وفاة سفير اإلمارات لدى أفغانستان جراء جروح أصيب بها في تفجير بقندهار
توفي سفير دولة االم��ارات العربية املتحدة لدى افغانستان
جمعة الكعبي متاثرا بجروح اصيب بها في تفجير وق��ع في
قندهار في يناير املاضي وقتل فيه خمسة مسؤولني حكوميني
اماراتيني.
ونعت وزارة شؤون الرئاسة االماراتية االربعاء “ابن الوطن
البار جمعة الكعبي الذي استشهد اثر اجلروح التي كان اصيب
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بها في تفجير قندهار االرهابي” ،بحسب ما افادت وكالة االنباء
الرسمية في تغريدة على تويتر.
ووقع في مقر اقامة والي قندهار جنوب افغانستان في العاشر
م��ن يناير تفجير اصيب فيه السفير االم��ارات��ي وقتل فيه 12
شخصا بينهم خمسة مسؤولني حكوميني اماراتيني كانوا ضمن
وفد ترأسه الكعبي.

ونعت دول��ة االم��ارات مسؤوليها اخلمسة وام��رت بتنكيس
االعالم ثالثة ايام ،مشيرة الى ان ضحايا التفجير كانوا مكلفني
“تنفيذ املشاريع االنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية
أفغانستان».
وتنفذ االم��ارات سلسلة من املشاريع التنموية في ع��دد من
الدول العربية وفي افغانستان وباكستان.
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مسؤول أميركي يؤكد أن بالده ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان

غضب فلسطيني بعد تخلي واشنطن عن «حل الدولتني»
رد الفلسطينيون بحدة أم��س على
موقف البيت األب��ي��ض امل��ت��ع��ارض مع
التزامات اإلدارات األميركية املتعاقبة
من النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي اثر
اعالنه أنه لم يعد متمسكا بحل الدولتني
قبل لقاء ب�ين دون��ال��د ت��رام��ب ورئيس
وزراء إسرائيل بنيامني نتانياهو.
وبعد ان شكل ه��ذا احل��ل على مدى
عقود مرجعية لكل مفاوضات السالم
وللمجتمع الدولي في مساعي حتقيق
السالم في الشرق األوسط ،قال مسؤول
كبير ف��ي البيت االب��ي��ض أم��س األول
طالبا عدم الكشف عن اسمه ان االدارة
االميركية لن تسعى بعد اليوم الى امالء
شروط أي اتفاق حلل النزاع بل ستدعم
أي اتفاق يتوصل اليه الطرفان ،ايا يكن.
وق���ال امل��س��ؤول األم��ي��رك��ي “ان حال
على اس��اس الدولتني ال يجلب السالم
ليس هدفاً يريد أي كان أن يسعى إلى
حتقيقه” ،مضيفا ان “السالم هو الهدف،
س��واء أتى عن طريق حل الدولتني ،إذا
كان هذا ما يريده الطرفان ،او عن طريق
حل آخر اذا كان هذا ما يريدانه”.
وتابع “األمر عائد إليهما ،لن منلي ما
ستكون عليه شروط السالم”.
وردا على هذا املوقف ،أعلنت عضو
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية حنان ع��ش��راوي أم��س ان
“هذه ليست سياسة مسؤولة وال تخدم
قضية السالم”.
وأضافت عشراوي متحدثة لوكالة
ف��ران��س ب���رس ان اإلدارة األميركية
اجل��دي��دة “تسعى إل��ى إرض���اء إئتالف
نتانياهو احلكومي املتطرف”.
وقالت وزارة اخلارجية الفلسطينية،
ف��ي بيان “اذا م��ا صدقت التسريبات
الصحفية ال��ت��ي نسبت إل���ى (م��ص��در
مسؤول) في البيت األبيض ،بتراجع
إدارة ترامب عن تبني حل الدولتني ،فهذا
يعني جناحا أوالً وفوريا ً لنتنياهو حتى
قبل بدء املشاورات مع الرئيس األمريكي
وحاشيته ،ما من شأنه أن يعزز وضع
نتانياهو في تلك احملادثات”.
من جهته اعتبر فوزي برهوم الناطق

باسم حماس ان املوقف االميركي “تأكيد
على أن ما يسمى بعملية السالم هو وهم
إن��ه تأكيد على أن ال��دور األميركي هو
دور مخادع هدفه تثبيت أرك��ان الكيان
الصهيوني مع طمس كل حقوق الشعب
الفلسطيني او تصفية كل حقوق الشعب
الفلسطيني وهذا يحتاج الى إعادة تقييم
كل املسار السياسي للقضية الفلسطينية
وال���ش���روع ف��ي اع��ت��م��اد استراتيجية
وطنية فلسطينية ترتكز على برنامج
املقاومة من أجل استعادة حقوق شعبنا
املسلوبة”.

