
واشنطن متدد إعفاء العراق من عقوبات ايران 45 يومًا 
مناوشات عند جسر السنك واملتظاهرون يطوقون منزل محافظ بابل

بغداد- عبداحلسني غزال 
إعفاء  تمديد  املتحدة  الواليات  قّررت   
باستيراد  املتعّلقة  العقوبات  من  العراق 
يوما،   45 ملدة  إيران  من  والكهرباء  الغاز 
حسبما أفاد مسؤول عراقي لوكالة فرانس 

برس األربعاء.
على  صارمة  عقوبات  واشنطن  وفرضت 
 ،2018 العام  في  اإليراني  الطاقة  قطاع 
مع  املتعاملة  الدول  بمعاقبة  وهّددت 
منحت  لكّنها  املجال،  هذا  في  طهران 
املؤقتة  اإلعفاءات  من  سلسلة  العراق 
املتتالية، بدأت بـ45 يوما، ثم توّسعت إلى 
املناوشات  استمرت  فيما  يوما.  و120   90

جسر  قرب  االمن  وقوات  املتظاهرين  بني 
السنك ببغداد . كما اتهم قائد شرطة بابل 
بـ«االعتداء«  املتظاهرين،  الزغيبي،  علي 
خالل  األربعاء  يوم  كبير  ضابط  على 
مركز  الحلة  مدينة  في  وقعت  مواجهات 

املحافظة.
وقال الزغيبي في مقطع صوتي وزعه على 
توجهوا  »متظاهرين  إن  اإلعالم،  وسائل 
منديل  حسن  بالوكالة  املحافظ  دار  إلى 

بتحريض من مجموعة من املحتجني«.
الحاجز  تجاوزا  »املتظاهرين  أن  وأضاف 

واعتدوا  املحافظ،  دار  إلى  املؤدي  األمني 
وألقوه  عميد  برتبة  شرطة  ضابط  على 

أرضًا نتيجة التدافع«.
وتابع الزغيبي بالقول، إن »هذه األحداث 
سوات  قوات  عبر  التدخل  على  أجبرنا 
صدام  إلى  أدى  ما  وهو  الشغب  وفض 
مع املتظاهرين«، نافيًا سقوط أي ضحايا 
ان  املتظاهرون  ويقول  الصدام.  جراء 
الستخدام  ذريعة  االمر  اتخذت  الشرطة 

العنف .
بابل  في  األمن  »قوات  أن  إلى  وأشار 
على  السلمية  التظاهرات  حماية  تولت 
لكننا  املنصرمة،  الخمسة  األشهر  مدى 
اضطررنا للتدخل اليوم لحماية عناصرنا 

والدور السكنية«.
ودعا الزغيبي، املتظاهرين، إلى »االبتعاد 
عن الدور السكنية واملؤسسات الحكومية، 
األعراف  تخالف  التصرفات  هذه  ألن 
قوات  أن  إلى  منوهًا  األخالقية«،  والقيم 
هناك  األحداث  تطور  دون  حالت  األمن 
على اعتبار أن عائلة املحافظ كانت داخل 
الدار فضال عن وجود عدد كبير من أبناء 

عشيرته في املحيط.
منزل  إلى  توجهوا  قد  املتظاهرون  وكان 

من منصبه،  باستقالته  للمطالبة  املحافظ 
ويعتمد  بالقوة.  فرقتهم  األمن  قوات  لكن 
العراق على الجارة إيران لتأمني نحو ثلث 

حاجته من الكهرباء.
عدم  مفّضال  العراقي  املسؤول  وقال 
املرة  هذه  »التمديد  هويته  عن  الكشف 
ضمن  وسيطّبق  يوما   45 ملدة  سيكون 

شروط صارمة«.
حاليا  وواشنطن  بغداد  وتخوض 

محادثات حول ماهية هذه الشروط.
العراق  وغالبا ما تدعو الواليات املتحدة 
إلى االبتعاد عن إيران من خالل التعاون 
مع شركات أميركية الستيراد الغاز الالزم 
وتحسني  الكهرباء  محطات  لتشغيل 

القدرة على توصيل الطاقة للمنازل.
مجموعة  مع  تفاهم  مذّكرة  العراق  ووّقع 
بينما  املاضي،  العام  الكتريك«  »جنرال 

أخرى  شركات  مع  محادثات  يجري 
متخّصصة بالطاقة، إال أّنه لم يتم توقيع 

أي عقود حتى اآلن.
وعراقيون  أميركيون  مسؤولون  وأبلغ 
عدم  من  واشنطن  استياء  برس  فرانس 

