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ظريف...
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ويف مقابلة بثتها قناة
(ف��ون �ي �ك��س) اإلخ� �ب ��اري ��ة ال �ص �ي �ن �ي��ة ،م�س��اء
اجلمعة ،ق��ال وزي��ر اخلارجية حممد ج��واد
ظريف :لقد رأينا منذ البداية بأن الوجود
األمريكي يف اخلليج الفارسي غري قانوني
إىل جانب إنه خيلق التوتر.
وأش � � ��ار ظ ��ري ��ف اىل أن وج� � ��ود األس� �ط ��ول
األمريكي يف اخلليج الفارسي ،يف الواقع يثري
التوتر والقلق أكثر من كونه اجيابياً ،وكلما
تكثف التواجد األمريكي يف اخلليج الفارسي،
فإن مجيع دول املنطقة ستواجه املخاطر.
وأضاف :إن إيران دولة قوية وميكنها الدفاع
عن مصاحلها ،واملنطقة هي اليت ستتضرر
م��ن ال��وج��ود األم��ري�ك��ي ،وأش ��ك يف أن لدى
األمريكيني القدرة على تهديد إيران.
وفيما يتعلق بإنسحاب القوات األمريكية
م ��ن س ��وري ��ا ق� ��ال :م��ازل �ن��ا ال ن �ع��رف م ��ا هو
برنامج األمريكيني ،ما يهمنا هو إن السياسة
األمريكية يف املنطقة سياسة خطرية وينبغي
تغيري هذه السياسة.
ك �م��ا ق ��ال رئ �ي��س اجل��ه ��از ال��دب�ل��وم��اس��ي
يف اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي ��ران��ي ��ة عن
التحديات ال�تي تواجه العالقات بني إي��ران
وأم��ري�ك��ا ،إن األوض ��اع وال�ع�لاق��ات ستستمر
بهذا النحو ،وأشك يف أن األمريكيني ،رغم
كل القرارات غري احلكيمة اليت اختذوها،
ميكنهم تصعيد ه��ذا األم��ر يف العالقة مع
إيران.
وص��رح ظ��ري��ف :حن��ن ج��اه��زون لكل حالة،
وقد أظهر الشعب اإليراني أنه يدافع جدياً
عن وطنه ،وال نبحث عن صراع ،وأشك أيضاً
يف أن أي شخص آخر يبحث عن النزاع.
ورداً على سؤال عن إن احملللني الصينيني
يعتقدون أن��ه لن يعود أم��ام إي��ران بعد ستة
أش �ه��ر خ �ي��ار س ��وى ال �ت �ف��اوض م��ع ال��والي��ات
املتحدة ،قال وزير اخلارجية اإليراني :أعتقد
أن احملللني الصينيني سيغريون حتليالتهم
بعد ستة أشهر.
وأض � ��اف ظ ��ري ��ف :ل ��ن ن �ت �ف��اوض أب � ��داً مع
أمريكا يف حالة الطوارئ ،الطرف الذي غادر
املفاوضات ،ليس إي ��ران ،األمريكيون كانوا
يف اإلت �ف��اق ال �ن��ووي اىل ق�ب��ل مث��ان�ي��ة أش�ه��ر،
وتفاوضوا معنا ولكنهم غادروا اإلتفاق وعليهم
هم أن يعودوا اىل التفاوض وليس حنن.
وق� � ��ال :اع �ت �ق��د ان احمل �ل �ل�ين ال�ص�ي�ن�ي�ين
س �ي �ت��وص �ل��ون اىل اس �ت �ن �ت��اج ب� ��أن ال ��والي ��ات
املتحدة ليس لديها خيار سوى تغيري قرارها.
وأضاف وزير اخلارجية اإليراني ،أن أمريكا
ال تستطيع وقف ص��ادرات النفط اإليراني،
وإذا أرادت أن تفعل ذل ��ك ،فعليها انتهاج
سياسات ال ت��أدي اىل الفوضى واإلضطراب
يف العامل.
وأك ��د ظ��ري��ف ،أن ال�ش��رك��اء التجاريني
الرئيسيني إليران ،هم الصني وروسيا والدول
اجملاورة ،وقد أنشأنا آلياتنا اخلاصة مع هذه
ال� ��دول .وردا على س ��ؤال ح��ول وض��ع اآللية
املالية ألوروب ��ا م��ع إي ��ران أوض��ح ظ��ري��ف؛ أن
سياستنا اخلارجية ليست سياسة ردة الفعل
جتاه أوروبا ،فأوروبا ليست شريكنا التجاري
األه��م ،شركائنا التجاريون الرئيسون هم
ال �ص�ين وروس �ي��ا وج�يران �ن��ا ،وحن ��ن م��ع ه��ذه
الدول لدينا آلياتنا اخلاصة.
وأضاف :بالطبع حنن ال نريد أن نكون على
قطيعة مع الدول األوروبية ،نعتقد أن الدول
األوروب�ي��ة ،والصني وروس�ي��ا ،جيب أن يثبتوا
على مواقفهم حتى النهاية ،وإذا مل يفعلوا
ذلك ،فهي عالمة على أن أوروبا ال ميكن أن
تكون شريكا موثوقا به للعامل.
وأك � ��د ظ ��ري ��ف إن��ن ��ا ال ن ��ري ��د أن نقطع
عالقاتنا مع العامل ،وسنواصل عالقاتنا مع
الدول اجملاورة والصني وروسيا.
وصرح :لقد أخربنا األوروبيون أيضا أنهم
كانوا يعملون على (آلية مالية) على الرغم
من معارضة أمريكا ،لكننا ال ننتظر أوروب��ا
اىل األبد وال ننتظرهم اآلن.
