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 قبل 10 سنوات طلب 
منا األمريكيون التحدث 
إلى حماس لحملها على 
املشاركة في االنتخابات

من غادر من اإلخوان يؤمنون 
بأنه آن األوان ملمارسة 

العمل السياسي وهم ال 
يستطيعون ذلك في قطر
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محليات

سموه بحث مع وزير الخارجية األمريكي املستجدات في الشرق األوسط
األمير يستعرض العالقات مع رؤساء تونس 

وبولندا وسريالنكا وألبانيا واليابان
السمو  ـ قنا: استقبل حضرة صاحب  نيويورك  في الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم نيويورك أمس، عددًا من رؤساء الوفود املشاركني بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدة في الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى،  

 من فخامة املتحدة.
ً
الرئيس الرئيس الدكتور محمد املنصف املرزوقي رئيس فاستقبل سمو أمير البالد املفدى، كال الشقيقة، وفخامة  التونسية  برونيسالف كوموروفيسكي رئيس جمهورية الجمهورية 

كما استقبل سموه دولة السيد شينزو آبي رئيس بولندا.
إلــى تناول عدد جرى خالل املقابالت استعراض عالقات التعاون وزراء اليابان. ــدول أعـــمـــال الثنائية وسبل تنميتها، إضافة  ــ ــة عـــلـــى جــ ــدرجــ الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة. مــــن املــــوضــــوعــــات املــ ــــدورة الــحــالــيــة للجمعية  ــابـــالت عــــدد مـــن أصـــحـــاب الــســعــادة الـ ــقـ املرافق لسمو األمير. كما حــضــر املـ الرسمي  الوفد  الوفد اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم أعضاء  املفدى بمقر  البالد  أمير  آل ثاني  بن حمد 

الرئيس ماهندا راجاباكسا رئيس الدائم لدولة قطر لدى األمــم املتحدة في نيويورك   على حدة، جــمــهــوريــة ســريــالنــكــا، وفــخــامــة الــرئــيــس بــويــار أمــس، فخامة 
ً
ألبانيا، كال ــتـــحـــدة. جــــرى خــالل وذلك على هامش انعقاد الدورة التاسعة والستني نيشاني رئيس جمهورية  إلــى استعراض أهم املقابلتني بحث العالقات الثنائية، والسبل الكفيلة لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــألمـــم املـ الــدورة بدعمها وتطويرها، إضــافــة  املرافق الحالية للجمعية العامة. حضر املقابلتني عدد من املوضوعات املطروحة على جــدول أعمال  الرسمي  الوفد  السعادة أعضاء  أصحاب 

الشيخ تميم لسمو األمير. السمو  التقى حضرة صاحب  األمريكية وذلك بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى جــون كــيــري وزيـــر الــخــارجــيــة بــالــواليــات املتحدة بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى سعادة السيد كما 
املقابلة بحث األوضــاع واملستجدات األمم املتحدة في مدينة نيويورك امس.  جرى خالل 

حضر املقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الراهنة في الشرق األوسط.
الوفد الرسمي املرافق لسمو األمير.
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األمير: قطر تؤمن بمحاربة اإلرهاب وترفض تصنيف سموه أعلن موقف قطر من تطورات املنطقة في حوار شامل وصريح لقناة »سي إن إن«
أي مجموعة بخلفية إسالمية إرهابية

ـ قـــنـــا : أكـــــد حــــضــــرة صــاحــب  ــيــــويــــورك  املــفــدى، على أن مشاركة دولة الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــانــي  نــ اإلرهابية، تأتي نظرًا إليمان قطر بوجوب قطر في العمل العسكري ضد التنظيمات أمير البالد 
الـــعـــمـــلـــيـــة املــذيــعــة كــريــســتــيــان أمــانــبــور عــلــى شبكة وقــــــال ســــمــــوه، خـــــالل مـــقـــابـــلـــة أمــــــس، مــع مواجهة اإلرهاب. إن  األمـــــريـــــكـــــيـــــة:  إن  إن  الـــزمـــن، مــوضــحــا أن العسكرية ضد هذه التنظيمات اإلرهابية ســــــي  لــفــتــرة مــن  ــدة نـــوع املــســاعــدة ســيــكــون مــخــتــلــفــا؛ فمنها ستستمر  ــاعــ ــســ ــم املــ ــديــ ــقــ ــال تــ ــ ــثــ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل املــ الذي عــ األمــوال،  السبب يذهب إلى هذه الجماعات. وأضاف: "يجب لالجئني، ومكافحة تهريب  أن  أعتبر  اإلرهــاب لكنني  السوري عــلــى هــذه الــحــرب أكــثــر مــن 3 ســنــوات، إن وأنه يجب معاقبة هذا النظام. لقد مضت في كل ما يحصل هو النظام في سوريا، مكافحة  الشعب  التي يعيش فيها  الــدمــاء هي التي خلقت هذا العنف. لقد قلنا منذ البيئة  إبــادة الــيــوم األول: إنــه يجب وقــف سفك  ارتكاب  ــيـــر أن الــشــعــب في سوريا ومنع بشار من  ــبـــه، غـ ــة"، السوري الذي يطالب بحريته بات يعيش جـــمـــاعـــيـــة ضــــد شـــعـ ــيــ ــابــ ــال إرهــ ــ ــمـ ــ اعتقاده بأنه يجب حل بــــني نــــظــــام وحــــشــــي وأعـ البعض معبرًا سموه عن  كــان  "إذا  قــال:  الحركات املسألة ككل. حيث  التخلص مــن  أن باإلمكان  ــام يــســتــمــر يــرى  ــظـ ــنـ ــول إمــكــانــيــة مـــشـــاركـــة قــطــر فــي الحركات اإلرهابية ستعود مجددًا".. وعن فــي الــقــيــام بما يــقــوم بــه حــالــيــا، أعتقد أن اإلرهــــابــــيــــة، وتــــــرك هـــــذا الـ ــؤال حــ ــ ــد تــنــظــيــم الـــدولـــة العملية العسكرية التي تقودها الواليات سـ أهـــداف تابعة لنظام املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة ضـ أن تقوم بذلك وحدها بالطبع؛ لكن األســـد، أجــاب سمو األمــيــر "بــأنــه ال يمكن اإلســالمــيــة، بقصف  إليه"، إذا كـــان هــنــاك تــحــالــف ملــســاعــدة وحماية لقطر  السوري، فسيتم االنضمام  "كما تعلمني كنا جــزءًا مــن تحالف الشعب  ــــن بــــأن ساعد في تحرير الشعب الليبي. سننضم وقــال:  ــــؤمـ ــا نـ ــ ــنـ ــ ــالــــف كـــــهـــــذا، ألنـ ب بكل هذه إلـــــــى تــــحــ الــســوري هــو مــن تسبَّ النظام 

