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لبنان: المستقبل والتيار الوطني الحر يخوضان معركة 
انتخابية مبكرة

الفايننشال تايمز: فدية الصيادين أججت الخالف 
بين قطر ومنافسيها الخليجيين

 

ألمانيا تفكر فيما إذا كانت ستسحب قواتها من تركيا
اعلنت وزيرة الدفاع الأملانية اور�سول فون دير لين، ان احلكومة الأملانية �ستتخذ 
الي��وم الثالثاء قرارا نهائي��ا بخ�سو�ص احتمال �سحب القوات الأملانية العاملة يف 

قاعدة )اجنرليك( جنوبي تركيا ونقلها اىل بلد اخر.
وقالت فون دير لين يف بيان ام�ص الثنني، ان املجل�ص احلكومي امل�سغر �سيناق�ص 
الثالثاء ما يجب فعله بعد ف�سل وزير اخلارجية الأملاين �سيغمار غابرييل يف انقرة 
الثن��ني يف التو�س��ل لت�سوية من اج��ل انهاء اخلالفات الأملاني��ة الرتكية على هذا 
ال�سعيد. واعربت عن ا�ستعداد حكومة بالدها لنقل هذه القوات التي يقدر عددها ب 
260 جنديا اأملانيا من قاعدة )اجنرليك( الرتكية اىل قاعدة )الزرق( يف الردن، 
بح�س��ب وكالة "كونا". وكان وزير اخلارجية الأمل��اين �سيغمار غابرييل قال ام�ص 
الثن��ني، م��ن انقرة ان املباحث��ات التي اجراها مع نظريه الرتك��ي مولود جاوي�ص 
اوغلو اخفقت يف التو�سل اىل اتفاق يتم مبوجبه �سماح احلكومة الرتكية لنواب من 
الربمل��ان الأملاين )بوند�ستاغ( بزيارة اجلن��ود الأملان مقابل مت�سك حكومة برلني 
بقاعدة )اجنرليك( كنقطة انطالق لقواتها التي ت�سارك �سمن قوات التحالف الدويل 

يف حماربة تنظيم "داع�ص" الرهابي يف �سوريا والعراق.

ج��دد رئي�ص احلكومة اللبناين �سعد احلريري تاأكي��ده العمل على اإقرار قانون العفو 
الع��ام، اإث��ر لقائه بوف��د من اأهايل املوقوف��ني الإ�سالمي��ني يف م�سجد جممع اخلري 
يف ق�س��اء املني��ة �سمال البالد. وق��ال احلريري “لقد تعهدت بالعم��ل على ت�رسيع 
اخلط��ى لإجناز م�رسوع قانون عفو ع��ن كل �سخ�ص ي�ستحق العفو، ولن اأتراجع عن 
ه��ذا الوعد”. ومل��ف املوقوفني الإ�سالميني يف ال�سج��ون اللبنانية هو اأحد امللفات 
ال�سائك��ة التي تواجه احلكوم��ة، خا�سة واأن الع�رسات منه��م موقوفون منذ �سنوات 

ومل توجه لهم اأي تهمة، الأمر الذي عده كثريون ا�ستهدافا للمواطنني ال�سنة.
وي��درج حمللون جهود احلريري يف حلحل��ة هذا امللف يف اإطار ال�ستعداد للمعركة 
النتخابي��ة، ويتوق��ع ه��وؤلء اأن يوؤمن جناحه يف اإق��رار قانون العف��و ارتفاعا يف 

ح�سوره و�سعبيته يف الو�سط ال�سني عموما وال�سمايل خ�سو�سا.
وي��ربز يف املقابل توجه ل��دى التيار الوطني احلر اإىل فتح معركة ت�سحيح مر�سوم 
التجني���ص، ال��ذي مت مبوجبه منح اجلن�سية اللبنانية ب�س��كل ع�سوائي لعدد كبري من 

غري م�ستحقيها اإبان مرحلة الو�ساية ال�سورية.