تحقيق تقّدم سريع في هذا املجال.
وكان من املفترض ان تنتهي مدة اإلعفاء 

األخير املمنوح للعراق هذا االسبوع، لكن 
الواليات املتحدة فّضلت عدم وضع رئيس 
الوزراء املكّلف محمد توفيق  عالوي في 
مواجهة ضغوط إضافية، في وقت يحاول 
الوزير السابق تشكيل حكومة جديدة في 

خضم سلسة من االضطرابات.
برس  لفرانس  العراقي  املسؤول  وأوضح 
»لم ترد واشنطن التضييق على عالوي«. 
كما أعلنت اسبانيا االربعاء أنها مستعدة 
العراق،  الحلف االطلسي في  لتعزيز دور 
التحالف  ضمن  مفرزتها  من  جزء  عبر 
العراق  في  الجهاديني  ضد  الدولي 
وافقت  »اذا  وذلك  واشنطن،  تقوده  الذي 

السلطات العراقية على ذلك«.
وقالت وزيرة الدفاع االسبانية مارغاريتا 
الحلف  مقر  الى  وصولها  لدى  روبلس 
االطلسي ببروكسل للمشاركة في اجتماع 
»اسبانيا  الحلف  دول  في  نظرائها  مع 
قواتنا  بأن توضع  اولى  مرحلة  في  تقبل 
املتمركزة قرب بغداد، تحت قيادة الحلف 

االطلسي«.
ويتوقع ان يوافق وزراء دفاع دول الحلف 
العراق حيث  في  الحلف  دور  تعزيز  على 
لم يعد االميركيون مرحبا بهم بعد اغتيال 

في  سليماني  قاسم  االيراني  الجنرال 
مع  يتعامل  كيان  أي  ويتعرض  بغداد. 
املركزي  واملصرف  اإليراني  الطاقة  قطاع 
املدرجني على الالئحة السوداء األميركية، 
األميركي  اإلعفاء  وأّدى  ثانوية.  لعقوبات 
إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما 
 1400 حوالى  استيراد  بمواصلة  له  سمح 
متر  مليون  و28  الكهرباء  من  ميغاواط 
الغاز  من  مكعب(  قدم  مليون   988( مكعب 
من إيران. وتدفع بغداد ثمن الواردات عن 
طريق إيداع الدينار العراقي عبر املصرف 
العراقي للتجارة اململوك للدولة، ما يسمُح 
مبدئيًا إليران باستخدامه لشراء سلع غير 

خاضعة للعقوبات.
لكن  دفعات  عدة  بتسديد  بغداد  وقامت 
إيران لم تتمّكن من الوصول إلى األموال 
بسبب وجود خالفات حول مسائل تقنّية 

تتعلق بآلية االيداع والسحب.
قال  املاضي،  الثاني/يناير  كانون  وفي 
للتجارة  العراقي  املصرف  مجلس  رئيس 
يكون  لن  مصرفه  إّن  الهيمص  فيصل 
طرفًا في آلية دفع مستحقات إيران املالية 
من  اإلعفاء  واشنطن  تجدد  لم  حال  في 

العقوبات.
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القاهرة -مصطفى عمارة 
يتوجه خالل االيام القادمة وفد برملاني مصري 
مطالبهم  لدعم  البريطاني  العموم  املجلس  الى 

بادراج االخوان كجماعة ارهابية .
تصريحات  فى  مصري  برملاني  مصدر  وكشف 

خاصة ملراسل -الزمان- في القاهرة
 ان الوفد سيحمل معه ملفا كامال عن نشاطات 
االخوان االرهابية وبيان مدى خطرهم على االمن 

والسلم فى املنطقة والعالم .
الشرق  منتدى  فى  الباحث  استبعد  جانبه  من 
قرار  بريطانيا باصدار  قيام  االوسط احمد عطا 
د/  كشف  ذاته  السياق  فى   . االخوان  بحظر 
فى  خلدون  بن  مركز  مدير  ابراهيم  الدين  سعد 
به  الجماعة  اتصاالت  اسرار  للزمان  تصريحات 
مؤكدا ان كبار قادة الجماعة طلبوا منه التوسط 
حتى  املصرية   الدولة  مع  مصالحة  الجراء 
الدولة  اّن  اال  مصر  الى  الرجوع  من  يتمكنوا 

رفضت املصالحة تحت اي شروط .
زيارته  اثناء  منه  طلبوا  االخوان  ان  واضاف 
االدارة  مع  لالتصال  باب  لفتح  التوسط  لتركيا 
بعدم  االدارة  تلك  القناع  محاولة  فى  االمريكية 

ادراج االخوان كجماعة ارهابية، غير ان مصادر 
مصرية اخرى شككت بأهمية اتصاالت ابراهيم 
ترغب  القاهرة  ان  الى  ولفتت   ، االخوان  مع 
الستمرار  منعا  الخارج  من  االخوان  باسترجاع 
منتصر  اكد  جانبه  من   . املعادي  نشاطهم 
عمران الباحث فى شؤون االسالم السياسي ان 

العمل  واعتزال  نفسها  لحل  مستعدة  الجماعة 
شروط  اية  دون  مصر  الى  للعودة  السياسي 
مزيدا  القادمة  االيام  تشهد  ان  عمران  ،وتوقع 
من املحاوالت للصلح، ويبقى رأي عمران بحاجة 
التقليدية  القيادات  من  تدعمه  تصريحات  الى 

لالخوان في الخارج .

