
2 شؤون محلية

التحرير

االربعاء 17 صفر ، 1441 هـ ق 24 مهر 1398 هـ ش، 16 تشرين االول 2019مالعدد )10253( السنة التاسعة والثالثون

وزير االمن: مراسم االربعين جارية 
بدون ادنى مشكلة امنية

طهران-فــارس:- اكــد وزيــر االمــن محمــود علــوي 
بــان مراســم االربعيــن جاريــة بــدون ادنــى مشــكلة امنيــة.

علــى  للصحفييــن  بــه  ادلــى  تصريــح  وفــي 
هامــش زيارتــه التفقديــة لمنفــذ مهــران الحدوديــة 
ــد  ــاري ق ــام الج ــالل الع ــن خ ــة زوار االربعي ان كثاف
خلــق هواجــس مــن حيــث ان توفيــر االمــن للــزوار 

ــة. ــة خاص ــى باهمي يحظ
الحضــور  كثافــة  ورغــم  الــزوار  ان  واضــاف، 
ــدى  ــى م ــة عل ــات الالزم ــن والخدم يحظــون باالم

االربعيــن. مســيرة 
ونــوه الــى التمهيدات السياســية واالســتخبارية 
ــن  ــزوار المتجهي ــن ال ــى ام ــاظ عل ــالد للحف ــي الب ف
للمشــاركة فــي مراســم مســيرة اربعينيــة االمــام 
الحســين )ع( وغلــق الطريــق امــام اي اعتــداء او 

ــتهدفهم. ــي يس ــل تخريب عم
ــذ  ــي المناف ــة ف ــة التحتي ــى البني ــار ال ــا اش كم
الحدوديــة التــي يتــم تطويرهــا وتحســينها عامــا 

ــزوار. ــة ال ــة وراح ــن اجــل رفاهي ــام م ــد ع بع

..)IPU( خالل كلمته أمام اجتماع االتحاد البرلماني الدولي

رئيس المجلس: االدارة األميركية الحالية شوهت بغطرستها صورة القانون الدولي

خالل افتتاح مؤتمر وزراء الصحة لبلدان شرق المتوسط في طهران..

وزير الصحة: أنتاج األدوية واستيرادها واجه العديد 
من المشاكل بسبب الحظر االميركي

منذ نحو عامين..

حرس الثورة: روح الله زم كان مرصودا بدقة 
من قبل استخبارات الحرس

مشيدا بإنجازات القوات المسلحة..

المرجع نوري همداني: االعداء يعدون المخططات لضرب الثورة االسالمية

الداخلية: عودة اكثر من مليون من زوار 
االربعين الى البالد

كرمانشــاه-ارنا:- اعلــن مســاعد وزيــر الداخليــة للشــؤون االمنيــة والشــرطية رئيــس لجنــة االربعيــن المركزيــة 
بــان  ذوالفقــاري،  حســين  البــالد  فــي 
اكثــر مــن مليــون و 275 الفــا مــن الــزوار 
مســيرة  فــي  المشــاركين  االيرانييــن 
االربعيــن عــادوا الــى البــالد لغايــة االن.

وقــال ذوالفقــاري فــي تصريــح  امــس 
الثالثــاء بعــد تفقــده منفــذي خســروي 
تأشــيرة  الغــاء  ومنــذ  انــه   ، ومهــران 
الدخــول اي بدايــة محــرم لغايــة مســاء 
االثنيــن زار 3 مالييــن و 220 الــف زائــر 
ــيرة  ــي مس ــاركة ف ــراق للمش ــي الع ايران
االربعيــن وزيــارة العتبــات المقدســة فــي العــراق ومــازال هنالــك اكثــر مــن مليــون و 900 الــف زائــر فــي العــراق.
ــة  ــة االربع ــذ الحدودي ــر المناف ــراق عب ــى الع ــر ال ــف زائ ــه 170 ال ــن توج ــوم االثني ــه خــالل ي واضــاف، ان

ــالد. ــى الب ــا ال ــاد 135 الف ــا ع ــروي فيم ــران وخس ــة ومه ــلمجة وجذاب ش

