
ألمانيا وايطاليا: ملتزمون بتنفيذ االتفاق النووي 
بصورة كاملة ومستديمة

ــا تورتســن  ــي ألماني ــة ف ــة الفدرالي ــة والطاق ــام وزارة الشــوون االقتصادي ــر ع ــر مدي ــا:- اعتب ــا- ارن     فيين
العمــل  خطــة  هــردان 
المشــترك الشــاملة )االتفــاق 
ــر  ــاز كبي ــا انج ــووي( بانه الن
تلتــزم  بــاده  ان  مؤكــدا 
بتنفيــذ هــذا االتفــاق بصــورة 

ومســتديمة. شــاملة 
وقــال هــردان فــي كلمــة 
القاهــا فــي الموتمــر العــام 
للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة 
حاليــا  المنعقــد  الذريــة 
االتفــاق  ان  فيينــا  فــي 
ــرا فــي مجــال  ــر انجــازا كبي ــو عــام 2015 تعتب ــران ومجموعــة 5+1 فــي شــهر تموز/يولي ــه اي ــت الي ــذي توصل ال
ــان  ــت ب ــاق اثب ــذا االتف ــا ان ه ــووي )NPT( مضيف ــدة حظــر االنتشــار الن ــى اســاس معاه ــع االنتشــار عل من

جــدا. المعقــدة  واالمنيــة  السياســية  التحديــات  معالجــة  علــى  قــادرة  الدبلوماســية 
مــن جهتهــا اكــدت مندوبــة ايطاليــا الدائمــة فــي المنظمــات الدوليــة بفيينــا ماريــا آســونتا آنجيلــي 
علــى ضــرورة تنفيــذ كافــة االطــراف المعنيــة خطــة العمــل المشــترك الشــاملة )االتفــاق النــووي( والقــرار 2231 

ــة. ــي ذات الصل ــن الدول ــس االم لمجل
ــا  ــوم به ــي تق ــراءات الت ــم االج ــا ندع ــر انن ــي الموتم ــا ف ــة القته ــي كلم ــي ف ــونتا آجيل ــا آس ــت ماري وقال
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بشــان التاكــد مــن ســلمية النــووي االيرانــي فــي اطــار خطــة العمــل المشــترك 
الشــاملة معربــة عــن اعتقادهــا بــان علــى المجتمــع الدولــي ان يقــوم بــاي اجــراء لضمــان نجــاح هــذه الخطــة 

فــي اطــار الجهــود الدوليــة لمنــع االنتشــار النــووي.

اضاءات
3 العدد )9670( السنة السابعة والثاثون الخميس 30 ذو الحجة، 1438 هـ ق 30 شهريور 1396 هـ ش، 21  ايلول 2017مشؤون محلية

طهران-كيهــان العربي:-وصــف الرئيــس حســن 
االقتصاديــة  العاقــات  تنميــة  مجــاالت  روحانــي 

والتجاريــة بيــن طهــران وصوفيــا بالواســعة.
بــه  ادلــى  تصريــح  فــي  روحانــي،  واشــار 
علــى  رادف  رومــن  البلغــاري  نظيــره  لقائــه  لــدى 
هامــش اعمــال الجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة 
وبلغاريــا  ايــران  مكانتــي  الــى  نيويــورك،  فــي 
الحديــد  ســكك  شــبكة  وربــط  االســتراتيجيتين 
فــي ايــران باذربيجــان وجورجيــا ومدهــا الــى شــرق 
البحــر االســود واوروبــا، معتبــرا ان ايــران وبلغاريــا 
تســتطيعان االســتفادة مــن هــذه االمكانيــة لتنميــة 
ــات  ــل والمواص ــد النق ــى صع ــا عل ــات بينهم العاق

خالل لقائه نظيره البلغاري ورؤساء وزراء اليابان وبلجيكا وباكستان والنرويج..

