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قطر تستبعد عودة سوريا الى الجامعة العربية

واشنطن تنفق 6 تريليون دوالر 
في العراق وسوريا

ليبيا تنسحب من القمة العربية 
االقتصادية في لبنان

الدوح��ة - اجلورن��ال: راأى وزي��ر اخلارجي��ة القط��ري، حمم��د ب��ن عبد 
الرحمن اآل ثاين، اأن الأ�س��باب التي اأدت اإىل تعليق م�س��اركة �س��وريا يف 
اجلامع��ة العربي��ة ما زالت قائمة، لفتا اإىل دعم بالده اأي حل �سيا�س��ي 

يقبله ال�سعب ال�سوري.
وقال حممد بن عبد الرحمن، يف موؤمتر �سحفي ام�س بالدوحة مع رئي�س 
مفو�س��ية الحتاد الأفريقي، مو�سى فكي حممد: اإن "الأ�سباب التي اأدت 
اإىل تعليق م�ساركة �سوريا يف اجلامعة العربية ما زالت قائمة"، م�سيفًا 
"ل نرى اأي عامل م�س��جع على عودة �س��وريا، ول يوجد حتى الآن حل 

�سيا�سي".
واأو�سح الوزير القطري: "ال�سعب ال�سوري ل زال حتت الق�سف والت�ستيت 
م��ن قبل النظام ال�س��وري"، موؤكدا اأن "التطبيع مع النظام ال�س��وري يف 

هذه املرحلة هو تطبيع مع �سخ�س تورط يف جرائم حرب".
كما اأكد اأن موقف دولة قطر هو داعم للحل يف �س��وريا اإذا كان مدعوما 

من ال�سعب ال�سوري.

اجلورن��ال - متابع��ة: قال علم��اء �سيا�س��ة، اإن التكاليف املالي��ة والب�رشية للحرب 
التي �س��نتها الوليات املتحدة على الإرهاب “كبرية”، حيث �ستبلغ التكلفة املادية 
للحرب 5.9 تريليون دولر. يف 2018، كانت هناك �س��بع و�س��تون جماعة ارهابية 
يف جميع اأنحاء العامل، وهي زيادة بن�سبة %180 منذ 2001 وي�سف العلماء من 
جامع��ة “اآيفي ليج” الأرقام ب�اأنها “فلكية”، فح�س��ب م�رشوع تكلفة احلرب التابع 
جلامع��ة “اآيف��ي ليج” �س��تنفق وا�س��نطن ح��وايل 5.9 تريليون دولر ب��ني العامني 
2001 و2019، وفق ما اأوردت جملة “نا�س��ونال اإنرت�س��ت” الأمريكية، ال�س��بت. 
ويت�س��من امللبغ اأكرث م��ن 2 تريليون دولر للعمليات الطارئ��ة يف اخلارج، و924 
ملي��ار دولر لالإنف��اق على الأم��ن الداخلي، و353 ملي��ار دولر يف الرعاية الطبية 
وح��الت الإعاقة ل��دى الق��وات الأمريكية التي تخ��دم مبناطق الن��زاع يف اخلارج. 
ي�س��اف اإليها تكلفة الفائدة لالأموال املقرت�سة، اإذ �سيقوم ال�سعب الأمريكي بت�سديد 
الدين لعقود قادمة. وتقول “نا�سونال اإنرتن�ست”، اإن “احلرب التي ل نهاية لها على 
الإره��اب قد جعلت الوليات املتحدة متواجدة يف ٪40 من دول العامل، وتقود 65 

برناجمًا تدريبيًا اأمنيًا منف�ساًل، من اأدغال كولومبيا اإىل اأدغال تايالند”.

ب��ريوت - اجلورن��ال: اأف��ادت و�س��ائل اعالم، بان�س��حاب ليبي��ا من القمة القت�س��ادية 
العربية املزمع عقدها يف لبنان ب�سبب اإهانة عنا�رش حركة "اأمل" للعلم الليبي.

