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وزير اإلعالم اللبناني جورج قرداحي - إنترنت
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إسطنبول - وكاالت

قالت مصادر قريبة من وزير اإلعالم اللبناني جورج قرداحي، الخميس، إنه منفتح على تقديم استقالته إذا
توافرت "ضمانات" بأن هذا القرار "سيبدل الموقف الخليجي" من بيروت.

حديث المصادر، لألناضول، جاء تعليقا على دعوة وجهها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى قرداحي
الخميس، كي يتخذ موقفا "يحفظ مصلحة لبنان"، وهو ما فُهم على أنه دعوة إلى االستقالة.

وقبل تعيينه وزيرا في 10 من أيلول المنصرم، قال قرداحي، في مقابلة متلفزة سُجلت في آب وبُثت في 25 من
تشرين األول الماضي، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية واإلمارات".

واحتجاجا على هذه التصريحات، سحبت السعودية واإلمارات والبحرين والكويت واليمن تباعا سفراءها من
بيروت، بينما يرى قرداحي أن حديثه لم يحمل إساءة ألي دولة، ورفض "االعتذار" أو "االستقالة".

وقالت المصادر، طالبة عدم الكشف عن أسمائها، إن "قرداحي لن يستقيل، وهذا الموقف لم يتغير، وهو
ينتظر لقاءه برئيس الحكومة لالطالع منه على المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب واألجانب

(بشأن األزمة)".

وأوضحت أن قرداحي (/taxonomy/term/141491) يسعى إلى "معرفة ما إذا كانت االستقالة تقابلها ضمانات
بأن مثل هذه الخطوة ستالقى بإيجابية خليجية، ألن أي استقالة ال تبدل بالموقف الخليجي من لبنان تبقى من

دون جدوى".

ويتطلع لبنان إلى مساعدات خارجية، ال سيما من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، في ظل معاناته منذ
نحو عامين أزمة اقتصادية (/taxonomy/term/121303) هي األسوأ في تاريخه.

والخميس، قال ميقاتي (/taxonomy/term/137911) إن "الحكومة تعرضت المتحان جديد هو األصعب بفعل
مواقف شخصية أطلقها وزير اإلعالم قبل توليه الوزارة". وتابع أن تلك المواقف أدخلت لبنان في محظور

المقاطعة من قبل السعودية ودول الخليج العربي.

https://www.syria.tv/taxonomy/term/141491
https://www.syria.tv/taxonomy/term/121303
https://www.syria.tv/taxonomy/term/137911


وبدعوة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (/taxonomy/term/120053)، ينفذ تحالف تقوده الجارة
السعودية، منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين

المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

وأودت الحرب المتواصلة بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن، البالغ عددهم
قرابة 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق األمم المتحدة.
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مليشيا "الحرس الثوري" تخلي أكبر قاعدة عسكرية لها شرقي سوريا
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عناصر تابعة للمليشيات اإليرانية في سوريا (إنترنت)

تاريخ النشر: 06.11.2021 | 05:58 دمشق

إسطنبول - متابعات

بدأت ميليشيا "الحرس الثوري" اإليراني بإخالء أكبر قاعدة عسكرية لها شمال شرقي سوريا بسبب خوفها من
قصف متوقع.

وقالت شبكة "الشرق نيوز" المحلية الجمعة إن "ميليشيات تابعة إليران بما فيها قوات تتبع للحرس الثوري
اإليراني بدأت بإخالء عدد من مواقعها جنوب شرقي مدينة البوكمال (/taxonomy/term/526)على الحدود

العراقية السورية".

وأضافت أن "الميليشيات أخلت مواقعها بسبب خوفها من قصف متوقع على (قاعدة اإلمام علي
(/taxonomy/term/131579)) التي تعتبر أكبر قاعدة عسكرية لها شرقي سوريا".

وأوضحت الشبكة أن "ميليشيا (الحرس الثوري (/taxonomy/term/101359)) نقلت نحو 100 شخص من
ضباطها وعناصرها الموجودين ضمن (قاعدة اإلمام علي) في البوكمال إلى األراضي العراقية". مشيرةً إلى أن

"األرتال خرجت على شكل دفعات متقطعة من معبر (السكك) غير الشرعي باتجاه األراضي العراقية".
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"قاعدة اإلمام علي" شرقي سوريا: أكبر القواعد العسكرية اإليرانية خارج الحدود
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وفي تشرين األول الفائت نقلت ميليشيا "الحرس الثوري" اإليراني قرابة 5 شاحنات تحتوي على صواريخ
متوسطة وقصيرة المدى باإلضافة إلى قذائف كروسنبول ومضادات دروع من قاعدة اإلمام علي إلى مدينة
الميادين (/taxonomy/term/102880)في ريف دير الزور. وفق ما أفاد مصدر خاص من الميليشيا لموقع

تلفزيون سوريا.

وتتخوف الميليشيات اإليرانية (/taxonomy/term/101662) الموجودة شرقي سوريا من استهدافات قد
تطول مواقعها العسكرية، حيث تلقت مؤخراً عشرات الضربات من طائرات أميركية وإسرائيلية، أدت إلى

مقتل وجرح العشرات من عناصرها.

وتعتبر مدينتا البوكمال والميادين، الواقعتان على الحدود العراقية السورية (/taxonomy/term/132993)، من
أكبر مقارّ القوات المدعومة من إيران داخل األراضي السورية، وتتخذ الميليشيات المنتشرة هناك من منازل

المدنيين مقار عسكرية لها.
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