الرئيس روحاني: لن نكون البادئين بنقض االتفاق النووي وأسلحة الدمار الشامل خطر على العالم اجمع

والتجــارة.
عــن  البلغــاري  الرئيــس  اعــرب  جهتــه  مــن 
ارتياحــه للقــاء نظيــره روحانــي ووصــف العاقــات 

بيــن البلديــن بانهــا تمتــد الــى 120 عامــا.
ولفــت الــى ان العاقــات السياســية واالقتصاديــة 
والثقافيــة بيــن ايــران وبلغاريــا كانــت طيبــة طيلــة هــذه 

المــدة وان هنــاك ثقــة عاليــة ســائدة بيــن البلديــن.
مــع  العاقــات  روحانــي،  الرئيــس  ووصــف 
بلجيــكا بانهــا عريقــة ومتناميــة، ورحــب باســتثمارات 
ــي  ــتركة ف ــطتها المش ــة او انش ــركات البلجيكي الش
ــة ضــرورة  ــات المصرفي ــز العاق ــرا تعزي ــران، معتب اي

لتنميــة التعــاون االقتصــادي.
البلجيكــي  الــوزراء  وخــال اســتقباله رئيــس 
"تشــارلز ميشــل" ، اعتبــر الرئيس روحانــي العاقات 
الجيــدة بيــن الشــعبين االيرانــي والبلجيكــي رصيــدا 

جيــدا لحكومتــي البلديــن.
واكــد بانــه فــي المرحلــة التــي تلــت االتفــاق 
النــووي توفــرت فرصــة مناســبة لتوثيــق التعــاون 
هنــاك  إن  معلنــا  العالــم،  دول  مــع  االقتصــادي 

اتفاقيــات جيــدة مــع العديــد مــن الشــركات االوروبيــة 
والبلجيكيــة كمــا ان العديــد مــن المحادثــات جاريــة 

مــع شــركات اخــرى.
ــي  ــوزراء البلجيك ــس ال ــف رئي ــه وص ــن جانب م
االتفــاق النــووي بانــه فرصــة كبيــرة لتعزيــز العاقــات 
مــع ايــران فــي شــتى المجــاالت واعــرب عــن رغبــة 
بــاده فــي توثيــق التعــاون مــع ايــران واضــاف ان 
ــا واســعة  ــح افاق ــن شــأنه أن يفت ــووي م ــاق الن االتف

ــترك. ــاون المش للتع
االتفــاق  أن   ، الجمهوريــة  رئيــس  أكــد  كمــا 
النــووي هــو اتفــاق دولــي هــام، وقــد تــم التوصــل 
اليــه بعــد جهــود مكثفــة لســبعة دول، وال ينبغــي ان 

نســمح لدولــة متفــردة أن تمــس باالتفــاق.
 ، اليابانــي  الــوزراء  رئيــس  لقائــه  ولــدى 
الجمهوريــة  إن  الرئيــس حســن روحانــي،  صــرح 
ــادرة  ــة الص ــر الثماني ــى التقاري ــاء عل االســامية وبن
ــى  ــذت عل ــة، نف ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــن الوكال ع

النــووي. االتفــاق  إطــار  فــي  التزاماتهــا  الــدوام 

العربــي:- تناولــت صحيفــة  طهــران - كيهــان 
"االندبندنــت" البريطانيــة الثاثــاء فــي مقــال للكاتــب 
الشــؤون  قســم  فــي  المحــرر  ديــردن"  "ليتــزي 
الداخليــة األربــاح التــي تلقتهــا شــركات بيــع األســلحة 
البريطانيــة مــن بيــع األســلحة للســعودية وذلــك منــذ 

ــن. ــى اليم ــدء القصــف الســعودي عل ب
األبحــاث  مــن  عــددا  إن  الصحيفــة  وقالــت 
الجديــدة كشــفت أن شــركات األســلحة البريطانيــة 
ــه  ــارات جني ــن 6 ملي ــر م ــا تتجــاوز أكث ــت أرباح حقق
خــال  الســعودية  مــع  تجارتهــا  مــن  اســترليني 

اليمــن. الحاليــة فــي  الحــرب 
وقالــت مؤسســة وار تشــيلد أوك المشــرفة علــى 
التقريــر إن العائــدات الحقيقيــة مــن التعامــل مــع 
الدولــة الخليجيــة تضاعفــت تقريبــا بشــكل كامل عن 
التقديــرات الســابقة، علــى الرغــم مــن أن حوالــى 30 
مليــون جنيــه اســترليني فقــط تذهــب إلــى الشــعب 