خالفاً لما ادعته »العربية«.. »إسرائيل« أذلت 
بعثة المنتخب السعودي بالتفتيش

خالفــًا لحملــة إعالميــة قادتهــا قنــاة العربيــة 
ــة  ــي محاول ــة أخــرى ف الســعودية ووســائل إعالمي
القــدم  الســعودي لكــرة  المنتخــب  لتبريــر زيــارة 
التطبيعيــة لألراضــي الفلســطينية المحتلــة، مــن 
خــالل تأكيــد عــدم توقيفهــم مــن قبــل ســلطات 
االحتــالل عبــر جســر الملــك حســين الــذي يربــط 

فلســطين بــاألردن.
أوناليــن« خضــع  لـ«الخليــج  ووفــق تأكيــدات 
جميــع أفــراد البعثــة الســعودية للتفتيــش والتدقيــق 
مــن قبــل جيــش االحتــالل اإلســرائيلي، الــذي أنــزل 
جميــع الســعوديين فــي قاعــدة انتظــار خاصــة بهــم، 
وعمــد إلــى فحــص جوازاتهــم كأي مســافر عــادي.

ودأبــت قنــاة »العربيــة« قبــل وصــول المنتخــب 
نشــر  علــى  الفلســطينية  لألراضــي  الســعودي 
روايــة أن دخــول البعثــة الكرويــة الســعودية إلــى 
ضمانــة  تحــت  اســتثنائيًا،  ســيكون  فلســطين 
الجانــب األردنــي، الــذي تكفــل بــأن تنطلــق الحافلــة 
مــن مطــار عمــان الدولــي إلــى رام اهلل دون توقــف 
أو تفتيــش مــن قبــل اإلســرائيليين، وهــو الــذي لــم 

ــد. يحــدث خــالل وصــول الوف

برعاية وزيري خارجية البلدين..

اليوم.. إنعقاد إجتماع للجنة المشتركة 
بين إيران وجنوب افريقيا

للجنــة  الـــ14  اإلجتمــاع  ســينعقد  طهران-ايســنا:- 
ــاء  ــوم األربع ــا الي ــوب افريقي ــران وجن ــن إي المشــتركة بي
بحضــور وزيــري خارجيــة البلديــن فــي العاصمــة طهــران.

وزيــرة  بانــدور،  دي  نالــه  الســيدة  وســتزور 
الشــؤون الخارجيــة فــي جنــوب أفريقيــا نالــدي 
بانــدور طهــران فــي إطــار اإلجتمــاع الـــ14 للجنــة 

البلديــن. بيــن  المشــتركة 
وزيــر  مــع  االفريقيــة  المســؤولة  وســتجتمع 
الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف ثــم تقــام مراســم 

توقيــع وتبــادل الوثائــق بيــن البلديــن.

رضائي: الحكومة لم تتلق اإلذن لالنضمام 
الى اتفاقية باليرمو

طهران-فــارس:- قــال أميــن مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام محســن رضائــي أن الحكومــة لــم تتلــق 
إذنــا لالنضمــام الــى اتفاقيــة باليرمــو مــع نهايــة المهلــة القانونيــة.

وورد علــى حســاب رضائــي الشــخصي فــي تغريــدة علــى موقــع تويتــر: "إنــه بالفعــل تــم رفــض مشــروع 
قانــون االنضمــام الــى اتفاقيــة باليرمــو مــن قبــل مجلــس الرقابــة بســبب تعارضهــا مــع السياســات العامــة 
للنظــام )البنــد 2 فــي المــادة 110(. لذلــك فإنــه وفًقــا لتوجيهــات قائــد الثــورة ، اعتبــر مجلــس صيانــة الدســتور 
مشــروع القانــون يتعــارض مــع المــادة 110 . "بحلــول نهايــة الوقــت القانونــي ، ومــع نهايــة الفتــرة القانونيــة لــم 

تتلــقّ الحكومــة ترخيصــًا لالنضمــام إلــى باليرمــو".