وتابع ظريف :إن ما نتوقعه من األصدقاء
ال��ص��ي��ن��ي�ي�ن ه � ��و أن� � ��ه ع� �ن ��دم ��ا ي �س �ت �خ��دم
األمريكيون البلطجة ،ف��إن على أصدقائنا
الصينيني ان يولوا اهتماما وثيقا بتأريخ
العالقات الطويلة مع إيران.
وقال :اننا حنرتم قرارات احلكومة الصينية
وحنظى بتعاون جيد مع بكني ،وأعتقد أن
ه��ذا ال�ت�ع��اون سيستمر أك�ث��ر م��ن أي وقت
مضى .وأع�ل��ن ظ��ري��ف ،جي��ب على حكوميت
إيران والصني ،إىل جانب احلكومات األخرى،
أن تظهر ألمريكا أن العامل اليوم ليس عامل
ت��اب��ع ألمريكا أو ال �غ��رب ،واحلقيقة ه��ي أن
ال�غ��رب ليس حم��ور ال�ع��امل وال ُت� ّت�خ��ذ كل
قرارات العامل يف الغرب.
وأشار وزير اخلارجية إىل أن الصني هي اآلن
أكرب العب اقتصادي يف العامل ،مؤكدا أن
حتويل الصني إىل ثاني أكرب ممول مليزانية
األمم املتحدة ميثل الدور املركزي للمنطقة
وأهمية الصني يف مستقبل العامل.
وق� ��ال ظ��ري��ف :يف رأي� ��ي ،ف ��إن دور الصني
إجيابي للغاية وب ّناء خاصة بالنسبة إليران
نظرا لقرب سياسات إيران والصني.
وأض� � ��اف وزي � ��ر اخل ��ارج��ي ��ة اإلي� ��ران� ��ي :إن
احلكومة الصينية والشعب الصيين يعرفان
أن إيران شريك موثوق به ،وأن اإليرانيني لن

خيلطوا أبدا بني إمدادات الطاقة إىل الصني
واالعتبارات السياسية.
وق��ال :إن الصني هي صديق جدير بالثقة
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ن��ا ،وأري� ��د أن ي �ك��ون الصينيون
على يقني بأن رؤي��ة إي��ران بالصني هي رؤية
اسرتاتيجية ،وليست ذات طبيعة تكتيكية
مرحلية .ورداً على سؤال حول اعتقال مدير
شركة (هواوي) يف كندا بسبب صفقة مع
إيران ،أكد ظريف ،إن اعتقال مدير هواوي
يف كندا قبل ان يكون له تأثري على إي��ران،
س �ي��ؤث��ر ع �ل��ى ال��ع ��امل ألن ك �ن��دا إعتقلت
شخصاً مل يفعل أي شيء غري قانوني.
وقال وزير اخلارجية :إن ما يفعله األمريكيون
غ�ير ق��ان��ون��ي ،ب��أن يطلبوا م��ن اآلخ��ري��ن عدم
التعامل مع إي ��ران ،وه��ذا يف واق��ع األم��ر ضد
قرار جملس األم��ن ،وأمريكا بإجراءاتها هذه
تريد يف احلقيقة إقرار (حكم الغابة).
وأضاف ظريف :أنا مندهش لسلوك حكومة
ك �ن��دا ك��دول��ة م�س�ت�ق�ل��ة ،وال �ت�ي أصبحت
أُلعوبة بيد األمريكيني واعتقلت شخصية
حمرتمة ومؤثرة بأوامر من واشنطن.

إيران تدين العملية...
وقد أعلنت وزارة الداخلية املصرية ،مساء
اجلمعة ،مقتل أربعة س ّياح وجرح  12آخرين،
بينهم س��ائ��ق ومم � ّث��ل ش��رك��ة س�ي��اح�ي��ة ،يف
تفجري إس�ت�ه��دف ح��اف�ل��ة يف منطقة اهل��رم
مبحافظة اجليزة.
وقال بيان رمسي للداخلية :إن (عبوة بدائية
الصنع كانت خم ّبأة جبوار سور شارع مبنطقة
اهل��رم انفجرت يف اجليزة ،غ��رب القاهرة ،ما
أسفر عن مقتل سائحني فيتناميني وجرح 12
آخرين ،بينهم سائق احلافلة ومم ّثل الشركة
السياحية ،وهما مصريان) قبل أن يرتفع عدد
القتلى إىل أربعة.
وأضافت املصادر :إن العبوة اليت انفجرت
كانت بدائية الصنع ،وأن احلافلة كانت
ّ
تقل سياحاً من فيتنام.
وج��اء يف البيان ال��وزاري أيضاً أن األجهزة
األمنية إنتقلت على الفور إىل مكان احلادث
وبدأت عمليات التحقيق والتح ّري.
وي��أت��ي االن �ف �ج��ار رغ ��م م��ا ش�ه��دت��ه األي ��ام
القليلة املاضية من إج��راءات أمنية مشدّدة
املهمة بالقاهرة واحملافظاتُ ،قبيل
يف املواقع ّ
إحتفاالت أعياد امليالد.

اللواء جعفري...
ك �ت ��ب ال � �ل� ��واء ج� �ع� �ف ��ري :أن � ��ه إن ك ��ان
األمريكيون يطرحون اليوم ادعاء اخلروج من
املنطقة فالسبب يف ذلك يعود اىل تورطهم
يف مستنقع سوريا وأفغانستان ،ولكن عليهم
أن يعلموا ب��أن حتركاتهم م��رص��ودة بدقة،
فإن كانوا بصدد القيام بأي مؤامرة جديدة
يف املنطقة سيتلقون صفعة قوية أخرى.