ذك��رت �سحيف��ة الفاينن�س��ال تاميز اأن ما ح��رك ال�سعودية وم�رس ودول��ة الإمارات 
املتح��دة والبحري��ن لقط��ع العالق��ات الدبلوما�سية م��ع قطر واإغالق احل��دود معها 
والأج��واء واملوان��ئ بوجه و�سائل نقلها، كان فدية مببل��غ مليار دولر قدمتها قطر 
لتحري��ر اأع�ساء يف عائلته��ا احلاكمة كانوا يف رحلة ل�سي��د ال�سقور واختطفوا يف 
الع��راق. وينقل مرا�سله��ا يف دبي عن اأ�سخا�ص، يقول اإنهم على �سلة بال�سفقة التي 
مت��ت يف اأبريل/ني�س��ان، قولهم اإن ما اغ�سب ال�سعودي��ة وحلفاءها هو دفع الدوحة 

لفدية اىل جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تقاتل يف �سوريا ورجال اأمن اإيرانيني.
وتق��ول ال�سحيف��ة اإنها حتدث��ت اإىل ا�سخا�ص من كل الأط��راف امل�سرتكة يف �سفقة 
اإط��الق ���رساح الرهائ��ن، م��ن بينه��م م�س��وؤولن حكومي��ان وثالث��ة قيادي��ني م��ن 

اجلماعات ال�سيعية العراقية و�سخ�سيتان قياديتان يف املعار�سة ال�سورية.
وت�سي��ف اأن مبلغ 700 ملي��ون دولر دفع اإىل �سخ�سي��ات اإيرانية وحملية تدعمها 

اإيران، لتحرير القطريني ال� 26 املختطفني يف العراق.

اأعطت الولي��ات املتحدة الثنني ال�سوء الخ���رس ل�سفقتي ا�سلحة 
�سخمت��ني ابرمتهما م��ع ال�سعودية وتزيد قيمتهم��ا عن 1،4 مليار 
دولر، وذل��ك بع��د الزي��ارة التي ق��ام به��ا الرئي�ص دونال��د ترامب 
اىل الريا���ص حي��ث وقع عق��ود ت�سلح �سخمة لتمك��ني الريا�ص من 

الت�سدي ل�”اخلطر” اليراين.
وخ��الل زيارته اىل ال�سعودية وعد ترام��ب اململكة ببيعها ما ت�سل 

قيمته اىل 110 مليارات دولر من ال�سلحة والتدريب الع�سكري.
وثلث هذه العق��ود ال�سخمة تتعلق ب�سفقات ت�سلح �سبق واأن وافقت 

عليها الدارة المريكية ال�سابقة يف عهد باراك اوباما.
وح�سل��ت الريا�ص على موافقة الدبلوما�سية المريكية على �سفقة 

بقيمة 750 مليون دولر لتاأهيل �سالح اجلو ال�سعودي عرب عدد من 
�رسكات املقاولة المريكية.

كذلك فان الريا�ص �ست�سرتي 26 منظومة رادار من طراز “ايه ان/
ت��ي بي كي��و53-” القادرة عل��ى ر�سد قذائف اله��اون وبطاريات 

�سواريخ، يف �سفقة تبلغ قيمتها 662 مليون دولر.
و�ستتوىل �رسكة “لوكهيد مارتن” تزويد الريا�ص بهذه املنظومات 
يف ح��ني �ستتوىل ���رسكات امريكية اخرى تاأمني ال�س��ق اللوج�ستي 

والتدريبات الالزمة.
وكانت وزارة اخلارجي��ة المريكية وافقت على ان ت�سرتي البحرية 
ال�سعودية من �رسكة “كراتو�ص ديفن�ص اند �سيكيوريتي �سولو�سونز” 

ومقرها �سان دييغو ح�س�ص تدريب بقيمة 250  مليون دولر.
واعل��ن وزير اخلارجية المريك��ي ريك�ص تيلر�س��ون، اثناء مرافقته 

ترام��ب يف زيارته اىل الريا�ص ان ه��ذه العقود �ست�ساهم يف تعزيز 
ام��ن حلف��اء الولي��ات املتح��دة يف املنطق��ة يف مواجه��ة النف��وذ 
اليراين ال�س��ار والتهديدات املرتبطة بايران واملوجودة على طول 

