري��ن بولي�سي” تقريره��ا باالإ�س��ارة �إىل �أنه ك�سف يف 
�لتقري��ر �ل�سنوي، �ل��ذي �أ�سدرت��ه �خلارجية عن �أ�س��كال �الإرهاب 
يف �لع��امل �الأ�سبوع �ملا�سي، عن تعاون قط��ر مع �جلهود �لدولية 
ملكافح��ة �الإره��اب ومتويل��ه، و�أن �لبلد قام بجه��ود جيدة لوقف 

�لنظام غري �لر�سمي د�خل حدوده لتمويل �جلماعات �ملتطرفة.
وعل��ى �سعي��د مت�س��ل �أعلنت �ل��دول �ملقاطع��ة لقط��ر ت�سنيف 9 
كيان��ات و9 �أف��ر�د ُت�س��اف �إىل قو�ئم �الإرهاب �ملحظ��ورة لديها، 

�لتي تتهم �لدوحة بدعمها.

�أعلن مندوب فل�سطني �لد�ئم لدى �الأمم �ملتحدة ريا�ض من�سور، �أن 
�جلل�س��ة �ملغلقة �لتي عقدها جمل�ض �الأم��ن �لدويل �لليلة �ملا�سية 

ب�ساأن �لو�سع يف �لقد�ض مل تتوج بالتو�سل �إىل موقف عملي.
�أع�س��اء �ملجل���ض  �أن  وذك��ر من�س��ور يف ت�ريح��ات �سحفي��ة 
عج��زو� ع��ن �لتو�سل �إىل �سيغ��ة عملية مفي��دة ومقبولة للت�سدي 
لاعت��د�ء�ت �الإ�ر�ئيلي��ة يف �لقد�ض، مو�سح��ا �أن ما جرى خال 

�جلل�سة مل يرتق �إىل م�ستوى ما يحدث يف �لقد�ض.
وك�سف �لدبلوما�سي �لفل�سطيني �أن �لواليات �ملتحدة رف�ست �إد�نة 
م��ا و�سف��ه ب�"�لغطر�سة �الإ�ر�ئيلية �لتي ت���رب بعر�ض �حلائط 
جمل���ض �الأمن وقر�ر�ته"، وحتى رف�س��ت �سدور �إعان بيان حول 
تطور�ت �الأحد�ث يف �مل�سجد �الأق�سى، وذلك يف �إطار �جلل�سة �لتي 

عقدت بطلب من �ل�سويد وفرن�سا وم�ر.

وح��ذر من�س��ور م��ن �أن �ال�ستم��ر�ر يف �تب��اع هذ� �لنه��ج من قبل 
�ملجتم��ع �ل��دويل وجمل�ض �الأم��ن ي�سج��ع �إ�ر�ئيل عل��ى مو��سلة 
ت�رفاته��ا �لعد�ئي��ة بح��ق �لفل�سطينيني، م�سي��د� يف �لوقت نف�سه 
مبوق��ف "�ل��دول �ل�سديق��ة"، مب��ا فيها فرن�س��ا �لتي �س��ددت على 
���رورة �إز�ح��ة جمي��ع �ملعيق��ات �أم��ام �مل�سل��ني يف ممار�س��ة 
�سعائره��م �لديني��ة وطالبت باإجر�ء حتقي��ق يف �جلر�ئم �ملزعومة 

�لتي �رتكبتها �إ�ر�ئيل منذ �جلمعة �ملا�سي.
م��ن جانبه��ا ك�سفت �سحيف��ة "يديع��وت �أحرون��وت" �أن �لقر�ر�ت 
�ملتخ��ذة م��ن قبل �ملجل���ض �ل��وز�ري �مل�سغر يف �إ�ر�ئي��ل م�ساء 
�الثن��ني ت�سم��ل �إز�لة �لكام��ري�ت �ملن�سوبة على بو�ب��ات �مل�سجد 
�الأق�س��ى. وكانت �حلكوم��ة �الإ�ر�ئيلية قد �أعلن��ت بعد �الجتماع 
ر�سمي��ا عن مو�فقتها على �إز�لة �لبو�ب��ات �الإلكرتونية من مد�خل 
�مل�سج��د، و��ستبد�له��ا باأجه��زة ذكية �أك��رث تط��ور� يف �إطار خطة 

مدتها 6 �أ�سهر وقيمتها 100 مليون �سيقل.

قت��ل �سبعة مدنيني بانفجار �سيارة مفخخة جنوب مدينة �لعري�ض 
�سمال �سيناء �مل�رية.

وق��ال �ملتح��دث �لر�سم��ي للق��و�ت �مل�سلح��ة �مل�ري��ة يف بي��ان 
ر�سم��ي، �ن “�إحدى �لدوريات �لتابعة للق��و�ت �مل�سلحة متكت من 
�إحباط عملية �إرهابية كربى كانت ت�ستهدف �إحدى كمائن �لقو�ت 
�مل�سلح��ة جنوب مدين��ة �لعري�ض و�لتى كان �سينت��ج عنها خ�سائر 
ج�سيمة فى �الأرو�ح قد ت�سل �إىل �إ�ست�سهاد ما يقرب من )50 :60( 

فرد�ً من �ملدنيني و�لع�سكريني”.
و�أ�س��اف �ن “�إح��دى عرب��ات �لدف��ع �لرباع��ى �ملفخخ��ة حاولت 
�إقتحام حو�جز �لكمني الإ�ستهد�فه، �إال �إنها، فوجئت بتمركز �إحدى 
�لدبابات �أمام �لكمني مب�سافة حو�ىل 200 مرت، مما �أجرب �لعن�ر 
�لتكفريى �سائق �لعرب��ة �ملفخخة على �يقاف عربته �أمام �لدبابة 
مبا���رة بهدف تفج��ري �لدبابة و�إحد�ث �أك��رب خ�سائر فى �سفوف 