الحركات  أن  أنحاء الفوضى". وبنّي سمو األمير  د، فـــاإلرهـــاب العالم؛ ليس تجاه قطر أو التحالف فقط، اإلرهابية تشكل تهديدًا في جميع  ــدَّ ــهــ التي تدعي بأن قطر تمول غير مقبول ال في ثقافتنا وال في ديننا. إنـــمـــا أي بــلــد مــســتــقــر مــ "وفي فــي الـــواليـــات املــتــحــدة وفـــي بــلــدان أخــرى أنه يجب التمييز بني هذه الحركات، ألنه الجماعات اإلرهابية، أوضح سمو األمير وحــول املزاعم  الحركات إرهابية  ــك"، مــضــيــفــا: يعتبرون بعض  ــذلــ ــيــــة، وال يــمــكــن وخصوصا في سوريا والعراق فالجميع "أمـــا إذا كــان الــحــديــث عــن حــركــات معينة مــنــطــقــتــنــا ال نــعــتــبــرهــا كــ ــابــ ــد بــتــمــويــلــهــا، يــعــتــبــرهــا حــــركــــات إرهــ الــــســــمــــاح ألحــــ ــقــــبــــول أو  ــات اإلرهــــابــــيــــة فهناك اختالفات بني البلدان في موضوع الــ ــوعــ ــز بـــــني املــــجــــمــ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ ــة، مـــثـــل مـــجـــمـــوعـــات فــــي ســـوريـــا واملجموعات اإلسالمية، التي ال نعتبرها الـ ــيــ ــابــ : إرهــ
ً
عتبر أي مجموعة ولــيــبــيــا ومــصــر. واســتــطــرد ســمــوه قــائــال

ُ
ت الــبــلــدان،  بــعــض  إرهــابــيــة، "فـــي  ــبـــل بـــــذلـــــك. كـــــل ذلــــــك مــــــرّده ذات خلفية إســالمــيــة مجموعة  ــقـ التعبير، وال يؤمنون ســوريــا والــعــراق وفــي أي بلد عربي آخــر، أسباب سياسية. لكن هناك أشخاص في ونــــحــــن ال نـ ـــل اآلخــــــر، وال ال يؤمنون بحرية  يار شعبهم، هؤالء األشخاص بــالــعــيــش مـــع اآلخــــــر، وتـــقـــبُّ

َ
إذا ما نحن ال نمولهم. في ما عدا ذلك أعتقد أن يقبلون بخ الــبــلــدان ترتكب خطأ كبيرًا  ـ حركة متطرفة. واملتطرفون اعتبرت أي حركة إسالمية ـ تختلف معها بعض  العقيدة  املتطرفة معروفون جــيــدًا".. في   وحــول وجــود بعض الخالفات مع بعض واملجموعات 

ً
التحالف، فيما يتعلق مثال فــي  ــــح ســـمـــو األمــــيــــر أن هــنــاك بجماعة اإلخــوان املسلمني، وكذلك حركة الشركاء  التحالف، حــــمــــاس، أوضــ الشركاء في  وقــــد اتـــبـــعـــت قـــطـــر الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة خطوات مختلفة في السياسة الخارجية، تجري في بلدان مجاورة، والجميع خطا وبخاصة في املنطقة، ألن التطورات كانت الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي بــالــنــســبــة إلــــى الــجــمــيــع، حيث سادت حالة من الضبابية في بداية خالفات مع بعض 

التي تطالب بحرّيتها وكرامتها، املــســاعــدة والــوقــوف إلــى جــانــب الشعوب الــصــائــبــة مـــن مـــنـــظـــورهـــا، حــيــنــهــا، وهــي  ــى االنـــتـــخـــابـــات املـــصـــريـــة الــتــي العربية  ــه، وكـــان قد مــشــيــرًا إلــ
َ
الشعب حــكــومــت ــخــب فيها 

َ
انــت

ــم اإلخــــــــوان املــســلــمــني غـــيـــر صــحــيــح، مـــبـــارك مــبــاشــرة، وأن مـــا يــدعــيــه البعض املــســلــمــني، وبــعــد تــنــحــي الــرئــيــس حسني الحكومة العسكرية املصرية، قبل اإلخوان ـ إلــــى أن دولــــة قــطــر قــدمــت املـــســـاعـــدة إلــى وأشار سمو األمير املفدى ـ في هذا الصدد انتخب حينها اإلخوان املسلمني. ــدعـ الــذي قدمته قطر كــان للحكومات بـ املصرية املتعاقبة، ومـــازال مستمرًا، لذلك فالدعم 
ــأتـــون إلــــى قـــطـــر، ألنـــهـــم كــانــوا قبل عام، جعل العديد من قياديي اإلخوان أجاب سموه بأنه؛ بعد ما حدث في مصر تنظيم جماعة اإلخــوان املسلمني في قطر، وحـــول ســـؤال عــن وجـــود عـــدد مــن قــيــادات فاألمر ال عالقة له باإلخوان املسلمني. الــعــمــل والــبــعــض اآلخـــر منهم غـــادر الــبــالد ألنهم نشاط سياسي، ومــازال البعض موجودًا، ترحيب في قطر، ماداموا ال يمارسون أي مهددين وخائفني، وهم في أمان وموضع املــســلــمــني يـ بــأنــه آن األوان ملــمــارســة  فــي قــطــر تمنعهم مــن مــمــارســة أي نشاط السياسي، وهم مدركون أن قواعد بقائهم يــؤمــنــون 

ن مهم من الشعب الفلسطيني.. لدينا وقــال سموه: "نحن نؤمن بأن حماس هي دولـــة قطر تــدعــم كــل الشعب الفلسطيني، وشـــدد ســمــو أمــيــر الــبــالد املــفــدى، عــلــى أن سياسي، ضد أي بلد عربي آخر. ــال لــقــيــاديــي حــمــاس االنـــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة.. وكـــــان سمو إلــــى حـــمـــاس لــحــمــلــهــا عــلــى املـــشـــاركـــة في 10 سنوات طلب منا األمريكيون التحدث إرهـــابـــيـــة، نــحــن ال نــعــتــبــرهــا كـــذلـــك، وقــبــل خالفات مع أصدقاء يعتبرونها مجموعة مكوِّ ــد، قـــد قــ ــوالــ ــر الــ ــيـ ــذاك: إن األمــريــكــيــني طلبوا أن تشاركوا األمـ ألن األمريكيني تمنوا علي أن أطلب منكم الــدولــي سيقبل بــنــا؟.. فــقــال والــــدي: أجــل، ســـنـــشـــارك، ولــكــن هـــل تــعــتــقــد أن املجتمع فــي االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، وكـــان ردهـــم أننا آنــ
املشاركة.. وشاركوا".