مــن خــال إيصــاالت الضرائــب للشــركات.
الشــركات  الخيريــة  المؤسســة  واتهمــت 
"بــي  ذلــك  شــركة  فــي  بمــا  الخاصــة  المصنعــة 

وشــركة  سيســتمز"  إي 
مــن  باالســتفادة  "رايثيــون" 
األبريــاء  األطفــال  وفيــات 
مــن خــال بيــع الصواريــخ 
التحالــف  إلــى  والمعــدات 
الســعودية. تقــوده  الــذي 

ــوم،  ــو بل ــال روك ــدوره ق ب
للصــراع  مستشــار  وهــو 
اإلنســاني  والمستشــار 
تشــيلد،  وار  فــي مؤسســة 
إن بريطانيــا ال تقــوم ببيــع 

أســلحة للقــوات الســعودية فحســب بــل تســاعدها 
أيضــا.

وقــد أدت اإليــرادات المقــدرة مــن الدعــم الحالــي 
إلــى زيــادة أربــاح هــذه الشــركات إلــى مــا يزيــد عــن 
مبلــغ 3.6 مليــارات جنيــه اســترليني وفقــا لمــا أعلنتــه 
األســبوع  فــي  األســلحة  تجــارة  مكافحــة  حملــة 

الماضــي.
ــد أن  ــا نري ــة: "نحــن جميع ــوم للصحيف ــال بل وق

نــرى أن هــذه تجــارة دوليــة مثمــرة، ولكــن هــذا أمــر 
ضــار". وأضــاف "يجــب النظــر إلــى اإليــرادات فــي 
ــي هــذه  ــدة ف ــع التكاليــف األخــرى المتكب إطــار جمي
التجــارة وخصوصــا ســمعتنا الدوليــة وال ســيما حقــوق 
ــارا للشــفافية"  ــاك "افتق ــوم إن هن ــال بل اإلنســان". وق
بشــأن مــدى تدخــل الشــركات البريطانيــة وســط 
ضعــف عالمــي لحمايــة األطفــال فــي النزاعــات بمــا 

ــراق. ــك اليمــن وســوريا والع ــي ذل ف

االندبندنت: 6 مليارات جنيه أرباح شركات األسلحة البريطانية من بيعها السالح للسعودية منذ قصف اليمن

متصدرة مبيعات السالح بالعالم..

الخارجية: اميركا تقر اكبر موازنة عسكرية بالتاريخ
 طهران-ارنــا:- اعلــن مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون القنصليــة والبرلمانيــة، ان اميــركا اقــرت امــس اكبــر 
موازنــة عســكرية فــي التاريــخ بقيمــة 700 مليــار دوالر ســيخصص معظمهــا للبنتاغــون، فيمــا ســيرصد الباقــي 

للعمليــات العســكرية فــي مناطــق مــن الشــرق االوســط تخطــط اميــركا للنشــاط فيهــا.
وفــي كلمتــه امــام ملتقــى اليــوم العالمــي للســام قــال حســن قشــقاوي، ان اميــركا وروســيا تســتحوذان 
ــر مــورد للســاح مــن  ــم، واضــاف ان الســعودية هــي اول واكب ــة مــن صــادرات الســاح بالعال ــى 56 بالمئ عل

اميــركا التــي ســوقت 47 بالمئــة مــن ســاحها بيــن عامــي 2012 و2016 فــي منطقــة الشــرق االوســط.
واكــد انــه ليــس بامــكان اي بلــد بالعالــم ان يقــول ان ســجله هــو االفضــل فــي مجــال حقــوق االنســان 
وعلــى الجميــع ان يســعى للنهــوض بحقــوق االنســان وتابــع ان اجمالــي القتلــى الذيــن ســقطوا جــراء انتهــاك 
حقــوق االنســان اليصــل الــى ثاثــة االف شــخص فيمــا ان معــدل ضحايــا الحــروب منــذ اعتــداءات 11 ســبتمبر 

وحتــى االن )16ســنة( يصــل الــى مئــة الــف قتيــل ســنويا.
واوضح قشقاوي ان هذا العدد من القتلي جراء الحروب يعد انتهاكا لحقوق االنسان الطبيعية.

