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شدد على محاربة األنظمة الداعمة له

المؤتمر يدين الهجوم اإلرهابي في لندن
دعا إلى استراتيجية جديدة لمكافحته

المؤتمر يدين التفجيرات اإلرهابية التي تعرضت لها طهران
دان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام، الهجوم 
اإلرهابي ال��ذي تعرضت له العاصمة البريطانية لندن 
وأودى بحياة سبعه اشخاص وجرح العشرات، واصفًا 
إياه بالجريمة االرهابية التي يندى لها جبين االنسانية.. 
وقال المصدر:إن مثل هذه الجرائم االرهابية تخالف كل 
التعاليم الدينية وخصوصًا تعاليم االسالم دين الرحمة 

والسالم، وكل القيم االنسانية.
وأضاف: إن اليمن كانت من اوائل الدول التي ذاقت مرارة 
اإلرهاب وال تزال تكتوي بنيرانه حتى هذه اللحظة ،حيث 
يواجه الشعب اليمني الجماعات اإلرهابية المدعومة 
من قبل تحالف العدوان ال��ذي تقوده السعودية منذ 
اكثر من عامين بصورة واضحة على مرأى ومسمع من 
العالم أجمع ،مشيرًا الى سيطرة هذه الجماعات على 
محافظات ومناطق عدة بحيث باتت خطرا يتهدد أمن 
اليمن والمنطقة والعالم، ناهيك عن إرهاب العدوان الذي 
قتل ويقتل آالف المدنيين من االطفال والنساء ويدمر 

البنية التحتية للجمهورية اليمنية.
وأشار المصدر الى أن استمرار التغاضي عن الجهات 
وال��دول التي تغذي االره��اب فكريًا وتمول تنظيماته 
باألموال والسالح والدعم السياسي واإلعالمي واستخدام 

تلك التنظيمات لتحقيق اغراض سياسية لن ينتج عنه إال 
تقوية هذا الجماعات وتوسيع دائرة نفوذها وعملياتها 
لتطال االبرياء في كل أرجاء المعمورة، ومن يظن أنه 
في منأى عن خطرها او يستطيع السيطرة عليها فهو 

واهم.
وج��دد المصدر دع��وة المؤتمر الشعبي ال��ع��ام الى 
إع��ادة النظر في الجهود الدولية لمواجهة االره��اب 
وتنظيماته بكل مسمياتها من خالل تجفيف منابعه 
الفكرية والمادية والسياسية واإلعالمية ومواجهة 
االنظمة والدول التي تدعم االرهاب ،مطالبًا الدول التي 
تكتوي بنار االرهاب ومنها بريطانيا بأن تسعى إليقاف 
ما تشهده المنطقة العربية من حروب وفوضى تستغلها 
التنظيمات االرهابية وفي مقدمة ذلك عدوان التحالف 
الذي تقوده السعودية على الشعب اليمني ،والحرب في 

سوريا وليبيا وغيرها.
واختتم المصدر بتقديم ت��ع��ازي ق��ي��ادة المؤتمر 
الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الى 
الشعب البريطاني والى اسر الضحايا ،متمنيًا للجرحى 

الشفاء العاجل.

دان مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام التفجيرات 
واألعمال االرهابية التي شهدتها العاصمة االيرانية طهران 
-األربعاء الماضي- وأدت الى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل 

وجريح.
وأك��د المصدر ان ه��ذه االع��م��ال االج��رام��ي��ة الجبانة التي 
تستهدف ازه���اق ارواح االب��ري��اء تعكس ن���وازع العقليات 
المريضة لمن يحملون فكر الغلو والتطرف واإلرهاب ،مؤكدًا 
أنها تخالف جوهر الدين االسالمي القائم على السالم والمحبة 

والتسامح ونبذ القتل واعتباره جريمة الجرائم.
وجدد المصدر التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام 
ضد االرهاب في أي زمان وفي أي مكان وفي أي دولة باعتبار 
رًا بتحذيراته المتكررة من 

