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الثالثاء 10 ربيع الثاني، 1440 هـ ق 27 آذر 1397 هـ ش،  18 كانون األول 2018مالعدد )10021( السنة التاسعة والثالثون

المصادقة على الحكم بسجن رحيم مشائي
طهران-فــارس:- اعلــن رئيــس عدليــة طهــران غــالم حســين اســماعيلي عــن اقــرار الحكــم الصــادر بحــق 

رئيــس مكتــب رئيــس الجمهوريــة الســابق اســفنديار رحيــم مشــائي بالســجن ســتة اعــوام ونصــف العــام .

زلزال بقوة 7ر4 ريختر يهز محافظة "كيالن"
بقــوة 4.7 درجــة علــى مقيــاس ريختــر منطقــة لوندويــل  زلــزال  طهران-فــارس:- ضــرب 

بمحافظــة كيــالن بعــد ظهــر امــس االثنيــن.
وكان مركــز الهــزة االرضيــة فــي بحــر قزويــن وعلــى بعــد 46 كــم مــن لوندويــل  و 47 كــم مــن 

آســتارا و 47 كــم مــن حويــق و 96 كــم مــن اردبيــل و 116 كــم مــن رشــت.

فيلم "حياة بدون حياة " يحصد جائزتين من مهرجان ياباني
ــى  ــر" عل ــن ف ــرج "كاوه معي ــاة " للمخ ــدون حي ــاة ب ــي "حي ــم اإليران ــد الفيل ــر:- حص طهران-مه

ــان. ــي الياب ــم ف ــذي أقي ــينمائي ال ــتيند" الس ــان "بالداس ــات مهرج ــالل فعالي ــن خ جائزتي

محادثات اميركية- طالبانية في االمارات!!
أفــاد الســكرتير الصحفــي لحركــة طالبــان، ذبيــح اهلل مجاهــد، بــأن وفــدا أمريكيــا ســيجري، فــي اإلمــارات 

محادثــات مــع ممثلــي حركــة طالبــان.
وجــاء فــي بيــان صــدر عــن مجاهــد ونشــر علــى صفحتــه فــي تويتــر أن هــذه المحادثــات يشــارك فيهــا أيضــا 

ممثلــو كل مــن الســعودية وباكســتان واإلمــارات، دون تقديــم أي تفاصيــل أخــرى حــول محــاور اللقــاء.
وكان المبعــوث األمريكــي الخــاص بأفغانســتان، زلمــاي خليــل زاد، التقــى مرتيــن علــى األقــل بممثلــي طالبــان 
فــي قطــر، حيــث يقــع هنــاك المكتــب السياســي للحركــة، خــالل األشــهر القليلــة الماضيــة. ويقــوم حاليــا بسلســلة 
مــن الزيــارات تهــدف إلــى تنســيق جهــود الــدول األجنبيــة لمســاعدة الحــوار الســلمي داخــل أفغانســتان. وقــد زار 
خليــل زاد فــي وقــت ســابق باكســتان وأفغانســتان وروســيا وأوزبكســتان. كمــا ســيتوجه قريبــا إلــى اإلمــارات وقطــر.

السعودية لمجلس الشيوخ االميركي: حرب 
اليمن وقتل خاشقجي شأن داخلي!!

اعتبــرت المملكــة الســعودية أمــس االثنيــن 
أن قــرارات مجلــس الشــيوخ األميركــي األخيــرة 
وقضيــة  اليمــن  علــى  بالعــدوان  المرتبطــة 
الصحافــي جمــال خاشــقجي “تدخــال ســافرا” فــي 
ــة”، محــذرة مــن  ــة و”رســالة خاطئ شــؤونها الداخلي

البلديــن. بيــن  العالقــات  “تداعيــات” علــى 
المملكــة  ان  الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  وقــال 
مــن  مؤخــرا  صــدر  الــذي  “الموقــف  تســتنكر 
ــي  ــس الشــيوخ ويتضمــن تدخــال ســافرا ف مجل
شــؤونها الداخليــة”، معتبــرة ان هــذا االمــر قــد 
يقــود إلــى “تداعيــات فــي العالقــات بيــن البلديــن 
العالقــة  آثــار ســلبية كبيــرة علــى  لهــا  يكــون 

المهمــة”. االســتراتيجية 

مشيرا الى تخبط الغرب في التناقض..

