
طهران-ارنــا:- صــرح مســاعد رئيــس الجمهوريــة محمــد باقــر نوبخــت، ان 
أســاس عــدم التكافــؤ علــى صعيــد النظــام الدولــي، يعــود الــى إنعــدام األخــاق 
ــدم  ــك ع ــا وكذل ــا دولي ــرف به ــر المعت ــات الخارجــة عــن نطــاق المعايي والتصرف

ــزام بالتعهــدات المقطوعــة. اإللت
وأضــاف نوبخــت امــس األربعــاء، فــي كلمــة القاهــا فــي اإلجتمــاع الســابع 
واألربعيــن للجنــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة آلســيا والمحيــط الهــادئ )إســكاب( 
التابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة فــي العاصمــة التايانديــة بانكــوك، ان كافــة 
الحكومــات واألجهــزة الدوليــة فــي القــرن الحاضــر تســعى الــى تحقيــق الســام 

عبــر البقــاء ضمــن اإلتفاقيــات الدوليــة والعمــل بهــا .
ــا للقاعــدة المشــار  ــدان خاف وأضــاف، 'لمــن دواعــي األســف ان بعــض البل

إليهــا تضــرب كافــة إلتزاماتهــا المســبقة عــرض الحائــط'.
وأكــد نوبخــت، ان تصرفــات كهــذه مــن شــأنها أن تبعــث رســائل غيــر 
مناســبة للمجتمــع الدولــي، وقــد تــؤدي الــى زعزعــة الثقــة الدوليــة بصــورة جــادة 

ــرة . ــة مدم ــة واجتماعي ــات إقتصادي ــا مــن تداعي ــب عنه ــا يترت فضــا عم

وأكــد نوبخــت، 'لقــد حــان الوقــت للنهــوض بالتعــاون اإلقتصــادي وتأســيس 
اإلبداعــات  علــى  التأكيــد  ظــل  فــي  إقليميــة  وإقتصاديــة  ماليــة  مؤسســات 
والســتراتيجيات التنمويــة الجديــدة، فــي ســبيل تعزيــز التقــارب اإلقليمــي 

والدولــي بيــن بلــدان منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ .

صادرات البتروكيمياويات للبالد تخطت 16ر1 مليار دوالر
ــت الشــركة  ــارس:- أعلن طهران-ف
البتروكيمياويــة،  الوطنيــة للصناعــات 
انتــاج 4.7 مليــون طــن مــن المنتجــات 
ــار دوالر  ــادرات 1.167 ملي ــي الص وتخط
خــال فتــرة 21 مــارس/آذار- 20 ابريــل 

/نيســان 2018.
الطاقــة  أن  الشــركة  وأوضحــت 
ــا  ــا بتروكيماوي ــة لـــ 57 مجمع االنتاجي
طــن  مليــون   60 نحــو  عمليــا  تبلــغ 

ســنويا.
وأشــارت البيانــات الــى أن صــادرات منطقــة "بــارس" االقتصاديــة الخاصــة بالطاقــة الواقعــة فــي عســلوية 

جنوبــي ايــران، تجــاوزت 999 الــف طــن بقيمــة 574 مليونــا و738 الــف دوالر خــال الفتــرة المذكــورة.

أوروبا تشتري النفط االيراني باليورو 
عوضا عن الدوالر

ــن  ــال م ــزم االنتق ــي يعت ــي بروكســل أن االتحــاد األوروب ــن مصــدر دبلوماســي ف ــارس:- أعل طهران-ف
الــدوالر إلــى اليــورو عنــد 
إمــدادات  مقابــل  الدفــع 

النفــط مــن إيــران.
لـــ  المصــدر  وقــال 
"لــدي  "ســبوتنيك": 
معلومــات تشــير إلــى نيــة 
االتحــاد األوروبــي االنتقــال 
مــن الــدوالر إلــى اليــورو 
لــدى الدفــع مقابــل النفــط 

