
2 شؤون محلية

التحرير

الخميس 3 جمادى االولى، 1440 هـ ق  20 دي 1397 هـ ش،  10 كانون الثاني 2019مالعدد )10041( السنة التاسعة والثالثون

رضائي: قوتنا الدفاعية يشهد 
بها الصديق والعدو

طهــران - ارنــا:  قــال اميــن مجمــع تشــخيص مصلحــة النظام 
الدفاعيــة  والقــوة  الصاروخيــة  االنجــازات  ان  رضائــي  محســن 

ــوم. ــدو الي ــق والع ــا الصدي ــة االســالمية يشــهد به للجمهوري
الملتقــى  خــالل  االربعــاء  امــس  لــه  تصريــح  وفــي 
ــود  ــة العق ــورة االســالمية طيل ــول 'انجــازات الث ــي ح الوطن
ــأركان  ــف ب ــرورة التعري ــي ض ــد رضائ ــة'، اك ــة الماضي االربع
وانجــازات الثــورة االســالمية لألجيــال الحماســية الجديــدة 
ــورة  ــن النتصــار الث ــا أن الذكــرى االربعي ــالد؛ مضيف ــي الب ف
ــدف. ــذا اله ــق ه ــى لتحقي ــة مثل ــّكل فرص ــالمية تش االس

مصلحــة  تشــخيص  مجمــع  اميــن  وتطــرق 
النظــام الــى سياســات ومؤامــرات االســتكبار العالمــي 
الخبيثــة ضــد الثــورة االســالمية؛ واصفــا امريــكا بانهــا 

ــي. ــات ضــد الشــعب االيران مصــدر االزم
الثــورة  بيــن  المواجهــة  ان  رضائــي  واكــد 
االســالمية وامريــكا بلغــت واحــدة مــن اهــم مراحلهــا 
علــى اعتــاب حلــول الذكــرى االربعيــن للثــورة؛ واصفــا 
 11( الثــورة االســالمية فــي' 22 بهمــن'  انتصــار  يــوم 
فبرايــر( بانــه فرصــة مناســبة لتوجيــه ردّ حاســم علــي 

كافــة االجــراءات البغيضــة لهــذا البلــد وزعمائــه.

طهران سترد بالمثل..

قاسمي: دول االتحاد االوروبي غيرصادقة في مكافحة االرهاب

مركز الدراسات االستراتيجية في إيطاليا..

إيران تلعب دورا مهما في القضاء 
على الجماعات اإلرهابية

طهــران- ارنــا:- قــال رئيــس مركــز الدراســات االســتراتيجية فــي ايطاليــا أدريــا مارشــيلتي، إن الجمهورية 
اإلســالمية تلعــب دورا هامــا فــي تحقيــق االســتقرار فــي المنطقــة وتدميــر الجماعــات اإلرهابيــة. اآلن مــع 

وجــود إيــران، تغيــر الوضــع مقارنــة للســابق.
وقــال  مارشــيلتي امــس األربعــاء، إن التواصــل المفتــوح مــع إيــران كواحــدة مــن الــدول المســتقرة، أمــر 

ملــح وأن الحكومــات متحــدة بالــرأي فــي هــذا الصــدد.
وأشــار الــى التطــورات فــي ســوريا وقــال: إن القــوات األمريكيــة ســتغادر هــذا البلــد؛ إن شــؤون هــذا البلــد 

داخليــة ويجــب أن يحلهــا شــعب هــذا البلــد.
و شــدد رئيــس مركــز الدراســات االســتراتيجية فــي إيطاليــا علــى أهميــة مكافحــة اإلرهــاب، قائــاًل إن 

الــدول العربيــة فــي المنطقــة وآســيا يجــب أن تتابــع هــذا الموضــوع بجديــة.
وأشــار مارتشــلتي الــى تاريــخ وجــود داعــش فــي العــراق وســوريا، قائــاًل: لعبــت إيــران دورا هامــا 
فــي توفيــر األرضيــة لتدميــر هــذه المجموعــة وغيرهــا مــن الجماعــات اإلرهابيــة ، واآلن مــع وجــود 

إيــران، تغيــر الوضــع مقارنــة بالماضــي.

خالل زيارته نيودلهي..

وزير الخارجية يلتقي وزيري خارجية 
الهند واسبانيا

باستخدام القنابل واالسلحة المصنوعة محليا..