طهران توقع اتفاقية لتاسيس اكبر محطة للطاقة 
الشمسية مع لندن

    لندن-ارنا:-اقيمــت امــس االربعــاء مراســم 
توقيــع اتفاقيــة لتاســيس اكبــر محطــة شمســية 
ــغ 600  ايرانيــة النتــاج الطاقــة الكهربائيــة وبســعة تبل

ــدن. ــة لن ــة البريطاني ــي العاصم ــاواط، ف ميغ
وحضــر مراســم توقيــع االتفاقيــة ســفيرنا لــدى 
التجــارة  وزيــر  و  بعيــدي نجــاد،  بريطانيــا حميــد 
البريطانــي  الصناعيــة  واالســتراتيجية  والطاقــة 

'الكــس تشــي شــولم'.
وبحســب االتفاقيــة فقــد تعهــدت شــركة 'كــوركاس' البريطانيــة علــى تنفيــذ هــذا المشــروع، والتــي 
وصفتــه اكبــر تعــاون يتــم بيــن شــركة بريطانيــة مــع الجمهوريــة االســامية خــال مرحلــة مــا بعــد الحظــر 

ــران. ــروض ضــد طه المف
واعلنــت شــركة كــوركاس ان ايــران بوصفهــا ثانــي اكبــر اقتصــاد فــي المنطقــة تعهــدت فــي رفــع ســعة 

انتاجهــا للكهربــاء وصــوال الــى 50 غيغــاواط لغايــة العــام 2020.
واكدت الشركة البريطانية ان ايران ستملك بنهاية هذا المشروع اكبر محطة شمسية في العالم.

خالل خمسة اشهر..

انتاج 6ر22 مليون من البتروكيمياويات في البالد
طهران-فارس:-أعلنــت 
الشــركة الوطنيــة للصناعات 
البتروكيمياويــة، أن اجمالــي 
تخطــى  االنتــاج  حجــم 
مســتوى 22.6 مليــون طــن 
فــي فتــرة 21 مــارس/آذار – 

.2017 اغســطس/آب   22
الشــركة  وأوضحــت 
وحــدة   21 انتــاج  أن 
بتروكيمياويــات فــي منطقــة 
الفتــرة  فــي  ماهشــهر 

ــوب( نحــو 9.775  ــة عســلوية )جن ــاج 16 وحــدة بمنطق ــا ســجل انت ــن طــن، فيم ــغ 8.155 مايي ــورة، بل المذك
طــن. ماييــن 

واشــارت الــى أن اجمالــي االنتــاج الفعلــي لـــ 21 وحــدة بتروكيماويــات فــي باقــي مناطــق ايــران، المســت 
4.38 ماييــن طــن فــي الشــهور الخمســة.

موسكو تعلن استعدادها لتطوير التعاون 
التجاري والصناعي مع طهران

والمناجــم  الصناعــة  وزيــر  قــال  ارنــا:-  اراك- 
محافظــة  فــي  التجاريــة  والشــركات  والتجــارة 
ــورود الروســية ماكســيم جركاســوف  ــي نوفغ نيجن
خاصــة  ايــران  مــع  للتعــاون  مســتعدة  روســيا  ان 
المحافظــة 'المركزيــة' االيرانيــة لتطويــر العاقــات 

والصناعيــة. واالقتصاديــة  التجاريــة 
مجموعــة  اجتمــاع  فــي  جراكاســوف  واضــاف 
المحافظــة  صــادرات  بتطويــر  الخاصــة  عمــل 
ــن  ــد تجــاري م ــد بمشــاركة وف ــذي عق ــة ال المركزي
المحافظــة الروســية فــي مدينــة اراك 'وســط ' ان 
روســيا لديهــا ميــزات اقتصاديــة ومعرفــة تقنيــة فــي 
ــة الســفن والســيارات والجــو فضــاء و  مجــال صناع
مــع  للتعــاون  وانهــا مســتعدة  والخشــب  الفلــزات 
رجــال االعمــال والتجــار فــي المحافظــة االيرانيــة.
ــن  ــة بي ــات االقتصادي ــى تنامــي العاق واشــار ال
وانــواع  الملونــة  االوراق  ان  وقــال  وروســيا  ايــران 
اليــران  روســيا  صــادرات  اهــم  تشــكل  المكائــن 
وفــي المقابــل فــان ايــران تصــدر المــواد الغذائيــة 