ح�ن��ان ع �ش��راوي :ه��ذه ليست سياسة م�س��ؤول��ة وال ت�خ��دم قضية السالم

ترامب مؤيد إلسرائيل
وحل الدولتني ،اي إسرائيل وفلسطني،
“تعيشان جنبا الى جنب بامن وسالم”
هو ركيزة التسوية السلمية في الشرق
االوس��ط التي سعى للتوصل اليها كل
ال��رؤس��اء االميركيني ،دميوقراطيون
وج��م��ه��وري��ون ،على ام��ت��داد رب��ع قرن
ونيف.
أبدى ترامب في مواقفه خالل حملته
االنتخابية انحيازا إلسرائيل مع تأكيده
أن���ه ف��ي ح���ال ان��ت��خ��اب��ه سيعمل على
التوصل إلى اتفاق سالم بني اسرائيل
والفلسطينيني.
وسيتعني على نتانياهو الذي رأى في
فوز “صديقه” ترامب فرصة “رائعة”
بالنسبة إلسرائيل ،أن يتحقق من مدى
استعداده فعليا لتنفيذ وعوده في حني
ال ت��زال سياسته الشرق أوسطية غير
واضحة.
ورغ����م ض��غ��وط ال��ي��م�ين امل��ت��ط��رف
ف��ي حكومته اليمينية وامل��ؤي��د لضم
أجزاء من الضفة الغربية احملتلة بدون
اتفاق س�لام ،ك��ان نتانياهو يعتزم أن
يخبر ترامب بأنه ال يزال متمسكا بحل
الدولتني.
وقال مستشاره الدبلوماسي مايكل
اوري��ن قبل التوجه إل��ى واشنطن انه
“سيعرض حل الدولتني كرؤية ويعد
في االنتظار اتفاقات انتقالية جتد قبوال
لدى الفلسطينيني”.

إسرائيل مستمرة في بناء املستوطنات وتوسيع رقعة دولتها وفي اإلطار صائب عريقات كبير املفاوضني الفلسطينيني

تناول نتانياهو مساء الثالثاء العشاء
في وزارة اخلارجية مع الوزير ريكس
تيلرسون قبل لقائه مع ترامب األربعاء
ومع قادة الكونغرس.

كفى لالستيطان
ول��دى مغادرته تل ابيب ،أكد ان
“التحالف مع الواليات املتحدة كان
على الدوام قويا جدا” وانه “سيزداد
قوة”.

طالبان تتبنى االعتداء

مقتل  5أشخاص في هجوم انتحاري
بشمال غرب باكستان
أف��اد م��س��ؤول��ون ان خمسة اش��خ��اص قتلوا
أمس عندما هاجم انتحاريان مجمعا حكوميا
في املنطقة القبلية في باكستان ،وتبنت طالبان
االع��ت��داء ال��ذي ي��أت��ي ضمن م��وج��ة ج��دي��دة من
الهجمات .وأسفر الهجوم الذي أستهدف صباحا
م��ق��را ف��ي موهماند القبلية ع��ن ج��رح سبعة
اشخاص أيضا .وقال حميد الله ختاك املسؤول
في االدارة احمللية في موهماند لفرانس برس
“وصل أح��د املهاجمني سيرا على االق��دام وبدأ
باطالق النار على اجلنود ،بينما كان اآلخر على
دراج��ة نارية وأندفع نحو البوابة الرئيسية
للمجمع» .واوض���ح ان��ه مت اط�لاق ال��ن��ار على
املهاجم الذي كان راجال وقتل ،اال ان الثاني متكن
من تفجير نفسه ما ادى الى مقتل ثالثة عسكريني
ومدنيني اثنني ،وقد أكد اجليش الباكستاني هذه
احلصيلة.
وقالت الشرطة الحقا ان انتحاريا ثالثا فجر

