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باريس: متعهدون بتنفيذ 
االتفاق النووي

وزارة  باســم  المتحــدث  قــال  طهران-ارنــا:-   
علــى  رده  معــرض  فــي  الفرنســية،  الخارجيــة 
تصريحــات نائــب الرئيــس االمريكــي مايــك بنــس 
ان   : قــال  االوروبيــة،  الماليــة  لآلليــة  المعارضــة 
باريــس تحتــرم االتفاقــات الدوليــة واالمــن العالمــي 

وعليــه فهــي متعهــدة بتنفيــذ االتفــاق النــووي.
ــي  ــة الفرنســية ف وجــاءت تصريحــات الخارجي
هــذا الخصــوص ردا علــى ســؤال بشــأن انتقــاد 
ــة  ــك بنــس الموجه نائــب الرئيــس االمريكــي ماي

ــة. ــة االوروبي ــة المالي ــد اآللي ض
وتابــع المســؤول الفرنســي انــه طالمــا تنفــذ 
فرنســا  فــإن  النوويــة،  تعهداتهــا  كافــة  ايــران 
الــذي تمــت  النــووي  ســتواصل دعمهــا لالتفــاق 
المصادقــة عليــه باالجتمــاع فــي اطــار القــرار 2231 

الدولــي. االمــن  مجلــس  عــن  الصــادر 
ولفــت المتحــدث باســم الخارجيــة الفرنســية ايضــا 
ــر،  ــي 4 فبراي ــة اتفقــت ف ــدان االوروبي ــع البل ــى ان جمي ال
علــى ضــرورة اتخــاذ موقــف شــامل ومتــوازن قبــال ايــران؛ 
واصفــا اآلليــة الماليــة االوروبيــة بانهــا تهــدف الــى تيســير 
ــار  ــي اط ــك ف ــران وذل ــع اي ــي م ــادل التجــاري القانون التب

القوانيــن االوروبيــة والقــرار 2231 االممــي.

ال يمكن زعزعة العالقات بين طهران وبكين..

الريجاني: التدخل االميركي في الشان الداخلي للدول يشكل تهديدا خطيرا على العالم

مشيرا الى دعم استخباراتها لالرهابيين..

اللواء صفوي: لتعلم باكستان بأن النظام 
السعودي لن يستديم

خالل اجتماع مجلس االمن..

روسيا تؤكد ضرورة مشاركة ايران في حل 
ازمات المنطقة 

ــدول  ــا، دور ال ــي منظمــة االمــم المتحــدة فاســيلي نيبينيزي ــدوب الروســي ف ــا:- اكــد المن نيويورك-ارن
الرئيســية فــي المنطقــة ومنهــا ايــران فــي حــل االزمــات.

وفــي كلمتــه التــي القاهــا خــالل اجتمــاع لمجلــس االمــن حــول اليمــن اعتبــر نيبينيزيــا ميســيرة الســالم 
فــي اليمــن عنصــرا مهمــا الســتقرار المنطقــة وقــال، ان مشــاركة الــدول الرئيســية فــي المنطقــة ومنهــا ايــران 

تــؤدي دورا مهمــا فــي تعزيــز االمــن الشــامل فــي المنطقــة وحــل االزمــات القديمــة والجديــدة فيهــا.
واضــاف، اننــا نذكــر مــرة اخــرى بحزمــة االجــراءات االمنيــة والثقــة التــي طرحناهــا لنشــرها فــي الخليــج 

الفارســي ومســتقبل منطقــة الشــرق االوســط.
وقــال، انــه علــى جميــع دول المنطقــة مــرة اخــرى المشــاركة فــي مثــل هــذه العمليــة والتــي لــن تســاعد 
فقــط فــي تعزيــز االمــن الشــامل فــي هــذا الجــزء مــن العالــم بــل تســاعد ايضــا فــي حــل االزمــات القديمــة 

والجديــدة ومنهــا ازمــة اليمــن.
في حال عجز اسالم آباد عن محاربتهم..