ي ��ذك ��ر أن ال ��رئ �ي ��س األم ��ري� �ك ��ي دون ��ال ��د
ترامب أعلن أخ�يراً قرار بالده سحب قواتها
العسكرية من سوريا.

نائب القائد...
وأضاف :إن كنا نستطيع اليوم استهداف
ال��س��ف ��ن احل ��رب� �ي ��ة ب� �ص ��واري ��خ ب��ال�ي�س�ت�ي��ة
ونستطيع ص�ن��ع رادارات ق� ��ادرة ع�ل��ى رص��د
األق �م ��ار ال�ص�ن��اع�ي��ة خ ��ارج ال �غ�لاف اجل��وي
مسية مبدى  3آالف
متكنا من صنع طائرات ّ
كيلومرت ،فالفضل يف ذلك كله يعود لنور
اإلسالم واإلعتماد على الشباب.
وأك��د العميد سالمي قائ ً
ال :إن انسحاب
العدو من املنطقة مظهر لربوز قوة مقاومة
العامل اإلسالمي.
ويف جانب آخر من حديثه قال نائب القائد
ال �ع��ام ل �ق��وات ح��رس ال �ث��ورة اإلس�لام �ي��ة :أن
الثورة اإلسالمية يف إيران متكنت من تغيري
خارطة العامل السياسية حبيث أن سقوط
نظام الطاغوت كان أكرب بكثري من زلزال
يف املوازنة اجليوسياسية العاملية.
وأضاف :أنه ومع انتصار الثورة اإلسالمية
إنتشر مفهوم ج��دي��د يف ال �ع��امل اإلس�لام��ي
أسس اإلس�لام نظاماً للحكم
وللمرة األوىل ّ
على أساس حقيقته السياسية.
وتابع ق��ائ�ل ً
ا :إن رسائل ال�ث��ورة اإلسالمية
ك��ان��ت واس �ع��ة وأث� ��رت يف ج ��زء ك�ب�ير من
ال �ع ��امل حب�ي��ث رمس ��ت آف ��اق��اً خ �ط�يرة ج ��داً
م��ن ال�ظ��واه��ر اجل��دي��دة أم��ام أط�م��اع القوى
اإلستكبارية.
وخالل كلمة له أيضاً يف امللتقى املذكور
الذي أقامته اجلامعة العليا للدفاع الوطين،
ق��ال العميد أمح��د وحيدي رئيس اجلامعة
العليا للدفاع ال��وط�ني ،ب� ّ
�أن امل��ؤام��رات ضد
اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة معقدة
ومتعددة لكنها فاشلة.
وص ّرح العميد وحيدي ّ
بأن انهيار الواليات
املتحدة بدأ منذ انتصار الثورة اإلسالمية يف
إيران وإحتالل وكر التجسس األمريكي يف
طهران.
وتابع قائ ً
ال :إن اولئك ب��دأوا مؤامرة ضد
إيران حتت عنوان «حقوق اإلنسان» وقاموا
بإصدار بيانات يف ه��ذا اجمل��ال و ّقعت عليها
أك �ث��ر ال � ��دول ان �ت �ه��اك �اً حل �ق��وق اإلن �س��ان
كالسعودية.
ولفت العميد وحيدي اىل توظيف األعداء
عنوان اإلره��اب ضد إي��ران وإطالقهم ال ُتهَم

ضدها وال��زع��م بأنها أك�بر داع��م لإلرهاب،
موضحاً ب � ّ
�أن الكيان الصهيوني نفسه هو
ال��ذي يقوم جهاراً باإلغتياالت ويعلن عنها
بصراحة ويدعم أكرب اجلماعات اإلرهابية.
ووص� ��ف رئ �ي��س اجل��ام �ع��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل��دف��اع
ال ��وط�ن�ي ،قضية م�ك��اف�ح��ة مت��وي��ل اإلره ��اب
وم � � �ع� � ��اه� � ��دات  FATFب� ��أن � �ه� ��ا م ��وط ��ن
ملواجهة إيران.
وأكد وحيدي ّ
أن الثورة اإلسالمية خرجت
ش��اخم��ة م�ن�ت�ص��رة يف م��واج�ه�ت�ه��ا مل��ؤام��رات
األعداء وهي اليوم أقوى من املاضي.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال مم��ث ��ل ق ��ائ ��د ال� �ث ��ورة
اإلسالمية يف اجمللس األعلى لألمن القومي
س�ع�ي��د جليلي ع�ل��ى ه��ام��ش ه ��ذا امللتقى:
إن اجلمهورية اإلسالمية اإلي��ران�ي��ة تتمتع
بأعلى مستوى من األمن واإلستقرار حبيث
تكون أمنوذجاً يقتدى به يف بقية الدول.
وأضاف سعيد جليلي للصحفيني :إن قوة
وأمن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ناجتة
من املثل العليا للثورة وتعاليم اإلسالم.
وص� ّرح جليلي :إن القوى العظمى كانت
جتلس خلف طاولة املفاوضات ،ليس فقط
بسبب أج�ه��زة ال�ط��رد امل��رك��زي ،ألن لديها
ع ��دة آالف م��ن ال� ��رؤوس ال �ن��ووي��ة ،مضيفاً:
إن�ه��م ي�ش�ع��رون بالقلق أينما ن�ش��أت ساحة
للمواجهة ،إلن إرادة الشعب اإلي��ران��ي هي
ال�تي تقف أم��ام مجيع ق��وى العامل وتنتصر
يف النهاية.