واأعل��ن وزي��ر خارجية حكومة الوف��اق الليبية حممد �س��يالة عن اإلغ��اء رئي�س املجل�س 
الرئا�سي الليبي فايز ال�رشاج م�ساركة بالده يف قمة بريوت.

وق��ال الناطق الر�س��مي ل وزارة اخلارجي��ة الليبية بحكوم��ة الوفاق الوطن��ي اأحمد عمر 
الأرب��د اإن: "ال��وزارة قررت ر�س��ميا عدم امل�س��اركة على اأي م�س��توى يف القم��ة العربية 
التنموية القت�س��ادية والجتماعية املزمع اإقامتها بالعا�س��مة بريوت، و�سيكون مقعد 
دولة ليبيا �س��اغرا". من جهتها، اأعلنت رئي�س��ة جمل�س اأ�س��حاب الأعمال الليبيني فرع 
بنغازي، فوزية الفرجاين، عن عدم ح�س��ورها قمة بريوت رغم تلقيها دعوة من رئي�س 

جمل�س الوزراء اللبناين املكلف �سعد احلريري.
وانت�رش فيديو على مواقع التوا�س��ل الجتماعي وثق اإزالة جمموعة من ال�س��بان اأعالما 
ليبي��ة بالق��رب من مكان انعق��اد القمة، ورفع مكانه��ا رايات حركة "اأم��ل"، فيما رفع 

اآخرون �سورا لالإمام مو�سى ال�سدر.

ن�س��ح �س��يناتور جمهوري موؤث��ر، الرئي���س دونالد ترامب، با�س��تئناف 
عم��ل احلكوم��ة موؤقتا، لأن هذا ميكن اأن ي�س��اعده على اإح��راز تقدم يف 
املفاو�س��ات م��ع الدميقراطي��ني ح��ول متويل ج��داره على احل��دود مع 

املك�سيك.
وق��ال ال�س��يناتور اجلمهوري، ليند�س��ي غراهام، على اأث��ري قناة فوك�س 
ني��وز التلفزيونية: "اأود اأن اأو�س��يه )ترامب( با�س��تئناف عمل احلكومة 
لفرتة ق�س��رية من الوقت، على �س��بيل املث��ال، ثالثة اأ�س��ابيع ... وننظر 
اإذا كان باإمكاننا التو�س��ل اإىل اتف��اق، اإذا مل ننجح بحلول نهاية ثالثة 

اأ�سابيع".
ومع ذلك، اأعرب ع�س��و جمل�س ال�سيوخ عن �سكوكه بفعالية هذه التدابري 
ب�س��بب املوقف الثابت لرئي�س��ة جمل���س النواب التي تنتم��ي اإىل احلزب 
الدميقراطي الذي ميتلك الأغلبية يف املجل�س. واأعلن غراهام:"لقد قالت 
نان�سي بيلو�س��ي ... حتى لو ا�ستاأنفتم عمل احلكومة، ف�ساأعطيكم دولراً 

واح��داً فقط لبناء اجلدار. واإىل اأن يتغري الو�س��ع، لن نتخذ اأبداً جمموعة 
من التدابري الت�رشيعية، بغ�س النظر عما يفعله جمل�س ال�سيوخ".

وق��ال ترامب يوم اجلمعة ، اإنه لن يفر�س حالة الطوارئ ب�س��بب الأزمة 
عل��ى احلدود "يف الوق��ت احلايل"، لأن��ه يتوقع م��ن الكونغر�س اعتماد 

امليزانية الالزمة. واأ�ساف اأنه يريد من الكونغر�س "القيام بعمله".
ويعم��ل ع��دد م��ن الإدارات الأمريكي��ة، مب��ا يف ذل��ك وزارة اخلارجي��ة 
ووزارة الع��دل ووزارة الأمن الداخلي والنق��ل والزراعة، جزئيا منذ 22 
دي�سمرب املا�سي، ب�سبب اخلالف بني الرئي�س واحلزب الدميقراطي حول 
اإق��رار امليزانية التي براأي ترامب يجب اأن تت�س��من متويال لبناء اجلدار 