حدود ال�سعودية.
وياأت��ي الع��الن عن �س��دور املوافق��ة المريكية على ه��ذه العقود 
يف نف���ص الي��وم ال��ذي اندلع��ت في��ه ازم��ة خط��رية بني قط��ر وكل 
م��ن ال�سعودي��ة والم��ارات والبحرين وم���رس واليم��ن التي قطعت 

عالقاتها مع الدوحة متهمة اياها ب”دعم الرهاب”.
وارفق��ت ه��ذه ال��دول ق��رار قط��ع العالق��ات الدبلوما�سي��ة بتدابري 
اقت�سادية �سد الدوحة �سملت اغالق احلدود الربية واملنافذ اجلوية 
والبحري��ة وحظ��ر التحلي��ق يف الأج��واء وفر���ص قيود عل��ى تنقل 

الفراد.

اأن  الأمريكي��ة،  بو�س��ت”  “وا�سنط��ن  �سحيف��ة  ذك��رت 
“�سبك��ة �رسية م��ن اجلمعيات اخلريية عملت يف اخلفاء 
عل��ى م�ساع��دة “ترام��ب” لل�سع��ود لل�سلط��ة والو�س��ول 
للبي��ت الأبي�ص، م��ن خالل اإثارة املخ��اوف حول زيادة 
اأع��داد املهاجرين واإنت�سار الإ�س��الم. واأ�سارت ال�سحيفة 
يف تقريره��ا اإىل ال��دور الكب��ري الذي لعب��ه مركز احلرية 
اململ��وك م��ن الرادي��كايل اليمين��ي املتط��رف “ديفي��د 
هوروتيز”، حي��ث عمل على اإن�ساء جي��ل من ال�سيا�سيني 
الذي��ن ي�سع��ون اإىل قل��ب الأنظم��ة يف وا�سنط��ن، ومنهم 
�سخ�سي��ات بارزة وذات نفوذ ب��اإدارة “ترامب” احلالية، 

مثل م�ست�سار “ترامب” لل�سيا�سة “�ستيفني ميلر”، وكبري 
املخطط��ني الإ�سرتاتيجي��ني بالبي��ت الأبي���ص “�ستي��ف 
بانون”، ووزير العدل “جيف �سي�سنز”. وقالت ال�سحيفة، 
“اأن “هوروتي��ز” كان وراء تنظي��م احتفال فى نوفمرب 
من الع��ام 2004، ح�رسه “�سي�سنز”، ال��ذى كان ع�سوا 
مبجل���ص ال�سي��وخ، و”ميلر”، وجمع ه��ذا احلفل جمموعة 
م��ن الن�سطاء اليمني��ني املتطرفني وجمعي��ة خريية غري 
معروف��ة انتقلت اأفكاره��ا فيما بعد م��ن هام�ص احلركة 
املحافظ��ة اإىل قلب حكومة الولي��ات املتحدة”. واأكدت 
ال�سحيف��ة المريكي��ة قائل��ة، “اإنه قبل ف��رتة طويلة من 
وعد دونال��د ترامب ببناء جدار وحظ��ر دخول امل�سلمني 
والتخلى عن اتفاق باري�ص للمناخ، ا�ستخدم “هوروتيز” 

مرك��زه املعف��ى م��ن ال�رسائ��ب لإث��ارة املخ��اوف م��ن 
املهاجري��ن غ��ري ال�رسعي��ني وم��ن انت�س��ار الإ�س��الم”. 
وتابع��ت ال�سحيف��ة، “اأن مركز “هوروتي��ز” كان دائمًا 
ي�س��ف هي��الرى كلينت��ون بال���رس املطل��ق، والرئي���ص 
الأمريك��ى ال�ساب��ق ب��اراك اأوبام��ا بال�سيوع��ى ال���رسى، 
واحلزب الدميقراطى بواجهة اأع��داء الوليات املتحدة”، 
ونوه��ت ال�سحيف��ة اإىل اأن مرك��ز احلري��ة ال��ذي اأن�س��اأه 
“هوروتي��ز” و�س��ف نف�س��ه مبدر�سة احل��رب ال�سيا�سية، 
واأك��دت ال�سحيفة اأن ذلك املركز جزء م��ن �سبكة وا�سعة 
م��ن اجلمعي��ات امل�سابه��ة ل��ه ف��ى الولي��ات املتح��دة، 
وال�سخ�سي��ات  الأيديولوجي��ا  بنف���ص  مع��ا  وامل�سرتك��ة 

واملمولني املحافظني واملواقع الإلكرتونية.