روســيا. الــى  والمجففــات 

االعتقاالت تتوسع بالسعودية وأمنستي تنتقد السلطة
ــا مؤخــرا لتشــمل شــخصيات فــي القضــاء والمجــال  ــاالت التــي بدأته ــة االعتق ــعت الســعودية حمل وسّ
ــة )أمنســتي( باعتقــال ناشــطين حقوقييــن  األكاديمــي ومســؤولين، فــي حيــن نــددت منظمــة العفــو الدولي
ــادة الجديــدة لألميــر محمــد بــن ســلمان مصــرة علــى ســحق حركــة حقــوق  وقالــت إن ذلــك يؤكــد أن القي

اإلنســان فــي المملكــة.
ووفقــا لمصــادر حقوقيــة محليــة، شــملت حملــة االعتقــاالت كا مــن القاضــي يوســف الفــراج مديــر مكتــب 
وزيــر العــدل، ووكيــل الــوزارة أحمــد العميــرة، كمــا رجحــت المصــادر اعتقــال األســتاذ بجامعــة الملــك ســعود د. 

عبــد العزيــز الزهرانــي.
فــي غضــون ذلــك، قالــت مديــرة حمــات أمنســتي بالشــرق األوســط ســماح حديــد إن اعتقــال الســلطات 
للناشــطيْن بجمعيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية )حســم( عبــد العزيــز الشــبيلي وعيســى الحامــد يُعــد 
ضربــة قاتلــة لحقــوق اإلنســان، مضيفــة أن هــذه تعــد فتــرة مظلمــة بالنســبة لحقــوق اإلنســان فــي الســعودية.

بروكسل تحث الحكومة العراقية على اعدام 500 بلجيكي!
ــال مــع  ــاء، عــن دخــول 500 مواطــن بلجيكــي الــى العــراق للقت كشــف ممثــل البرلمــان البلجيكــي، الثاث
تنظيــم »داعــش«، حاثــا الحكومــة العراقيــة علــى عــدم العفــو عنهــم واعدامهــم، فــي حيــن اعتبــر أن »الوقــت 

غيــر مناســب« الجــراء االســتفتاء فــي منطقــة كردســتان.
وقــال رئيــس وفــد البرلمــان البلجيكــي الــذي يــزور بغــداد حاليــا فيليــب ديونتــر خــال مؤتمــر صحفــي 
مشــترك عقــده، الثاثــاء، مــع عــدد مــن النــواب العراقييــن،  فــي مبنــى البرلمــان العراقــي إن »500 شــخص 
جــاءوا مــن بلجيــكا الــى العــراق وقاتلــوا مــع داعــش«، مشــيرا الــى أن »هنــاك اعــدادا كبيــرة منهــم جــاءوا مــن 

اوروبــا الــى العــراق«.
وقــدم ديونتــر، »اعتــذاره الــى الشــعب العراقــي بســبب هــؤالء«، مشــددا »ال نشــجع مســامحتهم ودمجهــم 

بالمجتمــع مــن جديــد بــل نشــجع اعدامهــم مــن الحكومــة العراقيــة«.

تطوير العالقات االقتصادية والتجارية بين ايران 
والبوسنة والهرسك

    بلغراد-ارنــا:- اشــاد رئيــس وزراء كانتــون ســراييفو فــي البوســنة والهرســك والســفير االيرانــي فــي ســراييفو 
بمســتوى العاقــات السياســية والثقافيــة بيــن البلديــن واكــدا علــى ضــرورة تطويــر التعــاون االقتصــادي والتجــاري.

ــون  ــج' رئيــس وزراء كانت ــدى ســارييفو اشــار'المدين كناكووي ــدري ســفيرنا ل ــه محمــود حي وخــال لقائ
ســراييفو فــي البوســنة والهرســك الــى انــه ســيبذل قصــارى جهــده لتطويــر العاقــات فــي جميــع المجــاالت 
العلميــة واالقتصاديــة وقــدم الشــكر للجمهوريــة االســامية لحمايتهــا الشــعب البوســني ايــام الحــرب 
وقال:كنــت شــابا ايــام الحــرب ولكــن ســمعت مــن االقــارب واالصدقــاء ان الشــعب والحكومــة االيرانيــان كانــا 