ــمـــاس قـــبـــل 10  ــة حـ ــركـ ــفــــرق بــــني حـ ــن الــ ــ ــة.. صــاحــب الــســمــو: "أعــتــقــد أن الــفــرق هــو أن سنوات وحركة حماس اليوم، قال حضرة وعـ ــيـ ــعـ ــيــــوم أكـــثـــر واقـ السالم، ولكن على الطرف اآلخــر أن يؤمن فــقــيــاديــوهــا يــؤمــنــون بــالــســالم ويـــريـــدون حـــمـــاس أصـــبـــحـــت الــ
الــجــانــبــني، للتوصل السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.. للخروج من هذا الوضع، هو التوصل إلى املقابل نحن نؤمن بــأن الطريقة الوحيدة عالقاتنا الرسمية مع إسرائيل، ولكن في الــقــتــلــى الـــذيـــن ســقــطــوا، دفــعــانــا إلـــى قطع في غزة قبل 3 سنوات، والعدد الكبير من الفلسطينيني واإلســرائــيــلــيــني.. إن الحرب بــعــدهــا ســاعــدنــا كــثــيــرًا فـــي الــتــقــريــب بني 1991 و1993، ومــنــذ عــمــلــيــة أوســـلـــو ومــا ســمــوه: "إنــنــا نــؤمــن بــالــســالم.. مــنــذ عامي وحول العالقات القطرية ـ اإلسرائيلية، قال بالسالم، وأن يكون واقعيا أكثر". الــضــغــط عــلــى  ــــاف ســمــو أمــيــر الــبــالد علينا  ــادة هــذه إلـــى الـــســـالم". وأضـ ــ في السعي إلى السالم، وفي حماية الشعب العالقة مع اإلسرائيليني، ماداموا جادين املـــفـــدى: "ال مــشــكــلــة لــديــنــا فـــي إعـ

ــاكـــل.. ونـــحـــن شعب املفدى: "نؤمن بالسالم والحوار والوساطة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد الـــخـــارجـــيـــة، قــــال حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو وعن استراتيجية دولة قطر في السياسة الفلسطيني". ــر.. لــديــنــا ناجح جدا.. وهذا ما سأسعى إلى التركيز بـــني الــــــدول لــحــل املـــشـ ــ طريقة تفكيرنا الخاصة بنا في السياسة عــلــيــه.. لــســت مـــع طــــرف ضـــد آخــ
ــة وهــــــذه ســـتـــكـــون ســـيـــاســـتـــي.. فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــوار وتــســويــة املــشــاكــل األمــيــر الــوالــد هــي األفــضــل لقطر وخاصة وأضاف سموه "ان سياسة صاحب السمو الخارجية وعلى اآلخرين احترام ذلك". ــاطــ ــوســ شعبه.. وعندها دعونا إلى توفير السالح إال أن النظام بــدأ القتل واملــجــازر فــي حق كــانــت انــطــالقــة الــثــورة سلمية فــي سوريا "هدفنا حماية ومساعدة الشعب السوري.. إلى حل تفاوضي في سوريا، قال سموه: وردا على ســـؤال بــشــأن إمكانية التوصل بالطبع ال نعلم ما قد يطرأ في املستقبل".والــ

ــه مـــا لـــم نــقــم بـــذلـــك ســتــحــصــل مــجــازر للشعب السوري من أجل حماية أنفسهم،  ــ ــة قـــطـــر لــبــطــولــة التي يمكن بها مساعدة الشعب السوري".أخــرى في سوريا.. هذه الطريقة الوحيدة وأنـ الــقــدم 2022، قــال سمو وبــــشــــأن اســـتـــضـــافـــة دولــــ لــكــرة  ــل الـــحـــق كــبــلــد كــأس العالم  ــا كــ ــنـ ــديـ ــر املــــفــــدى: "لـ ــيــ قــطــر عــربــي ومــســلــم فــي تنظيم بــطــولــة كــهــذه.. األمــ عـــــرض  أن  يـــفـــهـــم  أن  الـــجـــمـــيـــع  البعض بأن يفوز بلد صغير بتنظيم هذه بها دول كبرى، ومن الطبيعي أن يتفاجأ الــبــطــوالت.. لقد واجــهــنــا عــروضــا تقدمت كــان األفضل وأنها ستنظم إحــدى أفضل عـــلـــى 
ــــاف ســـمـــوه "بــالــنــســبــة إلــــى الــعــمــال.. البطولة". ــن نــطــبــق وأضــ ــحــ ــذا مصير صـــحـــيـــح، لـــديـــنـــا مـــشـــكـــلـــة ونــ يـــكـــون هــ أقـــبـــل أن  ــادنـــا يـــشـــهـــد نـــمـــوا فــي تــطــويــره، وأن يعيشوا فــي مــنــاخ غير العمال الذين يأتون إلى بلدنا للمساعدة الـــقـــوانـــني.. ال  ــاقـــتـــصـ ــم.. فـ ــ ــهـ ــ أيــضــا عــن تــلــك الــقــوانــني الــتــي نــحــن نعمل يــريــد أن يتكلم عــن هــذه املــشــاكــل فليتكلم قطر بسبب كــأس الــعــالــم.. إذا كــان اإلعــالم أن كــل اإلعـــالم العاملي يسلط الــضــوء على يقبل بما حصل.. ولكن ما يحصل اآلن هو التي تخضع للتطوير.. ال أنا وال أي قطري طــلــبــا لــلــعــمــل.. هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــقــوانــني متسارعا ومئات اآلالف من العمال يأتون مـــــــؤات لـ

ــاء، قـــــــال ســمــو وبـــشـــأن إمــكــانــيــة الــقــبــول بــإقــامــة بــطــولــة على تطويرها وتطبيقها". ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ـــدم عرضنا على أســاس كـــــــأس الــــعــــالــــم فـــــي الـ
ُ
"ق الــصــيــف.. لدينا اآلن األمــيــر املــفــدى:  فــي  البطولة  جــــات تنظيم  مــــنــــذ 10 ســــنــــوات تــكــنــولــوجــيــا جــــديــــدة وبــنــيــنــا مــــدرَّ نـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــــي فـــعـــالـــة ويـــمـــكـــن االعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا.. مـــكـــيـــفـــة  الالعبني واملتفرجني وهـ إلــى  أقبل باختيار أفضل وقت ســيــكــون مــمــتــازا.. لــقــد جــربــنــا ذلــك والــحــر املناخ بالنسبة  ــاد ليس مشكلة..  ــ ــــحـ ــــن حـــيـــث املـــــنـــــاخ، واالتـ القدم /الفيفا/ هو من يقرر لـــلـــبـــطـــولـــة مـ إلى هذه الدولي لكرة  البطولة في موعد إجرائها ونحن سنحتاج  أجــريــت  التكنولوجيا ســواء 

الصيف أو في الشتاء".