اليوم..سالح الجو للجيش يطلق مناورات 'فدائيو 
سماء الوالية ' في جميع قواعده

ال حاجة إلى الجدار مثل بعض الدول..

العميد رضائي: حدود إيران مع جيرانها هي حدود صداقة وتفاهم

أحد أكبر المستثمرين في العالم يدعو 
لمقاطعة االستثمار في السعودية

العالــم،  فــي  المســتثمرين  أكبــر  أحــد  حــّذر 
بارتنــرز«  كابيتــال  مؤسّــس شــركة »موبيــوس 
مــارك موبيــوس مــن االســتثمار فــي الســعودية، 
لهــا  ومتوقعًــا  حــادة  انتقــادات  للمملكــة  موجهًــا 

االقتصــاد. أوقــات عصيبــة علــى صعيــد 
وفــي مقابلــة أجرتهــا معــه الصحافيــة هادلــي 
موبيــس  قــال   ،»CNBC« قنــاة  فــي  غامبــل 
ــك  ــت المناســب لوضــع أموال ــس الوق »اآلن لي
الوحشــي  »القتــل  مضيًفــا  الســعودية«،  فــي 
للصحافــي جمــال خاشــقجي أدى إلــى وضــع 
اعتقــد  ال  بــي  يتعلــق  وفيمــا  للغايــة،  ســيئ 
أننــا يجــب ان نســتثمر فــي الســعودية إذا لــم 

يحصــل تغييــر حقيقــي كبيــر«.
وأوضــح موبيــوس أنــه »باســتثناء مــا يتعلــق 
بقضايــا الســمعة، فــإن هنــاك مشــكلة أخــرى 
للمســتثمرين تكمــن فــي ســعر النفــط«، وقــال 
كارثــي  فإنــه  النفــط،  إلــى ســعر  نظــرت  »إذا 
التــي  األخــرى  والبلــدان  للســعودية  بالنســبة 
تعتمــد علــى أســعار النفــط، أعنــي أننــا كنــا 
نتوقــع 100 دوالر للبرميــل بحلــول نهايــة العــام 
الماضــي، واآلن وصلنــا إلــى 57 دوالرا، إن هــذا 

أمــر ال يصــدق، إنهــا كارثــة«.

سي ان ان: سجن الهذلول والبتيري 
كشف واقع القمع بالسعودية

تقريــرا،  أن«  أن  »ســي  شــبكة  موقــع  نشــر 
تحــت عنــوان »الزوجــان الســعوديان الشــهيران 
المختفيــان يســلطان ضــوءا علــى حملــة القمــع 

المعارضــة«. ضــد 
ويشــير التقريــر، إلــى أن الممثــل الكوميــدي فهــد 
البتيــري، والناشــطة لجيــن الهذلــول، نظــر إليهمــا 
ــا  ــت فيه ــي خف ــي الســعودية، الت ــوة ف ــا ق ــى أنهم عل

ــا عــن األنظــار.  ــى اختفي ــة، حت ــود االجتماعي القي
ويفيــد التقريــر بــأن النقــاش حــول اختفائهمــا 
انتشــر كالنــار فــي الهشــيم؛ ألنــه ســلط الضــوء علــى 
حمــالت القمــع ضــد المعارضيــن فــي الســعودية، 
مشــيرة إلــى أن النقــاش وصــل إلــى ذروتــه بعــد قتــل 
الصحافــي جمــال خاشــقجي وتقطيــع جثتــه فــي 

ــطنبول. ــي إس ــعودية ف ــة الس القنصلي
ويذكــر الموقــع أن الهذلــول )29 عامــا( اعتقلــت 
ــاء قيادتهــا  فــي آذار/ مــارس العــام الماضــي، فــي أثن
ســيارتها فــي الطريــق الســريع فــي اإلمــارات، حيــث 
كانــت تعيــش، ومــن ثــم رحلــت إلــى الســعودية 
واحتجــزت، الفتــا إلــى أنــه تــم رفــع الحظــر عــن 
قيــادة المــرأة للســيارة لكــن بعــد أشــهر مــن اعتقالهــا. 
ــري  ــال البتي ــم اعتق ــه ت ــر، فإن وبحســب التقري
)30 عامــا( فــي الفتــرة ذاتهــا، حيــث كان يعيــش فــي 
األردن، ووضــع علــى متــن طائــرة إلــى الســعودية 
أشــخاص،  أربعــة  بحســب  عنــه،  اإلفــراج  قبــل 
مشــيرا إلــى أنــه مــن غيــر المعلــوم ســبب اعتقالــه. 

