
ترکی الفیصل: عربستان مقصر جنگ یمن نیست!

ضد  رسانه های  شد  مدعی  عربستان  اطالعات  سازمان  سابق  رئیس 
عربستان تالش دارند عربستان را مقصر جنگ یمن جلوه بدهند اما این 

واقعیت ندارد!
به گزارش ایسنا، ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان اطالعات عربستان در مقاله ای 
برای روزنامه الشرق االوسط نوشت: تحلیل و تفسیر جنگ یمن به این شکل، بحران 

را از دالیل "اصلی" آن که صرفا مربوط به خود یمن است، دور می کند.
تمامی  توسط  سال ۲۰۱۱  فارس  خلیج  همکاری  شورای  »طرح  گفت:  وی 
گروه های یمنی از جمله حوثی ها امضا شد اما آن ها به همراه علی عبداهلل صالح، 
هم پیمان سابقشان علیه این دستاورد "کودتا" کردند و از شکنندگی قدرت در مرحله 

انتقالی "سوءاستفاده" کردند و یمن را به مسیر دیگری کشاندند.«
الفیصل گفت: دولت "مشروع" یمن هیچ وسیله ای نداشت تا با این "تجاوز" مقابله 
کند برای همین از عربستان درخواست کمک کرد. حمایت از دولت "مشروع" یمن 
بخشی از سیاست ثابت عربستان بوده و عربستان هرگز از "حمایت" از تالش های 

بین المللی دست نخواهد کشید.
وی تأکید کرد که عربستان میزبان میلیون ها یمنی  است و به آن ها "کمک" 

می کند.
ترکی الفیصل گفت: مسئولیت ادامه این جنگ به دوش کسانی است که علیه 

توافق صلح یمن "کودتا" کردند نه به دوش عربستان یا بقیه اعضای ائتالف عربی!

هشدار روسیه درباره توسعه برنامه های موشکی آمریکا 
و رقابت تسلیحاتی در فضا

امتناع آمریکا از محدود کردن برنامه های دفاع موشکی و آمادگی اش برای 
مسلح کردن فضا باعث واکنش صریح مسکو شد، به طوری که وزارت امور 
خارجه روسیه به واشنگتن هشدار داد تا یک مسابقه تسلیحاتی دوران 

جنگ سرد را مجددا آغاز نکند.
به  گزارش  ایسنا، وزارت امور خارجه روسیه گزارش دفاع موشکی آمریکا که روز 
پنج شنبه  منتشر شد را یک رویارویی صریح توصیف کرد و گفت : این سند تمایل 
واشنگتن را برای ایجاد سلطه نظامی و توانایی برای انجام عملیات نظامی در هر 
کجای کره زمین با معافیت از مجازات نشان می دهد  و در  عین  حال واشنگتن هر 

گونه محدودسازی اقدامات دفاع موشکی اش را رد می کند.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی راشاتودی، وزارت امور خارجه روسیه گفت : ما 
می خواهیم تذکر دهیم که این منطق همان اساس مسابقه گسترده تسلیحات اتمی 
است که چندین بار جهان را به آستانه فاجعه رساند. رهبری آمریکا ظاهرا تصمیم 

گرفته تا در همین مسیر با پیامدهای قابل پیش بینی اش گام بردارد.
وزارت امور خارجه روسیه در ادامه  افزود: مهم ترین مساله نگران کننده این است 
که آمریکا نه تنها قصد دارد سنسورهایی را در فضا مستقر کند،  بلکه تصمیم گرفته 
مدار را نیز مسلح سازد. این گزارش دفاع موشکی آمریکا چراغ سبزی به استقرار 