رئيس السلطة القضائية: شعبنا يعاني منذ 4 عقود من اإلرهاب المدعوم من الغرب
مستشار روحاني: االتفاق النووي تضرر 

بعد انسحاب اميركا منه
طهران-مهــر:- قــال مستشــار رئيــس الجمهوريــة  
ــد  ــووي تضــرر بع ــاق الن ــن آشــنا، ان االتف حســام الدي
انســحاب امريــكا منــه ومــن الممكــن ان يلحقــه مزيــد 

مــن الضــرر فــي حــال عــدم التــزام بعــض الــدول.
وأشــار آشــنا امــس االثنيــن فــي كلمــة لــه 
خــالل ملتقــى "الســالم واالســتقرار فــي منطقــة 
غــرب أســيا منطقــة واحــدة ومصيــر واحــد"، الــى أن 
خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة )االتفــاق النــووي( 
قــد تتحــول الــى خطــة للســالم واالمــن االقليمــي.
ولفــت الــى ان ايــران وروســيا تمكنتــا مــن الحيلولــة 
دون تقســيم ســوريا، مؤكــدًا ان تلبيــة ايــران لدعــوة الحكومــة 
ــة  ــة االيراني ــى احــدى السياســات المبدئي الســورية قائــم عل
ــدول  ــة لل ألن طهــران ترفــض التدخــل فــي الشــؤون الداخلي

االخــرى.

الخارجية: أسلحة الكيان الصهيوني احدى 
عوامل تراجع االمن االقليمي

وحيدي: الدفاع المدني له التأثير 
في زيادة قوة الردع

رئيس مجلس العالقات الخارجية االميركية..

اوروبا في مهب فوضى عارمة

األسطوالن الجوي والبحري: العقوبات االميركية 
لن تؤثر بمسار التنمية في ايران

لشــركة  العامــة  المديــرة  أكــدت  طهران-إرنــا:- 
الطيــران المدنــي 'إيــران أيــر' )همــا(، فرزانــة شــرف بافــي 
ان األســطول الجــوي وعلــى الرغــم مــن ظــروف الحظــر 
ــات. ــف الوجه ــى مختل ــه ال ــة رحالت ــى مواصل ــادر عل ق

وأضافــت شــرف بافــي علــى هامــش المعــرض 
ــت وألول  ــه تم ــي، ان ــل الوطن ــث للنق ــي الثال الدول
مــرة صيانــة طائــرة إيربــاص 321 التــي تــم شــراؤها 
ــد  ــووي وبعــد إجراءهــا العدي ــاق الن ــرام اإلتف بعــد إب
مــن الرحــالت الــى مختلــف الوجهــات المحليــة 
خبــراء  يــد  علــى  صيانتهــا  تمــت  واألجنبيــة، 

إيرانييــن بصــورة أساســية وبنجــاح تــام.
مــن جهتــه أكــد المديــر العــام لمنظمــة الموانــئ 
العقوبــات  أن  راســتاد  محمــد  البحريــة  والمالحــة 
األمريكــة لــم ولــن تتمكــن مــن الحــؤول دون التطــور 

والتنميــة بالقطــاع البحــري والصناعــات البحريــة.
ايــران  إفتتاحيــة معــرض  فــي  وقــال راســتاد 
البحــري فــي جزيــرة "كيــش": أن هــذا الحــدث يتيح 
فرصــة كبيــرة لعــرض إمكانيــات ايــران الوطنيــة فــي 
مجــال البحــر والمالحــة، كمــا انــه يتيــح الفرصــة 

ــى هــذه القــدرات. للتعــرف عل
ــال:  ــران ق ــة ضــد اي ــات االمريكي ــي ســياق العقوب وف
أن أمريــكا كانــت والزالــت غيــر قــادرة علــى الحــؤول دون 
التطــور واالزدهــار فــي القطــاع البحــري االيرانــي، بإعتبــار 
ــا،  ــة به ــة وخاص ــدرات هائل ــات وق ــع بطاق ــران تتمت أن إي
بحيــث أن التعامــي عــن هــذه القــدرات مجــرد وهــم 

ــة. ــر االقليمي ــة وغي ــدول االقليمي ــدى ال ــال ل وخي

خالل المعرض الدولي البحري في جزيرة كيش..