اكاديمي اميركي: واشنطن تستهدف طهران 
بداًل من اإلرهاب

 طهران-ارنــا:- قــال اســتاذ جامعــة نــورث وســترن األميركيــة ، 'ماكــس أبراهامــز' أن أدارة امريــكا أدعــت 
بعــد احــداث 11 ســبتمبر/ أيلــول بانهــا تريــد محاربــة اإلرهــاب مثــل القاعــدة، لكــن ليــس هــذا هدفهــا 

ــران. ــة اي ــة هــي محارب ــا اهــداف مبطن ــل كان له ــي ب الحقيق
واضــاف  أبراهامــز امــس األربعــاء فــي 'حــوار رايســينا ' الدولــي الــذي أقيــم بحضــور شــخصيات سياســية 
واقتصاديــة وعلميــة وثقافيــة مــن دول العالــم بمــا فــي ذلــك وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف فــي الهنــد: 
علــى الرغــم مــن أن الحــرب علــى اإلرهــاب، أمــر جيــد، لكــن وألســباب معينــة حاولــت امريــكا و بعــد هجــوم 
11 ســبتمبر 2001 اإلرهابــي علــى هــذا البلــد، تمريــر هــدف خــاص علــى نقيــض ماهــو فــي الواقــع، لــذا يتعيــن 

التحقيــق فــي هــذا الموضــوع.
ــة، إن النــاس هــم مــن لحــد دون مــن هــو  ــد مــن المعاهــد االمريكي ــال المفكــر الناشــط فــي العدي وق
إرهابــي أو ال، حتــى لــو أرادت حكومــة معينــة أن تفــرض فــي ان هــذا الشــخص او المجموعــة الخاصــة هــم 

ارهابييــن أو ال.
واضــاف ابراهامــز: فــي وقــت وقــوع حــادث 11 ســبتمبر، أتذكــر جيــدا أن الشــعب األمريكــي كان يبحــث 
عــن عناصــر القاعــدة فــي أعقــاب الحــادث، بينمــا كانــت الحكومــة األمريكيــة تحــاول تحويــل االتهــام مــن 
القاعــدة الــى ايــران، اي أنهــا تخلــت عــن اإلرهابييــن الحقيقييــن اي القاعــدة، الذيــن كانــوا مدعوميــن مــن 

قبــل دولــة أخــرى غيــر إيــران، وألقــوا جميــع االتهامــات عبثــا علــى إيــران.
وقــال ان إجــراء االدارة األمريكيــة لــم يقتصــر علــى عــام 2001 ، وأضــاف، إن الحكومــة األمريكيــة ال تبحــث 
أبــدا عــن العــدو الرئيســي، تمامــا كمــا هــو الحــال اليــوم، بــداًل مــن البحــث عــن العــدو الرئيســي فــي ســوريا 

أو اليمــن، فإنهــا تحــاول القــاء كل التهــم فقــط علــى إيــران.

لجنة االمن النيابية: بعض الدول األوروبية أصبحت 
معقال لإلرهابيين والمنافقين

بعد وصول جابري انصاري موسكو..

محادثات ايرانية - روسية حول قضايا 
المنطقة ال سيما سوريا

ــاء  ــى موســكو امــس االربع ــري انصــاري ال ــة حســين جاب ــر الخارجي ــر مســاعدي وزي ــارس:- وصــل كبي طهران-ف
الجــراء محادثــات حــول الشــؤون االقليميــة الســيما ســوريا.

وكان جابــري انصــاري قــد اســتقبل فــي طهــران 
المبعــوث الخــاص للرئيــس الروســي الــى ســوريا 

ــي الشــهر الماضــي.  ــف ف الكســاندر الفرنتي
الشــهر  فــي  اجتماعــا،  جنيــف  واســتضافت 
الماضــي، ضــم وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف 
الفــروف  ســرغي  الروســي  نظيريــه  جانــب  الــى 
والتركــي جاويــش اوغلــو وممثــل االميــن العــام لالمــم 

المتحــدة فــي الشــأن الســوري اســتيفان دي مســتورا للتباحــث حــول تشــكيل لجنــة الدســتور الســوري.