نفسه عندما حاصرته ال��ق��وات االمنية خالل
عملية مطاردة في املنطقة.
ويأتي هجوم االربعاء بعد يومني من تفجير
دام في اله��ور عاصمة مقاطعة البنجاب حصد
 13قتيال وجرح العشرات.
وتبنت “جماعة االحرار” وهي فصيل منشق
عن طالبان الباكستانية االعتداءين.
وكانت اجلماعة قد توعدت االسبوع املاضي
مبوجة ج��دي��دة م��ن الهجمات على املؤسسات
احلكومية ،وقال متحدث باسمها لفرانس برس
أمس ان هذه الهجمات ستستمر.
وشن اجليش الباكستاني عام  2014حملة
مداهمات في املنطقة القبلية حيث كان املقاتلون
ينشطون بحرية ،ما ادى الى حتسن دراماتيكي
أمنيا في باكستان في العامني االخيرين .لكن
اجلماعات احمللية مثل طالبان الباكستانية ما
زالت متلك القدرة على تنفيذ هجمات.

ورغم ان ترامب لم يعلن بعد عن
موقف واضح من النزاع ،إال انه عبر
بعد تنصيبه في العشرين من يناير،
ع��ن م��واق��ف ت��ت��ع��ارض م��ع مواقف
ك��ل اس�لاف��ه بقوله ان��ه يفكر “بكل
جدية” بنقل ال��س��ف��ارة االميركية
م��ن ت��ل اب��ي��ب ال��ى ال��ق��دس ،ورف��ض
اعتبار االستيطان االسرائيلي في
االراضي الفلسطينية احملتلة عائقا
امام السالم.
لكنه اعتبر في الوقت نفسه ان

التوسع االستيطاني ال يخدم السالم،
ف��ي مقابلة م��ع صحيفة “هايوم”
االسرائيلية.
ولكن هذا “ليس كافيا” ،كما قال
أم�ين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة
ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ص��ائ��ب
عريقات.
واضاف عريقات قبل تصريحات
املسؤول في البيت االبيض الثالثاء،
ان على ترامب ان يقول لنتانياهو
“كفى لالستيطان”.

تفجير إرهابي في البحرين
يسفر عن إصابة رجل وزوجته
اصيب رجل وزوجته بجروح في تفجير في سترة جنوب شرق املنامة
وق��ع في خضم ص��دام��ات بني متظاهرين والشرطة شهدتها العاصمة
البحرينية وقرى شيعية في الذكرى السادسة الندالع االضطرابات.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة على تويتر “تفجير
ارهابي في سترة يسفر عن اصابة مواطنني (زوج وزوجته) بإصابات
بسيطة ،تصادف مرورهما باملوقع واجلهات املختصة تباشر اجراءاتها».
ولم حتدد ال��وزارة طبيعية التفجير الذي وقع في وقت متاخر مساء
الثالثاء ،لكنها ارفقت التغريدة بصورة لسيارة رباعية الدفع متضررة
مركونة في احد الشوارع اخلالية .وبحسب شهود عيان ،استهدف التفجير
دوري��ة للشرطة في املنطقة التي شهدت صدامات عنيفة بني الشرطة
ومتظاهرين شيعة طوال يوم الثالثاء .وكان عشرات املتظاهرين من رجال
ونساء نزلوا الى ش��وارع املنامة وقرى شيعية محيطة بها وفق ما ذكر
شهود الثالثاء ،في الذكرى السادسة الندالع أحداث العنف التي انطلقت في
 14فبراير  .2011وقال الشهود لوكالة فرانس برس ان املتظاهرين حملوا
صورا لضحايا االحداث التي تشهدها اململكة ورددوا هتافات بينها “هيهات
منا الذلة” ،و”ثورة ث��ورة حتى النصر” ،و”هيهات ننسى الشهداء”،
و”يسقط حمد” ،في اشارة الى العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى ال
خليفة .وانتهت التظاهرات بصدامات مع الشرطة التي تدخلت واطلقت
القنابل الصوتية والغاز املسيل للدموع وطلقات من سالح اخلرطوش
الذي يستخدم لصيد الطيور ملنع املتظاهرين من الوصول الى الشوارع
الرئيسية في العاصمة ،بحسب شهود العيان.

