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قطر تؤكد موقفها الرافض ألي تطبيع مع
إسرائيل وتنتقد الحمالت التي ُتشن ضدها

وتشوه صورتها – (تغريدات)
منذ 18 ساعة

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثا�

الدوحة ـ “القدس العربي”:

انتقدت قطر � بيان شديد اللهجة األطراف التي تشوه صورتها، وتزج باسمها � قضية

حساسة، تتعلق بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وتحاول جرها إ� مستنقع التطبيع،

بعيداً عن موقفها الثابت الذي ينطلق من حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت الدوحة صراحة أنها مع حل للقضية الفلسطينية وفق الثوابت املتفق عليها، بما فيها

إنهاء االحتالل اإلسرائي�، وأكدت بشكل واضح أنها رافضة ألي مسار لتطبيع عالقاتها مع

سلطات االحتالل اإلسرائي�.
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وجاء البيان الشديد اللهجة، الذي أصدرته وزارة الخارجية، رداً ع� مزاعم نشرتها وسائل

إعالم تابعة لدول أخرى، زعمت فيها أن قطر تلحق بركب قطار التطبيع الذي تقوده اإلمارات

العربية املتحدة.

وجاء � البيان الذي نشرته الخارجية القطر�ة، وأكد فحواه عدد من مسؤو� البلد، أن الدوحة

موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، والذي ينص ع� إنهاء االحتالل اإلسرائي�، وإقامة

دولة فلسط� وعاصمتها القدس، ضمن إطار الشرعية الدولية، وقرارات مجلس األمن ذات

الصلة، مع منح كافة الالجئ� الفلسطيني� حق العودة.

واعت�ت قطر أن هذه الرؤية هي الحل الجذري واملستدام لهذا الصراع، الذي دام ألك� من

سبع� عاماً.

بيان الخارجية القطر�ة الذي انتشر بسرعة، وأعادت نشره مواقع مختلفة، انتقد بشكل صر�ح

أطرافاً لم يتم تسميتها علناً، لجأت إ� نشر اف�اءات ومعلومات غ� صحيحة.

وقالت الدوحة: “إنه ملن املؤسف أن نرى بعض الحمالت اإلعالمية املضللة، التي تحاول خلط

القضايا، وتشو�ه صورة دولة قطر، ع� حساب الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه

املشروعة � هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع”. ويستدل من عبارة “اللحظة الفارقة”

اتفاقات التطبيع التي وقعتها اإلمارات والبحر�ن مع إسرائيل.

وأكدت قطر أنها لن تألو جهداً � تقديم ما تستطيعه من الدعم، للتخفيف من معاناة األشقاء

الفلسطيني�، وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه املشروعة.

وأعادت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية واملتحدثة باسم الخارجية القطر�ة، نشر بيان

الوزارة، مؤكدة ع� موقف الدوحة � دعم الشعب الفلسطيني.

Lolwah Alkhater لولوة الخاطر
@Lolwah_Alkhater

إنه لمن المؤسف أن نرى بعض الحم��ت ا��ع��مية المضللة 
التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر على حساب 
الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه الم��وعة في هذه 

اللحظة الفارقة من تاريخ ال��اع. 
 

لن تألو قطر جهدا في تقديم ما تستطيعه للتخفيف من معاناة 
ا��شقاء الفلسطينيين وحتى نيل حقوقهم الم��وعة.

وزارة الخارجية - قطر @MofaQatar_AR
بيان : دولة #قطر تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية 

 bit.ly/32K0rWW
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من جانبه، غرد � نفس السياق أحمد بن سعيد الرميحي، مدير املكتب اإلعالمي � وزارة

الخارجية القطر�ة، منتقداً بدوره بعض الحمالت اإلعالمية املضللة، التي تحاول خلط القضايا

وتشو�ه صورة دولة قطر. وربطت بعض املصادر ب� التصر�حات القطر�ة الواضحة والشفافة

بشأن موقف الدوحة الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وعدالة مطالب الفلسطيني�،

ووضع النقاط ع� الحروف، واالدعاءات التي نشرتها بعض األطراف الخارجية.

وكانت قناة العربية السعودية، والتي تبث من إمارة دبي، نشرت سلسلة تغر�دات ملفقة عن

موقف قطر بشأن مسار التطبيع.

وتهافت املغردون السعوديون واإلماراتيون إلعادة نشر تغر�دة ملفقة منسوبة لتيمو�

ليندركينغ ووصفته أنه مساعد وزير الخارجية األمر�كية لشؤون الخليج العربي. وجاء �

التغر�دة: “قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل”، ويقصد بها أن الدوحة وافقت ع�

تطبيع عالقاتها مع سلطات االحتالل اإلسرائي�.

y/
 

#وزارة_الخارجیة_قطر
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820 486 people are Tweeting about this

العربية عاجل
@AlArabiya_Brk

مساعد وزير الخارجية ا��ميركي ثيموثي لندركينغ: قطر 
استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إ��ائيل #العربیة_عاجل 

alarabiya.net
1 47 AM S 18 2020
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وزارة الخارجيةقطرسليمان حاج إبراهيمدولة فلسطينية

كلمات مفتاحية

ثم نقلت عن مسؤول قالت إنه نائب مساعد وزير الخارجية األمر�� لشؤون الشرق األوسط:

“قطر منفتحة جدا للتعامل مع إسرائيل”.

 وجاءت مجموعة التغر�دات � نفس الوقت لكنها مرة كانت تسميه مساعد وزير الخارجية

و� األخرى نائب مساعد وزير الخارجية.

واعت�ت مصادر أن هذا االدعاء من قناة محسوبة ع� دولة أخرى (العربية واملؤسسات

املحسوبة ع� السعودية واإلمارات)، يعت� تدخالً � شؤونها الداخلية، وتعدياً ع� سيادتها،

خصوصاً وأنه يزج بها � مسار خط� وهو التطبيع، ويتجاوز حقوق شعب ينتظر دعماً من

أشقائه.

وكان املسؤول األمر��، تيمو� الندركينغ، صرح أساساً أن واشنطن تأمل � امل� قدماً

بإعالن قطر حليفاً رئيسياً غ� عضو � حلف األطل�، ولم يتحدث عن التطبيع والعالقة مع

إسرائيل.

وقال � حديثه مع الصحافي� الخميس الفارط: “سوف نم� قدماً، ونعمل بشأن إعالن قطر

حليفاً رئيسياً خارج حلف الناتو”، وهي مكانة تسمح للدول باالستفادة من مزايا � مجال

التجارة العسكر�ة والتنسيق األمني.
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378 418 people are Tweeting about this
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نائب مساعد وزير الخارجية ا��ميركي لشؤون ال��ق ا��وسط: 
قطر منفتحة جدا للتعامل مع إ��ائيل #العربیة_عاجل 

alarabiya.net
2:07 AM · Sep 18, 2020

190 201 people are Tweeting about this
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