بالتعاون مع االمم المتحدة..

إنشاء مركز إقليمي لعالج إدمان 
المخدرات في إيران

طهران-ايســنا:- أعلــن مندوبنــا الدائــم لــدى فيينــا كاظــم غريــب آبــادي أنــه يتــم إنشــاء مركــز إقليمــي لعــالج اإلدمــان 
علــى المخــدرات قريبــًا فــي إيــران وذلــك بالتعــاون مــع مكتــب مكافحــة الجرائــم والمخــدرات التابــع لألمــم المتحــدة.

وصــرح غريــب آبــادي بــأن إنشــاء هــذا المركــز يتــم مــن خــالل توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون بيــن لجنــة  
مكافحــة المخــدرات فــي إيــران ومكتــب األمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات والجرائم.

وأضــاف: مذكــرة التفاهــم هــذه تهــدف الــى إيجــاد إطــار لتســهيل التعــاون بيــن الجانبيــن لتنفيــذ 
األهــداف المشــتركة لنشــر العــالج الــى جانــب إيجــاد آليــات قانونيــة منفصلــة.

وقــال غريــب آبــادي: اتفــق الجانبــان خــالل مذكــرة التفاهــم هــذه علــى إنشــاء مركــز إقليمــي إلجــراء البحــوث 
ونشــر العــالج ورفــع مســتوى الســالمة والصحــة. كمــا يقــوم هــذا المركــز بالتعليــم ونشــر البحــوث فــي المنطقــة 

وذلــك بالتعــاون مــع المؤسســات األخــري التــي تعمــل فــي مجــال عــالج اإلدمــان وتداعيــات تعاطــي المخــدرات.

كمالوندي: إنشاء الوحدة الثانية من محطة 
بوشهر نهاية أكتوبر

ــع  ــة وض ــدي أن عملي ــروز كمالون ــة به ــة الذري ــة الطاق ــم منظم ــدث باس ــن المتح ــنا:- أعل طهران-ايس
حجــر األســاس للقســم الثانــي مــن محطــة بوشــهر النوويــة ســتبدأ نهايــة أكتوبر/تشــرين األول الجــاري.

وقــال كمالونــدي ان مســار تطــور العمــل فــي الوحــدة الثانيــة مــن محطــة بوشــهر النوويــة يســير 
نحــو األمــام وفــق الجــدول الزمنــي المعــد مســبقا وحتــي أســرع منــه  وســيطلع الشــعب ووســائل اإلعــالم 

ــا. ــي هــذا الشــأن قريب ــاء والتطــورات ف ــى أحــدث األنب ــة عل الجماعي
وصــرح أن خــالل ثالثــة أســابيع مقبلــة ســتقام مراســم تفقــد مرحلــة صــب الخرســانة للوحــدة الثانيــة 

مــن المحطــة بمشــاركة مســؤولين ووســائل اإلعــالم.

المرجــع  اشــاد  طهران-فــارس: 
اهلل  آيــة  المقدســة  قــم  فــي  الدينــي 
بإنجــازات  همدانــي  نــوري  حســين 
حــرس الثــورة والقــوات المســلحة فــي 
مجابهــة االعــداء وإفشــال مخططاتهــم.

وقــال آيــة اهلل نــوري همدانــي، فــي 
ــدى اســتقباله  ــاء ل ــه امــس الثالث كلمت
حشــدا مــن الدعــاة فــي العشــرة االخيرة 
ــل  ــن قب ــن م ــر الموفدي ــهر صف ــن ش م
والثــورة  االســالم  اعــداء  إن  مكتبــه، 

يعــدون المخططــات فــي أقبيــة فكــر خاصــة بهــدف 
ويريــدون توجيــه  والثــورة  الديــن  مــع  المواجهــة 

الضربــة باســتخدام مختلــف االســاليب. 