اإليرانــي".
وأكــدت الممثلــة العليــا 
للشــؤون الخارجيــة فــي االتحــاد األوروبــي فيديريــكا موغيرينــي، الثاثــاء، أن االتحــاد األوروبــي سيســتمر 
ــات  ــي الوالي ــد تخل ــا بع ــران اقتصادي ــاعد إي ــل ستس ــى أن بروكس ــيرة إل ــي، مش ــووي اإليران ــاق الن باالتف
ــل  ــتمرار النق ــي، واس ــاز اإليران ــط والغ ــع النف ــتمرار ببي ــن االس ــدور ع ــث ي ــاق، والحدي ــن االتف ــدة ع المتح
ــة الشــركات  ــة لحماي ــات ثانوي ــى آلي ــة، والعمــل عل ــران وتفعيــل العقــود االقتصادي الجــوي والبحــري مــع إي
األوروبيــة التــي تتعامــل مــع إيــران، والســعي لحلــول عمليــة إلنقــاذ االتفــاق النــووي اإليرانــي خــال األســابيع 

القليلــة القادمــة.
ومــن المقــرر أن يــزور المفــوض األوروبــي للطاقــة والمنــاخ، ميغيــل أريــاس كانيتــي، إيــران، فــي 20-19 
أيــار / مايــو الجــاري، لمناقشــة التعــاون بيــن إيــران واالتحــاد األوروبــي فــي مجــال الطاقــة، كجــزء مــن تأكيــد 

التــزام االتحــاد األوروبــي بتنفيــذ االتفــاق.

اضاءات
3 العدد )9852( السنة الثامنة والثاثون الخميس 1 رمضان، 1439 هـ ق 27 ارديبهشت 1397 هـ ش، 17 ايار  2018مشؤون محلية

في كلمته امام اجتماع إسكاب الدولي..

نوبخت: إنعدام األخالق، أساس عدم التكافؤ في النظام الدولي

الخارجية: فرض الحظر على محافظ 
البنك المركزي غير مشروع

بروكســل-ارنا:- اعتبــر وزيــر الخارجيــة محمــد 
جــواد ظريــف فــرض الحظــر علــى محافــظ البنــك 
ــه  ــركا بان ــل امي ــن قب ــي اهلل ســيف م ــزي ول المرك

ــا. ــر مشــروع كســائر اجراءاته اجــراء غي
ــة  ــدّد المتحــدث باســم الخارجي ــه ن مــن جهت
بهــرام قاســمي بالحظــر االميركــي الجديــد ووصفــه 
بانــه يهــدف للتغطيــة علــى االنســحاب االحــادي 

الجانــب مــن االتفــاق النــووي.
ــس  ــه ام ــى ب ــح ادل ــي تصري ــمي، ف ــال قاس وق
ردا  بــرزت  قــد  عالميــة  فعــل  ردود  ان  االربعــاء، 
علــى االنســحاب االميركــي االحــادي الجانــب مــن 
االتفــاق وان فــرض حظــر جديــد يأتــي للتغطيــة 

علــى هــذا االحبــاط.

العراقــي  الخارجيــة  وزيــر  اكــد  بغداد-ارنــا:- 
مــن  أمريــكا  انســحاب  بــأن  الجعفــري  ابراهيــم 
االتفــاق النــووي نــوع مــن الحماقــة وأن جميــع دول 
العالــم فقــدت ثقتهــا بأمريــكا بعــد هــذا االنســحاب.
وقــال الجعفــري،ان' االنســحاب مــن االتفــاق 
النــووي ســيصدع فــي مصداقيــة الواليــات المتحــدة 
االمريكيــة حيــث ان ســحب االتفــاق يعتبــر خاطــئ 
مــن االدارة االمريكيــة '.مبينــا ان' دول العالــم تحتــرم 

باقــي الــدول بمقــدار التزامهــا باتفاقياتهــا'.
وتســاءل: مــا معنــى االتفــاق بعــد ليلــة وضحاهــا 
العالــم  اتفــاق ســائر وجميــع  بجــرة قلــم ينهــي 