وأضاف جليلي وهو عضو جممع تشخيص
مصلحة النظام ،أن العدو أدرك يف الدفاع
املقدس أن احل��رب العسكرية مل تسفر عن
نتيجة ،موضحاً بأن رمز جناحات اجلمهورية
اإلسالمية يف براجمها الثورية واليت يعجز
العدو عن فهمها.
وق��ال :إن الكيان الصهيوني ك��ان ينتصر
يف احل� ��روب ال�ت�ي ك ��ان يشنها دائ �م �اً قبل
من ��و ال �ف �ك��ر ال � �ث� ��وري ،ول��ك ��ن ب �ع��د تشكيل
الفكر ال �ث��وري ،ب ��دأت اهل��زائ��م ت �ت��واىل على
هذا الكيان.
وش�دّد على أن العدو يريد زرع الرهاب من
اإلسالم وإيران يف العامل ،وإخافة الشعب من
الثورة اإلسالمية ،ولكن بعد  40عاماً ،حتولت
معتقدات الشعب إىل جتربة وأصبحت شجرة
الثورة أصلب عوداً ملواجهة املشاكل.

العالقات...
وأشارت رفعت مسعود إىل قضية األمن على
احل ��دود الباكستانية-اإليرانية مؤكدة
ضرورة القيام مبهام مشرتكة على احلدود
املشرتكة من أجل ضمان األمن.
ك�م��ا ن � ّوه��ت ال �س �ف�يرة الباكستانية يف
طهران اىل ضرورة حتديد صالحيات قنصلية
بالدها يف مدينة زاه��دان (مركز حمافظة
سيستان وبلوجستان -جنوب شرق).
بدوره ،قال حمافظ سيستان وبلوجستان،
أمحد علي موهبيت ،خالل اللقاء :إنه جيب
أن تسعى إي��ران وباكستان إىل استثمارات
مشرتكة من أجل دفع األهداف املشرتكة.
وأك��د موهبيت ،أن افتتاح أس��واق رمي��دان
وبيشني وكوهك احلدودية سيساعد على
زيادة التبادل التجاري بني البلدين وبالتالي
خ �ل��ق ف� ��رص ال �ع �م��ل ع �ل��ى ج��ان�بي احل� ��دود
املشرتكة.

وزير الخارجية السعودي...
أو االج�ت�م��اع��ي أو االق �ت �ص��ادي وغ�ي�ره من
اجمل��االت ،ووزارة اخلارجية مت ّر بنفس تلك
التغيات).
ّ
وت��واج��ه ال��ري��اض على املستوى اخلارجي
ع��دة أزم ��ات تس ّببت بتشويه مسعة اململكة
يف العامل ،وع ّرضتها لعقوبات من عدة دول؛
بسبب تهم تتع ّلق بانتهاك حقوق اإلنسان
داخلياً وخ��ارج�ي�اً ،أب��رزه��ا حربها يف اليمن
ال�تي أوق�ع��ت ق��راب��ة  10آالف قتيل ،إضافة
التعسفية ل�س�ع��ودي�ين بينهم
ل�لاع�ت�ق��االت
ّ
 3000آالف م��ن معتقلي ال� ��رأي ،وآخ��ره��ا
ال�ت��و ّرط بقتل خاشقجي يف قنصلية بالده
بإسطنبول.
جدير بالذكر أن العساف ك��ان من بني
ال��ذي��ن اح�ت�ج��زه��م ول ��ي ال�ع�ه��د ،حم�م��د بن
سلمان ،يف ف�ن��دق (ري�ت��ز ك��ارل �ت��ون) ،وسط
ال� ��ري� ��اض ،أوائ � ��ل ش �ه��ر ن��وف �م�بر م ��ن ال �ع��ام
امل��اض��ي؛ بتهمة تل ّقيه رش��ى وأم ��وا ً
ال مقابل
منح مناقصات يف قضية توسعة احلرم املكي،
ب��اإلض��اف��ة إىل ق�ض��اي��ا ف �س��اد م��ال��ي أخ ��رى،
لكن السلطات يف الوقت نفسه مل تعفه من
منصبه كوزير للدولة ساعة اعتقاله.
يف ال�س�ي��اق ،اعتقل ول��ي العهد السعودي
حممد بن سلمان عضو هيئة البيعة األمري
خالد بن طالل خوفا من تأثريه على باقي
أف� ��راد ه ��ذه البيعة رغ ��م أن�ه��ا جم �م��دة ،مما
سيجعل تو ّليه منصب امللك ناقصا شرعا
وفق الضوابط اليت خيضعه هلا منصب تولي
ال�ع��رش ،وتفيد أخبار بوضع األم�ير حممد
ب��ن س�ل�م��ان ع� ��دداً م��ن األع �ض ��اء اآلخ��ري��ن،
وخاصة املزعجني حتت اإلقامة اجلربية ،بل
واالعتقال وقطع اتصاالتهم بالعامل.
ويف سياق آخر كان ابن سلمان ،ولي العهد
السعودي ،قد اعتقل األمري خالد بن طالل
خ�لال شهر ك��ان��ون الثاني (يناير) املاضي
بعدما وصف اعتقال األمراء ورجال األعمال
يف فندق (ريتز كارلتون) بغري الشرعي وغري

القانوني ،ودع��ا ول��ي العهد اىل اإلف��راج عن
املعتقلني .وك��ان رد ولي العهد هو اعتقال
األم�ي�ر خ��ال��د ب��ن ط�ل�ال يف ال�س�ج��ن وليس
ف�ن��دق (ري�ت��ز ك��ارل�ت��ون) وإرس� ��ال ابنيه اىل
جبهة احلرب يف اليمن.