واضــاف: إن إحــد مخططــات االعــداء يتمثــل 
فــي بــث اليــأس وااليحــاء بعــدم كفــاءة الجمهوريــة 
فضــح  للمســؤولين  ينبغــي  حيــث  االســالمية 
هــذه المخططــات وإحباطهــا مــن خــالل إدارتهــم 

حلــول  وايجــاد  الرفاهيــة  وتوفيــر  الصحيحــة 
العمــل. فــرص  وخلــق  المعيشــية  للمشــاكل 

واشــار الــى إنجــازات الثــورة االســالمية، موضحــًا: 
إن ثمــة نقائــص ومشــاكل موجــودة لغايــة بلــوغ المكانة 
ــا  ــم تقديمه ــي ت ــات الت ــالد إال أن الخدم ــة للب المرموق
ــر وال  ــر بكثي ــي أكب ــة ه ــًا الماضي ــن عام ــالل االربعي خ

يمكــن مقارنتهــا بعهــد مــا قبــل انتصــار الثــورة.
ــى  ــة عل ــب االهمي ــه يكتس ــن بأن ــف االم ووص
القــوات  اقتــدار  أن  إلــى  منوهــًا  الصعــد،  جميــع 
المســلحة أدخــل الهلــع فــي قلــوب االعــداء، مشــيدًا 
بــذات الوقــت باعتقــال العمــالء المناهضيــن للثــورة 

والشــبكة التجسســية المعاديــة وفضحهــم.
وفــي ســياق آخــر وصــف الزيــارة االربعينيــة 
بأنهــا تبلــور االســالم االصيــل ومذهــب أهــل البيــت 
)ع( وال شــك فــي أن هــذه المســيرة الكبــرى تمهــد 

لظهــور االمــام صاحــب الزمــان )عــج(.

نيويورك تايمز: للصواريخ االيرانية قابلية شل مرافق الحياة في »اسرائيل«
ــي  ــل السياس ــال المحل ــي: ق ــان العرب طهران/كيه
االميركــي »تومــاس فريدمــن«؛ ان اميــركا ال تــدري 
كيــف تتعامــل  مــع الصواريــخ االيرانيــة الدقيقــة مضيفــا: 
ان كنــا نعتقــد ان انســحاب القــوات االميركيــة مــن 
ســورية ســيجعل  الشــرق  االوســط اكثــر فوضويــة 
ــة. ــذه الحقيق ــن ه ــاب م ــي ان نه ــح وينبغ ــذا صحي فه

فالجمهوريــة االســالمية تنشــئ جســرا بريــا مــن 
طهــران الــى بيــروت كــي تحكــم الحصــار علــى اســرائيل.

ســبتمبر   14 صبــاح  مــن  االولــى  الســاعات  ففــي 
اطلقــت اكثــر مــن عشــرين طائــرة مســيرة وصواريــخ 
كــروز لتســتهدف المنشــآت النفطيــة الســعودية فكانــت 
الطائــرات والصواريــخ علــى مســتوى منخفــض  جــدا 
ــون  ــى الحوثي ــا تبن ــا، فيم ــرادارات رصده ــن ال ــم تتمك ل

المدعومــون مــن ايــران مســؤوليتهم عــن الهجــوم.
الــى ذلــك يقــول »عــوزي آيــون« احــد الخبــراء 
اســرائيل  ان  »ديمونــا«  النوويــة  المنشــأة  ورائــد 

تــدرس تداعيــات الهجــوم علــى آرامكــو. فيمــا تدلــل 
ــت  ــد صنع ــران ق ــان اي ــرة الســاقطة ب اشــالء الطائ
تناظــر   فمولداتهــا  متطــورة.  مســيرة  طائــرات 
الطائــرات النفاثــة ولهــا امكانيــة المنــاورة والتخفــي 
اقــل خبــرة مــن  ايــران  الــرادارات، وليســت  مــن 
اســرائيل بهــذا الصــدد، فكانــت عمليــات ناجحــة 
85%، ممــا يعكــس  مــدى تطــور هــذه التنقنيــة 

البقية على الصفحة7المســتخدمة.