الداخلية: قادرون على التصدي لالرهابيين 
في اراضي باكستان

ــة  ــي وزارة الداخلي ــة ف ــؤون الحدودي ــرة الش ــام لدائ ــر الع ــال المدي ــارس:- ق طهران-ف
شــهريار حيــدري أنــه لــو أبــدت باكســتان عجزهــا عــن التصــدي للمجموعــات االرهابيــة 
ــى التصــدي لهــا داخــل أراضــي  ــة االســالمية أكــدت بصراحــة قدرتهــا عل ــإن الجمهوري ف

هــذا البلــد بســهولة.
ــي  ــي ف ــداء االرهاب ــات حــول االعت ــران الجــراء محادث ــد باكســتاني الي ــارة وف ــى زي ــدري ، ال وأشــار حي
المنطقــة الحدوديــة، موضحــًا: أنــه بالنظــر الــى تأكيــد الرئيــس ووزارتــي الخارجيــة والداخليــة فإنــه ينبغــي 

لباكســتان التعــاون مــع ايــران حــول هــذا الموضــوع.
وأضاف: إن أي بلد يمتلك حق الرد على أي انتهاك لقوانينه وفق القوانين الدولية.

وتابــع: إن ايــران التريــد للعالقــات الوطيــدة مــع باكســتان علــى الصعــد الثقافيــة واالعماريــة واالقتصاديــة 
والسياســية أن تتأثــر ســلبا باالعتــداءات االرهابيــة فيمــا تقبّلــت الحكومــة الباكســتانية أن مراكــز انطــالق 

هــذه العمليــات تقــع فــي أراضيهــا.

جهانغيري: اجتماع وارسو شكل فضيحة لمرّوجي التخويف من ايران
مسقط تعرب عن ارتياحها لمستوى 

العالقات مع طهران
االعلــى  المستشــار  اعــرب  طهران-فــارس:- 
لســلطان عمــان شــهاب بــن طــارق آل ســعيد عــن 
ــالده  ــن ب ــة بي ــات الراهن ــه لمســتوى العالق ارتياح

والجمهوريــة االســالمية.
وخــالل لقائــه ســفيرنا فــي مســقط حجــة 
االســالم محمــد رضــا نــوري شــاهرودي، عبّــر 
آل ســعيد عــن ســروره للمشــاركة فــي مراســم 
ــدا  ــة االســالمية ، مؤك ــي للجمهوري ــوم الوطن الي
ان هنالــك طاقــات جيــدة فــي قطــاع التكنولوجيــا 

ــا. ينبغــي تفعيله
نــوري  الســفير  ثمّــن  اللقــاء  وفــي مســتهل 
شــاهرودي حضــور المستشــار االعلــى للســلطان 
لالبحــاث  االعلــى  المجلــس  ورئيــس  قابــوس 
فــي ســلطنة عمــان شــهاب بــن طــارق آل ســعيد، 
كضيــف شــرف فــي مراســم االحتفــال بالذكــرى 
االربعيــن النتصــار الثــورة االســالمية فــي ايــران.

اهتمــام  الــى  شــاهرودي  نــوري  واشــار 
مــع  العالقــات  بتطويــر  االســالمية  الجمهوريــة 
ــز  ــا االســتعداد لتوطيــد وتعزي ســلطنة عمــان، معلن
العلــوم  خاصــة  المجــاالت  فــي جميــع  العالقــات 
والتكنولوجيــا، الفتــا الــى بعــض اهــم منجــزات 