�لع�سكريني وكذ� �ملدنيني �ملتو�جدين بجو�ر و �أمام �لكمني”.
وتاب��ع �ن��ه “�إ�ستدع��ى �إنتب��اه �سائ��ق �لدباب��ة تو�ج��د ع��دد )4( 
عنا�ر تكفريي��ة بال�سيارة م�سلحني بالبنادق �الآلية و�لر�سا�سات 
وي�ستع��دون ملغادرتها الإ�ستهد�ف عنا���ر �لكمني فى ظل تو�جد 
�لع�ر�ت من �ملدنيني �الأمر �لذى مل يكن فى مقدور �سائق �لدبابة 
�إال تلبي��ة ند�ء و�جبه �ملقد�ض فقام باالإ���ر�ع باإعرت��ض �ل�سيارة 
و�لت�س��دى له��ا و�الإ�سطد�م به��ا بد�فع وطنى وب���رف �لع�سكرية 
�مل�ري��ة �لر��سخة ف��ى وج��د�ن كل جندى م���رى وذلك بهدف 
تلقى �ملوجة �لتفجريية فى ج�سم �لدبابة مبا يجنب �ملدنيني وكذ� 
�أقر�ن��ه �لع�سكريني �أية �إ�سابات”. و�أ�سار �ىل �ن “�ل�سيارة �إنفجرت 
عقب عملي��ة �لت�سدى لها وكان �الإنفجار كبري�ً مما ي�سري �إىل �إنها 
كان��ت حتمل ح��و�ىل ) 100 كغ��م ( من �مل��و�د �ملتفج��رة �سديدة 
�الإنفج��ار وقد نت��ج عن �الإنفج��ار �إ�ست�سه��اد عدد )7( م��ن �أهاىل 
�سين��اء ء ) ثاث��ة رجال و�سيدت��ان وطفان ( ت�س��ادف تو�جدهم 

باملنطقة �أمام �لكمني �أثناء وقوع �الإنفجار”.

�أعل��ن �لرئي�ض �لرتك��ي رجب طيب �أردوغان بع��د جولته �خلليجية 
�أن �ت�ساالت��ه �ساهم��ت يف تهدئ��ة �لتوت��ر ب��ني �لدوح��ة و�ل��دول 
�لعربي��ة �ملقاطع��ة لها، وذلك و�س��ط ت�سكيك �إعام��ي �سعودي يف 
ج��دوى و�ساطته. وقال �أردوغان لل�سحافيني يف مطار �أنقرة لدى 
عودته من �جلولة �لتي �سملت �ل�سعودية و�لكويت وقطر: "�أعتقد �أن 
زيارتن��ا و�ت�ساالتنا )يف �ملنطقة( �سكلت خطوة مهمة على طريق 

�إعادة �إر�ساء �ال�ستقر�ر و�لثقة �ملتبادلني".
لكن��ه �أردف قائا: "بالطبع من �ل�سه��ل �أن تدمر �سيئا ما، لكن من 
�ل�سعب �إعادة بناء ما دمر"، معترب� �أن بناء "�لعاقات بني �لدول 

ت�ستغرق وقتا".
وقالت �لرئا�سة �لرتكية يف بيان �الثنني �إن �أردوغان �أعرب خال 
جولت��ه "عن دعم��ه للجه��ود �لتي تبذله��ا �لكويت به��دف جتاوز 
�الأزم��ة يف منطق��ة �خللي��ج �إ�ساف��ة �إىل مب��ادر�ت �أخ��رى يف هذ� 

�ملعن��ى"، م�سيف��ة �أن �لرئي�ض �لرتكي "تو�فق م��ع حماوريه على 
مو��سلة �ملبادر�ت �لقائمة بهدف حل �الأزمة من طريق �لتفاو�ض 
و�حل��و�ر". ه��ذ�، وعلق��ت �سحيف��ة "ع��كاظ" و��سع��ة �النت�سار يف 
�ل�سعودي��ة، عل��ى زي��ارة �أردوغ��ان �إىل �ململكة، باالإ�س��ارة �إىل �أن 

"زمن �لو�ساطة �لتجميلية �نتهى".
و�أ�ساف��ت: "ح��ل �لرئي���ض �لرتكي.. �سيف��ا عزيز� عل��ى �ل�سعودية، 
�إذ ��ستقبل��ه و�أكرم��ه خادم �حلرم��ني �ل�ريفني �ملل��ك �سلمان بن 
عبد�لعزي��ز يف جدة، كرئي�ض دولة �إ�سامية، حتر�ض �لريا�ض على 
تعزي��ز عاقاته��ا معها وحترتم دورها يف �ملحي��ط �الإ�سامي، �إال 
�أن��ه وبح�سب م�س��ادر خليجية فاإن فر�ض جن��اح و�ساطة �لرئي�ض 
�أردوغ��ان..  تبدو �سئيل��ة لعدة �عتب��ار�ت ��سرت�تيجية، من �أهمها 
�أن قط��ر �أجه�س��ت �أ�سا�س��ا �لو�ساطة �لكويتية من خ��ال ت�ريبها 
مطال��ب �لدول �لرباعي��ة �لد�عية ملكافحة �الإره��اب، عرب �الإعام 
�لقط��ري، ف�س��ا ع��ن ��ستهتاره��ا باالأع��ر�ف �لدبلوما�سي��ة لدور 

�لو�سيط".

في األزمة الخليجية.. الكشف عن فيلم وثائقي يدين قطر 
بهجمات 11 سبتمبر! 

إسرائيل تعيد المسجد األقصى إلى ما كان عليه 

مصر: قتلى بانفجار سيارة مفخخة جنوب العريش
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