�سه��دت مدين��ة “احل�سيم��ة” يف �سم��ال املغ��رب 
م�س��اء ام�ص الثن��ني، لليلة العا���رسة على التوايل، 
تظاهرة �س��ارك فيها املئات من ان�سار “احلراك” 
الحتجاج��ي ال��ذي يه��ز من��ذ �سبعة ا�سه��ر منطقة 
الري��ف وانته��ت ب��ال ح��وادث، كم��ا اف��اد مرا�سل 
وكال��ة فران�ص بر���ص. وككل ليلة من��ذ ع�رسة ايام 
جتم��ع املتظاهرون بعد الفط��ار يف حي “�سيدي 
عاب��د” حي��ث اطلق��وا هتاف��ات تطال��ب باط��الق 
���رساح زعيم احلراك نا�رس الزفزايف املوقوف منذ 
ا�سب��وع. وجتمع املتظاهرون و�س��ط انت�سار كثيف 
لعنا���رس �رسط��ة مكافح��ة ال�سغب ورفع��وا �سورا 
للزف��زايف واطلقوا هتافاتهم املعت��ادة ومنها “يا 
خمزن حذاري، كلنا الزفزايف” و”�سلمية، �سلمية” 
و”ل للع�سكرة، ل للع�سكرة”. وقبيل منت�سف الليل 
تف��رق املتظاه��رون من دون اية ح��وادث. واأوقف 
الزف��زايف ال��ذي يقود من��ذ ت�رسي��ن الول/اكتوبر 
الري��ف  منطق��ة  يف  ال�سعب��ي  الحتج��اج   2016
مطلع ال�سب��وع املا�سي بتهمة “امل�سا�ص ب�سالمة 
الدولة الداخلية”. واعتقل ام�ص الثنني، م�سوؤولن 
جدي��دان يف احل��راك ال�سعبي، هم��ا نبيل احمجيق 
ال��ذي يعت��رب الرج��ل الث��اين يف احل��راك، و�سيلي��ا 
الزياين، الوجه اجلديد بني قادة احلراك التي كانت 
حا���رسة يف كل التظاهرات التي نظمت يف اليام 

الخرية، بح�سب ما افاد حمام ونا�سط.

ضوء أخضر أميركي لبيع الرياض أسلحة بقيمة 1,4 مليار دوالر

نزوال عند رغبة نظيره الكويتي.. أمير قطر يؤجل خطابًا حول األزمة الدبلوماسية مع دول خليجية

المغرب: تظاهرة ليلية واشنطن بوست: شبكة سرية عملت على مساعدة "ترامب" للصعود إلى السلطة 
جديدة في الحسيمة 

تنتهي بال حوادث
واشنطن - متابعة

الرباط - متابعة

واشنطن - متابعة

هجمات لندن تؤكد أن خطورة تنظيم داعش ال تتوقف
اإن  الربيط��اين باتري��ك كوب��رين  الكات��ب واملحل��ل  ق��ال 
الهجم��ات التي �سهدتها لندن موؤخ��راً حتمل دلئل على اأن 

تنظيم داع�ص يحاول اأن يظهر للعامل اأنه ما زال مميتًا.
اأ�س��اف الكات��ب يف مق��ال ن�رست��ه �سحيف��ة »اإندبندن��ت« 
الربيطاني��ة اأن هجمات لندن رمبا جاءت نتيجة لتعليمات 
مرتب��ة م�سبق��ًا خللي��ة اأو فرد م��ن داخل تنظي��م داع�ص يف 
بريطاني��ا، ولي�ص ا�ستجاب��ة لدعوة املتعاطف��ني معه ل�سن 