طهران-ارنــا:  قــال وزيــر الصحــة ســعيد نمكــي 
الشــعب  ومنــع  الجائــر  االمريكــي  الحظــر  ان 
االيرانــي مــن الحصــول علــى االدويــة والمعــدات 
المواطــن  لصحــة  تهديــد  هــو  واالغذيــة  الطبيــة 

االنســانية. االيرانــي وجريمــة ضــد 
مراســم  فــي  الثالثــاء  امــس  نمكــي  واضــاف 
افتتــاح أعمــال مؤتمــر وزراء الصحــة لبلــدان شــرق 
عــام  اميــن  مــن  نتوقــع  طهــران:  فــي  المتوســط 
منظمــة الصحــة العالميــة الحاضــر االن فــي المؤتمــر 
ان يدافــع عــن مظلوميــة ايــران التــي تتعــرض لحــرب 
ــود  ــرة وان اليســمح ان تتعــرض الجه ــة جائ اقتصادي

المبذولــة فــي مجــال الصحــة العامــة للخطــر .
وقــال ايــران تقــدم خدماتهــا الطبيــة للجميــع 
مــن المســلمين و اليهــود والمســيح والزرادشــيين 
وحتــى المحكوميــن باالعــدام لــذا نطالــب منظمــة 
الحــروب  العالميــة ان التســمح لطلبــي  الصحــة 

ــن. ــة المواط ــد صح تهدي
األميركيــة  الحكومــة  أن  كلمتــه،  فــي  وأكــد 
منــح  حــول  ادعاءاتهــا  كافــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الحريــة للجمهوريــة اإلســالمية فــي توفيــر األدويــة 
والغــذاء، اال انهــا افتعلــت العديــد مــن المشــاكل 
للنظــام الصحــي فــي البــالد عبــر فــرض الحظــر 
الجائــر وغيــر المنطقــي ضــد إيــران، والتــي ســتترك 

تداعياتهــا الســلبية علــى الشــعب اإليرانــي.
وتابــع، إن توفيــر المــواد الخــام إلنتــاج األدويــة داخــل 
األدويــة  واســتيراد  الالزمــة،  الطبيــة  والمعــدات  البــالد 

والمســتعصية  الخاصــة  األمــراض  لــذوي 
ــدم  ــبب ع ــل بس ــن العراقي ــد م ــه العدي واج
المصرفيــة  التحويــالت  تنفيــذ  إمــكان 
الجائــر؛  األمريكــي  الحظــر  عــن  الناجمــة 
ــى  ــؤالء المرض ــدة له ــاكل ع ــق مش ــا خل مم
ومصــادر  طــرق  الــى  للجــوء  واضطرهــم 
هــذا  فــي  حاجاتهــم  لســد  رســمية  غيــر 
مــن  أتاحــت  التــي  الظــروف  الخصــوص؛ 
لبعــض  مالئمــة  أرضيــة  األخــرى  الجهــة 
ــر  ــال توفي ــادة احتم ــول زي ــق ح ــارت القل المســتغلين وأث
هــذه الحاجــات الطبيــة مــن مصــادر غيــر موثــوق بهــا 
وبالنظــام  بالمرضــى  األضــرار  مــن  العديــد  وإلحــاق 
الخطــوات  هــذه  ان  مؤكــدا  بالتالــي؛  برمتــه  الصحــي 
اإلنســانية. ضــد  جريمــة  تعتبــر  الســفيهة  األميركيــة 

عــن  اعلــن  كلمتــه  مــن  اخــر  جانــب  وفــي 
التــي حصلــت  ايــران تقديــم تجاربهــا  اســتعداد 
الــدول  متنــاول  فــي  الصحــة  مجــال  فــي  عليهــا 
الــدول  بيــن  التجــارب  تبــادل  ان  االخــرى مبينــا 
مــن شــأنه ان يســاعد فــي تنميــة صحــة المواطــن 

. الســارية  االمــراض  علــى  والســيطرة 

فــي  المراقبــة  مســؤول  اكــد  طهران-فــارس: 
مكتــب القيــادة العامــة لحــرس الثــورة العميــد محمــد 
توالئــي بــان مســؤول الموقــع االلكترونــي »آمــد نيــوز« 
المعــادي للثــورة روح اهلل زم كان مرصــودا بدقــة مــن 
قبــل اســتخبارات الحــرس الثــوري منــذ نحــو عاميــن.