احلدودي مع املك�سيك.
ترام��ب ، ال��ذي كان بناء اجلدار عل��ى احلدود مع املك�س��يك اأحد وعوده 
النتخابي��ة، يطال��ب بتخ�س��ي�س 5.7 ملي��ار دولر لبنائ��ه، ورف���س 
التوقي��ع عل��ى امليزانية ما مل تت�س��من هذا املبلغ. لك��ن  الدميقراطيني 
الذي��ن ح�س��لوا على اأغلبي��ة يف جمل�س الن��واب يف انتخاب��ات نوفمرب، 

لي�سوا على ا�ستعداد لتخ�سي�س ما يزيد عن 1.3 مليار دولر.

ج��اء ذل��ك خ��الل موؤمت��ر �س��حفي 
الأمريك��ي،  نظ��ريه  م��ع  م�س��رتك 
ماي��ك بومبي��و، يف الدوح��ة، عقب 
اجتماع��ات الن�س��خة الثاني��ة م��ن 

احلوار ال�سرتاتيجي بني البلدين.
وق��ال الوزير القط��ري اإن اجلانبني 
وقع��ا اتفاقيتني يف جمايل التعليم 
املذك��رة  اإىل  اإ�س��افة  والثقاف��ة، 

اخلا�سة بالقاعدة.
ب��دوره ق��ال بومبيو، عل��ى هام�س 
افتت��اح احلوار امل�س��رتك: اإن "دولة 
قط��ر ت�ست�س��يف 13 األ��ف جن��دي 
الأح��د(  )ي��وم  ووقعن��ا  اأمريك��ي، 
مذك��رة تفاهم مع الدوحة لتو�س��يع 
وجودن��ا يف قاع��دة العديد اجلوية؛ 

ونحن ممتنون لهذا التعاون".
وت�س��تخدم وا�س��نطن تل��ك القاعدة، 
التي متثل اأكرب وجود ع�س��كري لها 
بال���رشق الأو�س��ط، يف حربه��ا على 
تنظيم "داع�س" يف �سوريا والعراق.
واأعلن��ت الدوحة، يف يناير 2018، 
اعتزامها تو�س��يع قاع��دة "العديد"، 
م��ع  "دائم��ة"،  قاع��دة  لتك��ون 

ا�ست�سافة البحرية الأمريكية.
واأ�ساف وزير اخلارجية القطري اأن 
انعقاد احلوار ال�سرتاتيجي "يعك�س 
قوة العالقات والتحالف القائم بني 
البلدين.. قطر واأمريكا �ستوا�س��الن 

الدخول يف حوارات قوية".
واأو�سح اأن الن�سخة الراهنة "�سهدت 
�سبع جل�سات مو�سعة ملناق�سة كافة 
الق�س��ايا اخلا�س��ة بال�رشاك��ة بني 

البلدين يف كافة القطاعات".
مباحث��ات  "اأُجري��ت  واأ�س��اف: 
الأمني��ة  املج��الت  يف  مو�س��عة 
بجان��ب  وال�سيا�س��ية،  والدفاعي��ة 
كافة الق�س��ايا الإقليمية والدولية، 
ومنه��ا: جمل�س التع��اون اخلليجي، 
وعمليات ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط 
واأفغان�س��تان و�س��وريا، ومكافح��ة 

الإرهاب".
الولي��ات  م��ع  "�رشاكتن��ا  وتاب��ع: 
املتحدة الأمريكية �س��لبة، وقائمة 
والبل��دان  متين��ة،  اأ�س���س  عل��ى 
حقق��ا قف��زة نوعي��ة يف عالقتهم��ا 