الماضيــة. االربعيــن  االعــوام  خــالل  البــالد 

المقاتالت السعودية ستظل رابضة في مواقعها 
نتيجة الحظر

إعالم العدو: »نتنياهو ألغى زيارته إلى 
موسكو« ولكن االخيرة تقول شئ آخر

اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  ألغــى 
أن  مقــررا  كان  زيــارة  نتنياهــو  بنياميــن 
ــى موســكو،  ــس إل ــوم الخمي ــا الي ــوم به يق
الرئيــس  مــع  محادثــات  فيهــا  يعقــد 
ــة  ــق صحيف ــن وف ــر بوتي ــي فالديمي الروس

بوســت«. »جيروســالم 
وذكــرت وكالــة »إنترفاكــس« الروســية، نقــال 
عــن الصحيفــة اإلســرائيلية أن »رئيــس الحكومــة 
السياســي  الوضــع  بســبب  القــرار  هــذا  اتخــذ 

الداخلــي فــي البــالد«.
أن  مؤخــرا  أعلــن  قــد  الكرمليــن  وكان 
المحادثــات بيــن بوتيــن ونتنياهــو ســتجري فــي 
21 فبرايــر، فيمــا قــال نتنياهــو إن زيارتــه تأتــي 
»اســتكماال لمحادثــات« أجراهــا مــع بوتيــن فــي 

باريــس قبــل 3 أشــهر.
هــذا وافــادت تقاريــر روســية ان الرئيــس بوتين 
»المحادثــات  بـــ  االكتفــاء  نتنياهــو  علــى  اقتــرح 

الهاتفيــة«.

زرداري: ينبغي التعاون مع ايران بشأن حادث 
زاهدان االرهابي

أكاديمي روسي: واشنطن ال تستطيع التوصل الى إجماع عالمي ضد إيران

الخارجية: موقفنا دفاعي ولن نتساهل 
في الذود عن بلدنا

طهران-ارنــا- أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة ســعيد 
االســالمية  الجمهوريــة  موقــف  أن  ســجادبور، 
دفاعــي الطابــع، وأنهــا لــن تتســاهل فــي الــذود عــن 

ــا. ــا وأجوائه ــا ومياهه أرضه
ــاة 'روســيا اليــوم':  وقــال ســجادبور فــي تصريــح لقن
'لــم نكــن يومــا عدوانييــن، وإنمــا ندافــع عــن مصالحنــا 
وثورتنــا وأراضينــا، وقــد ثبــت خــالل الســنوات األربعيــن 

األخيــرة، أن إيــران بلــد يدافــع بنجــاح عــن نفســه'.
وأضــاف : 'األعمــال اإلرهابيــة التــي تســتهدف 
اعتبــار  'يمكــن  عقــاب'..  دون  تمــر  لــن  مصالحنــا، 
بحــذر  القــرارات  وتتخــذ  وناضجــة،  فاعلــة  بالدنــا 

للتنفيــذ'. قابلــة  لتكــون  وحصافــة، 
ــن  ــى تأمي ــران تحــرص عل ــى أن اي وشــدد عل

فــي  قــادرة  وأنهــا  واســتقالليتها،  أراضيهــا  وحــدة 
تأميــن الحمايــة والدفــاع، وهــي الدولــة الوحيــدة 
الــى تحالفــات  فــي المنطقــة، والتــي ال تنتمــي 
عســكرية، وال تســتعير أمنهــا مــن هنــا وهنــاك.

ــة لصــد  ــوة الكافي ــا الق ــور: 'لدين ــال ســجاد ب وق
ــن  ــق م ــا واث ــا، وأن ــق ببالدن ــي تحي ــدات الت التهدي
أنــه  الــى  مشــيرا  األمنيــة'،  مؤسســاتنا  إمكانيــة 
'مــن الســخرية كثيــرا افتــراض أن إيــران مصــدر 

المشــكالت فــي المنطقــة'.
ــى 'أن  ــد عل ــو، أك ــر وارس ــق بمؤتم ــا يتعل وفيم
تهميــش  هــو  المؤتمــر،  مــن  الرئيــس  الهــدف 