وب�ع��دم��ا ت��ده��ورت ح��ال��ة األم�ي�ر ط�ل�ال بن
ع�ب��د ال �ع��زي��ز ،وال���د ك��ل م��ن األم �ي�ر خالد
وال��ول�ي��د ،رج��ل األع �م��ال ال�س�ع��ودي الشهري،
أفرج ولي العهد عن األمري خالد خالل شهر
تشرين الثاني (نوفمرب) املاضي ،كما تدخل
لصاحله عمه األمري أمحد بن عبد العزيز.
وب�ع��د م ��رور أس �ب��وع على وف ��اة األم�ي�ر طالل
املعروف مبواقفه اإلصالحية ،أعاد ولي العهد
اعتقال األمري خالد خوفا من تأثرياته.
وت��ؤك��د م �ص��ادر مطلعة ع�ل��ى م��ا جي��ري
يف العائلة ال�س�ع��ودي��ة احل��اك�م��ة ،ان سبب
االعتقال يعود اىل استمرار األمري خالد بن
ط�لال التشبث مب��واق�ف��ه ،وات �ص��ال ع��دد من
األم ��راء ب��ه يشتكون ويطالبون منه اجلهر
مبواقفه ،كما رفض األم�ير خالد اغ��راءات
م��ن اب ��ن ع�م��ه ول ��ي ال�ع�ه��د ب�ت��ول��ي مناصب
ق �ي��ادي��ة يف ال �س �ع��ودي��ة ،وي �ع��رف ع��ن األم�ير
خالد زه��ده يف املناصب السياسية وابتعاده
عن األضواء عكس شقيقة الوليد بن طالل
احملب لألضواء.

الجيش اليمني...
عضو وف��د صنعاء للسويد سليم املغلس
ق ��ال م��ن ج�ه�ت��ه( ،ب��دأن��ا إع� ��ادة االن �ت �ش��ار يف
م�ي�ن��اء احل ��دي ��دة لنكسر خم� ��اوف ال�ط��رف
اآلخ � ��ر ب �ش ��أن أول خ �ط ��وة حب �ض ��ور رئ�ي��س
جلنة التنسيق األممية باتريك كامريت)،
مؤكداً أن (اجليش واللجان انسحبوا من
ميناء احلديدة).
امل�غ�ل��س أك ��د أن (ق� ��وات خ�ف��ر ال�س��واح��ل
اليمنية تسلمت إدارة ميناء احلديدة أمنياً
وبدأت مبباشرة عملها فيه).
وأضاف( :نأمل أن تلقى خطوتنا استجابة
لدى الطرف اآلخر ويقدم على إعادة االنتشار
من اجلهة الشرقية مبا فيه كيلو .)16
املغلس تابع( :إذا استجاب الطرف اآلخر
سنقوم باملرحلة الثانية من إعادة االنتشار).
وأوض ��ح أن��ه ( ّ
مت االت �ف��اق م��ع رئيس جلنة
التنسيق األم�ن�ي على ان ي�ق��وم ك��ل طرف
ب ��إع ��داد خ�ط��ة م�ك�ت��وب��ة ف�ي�م��ا خي��ص إع ��ادة
االن �ت �ش��ار وتسليمها ن�ه��اي��ه ال �ي��وم (أم ��س)
إىل مكتب املبعوث األمم ��ي) ،م�ش�يراً إىل أن
(اخلطة املكتوبة ستحدد فيها املواقع املراد
االنسحاب منها لكال الطرفني).
عضو وف��د صنعاء ق��ال( :طلب فريقنا يف
جلنة التنسيق اختاذ إجراءات عاجلة بسحب
ق� ��وات ال �ط ��رف اآلخ� ��ر م ��ن حم �ي��ط امل��دي�ن��ة
وجنوب املطار وإيقاف التعزيزات اليت وصلت
واملستمرين فيها حتى اآلن).
وأشار إىل أن رئيس جلنة التنسيق األممي
ال مهماً
أكد على أهمية أن تكون الثقة عام ً
بني الطرفني لتنفيذ كامل اإلتفاق بدون
إنتقائية من بنود اإلتفاق.
وأم� ��ل امل �غ �ل��س( :أن ت �ق��وم األم� ��م امل�ت�ح��دة
واجملتمع الدولي بالضغط على ابن سلمان
واب� ��ن زاي� ��د ل�ل�ت�ع��اط��ي اإلجي ��اب ��ي م ��ع ه��ذه
اخلطوة وم��ع تنفيذ اإلتفاق كما ضغطت
عليهما لقبول اإلتفاق يف السويد).
ع �ض��و وف� ��د ص �ن �ع��اء رأى أن� ��ه (ب �ع ��د ه��ذه
اخل �ط��وة أص�ب�ح��ت ال �ك��رة يف ملعب حتالف
العدوان واجملتمع الدولي).
األم��م املتحدة أعلنت من جهتها موافقة
األطراف اليمنية على فتح املمرات اإلنسانية
املغلقة بدءاً من طريق احلديدة-صنعاء على
مراحل نهاية الشهر اجلاري.
م��ي ��دان��ي��اً ،أك� ��د م��ص ��در ع �س �ك��ري ميين
مقتل وج��رح العشرات م��ن ق��وات التحالف
ال�س�ع��ودي وت��دم�ير  17آلية عسكرية خالل
ص ّد هجومهم املسنود بغارات جوية مكثفة
يف الناحية الشرقية جلبل النار احل��دودي
واملمتد بني مديرية حرض التابعة حملافظة
�ط��وال يف جيزان
حجة اليمنية ومنطقة ال� ِ
السعودية.