◗ مشاركتنا في التحالف تشمل مساعدة الالجئني ومكافحة تهريب األموال إلى الجماعات اإلرهابية

◗ لدينا كل الحق كبلد عربي ومسلم في تنظيم بطولة كأس العالم
◗ أقبل باختيار أفضل وقت للبطولة و}الفيفا« هو من يقرر موعد إجرائها◗ ال أقبل أن يكون هذا مصير العمال الذين يأتون إلى بلدنا

◗ قطر ال تمول الذين ال يؤمنون بحرية التعبير والعيش املشترك وتقبل اآلخر◗ اليمكن التخلص من الحركات اإلرهابية إذا ترك النظام السوري يستمر بأفعاله◗ النظام السوري مسؤول عن تفشي ظاهرة العنف في املنطقة وتجب معاقبته

اإلرهاب مرفوض وغير 
مقبول في ثقافتنا وديننا

اإلخوان املسلمون الذين 
جاؤوا إلى قطر كانوا 

مهددين وخائفني

بعض الدول ترتكب 
خطأ كبيرًا إذا اعتبرت

 أي حركة إسالمية تختلف 
معها متطرفة

 قطر وقفت إلى جانب 
الشعوب العربية التي 

تطالب بحرّيتها وكرامتها

 قطر قدمت املساعدة 
إلى الحكومة العسكرية 

املصرية قبل 
اإلخوان املسلمني 
وبعد تنحي مبارك

ما يدعيه البعض من دعم اإلخوان غير صحيح والدعم 
كان للحكومات املصرية وال عالقة له باإلخوان

في السياسة الخارجية وعلى اآلخرين احترام ذلك لسنا مع طرف ضد آخر.. لدينا طريقة تفكيرنا الخاصة 
على الجميع أن يفهم أن عرض قطر كان األفضل 

وأنها ستنظم إحدى أفضل البطوالت

حماس أصبحت أكثر واقعية.. فقياديوها يؤمنون 
بالسالم وعلى الطرف اآلخر أن يؤمن به

◗ سياسة سمو األمير الوالد هي األفضل لقطر وهذه ستكون سياستي
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تحدث حضرة صاحب الس���مو الش���يخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى.  

خ���الل مقابل���ة م���ع المذيعة كريس���تيان أمانبور على ش���بكة 

سي إن إن األمريكية، عن جميع الملفات السياسية وتطورات 

االوضاع في المنطقة وذلك بتاريخ 9/25/ 2014

وهذا النص الحرفي للمقابلة:
   

��ن��ا ن��م��رُّ بلحظٍة ت��اري��خ��ّي��ٍة م��ه��ّم��ة، وق��ط��ر دول���ة م��ن خمس دول 
ّ
• إن

مل��اذا تقومون بذلك وهل  عربية تشارك في الضربات ضد داع��ش، 
ستشاركون على مدًى طويل؟

 نشارك 
ّ

◗ نحن نشارك بها ألننا نؤمن بأّن تطورات خطيرة تحدث في منطقتنا، وسنظل
شارك بها مع الجميع مل��ّدة، وليس فقط قطر. إذًا نحن 

ُ
نا سنبقى ن

ّ
بها لسوء الحظ يبدو أن

تطورات خطيرة
في منطقنتا

تستدعي مشاركة قطر
في التحالف الدولي 

ضد اإلرهاب  

مايعانيه الشعب 
السوري يحتم

على المجتمع الدولي 
إيجاد حل للموضوع 

برمته
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ا أصدقاؤنا األمريكيون ما إذا 
ّ
شارك بها ونؤمن بأّن علينا مواجهة اإلرهاب . لقد طلب من

ُ
ن

كنا نستطيع االنضمام وقد فعلنا.

النظـام السـوري

 
ّ
• لقد قال وزير الخارجية كيري، وكذلك الرئيس أوباما بنفسه إن
ق بالرئيس األسد في الوقت الحالي، نعم لقد دامت 

ّ
الحملة ال تتعل

 على األسد 
ّ
الحرب في سوريا ثالثة أعوام، ونعم لقد قال العديد إن

فقون مع هذا؟
ّ
ق بداعش فقط.. هل تت

ّ
 الضربة تتعل

ّ
الرحيل، ولكن

نا يجب أْن نواجه اإلره��اب، نعم.. ولكن أعتقد أّن السبب 
ّ
ني ال أواف��ق. أوافق على أن

ّ
◗ كال إن

لقد  النظام تجب معاقبته. كما ذك��رت،  النظام في سوريا، وأّن هذا   هذا هو 
ّ

لكل األساسي 
مضى على هذه الحرب ثالثة أعوام، والبيئة التي بات الشعب السوري يعيش فيها تخلق هذا 

العنف. 

ه ما لم نوقف إراقة الدماء في سوريا، ولم نوقف بشار عن 
ّ
لقد قلنا ذلك منذ اليوم األول، إن

 شعبه، فهذا ما سنصل إليه. لسوء الحظ، نحن اآلن في وضٍع 
ّ

ارتكاب اإلبادة الجماعية بحق
جعل الشعب السوري، الذي طالب بحّريته، يقبع بني نظاٍم شرٍس وبني أعمال إرهابية. لذلك 
ص من الحركات اإلرهابية، وترك 

ّ
نا سنتخل

ّ
ا أن

ّ
 املوضوع برّمته، ولو ظنن

ّ
ه يجب حل

ّ
أظنُّ أن

اليمكن التخلص 
من اإلرهاب في ظل 

استمرار النظام والبد 
من حل الموضوع 

السوري برمته 

قطر مستعدة لتكون 
جزءًا من تحالف دولي 

لتحرير الشعب السوري 
من غطرسة النظام
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تلك األنظمة، سيما هذا النظام على وجه التحديد يفعل ما يفعله، فعندها ستعود الحركات 
اإلرهابية للظهور من جديد.

تحـالف دولي ضـد النظـام

 تتوافقوا على ضرب “داعش” فقط؟ 
ْ
• إلى أّي مدى ُيمكنكم أن

 ضرباٍت ض��ّد أه��داف تابعة 
ّ
هل ستقوم قط�ر بشيٍء آخ��ر، مثل ش��ن

لألسد ونظامه؟

 يقوم بحماية الشعب 
ٌ

◗ طبعًا قطر ال تستطيع القيام بذلك بنفسها، إذا كان هناك تحالف
ا ج��زءًا من تحالٍف ساعد على تحرير 

ّ
نا سنكون ج��زءًا منه. كما تعلمني، كن

ّ
السوري، فإن

 تلك الفوضى هو النظام 
ّ

نا نعتقد أّن من تسّبب بكل
ّ
الشعب الليبي. لذا سنكون جزءًا منه ألن

السوري.

ال نخشـى اإلرهـاب 

• هل تتخ����ّوفون من رّد فعل؟ 
 هذه الجماعات توّجه عناصرها لضرب املش����اركني 

ّ
من الواضح أن

في هذه الحملة.. هل أنتم متخّوفون من أن تكونوا هدفًا؟

اإلرهاب  يشكل تهديدًا 
لقطر والعالم وهو

غير مقبول في ثقافتنا 
وديننا ولن نتراجع

عن محاربته 

النقبل اعتبار أي جماعة 
ذات خلفية إسالمية 

أنها إرهابية لمجرد 
أسباب سياسية
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أو  لقطر،  تهديدًا  فقط  ول��ي��س  ال��ع��ال��م،  تهديدًا على مستوى  اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��رك��ات  ل 
ّ
شك

ُ
ت   ◗

ه 
ّ
التحالف، بل ألّي بلٍد مستقّر أو متمّدن. ونحن نأخذ هذا على محمل الجد. كما قلت، نعم إن

تهديد ونحن نأخذه على محمل الجد.

 هذا لن يحيدكم عن املسار الصحيح؟
ّ
• لكن

◗  مطلقًا.. اإلرهاب غير مقبول في ثقافتنا وديننا، ولذلك فإّن هذا األمر لن يوقفنا .

