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للسالم دولي  مؤمتر  بعقد  دعوته  يجدد  الفلسطيني  الرئيس 
جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دعوته لألمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، لعقد مؤمتر دولي 

للسالم مطلع العام املقبل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن عباس، مندوب فلسطني 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير رياض منصور، خالل احتفال 
أممي باليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي 

مت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

ودعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 1977، لالحتفال 
بتاريخ 29 نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني.
ودعا عباس األمم املتحدة وبالتعاون مع الرباعية الدولية 
ومجلس األمن، لترتيبات عقد مؤمتر دولي كامل الصالحيات، 
ومبشاركة األطراف املعنية كافة ابتداء من مطلع العام املقبل.

وف��ي 25 سبتمبر امل��اض��ي، طالب الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس أمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، 
البدء بخطوات عملية لعقد مؤمتر دول��ي للسالم، مطلع 

.2021
ويهدف املؤمتر بحسب “عباس”، لالنخراط في عملية 
سالم حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية 
ومرجعيات عملية السالم، ومبا يؤدي إلى إنهاء االحتالل 

ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقالله.

8E 3807  اخلميس 18 ربيع اآلخر 1442 ه�/3 ديسمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العددThursday 3rd December 2020 - 14 th year  - Issue No.E 3807

في إطار ترتيب تنفيذي بني وزارتي دفاع البلدين 

الدوحة وواشنطن توقعان اتفاقية عسكرية بحرية

السعودية تعلن دعم املوقف املصري 
في ملف سد النهضة

أذربيجانية  قطرية  مباحثات 
حول التعاون املشترك

أج��رى وزي��ر اخلارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
ونظيره األذربيجاني جيهون بيراموف، مباحثات ح��ول التعاون 
املشترك بني البلدين. جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه بيراموف، مع 

آل ثاني، بحسب وكالة األنباء القطرية “قنا”.
واستعرض الوزيران “عالقات التعاون الثنائي، واملوضوعات ذات 

االهتمام املشترك”.
وجدد آل ثاني، اإلعراب عن ترحيب قطر باتفاق وقف إطالق النار بني 

أذربيجان وأرمينيا في إقليم “ناغورني قره باغ”.
وتوصلت أذربيجان وأرمينيا، في 10 نوفمبر املاضي، إلى اتفاق 
لوقف إطالق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظاتها 

احملتلة، قبل نهاية العام اجلاري.
واعتبر آل ثاني، أن االتفاق ميثل خطوة كبيرة إلنهاء الصراع طويل 
األمد، وصوال إلى السالم املنشود، مبا يحقق مصالح البلدين واستقرار 
املنطقة. وفي 27 سبتمبر املاضي، نشبت في اإلقليم األذربيجاني، الذي 
كان محتال، حرب ضارية استمرت 44 يوما، وحّققت فيها أذربيجان 

انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا.
وكانت أرمينيا احتلت ع��ام 1992، نحو 20 باملئة من أراض��ي 
أذربيجان، وهي تضم إقليم “قره باغ”، و5 محافظات أخرى غربي 
البالد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام” و”فضولي”. 
ووفقا ل��ألمم املتحدة، يعتبر إقليم “قره باغ” )ال��ذي كانت حتتله 

أرمينيا(، تابعا لألراضي األذربيجانية.

ح��وارات  لدعم  أوروب��ا  يدعو  السني 
الهدام« »التنافس  بدل  ليبيا 

دعا مندوب ليبيا الدائم لدى األمم املتحدة طاهر السني، دول االحتاد 
األوروب���ي لتوحيد جهودها في دع��م احل���وارات الليبية، بعيدا عن 

“التنافس الهدام” الواضح منذ سنوات.
جاء ذلك خالل لقاء افتراضي جمع السني، مع مندوبي دول االحتاد 
األوروبي لدى األمم املتحدة في نيويورك، وفق بيان لبعثة ليبيا لدى 