ديلي تلغراف: دول عربية واوروبية تتبارى 
باعادة فتح سفاراتها في دمشق

طهران/كيهــان العربــي: كتبــت صحيفــة »ديلــي 
تلغــراف« ان دوال اوروبيــة وعربيــة تتســابق فــي اعــادة 

العالقــات مــع ســوريا وفتــح ســفاراتها فــي دمشــق.
ــع  ــات تراج ــال حيثي ــي مق ــة ف ــت الصحيف وتناول
حلفــاء اميــركا فــي اوروبــا ومناطــق اخــرى فــي العالــم 
عــن مواقفهــم حيــال النظــام الســوري، وكتبــت تقــول: 
دمشــق   فــي  ســفارتها  فتــح  قــررت  الســعودية  ان 
بدايــات العــام الجــاري 2019 لتصبــح بعــد االمــارات 
والبحريــن ثالــث بلــد عربــي مطــل علــى الخليــج 

ــي دمشــق. ــح ســفارتها ف ــد فت الفارســي تعي
الــى  تــؤدي  الطــرق  »كل  عنــوان:  وتحــت 
دمشــق« جــاء فــي مقــال الصحيفــة: ان هــذا الموقــف 
الســعودي وهــي كانــت اهــم معــارض لبشــار االســد 
وتواصــل الحــض علــى ازالــة الرئيــس الســري مــن 
الحكــم، ســيعطي شــرعية غيــر مســبوقة للرئيــس 
وســتفتح نافــذة جديــدة بعــد ثمــان ســنوات مــن 

ــورية. ــي س ــار ف ــة والدم ــرب والعزل الح
الــى ذلــك شــدد »دانــي مكــي« المحلــل البريطانــي 
ــذ  ــدأت من ــج ب ــى ان كل البرام ــن اصــول ســورية عل م
ــى دمشــق  ــس الســوداني ال ــر الشــير الرئي ــارة عم زي
االمــارات  ســفارة  فتــح  تلتــه  اذ  الماضــي  الشــهر 

والبحريــن.

باســم لجنــة  المتحــدث  دان   طهران-إرنــا:- 
بمجلــس  الخارجيــة  والسياســة  القومــي  األمــن 
خوشــرودي  نجفــي  علــي  اإلســالمي  الشــوري 
إجــراء هولنــدا فــي فــرض الحظــر علــى وزارة األمــن 
الــدول  بعــض  ان  قائــال  إيرانييــن؛  وشــخصين 
األوروبيــة التــي أخــذت تقــوم بهــذه اإلجــراءات هــي 

تشــكل ذاتهــا معقــال لإلرهابييــن والمنافقيــن.
وأضــاف نجفــي خوشــرودي امــس األربعــاء ، 
ان هــذا اإلجــراء يتعــارض مــع جهــود األوروبييــن 

لتقديــم اآلليــة الماليــة الخاصــة.
المســتقلة  السياســة  أن  الــى  أشــار  وفيمــا 

لإلتحــاد األوروبــي لهــا أهميــة خاصــة فــي تنظيــم 
الــدول  بعــض  ان  صــرح  إيــران،  مــع  العالقــات 
األوروبيــة هــي نفســها تشــكل معقــال لإلرهابييــن 
وزمــرة المنافقيــن؛ التنظيــم الــذي لديــه يــد طولــى 

فــي اإلجــراءات اإلرهابيــة فــي إيــران.
وأعــرب نجفــي خوشــرودي عــن أملــه فــي أن يتخــذ 
ــال ال  ــذا المج ــي ه ــة ف ــة صائب ــي سياس ــاد األوروب اإلتح
ســيما بالنظــر الــى إنســحاب أميــركا مــن اإلتفــاق النــووي؛ 
اإلجــراءات  مجموعــة  تضمــن  أن  يجــب  انــه  مضيفــا 
ــووي واال  ــاق الن ــار اإلتف ــي إط ــران ف ــح إي ــة، مصال األوروبي

ــا. ــن أوروب ــة اإلســالمية ع ــاد الجمهوري ــى إبتع ــؤدي ال ت

 اردبيل-ارنــا:- قــال قائــد حــرس الحــدود العميــد 
قاســم رضائــي ، إن الحــدود اإليرانيــة مــع جيرانهــا 
ــة والســالم والتفاهــم، وال حاجــة  هــي حــدود الصداق