الفلســطينية'. القضيــة 

ــرغئي  ــة س ــات الدولي ــكو للعالق ــة موس ــتاذ جامع ــف اس ــكو-إرنا:- وص مس
دروجيلوفســكي اجتمــاع وارســو بانــه مناهــض اليــران وان معظــم المشــاركين 
ــدا أن  ــه؛ مؤك ــي قرارات ــم دور ف ــون له ــه شــكلوا الســواد األعظــم دون ان يك في

ــران. واشــنطن ال تســتطيع التوصــل الــى إجمــاع عالمــي ضــد إي
واضــاف دروجيلوفســكي انــه ال يمكــن اعتبــار اجتمــاع وارســو بانــه يهــدف 
للســالم فــي الشــرق األوســط، ولكــن يمكــن وصفــه اجتماعًــا لتقييــم قــوة 
ــن  ــد ســعت واشــنطن م ــران؛ وق ــة إي ــي مواجه ــا ف ــات المتحــدة وحلفائه الوالي

ــا. ــوف بجانبه ــى الوق ــه ال ــاع المشــاركين في ــى اقن ــه ال خالل

ــوا  ــاع كان ــي االجتم ــاركين ف ــم المش ــي ان معظ ــي الروس ــح األكاديم واوض
علــى علــم بــأن مثــل هــذه اإلجــراءات ال يمكــن أن تحــل قضايــا الشــرق األوســط.
وتابــع أن الواليــات المتحــدة ال تســتطيع أن توحــد الــدول ضــد الجمهوريــة 
االســالمية مــن خــالل هكــذا اجتماعــات؛ مبينــا ان الهــدف النهائــي لترامــب هــو 
ــة دوليــة، ويقــوم مــن اجــل تحقيــق هدفــه باســتخدام  ان يضــع ايــران فــي عزل

جميــع الوســائل، بمــا فــي ذلــك ممارســة الضغــط السياســي واالقتصــادي.
وأشــار الخبيــر الروســي الــى أن العديــد مــن البلــدان مســتاءة مــن سياســات الواليــات 
المتحــدة لكــن القليــل منهــا تجــرأ علــى اظهــار اســتيائها ازاء سياســات واشــنطن األحاديــة.

ذكــرت وســائل اعــالم اجنبيــة انــه يحتمــل ان 
ــا  ــي مواقعه ــالت الســعودية رابضــة ف ــى المقات تبق
ــة. بســبب الحظــر التســليحي للشــركات االلماني

العقوبــات  اميركيــة ان  فقــد ذكــرت صحيفــة 
ــعودية  ــى الس ــة عل ــركات االلماني ــليحية للش التس
بســبب قضيــة قتــل االعالمــي الســعودي المعارض 

ــدا. ــد اخــذت بعــدا جدي »جمــال خاشــقجي« ق
وتقــول »واشــنطن بوســت« ان هــذه العقوبــات 
التســليحية والتــي تمــت المصادقــة عليهــا العــام 
الماضــي مــن قبــل المستشــارة االلمانيــة »انجيــال 
االســلحة  تصديــر  لقطــع  ســتؤدي  ميــركل« 
ــة  ــت ان غالبي ــة للجيــش الســعودي، الالف االوروبي
قطــع غيــار االســلحة االوروبيــة هــي مــن صنــع 

االلمانيــة. الشــركات 
»تومــاس انــدرز« المديــر التنفيــذي لشــركة 
»ايربــاص« قــد صــرح االســبوع الماضــي لوكالــة 
»رويتــرز«، انــه بســبب وجــود قطعــة غيــار المانيــة 
الصنــع فــي تركيبــة مروحيــة فرنســية مصنعــة فــي 
ــا للســعودية. ــاف بيعه ــم ايق ــد ت هــذه الشــركة، فق

