
افتتح في باريس أمس مؤمتر يرتدي 
طابعا رم��زي��ا كبيرا ح��ول ال��ن��زاع بني 
اسرائيل والفلسطينيني في اج��واء من 
التوتر الشديد بعد اعالن ادارة الرئيس 
االميركي املنتخب دونالد ترامب خطتها 
نقل س��ف��ارة ال��والي��ات امل��ت��ح��دة م��ن تل 
ابيب الى القدس. وقال وزير اخلارجية 
الفرنسي جان مارك آيرولت في افتتاح 
املؤمتر “نحن هنا لنقول من جديد بقوة 
ان حل الدولتني هو احلل الوحيد املمكن«.

ويحضر املؤمتر ممثلو اكثر من سبعني 
بلدا ومنظمة وهيئة دولية )االمم املتحدة 
واجلامعة العربية واللجنة الرباعية...(، 
لكن ب��دون الطرفني املعنيني. وق��د عبر 
الفلسطينيون عن دعمهم للالجتماع بينما 
اعتبرته اسرائيل “خدعة«. واكد آيرولت 
ان “فرنسا ليست لديها دوافع سوى ان 
تكون مفيدة للسالم وال نستطيع اضاعة 
الوقت”، محذرا من خطر انفجار للعنف 

في املنطقة.
ي��ن��درج امل��ؤمت��ر ف��ي اط����ار م��ب��ادرة 
فرنسية اطلقت قبل عام لتعبئة االسرة 
الدولية من جديد وح��ث االسرائيليني 
والفلسطينيني على استئناف املفاوضات 

املتوقفة منذ سنتني.
ويرتدي هذا االجتماع طابعا رمزيا 
م��ع ت��راج��ع آف���اق ح��ل ال��دول��ت��ني بسبب 
الوضع على االرض الذي يشهد استمرارا 

ل��الس��ت��ي��ط��ان االس��رائ��ي��ل��ي وه��ج��م��ات 
فلسطينية وتشددا في اخلطاب وتزايد 
الشعور باالحباط. كما يعقد قبل خمسة 
ايام من تولي الرئيس االميركي املنتخب 
مهامه وسط شعور بالقلق لدى عدد من 
االطراف املعنية بالنزاع، بسبب صعوبة 

التكهن بنواياه.

 القدس قضية قابلة لالنفجار 
ال��والي��ات املتحدة ه��ي حليفة ثابتة 
الس��رائ��ي��ل. لكن ت��رام��ب متيز باتخاذ 
ق���رارات منحازة ج��دا للدولة العبرية 
خصوصا بشأن القدس. فقد وعد خالل 
حملته ب��االع��ت��راف باملدينة عاصمة 
السرائيل ونقل السفارة اليها م��ن تل 
اب��ي��ب. وي��ش��ك��ل ذل���ك خ��ط��ا اح��م��ر ل��دى 
الفلسطينيني الذين يهددون بالتراجع عن 
اعترافهم باسرائيل في حال حدث ذلك. 
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ف��ي مقابلة م��ع صحيفة “لو فيغارو” 
الفرنسية السبت ان “هذه اخلطوة لن 
تؤدي الى حرمان الواليات املتحدة من اي 
شرعية للعب دور في النزاع فحسب، بل 

سيقضي على حل الدولتني ايضا«. 
واك���د ع��ب��اس السبت ف��ي الفاتيكان 
ان “كل محاولة الضفاء طابع شرعي 
على ضم اسرائيل غير املشروع للمدينة 

)ال��ق��دس( سيقضي على آف���اق عملية 
سياسية، وسيبدد االمال بحل يرتكز على 
اس��اس دولتني وسيشجع التطرف في 

منطقتنا والعالم«.