ــاق . ــدل االتف ــم يتب ــه وبجــرة قل شــهدت علي
وبيــن ان المفــروض ان تلتــزم امريــكا بإتفاقهــا 
مــع الجانــب االيرانــي ' قائــا ان' جميــع دول العالــم 

الجعفري: انسحاب أمريكا من االتفاق النووي حماقة
فقــدت ثقتهــا بالواليــات المتحــدة االمريكيــة لعــدم 

مصداقيتهــا فيمــا يخــص االتفاقيــات.
االتفــاق  ســحب  نتائــج  ان'  قائــا  ومضــى 
النــووي قــد تكــون خطيــرة علــى العــراق والمنطقــة 
برمتهــا وانــا تحدثــت ســابقًا بشــأن نقــل موقــع 
القــدس وعبــرت عنهــا  الــى  الســفارة االمريكيــة 

بأنهــا خطــوة حــرب '.

إيران وقطر تستهدفان رفع التبادل 
التجاري لمليار دوالر

طهران-فــارس:- أكــد مستشــار وزيــر الصناعــة والتجــارة والمناجــم محمــد رضــا فيــاض ، عــن اســتهداف 
طهــران والدوحــة رفــع مســتوى التبــادل التجــاري البينــي الــى مليــار دوالر.

وأوضــح فيــاض - حــول انجــازات اللجنــة االقتصاديــة المشــتركة بيــن البلديــن التــي التأمــت قبــل يوميــن 
ــت )انتهــى 20  ــي الفائ ــام االيران ــي الع ــار دوالر ف ــغ  320 ملي ــادل التجــاري بل ــان حجــم التب ــي الدوحــة -  ب ف

مــارس/آذار 2018(.
ــب  ــرأس الجان ــث ت ــا، حي ــف دام 13عام ــد توق ــي الدوحــة بع ــت ف ــة التأم ــة االقتصادي وأضــاف أن اللجن

ــريعتمداري. ــد ش ــي محم ــم االيران ــة والمناج ــارة والصناع ــر التج ــي وزي االيران
وبيّــن أن الجانبيــن اتفقــا خــال اعمــال اللجنــة المشــتركة، علــى اطــاق لجنــة خاصــة لوضــع خارطــة 

تعــاون  اســتراتيجية خمســية.
المتبــادل الصــدار  التســهيل  لقــرارات جيــدة، بخصــوص  وتوصلــت  تدارســت  اللجنــة  أن  وأضــاف 
التأشــيرات والقضايــا االقتصاديــة التجاريــة المصرفيــة، واالســتثمارات المتبادلــة والشــحن والنقــل واالتصاالت 
والبتروكيماويــات  والغــاز  والنفــط  والطاقــة والصناعــة  والبيئــة  والزراعــة  الحــرة  والمناطــق  التكنولوجيــة 

والســياحة والســياحة العاجيــة.

مسؤول اممي: ايران قدمت 
خدمات سخية لالجئين

فــي  التخطيــط  مســؤول  قــال  كرج-ارنــا:-   
التابعــة  الاجئيــن  الســامية لشــؤون  المفوضيــة 
لامــم المتحــدة ســاوال شــي ان ايــران قدمــت 
وتقــدم خدمــات ســخية لاجئيــن فــي الشــؤون 

والمعيشــية والتعليميــة  الصحيــة 
الرابــع  الملتقــى  هامــش  علــى  شــي  وقــال 
تنميــة  فــي  ورســالتهم  النخبــة  لاجئيــن 
ايــران وخــال  ان  كــرج  فــي مدينــة  افغانســتان 
مئــات  اســتضافت  قــد  الماضيــة  االربعــة  العقــود 

الاجئيــن. مــن  االالف 
واضــاف ان تواجــد الاجئيــن فــي فتــرات زمنيــة 
ضغوطــا  تســبب  المضيفــة  الدولــة  فــي  طويلــة 
كبيــرة مــن الناحيــة االقتصاديــة ولذلــك نقــدر ايــران 

