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عاصفة 

ضد الحوثيين

»مصر لن تسمح ألي طائفة ببث سمومها لتحقيق أهدافها اخلبيثة وتشويه صورة الدين«

السيسي يجدّد دعمه ألمن اخلليج ويدعو احلوثيني إلى التراجع

املستويات، السيما العالقات 
االس���تراتيجية والتعاون 
العس���كري واألمني، حيث 
أشار أوباما إلى اعتزام اإلدارة 
األميركية مطالبة الكونغرس 
املس���اعدات  باس���تمرار 
العسكرية األميركية املقدمة 
ملصر سنويا واملقدرة بحوالي 

1.3 مليار دوالر.
وأش���ار الرئيس أوباما، 
إلى اعتزام  خالل االتصال، 
اإلدارة األميركي���ة توري���د 
صفقات األس���لحة املتفق 
عليها مع اجلانب املصري 
والتي كان قد مت تعليقها منذ 
أكتوبر 2013، وتتضمن 12 
طائرة »إف 16« و20 صاروخ 
الغيار  »هاربون« وقط���ع 
الالزمة للدبابات  واملعدات 

من طراز ح1-1.
الرئيس األميركي  وقال 
الواليات  إن  أوبام���ا  باراك 
املتحدة س���تقدم مساعدات 
أمنية ملصر اعتبارا من العام 
املال���ي 2018 تخصص ل� 4 
فئات وهي مكافحة اإلرهاب، 
وأمن احلدود، وأمن سيناء، 
واألمن البح���ري، وصيانة 
األنظمة العسكرية املوجودة 

بالترسانة املصرية.
وأوضح الرئيس أوباما أن 
تلك املساعدات وغيرها من 
اخلطوات ستساعد في رفع 
مستوى املساعدات العسكرية 
األميركية لتكون في وضع 
التحديات  أفضل ملعاجل���ة 
التي تواجه مصالح مصر 
والواليات املتحدة في املنطقة 
التي تواجه عدم اس���تقرار 
الش���راكة  ومتاش���يا م���ع 
االستراتيجية طويلة األمد 

بني البلدين.
إلى  كما تطرق االتصال 
التطورات األخيرة في املنطقة 

من بينها ليبيا واليمن.
ومن جانبه، أكد الرئيس 
اس���تمرار  ان  السيس���ي 
العس���كرية  املس���اعدات 
األميركية ملصر، فضال عن 
استئناف صفقات األسلحة 
املتعاقد عليها بالفعل، إمنا 
ف���ي صالح حتقيق  تصب 
األه���داف االس���تراتيجية 
املشتركة للبلدين، السيما 
فيما يتعلق بجهود مكافحة 
التطرف واإلرهاب، وحفظ 

األمن خاصة في سيناء.
كما بحث الرئيسان كذلك 
التط���ورات على  عددا من 
الساحة املصرية، ومن بينها 
الصعيد احلقوقي، حيث أكد 
الرئيس السيسي ان مصر 
ال تألو جهدا إلقرار احلقوق 
واحلريات على كل األصعدة، 
وهو األمر الذي حتقق عمليا 
عبر العديد من التطورات في 

هذا الصدد.
وعلى الصعيد اإلقليمي، 
الرئيس���ان  اس���تعرض 
املس���تجدات املتعلقة بعدد 
القضايا اإلقليمية ذات  من 
االهتم���ام املش���ترك، وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية، 
وتطورات األوضاع في كل 

من اليمن وليبيا.
واتف���ق الرئيس���ان في 
نهاية االتصال على مواصلة 
التش���اور خ���الل املرحلة 
املقبلة، والعمل على تنسيق 
وتعزيز املواقف التي تخدم 
العالقات االستراتيجية بني 

البلدين.

النيل من  التي تس���تهدف 
متاسك الوطن واستقراره.