هجمات يف اأوروبا واأماكن اأخرى.
واعت��رب الكات��ب اأن تنظيداع���ص م  اأك��ر احرتاف��ًا مم��ا هو 
مفرت���ص عموم��ًا، وه��و اأم��ر يوؤك��ده �سجل��ه احلاف��ل على 
م��دى ال�سنوات اخلم���ص املا�سية؛ م�س��رياً اإىل اأن تكتيكاته 
الع�سكري��ة يتخذها ب�س��كل تقليدي امل�سوؤول��ون عن حتديد 
الأه��داف العام��ة والتوقيت، ولكن ت��رتك احلرية للعنا�رس 
املحلية لتحديد كل �سيء اآخر. وتابع: كثرياً ما يجري القتل 
اجلماع��ي من قبل تنظيم داع�ص للمدنيني العزل يف اأماكن 
معروف��ة اأو رمزية، ل�سم��ان اأق�سى قدر من الدعاية، ون�رس 

اأكرب قدر ممكن من اخلوف.
واأو�س��ح الكات��ب اأن اأحدث عمليات القت��ل يف لندن تتمتع 
ب��كل هذه اخل�سائ�ص، وه��ي مت�سابهة جداً يف هذا ال�سدد، 
م��ع الهج��وم ال�ساب��ق على ج���رس و�ستمن�سرت ال��ذي قام به 
خالد م�سعود، ويف مان�س�سرت اأرينا من قبل �سلمان عابدي.
ولف��ت اإىل اأن توقي��ت ه��ذه الهجم��ات الثالث��ة يرتبط على 
الأرجح بالنك�سات التي تعر�ص لها تنظيم داع�ص، وتراجعه 
يف �ساحة املعركة يف العراق و�سوريا وليبيا، م�سرياً اإىل اأن 
مقاتلي��ه فقدوا معظم املو�سل -مركز اخلالفة املعلنة منذ 
اأن ا�ست��وىل على املدينة يف ع��ام -2014 التي هاجمتها 
ق��وات الأم��ن العراقي��ة مل��دة �سبع��ة اأ�سه��ر. وق��ال الأكراد 
ال�سوري��ون -املدعومون من الولي��ات املتحدة وحلفائهم 
العرب- يف الأيام القليلة املا�سية اإنهم على و�سك اقتحام 
الرقة، عا�سم��ة تنظيم الدولة الواقعي��ة املعزولة على نهر 

الفرات.
واأ�س��ار الكات��ب اإىل اأن داع���ص ي�ستخدم الإره��اب بطريقة 
�سادي��ة متعم��دة ومث��رية للقل��ق ملوازن��ة اأي ت�س��ور باأنه 
ي�سع��ف، كما ي�سع��ى لأن يثبت للعامل اأن��ه ل يزال يوا�سل 

اأعماله التجارية رغم فقدانه الأرا�سي.

لندن -  وكاالت

اأعلن وزير اخلارجية القطري 
حممد بن عبد الرحمن يف 

مقابلة بثت ليل ام�س االثنني، 
اأن اأمري الكويت �صباح االأحمد 
ال�صباح يقوم مب�صاع من اأجل 

حل االأزمة  “اخلطرية” بني 
الدوحة وكل من الريا�س 

واأبوظبي والقاهرة واملنامة.

واأو�س��ح بن عب��د الرحمن لقن��اة “اجلزيرة” 
القطري��ة اأن “اأم��ري قط��ر متيم اآل ث��اين كان 
يعت��زم توجيه خطاب اإىل الأمة ب�ساأن الأزمة 
م�س��اء الثنني لكن نظ��ريه الكويتي ات�سل به 
متمنيا عليه تاأجيل هذا اخلطاب اإىل الثالثاء 
لإعطائ��ه م�ساح��ة للتح��رك والتوا�س��ل م��ع 

اأطراف الأزمة فوافق المري على ذلك”.
الوزي��ر القط��ري ا�س��ار اي�س��ا اىل ان��ه “كان 
هن��اك خطاب ل�ساحب ال�سم��و موجه لل�سعب 
القطري اليوم ب�ساأن التطورات الأخرية ولكن 
�سم��وه ا�ستقب��ل ات�سال من )وال��ده( �ساحب 
ال�سم��و ال�سي��خ �سب��اح الأحم��د ون��زول عند 
رغبت��ه اأّجل اإلقاء ه��ذا اخلطاب لغ��د )اليوم( 
الثالث��اء لإعط��اء م�ساح��ة ل�ساح��ب ال�سم��و 
ال�سيخ �سباح للتح��رك والتوا�سل مع اأطراف 
الأزمة يف حماولة منه كما عهدناه دوما يف 