ال�سرتاتيجية".
وق��ال: اإن "الدبلوما�س��ية القطري��ة 
حل��ل  دوره��ا  اأداء  يف  م�س��تمرة 
بو�س��اطات  واملب��ادرة  النزاع��ات، 
حل��ل الأزمات يف العامل.. على غرار 
موا�س��لة جهود اإحالل ال�س��الم يف 
)اإقلي��م( دارفور )غربي ال�س��ودان(، 
ودع��م امل�س��احلة الأفغانية، حيث 
تعمل قطر مع �رشكائها الأمريكيني 

لتحقيق ال�سالم يف اأفغان�ستان".
و�س��دد الوزير القطري عل��ى قناعة 
الدوح��ة ب��اأن "الدبلوما�س��ية ه��ي 

اخليار حلل الأزمات".

عملية "درع الشمال" تفشل في تحقيق أهدافها السياسية

واشنطن والدوحة تتفقان على توسيع قاعدة "العديد" العسكرية

مجلس الشيوخ األميركي ينصح ترامب بإعادة تشغيل الحكومة مؤقتا

الدوحة - الجورنال

واشنطن - الجورنال

تزامن اإعالن جي���س الحتالل الإ�رشائيلي، 
ع��ن اإنه��اء عملي��ة "درع ال�س��مال" الت��ي 
اأطلقه��ا يف الراب��ع م��ن دي�س��مرب/ كانون 
الأول املا�س��ي، م��ع ق��رب اإنه��اء رئي���س 
الأركان اجل��رال غادي اأيزنك��وط، وليته 
اأن��ه كان  الثالث��اء، علم��ًا  الر�س��مية، غ��داً 
يفرت�س اأن تنتهي يف �س��بتمرب/ اأيلول ومت 
متديدها من ِقبل حكومة بنيامني نتنياهو 
اجلبه��ة  عل��ى  �س��اد  ال��ذي  التوت��ر  بفع��ل 

اجلنوبية لدولة الحتالل مع قطاع غزة.
وفيم��ا اعت��ربت ال�س��حف الإ�رشائيلية هذا 
الإعالن مبثاب��ة مكافاأة لرئي���س الأركان، 
يب��دو اأن املكا�س��ب ال�سيا�س��ية التي هدفت 
اإ�رشائي��ل اإليها مل تتحقق كليًا. �س��حيح اأن 
الحتالل ا�س��تطاع على مدار �س��تة اأ�سابيع 
تف��ادي عمليات اإدانة لن�س��اطه الع�س��كري 
عل��ى احلدود مع لبنان، وباخرتاق �س��يادة 
لبن��ان، مع التلويح بق�س��ف اأه��داف داخل 
الأرا�س��ي اللبناني��ة اإذا ل��زم الأم��ر، اإل اأنه 
ف�س��ل عمليًا يف توظيف العملية ل�ست�سدار 
اإدان��ة دولية ل�"ح��زب اهلل"، اأو جتنيد دعم، 
با�ستثناء الأمريكي، ميكن اأن يوؤ�س�س عليه 
يف حال �س��ن عدوان م�ستقبلي على لبنان، 
حت��ت ذريعة خ��رق الأخ��ري للق��رار الدويل 
1701 الذي اأنهى عمليًا ور�سميًا العدوان 

الإ�رشائيلي على لبنان عام 2006.
" واأعل��ن جي���س الحت��الل اأن��ه متّكن مع 
اإنه��اء حمل��ة "درع ال�س��مال" م��ن ك�س��ف 
"حزب  اأنف��اق هجومي��ة" حفره��ا  "�س��تة 
ل  اللبناني��ة،  الأرا�س��ي  داخ��ل  م��ن  اهلل" 
�س��يما من بلدتي رامية وكف��ركال، واإبطال 
مفعول هذه الأنفاق، با�ستثناء النفق الذي 
اأعلن عنه اأم���س، بادعاء اأنه مل يكن قد بلغ 
درجة عملياتية ُت�سّكل خطراً على اإ�رشائيل.
وم��ع اأن احلمل��ة لق��ت انتقادات وا�س��عة، 
املعار�س��ة  اأح��زاب  م��ن  وبالأ�س��ا�س 