ــن. ــدة لاجئي ــة وشــعبا الســتضافتها الجي حكوم

طهــران- ارنــا:- أطلقــت ســبع شــركات مــن شــركات النانــو تكنولوجــي 
اإليرانيــة منتجاتهــا وقدراتهــا فــي معــرض شــانغهاي لتقنيــة النانــو فــي الصيــن.
وعرضــت الشــركات اإليرانيــة العديــد مــن منتجاتهــا بمافيهــا، المنظفــات والمنظفات 
ــيراميك  ــاج، الس ــاء الزج ــة لط ــواد الهيدروفوبي ــواع الم ــو، أن ــة النان ــى تقني ــة عل القائم
، الطــوب ، األســمنت والمعــادن ، أنــواع الحمايــة ضــد إشــعاع التــرددات الراديويــة ، 
النانويــة والدهانــات المضــادة للتــآكل، دهانــات الكتروســتاتيك مضــادة  الجســيمات 
للبكتيريــا، ومحــركات مضــادة للتــآكل، ومحــركات نانــو معدنيــة ومحاليــل كيماويــة ، 
ــي. ــي والدول ــى المســتويين الوطن ــو للطــاب عل ــة النان ــى تقني ــب عل ــات تدري وخدم

الشــركات  بحضــور  اليــوم  ومنتجاتهــا  قدراتهــا  الشــركات  هــذه  وتطلــق 
الصينيــة فــي الجنــاح الوطنــي اإليرانــي فــي مدينــة شــنغهاي لتعريــف فــرص 

التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن.
هــذ العــام هــو الثالــث لمشــاركة الشــركات اإليرانيــة فــي معــرض شــنغهاي 

لتقنيــة النانــو تكنولوجــي، وقــد اجتــذب المعــرض الــذي يركــز علــى تكنولوجيــا 
النانــو، العديــد مــن الــزوار مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي الســنوات األخيــرة .

تقديم تقنيات النانو تكنولوجي اإليرانية في معرض شنغهاي

طهران وموسكو تنويان تأسيس إتحاد لتداول 
العملة االجنبية

ــس  ــة ام ــية االيراني ــة الروس ــة البرلماني ــة الصداق ــر لجن ــوروزوف مدي ــور م ــن إيغ ــا:- أعل ــكو- إرن موس
ــة. ــة االجنبي ــداول العمل ــاد لت ــيس إتح ــى تأس ــن عل ــزم البلدي ــن ع ــاء ع االربع

ونقلــت صحيفــة كامسامولســكايا بــراداو مــن موســكو عــن إيغــور مــوروزوف قولــه خــال حفــل تدشــين 
كتــاب »ايــران وروســيا فــي الشــرق االوســط« : يجــب توســع التعــاون االقتصــادي بيــن موســكو وطهــران.

وقــال مديــر لجنــة الصداقــة البرلمانيــة الروســية االيرانيــة: إّن هنالــك قضايــا بيننــا وبيــن ايــران ذات صلــة 
بدفــع مبالــغ العقــود التصديريــة وهــذا بالتحديــد، مــا حثنــا علــى تأســيس إتحــاد للعملــة الصعبــة وتأســيس 

بنــك مشــترك لتوســيع العمــل المصرفــي والتــداول المصرفــي المالــي ســيبدآن نشــاطهما العــام القــادم.

الجمعيــة  رئيــس  أعلــن  طهران-فــارس:- 
، عــن  للتمــور محســن رشــيد فرخــي  الوطنيــة 
تصديــر ايــران 20 بالمئــة مــن انتاجهــا بنحــو 300 

ســنويا. دوالر  مليــون 
وأوضــح رشــيد فرخــي فــي حديــث لـــ "فــارس"، 
بــان الجمعيــة الوطنيــة تســتهدف رفــع صــادرات 

ــار دوالر. ــى ملي التمــور ال
ــي  ــور ف ــي للتم ــاج االجمال ــى أن االنت واشــار ال
العــام االيرانــي الفائــت ) انتهــى 20 مــارس/آذار 2018( 

بلــغ 1.2 مليــون طــن.