الدول���ة  ان  وأض���اف 
حريصة على تنفيذ مخطط 
التنمية الشاملة على أرض 
مصر ملجابهة الفقر وحتقيق 
الرخاء للشعب، وأن مصر 
متتلك من اإلمكانات البشرية 
واملادية، ما يؤهلها أن تأخذ 
مكانتها احلقيقية في مصاف 
دول العال���م، مطالبا ببذل 
املزيد من اجله���د والعرق 
من أجل مس���تقبل األجيال 
القادمة وحتقيق شعلة األمل 

للمصريني.
وأشار الرئيس املصري 
إلى جناح املؤمتر االقتصادي 
ومساهمته في رسم املستقبل 
الذي نرتضيه كشعب يفخر 
بحضارة عريق���ة ويطمح 
لغد أفضل، كما أشاد بدور 
املرأة املصرية وقدرتها على 
العطاء، وحتمل املسؤولية 
في فترات عصيبة من عمر 

الوطن.
وأكد ان الدولة املصرية 
حريصة عل���ى تنفيذ آخر 
استحقاقات خريطة الطريق 
من خالل إجراء االنتخابات 
البرملاني���ة في أقرب وقت، 
مطالبا كل أطياف املجتمع 
بالترابط والتالحم والعمل 
من أجل بناء مستقبل األجيال 

القادمة.
الرئيس  إلى ذلك، تلقى 
املصري مس���اء امس األول 
الرئيس  اتصاال هاتفيا من 
األميركي باراك أوباما، الذي 
أكد على اهتم���ام الواليات 
املتح���دة بتعزيز العالقات 
الثنائية مع مصر على كل 

عواصم � وكاالت: طالب 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، األطراف املتحاربة 
باليمن بالتحلي باملسؤولية 
والشجاعة في اتخاذ القرار 
الس���ليم من أج���ل بالدهم 

وشعبهم.
وجدد وقوف مصر مع 
أمن اخلليج، داعيا احلوثيني 
الى التراجع وترك املناطق 

التي يسيطرون عليها.
وق���ال إن أم���ن اليم���ن 
أمانة في  وسالمة ش���عبه 
أعناقه���م جميعا، مؤكدا ان 
األمن القومي للخليج العربي 
ال يتجزأ عن األمن القومي 

املصري.
وأضاف، خالل مشاركته 
في الندوة التثقيفية السادسة 
عشرة التي نظمتها القوات 
املس���لحة ام���س االول في 
إطار احتفاالت مصر بيوم 
الشهيد واحملارب، ان مصر 
لن تس���مح ألي طائفة ذات 
فكر خاطئ أو جماعة متطرفة 
ببث سمومها لتحقيق أهدافها 
اخلبيثة وتش���ويه صورة 
الدين، مشيرا إلى أن مصر 
دولة آمنة ومستقرة حتترم 

تعهداتها والتزاماتها.
وأشار إلى أن مصر تشهد 
انطالقة حقيقية في جميع 
املجاالت سياسيا واقتصاديا، 
والتي تؤمنها إرادة حقيقية 
ألبنائها املخلصني من القوات 
الذين  املسلحة والش���رطة 
لديهم القدرة والتصميم على 
حماية الدولة أرضا وتراثا 
وقيما ودينا صحيحا معتدال، 
مؤكدا انهم قادرون على درء 
املخاطر ومواجهة التحديات 

صورة أرشيفية الجتماع ضم الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي والرئيس األميركي باراك أوباما سبتمبر 2014  )أ.پ(

ً جناح سعودي بإجالء بعثات ديبلوماسية برا

اليمن���ي عبدرب���ه منصور 
هادي«، مذك���رة بعالقاتها 
التاريخية مع الشعب اليمني 
التي جتعل من موقفها في 

خانة احليادية.
وناشدت أطراف الصراع 
التغل���ب على  اليم���ن  في 
خالفاتهم عبر احلوار، معتبرة 
أنه »املخرج الوحيد ألطراف 

الصراع في اليمن«.

وكانت وسائل إعالم تابعة 
للمعارضة اإلريترية، تناولت 
اتهامات  من وق���ت آلخ���ر 
للحكومة ب�»دعمها للحوثيني، 
وكونها حلقة وصل بينهم، 
وبني إيران الداعم األساسي 
املنطق���ة، باعتبار  لهم في 
إريتريا جسرا ناقال للمعدات، 
واإلمدادات القادمة من إيران 

إلى احلوثيني«.