وفد مصري إلى لندن حول 
إدراج اإلخوان كجماعة إرهابية

بيروت-  اسطنبول - لندن -الزمان 
 تتوسع قوات الرئيس السوري بشار 
الدولي  الطريق  محيط  في  االسد 
حلب - دمشق في شمال غرب سوريا 
عليه  سيطرتها  غداة  أمنه  لضمان 
 ،2012 منذ  األولى  للمرة  بالكامل 
لحقوق  السوري  املرصد  بحسب 

اإلنسان ومقره بريطانيا  األربعاء.
فيما صّعد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان األربعاء النبرة ضّد روسيا 
بارتكاب  إياها  حليفة دمشق، متهما 
غرب  بشمال  إدلب  في  »مجازر« 
سوريا، فيما وصلت تعزيزات تركية 
إردوغان  وهدد  املنطقة.  إلى  جديدة 
بضرب قوات النظام السوري »في كل 
مكان« في حال تعرض جنوده ألذى، 
لكن روسيا ردت باتهام األتراك بعدم 
»تحييد اإلرهابيني« في محافظة إدلب 

آخر معاقل املعارضة في سوريا.
التقدم في وقت يتصاعد  ويأتي هذا 
التوتر بني دمشق وأنقرة مع تهديد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في  النظام  قوات  بـ«ضرب«  األربعاء 

»أي مكان« في سوريا.
في كانون األول/ديسمبر، بدأت قوات 
واسعًا  هجومًا  روسي  بدعم  النظام 
في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر 
)النصرة  الشام  تحرير  هيئة  عليها 
سابقًا( وفصائل أخرى معارضة أقل 

نفوذًا.
إدلب  ريف  على  الهجوم  وتركز 
الغربي  حلب  ريف  ثم  الجنوبي 
 »5 »إم  طريق  يمر  حيث  املجاور، 
حلب  مدينة  يصل  الذي  الدولي 

مدنًا  ويعبر  دمشق،  بالعاصمة 
وحمص  حماة  من  عدة  رئيسية 
مع  الجنوبية  الحدود  إلى  وصواًل 

األردن.
واملعارك،  القصف  من  أسابيع  وبعد 
كامل  على  النظام  قوات  سيطرت 
منذ  األولى  للمرة  الدولي  الطريق 
2012، العام التي بدأت فيه الفصائل 

املعارضة بالتوسع في سوريا.
عن  األربعاء  السوري  املرصد  وأفاد 
لقوات  الثالثاء  منذ  متواصل  »تقدم 
محيط  تأمينها  إطار  في  النظام 
الطريق الدولي« وإبعاد هيئة تحرير 
منعًا  عنه  األخرى  والفصائل  الشام 
على  سيطرتها  وبعد  الستهدافه. 

على  منتشرة  عدة  وقرى  بلدات 
الشرقية،  الجهة  وتحديدًا  جانبيه 
تمكنت قوات النظام منذ الثالثاء من 
واستعادت  منه  الغرب  إلى  التوسع 
خان  بلدة  أبرزها  عدة  وبلدات  قرى 
وكانت  ملدينة حلب.  املحاذية  العسل 
من  أجزاء  استعادت  النظام  قوات 
خالل  شنتها  هجمات  في  الطريق 
السنوات املاضية في جنوب ووسط 
قبل  دمشق،  العاصمة  وقرب  البالد 
محافظة  على  معاركها  تركز  أن 
التصعيد  وتسبب  وجوارها.  إدلب 
بمقتل  األول/ديسمبر  كانون  منذ 
املرصد  وفق  مدنيًا،   380 من  أكثر 
ألف   700 نحو  وبنزوح  السوري، 

شخص بحسب األمم املتحدة. وأفاد 
أربعة  مقتل  عن  األربعاء  املرصد 
في  روسية«  »غارات  في  مدنيني 
وكالة  وأعلنت  الغربي.   حلب  ريف 
األنباء السورية الرسمية )سانا( عن 
يعملون  ومصورين  صحافي  إصابة 
إعالمية  وسيلة  ولصالح  لصالحها 
تغطيتهم  خالل  أخرى  حكومية 
وعززت  حلب.  غرب  التطورات 
األيام  في  العسكرية  مواقعها  تركيا 
وصلت  حيث  املنطقة،  في  األخيرة 
بقوات خاصة  املحملة  اآلليات  مئات 
الجمعة  منذ  وعسكريني  ومدافع 
شرق  شمال  الواقعة  بنش  بلدة  إلى 
مدينة إدلب، كما أفاد مراسل لوكالة 