الــى الجــدار وغلــق الحــدود مثــل بعــض الــدول.
واضــاف العميــد قاســم رضائــي فــي اجتمــاع 
مشــترك لقــادة حــرس الحــدود مــن الجمهوريــة 
ــه ســوار  ــة أذربيجــان فــي بيل اإلســالمية وجمهوري
عــداء  أي  لدينــا  ليــس  االربعــاء:  امــس  مغــان 
ــاء الجــدار،  ــا يســتوجب بن ــا، مم ومعارضــة لجيرانن
وحــدود إيــران، وخاصــة مــع جمهوريــة أذربيجــان، 

هــي حــدود الصداقــة و التعاطــف والتفاهــم.
وقــال إن االجتماعــات المشــتركة بيــن حــرس 
الحــدود فــي البلديــن هــي أيضــا لتنســيق القضايــا 
ــن  ــة بي ــات الودي ــق العالق ــأنها تعمي ــن ش ــي م الت

الشــعبين اإليرانــي واألذري، وأنــه تــم التخطيــط 
لهــذه الزيــارات وكان لهــا نتائــج إيجابيــة حتــى اآلن.

ــن  ــن البلدي ــاون والتنســيق بي وأضــاف أن التع
ويتطلــع  جــدا  جيــد  المســتويات،  شــتى  علــى 
ــي المناطــق  ــى اســتثمار أهال ــن ال مســؤولو البلدي
الحدوديــة، للفــرص التــي يوفرهــا كل منهمــا اآلخــر 

لتعميــق العالقــات.
الحــدود  حــرس  قائــد  قــال  جانبــه  مــن 
إن  اوف'،  قلــي  'اليشــين  الجنــرال  االذربيجانــي 
هــذا االجتمــاع ونتائجــه االيجابيــة، هــو نمــوذج 
للــدول  البلديــن ويمكــن  الوديــة بيــن  للعالقــات 
لعالقــة  ناجــح  كنمــوذج  بــه  االحتــذاء  االخــرى 

الجارتيــن. بيــن  ســليمة 

 اصفهان-ارنــا:  اعلــن 
ــو  ــد ســالح الج ــب قائ نائ
الطيــار  العميــد  للجيــش 
عــن  واحــدي'  'حميــد 
انطــالق المنــاورات العامــة 
ــش  ــة للجي ــوات الجوي للق

الخميــس. اليــوم 
العميــد  وأضــاف 
امــس  واحــدي  الطيــار 
مؤتمــر  خــالل  االربعــاء 
قاعــدة  فــي  لــه  صحفــي 
الجويــة  بابائــي  الشــهيد 

فــي اصفهــان )وســط البــالد(، ان هــذه المنــاورات 
ســتجري فــي جميــع القواعــد الجويــة بمحوريــة 

الجويــة. بابائــي  الشــهيد  قاعــدة 
واوضــح انــه ســتنطلق منــاورات 'فدائيــو ســماء 

الواليــة ' اليــوم الخميــس وتســتمر ليوميــن.
وصــرح ان الطائــرات القاذفــة للقنابــل بعيــدة 
المــدى وقصيــرة المــدى ومتوســطة المــدى ســتنفذ 

هــذه  خــالل  مســبقا  المخططــة  الســناريوهات 
المنــاورات معتبــرا اســتخدام القنابــل واالســلحة 
بانهــا  الشــباب  والطياريــن  محليــا  المصنوعــة 
تشــكل الميــزات والســمات البــارزة لهــذه المناورات.

البقية على الصفحة7

نــدد  طهران-ارنــا:- 
المتحــدث باســم الخارجيــة 
بإجــراء  قاســمي  بهــرام 
المثيــر  االوروبــي  االتحــاد 
وعديــم  لالســتغراب 
فــي  المتمثــل  المنطــق 
متعــدد  حظــر  فــرض 
مــن  عــدد  علــى  االطــراف 
واعتبــر  االيرانييــن  الرعايــا 
ذلــك مؤشــرا علــى ان دول 
ــة  ــي غيرصادق االتحــاد االورب

االرهــاب. مكافحــة  فــي 
واضــاف قاســمي امــس االربعــاء ان االتحــاد 
االوروبــي وبــدال عــن وضــع الجماعــات االرهابيــة 
و جماعــة  المنافقيــن  زمــرة  فيهــا  بمــا  المجرمــة 
االحوازيــة علــى قائمــة عقوباتــه يطلــق يــد هــذه 
ممارســاتها  و  الجرائــم  ارتــكاب  فــي  الجماعــات 
االرهابيــة و حتــى يقــدم الدعــم لهــا فــي حيــن 