 رسالة الى ترامب؟ 
ي��ف��ت��رض ان ي��ؤك��د م��ؤمت��ر ب��اري��س 
التزامه حال تفاوضيا وسيذكر في بيانه 
اخلتامي بالوثائق الدولية املرجعية 
ح��ول ال��ن��زاع وخصوصا ق���رارات االمم 
املتحدة، ب��دون ان يدخل في التفاصيل 
او يحدد اط��را دقيقة لتسوية ال��ن��زاع. 
وق���ال دبلوماسي فرنسي “اذا فعلنا 
ذلك فسنواجه مطبات«. وقالت مصادر 
دبلوماسية ان ادراج قضية القدس 
وتوجيه رسالة بذلك الى ترامب، تشكل 

محور مناقشات حادة في املؤمتر. 
واالس���رة الدولية، وان كانت تؤكد 
من جديد التزامها حل الدولتني، ليست 
موحدة في موقفها. فسواء داخل االحتاد 
االوروب��ي او بني ال��دول العربية، هناك 
بعض البلدان التي لديها اولويات اخرى 
او ال تريد اثارة استياء االدارة االميركية 
املقبلة. وق��ال الدبلوماسي الفرنسي 
ملخصا الوضع “يبدو لنا من املهم في 
االجواء احلالية ان يؤكد سبعون بلدا من 
جديد ان حل الدولتني هو احلل الوحيد 

املمكن. االمر بهذه البساطة وليس اكثر 
من ذلك«. واستبعدت مصادر دبلوماسية 
عدة ان تدرج نتائج مؤمتر باريس بعد 
ذلك في قرار جديد ملجلس االمن الدولي، 

كما قالت اسرائيل معبرة عن قلقها.
وق��ال ناثان ت��رال اخلبير في شؤون 
امل��ن��ط��ق��ة ف��ي امل��ن��ظ��م��ة غ��ي��ر احل��ك��وم��ة 
“مجموعة االزم���ات الدولية”، ان هذا 
املؤمتر “لن تكون له نتائج”. واضاف 
معبرا عن اسفه ان��ه “اذا لم تكن هناك 
نتائج، واذا كررنا االمور نفسها، فاالمر 

لن يكون اكثر من مسرحية«.
واجتماع باريس هو احملطة االخيرة 
في سلسلة من امل��ب��ادرات ح��ول النزاع 
االسرائيلي الفلسطيني التي كان اهمها 
القرار الذي تبناه مجلس االمن الدولي 

في 23  ديسمبر املاضي.
فقبل شهر م��ن مغادرتها السلطة، 
امتنعت ادارة الرئيس االميركي ب��اراك 
اوب��ام��ا ع��ن التصويت على ق��رار يدين 
االستيطان االسرائيلي، للمرة االولى منذ 
1979. واث��ار هذا املوقف غضب ترامب 
الذي كان دعا واشنطن الى استخدام حق 
النقض )الفيتو( ضد النص. وبعد ايام، 
القى وزير اخلارجية االميركي جون كيري 
الذي سيحضر املؤمتر في باريس االحد، 
خطابا اقرب الى شهادة سياسية، دان فيه 

االستيطان وعدد مبادىء حل للنزاع.

حقق تنظيم الدولة االسالمية تقدما 
على االطراف اجلنوبية ملدينة دير الزور 
في شرق سوريا، رغم شن قوات النظام 
عشرات الغارات على مواقع اجلهاديني 
ال��ذي��ن يسعون للسيطرة على كامل 
املدينة، وف��ق ما اف��اد املرصد السوري 

حلقوق االنسان امس االحد.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس “متكن تنظيم 
ال��دول��ة االس��الم��ي��ة م��ن��ذ ب���دء هجومه 
السبت من التقدم غرب مطار دير الزور 
العسكري وف��ي االط����راف اجلنوبية 
للمدينة، حيث سيطر على ع��دد من 
التالل املشرفة على املطار” الذي يحاول 
اجل��ه��ادي��ون السيطرة عليه منذ فترة 
طويلة. واوض��ح عبد الرحمن ان تقدم 
التنظيم املتطرف جاء “رغم شن قوات 
النظام اكثر من 120 ضربة جوية على 
مواقع اجلهاديني منذ صباح السبت، عدا 
عن القصف املدفعي العنيف”، مشيرا 
إلى “معارك عنيفة مستمرة االح��د بني 
الطرفني«. وبدأ تنظيم الدولة االسالمية 
السبت هجوما “هو االعنف” منذ عام 
وفق املرصد، من محاور عدة في مدينة 
دي��ر ال��زور التي يسيطر على اكثر من 
ستني في املئة من مساحتها ويحاصر 
مئتي الف من سكانها بشكل مطبق منذ 
عامني. واعتمد التنظيم عند بدء هجومه 
وفق املرصد، على “تفجير انفاق وارسال 