فرانس برس. وأعلن مسؤولون أتراك 
أن 14 عسكريًا تركيًا قتلوا وأصيب 
القوات  نفذته  قصف  في  آخرون   45
خالل  إدلب  محافظة  في  السورية 
أن  مؤكدين  املاضية،  التسعة  األيام 
القوات  من  العديد  بقتل  ردت  تركيا 
لصدها.  محاولة  في  السورية 
السوري،  النظام  قوات  وحققت 
املدعومة بغارات جوية روسية تقدمًا 
كانون  في  أطلقت  التي  عمليتها  في 
محافظة  الستعادة  األول/ديسمبر 
اتفاق سوتشي  من  الرغم  على  إدلب 
 2018 عام  املبرم  النار  إطالق  لوقف 

بني تركيا وروسيا.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

إردوغان يصعد ضد روسيا وقوات األسد تتوسع
في مكاسب الطريق الدولي لدمشق 

القاهرة - اجرى احلوار : مصطقى عمارة 
النزاع بني  الرياض إلنهاء  إتفاق  الرغم من عقد  على 
استوكهولم  إتفاق  وعقد  واالنتقالي  الشرعية  قوات 
النزاع  أجواء  أن  إال  والحوثيني  التحالف  قوات  بني 
التي  اليمن في ظل عدم جدية األطراف  استمرت في 
وقعت تلك االتفاقات على تنفيذها ، فيما قال  الرئيس 
خاص  حوار  في  محمد  ناصر  علي  االسبق  اليمني 
اتفاق  ضد  ليس  أنه  الدولية   الزمان(   ( معه  اجرته 
واملجلس  الشرعية  الحكومة  بني  وّقع  الذي  الرياض 
والسعودية،  االمارات  دولتي  بإشراف  االنتقالي 
االتفاق  هذا  توقيع  تابعنا   : محمد  ناصر  واضاف 
في  األمن  وتحقيق  انفراج  الى  يؤدي  أن  نأمل  وكنا 
عدن املنكوبة والوطن الجريح. وكما  هو معروف أن 
اليمني،  االشتراكي  الحزب  قيادة  من  عليه  املوقعني 
الخنبشي عضو مكتب سياسي والخبجي عضو لجنة 
مركزية، وذلك بعد انتقالهم من موقع الى آخر، وهذا 
قرارهم وخيارهم. ولكن كل ما يهمنا أن يقوم هذين 
الرفيقني ومن يمثلونهما باملساهمة في حل األزمة. غير 
أن االتفاق يذكرني  بما قاله لي صديق فلسطيني بأنه 
االسد  حافظ  الرئيس  عنه  قال  الذي  أوسلو  كاتفاق 
ينفد  لم  انه  بدليل  اتفاق  الى  بحاجة  فيه  بند  كل  أن 
الى اليوم بعد 27 عامًا وجاءت صفقة القرن لتعصف 
تنفيذه  يبدأ  لم  الرياض  اتفاق  أن  كما  منه.  تبقى  بما 
األمر  نفس  قول  ويمكن  2019م،  نوفمبر   5 منذ  بعد 
اتفاق ستوكهولم بني الشرعية وانصار اهلل منذ  عن 

ديسمبر 2018م.
بني  النفوذ  مناطق  تقاسم  االتفاق  هذا  يعكس  هل   -

األمارات والسعودية ؟

نحن نتمنى على األخوة في السعودية واالمارات أن يوقفوا 
الحرب، بل نتطلع الى اليوم الذي تتوقف فيه الحرب تحت 
إشرافهم وبرعايتهم كما رعوا اتفاق الرياض ألن املشكلة 
في اليمن لن تحل باتفاق الرياض وال اتفاق ستوكهولم، 
ونحن ال نقلل من الجهود  اإلقليمية والدولية واملحلية التي 
بذلت في إعداد هذه االتفاقيات، ولكن املشكلة لن تحل إال 
بقرار شجاع ينهي الحرب التي ستدخل عامها السادس 
بعد شهر وقد أكلت األخضر واليابس وتسببت في انهيار 
الدولة ومؤسساتها وتشريد املاليني واليمن تعيش حاليًا 
إحدى أكبر الكوارث اإلنسانية  وهناك أكثر من 20 مليون 
تحت خط الفقر وأصبح فيها اليوم أكثر من رئيس وأكثر 
رئيس  الى  بحاجة  فاليمن  جيش  من  وأكثر  حكومة  من 

واحد وحكومة واحدة وجيش واحد.
 