التــي  االســالمية  للجمهوريــة  اتهامــات  يوجــه 
تحمــل رايــة مكافحــة االرهــاب فــي المنطقــة و ان 

اوروبــا تديــن اليــران فــي امنهــا.
واكــد ان الجمهوريــة االســالمية ســترد علــى 
هــذا االجــراء االوروبــي فــي اطــار الــرد بالمثــل و 

تقــوم باجــراءات مناســبة فــي هــذا المجــال.
علمــا بــان االتحــاد االوربــي ادعــى الثالثــاء قيــام 
جهــاز امنــي ايرانــي بمشــاريع فــي اراضــي دول 

ــه. ــى فــرض الحظــر علي ــة و وافــق عل اوروبي
وكان مســؤولي الخارجيــة قــد نفــوا مزاعــم 
االتحــاد االوروبــي ضــد الجمهوريــة االســالمية 
جهــاز  محــاوالت  الــى  تعــود  انهــا  اعلنــوا  و 
ــات  ــل العالق ــي لني ــان الصهيون تجســس الكي
بيــن ايــران و بروكســل بعــد انســحاب امريــكا 

ــووي. ــاق الن ــن االتف م

طهــران- فــارس: التقــى وزيــر الخارجيــة محمــد 
جــواد ظريــف فــي نيودلهــي صبــاح امــس االربعــاء 

نظيرتــه الهنديــة سوشــما ســواراج.
ــف وســواراج  ــاء تباحــث ظري ــي هــذا اللق وف
بشــان مختلــف ابعــاد العالقــات الثنائيــة خاصــة 
التعــاون االقتصــادي بعــد خــروج اميــركا مــن 

ــووي. ــاق الن االتف
والمالحــة  النقــل  وزيــر  ظريــف  التقــى  كمــا 
البحريــة الهنــدي نيتيــن غــادكاري وبحــث معــه 
حــول العالقــات الثنائيــة وســبل تطويــر التعــاون 
فــي مجــاالت  البلديــن خاصــة  بيــن  االقتصــادي 
النقــل والمالحــة البحريــة وفــي اطــار مينــاء جابهــار 

الواقــع جنــوب شــرق ايــران.
اســتقباله  خــالل  الخارجيــة  وزيــر  وبحــث 
ــي امــس  ــة نيودله ــة الهندي ــه بالعاصم ــر اقامت بمق
بوريــل«،  »جوزيــب  االســباني  نظيــره   ، االربعــاء 
ــا ذات  ــة والقضاي ــات الثنائي آخــر مســتجدات العالق

المشــترك. االهتمــام 
الثالثــاء  يــوم  الخارجيــة  وزيــر  التقــى  كمــا 
ــي«. ــو جنتلون ــا الســابق« باول ــس وزراء ايطالي رئي
علــى  الهنديــة  العاصمــة  ظريــف  وزار 
رفيــع  واقتصــادي  سياســي  وفــد  راس 
حــول  محادثــات  الجــراءات  المســتوى 
مختلــف القضايــا االقليميــة والدوليــة ذات 
ــن العالقــات  ــترك فضــال ع االهتمــام المش

البلديــن. بيــن  االقتصاديــة 
وكان وزيــر الخارجيــة قــد شــارك فــي الملتقــى 
االيرانــي الهنــدي المشــترك كمــا القــى كلمــة فــي 
مركــز ابحــاث ICWA ، بحضــور عــدد مــن النخــب 
التطــورات  احــدث  حــول  الهنــود،  والمفكريــن 
اســئلة  علــى  رد  ثــم  ومــن  واالقليميــة  العالميــة 

الحاضريــن.

اردوغان ومستنقع االزمة السورية
الزالــت تداعيــات قــرار االنســحاب  االميركــي تلقــي بظاللهــا علــى الواقــع االميركــي 
والــدول الســائرة  فــي فلكهــا حيــث هــول الصدمــة الزالــت تــدوي فــي دوائــر قرارهــم لذلــك 
ــة هــذه  ــة لطمأن ــى المنطق ــي آن واحــد ال ــن ف ــة ان ترســل مبعوثي اضطــرت االدارة االميركي
االطــراف االول ترأســه جــون بولتــون آخــر الصقــور فــي البيــت االبيــض باتجــاه تــل ابيــب 
وانقــرة وقــد فشــل  فــي مهمتــه فــي المحطــة االخيــرة حيــث رفــض الرئيــس التركــي اردوغــان 
اســتقباله الن واشــنطن تعتبــر الكــرد خطــا احمــر فيمــا يعتبــر اردوغــان وجودهــم خطــرا علــى 