املنظمة الدولية.
وق��ال السني، إن “احلكومة الليبية تسعى منذ سنوات إلجناح 
كافة احلوارات اجلارية )حلل األزمة( بعيدا عن التدخالت واإلمالءات 

اخلارجية”.
وشدد على أهمية دور دول االحت��اد في دعم هذه احل��وارات بكافة 
مساراتها، وأن تتوحد جهودهم بعيدا عن “التنافس السلبي والهّدام 

الذي كان واضحاً منذ سنوات”.
وأض��اف أن “االحتاد األوروب���ي يتحمل ج��زء كبيرا ومسؤولية 
أخالقية جتاه ما آلت إليه األمور بسبب صمته جتاه املعرقلني لالتفاق 

السياسي الليبي واالنتهاكات اجلسيمة وجرائم احلرب”.
واس��ت��درك: “حان الوقت لتصحيح ذل��ك. عليهم )دول االحت��اد( 
العمل بجدية وفسح املجال لليبيني وحدهم للخروج بحل سلمي من 
هذه األزمة، إذ سيكون هذا الضامن الوحيد الستقرار املنطقة وحتقيق 

مصالح اجلميع”.
وأكد أن جناح وقف إطالق النار في البالد مرتبط بوجود ضمانات 
دولية فعلية ومراقبة ألي خروق. وتطرق السني إلى عملية “إيريني” 
األوروبية، قائال: “إنها ال توفر مراقبة جدية لتدفق السالح واملرتزقة 

برا وجوا”.
وأوضح أن العملية حتتاج أن تكون أكثر شمولية وبتنسيق مباشر 
مع احلكومة الليبية. وفي 31 مارس املاضي، أطلق االحتاد األوروبي 
عملية “إيريني”، لفرض حظر على توريد األسلحة إلى ليبيا، ويقع 

نطاقها في البحر املتوسط.
وش��دد السني، على حق الدولة الليبية في الدفاع عن مواطنيها 

وسيادتها ضد أي اعتداءات وبكل الطرق املمكنة.
وشهدت األشهر األخيرة، حوارات ليبية مكثفة خارج وداخل البالد 
على املستويات السياسية والعسكرية واالقتصادية في محاولة إليجاد 

حل لألزمة الداخلية املتواصلة منذ سنوات.
وكان أبرز نتائج ومحطات هذه احلوارات إعالن األمم املتحدة، في 
23 أكتوبر املاضي، توصل طرفي النزاع إلى اتفاق لوقف إطالق النار، 

ضمن مباحثات اللجنة العسكرية في جنيف.
ومنتصف نوفمبر املاضي، اختتمت أعمال اجلولة األولى من امللتقى 
في تونس، والتي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خاللها البعثة اتفاق 
أعضاء امللتقى على حتديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 

بالبالد.
كما توافق املجتمعون آنذاك، على حتديد صالحيات املجلس الرئاسي 

واحلكومة.

بعقوبة  النطق  ديسمبر..   11
املدان باغتيال رفيق احلريري

حددت احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، 11 ديسمبر اجلاري، 
موعدا للنطق بعقوبة سليم جميل عياش، امل��دان باغتيال رئيس 
احلكومة األسبق رفيق احل��ري��ري. ج��اء ذل��ك في بيان أصدرته 

احملكمة، اطلعت عليه األناضول.
وقال البيان إن “غرفة الدرجة األولى أصدرت قرارا حددت فيه 
موعد النطق بحكم العقوبة فيما يتعلق بالشخص املدان سليم جميل 

عياش”.
وفي 18 أغسطس املاضي، أدانت احملكمة عياش “غيابيا”، وهو 
عضو في جماعة “حزب الله” اللبنانية، بالوقوف وراء اغتيال 
احلريري، فيما برأت ثالثة متهمني آخرين، هم حسن حبيب مرعي، 

وحسني حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
ولفتت احملكمة في بيانها إلى أن “غرفة الدرجة األول��ى قررت 
باإلجماع، في حكمها املؤرخ في 18 آب 2020، أن عياش مذنب على 
نحو ال يشوبه أي شك معقول، بصفته شريكا، في ما يتعلق بالتهم 

اخلمس املوجهة إليه في قرار االتهام املوحد املعدل”.
وأض��اف��ت: “تلك التهم هي تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل 
إره��اب��ي، وارت��ك��اب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل 
احلريري عمدا باستعمال م��واد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر 
عمدا باستعمال م��واد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا 

باستعمال مواد متفجرة”.

