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  األمريك والئهما على يؤّكد وإيران السعودية بين الحوار

  :الخبر

 االثنين كنعاني ناصر اإليرانية الخارجية وزارة باسم المتحدث عن سي إن إن نقلت
ً  الحوار في دخلت إيران" إنّ  السعودية مع بالده محادثات عن قوله 12/09/2022  مبدأ من انطالقا

 إلى خاللها التوصل وتم مراحل، 5 على استمر الحوار" أن فوأضا "،اإلقليمية القدرات استخدام
  ".اتفاقات

 سترد إيران" أن وتابع "،اءبنّ  نهج اتخاذ على ينصب تركيزنا": صحفي مؤتمر في كنعاني وذكر
 يتوقف" السعودية مع المفاوضات في المضي أنّ  دوأکّ  "،اءةبنّ  وخطوة عمل أي على مناسب بشكل
 .)إرنا( اإليرانية األنباء لوكالة وفقا وذلك "،إيجابية خطوة بأي ونرحب ،ابقةالس التفاهمات تنفيذ على

 الدبلوماسية، بالطرق اليمنية األزمة حل على إيران دتأكّ  لطالما": قال اليمنية، األزمة وبشأن
 توطيد في يسهم أن يمكن ما لكن فيه النار إطالق وقف عملية وتعزيز استمرار ضرورة على وشددت
  ."المحاصر اليمني الشعب احتياجات وتلبية اليمن عن الحصار رفع هو النار إطالق قفو عملية

 :التعليق

 وقت منذ والسعودية يرانإ بين توافقية عالقات على يؤّكد يرانيةاإل الخارجية باسم المتحّدث كالم إنّ 
 أنّ  يعني وهذا ،"اتفاقات إلى خاللها التوصل وتم مراحل، 5 على استمر الحوار" إنّ  يقول فهو طويل،
 مسائل على تفقانمُ  الطرفين وأنّ  اتفاقيات، إلى يُفضي وأنّه طويلة، فترة ُمنذ الدولتين بين ُمستمر الحوار
 .اليمني النزاعو الثنائية كالعالقات بينهما الحوار

ً  تُعلن السعودية أنّ  وبما  ينهماب كامل تنسيق وعن أمريكا، مع دائمة استراتيجية شراكة وجود عن دائما
 عالناإل إنّ و وتُشّجعه، بل ،تحديداً  الحوار هذا على افقةومُ  أمريكا أنّ  يعني فهذا ،اليمن غير وفي اليمن في
 بل قطعاً، والسعودية يرانإ بين ليس اليمن في الصراع أنّ  يعني والسعودية يرانإ بين اتفاقيات وجود عن

 أخرى، جهة من الصراع هذا في تُشارك خرىأ أطراف وبين جهة من يرانإو السعودية بين هو الصراع
 السعودية ضد الصراع يخوض الذي فالطر هي فإنّها اليمنية الحرب في ُمنخرطة ماراتاإل دولة أنّ  وبما
  .اليمن في

 هي بريطانيا أنّ  وبما دولي، دعم بدون الصراع في تنخرط نأ يمكن وال كبرى دولة ليست ماراتواإل
 هما ماراتواإل بريطانيا أنّ  فالمرجح وطيدة، عالقات سياسيا بها وعالقاتها ،ماراتلإل األصلي المستعمر

  .يرانإو السعودية ضد اليمن في الصراع طرف

 يرانإ بين صراع وجود لعبة زيف كشف قد هذا يرانياإل المسؤول حتصري نّ أ فهمنا هنا ومن
 حقيقةً  تخدم سياستهما وأنّ  لخارجية،ا السياسة في ناوُمتوافقت ناُمتفاهمت الدولتين أنّ  وأّكد والسعودية،

  .المنطقة في األمريكية المصالح

  .العيون في الرماد لذر فهي اً،بعض بعضهما ضد عالميةاإل الجعجعات وأّما

  التحرير لحزب المركزي اإلعالمي المكتب إلذاعة كتبه
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