صادرات ايران من التمور 
تصل الى300 مليون دوالر

ــر  ــز تطوي ــرة مرك ــت مدي ــارس:- أعلن طهران-ف
فــي  المتطــورة  الخليويــة  المنتجــات  تقنيــة 
مؤسســة رويــان الدكتــورة انســية حاجــي زادة عــن 
ــى  ــا ال ــة الخاي ــق تقني ــن وف ــن طبيي دخــول عقاري

االســواق.
وقالــت حاجــي زاده، فــي تصريــح خــال مراســم 
تدشــين مركــز تطويــر تقنيــة المنتجــات الخليويــة 
هذيــن  إن  رويــان،  مؤسســة  فــي  المتطــورة 

عقاران ايرانيان وفق تقنية الخاليا يدخالن االسواق
العقاريــن "رينوســل" و "ســل آمينوســين" دخــا 

االســواق المحليــة حاليــا.
واضافــت، ان عــددا كبيــرا مــن هــذه المنتجــات 
دخلــت حاليــا دور اكتســاب تراخيــص وزارة الصحــة 
وســيدخل بعضهــا فــي االســواق المحليــة خــال 

العــام الجــاري.
فــي  الناشــطة  الشــركات  عــدد  ان  وتابعــت: 
الخايــا  تقنيــة  اســاس  علــى  المنتجــات  قطــاع 
الحيــة اكثــر مــن 700 شــركة فــي العالــم حيــث 
تتواجــد اكثــر مــن 52 بالمئــة منهــا فــي اميــركا 
ــا واليابــان تأتيــان فــي المرتبتيــن  ومــن ثــم الماني

التاليتيــن.

برعاية ايرانية..

توسعة مرقدي االمامين العسكريين )ع( 

 بوليفيا إلسرائيل: أنتم تقتلون 
االطفال والنساء

قــام منــدوب بوليفيــا فــي مجلــس األمــن بتاوة 
اســماء شــهداء مجــزرة غــزة، وقــال فــي كلمتــه عــن 

إســرائيل: أنتــم تقتلــون االطفــال والنســاء.
أشــار  لإلعــام،  الفلســطيني  المركــز  وبحســب 
ــر  ــت لســجن كبي ــزة تحول ــى أن غ ــا إل ــدوب بوليفي من
ونقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس ألهــب المشــاعر.

وقــال مخاطبــا الفلســطينيين ” أطلــب المغفــرة 
مــن الشــعب الفلســطيني بعــد 70 عامــا مــن عجــز 

مجلــس األمــن مــن نصرتكــم”.
وأكمــل قائــا “ال تكــرروا لفــظ حمــاس وكأنهــا 
هــي المشــكلة الحقيقيــة، المشــكلة هــو االحتــال 
ينتهــي  عندمــا  األراضــي،  بســرقة  قــام  الــذي 

المشــاكل«. كل  تنتهــي  االحتــال 

الخارجية الروسية تتهم واشنطن بتوفير 
غطاء لعناصر »داعش« شرقي الفرات

الخارجيــة  وزارة  باســم   المتحدثــة  حــذرت 
الروســية   ماريــا زاخاروفــا  مــن خطــر انبعــاث »خافــة 
داعــش« شــرقي الفــرات نتيجــة التواطــؤ األميركــي 

ــاك. ــن هن مــع اإلرهابيي
صحفــي،   مؤتمــر  ل  ا ـ ـ خ زاخاروفــا  واتهمــت 
الواليــات المتحــدة ، بالتكتــم علــى المعلومــات عــن 
عــدة آالف مــن المســلحين الذيــن تــم احتجازهــم 
فــي  ســوريا  وتســعى  واشــنطن  لحمايتهــم مــن 

تحمــل المســؤولية.

الموافقة على ابرام اتفاقية التعرفة التفضيلية 
مع االتحاد االوراسي

طهران-فــارس:- وافــق مجلــس 
الــوزراء علــى ابــرام اتفاقيــة مؤقتــة 
ــاد  ح ت اال مــع  فضيليــة  ت ل ا للتعرفــة 
االقتصــادي االوراســي أمــس االربعــاء.