وقعت قطر والواليات املتحدة، اتفاقية عسكرية 
في إطار ترتيب تنفيذي بني وزارتي دفاع البلدين، 

تتعلق باألنشطة البحرية.
وذك���رت وك��ال��ة األن��ب��اء القطرية “قنا”، أن 
االتفاقية وقعها قائد القوات البحرية األميرية 
عبد الله حسن السليطي، وقائد القوات البحرية 
في القيادة املركزية األمريكية بالشرق األوسط 

صامويل بابارو.

وحضر توقيع االتفاقية رئيس أرك��ان القوات 
املسلحة القطرية غامن بن شاهني الغامن، دون أن 
تقدم الوكالة تفاصيل أخرى بشأنها. وعلى هامش 
التوقيع، بحث الغامن مع بابارو “عالقات التعاون 

العسكري بني البلدين، وسبل تعزيزها”.
وبحث وزي��ر الدفاع القطري خالد بن محمد 
العطية، مع ب��اب��ارو ال��ذي ي��زور ال��دوح��ة حاليا 

“تعزيز التعاون العسكري”.

واخلميس امل��اض��ي، استعرض وزي��ر الدفاع 
القطري مع نظيره األمريكي باإلنابة كريستوفر 
م��ي��ل��ر، ب��ال��دوح��ة، “آخر ال��ت��ط��ورات ال��دول��ي��ة 
واإلقليمية”. ويتمركز في قطر نحو 13 ألف جندي 
أمريكي أغلبهم من سالح اجلو في قاعدة “العديد” 

على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة الدوحة.
وفي 22 سبتمبر املاضي، أعلنت القائمة بأعمال 
سفارة واشنطن لدى الدوحة جريتا سي هولتز، 

نشر أول مجموعة من قوة الفضاء األمريكية في 
قاعدة “العديد” اجلوية بقطر، دون تفاصيل عن 
قوامها. وتأسست قوة الفضاء بقرار من الرئيس 

.2019 األمريكي دونالد ترامب في 21 ديسمبر
وتستخدم واشنطن ق��اع��دة “العديد” التي 
متثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق األوسط 
في حربها ضد تنظيم “داعش” اإلرهابي بسوريا 

والعراق.

توقيع االتفاقية

أعلنت ال��ري��اض، دع��م املوقف املصري بشأن سد النهضة 
اإلثيوبي. جاء ذلك في بيان مشترك في نهاية اجتماع جلنة 
املتابعة والتشاور السياسي بني البلدين، والذي ترأسه وزيرا 
اخلارجية السعودي فيصل بن فرحان، واملصري سامح شكري، 

وفق ما نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية.
وأوضح البيان أن االجتماع انتهي إلى “توافق الرؤى حيال 

العديد من القضايا واألزمات التي متر بها املنطقة والعالم”.
وأكد اجلانب السعودي، وفق البيان “دعمه ملساعي مصر 
نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة األطراف بشأن سد النهضة 
حفاظا على األمن املائي املصري وتعزيزا حلفظ األمن والسلم في 

القارة اإلفريقية”.
وأشارت إلى أهمية “الدخول في مفاوضات جادة بني األطراف 
املعنية، كونها هي احلل األمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة 

األطراف، وأهمية بذل املساعي احلميدة أثناء عملية التفاوض”.