االدميرال خانزادي: ايران تتمتع بممرات بحرية 
وجوية تربط ثالث قارات

وزير خارجية باكستان: البعض اليتحمل العالقات 
الحسنة بين طهران واسالم آباد

طهران-فــارس:- اعلــن وزيــر الخارجيــة الباكســتاني شــاه محمــود قريشــي ان البعــض ال يتحمــل ان يــرى العالقــات 
الجيــدة والمتناميــة بيــن ايــران وباكســتان .

وقــال قريشــي خــالل مؤتمــر صحفــي 
اننــا ال يمكننــا ان نتجاهــل العناصــر التــي 
بيــن  الحــدود  تبقــى  ان  فــي  الترغــب 
ايــران وباكســتان حــدود ســالم واســتقرار .

واضــاف انــه مــن المتيقــن ان ايــران 
وباكســتان باعتبارهمــا بلــدان جــاران لهمــا 
حــدود مشــتركة طويلــة تتطلعــان الــى ان 

تكــون حدودهمــا حــدود ســالم وامــن .
واوضــح قريشــي ان نظيــره محمــد جــواد 

ظريــف قــد زار اســالم آبــاد مرتيــن خــالل االشــهر الثالثــة االخيــرة وان البلديــن لديهمــا تعــاون متميــز علــى كافــة المســتويات.
ــن  ــتان وم ــران وباكس ــن اي ــدة بي ــات الجي ــل العالق ــر ال تتحم ــود عناص ــة وج ــدرك حقيق ــا ن ــع انن وتاب

ــواء . ــر االج ــى تعكي ــر ال ــذه العناص ــعى ه ــي ان تس الطبيع
وعلــق وزيــر الخارجيــة الباكســتاني علــى اختطــاف عــدد مــن حــرس الحــدود االيرانييــن عنــد الحــدود 
المشــتركة مــع باكســتان بالقــول ان حكومتــي البلديــن تبنتــا اليــة مشــتركة لتســوية المشــاكل والعقبــات 

الموجــودة علــى هــذا الصعيــد.

تشكيل وحدة طائرات مسيرة  
في طيران الجيش

الجيــش  طيــران  قائــد  أعلــن  طهران-إرنــا:- 
العميــد يوســف قربانــي عــن قــرب تشــكيل وحــدة 
للطائــرات المســيرة فــي طيــران القــوات البريــة 

التابعــة للجيــش.
االثنيــن  امــس  قربانــي  العميــد  وأوضــح 
بــأّن تشــكيل هــذه المجموعــة مــن الطائــرات 
طيــران  ان  قائــال  قريبــًا  ســيتم  المســيرة 
القــوى البريــة كان يقــوم بعمليــات االســتطالع 
باســتخدام المروحيــات امــا اليــوم نعمــل علــى 

المســيرة. الطائــرات  اســتخدام 
للجيــش  التابعــة  البريــة  القــوى  بــأّن  يذكــر 
تتمتــع باحــد اقــوى وحــدات الطائــرات المســيرة 
مختلــف  االن  لحــد  عرضــت  و  المنطقــة  فــي 
طائراتهــا المســيرة تســتخدم فــي حــروب الكترونية 

النقــل . وهجوميــة واســتطالعية و كذلــك 
وكان العميــد كيومــرث حيــدري قائــد القــوى 
ــران  ــأّن اي ــرا ب ــة فــي الجيــش قــد صــرّح اخي البري

ــدة. ــيرة جدي ــرات مس ــن طائ ــتار ع ــتزيح الس س
وتقــوم ايــران باســتمرار بعمليــات اســتطالعية 
علــى حدودهــا الغربيــة عبــر طائراتهــا المســيرة 
تقــوم  كمــا  الجيــش  فــي  البريــة  للقــوة  التابعــة 

بمســح شــامل لهــذه الحــدود.