عناصری است که امکان انجام حمله در فضا را ممکن می سازد.
این وزارتخانه افزود: اجرای چنین ایده هایی بدون تردید منجر به یک مسابقه 
تسلیحاتی در فضا می شود که پیامدهای بسیار وحشتناکی برای امنیت و ثبات 
بین المللی به همراه خواهد داشت. ما از واشنگتن می خواهیم تا سر عقل بیاید و 
از اقدامات برای احیای برنامه "جنگ ستارگان" که در دهه ۱۹۸۰ میالدی تحت 
رهبری دولت رونالد ریگان مطرح شده بود، دست بکشد. وزارت امور خارجه روسیه، 
افزود: این اقدام نه تنها باعث بهبود و ارتقای امنیت آمریکا و یا متحدان و شرکایش 
می شود بلکه به طور کامال بالعکس ضربه هولناکی به ثبات بین المللی می زند که در 
حال  حاضر به لطف اقدامات غیرمسؤوالنه واشنگتن متزلزل شده است. کامال آشکار 

و شفاف است که در این سناریو هیچ کس پیروز نخواهد شد.

گلبدین حکمتیار وارد انتخابات ریاست جمهوری شد

رقابت های  عرصه  وارد  )شنبه(  امروز  افغانستان  اسالمی  حزب  رهبر 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد؛ اقدامی که چالشی جدید برای 

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری فعلی افغانستان محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، گلبدین حکمتیار که از سوی 
برخی جناح ها به ارتکاب جنایت جنگی متهم است، تصمیم گرفته که وارد عرصه 
اقدام از سوی برخی  این  انتخابات ریاست جمهوری این کشور شود.  رقابت های 
تحلیلگران به عنوان تالشی برای مشروعیت بخشیدن به حزب اسالمی افغانستان 

محسوب می شود.
در سال ۲۰۱۶ دولت محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری فعلی افغانستان به 
حکمتیار مصونیت اعطا کرد اما این چهره افغان به طرح انتقادات خود علیه دولت 

کابل ادامه داده است.
حکمتیار با اعالم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی افغانستان، متعهد 

شده که امنیت و صلح را به افغانستان بازگرداند.
او گفته است که دولت فعلی نتوانسته است به جنگ با طالبان خاتمه بخشد. 
رهبر حزب اسالمی افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل اعالم کرد: 
وضعیت کشور ما مستلزم وجود دولت مرکزی قدرتمندی است که تحت رهبری 

رئیس جمهوری منتخب و تحت حمایت اکثریت مردم باشد.
افغانستان در حالی در ماه ژوئیه به استقبال انتخابات ریاست جمهوری می رود 
قرار  این کشور  راه  بر سر  امنیتی جدی  طالبان، چالش های  فعالیت های  که 

داده است.
در همین حال انتخابات پیش رو، آزمونی مهم برای مقام های برگزارکننده انتخابات 
محسوب می شود که پیش تر به دلیل عدم توفیق در برگزاری آزاد و عادالنه انتخابات 
پارلمانی ماه اکتبر مورد انتقاد قرار گرفتند. انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ نیز 

که اشرف غنی در آن پیروز شد، حاشیه های فراوانی به دنبال داشت.

عامل دیگری که ممکن است در تغییر رفتار اروپا تاثیرگذار 
با  مقابله  در  اروپایی ها  نفس  به  اعتماد  فقدان  باشد، 
تحریم های آمریکا است. پس از اعمال تحریم های آمریکا 
استمرار  بر  اروپایی  تاکید کشور های  باوجود  ایران،  علیه 
برجام، تقریبا همه شرکت های بزرگ اروپا از ترس تحریم ها، 

کارشان را در ایران تعطیل کردند و از ایران خارج شدند.
کردن  برجسته  با  اخیر،  هفته های  در  اروپایی  فرارو- مقامات 
مسئله برنامه موشک بالستیکی ایران و همچنین عملیات ترور 
ادعایی در خاک اروپا، سطح تنش ها با ایران را باال برده و قرار است 

در آینده از این هم باالتر ببرند.
به گزارش فرارو، چندین دیپلمات ناشناس اروپایی مدعی شدند 
که اخیرا جلسه پرتنشی با همتایان ایرانی در تهران داشته اند. بنا به 
ادعای خبرگزاری رویترز، که با این دیپلمات ها گفتگو کرده است، 
مقامات ایرانی، در جلسه ای که با همتایان اروپایی در هشتم ژانویه 
در تهران داشته اند، برخالف رویه های معمول دیپلماتیک، ناگهان 
از جای خود برخاستند، از اتاق خارج شدند و درب اتاق را محکم 