»إريتريا احلديثة« اليوم.
وقال البيان، إن »االتهامات 
التي تدع���ي دعم احلكومة 
اإلريتري���ة للحوثي���ني، ال 

أساس لها من الصحة«.
وف���ي بيانه���ا، انتقدت 
احلكوم���ة اإلريترية، هذه 
االتهامات، وأكدت »حيادية 
موقفها من النزاع الدائر في 
اليمن بني احلوثيني والرئيس 

 � العربية نت   � عواصم 
وكاالت: أكدت مصادر خاصة، 
بحس���ب »العربي���ة نت«، 
إجالء بعثات ديبلوماسية 
ال���دول األجنبية  لعدد من 
من اليمن امس من أبرزهم 
مسؤولون من إندونيسيا 
وتركيا وبريطانيا وغيرها 

من اجلنسيات.
وقالت املصادر إن عملية 
اإلجالء متت برا، بإشراف تام 
من السعودية. وقد وصل 
الديبلوماس���يون امس إلى 
منفذ الط���وال على احلدود 

السعودية � اليمنية.
وأضاف���ت املص���ادر أن 
السعودية وفرت لهم كافة 
إذ  التسهيالت واإلجراءات 
اململكة من دون أي  دخلوا 
إجراءات ثبوتية، وغادروا 
بعد ساعات إلى بلدانهم عبر 

مطار جازان اإلقليمي
إلى ذلك، نفت احلكومة 
اإلريتري���ة، امس األربعاء، 
اتهام���ات وس���ائل إع���الم 
محلية وأجنبية ب�»دعمها 
للحوثيني«، معربة عن دعمها 
حل���ل األزمة في اليمن عبر 

احلوار.
ف���ي بيان  ج���اء ذل���ك 
مقتضب، صدر عن اخلارجية 
اإلريترية، يتألف من 11 نقطة 
)لم يذكر تفاصيل بشأنها(، 
يتضمن موقف احلكومة من 
األزم���ة اجلارية في اليمن، 
من املقرر نشره في جريدة 

صورة أرشيفية لسفينة سعودية أجلت ديبلوماسيني من اليمن األسبوع املاضي  )واس(

أوباما يبّلغ 
السيسي هاتفيًا 

باستئناف 
املساعدات 

العسكرية 
األميركية

إريتريا تنفي 
»وجود عالقات« 

مع احلوثيني

الصني تستقبل أول مجموعة 
من مواطنيها العائدين من اليمن

السفير خليل مكاوي لـ »األنباء«: 
»عاصفة احلزم« جتربة عربية أولى

كوردسمان: عالقتنا مع دول مجلس التعاون 
حتتم علينا الوقوف إلى جانب »عاصفة احلزم«

بكني � أ.ش.أ: استقبلت العاصمة الصينية 
بكني أمس أول مجموعة من العمال الصينيني 
الذين قامت احلكومة الصينية بإجالئهم من 
اليمن بعد تدهور األوضاع هناك بطريقة مقلقة.. 
ووصل ال� 104 عائدين الذين يعملون جميعا 
بشركة معدات البناء الصينية احملدودة في 
اليمن على منت رحلة اخلطوط اجلوية اإلثيوبية 

إش 604 القادمة إلى بكني.
وكان����ت وزارة اخلارجية الصينية ذكرت 
أمس األول أن 571 مواطنا صينيا مت اجالؤهم 
من اليمن بعد تدهور احلالة األمنية بها خالل 
األيام القليلة املاضية وانه مازال هناك بالرغم 
من ذلك عدد محدود م����ن الرعايا الصينيني 
الذين بقوا هناك بس����بب ظروف عملهم هذا 
باإلضافة إلى السفير الصيني باليمن وبعض 
العاملني بالسفارة الصينية هناك وبالقنصلية 

الصينية في عدن.
وأكدت املتحدثة باسم الوزارة هوا تشان 
يينغ في تصريح����ات صحافية أدلت بها ان 
اجلميع س����واء الذين غادروا اليمن أو الذين 
مازالوا بها بخير وان الديبلوماسيني الباقني في 
اليمن على اتصال دائم مع الرعايا الصينيني 

املوجودي����ن به����ا ليقدموا لهم أي مس����اعدة 
يحتاجون إليها في أي وقت.