مفهـوم اإلرهـاب

كم تشاركون في هذا العمل من أجل إيقاف 
ّ
•  لقد ذكرتم أيضًا أن

وفي  أوباما  الرئيس  تعلمون،  وكما  اإلرهابية،  الجماعات  تمويل 
 الشيء الوحيد الذي من شأنه 

ّ
الحقيقة جميع قادة العالم، أّكدوا أن

وضع حدٍّ لهذا هو إيقاف أعمال التمويل. 

��ه��ا تسمح 
ّ
وق���د ت���ّم توجي��ه ال��ل��وم واالن��ت��ق��اد ل��ق��ط��ر ألع����وام ع��ل��ى أن

بتمويل، أو تسمح لبعِض الشخصيات، أو رجال الدين املتعاطفني 
وبعِض األغنياء بتمويل تلك الحركات؟

أمريكا تنظر إلى بعض 
الحركات اإلسالمية

على أنها إرهابية
ونحن النراها كذلك 

النقبل بتمويل 
الحركات اإلرهابية 

في سوريا والعراق  
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ه في أمريكا وبعض البلدان ينظرون إلى 
ّ
ني أعلم أن

ّ
◗  علينا أْن نرى الفرق بني الحركات. إن

لكْن  ه��ك��ذا..  نراها  ال  فنحن  منطقتنا  في  أّم��ا  إرهابية،  ها حركات 
ّ
أن على  الحركات  بعض 

نا 
ّ
فإن وال��ع��راق،  توجد في سوريا  التي  تلك   

ً
خ��اّص��ة معّينة،  تتحّدثني عن حركات  إذا كنت 

جميعًا نعتبرها حركات إرهابية، وال نقبل بأّي تمويل لها، وال نقبل بأّي أحٍد قد ُيمّول تلك 
الجماعات .

قانـــون صــارم  

ون 
ّ
ويحث املساجد  إل��ى  يذهبون  الذين  أولئك  هل ستوقفونهم؟   •

 علينا مّد يد العون للجهاد؟
ّ
اآلخرين بالقول إن

◗  لدينا قانوٌن صارٌم يمنع تمويل الجماعات اإلرهابية، ولكن كما قلْت، هناك فروقات بني 
نا ال 

ّ
بعض البلدان فيما يتعلق بمن هي الجماعات اإلرهابية، فهناك جماعات إسالمية ولكن

نعتبرها إرهابية .

؟
ً
• مثال

◗ مثل جماعات في سوريا وفي ليبيا وفي مصر.

قرارنا منذ اللحظة 
األولى للربيع العربي 

الوقوف إلىجانب 
الشعوب العربية 

نحن لم ندعم اإلخوان 
المسلمين بل دعمنا 
الحكومات المصرية 
المتعاقبة منذ الثورة
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اختـالف المفـاهيـم بشـأن اإلرهـاب 

، كونه يضعكم على اختالٍف 
ً
 أال ُيشّكل هذا املوضوع مشكلة

ْ
• ولكن

جذريٍّ مع بعض شركائكم في التحالف؟ 

وقد كنتم موضع انتقاد، فقطر تّم توجيه االنتقاد إليها على مدى 
 
ّ
عطي األموال إلى العديد من تلك الجماعات، وأن

ُ
ها ت

ّ
أعواٍم على أن

بعضها يتسّبب باملشاكل في سوريا، وبعضها ُيعتبر ُمتطّرفًا.. إذا 
بها على  تعترفون  الكالم، وال  بهذا  تأخذون  إنكم ال  تقولون  أنتم 

ها جماعات متطّرقة؟
ّ
أن

مّول 
ُ
ن املتط������ّرفون، ونؤمن بأّن هناك متط�������ّرفني، ونح�����ن ال  ال ال.. نحن نعرف من ه����م    ◗

املتطّرفني، ولكّن هناك فروقات.. هناك فروقات حيث إّن بعض البلدان وبعض الناس يعتبرون 
يعود  فكله  بهذا،  نقبل  إرهابية.. ونحن ال  لها خلفية إسالمية، هي جماعة  أي��ة جماعة  أّن 
ألسباب سياسية وال نقبل بهذا، ولكّن أولئك الناس - خصوصًا من هم في سوريا والعراق 
العيش مع  ب��ض��رورة  التعبير، وال يؤمنون  الذين ال يؤمنون بحّرية  أخ��رى-  وب��ل��دان عربية 
اآلخرين وتقّبلهم، وقبول خيارات ش����عوبهم، أولئك هم الذين ال ندعمهم باملال. أّما فيما عدا 

ذلك، أعتقد أّن العالم يرتكب خطأ كبيرًا تجاه أّية حركٍة إسالمية.

قوانين قطر واضحة 
وصريحة والتسمح 

بممارسة السياسة
ضد أي بلد عربي 

كل من لجأ إلى قطر 
من اإلخوان فهو بأمان 

ومرحب به مالم يمارس 
أي نشاط سياسي
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لدينا اختالفات أيديولوجية معهم _ أتحّدث هنا عن بعض البلدان التي تعتبرهم متطّرفني، 
ه خطأ كبير وخطير.. عدا ذلك فإّن املتطّرفني معروفون، وكذلك الجماعات اإلرهابية 

ّ
أعتقد أن

،فهي معروفة جدًا، ونحن نعرفها كما الجميُع يعرفها .

قضيـة مصـر واإلخـوان 

 هذا املوضوع أساسّي 
ّ
 أسألكم بالتحديد، ألن

ْ
• إذًا اسمحوا لي بأن

 ذلك. لقد كان ِلبعض شركائكم العرب في التحالف اختالفات 
ّ

لكل
معكم حول موضوع اإلخوان املسلمني على سبيل املثال؛ لقد دعمتم 
اإلخوان املسلمني في مصر، واآلن قد خرجوا.. قّدمتم للعديد منهم 
اإلقامة حني تّم إقصاؤهم. وكذلك حماس، طبعًا الواليات املتحدة 
 هذه املنظمة إرهابية، في حني 

ّ
وإسرائيل وكثير من الدول تعتبر أن

مّولونهم؟
ُ
كم ال تزالون ت

ّ
كم ال تعتبرونها كذلك.. فهل معنى هذا أن

ّ
أن

◗  بالعودة إلى النقطة األولى التي ذكرِتها، عن أّن لدينا اختالفات مع بعض إخواننا في الدول 
املجاورة.. هذا صحيح، لقد كانت لدينا اختالفات. لقد حصل ارتباٌك في بداية الربيع العربي 

 في منطقتنا، ألّن األحداث وقعْت لدى جيراننا أي البلدان املجاورة. 
ً
لدى الجميع وخاّصة

ف��ي سياستنا  نحن  الخارجية، وشرعنا  ف��ي سياسته   مختلفة 
ً
خ��ط��وة الجميع  ��خ��ذ 

ّ
ات وق��د 

 ندعم كل  الشعب 
الفلسطيني 

وحماس جزء مهم
من هذا الشعب 

حصلت إختالفات
في السياسة الخارجية 

مع بعض الدول 
المجاورة حول الربيع 

العربي
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 في تلك اللحظة- بمساعدِة والوقوِف إلى جانب 
ً
ها كانت صحيحة