ــر  ــاء اعتب ــه امــس الثالث ــى ب ــح ادل وفــي تصري
العميــد توالئــي، روح اهلل زم احــد العناصر الرئيســية 
فــي  الفتنــة  الجهــزة اســتخبارات اجنبيــة الثــارة 
البــالد وقــال، ان هــذا الشــخص كان مدعومــا بقــوة 
ــم  ــه ت ــة اال ان ــزة اســتخبارات اجنبي ــل اجه ــن قب م
ــي  ــه ف ــتخباري واعتقال ــرك اس ــي ش ــه ف ــاع ب االيق

ــة. ــدة للغاي ــات اســتخبارية معق اطــار عملي
واضــاف، ان قواتنــا االســتخبارية كانــت ترصــد روح 
اهلل زم وتحركاتــه بدقــة امــد بعيــد وكان فــي شــرك 

اســتخبارات الحــرس الثــوري منــذ نحــو عاميــن.
واكــد بانــه علــى جميــع المغــرر بهــم الواقعيــن فــي 
ــتغلهم  ــة وتس ــتخبارية االجنبي ــزة االس ــان االجه احض
الجهــات المعاديــة للثــورة ان يعلمــوا بــان هــذه االجهــزة 
وفــور تعرضهــا الي ضغــوط او تهديــدات يضحــون بــكل 
معلوماتهــم والمثــال علــى ذلــك هــم اكــراد شــمال 
ســوريا حيــث ان االميركييــن وفــور اطالعهــم علــى 
ــة  ــذه المنطق ــى ه ــوم عل ــن هج ــى ش ــا عل ــزم تركي ع
غادروهــا رغــم مــا وعــدوا بــه االكــراد مــن دعــم ليقــوم 

ــة. ــاح المنطق الجيــش التركــي باجتي

مجلــس  رئيــس  صــرح  طهران-فــارس: 
الشــورى اإلســالمي علــي الريجانــي، ان الساســة 
األميركييــن لطالمــا قامــوا باتخــاذ خطــوات النتهــاك 
العهــود  مختلــف  فــي  الدولــي  القانــون  معاييــر 
والحقــب؛ حيــث عملــوا علــى تقويضــه فــي بعــض 
المواقــف، وفــي مواقــف أخــرى امتنعــوا عــن االمتثال 
لــه؛ اال ان الحكومــة األميركيــة الحاليــة وعبــر تبنــي 
خطــاب األحاديــة غيــر الشــرعي واألنانــي، شــوهت 

ــا. ــي تمام ــون الدول صــورة القان
ــي  ــاع االتحــاد البرلمان ــام اجتم ــه أم ــي كلمت وف
واألربعيــن  الواحــدة  بنســخته   )IPU( الدولــي 
فــي صربيــا، أكــد الريجانــي ان االختيــار الدقيــق 
ــوم  ــم الي ــا ان عال ــاع يعكــس جلي لموضــوع االجتم

*الساسة األميركيين قاموا بخطوات النتهاك معايير القانون 
الدولي في مختلف العهود والحقب

*منظومة القانون الدولي ومبدأ التعددية وحقوق اإلنسان، 
تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة

بــات أكثــر مــن أي وقــت مضــى عرضــة 
وان  والمعقــدة،  الســريعة  للتطــورات 
ومبــدأ  الدولــي،  القانــون  منظومــة 
تواجــه  اإلنســان،  وحقــوق  التعدديــة 

اليــوم تحديــات غيــر مســبوقة.
منظومــة  مســتقبل  ان  وشــدد، 
النظــم  وبالتالــي،  الدولــي  القانــون 
الــدول  كافــة  بالتــزام  رهــن  الدولــي 
بالمســؤولية  وشــعورها  وبرلماناتهــا 
وتعزيــز جهودهــا الجماعيــة؛ موضحــا، 