وقال روبرت ساتلوف احمللل في
معهد واشنطن لسياسات الشرق
األدن���ى ان��ه ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي “ال
ت��ت��واف��ر ش���روط للتوصل ال��ى حل
ل��ل��س�لام ن��ظ��را ل��ل��ه��وة ال��ه��ائ��ل��ة بني
الطرفني”.
وقال اخلبير ان على واشنطن ان
تتبع سياسة اخل��ط��وة خطوة بني
اس��رائ��ي��ل والفلسطينيني ب��دال من
“الدفع باجتاه استئناف املفاوضات
الثنائية سعيا الى حل شامل” ،علما

ان امل��ف��اوض��ات مجمدة منذ قرابة
ثالث سنوات.
وسيبلغ نتانياهو ترامب مبوقفه
امل��ت��ش��دد ازاء اي����ران ،ومعارضته
لالتفاق ال��ن��ووي املوقع في 2015
ب�ين ط��ه��ران وال���دول الكبرى ال��ذي
اع��ت��ب��ره ت��رام��ب نفسه “كارثيا”
وتوعد “بتمزيقه”.
وق����ال ن��ت��ان��ي��اه��و االث���ن�ي�ن ان��ه
“والرئيس ترامب يتشاركان الرؤية
ازاء املخاطر املتأتية من املنطقة”.

حذرت من أن سطوة امليليشيات قد تخرج عن السيطرة

األمم املتحدة :تداعيات كارثية للحرب
في دولة جنوب السودان
اعتبر تقرير س��ري ل�لامم املتحدة اطلعت عليه
وكالة فرانس برس أمس األول ان تداعيات احلرب في
دولة جنوب السودان على املدنيني بلغت «مستويات
كارثية» ،محذرا من ان سطوة امليليشيات قد تخرج عن
السيطرة مما يهدد باطالة امد احلرب لسنوات طويلة.
وقال االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتيريش
ف��ي التقرير ان املدنيني ي��ف��رون م��ن مدنهم وقراهم
“باعداد قياسية” وهناك خطر “حقيقي” بحصول
فظائع جماعية.
واضاف ان “الوضع االمني مستمر في التدهور في
بعض انحاء البالد وقد بلغت تداعيات هذا النزاع على
املدنيني مستويات كارثية».
وش��دد االم�ين العام في تقريره ال��ذي ارسله الى
مجلس االم��ن االث��ن�ين على ان “صعود امليليشيات
التابعة جليش جنوب ال��س��ودان (امل��وال��ي للرئيس
سلفا كير) او تلك التابعة للمتمردين يؤدي حاليا الى
تفتيت” اراضي الدولة الوليدة ،في منحى يهدد إذا ما

مراجعة صالحيات املجلس الرئاسي ومنصب القائد األعلى للجيش

استمر بأن تصبح هذه امليليشيات “خارج سيطرة
احلكومة لسنوات مقبلة».
وجنوب السودان ال��ذي اصبح دول��ة مستقلة في
 2011غارق منذ ديسمبر  2013في حرب اهلية خلفت
عشرات آالف القتلى واكثر من ثالثة ماليني نازح
والج��ئ وتخللتها فظاعات بينها مجازر ذات طابع
اتني.
وانهار اتفاق للسالم في اغسطس  2015بعد شهر
من ان��دالع املواجهات في جوبا ،ما أدى إل��ى انتشار
العنف وسط غياب أفق التوصل إلى حل سلمي.
وأقر مجلس األمن الدولي في أغسطس نشر أربعة
آالف جندي إضافي إلى جانب  13ألف جندي من قوات
حفظ السالم التابعة ل�لأمم املتحدة واملتواجدة في
جنوب السودان في إطار البعثة األممية في هذا البلد.
وبحسب التقرير فان اربعة جنود اوقفوا االسبوع
املاضي جنديا من قوات حفظ السالم واوسعوه ضربا
وسرقوا سيارته.