ّ
الخارجية - التي آمنا أن

الشعوب العربية، التي طالبت بكرامتها وحّريتها.  وبعدها حدثت االنتخابات، حيث انتخب 
الشعب املصري حكومة اإلخوان املسلمني، وقد قّدمنا املساعدة إلى الحكومة املصرية قبل 
الحكم بعد تنّحي حسني مبارك، كان  العسكرية  الحكومة  ي 

ّ
اإلخ��وان املسلمني. خالل تول

نا ندعم اإلخوان املسلمني.. نحن ال ندعمهم، بل ندعم الحكومة املصرية. لقد 
ّ
الناس يقولون إن

ال��وزراء عصام  دعمناهم خالل حكم السيد طنطاوي، وكذلك دعمناهم خالل تولي رئيس 
السابق عدلي  الرئيس  م��رس��ي، وك��ذل��ك خ��الل حكم  الحكم، ودعمناهم خ��الل حكم  ش��رف 

ق باإلخوان املسلمني. 
ّ
منصور، ومازلنا ندعمهم.. إذًا األمر ال يتعل

نحن نعلم أّن اإلخوان املسلمني بعد ما حصل منذ عام في مصر، بعد االنقالب الذي حصل 
هم تعّرضوا للتهديد وكانوا 

ّ
في مصر، ترك العديُد منهم بلده، وأتى بعضهم إلى قطر، ألن

خائفني.. لذلك، نعم كانوا في قطر، كانوا بأماٍن في قطر. طاملا لم ُيمارسوا أّي فكٍر سياسي 
هم دائمًا مرّحٌب بهم في قطر.

ّ
فإن

• وهل مازالوا هناك؟

هم يرون أّن هذا هو الوقت املناسب بالنسبة 
ّ
◗  بعضهم مازالوا هناك، وبعضهم ُيغادرون، ألن

ه طاملا أنت هنا، فال تستطيع 
ّ
لهم ملمارسة السياسة. وهم يعلمون أّن قوانني البلد تنّص على أن

مارس السياسة ضّد أّي بلٍد عربي آخر.
ُ
أْن ت

حماس ليست إرهابية 
وأصبحت بعد عشر 

سنوات أكثر واقعية
 

قبل 10 سنوات طلب 
منا األمريكيون التحدث 

إلى حماس لحملها 
على المشاركة 

في االنتخابات 
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• طاملا هْم موجودون في قطر؟ 

هم في قطر.
ّ
◗  طاملا أن

دعم حماس والشـعب الفلسـطيني 

• هل ستستمّرون في دعم حماس؟

ل ج��زءًا مهّمًا من الشعب 
ّ
شك

ُ
ب��أّن حماس ت الفلسطيني، ونؤمن   الشعب 

ّ
نحن ندعم كل  ◗

 
ً
مة

ّ
منظ يعتبرون حماس  الذين  األص��دق��اء  بعض  مع   

ٌ
اختالف لدينا  قلْت  كما  الفلسطيني. 

��ل��ون ج���زءًا مهمًا م��ن الشعب 
ّ
ُي��ش��ك ��ه��م 

ّ
 بساطة ألن

ّ
ب��ك��ل إره��اب��ي��ة.. نحن ال نعتبرها ك��ذل��ك، 

بإمكاننا  ك��ان  إذا  م��ا  األمريكيون  سألنا  س��ن��واٍت مضت،  عشر  إل��ى  بالعودة  الفلسطيني. 
وقد  فلسطني،  ف��ي  ج��رت  التي  االنتخابات  ف��ي  املشاركة  على  هم 

ّ
وحث م��ع حماس  الحديث 

فعلنا ذلك. كان والدي هو من تحّدث إليهم بشأن مطلٍب أمريكي أْن ُيشاركوا في االنتخابات 
ال��دول��ي؟”، وكان  املجتمع  ��ه “لو شاركنا فهل سيقبلنا 

ّ
أن القادمة، وقد كان ج����واب حماس 

ق 
ّ
املسألة تتعل أن تشاركوا.. وحصلْت املشاركة.  وال��دي: نعم، ألّنّ األمريكيني طلبوا  جواب 

بالفرق بني حماس منذ عشر سنوات وحماس اليوم. أعتقد أّن الفرق هو أّن حماس اليوم 
يؤمَن  أْن  اآلخ��ر  الطرف  ولكّن على  السالم،  وُي��ري��دون  بالسالم  يؤمنون  هم 

ّ
إن واقعية؛  أكثر 

بالسالم أيضًا وأْن يكون أكثر واقعية.

ساعدنا كثيرًا 
على تحقيق التقارب 

بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين لكننا 

قطعنا العالقات بسبب 
العدوان على غزة 

 نؤمن بالسالم وعلينا 
الضغط على الطرفين  

لتحقيق السالم 
بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين
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الموقف من إسـرائيل 

 ب��ش��ك��ٍل أو ب��آخ��ر بني 
ٌ

 ح��ك��م وال���دك���م، ك���ان ه��ن��اك ت���واص���ل
ّ

• ف��ي ظ���ل
 أحد كبار 

ّ
ى أن

ّ
ه انقطع حت

ّ
قطر وإسرائيل، وهذا التواصل يبدو أن

ها “منتجٌع لإلرهابيني”.. 
ّ
هم قطر بأن

ّ
الدبلوماسيني اإلسرائيليني ات

ما الذي حصل؟ وكيف ترّدون على ذلك؟

◗  نحن نؤمن بالسالم، وطاملا آمنا به منذ 1991 و1993، واتفاق أوسلو، وبعد اتفاق أوسلو، 
وقد ساعْدنا كثيرًا على تحقيق تقارٍب بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. 

أعتقد أّن الحرب في غّزة منذ سنوات – بالطبع بعد قطع عالقاتنا الرسمية مع إسرائيل- 
في  ولكن  إس��رائ��ي��ل..  م��ع  لقطع عالقاتنا  دفَعنا  ال��ذي  السبب  ه��و  واألب��ري��اء  القتلى  وحجم 
إل��ى سالٍم  ال��وص��ول  املسألة هي  ه��ذه   

ّ
لحل الوحيدة  الوسيلة  أّن  نعتقد  نفسه، نحن  الوقت 

نا نؤمن بالسالم وأعتقد أّن علينا العمل جميع����������ًا أن 
ّ
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني؛ ألن

نمارس الضغوط على الجانبني من أجل تحقيق السالم.

ها كانت 
ّ
 إعادة هذه العالقات؟ أعني أن

َ
 تتخيل

ْ
• ولكن هل ُيمكن أن

عالقة مهّمة مع دولة عربية، لقد كانت عالقة مهمة.

سياستنا الخارجية
تقوم على  الحوار 

والسالم  ولعب دور 
الوسيط بين الدول 

لحل المشاكل 

لسنا مع محور ضد آخر 
و لدينا طريقة تفكيرنا 

الخاصة في السياسة 
الخارجية وعلى اآلخرين 

إحترام ذلك
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ق بما إذا كنا نحن سنفعل ذلك أم ال، ال 
ّ
◗  من املمكن إعادة إطالق العالقات. األمر ال يتعل

هم جّديون في تحقيق السالم 
ّ
أعتقد أّن لدينا مشكلة في إطالق العالقات مع إسرائيل طاملا أن

وتأمني الظروف لحماية الفلسطينيني .