بستند.
چهار دیپلمات اتحادیه اروپا مدعی شدند دیپلمات های بلژیکی، 
هلندی، دانمارکی، آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی، که در اتاق وزارت 
خارجه ایران حاضر بودند، با بیان اینکه اروپا دیگر آزمایش های 
خشم  نمی پذیرد،  را  ایران  ترور  طرح های  و  بالستیکی  موشک 

همتایان ایرانی را برافروخته اند.
یکی از دیپلمات ها گفت: »اتفاقات زیادی افتاد، آن ها خوششان 
نیامد، ولی ما احساس کردیم که الزم است نگرانی های جدی مان را 
منتقل کنیم.« دیپلمات دیگری مدعی شد: »این نشان می دهد که 

رابطه مان دارد پرتنش تر می شود.«
یک روز بعد از این جلسه، اتحادیه اروپا به خاطر طرح های ترور 
ادعایی ایران در برخی کشور های اروپایی، نخستین تحریم هایش 

علیه ایران، پس از امضای توافق هسته ای ۲۰۱۵، را اعمال کرد.
در گزارش رویترز دو نکته مهم وجود دارد: نخست آنکه کشور های 
حمایت  ایران  با  تنش زدایی  سیاست  از  که  اروپایی،  کوچکتر 
می کردند، برای اتخاذ اقدامات سختگیرانه بر ایران، از جمله اعمال 
تحریم های جدید، به کشور های بزرگتر اتحادیه اروپا، نظر فرانسه و 
بریتانیا، ملحق شده اند. دوم؛ در کنار مسئله ترورها، آزمایش های 
موشکی ایران مطرح شده اند و حتی قرار است کشور های اروپایی 
به طور دسته جمعی، در ۲۱ ژاویه، بیانیه ای منتشر کنند که در 
آن آزمایش های موشکی و سیاست ایران در منطقه محکوم شود. 
اگر چه دیپلمات های اروپایی ادعا می کنند که جرقه این تغییر، در 
اثر ترورها، زده شد، اما مورد دوم نشان می دهد که عواملی فراتر از 

ترور ها در تغییر رفتار اروپا دخیل بوده است.
اما این عوامل چه می تواند باشد؟ چند دقیقه پس از اعالم خروج 
یکجانبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از توافق هسته ای، 
اتحادیه اروپا فورا بوسیله فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، خروج آمریکا را محکوم کرد و بر لزوم استمرار این 
امضاکننده  اروپایی  این مسیر، کشور های  در  کرد.  تاکید  توافق 

توافق هسته ای بعالوه اتحادیه اروپا، به منظور متقاعد کردن ایران 
به باقی ماندن در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، قول دادند که 
اقداماتی برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران انجام دهند. 
راه اندازی سازوکار ویژه SPV برای تسهیل مبادالت تجاری بین 
ایران و اروپا، در کانون این اقدامات بود که هنوز هم تاریخ دقیق و 

مشخصی برای عملیاتی شدن آن وجود ندارد.
با گذشت چند ماه از بازگشت تحریم های آمریکا، انگیزه و عزم 
اروپایی ها برای مقابله با تحریم ها ظاهرا کمتر شده است. چرا که 
از برجام خارج نخواهد شد. یک دیپلمات  ایران  آن ها معتقدند 
اروپایی در توجیه عدم مشارکت برخی طرف های اروپایی در نشست 
ضدایرانی ورشو، ضمن ابراز اطمینان از عدم خروج ایران از برجام، 
گفته اروپایی ها مایل نیستند ایران را به سوی پرتگاه هل دهند. این 
دیپلمات، با بیان اینکه حضور در نشست لهستان خطرات آشکاری 
دارد، به رویترز گفت: »در عین اینکه ما فکر نمی کنیم که ایران از 
توافق هسته ای خارج خواهد شد، ما نباید آن ها را به سوی پرتگاه 