قــال  فقــد  تايمــز  فايننشــال  وحســب صحيفــة 
مصــدر رســمي لــم تكشــف هويتــه: »سنشــهد قريبــا 
ــق«. ــز الطائــرات الســعودية مــن امكانيــة التحلي عج
الماضــي  العــام  اعلنــت  قــد  المانيــا  وكانــت 
ايقــاف تصديــر االســلحة للســعودية وذلــك للضغــط 
علــى الريــاض الســتكمال التحقيــق فــي قضيــة 

خاشــقجي. اغتيــال 

اســالم آبــاد- ارنــا:- قــال الرئيــس الباكســتاني 
الســابق 'اصــف علــي زرداري' انــه يجــب علــى اســالم 
تحقيقــات  اجــراء  فــي  طهــران  مــع  التعــاون  ابــاد 
مشــتركة بشــأن الحــادث االرهابــي فــي زاهــدان.

ــر  ــاء خــالل مؤتم ــس االربع واضــاف زرداري ام
صحفــي، ان ايــران بلــدا جــارا لنــا ويجــب اجــراء 

ــا  ــي؛ منوه ــدان االرهاب ــادث زاه ــق بشــأن ح تحقي
الــى ان حكومتــه كانــت قــد عالجــت هكــذا احــداث 

ــدول الجــوار. ســابقة مــع ال
واعــرب الرئيــس الباكســتاني الســابق عــن 
ــى الحــدود المشــتركة  ــرة عل ــه لالحــداث االخي قلق

ــا. ــى معالجته ــا ال ــتان؛ داعي ــران وباكس ــن اي بي
يســمى  مــا  لزمــرة  تابعــة  عناصــر  ان  يذكــر، 
 13( االربعــاء  مســاء  اســتهدفت  العــدل'  'جيــش  بـــ 
شــباط/ فبرايــر الحالــي(، مــن خــالل اعتــداء ارهابــي، 
حافلــة لكــوادر الحــرس الثــوري علــى طريــق زاهــدان 
- خــاش فــي قريــة جانعلــي بمحافظــة سيســتان 
ــن استشــهاد 28 شــخصا  ــا أســفر ع وبلوجســتان؛ م

واصابــة 13 آخريــن مــن هــذه الكــوادر.

اكــد  طهران-ارنــا:-   
لرئيــس  االول  النائــب 
اســحاق  الجمهوريــة 
فــي  تــم  انــه  جهانغيــري 
اجتمــاع وارســو بمســاعي 
وصهيونيــة  امريكيــة 
وســعودية الترويــج لمخطط 
ــن  ــا: لك ــا'؛ مضيف 'ايرانوفوبي
علــى  المحرضيــن  هــؤالء 
ايــران  مــن  التخويــف 
ُفضحــوا فــي هــذا االجتمــاع.

لــه  تصريــح  وفــي 
ــى  ــدورة السادســة لملتق ــام ال خــالل مراســم اختت

نــوّه  ايــران'،  فــي  العلمــي  والتقــدم  'التنميــة 
جهانغيــري الــى النهــوض بمســتوى االســتقالل 

واالقتــدار الوطنــي فــي ايــران قبــال القضايــا العالمية 
السياســات  احــدى  يشــكل  لكونــه  االقليميــة، 

البــالد. فــي  العريضــة 
واذ اشــار الــى فضــح مخططــات الســاعين 
اجتمــاع  ايــران خــالل  مــن  التخويــف  الــى 
وارســو، اكــد النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة 
هــذه  مــع  بقــوة  التعاطــي  ضــرورة  علــى 

الممارســات.
كمــا تطــرق الــى موقــع ايــران الســتراتيجي 
فــي المنطقــة، قائــال ان هــذه المكانــة اثــارت 
حســد المجموعــة التــي تنــوي القضــاء علــى 
وزعزعــة  االســالمية  الجمهوريــة  اقتــدار 

االقليمــي. اســتقرارها 
المفتعلــة  الحــروب  الــى  جهانغيــري  ولفــت 
المنطقــة  فــي عــدد مــن دول  امريــكا  قبــل  مــن 
ــن  ــا م ــب عليه ــا تعاق ــراق وافغانســتان وم ــل الع مث
جماعــات ارهابيــة، مؤكــدا ان الورقــة الرابحــة رغــم 
هــذه التطــورات كانــت وال تــزال بيــد الجمهوريــة 

االســالمية.