سـياسة قطـر الخارجـية 

• قطر انتقلْت خالل العقد األخير، من هذه اإلمارة الصغيرة، التي 
ُيريد الجميع أن يكون صديقًا معها، والتي ينبهر بها الجميع، إلى 
ما هي  يتساءل:  الجميع  أو خصمًا..  إم��ا صديقًا  فيه  تكون  موقٍع 

رؤيتكم واستراتيجّيتكم بالنسبة للسياسة الخارجية؟ 

املتحدة  ال��والي��ات  م��ع  ع��الق��ة   لديكم 
ّ
أن ���ه صحيح 

ّ
إن ي��ق��ول  البعض 

 تبايٍن واض��ح في 
ّ

 ف��ي ظ��ل
ً
كم لستم حلفاء وال أع���داء، خ��اّص��ة

ّ
ولكن

مواقفكم. وبالنسبة لقطر، املال هو أداة للسياسة الخارجية.. ما هو 
ها الخارجية؟

َ
الذي يعني قطر وُيحّرك سياست

نا دول��ة غنية ولديها 
ّ
أن لله  امل��ال، والحمد  التي لديها  الوحيدة  الدولة  للمال، لسنا  بالنسبة   ◗

أربع  السؤال؛ منذ  أْن أجيب على  للغاية، وكما قلت قبل  الخارجية بسيطة  م��ال. سياستنا 
سنواٍت ومنذ بدء “الربيع العربي”، كان هناك ارتباك.. ولكْن بالعودة إلى سياستنا الخارجية 

سياسة سمو األمير 
الوالد هي األفضل 

لقطر وهذه ستكون 
سياستي

أؤمن بالصداقة
مع الواليات المتحدة 
األمريكية وسياستنا 

الخارجية واضحة
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نا ناجحني 
ُ
الحقيقية،  نحن نؤمن بالحوار، ونؤمن بالسالم، ونحن وسطاء، وكما تعلمني قد ك

ز عليه وسأواصل التركيز عليه. لسُت مع محوٍر ضّد آخر.
ّ
في مواقع مختلفة. وهذا ما أرك

دولتنا لها طريقتها في السياسة الخارجية وفي التفكير، وأعتقد أّن على الناس احترام ذلك. 
املسألة ليست أْن نكون أصدقاء أو ال نكون. 

ني أؤمُن بالصداقة مع الواليات املتحدة ومع دول أخرى كذلك، ولكْن كما قلت: نحن وسطاء 
ّ
إن

 املشاكل.
ّ

ونؤمن بالحوار بني الدول واألمم لحل

ت��رى نفسك ستتوّسع في  ��ك 
ّ
أن  وال���دك، أم 

َ
 سياسة

ُ
• هل ستواصل

بعض املواقع أو تنسحب من بعض القضايا؟

 شخٍص سياسته، ولكن بالعودة إلى السياسة التي انتهجها والدي، أعتقد 
ّ

◗  أعتقد أّن لكل
 

ّ
 بالنسبة للحوار ومحاولة حل

ً
ها السياسة األفضل التي ُيمكن لقطر أْن تنتهجها، خاّصة

ّ
أن

املشاكل في املنطقة والعالم، ومن خالل لعب دور الوسيط، 

وهذه سياسة يمكن االستمرار بالعمل عليها. كان والدي قد بدأها، وهي ستكون سياستي.. 
بالطبع قد تكون هناك فوارق، حيث ال نستطيع تكّهن التطّورات في املستقبل، ولكن هذا هو 

ز عليه في املستقبل القريب.
ّ
رك

ُ
األمر األساسي الذي سن

 إذا كان اإلعالم يتكلم 
عن  المشاكل
فليتكلم أيضًا 

عن القوانين التي 
نعمل على تطويرها  

 لدينا كل الحق كبلد 
عربي ومسلم 

في تنظيم بطولة 
كــأس العالم 

وسننظم أفضل بطولة   
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حمـاية الشـعب السـوري  

 البعض يلومكم 
ّ
 قائمًا على التفاوض في سوريا، ألن

ً
• هل ترى حال

حة متحالفة معكم، 
ّ
ويلوم آخرين على دعم وتمويل جماعات مسل

وهذا ال يخدم السالم بل يخدم استمرار الحرب؟

◗  هدفنا كان حماية الشعب السوري ومساعدتهم. كما تعلمني، كانت بداية التظاهرات في 
 لثالثة أشهر، والجميع طالب بالحرية والكرامة، ولكّن ما حدث هو أّن النظام 

ً
سوريا سلمية

 شعبه. قلنا في السابق ونقولها اآلن: علينا حماية الشعب 
ّ

بدأ بالقتل وارتكاِب املجازر بحق
ب األمر حتى مّده بالسالح لحماية نفسه. 

ّ
السوري ولو تطل

ذل��ك فسنرى  نفعل  لم  ول��و  أنفسهم،  الدفاع عن  نوا من 
ّ
ِليتمك والسبب في مساعدتهم هو 

ال��ف��وض��ى، ول��ك��ّن ه��ذه الوسيلة الوحيدة  م��ج��ازر أك��ث��ر ف��ي س��وري��ا. صحيٌح أّن األم���ر تعّمه 
ملساعدة الشعب السوري.

كأس العـالم في الدوحـة 

 انتقااًل جذريًا إلى الرياضة، وتحديدًا كأس العالم 
ُ

• سوف أنتقل
العالم،  ك��أس  ف��وزك��م بتنظيم  م��ن  الكثير متفاجئ  ال��ق��دم..  ك��رة  ف��ي 

علينا حماية الشعب 
السوري ولو تطلب

مده بالسالح لحماية 
نفسه 

ما حدث هو أّن النظام 
بدأ بالقتل وارتكاِب 

المجازر بحّق شعبه
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وأنتم أّول بلٍد إسالمي يحظى بتنظيم هذه البطولة. وهناك الكثير 
ة.. هل  مات حقوق اإلنسان مستاء

ّ
من التشكيك كما تعلمون، ومنظ

 به؟.
ً
 تكون معروفة

ْ
هذا ما تريد قطر أن

 تفعلوه اآلن ِلتفعيل هذه الحقوق والقوانني 
ْ
هل هناك ما ُيمكنكم أن

ى يحظى العمال املهاجرون 
ّ
ها، وفرِض تطبيقها حت

ّ
التي قمتم بسن

باألمان والكرامة؟

◗ في البداية، بالنسبة لكأس العالم، أعتقد أّن لدينا الحق كبلٍد مسلٍم وبلٍد عربي أْن نقوم 
م 

ّ
نظ

ُ
ها سوف ت

ّ
 عرٍض، وأن

َ
بتنظيم هذه البطولة، وعلى الناس أْن ُيدركوا أّن قطر قّدمْت أفضل

أفضل كأس عالم في التاريخ، وآمل أْن يحصل ذلك. هناك بعض الناس الذين ال ُيريدون أن 
م حدثًا بهذا الحجم. 