وأوضح املصدر أن اجليش واللجان الشعبية
دمروا 15آلية متنوعة وجرافتني عسكريتني
ّ
لقوات التحالف السعودي ال�تي مل تتمكن
م��ن إح ��راز أي تقدم ب��اجت��اه م��واق��ع اجليش
واللجان رغم اإلسناد اجلوي الذي ترافق مع
اهلجوم.
يف املقابل ش ّنت طائرات التحالف سلسلة
وم ْس َتبأ يف
غارات جوية على مديرييت حرض ُ
حمافظة َح َّجة غرب اليمن.
وط ��اول ��ت غ � ��ارات أخ� ��رى م��دي��ري�تي ب��ا ِق��م
وسحار احلدوديتني جنوبي غرب حمافظة
صعدة مشال اليمن.
اجل� �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ق �ص �ف ��وا ب �ص ��اروخ ��ي
(زل � ��زال )1جتمعات ق ��وات التحالف قبالة
عاكفة ،بالتوازي مع قصف مدفعي
معسكر ِ
إستهدف حصن احلماد يف جنران وصحراء
ال ُب ْقع احلدودية الواقعة بني جنران السعودية
وصعدة اليمنية.
كما ّ
شن اجليش واللجان عملية هجومية
أسفرت عن قتلى وجرحى يف صفوف قوات
التحالف وتدمري آلية عسكرية هلم يف منفذ
َع ْلب احلدودي بني عسري وصعدة.
الناطق الرمسي للقوات املسلحة اليمنية
أع�ل��ن ع��ن ارت �ك��اب ق ��وات التحالف املتعددة
158خ��رق �اً ل��وق��ف ال�ن��ار ه�ن��اك خ�لال ال �ـ24
ساعة املاضية.

التغييرات السعودية...
إخت � ��ذت م ��واق ��ف م��ت��ش ��ددة ب� �ش ��أن امل �ل��ف
ال �س��وري وأص ��ر وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�س�ع��ودي
عادل اجلبري على ان ال يكون الرئيس االسد
يف احل�ك��م س ��واء ك ��ان ب��ال�ط��رق العسكرية
أو ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ،وه ��ا ه �م��ا أه ��م حليفني
ل��ل ��ري ��اض؛ اإلم � � ��ارات وال �ب �ح��ري��ن ي �ع �ي��دان
عالقاتها الدبلوماسية مع دمشق اليوم ليجد
اجلبري نفسه خ��ارج منصب وزی��ر اخلارجية
جبرة قلم من ابن سلمان.
ومع سوء اإلداء السعودي يف امللفني اليمين
والسوري والفشل يف اخرتاق امللف العراقي،
فتح بن سلمان جبهة جديدة مع قطر وأعلن
ضدها حربا اقتصادية وسياسية واعالمية
مع تسريبات عن نوايا لغزو قطر عسكريا.
وق �ط��ر ال �ت�ي ت� ��رى ف�ي�ه��ا ال �س �ع��ودي��ة اخ�ت�ه��ا
الصغرى استطاعت ان تقاوم حرب السعودية
ومعها ثالث دول اخرى وان خترتق اللوبيات
األمريكية وحتصن نفسها وان تشعل حربا
إعالمية كربى ضد ابن سلمان خاصة بعد
جرمية اغتيال خاشقجي وتورط ابن سلمان
بشكل او بآخر فيها.
وب�ي�ن االخ �ف��اق��ات اخل��ارج �ي��ة ،والتقلبات
الداخلية ،اصبحت رؤيا  ،٢٠٣٠اليت روج هلا
اب��ن سلمان على انها مشروعه للمستقبل
ال ��ذي سيغري وج��ه ال�ش��رق االوس� ��ط ،سرابا
ال أكثر بعد ان انشغل اب��ن سلمان بإنقاذ
نفسه م��ن ج��رمي��ة خاشقجي وم ��ن ج��رائ��م
اليمن .وع��ادت السعودية اىل اختزال دورها
باالختباء وراء اآلخ��ري��ن كما كانت من
قبل بعد ان أرادها العهد السلماني وخاصة
ابن سلمان يف الواجهة ويف الصف األول.
وه�ن��ا ق��د يكمن السبب يف أن دوال أصغر
حجما وأق ��ل س�ك��ان��ا وأق ��ل ث ��روة ول �ي��س هلا
أم ��اك ��ن م �ق ��دس ��ة ،م �ث��ل االم� � � ��ارات وق �ط��ر
مت��ارس��ان أدوارا اك�بر من ال��دور السعودي.
ف�ه��ا ه��ي االم � ��ارات ت �ت��وىل ق �ي��ادة احل ��رب يف
اليمن وتطبيع العالقة م��ع س��وري��ا القوية
بينما ت�ترب��ع ق�ط��ر ع�ل��ى ع�لاق��ات م��ع ق��وى
اقليمية مهمة وم�ن��اف�س��ة للسعودية وه��ي
ت��رك�ي��ة وإي � ��ران إض��اف��ة اىل ع�لاق��ات�ه��ا مع
الواليات املتحدة اليت مل تتأثر أبدا باحلصار
ال� �س� �ع ��ودي ل��ل ��دوح ��ة وال ب��إت �ه��ام��ات �ه��ا هلا
باإلرهاب.
إذا م� ��ا ظ� �ل ��ت ال� �س� �ع ��ودي ��ة يف خت�ب�ط�ه��ا
وارجتالية قراراتها يف ظل حكم ابن سلمان
فإنها س �ت��زداد ت��راج�ع��ا على مستوى ال��دور
اإلقليمي واإلسالمي اكثر فأكثر وستجد
نفسها مضطرة ان جتلس يف املقعد اخللفي
وان تتقبل وجود دول أصغر منها يف املقاعد
األمامية بل خلف مقود القيادة.