انتحاريني«.
وقال مصدر عسكري سوري في دير 
الزور لفرانس برس السبت ان “تنظيم 
داع��ش حشد قواته ملهاجمة دير الزور 
بهدف حتقيق خرق ميداني فيها”، في 
محاولة ل�”قطع الطريق ب��ني املدينة 

واملطار العسكري«.
واض�����اف ان “الطيران احل��رب��ي 
استهدف خطوط ام���داد داع��ش ف��ي كل 

محاور املدينة«.
وقتل 12 عنصرا على االقل من قوات 
النظام وعشرون جهاديا خالل املعارك 
السبت، تزامنا مع مقتل ثالثة مدنيني 

على االقل جراء قذائف اطلقها اجلهاديون 
على احياء حتت سيطرة قوات النظام، 

وفق حصيلة للمرصد.
وتشهد اجلبهات الرئيسية في سوريا 
منذ 30 ديسمبر وق��ف��ا الط���الق النار 

مبوجب اتفاق روسي تركي.
ويستثني االت��ف��اق بشكل رئيسي 
التنظيمات املصنفة “ارهابية” وعلى 
رأسها تنظيم ال��دول��ة االسالمية الذي 
يسيطر منذ ال��ع��ام 2014 على اج��زاء 
واسعة من محافظة دير الزور النفطية 

واحلدودية مع العراق.
من جهة أخرى، شهدت منطقة وادي 
بردى فجر أمس االحد اشتباكات عنيفة 
بني قوات النظام والفصائل املعارضة، 
بعد س��اع��ات م��ن مقتل م��س��ؤول ملف 
التفاوض وتبادل الطرفني االتهامات 
باملسؤولية عن ذلك، وفق ما افاد املرصد 

السوري حلقوق االنسان االحد.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
لوكالة فرانس برس ان “معارك عنيفة 
اندلعت بعد منتصف الليل بني قوات 
النظام ومقاتلني من حزب الله اللبناني 
م��ن جهة والفصائل املقاتلة م��ن جهة 
ثانية، بعد اق���دام مسلحني مجهولني 
على اغتيال رئيس جلنة التفاوض في 
املنطقة اللواء املتقاعد احمد الغضبان 
اثناء خروجه مع فرق الصيانة من وادي 
ب��ردى«. واش��ار املرصد ال��ى ان “قوات 
النظام وحلفاءها حاولت التقدم الى بلدة 
عني الفيجة التي تضم مصادر املياه الى 
دمشق، كما قصفت بعد منتصف ليل 
السبت األحد بالرشاشات الثقيلة مناطق 

االشتباك«.
وت��ب��ادل ط��رف��ا ال��ن��زاع االت��ه��ام��ات 
باملسؤولية عن اغتيال الغضبان الذي 
ك��ان ق��د ت��ول��ى مهماته قبل 24 ساعة 
م��ن مقتله وف��ق امل��رص��د، اث��ر التوصل 
ال��ى اتفاق يتيح دخ��ول ف��رق الصيانة 
الصالح االضرار الالحقة مبصادر املياه 
املغذية لدمشق في مقابل وقف العمليات 
العسكرية وخ��روج املقاتلني الراغبني 

مبغادرة الوادي.
وذك����رت وك��ال��ة األن��ب��اء الرسمية 
السورية )سانا( ليل السبت االح��د إن 
“إرهابيني أطلقوا النار” على الغضبان 
“بعد خروجه من اجتماع مع متزعمي 

امل��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة املسلحة في 
قرية عني الفيجة«. في املقابل، اتهمت 
املؤسسات والفعاليات املدنية في قرى 
وبلدات وادي ب��ردى في بيان مشترك 
فجر ام��س االح��د “يد الغدر” باغتيال 

الغضبان “عند حاجز للنظام   لتقضي 
على كل امل في حل سلمي يحقن الدماء«.

وناشدت الفصائل “عدم التوجه الى 
استانا” مطالبة بدخول “مراقبني امميني 
الى وادي بردى ملراقبة وقف اطالق النار 

وانسحاب )ق��وات( النظام” ومقاتلي 
حزب الله اللبناني.