يأتي هذا الدعم السعودي مع استمرار املخاوف املصرية 
والسودانية من تأثيرات سلبية ألزم��ة ملف “سد النهضة” 
اإلثيوبي، على حصة البلدين من مياه النيل، وتوقف مفاوضات 

احلل.
وفي أكتوبر املاضي، حذر الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
خالل اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله 
حمدوك، من إمكانية أن تذهب مصر إلى نسف السد، وهو التهديد 
الذي رفضته إثيوبيا، ولم تعلق عليه القاهرة حتى اآلن، وسط 

تأكيدات سابقة منها تشير إلى متسكها باحلل السياسي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق 
حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر 

مكعب، في حني يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أدي��س أبابا إنها ال تستهدف اإلض��رار مبصالح 

مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء باألساس.       

سد النهضة

اجليش اليمني يطلب 
حتركا أمميا لوقف 
استهداف املدنيني

دعا اجليش اليمني، إلى حترك أممي لوقف الهجمات ضد املدنيني 
في البالد. جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم اجليش 
اليمني العميد عبده مجلي نشره موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم 

اجليش.
وقال مجلي: “مجازر املليشيات )احلوثيون( األخيرة مبحافظتي 

تعز واحلديدة )غرب( إمعان في اإلجرام املمنهج”.
وقتلت طفلتان، وجرح 8 آخرين في قصف مدفعي على حي سكني 
بتعز، عقب يوم من هجوم مماثل، أودى بحياة 5 أطفال، و3 نساء 

مبديرية الدريهمي جنوبي محافظة احلديدة )غرب(.
وق��ال مجلي: “هذه املجازر حتتم على األمم املتحدة واملنظمات 
املعنية التحرك على كل املستويات إليقافها، وحماية املدنيني وفق ما 

هو مكفول في املواثيق الدولية”.
ولم يصدر تعليق من قبل احلوثيني بشأن هذه الهجمات، إال أن 

اجلماعة سبق أن نفت استهداف املدنيني.
ومنذ 6 أع��وام، يشهد اليمن حربا عنيفة بني القوات احلكومية 
ومسلحي جماعة احلوثي ، أدت إلى إحدى أسوأ األزم��ات اإلنسانية 
بالعالم، حيث بات 80 باملئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع 

الصراع املاليني إلى حافة املجاعة.
وأدى الصراع املستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، 

وفق تقديرات األمم املتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 
2015 ينفذ حتالف عربي بقيادة اجلارة السعودية، عمليات عسكرية 
دعما للقوات احلكومية، في مواجهة احلوثيني املدعومني من إيران، 

واملسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الرياض ترفض اتهامات ظريف 
بشأن اغتيال فخري زادة

رفضت الرياض، اتهامات وزير اخلارجية اإليراني 
جواد ظريف، بشأن اغتيال العالم النووي محسن فخري 
زادة. ج��اء ذل��ك في سلسلة تغريدات لوزير الشؤون 
اخلارجية ع��ادل اجلبير، غ��داة تصريحات ظريف بأن 

عملية االغتيال “مؤامرة سعودية أمريكية صهيونية”.
وقال اجلبير، عبر حسابه املوثق على تويتر: “يبدو 
أن اليأس دفع ظريف إللقاء أي لوم على اململكة واتهامها 
بتسببها مبا يحدث في إيران”. وأضاف: “االغتياالت ال 
نقرها بأي شكل من األشكال وليست من سياسة اململكة”.
وقال املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية سعيد خطيب 

زادة، إن “دولة جارة واحدة لم تتخذ موقفا بشأن اغتيال 
فخري زادة”، معربا عن أسفه لذلك، في إش��ارة غير 
مباشرة إلى السعودية. وأصدرت وزارات اخلارجية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، الكويت وقطر واإلمارات 
والبحرين وسلطنة ع��م��ان، بيانات منفصلة تدين 
االغتيال، ما عدا الرياض. وعلى فترات تشهد املنطقة 
حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة 
ال��ري��اض، ط��ه��ران باستهداف سفن ومنشآت نفطية 
خليجية وتهديد املالحة البحرية، وهو ما نفته إيران، 

وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول اخلليج.

استهداف املدنيني في احلديدة