لقائــد  االعلــى  المستشــار  قــال  اصفهان-ارنــا:- 
الثــورة االســالمية اللــواء ســيد يحيــي رحيــم صفــوي، 
وفــي معــرض االشــارة الــى 'دعــم جهــاز االســتخبارات 
الباكســتاني لالرهابييــن'، قــال، انــه 'ينبغــي لباكســتان 
الجــارة ان تعلــم بــأن النظــام الســعودي لــن يســتديم'.

وخــالل كلمــة لــه بمهرجــان تكريــم الشــهداء 
الرياضييــن فــي محافظــة اصفهــان اشــار اللــواء رحيــم 

ــي  ــن ف ــي اعل ــز ابحــاث اوروب ــى ان 16 مرك ــوي ال صف
وثيقــة بعنــوان 'العالــم خــالل العــام 2030' بــان النظــام 
الســعودي لــن يكــون قائمــا بحلــول العــام 2030 بينمــا 

ــة. ــي المنطق ــوة العظمــى ف ــران الق ســتصبح اي
واســتدل المســؤول العســكري رفيــع المســتوى 
ان   : قائــال   ، االســالمية  الثــورة  قائــد  بتصريحــات 
ســماحته نــوّه فــي هــذا اللقــاء بشــموخ اهالــي اصفهــان 
الفريــدة  التشــييع  مراســم  خــالل  تجســد  الــذي 

للشــهداء المدافعيــن عــن امــن الوطــن.
وتابــع : ان هــذا الحضــور المهيــب أرغــم االمــم المتحــدة 

علــى اصــدار بيــان لمنــع هــذه الممارســات االرهابيــة.
ولفــت الــى ان اقتــدار المقاومــة االســالمية فــي 
ــق بفضــل  ــن تحق ــان وســوريا واليمــن والبحري لبن

دمــاء الشــهداء االبــرار.

الشــورى  مجلــس  رئيــس  قــال  بكين-ارنــا:- 
أن  مــن  الرغــم  علــى  الريجانــي:  علــي  اإلســالمي 
رفضــت  النــووي،  االتفــاق  علــى  الموقعــة  األطــراف 
مطالــب امريــكا غيــر المشــروعة، وعملــت بجــد للحفــاظ 
كاملــة  بصــورة  تفــي  أن  منهــا  نتوقــع  إننــا  اإل  عليــه، 
ومتوازنــة بتعهداتهــا فــي الحفــاظ علــى هــذا االتفــاق 
االخريــن. المــالءات  الترضــخ  وأن  التعدديــة  ورعايــة 

وفــي كلمــة لــه فــي جامعــة رنميــن فــي بكيــن 
امــس األربعــاء بحضــور أســاتذة وطــالب الجامعــة، 
أشــار الريجانــي الــى أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، أكــدت 13 مــرة امتثــال إيــران اللتزاماتهــا، 
ذرائــع  وتحــت  تهربــت،  امريــكا  ان  علــى  مؤكــدا 
واهيــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا فــي هــذا االتفــاق، 
وبانســحابها مــن االتفــاق النــووي، تحــث وبوقاحــة 
ــى ارتــكاب مثــل هــذا الفعــل . األطــراف االخــرى ال
ــن  ــران لإلرهابيي ــة إي ــي، إن مواجه ــال الريجان وق
الحكومتيــن  مــن  طلــب  علــى  بنــاء  كانــت  القتلــة، 
الســالم  إحــالل  أجــل  ومــن  والســورية،  العراقيــة 
والدفــاع عــن الشــعوب المظلومــة، والــذي تحقــق هــذا 
األمــر بدرايــة وحنكــة قائــد الثــورة آيــة اهلل الخامنئــي.