وكان����ت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت 
في وقت س����ابق أمس األول أيضا أنها انتهت 
م����ن إجالء أكثر م����ن 500 مواطن صيني من 
اليمن بعد تدهور األوضاع هناك وانهم اآلن 

في امليناء بدولة جيبوتي.
وقالت إن األسطول البحري الصيني الذي 
يقوم مبهام حماية طرق التجارة الدولية في 
خليج عدن وبالقرب من السواحل الصومالية 
ق����ام بعملية إجالء الرعاي����ا الصينيني حيث 
وصلت أول دفع����ة منهم والتي تضمنت 122 
فردا إلى جيبوتي من ميناء عدن اليمني يوم 
األحد ليال. وأما عن ال� 499 اآلخرين فقد وصلوا 
إلى جيبوتي االثنني بعد أن أبحروا من ميناء 
احلدي����دة باليمن ومعهم س����تة مواطنني من 

جنسيات أخرى.
وقالت الوزارة إن الس����فارة الصينية في 
جيبوتي تعمل لكي تعيدهم جميعا إلى الصني 
حيث من املخطط أن يعود اكثر من 260 منهم 
على منت رحلتي طي����ران مدنيتني متجهتني 

للصني خالل يومني.

بيروت ـ ناجي يونس

يرى سفير لبنان األسبق في األمم املتحدة 
خليل مكاوي أن اململكة العربية الس���عودية 
ومبؤازرة من مصر ودول اخلليج ومن دول 
عربي���ة عدة، أطلقت عاصفة احلزم وحتركت 
في الوقت املناس���ب وحالت دون أن يسيطر 

احلوثيون على مدينة عدن.
ويقول مكاوي ل� »األنباء« إنه لو تأخرت 
الرياض وسيطر احلوثيون على هذه املدينة 
لكانت الش���رعية اليمنية قد ضربت وملا كان 
للتحالف العربي أن يطلق عمليته وان يؤمن لها 
الغطاء الشرعي اليمني بعدما أتى تدخله بناء 

لطلب من حكومة مينية شرعية وقائمة.
وهو يلفت الى أن التدخل العربي أتى بناء 
للمادة 51 من ميثاق األمم املتحدة التي جتيز 
لدولة أو مجموعة دول أن تدفع عن نفسها إذا 

ما تعرضت لعدوان خارجي.
وقد أتى هذا التدخل أيض���ا بناء ملعاهدة 
الدفاع العربي املش���ترك انطالقا من أن اليمن 
دولة مؤسسة في اجلامعة العربية إضافة الى 

حق الدول في الدفاع عن نفسها.
ويؤكد مكاوي أن عاصفة احلزم أتت إلنقاذ 
اليمن واحلفاظ على ش���رعيته ومنع النفوذ 
االيراني من التمدد الى اخلليج بعدما كان متدد 
الى سورية ثم الى العراق وبعده الى البحرين 
الى حد ما وصوال الى اليمن الذي يشكل خطا 

أحمر للسعودية.
وأضاف: تصور لو وقع باب املندب، مدخل 
قناة الس���ويس، بيد جماعات موالية إليران، 
ولو حصل ذلك لكان سيعني أن طهران كانت 

ستتحكم باملنطقة ككل.
من هنا يتابع مكاوي: فقد أطلقت عاصفة 
احلزم مترافقة مع التجربة االولى في تاريخ 

العالم العربي التي قامت على املبادرة ال على 
تلقي احلدث واللجوء الى ردة الفعل.

في رأيه ان هذه التجربة ظاهرة جديدة ومهمة 
وانها ستظهر إذا ما جنح تشكيل القوة العربية 
املشتركة وجود واقع عربي جديد سيحسب 
له ألف حساب بدل أن يستمر العالم العربي 
مفككا يتخبط في مشاكله مما يسمح بالتدخل 
اخلارجي في شؤونه وبأن يكون سيد املوقف 

بعد أن يفتح له املجال على مصراعيه.
وعن قرار قمة ش���رم الشيخ بتشكيل قوة 
عربية مش���تركة يقول م���كاوي: املهم ان هذا 
القرار اتخذ للمرة األول���ى في تاريخ العرب 
الذي���ن عليهم أن يح���ددوا اإلجراءات الالزمة 

لذلك في غضون أشهر قليلة.
وهو يلفت ال���ى ضرورة تذليل صعوبات 
كبيرة قبل حتقيق هذا احللم، متسائال إذا ما 
كانت مهمة القوة العربية املشتركة ستقتصر 
فق���ط على حماية ال���دول العربية  من خطر 
اإلرهاب أو م���ا إذا كانت س���تحمي أي دولة 
عربية قد تتعرض خلط���ر داخلي أو عدوان 

خارجي؟.
ويعرب مكاوي عن أمله في تش���كيل قوة 
عربية فاعلة ألن حتقيقها سيقنع العالم أجمع 
بأن الدول العربية ليست منطقة سائبة وألنه 
بذلك س���تكون للعالم العرب���ي مكانته التي 