* عن موقع العامل اإلخباري
تتمــــــات صفحــــــة
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األسد...
يف غضون ذل��ك ،ال ي��زال عشرات عناصر
التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة
داخل منبج ،حسب نشطاء ،ويواصل اجليش
األم��ري�ك��ي تسيري دوري��ات��ه يف املنطقة وفقا
خلريطة الطريق املتفق عليها مع أنقرة.
يف ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،أك� ��د «امل� ��رص� ��د» أن
امل �ف��اوض��ات ج��اري��ة يف املنطقة ب�ين ممثلني
ع��ن «ق� ��وات س��وري��ا ال��دمي �ق��راط �ي��ة» (ق�س��د)
ذات الغالبية ال�ك��ردي��ة ،وال �ق��وات احلكومية
السورية بشأن تسليم مزيد من املناطق إىل
اجليش السوري ،لكن دون حتقيق أي نتيجة
تذكر حتى اآلن .كما أكد عدد من النواب
السوريني استعداد اجليش السوري للسيطرة
على مناطق شرق الفرات كاملة خالل الفرتة
املقبلة.
وأوض��ح اخل�ب�راء ،أن دخ��ول ق��وات اجليش
دون ق�ت��ال ي��ؤك��د حكمة ال�ق�ي��ادة واحللفاء
يف احلفاظ على دم��اء السوريني ،وأن مجيع
األرض ستعود حت��ت سيطرة ال��دول��ة خالل
فرتة قريبة.
من ناحيته قال عمار األسد عضو الربملان
ال�س��وري ،إن اجليش سيبسط سيطرته على
منطقة شرق الفرات بشكل كامل تدرجييا.
وأض� � � � ��اف يف ت � �ص� ��رحي� ��ات خ� ��اص� ��ة إىل
«سبوتنيك» أن دخول قوات اجليش السوري
إىل منبج يعجل بالسيطرة ال�ك��ام�ل��ة على
كل األراض��ي املتبقية ،خاصة يف ظل وجود
مشاورات مع قوات «قسد» على تسليم املناطق
اخلاضعة لسيطرتها يف أقرب وقت ،بدال من
فتح الباب لتدخالت تركية.
وتابع أن منطقة شرق الفرات تضم« ،عني
ع��رب واملالكية وال��درب��اس�ي��ة  -ري��ف احلسكة
ح�ت��ى ال�ق��ام�ش�ل��ي» ،وه ��ي امل �ن��اط��ق احمل��اذي��ة
ل �ل �ح ��دود ال�ت�رك �ي ��ة م �ن �ه��ا م�ن�ط�ق��ة هجني
والشفعة ،وأن القوات السورية ستدخلها خالل
الفرتة املقبلة.
م ��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��ال ن��اص��ر ال �ك��رمي��ي عضو
جملس الشعب السوري ،إن اجليش السوري
حيقق ان�ت�ص��ارات شبه يومية ،ك��ان أخرها
دخ��ول ال�ق��وات إىل منبج دون ق�ت��ال ،وه��و ما
يؤكد على حكمة الرئيس السوري ،واحللفاء
وعلى رأسهم الرئيس الروسي فالدميري بوتني،
خاصة وأن ذلك ظهر جليا يف التأني وعدم
مهامجة بعض املناطق ،واالنتظار لدخوهلا
كما جرى يف منبج.
وأض � ��اف أن م��ا ت�ب�ق��ى م��ن امل �ن��اط��ق حتت
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سيطرة قوات «قسد» ،هي» إدلب ومشال حلب
ومناطق شرق الفرات والرقة» ،وأنها ستسلم
قريبا.
يف ذات اإلط� ��ار ق��ال مج��ال ال��زع�بي عضو
ال�برمل��ان ال�س��وري ،إن قسد وتركيا وغريهم
يعلمون أن اجليش السوري لن يرتك أي شرب
من األراض��ي حتت سيطرة أي كيان أو دولة
دون سوريا ،وأن األمريكان سحبوا جنودهم،
ونصحوا احللفاء بالرتاجع.
الناطقة باسم ق��وات سوريا الدميقراطية
«ق�س��د» ،جيهان أمح��د ،قالت إن قسد تؤيد
دخول اجليش إىل منبج بهدف احلفاظ على
سوريا ،ألن املكان الذي تدخله تركيا ال خترج
منه أب��دا ،مؤكدة أن قسد تعمل مع دمشق
على سد الطريق أمام تركيا.
يف السياق أعلن وزي��ر اخلارجية الروسي
سريغي الف ��روف أن موسكو وأن �ق��رة اتفقتا،
السبت ،على تنسيق العمليات الربيّة يف سوريا
بعد إع�لان واشنطن األسبوع املاضي قرارها
سحب قواتها.
وأج� � ��رى الف� � ��روف حم ��ادث ��ات م ��ع ن�ظ�يره
ال�ترك��ي ،مولود ش��اووش أوغ�ل��و ،يف موسكو،
ملناقشة الوضع الراهن يف سوريا.
وقال الفروف بعد احملادثات« :مت التوصل
إىل تفاهم بشأن الكيفية اليت سيواصل من
خالهلا املمثلون العسكريون لروسيا وتركيا
تنسيق خطواتهم على األرض يف ظل ظروف
ج ��دي ��دة ويف إط � ��ار رؤي � ��ة ت�ت�م�ث��ل ب��اج�ت�ث��اث
التهديدات اإلرهابية يف سوريا».