الــى جانبنــا دفاعــا عــن شــعبنا.
واضــاف: ان الجمهوريــة االســامية كانــت مــن اوائــل المعترفيــن باســتقال البوســنة والهرســك وهــذا 

مهــم جــدا بالنســبة لنــا.
واكــد رئيــس وزراء كانتــون ســراييفو علــى ضــرورة تطويــر العاقــات فــي جميــع المجــاالت ومنهــا 
الســياحية والتجاريــة و الصناعيــة والعلميــة وقــال: مــن خــال جهــد الطرفيــن يمكــن تهيئــة االرضيــة المناســبة 

لعاقــات اكثــر تطــورا فــي القريــب العاجــل.
واشــار الــى تاشــيرات الدخــول وقال:سنســعى لتســهيل حصــول االيرانييــن علــى تاشــيرات دخــول 

االراضــي البوســنية.

طهران-فارس:-اعتبــر ســفير جنــوب افريقيــا لــدى طهــران 
ــم  ــادة حج ــة لزي ــة متاح ــر ان االرضي ــن وايت ــس فلم ــام مك ويلي

ــاده. ــى ب ــة ال الصــادرات االيراني
خــال  بــه  ادلــى  تصريــح  فــي  وايتــر،  فلمــن  وقــال 
اجتمــاع عقــده مــع الناشــطين االقتصادييــن فــي محافظــة 
ــاده  ــى ب ــة ال ســمنان ، ان حجــم صــادرات الســلع االيراني
تبلــغ 75 مليــون دوالر ســنويا اال انــه مــن الممكــن زيادتهــا 

عبــر اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية.
ووصــف العاقــات السياســية بيــن البلديــن بانهــا علــى 
والتجاريــة  واالقتصاديــة  التجاريــة  والعاقــات  رفيــع  مســتوى 
ينبغــي تبلــغ ذات المســتوى وتتجــاوز الـــ 75 مليون دوالر ســنويا.

ــة  ــات السياســية واالقتصادي ــى ان مســتوى العاق ــوه ال ون
ــغ ارفــع مســتوياته منــذ 50 عامــا  ــا بل بيــن ايــران وجنــوب افريقي
علــى عهــد حكومــة روحانــي، عــادّا العاقــات والتعــاون التجــاري 

واالقتصــادي بيــن البلديــن بالمســتديم للغايــة.
ووصــف البنــى التحتيــة لاســتثمارات فــي ايــران بانهــا ذات 
جاذبيــة للغايــة واقتــرح علــى الناشــطين فــي بــاده باالســتثمار 

فــي ايــران.
واعتبــر ان جنــوب افريقيــا لديهــا الطاقــات الازمــة 
لتصديــر المحاصيــل الزراعيــة ونقــل المعــارف فــي قطــاع 

ــران. ــى اي المناجــم ال

جنوب افريقيا: االرضية متاحة لزيادة حجم الصادرات االيرانية
واكــد علــى ضــرورة اســتخدام الطاقــات االقتصاديــة 
بهــدف زيــادة فــرص العمــل لجيــل الشــبان الخريجيــن فــي 

كا البلديــن.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

كماشة الموت 
لالرهابيين 

مهدي منصوري
العســكرية  العمليــات  بعــد 
كانــت  ســواء  والواســعة  المتســارعة 
الســورية  او  العراقيــة  االراضــي  فــي 
حالــة  فــي  االرهابييــن  وضعــت   قــد 
وان تحــرك  كبيــرة. خاصــة  مأســاوية 
مناطــق  بتحريــر  العراقــي  الجيــش 
الــى  امتــدادا  وراوه  وحديثــة  عنــه 
الحــدود الســورية مــن جانــب، وتحــرك 
البوكمــال  باتجــاه  الســوري  الجيــش 
المــوت  كماشــة   سيشــكل  بحيــث 
تطويقهــم  النــه ســيتم  لارهابييــن، 
مــن جميــع الجوانــب ويغلــق عليهــم 
ــم  ــرار مــن المــوت المحت كل طــرق الف
وكمــا قيــل ان المــوت ســيكون مــن 
مــن  مفــر  وال  ورائهــم  ومــن  امامهــم 
ذلــك ســوى للذيــن يستســلمون لــكا 