ع�س��كرية  م�س��ادر  وحت��ى  الإ�رشائيلي��ة 
بفع��ل ق��رار اجلي���س اإط��الق تعب��ري حملة 
على العمليات، ليت�س��ح لحق��ًا اأنها جمرد 
عمليات "هند�سية" وحفريات، اإل اأنها اأدت 
يف اأيامها الأوىل اإىل رفع حدة التوتر على 
احل��دود ب��ني لبن��ان واإ�رشائيل، لك��ن لي�س 

لدرجة الو�سول اإىل حالة حرب.
وك�س��فت طبيعة احلفري��ات والأعمال التي 
ق��ام به��ا جي�س الحت��الل ك��ذب نتنياهو، 

ال��ذي �س��بق العمليات واإطالقه��ا بالدعاء 
ال�س��مالية  اجلبه��ة  عل��ى  الأو�س��اع  ب��اأن 
الكابين��ت  دفع��ت  الت��ي  وه��ي  ح�سا�س��ة، 
يف نوفم��رب/ ت�رشي��ن الث��اين اإىل ترجي��ح 
كف��ة التو�س��ل اإىل ق��رار وقف اإط��الق نار 
مع الف�س��ائل الفل�س��طينية يف غ��زة، بزعم 
التف��رغ ملواجه��ة التحديات عل��ى احلدود 
ال�سمالية. ويت�سح اليوم اأن جممل الأنفاق 
التي حتدث عنها الحتالل هي �ستة اأنفاق، 

زعم الحتالل اأنه متّكن من اإبطال خطرها، 
وبالتايل جتنيب الإ�رشائيليني خطر حتقق 
ال�س��يناريوهات الت��ي حتدث��ت ع��ن خط��ة 
واأج��زاء  مناط��ق  لحت��الل  اهلل"  "ح��زب 
م��ن اجللي��ل ول��و ل�س��اعات يف املواجه��ة 
الع�س��كرية املقبلة. ويف هذا ال�س��ياق، �سّكل 
اإط��الق العمليات تاأكيداً لتحذيرات �س��كان 
امل�ستوطنات الإ�رشائيلية احلدودية، الذين 
ا�س��تكوا من��ذ الع��ام 2016 من �س��ماعهم 

اأ�س��وات عمليات احلفر حتت منازلهم، ول 
�س��يما يف م�س��توطنتي زرعي��ت واملطل��ة، 
مثلما �س��ّكل الك�س��ف عن ه��ذه الأنفاق رداً 
جل��وء  لحتم��الت  ا�س��تباقيًا  اإ�رشائيلي��ًا 
"ح��زب اهلل" اإىل تفعيل هذه الأنفاق فعاًل 
وفق خمطط��ات يدعي الحت��الل اأن اإيران 
و�س��عتها من اأجل ا�س��تخدام ه��ذه الأنفاق 
بري��ة يف  والعت��اد حل��رب  اجلن��ود  لنق��ل 

اجلليل.

القدس - الجورنال

أعلن وزير الخارجية 
القطري، محمد بن 

عبد الرحمن آل ثاني، 
أن بالده والواليات 
المتحدة األمريكية 

وقعتا مذكرة تفاهم 
"لدعم النشاط 

العسكري" وتوسيع 
قاعدة العديد الواقعة 
على بعد 30 كم جنوب 

غرب العاصمة الدوحة.

فرنسا.. ماكرون يطلق حملة نقاش وطني إلخماد احتجاجات "السترات الصفراء"ترامب يهدد تركيا بتدمير اقتصادها

اقت�ساد  بتدمري  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  هدد 
ان�سحاب  بعد  �سوريا  الأك��راد يف  اإن هي هاجمت  تركيا 
�سيقيم  اأنه  تغريدة  يف  واأ�ساف  منها.  الأمريكية  القوات 
الوقت  يف  الغر�س.  لهذا  ميال   20 بعر�س  اآمنة  منطقة 
با�ستفزاز  الأكراد  يقوم  اأن  يريد  ل  اأنه  ترامب  ذكر  ذاته 
و�سوريا  واإي��ران  رو�سيا  اأن  اأكد  اأخ��رى  جهة  من  تركيا. 