بــإن  قائــال،  وتابــع 
اإلســالمية  الجمهوريــة 
وتحمــي  بقــوة  تحتــرم 
فــي  التدخــل  عــدم  مبــدأ 
الشــؤون الداخليــة للــدول، 
ســيادتها  علــى  والحفــاظ 
وحقهــا فــي تقريــر مصيرهــا، 
امريــكا  لألســف  ولكــن 
تحــاول وبأشــكال مختلفــة، 
اإلرهابييــن  حمايــة  مثــل 
والتطــرف،  الدولييــن 
اإلطاحــة بالــدول المســتقلة 

وفــرض أنظمــة غيــر شــرعية فــي أجــزاء مختلفــة مــن 
العالــم، وهــذا التدخــل االمريكــي فــي الشــان الداخلــي 

. العالــم  علــى  خطيــرا  تهديــدا  يشــكل  للــدول 
ــر رئيــس مجلــس الشــورى اإلســالمي،  وأعتب
امريــكا بالداعــم الرئيســي لإلرهــاب، الــذي عــرض 
ودول  وســوريا  والعــراق  أفغانســتان  ولســنوات 

أخــرى، النعــدام األمــن وعــدم االســتقرار .
الصهيونــي  الكيــان  أن  الريجانــي  وأضــاف 
بــل  عليــه،  دولــة  اســم  اطــالق  اليمكــن  ،الــذي 
يمكــن تشــبيه بالبيروقراطيــة الشــريرة، هــو االخــر 

يســعى وراء الفوضــى فــي الشــرق األوســط للحــد 
مــن حقــوق الشــعب الفلســطيني المضطهــد تحــت 

عنــوان صفقــة القــرن االمريكيــة المزيفــة.
الشــرير  العمــل  هــذا  مثــل  مواجهــة  إن  وقــال 
يتطلــب عمــال جماعيــا للتعامــل معــه، وإال فــإن الســالم 
واالســتقرار الدولييــن ســيتعرضان للخطــر الشــديد.

ــادرة 'حــزام واحــد  ولفــت الريجانــي الــى إن مب
القديــم،  الحريــر  بطريــق  يذكرنــا  واحــد'  طريــق 
'الســالم  مفهــوم  أســاس  علــى  تأســس  والــذي 
والتعــاون واالنفتــاح والشــمولية والتعليــم والمنفعــة 

البقية على الصفحة7المتبادلــة'.

اميركا تخطط لبديل عن داعش
ممــا ال يختلــف عليــه اليــوم اثنــان فــي هــذه المعمــورة وبالطبــع مــن شــرفائها 
بــان اميــركا الشــيطان االكبــر مجبولــة علــى الخبــث والشــر  واالنتقــام من الشــعوب 
خدمــة لمصالحهــا وهــذا هــو ديدنهــا علــى الــدوام فــال ديــن لهــا وال اخــالق وال 
انســانية ومــا يهمهــا اوال واخــرا مصالحهــا الالمشــروعة ومصالــح الكيــان الصهيونــي 
ومــا تنــاور عليــه اليــوم فــي ســوريا باالنســحاب هــو فــي الحقيقــة هزيمــة تحــت 
يافطــة مزيفــة وهــي االنتصــار علــى داعــش هــذه االكذوبــة الكبيــرة تأتــي فــي اطــار 
ــد االســتثمار بداعــش  ــات العســكرية وهــي فــي الواقــع تري ــة العملي االدعــاء بنهاي
مــرة اخــرى وباســم آخــر وفــي مــكان آخــر مــن هــذا العالــم وفــي نفــس الوقــت ان 
تســطو علــى اطنــان الذهــب والثــروات التــي ســرقتها داعــش مــن البنــوك العراقيــة 
والســورية أو مــن مبيعــات النفــط ويمكــن ان نعتبــره ذلــك ســرقة مفضوحــة وباطــار 