-على الرغم من أن البعض يرى أن اتفاق الرياض قد 
أنهى أزمة إال أنه يعكس وجود أزمة وتوترات خفية 

بني األمارات والسعودية. فما حقيقة ذلك ؟
عمومًا  الدول  بني  العالقات  في  الخوض  أحبذ  ال  أنا 
بالعالقة  أو  الخاصة  بالشؤون  التدخل  أريد  وبالتالي ال 
بني االمارات والسعودية، فهذا شأنهم، وكل ما يهمنا أن 
اليمن  في  لألزمة  حل  إيجاد  على  الدولتان  هاتان  تتفق 
التي  الحرب  وإيقاف  ألنهائها   أي جهد  ونحن سنبارك 
يستفيد  وال  األطراف  لكافة  استنزاف  الى حرب  تحولت 

منها إال تجار املوت والحروب.

-وهل تعكس تلك األزمة تضاؤل نفوذ الرئيس اليمني 
مرحب  غير  شخصية  اصبح  وأنه  منصور  ربه  عبد 

بها ؟

تأثيره  فقد  منصور  ربه  عبد  الرئيس  أن  األسف  مع 
وسيطرته وسلطته في اليمن منذ مغادرته صنعاء وعدن 
وغيره  هو  اليوم  وحتى  2015م  منذ  الوطن  خارج  وبقي 
أكثر  طالبت  وقد  واملعارضة،  السلطة  في  القيادات  من 
وطنه  الى  يعود   بأن  للبالد  رئيسًا  باعتباره  مرة  من 
املقام  لهم  طاب  أنه  يبدو  ولكن  وللجميع  له  يتسع  الذي 
في فنادق الرياض وأبوظبي والقاهرة وقطر واسطنبول 
ُمان والذي يدفع الثمن هو الشعب. وكنت قد توجهت  وع
الى الرئيس عبد ربه منصور هادي برسائل بعد تسلمه 
رئيس  مهام  باستالم  هنأته  2012م  مارس  في  السلطة 
والنصح  الحرص  باب  من  عليه  وأشرت  الجمهورية 
الضروري  من  أرى  كنت  التي  االجراءات  من  بمجموعة 
واملصلحة أن يتخذها الرئيس الذي آلت  إليه أمور البالد 
من  بمجموعة  تمثلت  التي  األزمة  ملعالجة  والعباد حينها 
القضايا على رأسها القضية الجنوبية التي كانت بحاجة 
قضية  وكذلك  الجنوبيون،  يرتضيه  سياسي  حل  الى 
صعدة وتجاوز آثار الحروب الستة التي عانوا منها في 
على   له  أكدنا  كما  صالح.  اهلل  عبد  علي  الرئيس  فترة 
ضرورة تسوية أوضاع الجنوبيني الذين تأثروا بعد حرب 
1994م، وكذلك محاربة اإلرهاب وإعادة األمن واالستقرار 
لليمن ثم الدعوة الى حوار وطني جامع يلتقي فيه جميع 
الوطنية وعلى  اليمنيني بجميع أطيافهم ملناقشة القضايا 
الجنوبية وقضية صعدة وقضية شباب  القضية  رأسها 
جديد  دستور  ووضع  األزمة  إنهاء  طريق  على   التغيير 
للبالد وإجراء االنتخابات الرئاسية والبرملانية للشروع في 
بناء دولة مدنية حديثة. ولألسف فإنه لم يستمع لنصائحنا 

ونصائح اآلخرين.
- وهل ترى سوء إدارة الرئيس اليمني الحالي لألزمة 

احد اسباب تمكن الحوثيني في السيطرة على مساحة 
كبيرة من اليمن وعلى رأسها صنعاء؟

الرئيس  ودعم  بتواطؤ  2014م  صنعاء  دخلوا  الحوثيون 
ربه  عبد  الرئيس  وصمت  صالح  اهلل  عبد  علي  السابق 
إنها  قال  الحوثيني  بيد  عمران  سقوط  عند  ألنه  منصور 
هذا  عن  الحديث  بصدد  لسنا  ونحن  الوطن.  الى  عادت 
دخول  حظي  التاريخ.  ذمة  في  أصبح  ألنه  املاضي 
الحوثيني الى صنعاء بمباركة البعض عندما رفعوا شعار 
إسقاط حكومة الفساد وإسقاط الجرعة وكان هذا مطلبا 
التاريخ  ذلك  الشارع، ومنذ  تجاوب  لقي  آنذاك  جماهيريا 
 2014 نهاية  في  نبهتهم  قد  وكنت  يحكمون صنعاء.  وهم 
الجنوب  يدخلوا  أاّل  ونصحتهم  منهم  بوفد  التقيت  عندما 
عبد  شرعية  من  يقربوا  وال  املندب  باب  من  يقربوا  وال 
هذه خطوط حمراء  الجيران..  يستفزوا  وال  منصور  ربه 
يسمح  لن  ودولية  اقليمية  مصالح  وحولها  فيها  تتقاطع 
ألحد  باللعب فيها، لكن لألسف عملوا بعكس ذلك بدعم 
وتشجيع من الرئيس السابق علي عبد اهلل صالح وأطراف 
ُعلنت  أخرى، وقد أدى ذلك الى الحرب وتحت هذا املبرر أ