كانت اأكرب الدول امل�ستفيدة من �سيا�سة الوليات املتحدة 
"ا�ستفدنا  قائال:  وا�ستدرك  داع�س،  تدمري  يف  الأمريكية 
البالد  اإىل  قواتنا  لإع��ادة  الوقت  حان  لكن  اأي�سا،  نحن 
اأكد  جهته  من  لها".  نهاية  ل  التي  احلروب  هذه  واإنهاء 
قالن،  اإبراهيم  الرتكية،  الرئا�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق 
اإن  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  تهديدات  على  رداً 
بالده تتوقع من وا�سنطن احرتام ال�رشاكة ال�سرتاتيجية 

بني البلدين.

واأ�ساف قالن يف تغريدة على �سفحته يف'تويرت' موجها 
كالمه لرتامب، اأنه 'ل ميكن اأن يكون الإرهابيون حلفاءك 
الوليات  'حت��رتم  اأن  يف  اأمله  عن  معربا  و���رشك��اءك'، 

املتحدة ال�رشاكة ال�سرتاتيجية بني البلدين'.
واأو�سح املتحدث يف تغريدته اأنه 'خطاأ فادح اأن ي�ساوي 
الكردية'،  وامليلي�سيات  ال�سوريني  الأك��راد  بني  ترامب 
العمال  وح��زب  داع�س  تنظيم  بني  ف��رق  'ل  اأن��ه  موؤكدا 

الكرد�ستاين'.

ب��داأ الرئي�س الفرن�س��ي اإميانويل ماكرون، نقا�س��ًا 
وطنيًا ملدة ثالثة اأ�سهر ياأمل اأن يخمد ا�سطرابات 
'ال�سرتات ال�سفراء'، وذلك بر�سالة لل�سعب الفرن�سي 
تعهد فيها بالنظر يف الأفكار اجلديدةن موؤكداً يف 
الوق��ت ذاته اأنه ل ي��زال ملتزمًا باأ�س���س برناجمه 
لالإ�س��الح القت�س��ادي. وتاأتي مب��ادرة ماكرون 

بع��د ت�س��عة اأ�س��ابيع م��ن احتجاج��ات 'ال�س��رتات 
ال�س��فراء'، �س��هدت اأعم��ال عن��ف هزت القت�س��اد 
وحتدت �س��لطة ماكرون. وكتب الرئي�س الفرن�س��ي 
يف الر�س��الة الت��ي ن�رشه��ا مكتبه: 'بالن�س��بة يل ل 
توجد ق�س��ية حمظ��ورة. ل��ن نتفق على كل �س��يء 
وهو اأمر طبيعي يف بلد دميقراطي. لكننا �س��نظهر 
عل��ى الأقل اأننا �س��عب ل يخ�س��ى احلدي��ث وتبادل 
ال��راأي والنقا�س'. ويب��دو اأنه ي�س��تبعد اإلغاء بع�س 

لال�س��تثمار  املوؤي��دة  القت�س��ادية  الإ�س��الحات 
ومنه��ا اإلغاء �رشيب��ة على الرثوة، والتي اأك�س��بته 
اإذ اأ�س��اف يف ر�س��الته:  لق��ب 'رئي���س الأثري��اء'، 
'عندم��ا تك��ون ال�رشائ��ب مرتفع��ة، ف��اإن م��وارد 
القت�س��اد �س��تعاين ب��دًل من ا�س��تثمارها ب�س��كل 
مفي��د يف ال�رشكات وتوف��ري وظائ��ف ويف النمو'. 
ويف الر�سالة املوؤلفة من 2330 كلمة ن�رشتها يف 

ال�سحف الفرن�سية اليوم )الثنني(.
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