فــي  زراء  و ـ ـ ال مجلــس  وفــوض 
اســة  ئ ر ب االســبوعية  جلســته 
رة  ا ز و روحانــي،  حســن  الرئيــس 
الصناعــة والتجــارة والمناجــم باجــراء 
باالحــرف  والتوقيــع  المفاوضــات 

ــا  االولــى وابــرام االتفاقيــة المؤقتــة للتعرفــة التفضيليــة مــع االتحــاد االوراســي الــذي يضــم روســيا وأرميني
وقرغيزيــا. وكازاخســتان  وبياروســيا 

لتحفيز الترانزيت والصادرات..

خفض التعرفات الجمركية في البالد
ــة بمنظمــة الموانــئ والماحــة هــادي حــق شــناس  ــن مســاعد الشــؤون البحري ــارس:- أعل طهران-ف
ــز الترانزيــت والصــادرات الســلعية. ــة فــي الموانــئ لتحفي ــات الجمركي ــرار خفــض التعرف ، عــن تطبيــق ق

وأوضــح حــق شــناس فــي مؤتمــر صحافــي امــس االربعــاء، أن النســبة االكبــر مــن التخفيضــات 
ســتختص بمينــاء جابهــار الواقــع فــي جنــوب شــرق ايــران، بهــدف تعزيــز الصــادرات.

ولفت الى أن التخفيضات التحفيزية للصادرات ستشمل السفن والسلع.

مشــاريع  عــدة  تنفيــذ  يتــم  طهران-فــارس:- 
العســكريين  االماميــن  مرقــدي  توســعة  ضمــن 
اللجنــة  برعايــة  ســامراء  فــي  الســام  عليهمــا 
فــي  المقدســة  العتبــات  اعمــار  االيرانيــة العــادة 
العــراق منهــا مشــروع صحــن الســيدة نرجــس.

ويضــم الضريــح المقــدس مرقــدي االماميــن 
علــي  بــن  والحســن  الهــادي  بــن محمــد  علــي 
ــد  ــام محم ــت االم ــة بن العســكري والســيدة حكيم
ــام  ــي الجــواد والســيدة نرجــس زوجــة االم ــن عل ب
العســكري ووالــدة االمــام الحجــة المنتظــر المهــدي 

عليهــم الســام.

وخــال االعــوام االخيــرة ومــع تطهيــر المنطقــة 
االرهابــي  داعــش  تنظيــم  عناصــر  دنــس  مــن 
وارســاء االمــن ازداد عــدد زوار مرقــدي االماميــن 

العســكريين مــن داخــل العــراق وخارجــه. 
ونفــذت لجنــة اعــادة اعمــار العتبــات المقدســة 
ــر  ــح الطاه ــر الضري ــروعين لتطوي ــراق مش ــي الع ف
النقــوش  ورســم  )ع(  العســكريين  لاماميــن 
وتذهيبــه وزيــادة المســاحة واعمــار المبانــي القائمــة 

فــي المرقديــن الشــريفين.