عاصفة الحزم التي مازالت مستمرة منذ 2015.

علي  السابق  اليمني  الرئيس  نفوذ  أن  ترى  -وهل 
عبداهلل صالح متمثال في ابنه والقوات التابعة له ال 

يزال مؤثرا في اليمن ؟
ال يمكن أن ننكر أن ألنصار الرئيس السابق علي عبد اهلل 
صالح وحزب املؤتمر تأثيرًا على الساحة اليمنية فقد كانت 
التحالفات والخالفات وتسويتها،  القدرة على نسج  لديه 
وهو الذي حارب الحوثيني ست حروب ثم تحالف معهم 
حتى دخلوا صنعاء وعدن ثم   تحارب معهم في 2017م. 

واليوم نتابع التحالفات الجديدة مع التحالف الذين كانوا 
بروز  وكذلك  2017م  وحتى  2015م  بداية  منذ  يقاتلونهم 
بعض القيادات العسكرية املحسوبة على الرئيس السابق 
في الساحل الغربي وبدعم من التحالف. كنت أتمنى لو 
 30 من  ألكثر  استمر  الذي  السابق  بالحكم  اكتفوا  إنهم 
لسنا  ونحن  صالح  اهلل  عبد  علي  الرئيس  بقيادة  عامًا 
ضدهم بأن يكونوا شركاء في الحكم وليس حكامًا من 
جديد. كانت قوتهم في املاضي والحاضر في الزعيم علي 
عبد اهلل صالح رحمه  اهلل، أما املستقبل فمن الصعب 
أنصار  أو  املؤتمر  استئصال  مع  لست  وأنا  به.  التكهن 
اهلل أو االصالح أو أي مكون سياسي كذلك لست مع 
حكمهم منفردين وانما بمشاركتهم في الحكم . والَحكم 

هو صندوق االنتخابات وليس املظاهرات والدبابات !!

األممي  املبعوث  يلعبه  الذي  للدور  تقييمكم  هو  --ما 
في اليمن في ظل االتهامات التي توجه له بالفشل في 

إدارة األزمة وانحيازه للحوثيني؟
التقيت معه أكثر من مرة هو وغيره من املبعوثني األمميني 
كجمال بن عمر واسماعيل ولد الشيخ ولقد قاموا جميعًا 
اليمن  في  الحرب  وايقاف  األزمة  لحل  أممية  بجهود 
الحروب  تجار  رفض  بسبب  صعوبات  واجهوا  ولكنهم 

الذين سيتضررون من وقف الحرب وتحقيق
اسماعيل  للسيد  وقبله  مارتن  للسيد  وقلت  السالم.   
الكبار  بيد  وانما  هؤالء  بيد  ليس  القرار  بأن  الشيخ  ولد 
تنجح  أن  ملهمتهم  ارادوا  اذا  معهم  يتعاملوا  أن  وعليهم 
االبرياء  دماء  وحقن  الدمار  ووقف  الطريق  الختصار 
من  بالطائرات  والتنقالت  والزيارات  املؤتمرات  من  بداًل 
بلد إلى آخر  كما يتنقل غيرهم من املبعوثني في بعض 

الساحات  املتحاربني في هذه  بيد  ليس  فالقرار  البلدان، 
وانما بيد القوى االقليمية والدولية التي مولت وتمول هذه 
الحروب وصرفت عليها مئات املليارات، باعتراف بعض 
املسؤولني في املنطقة، كان من املمكن أن تعمر بها اليمن 

واملنطقة كلها.