وم���ع ب���دء وق���ف اط���الق ال��ن��ار على 
اجلبهات الرئيسية في سوريا مبوجب 
اتفاق تركي روسي نهاية الشهر املاضي، 

لم تتوقف املعارك املستمرة في وادي 
بردى منذ 20  ديسمبر.

وادت املعارك وفق املرصد الى انقطاع 
املياه عن معظم دمشق وتبادل الطرفان 

االتهامات باملسؤولية عن ذلك.
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النظام السوري يواصل قصفه ملناطق املعارضة

عناصر التنظيم تسعى للسيطرة على مدينة دير الزور

تقدم لـ »داعش« في شرق سورية رغم عشرات الغارات 
اشتباكات عنيفة ليال في وادي بردى قرب دمشق بعد مقتل مسؤول التفاوض

االحتالل يقصف موقعا عسكريا تابعا حلركة حماس من دون وقوع إصابات
قصف اجليش االسرائيلي أمس موقعا عسكريا تابعا حلركة 
حماس االسالمية التي تسيطر على قطاع غزة بعد اطالق نار على 
مركبة عسكرية اسرائيلية، بدون وقوع اصابات، بحسب ما اعلنت 

مصادر اسرائيلية وفلسطينية.
واع��ل��ن اجليش االسرائيلي ف��ي بيان استهدافه ملوقع تابع 
حلماس جنوب قطاع غزة ردا على اطالق النار، بدون االدالء مبزيد 

من التفاصيل.
واكدت وزارة الداخلية التابعة حلركة حماس قصف موقع في 

منطقة الفخاري احلدودية مع اسرائيل، ولكنها قالت ان دبابات 
وجرافات اسرائيلية توغلت داخل القطاع.

ولم يكن بامكان متحدثة عسكرية اسرائيلية تأكيد التوغل.
واعلن وقف هش الطالق النار منذ احلرب املدمرة التي شنتها 
اسرائيل على قطاع غزة بني يوليو واغسطس 2014 واستمرت 
خمسني يوما وكانت االطول واالكثر دموية بني احلروب الثالث 

على القطاع.
وتعرض اتفاق وقف اطالق النار تكرارا النتهاكات اثر اطالق 

صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل غالبا ما تنسب الى فصائل 
فلسطينية مسلحة.

وشهد قطاع غ��زة احملاصر ث��الث ح��روب مدمرة بني العامني 
2008 و2014 بني اجليش االسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ 

سيطرة حماس على القطاع العام 2007.
ويخضع القطاع منذ عشر سنوات حلصار اسرائيلي صارم. كما 
ان مصر غالبا ما تغلق معبر رفح، املنفذ الوحيد الذي يصل القطاع 

باخلارج.

وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبيرمع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في مؤمتر سالم الشرق األوسط بباريس

قبل تولي ترامب مهامه

ـــــ اإلسرائيلي في باريس افتتاح مؤمتر حول النزاع الفلسطيني 

تعيني وزيرين جديدين للخارجية والداخلية

تعديل حكومي في األردن
أجرى رئيس الوزراء االردني هاني امللقي االحد تعديال في حكومته 
شمل ستة وزراء وشهد خصوصا تعيني وزيرين جديدين للخارجية 

والداخلية، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان امللكي االردني. 
وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان “االرادة 
امللكية السامية، صدرت اليوم األحد، باملوافقة على إجراء تعديل على 

حكومة هاني امللقي«. 
وبحسب البيان فقد مت تعيني أمين الصفدي وزيرا للخارجية بدال 
من ناصر جودة وغالب الزعبي وزيرا للداخلية بدال من سالمة حماد. 

كما مت تعيني مم��دوح العبادي وزي��را للدولة لشؤون رئاسة 
ال���وزراء ب��دال من ف��واز ارش��ي��دات وبشر اخلصاونة وزي��را للدولة 
للشؤون القانونية )منصب مستحدث( وعمر الرزاز وزيرا للتربية 
والتعليم بدال من محمد ذنيبات وحديثة اخلريشة وزيرا للشباب بدال 

من رامي وريكات. 
والصفدي كاتب سياسي من مواليد الزرقاء )23 كلم شمال 
شرق عمان( عام 1962 ويحمل شهادة املاجستير في االعالم 
الدولي من جامعة بيلور بوالية تكساس االميركية، وسبق 