ّ
 ثابتًا بالنسبة له ،مذك

ً
ذلك مبدأ

مخاطر تصاعد ونمو وتوسع الفكر االرهابي وتنظيماته والتي 
باتت تستهدف كل دول العالم بعملياتها االجرامية وتقتل 
االبرياء وتتلذذ بمشاهد جثث وأشالء الضحايا، مشيرًا الى ان 
ذلك ناتج عن الدعم والمساندة للتنظيمات االرهابية من قبل 
دول وأنظمة في المنطقة تستخدم هذه التنظيمات لتحقيق 

اجندة سياسية.
ودع���ا المؤتمر الشعبي ال��ع��ام المجتمع ال��دول��ي وكافة 
المنظمات وال��دول الى التعاون من اجل خلق استراتيجية 

جديدة لمواجهة االرهاب قادرة على تجفيف منابعه الفكرية 
والمادية ،ومحاسبة مموليه وداعميه ايًا كانوا دوال او انظمة 
او جماعات ،ومواجهته بفكر قائم على الوسطية واالعتدال 
وإشاعة قيم التعايش والتسامح سواء بين االمم والشعوب او 

بين الديانات والمذاهب.

وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- الحارة للشعب االيراني والحكومة 
االيرانية وألس��ر الضحايا الذين سقطوا في ه��ذه االح��داث 

االرهابية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

اعتبر مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام ما اتخذته 
دول الخليج العربية، ومصر من ق��رارات بقطع العالقات 
الدبلوماسية مع دولة قطر، خطوة إيجابية ومهمة نظرًا 
لضلوع النظام القطري ف��ي دع��م اإلره���اب وإق���الق أمن 

المنطقة والوطن العربي.
وأش��ار المصدر الى أن هذه الخطوة كان من المفترض 
اتخاذها منذ وقت مبكر، نتيجة إلص��رار قطر على تبني 
دعم التنظيمات اإلرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش، 
واحتضانها حركة اإلخ���وان المسلمين التي تفرخت من 

تها كل تلك التنظيمات اإلرهابية. عباء
وأع��اد المصدر التذكير بأن الجمهورية اليمنية سبق 
وأن نّبهت الجميع وفي المقدمة مجلس التعاون الخليجي، 
والجامعة العربية، ومنظمة التعاون االسالمي ،واألم��م 
المتحدة، إلى خطورة ما تقوم به قطر من تآمر وإقالق 
األمن واالستقرار في اليمن وفي دول المنطقة والعالم، 
ومطالبتها بوضع ح��ٍد لممارسات قطر ف��ي إق��الق أمن 
واستقرار المنطقة، وعلى وجه الخصوص اليمن التي عانت 
كثيرًا من اإلره��اب الممول والمدعوم من قطر، باإلضافة 
إلى الحمالت اإلعالمية المضادة التي تبثها قطر ،أو الدور 
المشبوه لوسائل اإلعالم القطرية أو الممولة من قطر التي 

عملت ومازالت تعمل على التحريض ضد األنظمة الوطنية، 
وإثارة الفتن والحروب الطائفية والمذهبية والمناطقية في 
الدول الشقيقة ومنها اليمن، واحتضانها عناصر تنظيم 
اإلصالح )اإلخوان المسلمين( والدفع بهم إلى إثارة القالقل 
وإشاعة أعمال الفوضى وإشعال الفتن الداخلية بين أبناء 

الوطن الواحد.
وأضاف المصدر: ان ما يحدث اليوم من صراعات ليست إال 
امتدادًا لحالة فوضى ما سمي بالربيع العربي الذي تولت دعمه 
دولة قطر وحذرت منه الجمهورية اليمنية التي عانت دولة 
وشعبًا من تلك الفتنة في وقتها قبل أن تجد نفسها تحت 
نيران العدوان الظالم والفاجر والذي شارك فيه كل االشقاء 
المتصارعين حاليًا، والذين أوغلوا في إراقة دماء اليمنيين 

واعتبروا اليمن ميدانًا للقتل المجاني لهم.
وأكد المصدر أن إعادة االستقرار واألمن وإيقاف الفوضى 
وال��ص��راع��ات ف��ي المنطقة، وم��واج��ه��ة مخاطر اإلره��اب 
وتنظيماته فيها، لن يتأتى إال من خالل إيقاف العدوان الذي 
يشنه التحالف بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني وفك 
الحصار عنه، وإنهاء الصراعات في سوريا وليبيا عبر عملية 
حوار سياسي تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، ثم التوجه 
لمواجهة االرهاب عبر تجفيف منابعه الفكرية، والسياسية، 

واإلعالمية، والمالية ،وتبني قوانين دولية لمعاقبة الدول 
واألنظمة التي تدعم وتمول اإلرهاب بأي شكل من األشكال.