طهران/كيهــان العربــي: حــذر رئيــس مجلــس 
ــة »ريتشــارد هــاس«  ــة االميركي ــات الخارجي العالق
ولمــرة ثانيــة خــالل عشــرة ايــام، مــن ان اوروبــا 

ــا. ــن فوضــى مســتمرة العــالج له ســتعاني م
ــي  ــة ف ــاث فوضــى عارم ــى انبع ــي اشــارة ال وف
بعــض الــدول االوروبيــة، اضــاف »ريتشــارد هــاس«؛ 
ــق  ــر مناط ــى اكث ــول ال ــا تتح ــرعان م ــا س ان اوروب

ــتقرارا. ــر اس ــت االكث ــد ان كان ــى بع ــم فوض العال
»اوروبــا  بعنــوان  لــه  جديــد  مقــال  وخــالل 
تعيــش الفوضــى« كتــب هــاس: »ان الديمقراطيــة،  
والســلم التاريخــي  فــي اوروبــا تعيــش وضعــا غيــر 
مســتقر، وكذلــك الســلوك االميركــي خــالل رئاســة 
ترامــب والــذي يتعامــل مــع الحلفــاء كمــا يتعامــل مــع 
ــدات  ــارة ان تواجــه التهدي ــذه الق ــى ه ــداء. وعل االع

ــا«. ــي تواجهه ــدة الت المتزاي
ولــم تمض ســنوات علــى عبارات »فرانســيس 
ــاردة  ــاء الحــرب الب ــد انته ــال بع ــن ق ــا« حي فوكويام
حيــث وصــف وضــع اوروبــا بنهايــة التاريــخ. فليســت 
الديمقراطيــة واالزدهــار والســالم بالمفاهيــم التــي 
باريــس  مــن  فمناطــق  مؤكــد.  بشــكل  تركــزت 
جــراء  االنقســام  بريطانيــا  تعانــي  فيمــا  تحتــرق 

مســألة »بريكســت«.
ايطاليــا التــي تفاجــأت بزعامــة تحالــف اليميــن 
ــة  ــن ميزاني ــال قواني ــة قب ــش مقاوم المتطــرف تعي

االتحــاد االوروبــي.
الجديــد  التحالــف  المانيــا  وتواجــه  كمــا 

جديــد. زعيــم  وتنصيــب 
فــي  الشــعبوية  احتقــان  اســبانيا  وتعيــش 
علــى  عدوانهــا  فــي  روســيا  وتســتمر  كاتالونيــا، 

اوكرانيــا.
رودود  »ان  بالقــول؛   هــاس  ويســتطرد 
اصــرار  مــن  زاد  المحتجيــن  قبــال  »ماكــرون« 
الميزانيــة.  مشــاكل  مــن  وشــدد  المتظاهريــن 

االمــور«. تحســن  نتوقــع  ال  ان  وينبغــي 
خــرج  فرنســا  مظاهــرات  مــع  وبالتزامــن 
متظاهــرون فــي بلجيــكا والنمســا وصربيــا وايطاليــا، 

مختلفــة. بذرائــع 
البلجيكيــة »ار تــي بــي  التلفزيونيــة  فالقنــاة 
الســبت  احتجاجــات  خــالل  اعلنــت؛  قــد  اف« 
الماضــي فــي بروكســل بزعامــة الســترات الصفــراء 
ثالــث  وهــي  شــخصا.  خمســين  اعتقــال  تــم 
ــر« فــي  ــترات الصف ــار »الس ــرة واســعة النص مظاه

البلجيكيــة. العاصمــة 
ضــد  شــخص  الــف   17 تظاهــر  فيينــا  وفــي 
سياســة اليميــن المعتــدل للحكومــة النمســاوية. 

اليســارية. المجموعــات  بعــض  فيهــا  شــارك 
كمــا وتظاهــر المحتجيــن فــي صربيــان اعتراضا 

علــى سياســة حكومــة »الكســاندر وفجيج«.
وربمــا يتوجــه البريطانيــون نحــو واحــد مــن 
اكبــر الفــرص فــي التاريــخ فــي اســتفتاء لمعرفــة مــا 
ــي،  ــاد االوروب ــادرة االتح ــا مغ ــدون حق ــوا يري اذا كان
فلــن يكــون هنــاك شــيئا اكثــر جنونــا وفوضويــة مــن 

اجــراء تصويــت آخــر.
وهكــذا اليــوم انقلبــت االمــور راســا علــى عقــب 
فــاراد ماكــرون ان يكــون رجــل اوروبــا ومنافــس 
فكانــت طموحاتــه  العالــم  فــي  والمؤثــر  ترامــب 

اكبرمــن قدراتــه.