والدور  عامة  بصفة  العربي  للدور  تقييمكم  هو  ما   -
املصري بصفة خاصة؟ وهل يمكن ان يكون ملصر دورا 

مؤثرا في املرحلة القادمة؟
مع األسف أن الدور العربي ودور الجامعة العربية تراجع 
اليمن  في  األزمات  لحل  املطلوب  املستوى  دون  وكان 
املاضي  في  األمر  عليه  كان  بما  قياسا  العربية  واملنطقة 
والكويت  والسودان  والصومال  اليمن  حروب  في  كما 

والعراق وحسم الحرب اليمنية في
 الستينيات في قمة الخرطوم بني الزعيمني الرئيس جمال 
عبد الناصر وامللك فيصل. ولهذا فإننا نطالب بدور أكبر 
للجامعة العربية بيت العرب، حتى تتمكن من أداء دورها 
وواجباتها التي قامت من أجلها. أما عن سؤالكم حول 
دور مصر فنحن نقدر دور مصر في املاضي والحاضر 
املقدمة  وفي  العربية  األمة  أجل  من  كثيرًا   فقد ضحت 
وال  العربية..  الدول  من  وغيرها  واليمن  فلسطني  قضية 
شك أنه لها دور وهو مطلوب فعندما تنهض مصر تنهض 

االمة العربية من املحيط الى الخليج.
على  السعودي  املصري  الخالف  انعكاسات  هي  ما   -
األزمة بعد رفض مصر إرسال قوات برية إلى اليمن ؟

أعتقد أنه ال يوجد خالف كما سميتموه ألنه كما أعلم فإن 
العالقات املصرية السعودية عالقات طيبة. أما موضوع 
ارسال قوات برية الى اليمن فمصر استفادت دون شك 

 1967 الى   1962 اليمن  السابقة في حروب  تجاربها  من 
وهي أكثر من ضحى برجالها وأموالها  من أجل اليمن 
من  الجنوب  وتحرير  الجمهوري  النظام  على  والحفاظ 

االحتالل البريطاني.

االمريكي  الخالف  تصاعد  انعكاسات  هي  ما   -0
احتماالت  ظل  في  اليمنية  األزمة  على  اإليراني 
استخدام إيران للحوثيني لتنفيذ أجندتها في املنطقة ؟
لتدخالت  ساحة  أصبحت  اليمن  بأن  نعترف  أن  يجب 
في  تدخل  أي  ضد  ونحن  والدولية  االقليمية  الدول  كل 
اليمن سواء من قبل إيران أو أميركا أو الدول االقليمية 
ومع عالقات طيبة مع كافة الدول بما يخدم اليمن وأمنها 

واستقرارها وسيادتها الوطنية ودون
 وصاية من قبل أي طرف من األطراف ألننا عانينا ألكثر 
واألمنية  السياسية  بالشؤون  التدخل  من  عامًا   60 من 
تتوقف  أن  يجب  الذي  الوقت  آن  وقد  لليمن  والعسكرية 
فيه هذه التدخالت ملصلحة اليمن ودول املنطقة واالهتمام 
بالتنمية وتجفيف منابع االرهاب ألن استقرار اليمن هو 

استقرار  للمنطقة كلها.

- في النهاية ماهي اقتراحاتكم لحل األزمة؟
لحل  مبادرة  من  بأكثر   2015 الحرب  بداية  منذ  تقدمنا 
وكان  دائم،  بشكل  تطويرها  على  وعملنا  اليمنية  األزمة 

آخرها العام املاضي وقد ارتكزت على النقاط التالية:
أواًل: وقف الحرب.

بني  جاد  حوار  عبر  الصراع  إنهاء  على  العمل  ثانيًا: 
دولية  ومباركة  إقليمية  وبرعاية  اليمنية  األطراف  مختلف 

انطالقًا من األسس واملبادئ التالية:

االتفاق على أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل املشاكل 
املتراكمة في اليمن وأن الشراكة في إدارة الدولة واملجتمع 
وإعادة  الدولة  بناء  الستعادة  وضمان  للتعايش  أساس 

اإلعمار والشروع في التنمية.
الخيارات  أفضل  هي  االتحادية  الدولة  أن  على  االتفاق 
)شمال  إقليمني  اتحادية من  دولة  انطالقًا من  للمشاركة 

وجنوب( ودراسة بقية الخيارات األخرى.
االتفاق على األولوية املطلقة إلعادة بناء الدولة ومؤسساتها 
وتسليم كافة األسلحة إلى وزارة دفاع واحدة متفق على 
املسلحة  واملجموعات  امليليشيات  كافة  وإنهاء  هيكليتها 

عبر توحيد املؤسسات العسكرية واألمنية.

االتفاق على أن اليمن جزء فاعل في اإلقليم يحافظ على 
أمن وسالمة جيرانه ويحفظ حدودهم ويصون املصالح 

املشتركة.
على  نتمنى  للحرب  السادس  العام  مشارف  على  ونحن 
تقييمًا  ُجروا  ي أن  األخرى  القوى  وكافة  التحالف  دول 
لتجربة الحرب التي كان البعض يراهن على إنهائها في 
مدة أقصاها 45 يومًا، وثبت عكس ذلك، وأن يستفيدوا 

من تجارب الحروب في اليمن بني امللكيني
 والجمهوريني 1962م – 1967م وحروب لبنان والسودان 
هذه  كل  أن  حيث  وغيرها  وإيران  والعراق  والصومال 

الحروب حسمت عبر الحوار.