ّ
يتقّبلوا أّن بلدًا صغيرًا، عربيًا، مسلمًا بإمكانه أْن ُينظ

م 
ّ
نظ

ُ
نا سن

ّ
ني على ثقة بأن

ّ
كما تعلمني، كان لدينا منافسون كبار وهم ال يتقّبلون ذلك، ولكن

املشاكل،  ه��ذه   
ّ

للعمال في قطر، نحن نعمل على ح��ل بالنسبة  العالم بشكٍل ممتاز.  ك��أس 
 فقراء يأتون من دولهم 

ً
أْن أرى عماال ، وأنا ال أقبل 

ً
القوانني.. ليس مقبوال ونفرُض تطبيق 

ملساعدتنا على تطوير بلدنا والبيئة غير مالئمة لهم. 

كما تعلمني، االقتصاد ينمو بشكٍل متسارٍع في قطر، ومئات اآلالف يأتون للعمل فيها؛ وهذا 
 تحّديًا، ولكْن في نفس الوقت الوضع غير مقبول وأنا ال أقبله.

ُ
يخلق

على الناس أْن يُدركوا 
أّن قطر قّدمْت أفضَل 

عرٍض، وأنّها سوف 
تُنّظم أفضل كأس 

عالم في التاريخ

لدينا تكنولوجيا ناجحة 
لتبريد المالعب في 

الصيف ونستخدمها 
منذ عشر سنوات
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حقـوق العمـال  

صّر على فرض تطبيق القوانني؟
ُ
• إذًا ست

◗ بالتأكيد. 

 يحصل العمال على رواتبهم وأن يعملوا لساعاٍت محّددة، 
ْ
• وأن

فهم حاليًا ُمقّيدون برّب العمل وال ُيمكنهم املغادرة بدون موافقة 
ه عبودّية؟.

ّ
رّب عملهم، وكأن

القوانني  الكثير من   على فرض تطبيقها. لقد غّيرنا 
ُ

القوانني ونعمل ◗ ال.. لقد غّيرنا هذه 
وجرى تعديلها. وأنا يؤملني هذا الوضع وال أقبل به، وال يوجد قطريٌّ يقبل به؛ لذلك نحن 
الواقع، ولكّن وسائل اإلعالم  القوانني، والوضع يتغّير على أرض   على فرِض تطبيق 

ُ
نعمل

ز على قطر بسبب كأس العالم وأمور أخرى.
ّ
ترك

تناولوا  إذا  األم��ور عن قطر. ال مانع  إل��ى إظهار حقائق  أدع��وه��م  ذل��ك، ولكْن  نتقّبل  ونحن 
املشاكل في حال وجودها، ولكن البّد أيضًا من أْن يتناولوا مواضيع أخرى كهذه القوانني 

التي شرعناها.

ال أقبل اإلجحاف بحقوق 
العمال الذين يأتون 

إلى بلدنا للمساعدة 
في تطويره 

وسائل اإلعالم ترّكز 
على قطر بسبب

كأس العالم
وأمور أخرى
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صيفـًا وشـتاًء نحـن جاهـزون 

 بذلك، محّبو 
ّ
 الجميع م��أخ��وذ

ّ
• س��ؤال أخير عن ك��أس العالم، ألن

 قطر حاّرة جدًا في الصيف؛ 
ّ
الرياضة حول العالم.. هناك إشكالية أن

 تكون في الشتاء؟
ْ
في حال بقيْت البطولة في قطر، هل ستقبلون أن

ن من تبريد 
ّ
مك

ُ
◗ قّدمنا عرضنا على أساس البطولة في الصيف، ولدينا تكنولوجيا جديدة ت

املالعب. ومنذ عشر سنوات نحن نعمل بهذه التكنولوجيا وهي فعالة في أحد مالعبنا.

• هناك تشكيٌك بهذه التكنولوجيا؟.

◗ لقد جّربناها لعشر سنوات وهي تعمل وسوف تعمل. ونحن نتحّدث عن ثماني سنوات 
ها مائة باملائة سوف تعمل. الجو بالنسبة للرياضيني والعبي الكرة 

ّ
حتى 2022، وبالتالي فإن

واملشّجعني ومالعب التدريب سيكون ممتازًا، وقد جّربنا ذلك. 

ومناطق املشّجعني ستكون ممتازة، وقد جّربنا ذلك خالل كأس العالم املاضية في أنحاء 
مختلفة من قطر، وقد حضر اآلالف وكانت في الهواء الطلق ولكن مكّيفة.. لذا في النهاية لن 

تكون هناك أّية مشكلة بالنسبة للحر. 

كل اإلعالم العالمي 
يسلط الضوء

على قطر بسبب
كأس العالم  

 

مستعدون لمونديال 
2022 صيفًا أو شتاء 

و»الفيفا« هو من يقرر 
موعد إجرائها
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 تتّم في الشتاء؟
ْ
• ولكن هل تقبلون أن

نا كان للصيف. في النهاية، 
َ

◗ سأقبل باختيار أفضل وقٍت متناسٍب مع الطقس، لكّن عرض
نا بحاجٍة إلى 

ّ
نا جاهزون بالنسبة للخيارين، ألن

ّ
أن اختيار الوقت األنسب يعود للفيفا، إال 

 نسبيًا ونحن بحاجٍة إلى هذه التكنولوجيا للعِب مبارياٍت 
ٌ

هذه التكنولوجيا فصيفنا طويل
التكنولوجيا سواًء  لذا سنحتاج هذه  الدولية..  والبطوالت  ي 

ّ
املحل للدوري  بالنسبة  إضافية 

كانت البطولة في الصيف أم في الشتاء.

المـرأة القطـرية والتنمـية 

 وال���دت���ك س��م��ّو ال��ش��ي��خ��ة م����وزا كانت 
ّ
• ق��ط��ر غ��ي��ر ع���ادي���ة، ح��ي��ث إن

 والثقافة والتعليم.. 
ّ
ق باملرأة والفن

ّ
 ما يتعل

ّ
 في كل

ً
 ونشيطة

ً
حاضرة

ماذا تقولون عن حقوق املرأة؟

◗ أعتقد أّن الحقوق متساوية للجميع، أعتقد أّن املرأة تلعب دورًا مهّمًا في مجتمعنا. وكما 
 في مجال التعليم، وأنا أؤمن بهذا 

ً
لت لعبْت والدتي دورًا مهمًا وهي مازالْت تفعل، خاصة

ُ
ق

ساعدن كثيرًا  الدور وأدعمه وأشّجعه، واملرأة متساوية مع الرجل في العمل والوظيفة. هّن ُيُ
في تنمية املجتمع، وأنا أؤمن بدورهن.

 

 المرأة تلعب دورًا مهّمًا 
في مجتمعنا،

و لعبْت والدتي
دورًا مهمًا وهي

مازالْت تفعل

المرأة متساوية
مع الرجل في العمل 

والوظيفة، هّن يُساعدن 
كثيرًا في تنمية 

المجتمع
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