هل دهیم و یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه را تعمیق کنیم.«
در حالی که برخی ناظران منتظر رونمایی از سازوکار ویژه اروپایی 
برای تسهیل تجارت میان ایران و اروپا هستند، اروپایی ها، به موازات 
بیانیه  یک  صدور  برای  را  خود   ،SPV از  رونمایی  برای  تالش 
مشترک علیه برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران و نیز 
اعمال تحریم های جدید بر تهران در روز های آینده آماده می کنند. 
بنا به گفته منابع اروپایی، اختالف در اتحادیه اروپا بر سر این است 

که از دو اقدام - رونمایی از SPV و صدور بیانیه محکوم کننده- 
کدام یک زودتر اعالم شود. موگرینی نگران است که شتابزدگی 
اروپا فروپاشی توافق هسته ای را تسریع کند. به همین دلیل، مایل 
است که اول SPV اعالم شود و سپس بیانیه وزرای خارجه اروپا 

علیه ایران صادر شود.
نکته دیگر آنکه اعالم تاسیس سازوکار ویژه در ماه جاری میالدی 
هم صوری خواهد بود. این سازوکار قرار است در ماه جاری اعالم 

شود، اما تا چندین ماه دیگر عملیاتی نخواهد شد.
برخی محافل آمریکایی نزدیک به دولت ترامپ سعی می کنند 
این شائبه را مطرح کنند که تهدید و اعمال تحریم، محاسبات 
ایران را تغییر می دهد. به عنوان نمونه، ری تکیه، پژوهشگر ارشد 
اندیشکده متنفذ شورای روابط خارجی، اخیرا، طی یادداشتی در 
وبگاه پولیتیکو مدعی شد: »آمریکا، از توافق هسته ای ناقص ایران 
خارج شد و تحریم هایی بر ایران تحمیل کرد که تقریبا یک میلیون 
بشکه از صادرات نفت آن را از بازار خارج کرد و اقتصادش را فلج 
کرد. اما با این حال، آمریکا با هیچ پاسخ تالفی جویانه ای از جانب 
ایران مواجه نشده است. جمهوری اسالمی ایران پایبندی اش به 
توافق هسته ای را حفظ کرد و احتماال در مدت ریاست جمهوری 

ترامپ هم همین کار را انجام خواهد داد.«
اگر چه اروپایی ها تاکنون حرفی از تاثیر تحریم ها بر محاسبات 
ایران نزده اند، اما به طور غیر مستقیم این مسئله را مطرح می کنند 
که گفتگو ها و تعامالت دیپلماتیک با ایران نتیجه بخش نبوده است. 

یک مقام عالیرتبه اتحادیه اروپا، با اشاره به ناکامی گفتگو ها میان 
بریتانیا و  فرانسه،  اروپا در چندین حوزه، گفته  اتحادیه  و  ایران 
آلمان و نیز دیگران از ایران ناامید شده اند. همزمان با این ناامیدی، 
اروپایی ها اعمال تحریم های جدید علیه ایران را بررسی می کنند. 
بنابراین، شاید بتوان گفت که اروپا هم به همان نتیجه ای رسیده 
است که تکیه آن را مطرح می کند؛ یعنی به جای گفتگو و تعامل با 
ایران، باید برای تغییر محاسبات این کشور، خصوصا در حوزه برنامه 

موشک های بالستیکی و فعالیت های منطقه ای، فشار اعمال کرد.
عامل دیگری که ممکن است در تغییر رفتار اروپا تاثیرگذار باشد، 
فقدان اعتماد به نفس اروپایی ها در مقابله با تحریم های آمریکا است. 
پس از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، باوجود تاکید کشور های 
اروپایی بر استمرار برجام، تقریبا همه شرکت های بزرگ اروپا از ترس 
تحریم ها، کارشان را در ایران تعطیل کردند و از ایران خارج شدند.