طهران-مهــر:- اكــد قائــد القــوات البحريــة فــي 
ــزادي، ان شــعوب  ــرال حســين خان الجيــش االدمي
المنطقــة لــن تســمح للــدول االجنبيــة بالتطــاول 

ــا. ــى مصالحه عل
وأشــار االدميــرال خانــزادي  امــس االثنيــن فــي 
كلمــة خــالل المعــرض الدولــي البحــري فــي جزيــرة 
كيــش، الــى ان موقــع ايــران فــي المنطقــة والعالــم 

هــو موقــع اســتراتيجي واســتثنائي للغايــة.
ــم  ــم أم ل ــل  العال ــواء قب ــران س ــاف، ان اي وأض
وتملــك  وجويــة  بحريــة  بممــرات  تتمتــع  يقبــل 
يمكــن  المنطقــة،  فــي  مهمــة  بحريــة  ممــرات 
لهــذه المنطقــة ربــط ثــالث قــارات، كمــا تتواجــد 
فيهــا مخــازن الطاقــة العالميــة والجــزء الكبيــر مــن 

التجــارة العالميــة يتــم عبــر المحيــط الهنــدي.
أكــد  الثــورة االســالمية  الــى أن قائــد  ونــوّه 
وضــرورة  البحــار  أهميــة  علــى  يؤكــد  واليــزال 

االســتفادة منهــا، قائــال، ان تلــك القضايــا 
االيرانيــة  البحريــة  مهــام  مــن  تزيــد 
مــع  يتناســب  بمــا  العمــل  ينبغــي  اذ 
توجيهــات ســماحته لتحقيــق هــذا الهــدف.

الــى  خانــزادي  االدميــرال  واشــار 
قائــاًل،  البحــار،  فــي  الســيطرة  تغييــرات 
ان يقظــة شــعوب المنطقــة وادراك أهميــة 
تســمح  لــن  للــدول  البحريــة  المصالــح 
بالتطــاول  اليــوم  بعــد  االجنبيــة  للــدول 

مصالحهــا.   علــى 
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طهران-فــارس:- أكــد رئيــس الســلطة 
القضائيــة آيــة اهلل صــادق آملــي الريجانــي 
، أن الشــعب اإليرانــي يعانــي منــذ 4 عقــود 

مــن اإلرهــاب المدعــوم مــن الغــرب.
وخــالل ترؤســه اجتماعــًا لكبار مســؤولي 
ــة اهلل صــادق  ــال آي ــن، ق القضــاء امــس االثني
اإليرانــي،  الشــعب  إن  الريجانــي:  آملــي 
وفيمــا يوصــم باإلرهــاب، يعانــي منــذ 4 عقــود 

مــن اإلرهــاب المدعــوم مــن الغــرب.
ــًا داعمــي اإلرهابييــن:  وأضــاف مخاطب

إنكــم تحتضنــون نفــس العمــالء الذيــن اغتالــوا 
الــذي  الوقــت  فــي   الثــورة  شــخصيات  كبــار 
فأمثــال  إليهــم،  الحاجــة  بأمــسّ  مجتمعنــا  كان 
المنافقيــن، الذيــن اعترفــوا بصراحــة بمســؤوليتهم 

ــوم بدعــم بعــض  ــم، يحظــون الي عــن هكــذا جرائ
كبــار المســؤولين فــي حكومــات بلدانكــم.

هــذا  فــي  يتخبطــون  اليــوم  إنهــم  وصــرح: 
التناقــض؛ فمــن جهــة يرفعــون عقيرتهــم بمحاربــة 

اإلرهــاب، ومــن جهــة أخــرى، يحتضــون اإلرهابييــن.
أحتضــان  إلــى  القضــاء  رئيــس  وأشــار 
ــركا  ــل أمي ــة كداعــش مــن قب الجماعــات اإلرهابي
وإســنادها، ووصــف تشــكيل التحالــف لمحاربــة 

»مهزلــة«. بأنهــا  اإلرهــاب 
ــة اهلل  ــه، أشــار آي ــن حديث ــب آخــر م ــي جان وف
آملــي الريجانــي إلــى تصــدي الجهــاز القضائــي 
التصــدي  أن  مؤكــدا  اإلقتصادييــن،  للمخّليــن 
والمتابعــة القضائيــة مســتمرة بحــزم، دون إكتــراث 
فــي  اإلقتصاديــة  المشــكالت  أن  إال  بالضجيــج.. 
ــط،  ــي فق ــدي القضائ ــا بالتص ــن حله ــالد ال يمك الب
ــة،  ــر الالزم ــة التدابي ــذ الحكوم ــن أن تتخ ــد م والب

وهــي تفعــل ذلــك بأحســن نحــو.