ان شغل منصب رئيس ال��وزراء وزير دولة )2010(. كما عمل 
مستشارا للعاهل االردن��ي ومدير اعالم للديوان امللكي. وعمل 
الصفدي في العديد من وسائل االع��الم احمللية والعربية منها 
رئيس حترير صحيفة “جوردان تاميز” اليومية االردن��ي��ة 

الصادرة باللغة االنكليزية. 
اما الزعبي فهو محام وسياسي من مواليد مدينة السلط )30 كلم 
شمال غرب عمان( في عام 1943، وحاصل على شهادة املاجستير 
في القانون من مصر عام 1981، وسبق ان شغل مناصب وزارية 
عدة منها وزير دولة للشؤون البرملانية )2009( ووزير الداخلية 
)2012( ووزير العدل )2013(. كما انتخب عضوا في مجلس النواب 
االردني لدورتني )1997-2001( )2003-2007( فضال عن عمله 

مساعدا ملدير االمن العام. 
وهذا ثاني تعديل على حكومة امللقي التي تضم 29 وزيرا بينهم 

سيدتان والتي تشكلت في 28  سبتمبر املاضي. 
وجرى التعديل احلكومي االول بعد ايام من تشكيل احلكومة أثر 

استقالة وزير النقل مالك حداد وتعيني حسني الصعوب بديال منه.

3 عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي أدينوا بقتل 

البحرين: تنفيذ اإلعدام 
3 أشخاص رميا بالرصاص  بحق 

نفذت السلطات البحرينية صباح أم��س حكما 
باالعدام رميا بالرصاص بحق ثالثة اشخاص دينوا 
بقتل ثالثة عناصر امن بينهم ضابط اماراتي في 

تفجير في مارس 2014، وفقا ملا اعلنته النيابة.
وقال رئيس “نيابة اجلرائم االرهابية” احملامي 
العام أحمد احلمادي “مت صباح اليوم تنفيذ حكم 
االعدام في احملكوم عليهم الثالثة املدانني في القضية 
اخلاصة باستهداف قوات الشرطة”، بحسب ما نقلت 

عنه وكالة االنباء الرسمية )بنا(.
واوضح ان تنفيذ احلكم “مت رميا بالرصاص، 
وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة 

العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ«.
وكانت محكمة التمييز البحرينية ثبتت االثنني 
احكام االعدام بحق االشخاص الثالثة اضافة الى 

احكام بالسجن املؤبد بحق سبعة اخرين دينوا 
بالتورط في القضية ذاتها.

وشكل حكم محكمة التمييز النهائي بحق املدانني 
العشرة وجميعهم من الشيعة، اخر فصول قضية 
مقتل عناصر االمن في تفجير عبوة ناسفة في مارس 

2014 في قرية الديه الشيعية غرب املنامة.
والهجوم الذي قتل فيه عناصر االمن الثالثة 
هو اكثر الهجمات دموية في عملية قمع احلركة 

االحتجاجية التي انطلقت في فبراير 2011.
والضابط االم��ارات��ي ال��ذي قتل في التفجير 
ك��ان اول عنصر ام��ن اجنبي يقتل في البحرين 
حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ 
مارس 2011 بدعم قوات االمن في تعاملها مع 

االضطرابات.

طلبات اللجوء تتراجع 
إلى النصف 

2016 بالنمسا في 
ت��راج��ع ع��دد ط��ل��ب��ات ال��ل��ج��وء في 
النمسا ال��ى النصف في 2016 لكنه 
بقي مرتفعا، كما تفيد ارق��ام وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ص���درت أم���س على 
خلفية نقاش حاد حول خفض العدد 

السنوي لالجئني.
فقد قدم 42 الفا و100 شخص طلبات 
جلوء في العام املاضي، اي اقل ب 52% 
ع��ن 2015، ف��ي ذروة موجة الالجئني 
التي ق��ام خاللها 90 ال��ف شخص بهذا 

املسعى.
وق��ال وزي��ر الداخلية فولفغانغ 
سوبوتكا ف��ي ب��ي��ان نشرته وكالة 
االنباء النمساوية، ان الرقم في 2016 
ال��ذي يشكل ح��وال��ى %0،5 م��ن عدد 
السكان »م��ا زال مرتفعا« على رغم 

اغالق طريق البلقان.
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