مضاف بر این، داستان سازوکار ویژه اروپا طوالنی شده و زمان 
دقیق عملیاتی شدن آن و نحوه کار آن هم هنوز معلوم نیست و 
حتی اگر اجرایی شود قدرت محدودی خواهد داشت. چندی پیش 
برخی محافل دیپلماتیک اروپایی گفته اند که این سازوکار ممکن 
است شامل فروش نفت ایران نشود و فقط به موارد بشردوستانه، 
مثل محصوالت کشاورزی و دارو، محدود شود. بنا به ادعای وبگاه 
پولیتیکو، برخی دیپلمات های آمریکایی تالش های اروپایی برای 
توافق  یا زود  را مسخره می کنند و می گویند دیر  برجام  نجات 

هسته ای فرومی پاشد.
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مرکل: هرچه در توانم باشد برای خروج با توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام می دهم
صدراعظم آلمان امروز شنبه تاکید کرد هرآنچه بتواند انجام می دهد تا اطمینان حاصل کند بریتانیا با یک توافق اتحادیه اروپا را ترک می کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اقدام اخیر پارلمان انگلیس در رد توافقی که تراز می، 

نخست وزیر این کشور با اتحادیه اروپا حاصل کرده بود سبب شد که این پروسه مخدوش شده و گزینه های دیگر نظیر "بریگزیت بدون توافق" پررنگ شود. آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در یک گردهمایی حزب محافظه کارآلمان در شهر 
روستوک گفت: من تا آخرین روز تالش خواهم کرد تا برای مسئله توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک راه حل به دست بیاورم و برای داشتن بهترین روابط کار خواهم کرد.

اخبار چرا اروپا به سمت ترامپ متمایل شد؟

پشت پرده افزایش تنش میان اروپا و ایران

اطالعات درباره جاسوسی ادعایی ایران از ارتش آلمان را سیا به برلین داده است
یک روزنامه آلمانی در رابطه با بازداشت فردی در آلمان که ادعا می شود 
برای ایران جاسوسی می کرده است، گزارش داد که سازمان اطالعات مرکزی 

آمریکا )سیا( این اطالعات را در اختیار آلمان قرار داده است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه هندلزبالت، سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
به مقامات اطالعات ارتش آلمان اطالع داده که یک "جاسوس" در میان کارکنان ارتش 

وجود دارد و ادعا کرده که برای ایران جاسوسی می کرده است.
یک دادگاه در آلمان روز سه شنبه گذشته دستور حبس یک فرد آلمانی-افغان به 
نام عبدالحمید س. را به اتهام "جاسوسی برای ایران" پس از آنکه در آپارتمانش در بن 
دستگیر شده بود، صادر کرد. بنا بر کیفرخواستی که برای این فرد ۵۰ ساله صادر شده، 
او به عنوان مترجم و کارشناس فرهنگی سرویس ضد جاسوسی ارتش آلمان "سال ها 

اطالعات محرمانه در اختیار ایران قرار می داده است."
بنابر ادعای روزنامه آلمانی هندلزبالت، این سومین باری است که طی دو سال اخیر 
افرادی در آلمان به جاسوسی برای ایران یا انجام فعالیت هایی برای دولت ایران متهم 
می شوند. دادگاهی در برلین در سال ۲۰۱7 یک مرد پاکستانی را به اتهام برقراری 
ارتباط با افرادی که به رژیم صهیونیستی مرتبط هستند متهم کرد و مدعی شد که 
این کار را به نمایندگی از ایران انجام داده است. این فرد به چهار سال و سه ماه زندان 

محکوم شد. دولت آلمان در آن زمان در اعتراض به این مسئله سفیر ایران را احضار 
کرد. به گزارش هندلز بالت، مقامات آلمانی از جاسوسی عبدالحمید س. که کارمند 
ارتش آلمان بوده استف مطلع نبوده اند تا اینکه سازمان سیا اطالعات اولیه را در این 

زمینه در اختیار آلمانی ها قرار داده است.
وزارت دفاع آلمان نیز این موضوع را تایید کرده اما اطالعات بیشتری در این زمینه 

ارائه نکرده است.
به گزارش ایسنا، مقامات کشورمان تاکنوان هیچ واکنشی به این ادعا نشان نداده اند. 
پیشتر برخی مسئوالن ایران چنین تحرکاتی از سوی کشورهای اروپایی را بهانه تراشی 