العســكريتين. القوتيــن 
ــن  ــر ان الداعمي ــي االم ــت ف والاف
لارهــاب ســواء كانــوا اال ميــركان او 
اســقط  قــد  وغيرهــم  الســعوديين 
اصبحــوا  بحيــث  ايديهــم  مافــي 
متفرجيــن لمــا يجــرى علــى مدلليهــم 
ــم أي  ــوا له ــتطيعوا ان يقدم ــم يس ول
شــيء ليخلصهــم مــن الورطــة الكبيرة 
التــي وقعــوا فيهــا  ممــا يعكــس انهــم 
قــد تخلــوا عنهــم وكمــا يقــول المثــل " 
رمــاه فــي اليــم مكتوفــا وقــال لــه ايــاك 
ايــاك ان تبتــل بالمــاء"، ومــن الطبيعي 
علــى   العســكري  االنتصــار  فــان 
ــر االراضــي الســورية  ــاب وتطهي االره
العراقيــة مــن دنســه سيشــكل صدمــة 
كبيــرة وهزيمــة منكــرة ليــس فقــط 
لارهابييــن وحدهــم ، بــل للمشــروع 
الســعودي  االميركــي-   - الصهيونــي 
يكونــوا  ان  هــؤالء  مــن  اراد  الــذي 
االداة القويــة فــي تحقيــق أهدافهــم 
ــة،   ــا للمنطق ــي اعدوه ــم الت ومؤامراته
ــم اجمــع  وبنفــس الوقــت اثبــت للعال
جــئ  الذيــن  المرتزقــة  هــؤالء  ان 
العالــم  دول  مختلــف  مــن  بهــم  
وعلــى مســمع ومــرأى مــن  اجهــزة 
ــة  ــي حال ــد اصبحــوا ف اســتخباراتها ق
ــودة  ــق الع ــا خاصــة وان طري ــى له يرث
ــب  ــح صع ــد اصب ــدان ق ــى هــذه البل ال
المنــال ممــا يعكــس ان قــرار موتهــم 
قــد صــدر منــذ اللحظــة االولــى التــي 
تطوعــوا فيهــا لانخــراط فــي هــذه 
المجاميــع االرهابيــة، وممــا يؤكــد هــذا 
االمــر المفارقــة الكبيــرة التــي بــدأت 
تظهــر علــى لســان بعــض مســؤولي 
الــدول االوروبيــة بالطلــب مــن العــراق 
وســوريا ان اليســمحوا لارهابييــن 
اعــدام  او  بلدانهــم  مــن  بالخــروج 
مــن كان فــي ســجونهم كمــا طلبــت 
الحكومــة الدنماركيــة مــن الحكومــة 
العراقيــة باعــدام 500 ارهابــي دانماركــي 

يقبعــون فــي الســجون العراقيــة.
ولــذا فانــه ومــن نافلــة القــوى ان 
ــت  ــي اظل ــوداء الت ــاب الس ــة االره غيم
باالنحســار،  اخــذت  قــد  المنطقــة 
الحقيقــة  شــمس  ســتظهر  ولذلــك 
ستكشــف  والتــي  الكبــرى  المضيئــة 
ــؤالء   ــم له ــوا الدع ــن قدم ــن كل الذي ع
حقيقييــن  شــركاء  ليكونــوا  القتلــة  
معهــم فــي الدمــاء التــي ســالت واالرواح 
التــي أزهقــت وماترتــب علــى ذلــك مــن 
اثــار ســلبية كبــرى داخــل المجتمــع. 
المنظمــات  علــى   يفــرض  بحيــث 
الحقوقيــة واالنســانية ان  تبــذل اقصــى 
مايمكــن مــن جهــد فــي احقــاق حقــوق 
ــرة  ــوا عب ــا منهــم ليكون هــؤالء وانتزاعه
لمــن اعتبــر، وامــا االرهابيــون الذيــن 
ــد  الطائفــي  ــران الحق ــا لني ــوا حطب كان
االســود فــان دماءهــم ســتذهب ادراج 
فــي  عليهــا  مأســوف  وغيــر  الريــاح   
العــادل  جزاءهــم  وســينالون  الدنيــا،  
مــال  ينفــع  ال  يــوم  العبــاد  رب  مــن 

والبنــون يــوم القيامــة. 