مسيرات العودة ستزلزل 
تل أبيب

مهدي منصوري 
الشــهداء  دمــاء  تذهــب  ان  اليمكــن 
ايــدي  تــراق علــى  التــي  الفلســطينيين 
عقــاب،  دون  مــن  الصهاينــة  المجرميــن 
ــا  ــزل يوم ــن  ان تزل ــاء م ــذه الدم ــد له والب
لــم  وبصــورة  الداخــل  مــن  أبيــب  تــل 
ــهم،  ــة انفس ــى الصهاين ــا حت ــن يتوقعه ول
وقــد بــرز ذلــك الخــوف وبوضــوح علــى 
لســان وزيــر جيــش االحتــال الصهيونــي 
أفيغــدور ليبرمــان عنــد زيارتــه إلــى حــدود 
لتقييــم  أمنيــا  لقــاًء  وعقــده  غــزة  قطــاع 
الوضــع بحضــور رئيــس أركان الجيــش 
غــادي آيزنكــوت وقائــد المنطقــة الجنوبيــة 
ــال زاميــر وشــخصيات عســكرية أخــرى  إي
مهاجمــا المعارضــة التــي ادانــت تصرفــات 
ــم  ــول : »أنصحه جيشــه الاانســانية بالق
لــو  ســيحدث  كان  مــاذا  يفكــروا  بــأن 
تمكــن المتظاهــرون مــن اقتحــام الســياج 
وفعلــوا  المســتوطنات  إلحــدى  ودخلــوا 
بالجانــب  فعلــوا  كمــا  بالمســتوطنين 
الفلســطيني مــن معبــر كــرم أبــو ســالم«، 
مــا  الصعــب تخيــل  وتابــع »ليــس مــن 
المجتمــع  داخــل  يحــدث  أن  يمكــن 
هــذا  بــوادر  بــدت  وقــد  اإلســرائيلي«، 
خرجــت  عندمــا  باالمــس  الزلــزال  
الصهيونــي  الكنيســت  امــام  التظاهــرات 
فــي تــل ابيــب تطالــب ايقــاف نزيــف الــدم 
الفلســطيني  باالضافــة الــى االحتجاجــات  
قبــل   مــن  اميــركا  فــي  انطلقــت  التــي 
اســتنكارهم  اعلنــوا  الذيــن  اليهــود 
وغضبهــم لمــا يقــوم بــه نتنياهــو مطالبيــن 
بازاحتــه عــن  الســلطة النــه ســيذهب 
الــى الدمــار فيمــا اذا اســتمر  باســرائيل 
بهــذا االســلوب القمعــي الهمجــي، ولــم 
يقــف  االمــر عنــد هــذا الحــد، بــل نجــد ان 
ردود الفعــل العالميــة التــي اتخــذت اشــكاال 
ــة  ــا طــرد الســفراء الصهاين ــة واهمه مختلف
ــم  ــدان واســتدعاء  بعضه ــن بعــض البل م
وتقديــم الشــكاوى عنــد بعــض المحاكــم 
ضــد نتنياهــو وعصابتــه علــى االســلوب 
ــاء   ــد ابن ــوة ض ــتخدام الق ــي اس ــرط ف المف
والتــي  االعــزل  الفلســطيني  الشــعب 
وصلــت فيــه الــى العشــرات مــن الشــهداء 
واالف مــن المصابيــن، ووصــل االمــر اخيــرا 
لامــم  االنســان  حقــوق  مفوضيــة  الــى 
الجرائــم  اســتنكرت  التــي  المتحــدة  
المميتــة للفلســطينيين مطالبــة بايقــاف 
هــذا االســلوب العنصــري الــذي ال يرعــوي 
فــي ازهــاق االرواح وبصــورة ال انســانية. 
العــودة  مســيرة  اســتمرار  فــان  اذن 
اوج عظمتهــا غــدا  فــي  والتــي ســتكون 
الجمعــة والتــي ســتكون مليونيــة ســتضع 
فــادة الكيــان الغاصــب امــام المجهــر الــذي 
يكشــف وحشــية اســلوبهم فــي  التعامــل 
واالحتجاجــات  التظاهــرات  هــذه  مــع 
باســتعادة  تطالــب  التــي  الشــعبية 
حقوقهــا المســتلبة مــع رفضهــا لاجــراءات 
ان  تريــد  التــي  االجراميــة  االميركيــة 
تعيــد مأســاة النكبــة مــن جديــد ولكــن 
باســلوب آخــر، ولكــن االصــرار الشــعبي 
الفلســطيني والدعــم الشــعبي العالمــي 
لهــم ســتدفعهم الــى االســتمرار والصمــود 
حتــى تحقيــق االهــداف المرســومة مهمــا 
الزاكيــة  الدمــاء  الن  التضحيــات  كانــت 
ــن  ــق اليمك ــذا الطري ــي ه ــت ف ــي اريق الت
ان تكــون مــاء فــي يــوم مــن االيــام  والبــد 
ان يأتــي اليــوم الــذي تنتصــر هــذه الدمــاء 

علــى جاديهــا وانــه ليــس ببعيــد.