تركيــا والبــد مــن تحجيمهــم وانهــاء دورهــم.
الوفــد الثانــي الــذي مثلــه بومبيــو وزيــر الخارجيــة االميركــي طــار باتجــاه القاهــرة والعــراق 
واالردن والــدول العربيــة فــي الخليــج الفارســي بهــدف الترويــج لخطــة االنســحاب مــن ســوريا 

والتفــرغ الــى االرهــاب ومواجهــة ايــران حســب زعمــه.
لكــن يبقــى الجانــب التركــي االكثــر تفاعــال مــع هــذا االنســحاب معنيــا باالمــر النخراطــه 
ــد  ــذا البل ــي ه ــة ف ــه التاريخي ــبب اطماع ــوم بس ــى الي ــا وحت ــذ بدايته ــورية من ــة الس باالزم
لذلــك ال يريــد ان يخــرج فاضــي اليديــن ويحــاول حتــى النهايــة وبشــتى الوســائل ان يحصــل 
علــى بعــض المكاســب وال يخفــي ذلــك بــل يعلنهــا بصراحــة وهــذا مــا صــرح بــه امــس االول 
الرئيــس اردوغــان لصحيفــة نيويــورك تايمــز بــان »تركيــا تنــوي تشــكيل قــوة عســكرية مــن 
القــوى الســورية«. وهــذا يعنــي انهــا تريــد االشــراف عليهــم وهــو بحــد ذاتــه يعتبــر تدخــال 

ســافرا ومرفوضــا وفــي النهايــة زجهــم فــي الجيــش الســوري.
لكــن مــا كان الفتــا ومدهشــا للمراقبيــن الموقــف التركــي المتفــرج تجــاه التناحــر االخيــر 
الــذي جــرى بيــن هيئــة تحريــر الشــام »النصــرة« والمجموعــات االرهابيــة التــي تعمــل تحــت 
حمايتهــا والتــي اضطــرت لالنســحاب الــى عفريــن، لكــن تبيــن الحقــا النقــرة حســابات اخرى 

بفتــح المجــال امــام النصــرة لتســاوم عليهــا مــع الــروس حــول االكــراد فــي شــرق الفــرات.
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل يوفــق الرئيــس اردوغــان بمواقفــه المتقلبــة 
والمتذبذبــة مــرة مــع االميــركان واخــرى مــع الــروس ان يخــرج مــن هــذه االزمــة ســالما 
ويحقــق المكاســب التــي خطــط مــن اجلهــا فــي ســوريا. هــذا مــا ينظــر اليهــا بشــك وريبــة 
ــا  ــك مصلحي ــراد وان كان ذل ــة االك ــن الجــدران ســواء االميركــي بحماي ــر م ــه الكثي الن أمام
وليــس مبدئيــا والثانــي الروســي ـ االيرانــي لحمايــة الســيادة الوطنيــة واالراضــي الســورية 

ــة. ــن الدولي ــراف والقواني ــع االع ــا م ــث تعارضه والثال
فدخــول الشــرطة الروســية الــى منبــج وتســيير الدوريــات فيهــا لــن تكــن اعتباطيــة 
بــل هــي رســالة واضحــة  للطــرف التركــي ان يعــرف حــدوده فــي وقــت اكــدت التقاريــر 
ــذه  ــى ه ــول ال ــكرية للدخ ــات عس ــام بعملي ــتعد للقي ــي كان يس ــش الترك ــان الجي ب
ــا جــاءت مــن  ــر لتركي ــه فــي عفريــن لكــن الصدمــة االكب ــى غــرار مــا فعل ــة عل المدين
الداخــل الســوري حيــث فعلــت دمشــق اتصاالتهــا باالكــراد لتحصيــن الوحــدة الوطنيــة 
واالراضــي الســورية امــام اي تدخــل اجنبــي وســحب الذرائــع منــه فــي وقــت يواصــل 
ــن  ــات بينهــم وبي ــي موســكو لحــل الخالف ــه ف ــراد الســوريين مباحثات ــد مــن االك وف
ــة الوطــن الســوري  ــات لحماي ــى توافق ــي دمشــق والتوصــل ال ــة ف ــة المركزي الحكوم

وحفــظ ســيادته ووحــدة اراضيــه.
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