هذه الأزمات”.
واأ�س��اف اأن “ال�سيخ متيم اح��رتم رغبة اأمري 
الكويت بتاأجيل اأي خطوة اأو اأي خطاب يلقيه 
لل�سع��ب اإىل اأن تك��ون هن��اك �س��ورة اأو�سح 

لهذه الأزمة”.
“لن يكون هناك اإجراءات ت�سعيدية من قبل 

الدوحة”
واأك��د الوزي��ر القط��ري اأن الإج��راءات الت��ي 
اتخذته��ا ال�سعودي��ة وحلفاوؤه��ا �س��د بالده 
ه��ي “اإج��راءات اأحادي��ة اجلان��ب م��ن ه��ذه 
الدول، اإجراءات غري م�سبوقة )…( ولكن يف 

النهاية ل��ن تكون هناك اإج��راءات ت�سعيدية 
م��ن دول��ة قط��ر، لأن الدوح��ة ت��رى اأن هذه 
اخلالفات يجب اأن حتل على طاولة حوار يف 

جل�سة فيها مكا�سفة وم�سارحة”.

واإذ �س��دد ب��ن عب��د الرحمن عل��ى اأن “اخليار 
ال�سرتاتيجي لدولة قطر هو حل اأي اأزمة من 
طري��ق احلوار” مل يخ��ف اأن “هناك عالمات 
ا�ستفه��ام كث��رية بالن�سبة لنا عل��ى م�ستقبل 

جمل���ص التعاون” الذي اعت��رب اأنه “ي�ستخدم 
كاأداة لفر�ص و�ساية اأو فر�ص �سيا�سات تبداأ 
ب�سيا�س��ات خارجية ومن ث��م فر�ص و�ساية 

على دولة من دول املجل�ص”.

كم��ا اأك��د وزير خارجي��ة قطر رف�س��ه فر�ص 
و�ساي��ة عل��ى بالده ع��رب “فر���ص �سيا�سات 
�سوؤونه��ا  يف  التدخ��ل  ث��م  وم��ن  خارجي��ة 
الداخلي��ة )…( ه��ذه الإج��راءات ه��ي تدخل 

�سافر يف ال�سوؤون الداخلية لدولة قطر”.
غل��ق ال�سعودية للح��دود الربية م��ع قطر هو 

الوحيد الذي قد يوؤثر على الدوحة
و�س��دد الوزير القطري عل��ى اأن احل�سار الذي 
فر�سته ال�سعودية وحلفاوؤها على بالده “لن 
يكون له اأي تاأثري على م�سار احلياة” يف قطر، 
معرتف��ا باملقابل باأن “الإجراء الوحيد الذي 
من املمكن اأن يكون له تاأثري على احلركة هو 
اإجراء احلدود الربية” التي اأغلقتها ال�سعودية 
مع قطر وهي احل��دود الربية الوحيدة للدولة 

ال�سغرية الغينة بالغاز.
وطم��اأن الوزي��ر اإىل اأن “امل�س��ارات البحرية 
هي مياه دولية، والأجواء هناك اأجواء دولية 
ن�ستطي��ع الط��ريان م��ن خالله��ا، ون�ستطي��ع 
توف��ري كاف��ة امل�ستلزم��ات للحي��اة اليومية 
واحلياة اليومية �ست�سري ب�سكل طبيعي وكافة 
م�ساريعن��ا  لال�ستم��رار يف  الالزم��ة  امل��واد 
�ست�س��ري ب�سكل طبيع��ي ولن يك��ون هناك اأي 
تاأثري عل��ى م�سار احلي��اة الطبيعية يف دولة 

قطر”.
وكانت كل من ال�سعودي��ة وم�رس والمارات 
واليمن والبحرين وحكومة “جزر املالديف” 
ق��د ق��ررت الثن��ني قط��ع جمي��ع العالق��ات 
الدبلوما�سي��ة مع الدوح��ة. كما اأوقفت بع�ص 

تلك الدول و�سائل النقل اجلوي مع قطر.

الدوحة ـ متابعة 

ً