في بيان مهم:

ع العالقات مع قطر خطوة إيجابية ومهمة
ْ

ط
َ

المؤتمر: ق
النظام القطري ضالع في دعم اإلرهاب وإقالق المنطقة

سبق لليمن تنبيه الجميع بخطورة 
ما تقوم به قطر من تآمر

قطر احتضنت عناصر »اإلصالح«
 ودفعتهم  إلشعال فتنة بين أبناء اليمن

اليمن عانت كثيرًا من اإلرهاب 
الممول والمدعوم قطريًا

وسائل اإلعالم القطرية والممولة من الدوحة تحّرض 
ضد األنظمة الوطنية وتثير الفتن الطائفية والمذهبية

تقف دولة قطر اليوم امام طوفان ربيع مزلزل بعد سنوات 
دامية من اللعب بورقة االرهاب وتجييش الجماعات االرهابية 
إلسقاط العديد من االنظمة في الفوضى والصراعات العبثية 
وتأجيج الفتنة العرقية والمذهبية في استغالل قذر للثروة 
رى في الخارطة.

ُ
الخيالية التي تمتلكها هذه الدويلة التي الت

فالتطورات الدراماتيكية منذ يوم االثنين الماضي تضع 
ى »تميم« عن 

َّ
حكام قطر امام خيارات صعبة، حتى وان تخل

دعم ومساندة االرهابيين من االخ��وان والقاعدة وداعش 
وقناة الجزيرة وسلم القرضاوي والحميقاني وغيرهما، اال 
ان امام قطر قائمة طويلة من المطالب التي يرتفع سقفها 
على غرار ثورة الربيع العبري ليس اقلها -بحسب مراقبين 
سياسيين- فرض الوصاية على قطر عقب االطاحة بالشيخ 

بثورة من الداخل او عبر انقالب عسكري.
»الميثاق«: من الواضح  وق��ال المراقبون السياسيون ل�
ع��د لها في وقت سابق من 

ُ
ان قطر تواجه سيناريوهات أ

قبل امريكا ومصر والسعودية واالمارات، فقطع العالقات 
الدبلوماسية وفرض حصار محكم على قطر واعالن قائمة 
بأسماء االرهابيين وغيرها ال يمكن ان تكون محض صدفة 
على االطالق وانما هي نتيجة لوجود مخطط لالطاحة بالنظام 
القطري برمته، خصوصًا وان ثمة شكوكًا ح��ول ت��ورط 
السعودية واالمارات وغيرهما في اختراق موقع وكالة االنباء 

القطرية.
وأضاف المراقبون: ان تصريحات الرئيس االمريكي ترامب 
التي دعا فيها قطر الى ضرورة التوقف الفوري عن دعم و 
تمويل اإلره��اب، تعد بمثابة اعالن حرب ضد من يقف مع 
قطر، ولهذا قد يطول صمت مجلس االمن الدولي والجامعة 
العربية واالتحاد االوروب��ي، وه��ذا الصمت يعبر عن رغبة 

بتغيير النظام القطري الذي يستمد شرعيته من االنقالبات.. 
ي بالشفافية والرد 

ّ
ولفتوا الى ان مطالبة فرنسا لقطر بالتحل

على اسئلة جيرانها -كما ج��اء على لسان المتحدث باسم 
الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه- يؤكد ان قطر في 

وضع صعب للغاية. 
الجدير بالذكر ان الرئيس الروسي بوتين أجرى اتصااًل هاتفيًا 
مع امير قطر وشدد على موقف روسيا المبدئي وضرورة 
تسوية االزمات عبر السبل السياسية - الدبلوماسية.. هذا 
فيما كان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد 
أعلن في وقت سابق )أن موسكو مهتمة بالمحافظة على 
عالقات جيدة مع دول الخليج وأن تنعم هذه المنطقة بجو 

مستقر سلمي، مؤكدًا عدم تدخل روسيا في الشؤون الداخلية 
للمنطقة، معربًا عن أمل بالده في أال تؤثر هذه األحداث على 