تشكيل جلنة مشتركة بني األطراف الليبية لتعديل االتفاق السياسي
أعلنت مصر أم��س التوصل إل��ى إتفاق بني
أقوى فصيلني سياسيني ليبيني يقضي بتشكيل
جل��ن��ة مشتركة للنظر ف��ي ت��ع��دي��ل االت��ف��اق
السياسي ح��ول تسوية االزم��ة الليبية الذي
رعته األمم املتحدة في أواخر العام .2015
وأجرت اللجنة الوطنية املصرية التي تتولى
التوسط في امللف الليبي والتي يراسها رئيس
األرك��ان املصري محمود حجازي اجتماعات
خالل اليومني املاضيني في القاهرة مع كل من
رئيس املجلس الرئاسى الليبي فايز السراج
ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
وقائد القوات املوالية للبرملان الليبي املشير
خليفة حفتر ،ف��ي حضور وزي��ر اخلارجية
املصري سامح شكري.
واعلن الناطق باسم اجليش املصري في
بيان نشر على موقع “فيسبوك” أن احملادثات
خ��رج��ت بسلسلة ق��واس��م مشتركة أب��رزه��ا
تشكيل جلنة مشتركة م��ن أع��ض��اء مجلس
النواب واملجلس األعلى للدولة للنظر في سبل
تطبيق تعديالت مت التوافق عليها في االتفاق
السياسي.
ويتخذ مجلس النواب املعترف به دوليا من
الشرق مقرا ،لكن هذا البرملان لم يعط الثقة

حلكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج التي
نشأت بعد التوقيع على االتفاق السياسي.
ويتألف املجلس االع��ل��ى للدولة م��ن اعضاء
برملان طرابلس سابقا ،وقد أنشىء مبوجب
االت��ف��اق ال��س��ي��اس��ي ،ول��ه صفة استشارية
للحكومة.
واوضح البيان ان اللجنة املشتركة ستنظر
في القضايا التي مت “التوافق على تعديلها في
االتفاق السياسى والتوصل لصيغ توافقية
ملعاجلتها ث��م رفعها ملجلس ال��ن��واب الليبي
العتمادها».
وع��دد البيان ه��ذه التعديالت على الشكل
التالي“ :مراجعة تشكيل وصالحيات املجلس
الرئاسي ،ومنصب القائد األعلى للجيش الليبي
واختصاصاته ،وتوسيع عضوية املجلس
األعلى للدولة».
ول��م تشر ال��ص��ور ال��ت��ي نشرها الناطق
العسكري امل��ص��ري إل��ى أي لقاء ب�ين القادة
الليبيني الذين ظهر كل منهم منفصال مع القادة
املصريني.
وك��ان مصدر في حكومة ال��وف��اق الوطني
الليبية قال لوكالة فرانس برس االربعاء ان
السراج وحفتر سيعقدان اجتماعا الثالثاء في

القاهرة .لكن وسائل االعالم الليبية أكدت اليوم
ان اللقاء لم يحصل.
واك���د ب��ي��ان اجل��ي��ش امل��ص��ري ان الطرفني
الليبيني أكدا على اجراء االنتخابات البرملانية
والرئاسية فى موعد أقصاه فبراير  ،2018وهو
ما نص عليه االتفاق السياسي.
وش��ك��ل��ت مب��وج��ب ات��ف��اق��ات ال��ص��خ��ي��رات
(املغرب) التي رعتها االمم املتحدة ووقعت في
 17ديسمبر  ،2015حكومة الوفاق الوطني التي
استقرت في طرابلس في مارس  ،2016وتواجه
صعوبات في بسط سلطتها على البالد ،لكن
قواتها حققت في نوفمبر املاضي نصرا في مدينة
سرت الساحلية على تنظيم الدولة االسالمية
الذي كان استولى عليها في يونيو .2015
ويحظى خليفة حفتر ،رجل الشرق الليبي
القوي واملدعوم من مصر ،بدعم البرملان الليبي
املنتخب ومقره طبرق .وهو مناهض حلكومة
السراج.
ولم يرد في االتفاق السياسي اي دور حلفتر
ال��ذي تسيطر قواته على قسم كبير من شرق
ليبيا .لكنه ف��رض نفسه كمحاور ال ميكن
جتاهله بعد ان سيطرت قواته على مرافىء
النفط االساسية في شرق ليبيا في سبتمبر.
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