مســاعد  اعتبــر  طهران-مهــر:- 
الشــؤون  فــي  الخارجيــة  وزيــر 
والدوليــة غــالم حســين  الحقوقيــة 
دهقاني،وجــود أســلحة دمــار شــامل 
»احــدى  الصهيونــي  الكيــان  لــدى 
عوامــل تراجــع االمــن فــي المنطقــة«.

وقــال دهقانــي امــس االثنيــن 
ملتقــى  خــالل  لــه  كلمــة  فــي 
»الســالم واالســتقرار فــي منطقــة 
غــرب أســيا منطقــة واحــدة ومصيــر 
ــة غــرب  ــاك فــي منطق واحــد«، هن
االنظمــة  بيــن  مــن  أســيا نظــام 

ــدة  ــى معاه ــم ال ــم تنض ــي ل ــم الت ــي العال ــة ف الثالث
الحــد مــن انتشــار األســلحة النوويــة وهــو الكيــان 
يخضــع  ان  يقبــل  ولــن  لــم  والــذي  الصهيونــي 
لالشــراف ويملــك جميــع انــواع االســلحة الميكروبيــة 

والكيماويــة ولــم ينضــم الــى أي معاهــدة ابــداً.
االرهــاب  اســتغالل  ان  الــى  دهقانــي  ونــوّه 
والتطــرف كأداة »مــن بيــن المشــاكل االخــرى التــي 

ــرز  ــى ان اب ــًا ال ــرب أســيا«، الفت ــة غ ــا منطق تعانيه
االمثلــة علــى ذلــك هــو داعــش وباقــي المجموعــات 

ــة. ــي المنطق ــي تتواجــد ف ــة االخــرى الت االرهابي
واضــاف، »هنــاك وثائــق عديــدة تظهــر كيــف تــم 
دعــم هــذه المجموعــات وكيــف يتــم االن محاولــة 
المحافظــة عليهــا لتنفــذ المصالــح غيــر المشــروعة 

ــوى«. ــك الق لتل

العليــا  الجامعــة  رئيــس  قــال  طهران-إرنــا:- 
للدفــاع الوطنــي العميــد أحمــد وحيــدي: إّن الدفــاع 
المدنــي لــه التأثيــر فــي الهندســة النظاميــة العامــة 
ــادة القــوة  ــة إدارة اإلزمــات وزي للبــالد وتســريع عجل

ــة. الرادع
فــي  االثنيــن  امــس  ألقاهــا  كلمــة  وخــالل 
الملتقــى االول لخريجــي قطــاع الدفــاع المدنــي 
أضــاف  المجــال  هــذا  فــي  الناشــطة  والنخبــة 

التعــرف  بــأّن  وحيــدي  العميــد 
علــى العــدو يمثــل أهميــة بالغــة 
بحيــث أّن عــدم التعــرف عليــه 
قــد يتســبب فــي خلــق مشــاكل.
ودعــا العميــد وحيــدي الــى 
االعــداء  حيــال  الغفلــة  عــدم 
التــي  النقــاط  فــي  والتموضــع 
يســّلط العــدو الضــوء عليهــا دون 

كان. مهمــا  بــه  االســتهانة 
ــى  ــدي عل ــد وحي ــد العمي وأّك
أّن ايــران أينمــا تحّلــت بالبصيــرة 
علــى  انتصــرت  والوعــي، 
ــًا  ــة، نافي ــم الهزيم ــت به ــا والحق ــا وخصومه أعدائه
ــاد  ــى ايج ــعى ال ــران تس ــي أّن اي ــؤالء ف ــم ه مزاع