عملية مكافحة اإلرهاب(..
 امام مفترق طرق ان 

ً
وهذه المواقف تجعل قطر حقيقة

لم تجر معها المنطقة بشكل عام الى حرب اقليمية مدمرة.
الى ذلك اكد المراقبون السياسيون ان موقف تركيا وايران 
الداعمين لقطر كشف عن حقيقة وجود تحالف قديم بين 
سمى 

ُ
االخ��وان المسلمين واي��ران اتضح بشكل جلي في ما ت

بثورات الربيع عام 2011م، بيد ان هذا التحالف الذي يسعى 
الى تأجيج الصراع المذهبي لن يستطيع ان ينقذ قطر من 
هذه الورطة القاتلة، وان تحرك تركيا وايران هدفه تحول 

قطر الى ارض لمواجهات عسكرية لتجنيب بلديهما ذلك.
ويزداد المشهد في المنطقة قتامة مع ضيق فرص الحلول 
السلمية ووصول كل الجهود التي يبذلها امير الكويت الى 
طريق مسدود، ومهما حاولت قطر ان تكابر وتتصرف بعدم 
ات المقاطعة السياسية واالقتصادية  اكتراث اال ان إج��راء
وغيرها تتزايد وتكاد في غضون اسبوع واح��د وف��ي ظل 
استمرار الضغوطات االمريكية والمصرية والسعودية 

واالماراتية لعزل قطر عربيًا واسالميًا وعالميًا.
ات تركيا  ال��ى ذل��ك سخر خ��ب��راء عسكريون م��ن اج����راء
واعتبروها مجرد صب الزيت على النار حيث ان اردوغ��ان 
يسعى العادة االمبراطورية العثمانية عبر إضعاف االنظمة 

العربية من خالل زجها في حروب وصراعات كما حاولت انقرة 
ان تلعب هذه اللعبة القذرة من قبل في اليمن.

وقالوا: ان تركيا وايران لهما اجندتهما الخاصة واطماعهما 
الجديدة القديمة في المنطقة العربية ، لكن ذل��ك بات 
مستحيل التحقق، غير ان الخبراء لم يستبعدوا ان تحرك قطر 
خالل االيام القادمة جماعة االخوان المسلمين في اليمن ومصر 
واالمارات والشيعة في السعودية وتدفع بالبشير الفتعال 
ازمة مع مصر، مثلما توكل إلخوان اليمن وجنجاويد السودان 
مهمة إنهاك القوات السعودية واالماراتية والمصرية في 
اليمن والسواحل البحرية وذلك بهدف تخفيف الضغوطات 

على قطر.. 
الى ذلك كشفت صحيفة »أخبار اليوم« المصرية أن قطر 
تنتظر انقالب الرحمة، مشيرة الى أن درجة حرارة األحداث 

في قطر بلغت ذروتها عقب فشل الوساطة الكويتية.
ونقلت الصحيفة عن المعارضة القطرية تأكيدها أن الرعب 

يجتاح األسرة الحاكمة خوفًا من االطاحة باألمير..
وقالت: ان 4 أمراء يتصارعون على خالفة تميم ويأتي ذلك 
في سياق بورصة التكهنات التي اشتعلت حول أمير قطر 

القادم، بعدما بات سيناريو ازاحة تميم هو األكثر إلحاحًا.
وجاء في التقرير أن أحد السيناريوهات المطروحة بقوة 
عودة الحكم الى جناح أسرة الشيخ أحمد بن علي آل ثاني أول 

أمير لقطر.
2- األمير مشعل بن حمد آل ثاني
3- األمير عبدالعزيز بن خليفة

4- األمير سعود بن ناصر آل ثاني.
هذا والتزال كل التكهنات متوقعة أمام الوضع الصعب الذي 

تعيشه قطر اليوم.

قطر تترنح أمام طوفان »ربيع« مزلزل
4 أمراء قطريين يتنافسون على خالفة تميم

ترحيل »تميم« ورؤوس اإلرهاب 
قرار ال رجعة عنه

ل 
ْ
ارتياح في الشارع العربي وَعز
قطر ضربة مؤلمة لإلرهاب 

فرص الخيار السلمي تضيق 
وتركيا تكشف عن تحالف 

اإلخوان مع إيران