وكان شاووش أوغلو قال إن أنقرة وموسكو
هلما موقف موحد يهدف إىل تطهري سوريا
من «مجيع التنظيمات اإلرهابية» ،على حد
تعبريه .ونقلت وكالة األناضول الرمسية عنه
أن بالده ستواصل «التعاون الوثيق» مع روسيا
وإيران بشأن سوريا والقضايا اإلقليمية.
وأع�ل��ن اجليش ال �س��وري ،اجلمعة ،دخ��ول
قواته إىل منطقة منبج ال�تي تسعى تركيا
الن �ت��زاع �ه��ا م ��ن س �ي �ط��رة األك� � � ��راد ،إال أن
التحالف الدولي أكد أنه ال توجد أي تغيريات
يف التواجد العسكري يف تلك املنطقة.
*صحيفة لبنانية :قائمة سورية بأمساء
ممولي اإلرهاب تضم أردوغان واحلريري
م � ��ن ج � �ه� ��ة اخ � � � ��رى ذك � � � ��رت ص �ح �ي �ف��ة
«األخبار»اللبنانية ،أن س��وري��ا وضعت 615
شخصاً و 105كيانات على «قائمة حملية»
أصدرتها مؤخرا «هيئة مكافحة غسل األموال
ومت��وي��ل اإلره� ��اب» ،اس�ت�ن��اداً ل�ق��راري جملس
األمن  1267و.1373
ووف� ��ق ال �ق��ائ �م��ة امل ��ذك ��ورة ال�ت�ي أوردت �ه ��ا
الصحيفة السبت ،ف��إن األش �خ��اص ال ��واردة
أمساؤهم ينتمون إىل حنو  30جنسية عربية
وأجنبية ،يف حني توزعت مقار عمل الكيانات،
وال �ت�ي ه��ي ع �ب��ارة ع��ن مج�ع�ي��ات ومنظمات
ومؤسسات ووكاالت ،على أكثر من  12دولة
عربية وأجنبية.
والشرحية األك�بر من الشخصيات اليت
تتهمها دم �ش��ق «ب�ت�م��وي��ل اإلره � ��اب» حتمل
اجلنسية ال �س��وري��ة ،إذ تبلغ نسبتها %58.5
من إمجالي عدد األشخاص الذين مشلتهم
القائمة ،ثم جاء السعوديون يف املرتبة الثانية
بنحو  67شخصاً  ،%10.8فاللبنانيون يف املرتبة
الثالثة  42شخصاً وبنسبة  ،%6.8أما املرتبة
الرابعة فكانت من نصيب األشخاص الذين
حي�م�ل��ون اجل�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة 31 ،شخصاً
بنسبة .%5
ومش�ل��ت القائمة امل�ش��ار إليها شخصيات
س�ي��اس�ي��ة ،وع�س�ك��ري��ة ،ودي �ن �ي��ة ،واجتماعية،
ورج���ال أع �م��ال ،وأس��ات��ذة ج��ام�ع��ات ،وق�ض��اة،
وم��واط �ن�ين ع��ادي�ين .وم ��ن ب�ين الشخصيات
الكويتية اليت وردت أمساؤها يف القائمة وزير
العدل ش��ايف العجمي ،والسفري عبد العزيز
السبيعي ،وحن ��و  9ن� ��واب ،يف ح�ين أن عمل
معظم الشخصيات السعودية يتوزع على ثالث
مهن رئيسية هي :دعاة دينيون ،رجال أعمال،
وأساتذة جامعيون.
وال�لاف��ت ورود أمس ��اء ل��زع�م��اء سياسيني
لبنانيني كبار ،ورجال دين معروفني ،ونواب
عرفوا بتحريضهم على «إسقاط النظام» يف
سوريا ،مثل رئيس احلكومة اللبنانية املكلف،
سعد رفيق احل��ري��ري ،والزعيم ال��درزي وليد
ج �ن �ب�لاط ،وق��ائ��د ال��ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة مسري
جعجع ،وخالد الضاهر ،وعقاب صقر ،والشيخ
داعي اإلسالم الشهال ،وبالل دقماق وغريهم.
كذلك األم��ر بالنسبة إىل الشخصيات
الرتكية ،اليت تصدّرها الرئيس رجب طيب
أردوغ ��ان ،رئيس ال ��وزراء السابق أمح��د داوود
أوغ �ل��و ،ال��داع �ي��ة ال�ش�ي��خ ن ��ور ال��دي��ن يلديز،
والشيخ مراد باشا.
وم��ن الشخصيات العراقية ورد اس��م كل
من مسرور مسعود ال�برزان��ي والشيخ حارث
سليمان ال �ض��اري .وامل �ص��ري ،الشيخ يوسف
القرضاوي والشيخ حممد عبده إبراهيم علي.
وتطول القائمة لتشمل أمساء شخصيات من
آسيا وأفريقيا وأوروبا.
أم ��ا م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �س��وري��ة،
فمنها م��ا ه��و م �ع��روف حب�ك��م مهنته وب ��روز
امسه ضمن صفوف «املعارضة» خالل فرتة
احل� ��رب ،ك��ال�ف�ن��ان ع�ب��د احل�ك�ي��م قطيفان
ورج ��ل األع �م��ال املقيم منذ س�ن��وات يف دب��ي،
ول�ي��د ال��زع�بي ،وغ�يره�م��ا ،ومنها م��ا ه��و غري
مشهور لكن تتهمه احلكومة السورية بتمويل
اإلرهاب ودعمه.
يذكر أن قراري جملس األمن  1267و1373
يهدفان إىل اختاذ التدابري الالزمة لوقف ومنع
متويل اإلرهاب.