ميدانيــة. وســلطة  امبراطوريــة 
ووصــف رئيــس الجامعــة العليــا للدفــاع الوطنــي 
اإلحتجاجــات التــي شــهدتها فرنســا بأنهــا تــأسٍّ بالثــورة 
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هل يستبصر النظام العربي !
ــر البشــير  ــس الســوداني عم ــا الرئي ــام به ــي ق ــة الت ــارة المفاجئ الزي
الــى دمشــق امــس االول االحــد وان اســتغرقت لعــدة ســاعات لــم 
ــع  ــا تتمت ــن للشــأن الســوري لم ــن او المتابعي ــة للمراقبي تشــكل صدم
بهــا االخيــرة مــن مكانــة ودور فــي المنطقــة والعالــم اثــر االنتصــارات 
المتواليــة التــي حققتهــا علــى ادوات القــوى االقليميــة والدوليــة فــي 
الحــرب الكونيــة التــي فرضــت عليهــا وقــد اســتعادت الكثيــر مــن اراضيهــا، 
ومــا تبقــى سيحســم بمســاعدة الــدول الضامنــة كروســية وايــران وتركية 
ووفقــا لالطــر القانونيــة الدوليــة فــي احتــرام ســيادة الــدول واســتقاللها 
وان تعــذر ذلــك فــان الجيــش العربــي الســوري ومعــه محــور المقاومــة 
ســيعالج االمــر ميدانيــا وال يســتعصي عليــه شــيء وهــذا مــا ثبــت طيلــة 

ــة. الســبع الســنوات الماضي
امــرا  بــات  المنتصــرة  العربــي علــى دمشــق  العربــي وغيــر  فاالقبــال 
مشــهودا خــالل االشــهر  االخيــرة الن هــذه االطــراف ســواء التــي ســاندت 
الحــرب علــى ســورية او التــي ابتعــدت عنهــا توصلــت الــى قناعــة تامــة ان 
ــك تســعى ان  ــح فــي حكــم المهــزوم لذل ــه اصب ــذي راهنــت علي المحــور ال

ــح. ــل الخســائر والفضائ ــى دمشــق باق ــود ال تع
فزيــارة الرئيــس البشــير تعتبــر اول زيــارة رئيــس عربــي بعــد ثمانــي 
ســنوات مــن انــدالع االزمــة الســورية وطبيعــي ان هــذه الزيــارة مــا كادت 
لتحصــل لــوال الضــوء االخضــر الســعودي او بدافــع مــن الريــاض وهنــاك 
مــن يعتقــد انــه يحمــل رســالة ســعودية الــى دمشــق النهــا بامــس 
ــع لخاشــقجي  ــل الفضي ــد القت ــا خاصــة بع ــب اوضاعه ــى ترتي الحاجــة ال
وهبــوط مكانــة الســعودية الــى الحضيــض واالكثــر مــن كل ذلــك قــراري 
الكونغــرس حــول بــن ســلمان ومنــع بيــع االســلحة ان الســعودية لوقــف 
حربهــا علــى اليمــن ال لحرصهــا االنســاني او االخالقــي بــل لملمــة فضائــح 
ــم  ــى ادوات عاجــزة ل ــان عل ــي الره ــع ف ــا بفشــلها الذري ــركا واخفاقاته امي
تحقــق طموحاتهــا، كل هــذه االمــور ضيقــت الخنــاق علــى آل ســعود لذلــك 
ــة   ــى ســوريا  ومحــور المقاوم ــودة ال ــم ســبيل ســوى الع ــم يكــن امامه ل
وايــران كمــا هــدد قبــل مــدة احــد ابواقهــم »تركــي الدخيــل« اميــركا بهــذا 
االمــر. لكــن االمــر االخــر واالهــم ونقولهــا بالضــرس القاطــع لــوال الهزائــم 
المنكــرة الل ســعود وتحالفهــم البغيــض فــي اليمــن  لمــا حصلــت  هــذه 
الزيــارة خاصــة وان الســودان عضــو فــي هــذا التحالــف  اآلثــم الــذي فــرط 
بــارواح اآلالف مــن ابنائــه فــي  حــرب عبثيــة ظالمــة ضــد الشــعب اليمنــي 
والبــد للشــعب الســوداني ان يحاســب البشــير يومــا علــى هــذه الدمــاء 
التــي اريقــت ظلمــا وعدوانــا ومســاءلته مــن اجــل اي هــدف قتلــوا هــؤالء 

المســاكين؟.
ــي الســاحة  ــدور ف ــا ي ــارة ال تنفصــل عم ــذه الزي ــان ه ــون ب ــا واثق ــك انن لذل
اليمنيــة والقمــة العربيــة القادمــة المزمــع عقدهــا فــي بيــروت قريبــا وال يســتبعد  
ان الرئيــس البشــير قــد حمــل الدعــوة لالســد بحضورهــا مــع شــرط او بــدون  

شــرط هــذا مــا ستكشــفه االيــام القادمــة.


	_GoBack