ان الجهــود الجماعيــة التــي تصــب فــي الحفــاظ 
مجــرد  اليــوم  تعــد  لــم  الدولــي،  القانــون  علــى 
خيــار حكيــم وطمــوح، بــل اصبحــت الحــل الوحيــد 
للحفــاظ علــى االلتزامــات واتبــاع المعاييــر الملزمــة، 
ــة،  ــى الســيادة العالمي ــاظ عل ــن والحف ــان األم وضم
واالحتــرام للبشــرية؛ وهــي تتطلــب بالطبــع آليــات 
انتهــاكات  ومعاقبــة  التصــدي  أجــل  مــن  فاعلــة 

الدولــي.  القانــون  ومعاييــر  المبــادئ 
وتابــع، ان أحــد األضــرار الخطيــرة هــو اســتخدام 

االقتصــادي  الحظــر  فــرض  أداة  الحكومــات  بعــض 
)علــى دول أخــرى(، والتــي تســببت فــي إلحــاق أضــرار 
ــه  ــة، ال ســيما ان ــات الدولي ــادئ وااللتزام جســيمة بالمب
فــي كثيــر مــن الحــاالت، يعــد اســتخدام الحظــر األحــادي 
و الالقانونــي أي بعبــارة أخــرى اإلرهــاب االقتصــادي كأداة 
للدفــع بأهــداف السياســة الخارجيــة غيــر المشــروعة 
لبعــض القــوى العالميــة، وبمــا انــه لــم يتــم تحديــد 
ــذا االســلوب  ــة، أضحــى ه ــة صارم ــة دولي ــد جزائي قواع
وبشــكل خطيــر ســلوكا مضــادا للمعاييــر وضــارا بحقــوق 

ــان. البقية على الصفحة7اإلنس

اردوغان والمستنقع السوري
غــداة االتفــاق الــذي وقعتــه دمشــق مــع قــوات قســد بفتــح المناطــق الشــمالية والشــرقية 
امــام الجيــش الســوري لدخولــه اليهــا مــن ثالثــة محــاور هــي اريــاف الحســكة والرقــة وحلــب 
ــى التوغــل  ــق عل ــة لقطــع الطري ــه جريئ ــة، هــي خطــوة عملياتي ــى الحــدود التركي وصــوال ال
التركــي فــي االراضــي الســورية وســحب ذريعــة خطــر تواجــد االرهابييــن فــي هــذه المناطــق 
الن االتفــاق بيــن دمشــق وقســد انتهــى الــى رفــع األعــالم الســورية فــي كل المناطــق التــي 
ســيدخلها الجيــش الســوري وحتــى الحــدود مــع تركيــا واالمــر اآلخــر الــذي تــم التاكيــد عليــه 

هــو ســيادة ســوريا ووحــدة اراضيهــا.
ومــن اولــى نتائــج هــذه التحــركات الناجحــة هــو ســيطرة الجيــش العربــي الســوري علــى مدينــة 

منبــج وأريافهــا بالكامــل فــي وقــت كانــت القــوات  االميركيــة تغــادر هــذه المناطــق.
ــب  ــف حل ــي ري ــرب ف ــن الع ــوب عي ــو ص ــوري ه ــش الس ــه الجي ــدأ ب ــذي ب ــي ال ــرك الثان والتح
الشــمالي علــى أن يدخلهــا فــي الســاعات القادمــة مــع تلميــح للرئيــس اردوغــان بأنــه يســتبعد فيــه أي 
صــدام مــع الجيــش الســوري فــي هــذه المنطقــة  وهــذا مؤشــر واضــح علــى ان الرئيــس اردوغــان بــدأ 
يخفــض لهجتــه حيــال الموقــف مــع ســوريا. فالتحــرك الســوري لــم يقتصــر علــى تلــك المنطقتيــن 