يستحقها.
ويؤكد مكاوي أن عاصفة احلزم ستستمر 
قبل أن تتشكل القوة العربية املشتركة حتى 
يذعن احلوثيون ويسلموا أسلحتهم ويعودوا 

الى طاولة املفاوضات.
ويلف���ت مكاوي إلى ض���رورة الذهاب الى 
تدخل بري في اليمن يترافق مع القصف اجلوي 
لئال تطول هذه العملية وللوصول الى احلسم 

بسرعة وهو ما لن يكون باألمر السهل.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

قال الباحث الرئيسي في معهد الدراسات 
االستراتيجية والدولية آنتوني كوردسمان ان 
األزمة في اليمن تعيد وضع منطقة اخلليج 
في صدارة األولويات اإلستراتيجية األميركية 
في مواجهة ما وصفه بالنزوع التلقائي في 
واشنطن لتجنب التعامل القريب مع مشكالت 

املنطقة بتعقيداتها الصعبة. 
وقال كوردس���مان في مداخلة قدمها في 
املعهد أول من امس: »السعوديون ومن وقفوا 
معهم يقودون عمال عسكريا كبيرا في اليمن 
اآلن. وإن كنا قد حتدثنا طويال عن شراكتنا 
م���ع دول املنطقة فإنه في حلظات مثل هذه 
يتع���ني ابراز ما إذا كان لهذه الش���راكة أي 

معنى عملي«.
وتابع: »إذا تصورنا ان املوقف استدعى ما 
هو اكثر من مجرد الدعم اللوجستي الذي قالت 
اإلدارة انها تقدمه لعملية عاصفة احلزم فإن 
السؤال سيظهر جليا عما إذا كنا مستعدين 
حقا لتقدمي ما هو أكثر. ان هناك نزعة نحو 
جتنب اخلوض في مشكالت املنطقة واعتقد 
ان ذلك ناجم عن العجز عن فهم تعقيداتها 
وعن قياس تبعاتها. إال أن األمر هذه املرة ال 
يحتاج الى أكثر من مجرد إثبات ان الشراكة 
التي حت���دث عنها الرئيس باراك أوباما لها 

مضمون فعلي«.
وأشار كوردس���مان الى احتماالت تأثير 
املفاوضات النووي���ة مع ايران على موقف 

واشنطن، قائال: »اعلم ان األمرين منفصالن 
وأصدق ذلك. إال ان أبناء املنطقة ال يصدقونه. 
وان كنا نرغب حقا في مخاطبة ش���كوكهم 
فعلينا ان نبرهن على عكسها عمليا وليس 
شفويا فقط. انني واثق ان أي اتفاق نووي 
م���ع إيران لن يؤثر عل���ى عالقتنا مع دول 
مجلس التعاون وال على نظرتنا الى الدول 
العربية. إال أن تلك الدول حتتاج الى برهان 

على ذلك«.
وقال كوردسمان: »الواليات املتحدة ال متلك 
رفاهية فقدان عالقاتها االستراتيجية بدول 
مجلس التعاون حتت اي ظرف من الظروف. 
ليس فقط ألهمية تلك الدول في ذاتها وفي 
موقعها اجلغرافي وقدراتها النفطية ولكن 
أيضا لكونها مركز ثقل االستقرار في الشرق 
األوسط. لن يحدث اي استقرار في األردن 
أو في مصر مثال دون دور دول املجلس. ان 
أهمي���ة عالقتنا مع تلك املنظومة اإلقليمية 

تفوق كثيرا حدودها«.
وأشار الباحث األميركي الى أهمية اليمن، 
قائال: »من يتصورون ان عالقتنا مع ايران 
ستنقلب فج����أة الى حتالف إذا وقعنا اتفاقا 

نوويا واهمون.
 اإليرانيون لهم أجندتهم املختلفة متاما 
بل والتي تواجه في أكثر األحيان أجندتنا. 
ويعني ذلك انه ال ميكن القبول بأن تسيطر 
ايران على ب���اب املندب حتت اي ظرف من 
الظروف. ان ذلك سيجعل العالم حتت رحمة 

األجندة اإليرانية«.

عددهم 104 ويعملون في البناء

سفير لبنان األممي األسبق أكد أنها جاءت في الوقت املناسب

أكد أن األزمة اعادت منطقة اخلليج لصدارة أولويات أميركا