برای شانه  خالی کردن از اجرای تعهداتشان درقبال برجام ارزیابی کرده بودند.
ولفگانگ ایشینگر مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ در واکنش به دستگیری این فرد دو 
تابعیتی به اتهام آنچه که جاسوسی برای ایران خوانده شده، ادعا کرد که ایران با چنین 

رفتارهایی تنها حفظ برجام را سخت تر خواهد کرد.
این ادعا درحالی مطرح شده است که اخیرا برخی دیگر از کشورهای اروپایی هم صدا 
با آمریکا و رژیم صهیونیستی، با وارد آوردن اتهامات بی اساسی چون "مشارکت ایران در 
قتل شهروندان مقیم اروپا" سعی در اعمال فشار بر ایران دارند. در همین راستا اتحادیه 

اروپا به تازگی بخش هایی از وزارت اطالعات را تحریم کرده است.

اقتصادی  توسعه  نشست  از  پیش  لبنان  خارجه  وزیر 
از  بیروت  در  )شنبه(  امروز  که  عرب  سران  اجتماعی  و 
در  بزرگی  خأل  سوریه  کرد،  تاکید  می شود،  سرگرفته 
کنفرانس بیروت است و باید به آغوش کشورهای عربی 

بازگردد نه اینکه در آغوش تروریسم باشد.
به گزارش ایسنا، جبران باسیل، وزیر خارجه دولت موقت لبنان 
در سخنرانی خود در روز جمعه در نشست کمیته وزارتی پیگیری 
روند اجالس سران عرب گفت، متاسفانه به دلیل نبود برخی 
کشورهای عربی در نشست ما به عنوان اعراب نمی دانیم چطور 

باید از یکدیگر محافظت کنیم.
وی افزود: سوریه بزرگترین خأل در کنفرانس ماست و نبود آن 

مایه نگرانی است.
باسیل تاکید کرد: سوریه باید بدون اجازه خارجی ها در آغوش 
ما باشد نه اینکه در آغوش تروریسم. معنای اینکه اتحادیه عرب 
عضویت سوریه را تعلیق کرده و آن را تحریم کرده چیست و چه 

موفقیتی در این باره داشته است؟
وزیر خارجه لبنان از شرکت کنندگان عرب خواست دیدگاه 
داخلی  امور  در  مداخله  عدم  براساس  را  یکپارچه ای  اقتصادی 
یکدیگر تدوین کنند چراکه برخی کشورهای عربی به اصل تقسیم 
مشکالت و وظایف احترام نگذاشتند و مشکالت را بر دوش دیگران 

و ملت های ما در داخل انداختند.
وی افزود: ما به خارجی ها در مقابل سالح پول می دهیم تا 

همدیگر را بکشیم.
باسیل تاکید کرد: باید این نشست مناسبتی برای بیدار کردن 
وجدان هایمان در مقابل تالش هایی برای نابودی هویت و تنوع  

قومی ما باشد.
رئیس دستگاه دیپلماسی لبنان یادآور شد: ما با چالش های 

افراط گرایی و  تا  تغذیه گرفته  فقر و سوء  از جنگ و  عظیمی 
ملت هایمان  خواسته های  تحقق  در  و  می بریم  رنج  تروریسم 
شکست خورده  و نتوانسته ایم ملت هایمان را در سرزمین هایشان 
نگه داریم. وی از کشورهای عربی خواست همدیگر را رها نکنند و 
به داد همدیگر برسند تا اتحادیه عرب و ماهیت عربی شان خدشه 

دار نشود.
بعد از باسیل احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب سخنرانی 
کرد. او نسبت به عدم مشارکت هیئت لیبی در اجالس بیروت ابراز 

تاسف و ناراحتی کرد.
دبیرکل اتحادیه عرب گفت، این نشست در زمانی بسیار مهم 
برگزار شده به طوریکه مساله توسعه در ابعاد اقتصادی و فرهنگی 

و زیست محیطی دغدغه اول جهان عرب است.
وی خاطرنشان کرد، کشورهای عربی توان مقابله با تحوالت 
اقتادی و علمی عظیم را ندارند و تکامل اقتصادی و هماهنگی و 