حكومــي و فــي وضــح النهــار.
ويعتقــد الكثيــرون وحتــى مــن داخــل التحالــف المزعــوم ان التعامــل االميركــي 
ــي مصالحــه،  ــه تصــب ف ــره الســباب معلوم ــن عم ــال م ــع داعــش اط المكشــوف م
اميــركا لــم تحــارب داعــش يومــا بــل كانــت علــى الــدوام فــي عمليــة ترويضيــة 
تســمح لهــا بالتمــدد كلمــا اقتضــت الحاجــة او تحجمهــا بضربــات نقطويــة ان دعــت 
الضــرورة ولــو كان فــي برنامجهــا محاربــة داعــش او القضــاء عليهــا لكــن االمــر ســهال 
لتواجدهــا فــي مناطــق مفتوحــة علــى الحــدود الســورية والعراقيــة لكــن لــم يحــدث 
شــيء مــن هــذا القبيــل، الن اميــركا اساســا اوجــدت داعــش لالســتثمار فيهــا وهــذا 
مــا اعترفــت بــه االوســاط االقليميــة والعالميــة وحتــى الجهــات الرســمية االميركيــة 

اذعنــت بــان داعــش صناعــة اميركيــة.
ــق مــن هزائمــه فــي ســوريا  ــد ان يخل ــق ترامــب يري ــال والمناف الرئيــس المحت
بســبب الحالــة المحرجــة التــي وصــل اليهــا الدواعــش وهــم محاصــرون اليــوم فــي 
منطقــة ضيقــة جــدا فــي بلــدة الباغــوز الــذي ليــس امامهــم ســوى االستســالم 
ــم انتصــارا  ــع منه ــم، ان يصن ــي جعبته ــة ف ــى آخــر طلق ــال ضــد »قســد« حت او القت
مزعومــا ال شــأن لــه بــه ليصرفــه فــي االنتخابــات القادمــة ويحســن مــن وجهــه 

ــى احــد. ــي عل ــن تنطل ــة ل ــر ان هــذه اللعب ــا، غي ــا وخارجيه ــز داخلي ــه المهت ووضع
ــم يستســلموا آالف  ــده لالوروبييــن ان ل لكــن الشــق االخــر واالخطــر هــو تهدي
االرهابييــن مــن اتباعهــم ممــن احتجــزوا فــي ســوريا فانــه ســيطلق ســراحهم وهــذه 
ــن اليهــم بهــدف  ــر الدواعــش الذباحي ــه بتصدي ــرة حيــث يهــدد حلفائ ســابقة خطي
نشــر االرهــاب وزعزعــة االســتقرار فــي بلدانهــم ان لــم يعقــدوا معــه صفقــة مربحــة 

ترضــي واشــنطن.
هــذه هــي االخالقيــات االميركيــة الفجــة والمنحطــة فــي التعامــل حتــى مــع 
ــام القــوات  ــاك مــا هــو اخطــر مــن ذلــك هــو قي ــاء البتزارهــم واخضاعهــم وهن الحلف
االميركيــة بانقــاذ القــادة الكبــار  فــي داعــش ونقلهــم تحــت الحمايــة االميركيــة 
الــى دول فــي آســيا وافريقيــا اســتعدادا لتوكيلهــم مهــام جديــدة تكــون ضحيتهــا 
شــعوب مظلومــة اخــرى خدمــة لالهــداف االمبرياليــة االميركيــة. لكــن الســؤال الــذي 
يطــرح نفســه هــل ستســمح الشــعوب الواعيــة ان تترجــم اميــركا اهدافهــا الدمويــة 
والمشــؤومة فــي مناطــق  اخــرى مــن العالــم بعــد مــا ارتكبتــه مــن كــوارث ومآســي 

ــا. ضــد شــعوب منطقتن
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