الرئيس اليمني األسبق علي ناصر محمد لـ ) الزمان(:
إتفاقا الرياض وستوكهولم لن ينهيا أزمة اليمن وال يوقف احلرب سوى القرار الشجاع
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التطورات  آخر  تشمل   - باريس-)أ ف ب( 
املرتبطة بتفّشي فيروس كورونا املستجّد 
الذي أطلق عليه رسميًا اسم »كوفيد 19« 
على صعيد العالم ارتفاع حصيلة الوفيات 
في  انخفاض  مقابل   ،1100 من  أكثر  إلى 

عدد االصابات الجديدة.
في ما يلي عرض ألبرز األحداث املرتبطة 
بهذا امللف خالل الساعات الـ24 األخيرة:

توفي 97 شخصًا إضافيًا األربعاء بسبب 
الصني  في  الوفيات  ليصل عدد  الفيروس 
في  وتسجل  حالًة.   1113 الى  القارية 
بسبب  الوفاة  حاالت  من   %99,9 الصني 
الصحية  السلطات  وأشارت  الفيروس. 
 2015 إلى  اليومية  في نشرتها  الصينية 
عن  انخفاض  في  جديدة،  إصابة  حالة 
حالة   2478 خالله  سجلت  الذي  الثالثاء 
3062 حالة  إصابة واالثنني حني سجلت 
البارز  الصيني  الخبير  وبحسب  إصابة. 
الفيروس  انتشار  جونغ نانشان، سيصل 
شباط/ أواخر  أو  »منتصف  ذروته  إلى 
إياه  تفاؤل حذر تشاطره  فبراير«. وهو 
مدير  وأكد  العاملية.  الصحة  منظمة 
تيدروس  العاملية  الصحة  املنظمة  عام 
فرصة  »هناك  أن  غيبريسوس  أدهانوم 
حقيقية لوقف انتشار الوباء إذا استثمرنا 
من  العاملية  الصحة  منظمة  أطلقت  اآلن«. 
فيروس  على  رسمية  تسمية  جهتها 
كورونا املستجد هي »كوفيد 19«. وأكدت 
»سهولة  إلى  يعود  لالسم  اختيارها  ان 
أو  لبلد  »وصمة«  أي  من  وخلوه  لفظه« 
منظمة  عام  مدير  قال  كما  معني،  شعب 
»كو«  أن حرفي  العاملية. وأوضح  الصحة 
»في«  وحرفي  »كورونا«،  لكلمة  اختصار 
أول  هو  و«د«  »فيروس«  كلمة  إلى  إشارة 
حرف من كلمة »مرض« باللغة اإلنكليزية. 
ظهر  الذي  العام  إلى  ينسب   19 والرقم 

فيها املرض وهو 2019.

آخر تطورات 
فيروس كورونا 

في العالم

أثار هروب مواطن كويتي متهم باغتصاب  الرباط- الزمان :  
قاصر استياء في املغرب، مستفيدا من قرار قضائي باالفراج 
املشروط عنه رغم منعه من السفر، بحسب ما أفادت الجمعية 
املغربية لحقوق اإلنسان مطالبة بإعادته ليحاكم في اململكة. 
وقالت الجمعية في بيان االربعاء إنها فوجئت بإعالن القاضي 
الذي يتولى امللف في محكمة بمراكش الثالثاء أن املتهم )24 
عاما( غادر التراب الوطني »بعد ساعات من تمتيعه بالسراح 
املوقت )...( رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة 

الكويت للقضاء املغربي«.
مراكش  في  األول/ديسمبر  كانون  منتصف  املتهم  واعتقل   

واستغاللها  واغتصابها  بقاصر  بالتغرير  ولوحق  )جنوب( 
جنسيا وتصويرها. لكن املحكمة قررت االفراج املشروط عنه 
العامة  النيابة  استئناف  رغم  الثاني/يناير،  كانون   28 في 
القرار وإغالق الحدود في وجهه بعد يومني من ذلك، بحسب 
السياسي  الغطاء  »توفير  الحقوقية  الهيئة  الجمعية. ودانت 
واملالي لتهريب املتهم خارح التراب الوطني من طرف سفارة 
دولة الكويت«، معتبرة »تدخلها بمثابة تشجيع على االفالت 
من العقاب في جرائم االستغالل الجنسي لألطفال واالتجار 

في البشر املنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 استياء مغربي من هروب كويتي متهم باغتصاب قاصر