سیاست گذاری ها در زمینه های توسعه ای ضروری هستند.
سپس ریاض مالکی،  وزیر خارجه فلسطین در سخنرانی خود 
به مساله قدس پرداخت و گفت: قدس در معرض وحشتناک ترین 
طرح های یهودی سازی با هدف تغییر آثار قانونی،  سیاسی و دینی 

آن قرار دارد.
مالکی گفت: ما باید توانمندی های اقتصادی خود را برای حمایت 
از امنیت ملی مان به خدمت بگیریم. هر چه قدر زمان طول بکشد 
ما باز هم بر حق بازگشت تاکید خواهیم کرد و از کشورهای عربی 

میزبان آوارگان فلسطینی تقدیر می کنیم.
وزیر خارجه فلسطین تاکید کرد: ملت فلسطین هرگز تسلیم 
طرح های شهرکسازی و استعمارگری و یهودی سازی و نابودی 
بازداشت و  هویت و جنایت های جنگی و نقض حقوق بشر و 
قتل نمی شوند. محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق نیز گفت: 
عراق از فلطینی ها در حقوق مشروع شان حمایت می کند و باید با 

طرح های یهودی سازی مقابله کرد.
وزیر خارجه عراق تاکید کرد، استراتژی عربی در زمینه انرژی از 
سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰ یکی ار اصل های مهم در زمینه توسعه پایدار 
و ارتقای سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی شهرواندان عربی است.

وی خاطرنشان کرد، مشکل آوارگان برای کشورهای میزبان 
نگرانی انسانی همیشگی است و عراق پیشنهاد اجرای طرح هایی 

توسعه ای در کشورهای میزبان از جمله اردن و لبنان را دارد.
وزیر خارجه عراق با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی آن را یکی از 

اصل های ثبات و امنیت منطقه عربی خواند.
ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن نیز قدس را کلید صلح دانست 

و گفت باید از آن محافظت شود.
وی خاطرنشان کرد، باید برای تضمین فعالیت آنروا تالش کرد.

وزیر خارجه اردن خاطرنشان کرد، باید خونریزی ها در سوریه 
متوقف شوند و نقش عربی برای ایجاد حل سیاسی برای بحران 

سوریه احیا شود.
الصفدی تاکید کرد، در یمن بحرانی فاجعه آمیز مشاهده می شود 

که باید پایان یابد و ثبات نیز به لیبی بازگردد.
همچنین محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق بعد از دیدار 
با جبران باسیل در حاشیه نشست وزیران خارجه گفت، تعلیق 
عضویت سوریه از همان ابتدا اشتباه بود و ما با طرف سوریه در 

ارتباط دائمی هستیم.
وی افزود: برای بازگرداندن تدریجی سوریه به آغوش کشورهای 

عربی تالش می کنیم. عراق در این زمینه موضعی مشخص دارد.
این در حالی است که اطالعاتی به دست المیادین رسیده مبنی 
بر اینکه نخست وزیر عراق به دلیل حضور ضعیف کشورهای عربی 

در این نشست شرکت در این نشست را لغو کرده است.
حسام زکی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب پیش از نشست وزیران 
خارجه گفته  بود، سوریه از اتحادیه عرب طرد نشده و بازگشتش 
حتمی است. آنچه رخ داده تعلیق مشارکت هیئت های سوری در 
نشست های اتحادیه عرب است و تعلیق مشارکت این کشور با 

توافق خواهد بود.
حفظ امنیت نشست اجالس سران عرب را طی امروز عالوه بر 
نیروهای گارد جمهوری، نیروهای سازمان های امنیتی با حضور 
۵۰۰ افسر و 7۵۰۰ افسر و نیروی ارتش، نیروهای امنیت داخلی، 

نیروهای امنیت عمومی و امنیت کشور تامین می کنند.

سوریه و توسعه  در راس نشست وزیران خارجه عرب در بیروت

لبنان خواستار لغو تعلیق عضویت دمشق شد