حيــث ســيطر امــس االول علــى تــل العــرب وكذلــك الطبقــة ومطارهــا العســكري. 
ومــع كل مــا يجــري فــي الشــمال الشــرقي الســوري مــن  تطــورات عســكرية ســريعة اال ان 
الرئيــس اردوغــان الــذي وقــف العالــم ضــد تحركــه وغــزوه لســوريا، الزال يصــر علــى صــم اذنيــه وهــو 
مــاض فــي ايجــاد منطقــة آمنــة تمتــد علــى حــدود بــالده وداخــل االراضــي الســورية لـــ 444 كــم وبعمــق 
32 كــم بذريعــة ايجــاد هــذه المنطقــة الســكان الالجئيــن الســوريين علــى انهــم يشــكلون عمقــا لــه.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي حــال اســتطاع الرئيــس اردوغــان  تنفيــذ احتاللــه مــن خــالل 
القــوة العســكرية لهــذا الشــريط الكبيــر والعريــض فــي االراضــي الســورية مــاذا ســيحدث مــن كــوارث 
ومجــازر وتشــريد ودمــار للمــزارع والمناطــق الســكنية، فــي وقــت يقــول أن عمليــة »نبــع الســالم« ال 
ــاب وأحــالل الحــل  ــة االره ــدف لمحارب ــا ته ــل انه ــة الســكانية ب ــر التركيب ــراد وال تغي تســتهدف االك

السياســي فيهــا وكأنــه يــوزع الــورود فــي الحــرب.
ــة  ــي تصــوره اليجــاد »المنطق ــان ف ــس اردوغ ــس للرئي ــض الصــارخ والملتب ــذا التناق ه
ــم نرجســي وكأن هنــاك معاهــدة  االمنــة« بعيــدا عــن تبعاتهــا وتداعياتهــا الكارثيــة هــو حل
ســالم يريــد توقيعهــا مــع الطــرف الســوري ومــا عليــه اال ان يطبــق هــذا االتفــاق مــن خــالل 
طاولــة المفاوضــات، لكــن منطــق اردوغــان »للمنطقــة االمنــة« هــو ايجادهــا بالقــوة وفــرض 
ــة  ــوض جمل ــو مرف ــا ه ــذا م ــا وه ــض اجزائه ــالل بع ــالل احت ــن  خ ــوريا م ــى س ــع عل الواق
وتفصيــال شــرعا وقانونــا واليمكــن أليــة قــوة مهمــا تجبــرت فــي هــذا الكــون أن تتعامــل فــي 
العصــر الحاضــر بقانــون الغــاب وعلــى أنقــرة أن تتعــظ مــن االحتــالل االميركــي الفغانســتان 
والعــراق وقبلهــا االتحــاد الســوفيتي الفغانســتان أيضــا وكذلــك االحتــالل الصهيونــي لبيــروت 
ومــا هــو المســه طيلــة الســنوات الثمانــي الماضيــة فــي ســوريا وكان لــه حصــة األســد ســواء 
فــي ادخــال المعــدات أو الدواعــش الــى ســوريا يــوم كانــت 120 دولــة تدعــم هــذا االتجــاه ولــم 
تســتطيع تركيــا أن تحصــل علــى مطامعهــا، امــا مــاذا تريــد أن تفعــل اليــوم لوحدهــا مــع انهــا 
ــا ترفضــه  ــة مســتقلة وهــذا م ــي لغزوهــا الراضــي دول ــك أي غطــاء شــرعي أو قانون ال تمتل
ــن  ــن العالميي ــدد الســالم واالم ــذي يه ــا ال ــه مخططه ــف بوج ــي تق ــم الت ــع دول العال جمي
لذلــك يجــب علــى الرئيــس اردوغــان وقبــل فــوات االوان ان يراجــع حســاباته قبــل ان يغــرق 
فــي المســتنقع الســوري ويواجــه الجيــش والشــعب الســوري وفصائلــه المقاومــة وهــي ترفــع 
الســالح  لطــرد المحتــل وعندهــا ســيجر  اذيالــه مهزومــًا مدحــورا والمســتقبل ســيخبرنا عــن 

ذلــك ســواء طــال الزمــن أو قصــر.


