
لتصديرها الى سلطنة عمان..

تصنيع سبعة مخازن نفط عمالقة في البالد
اعلــن  شــهركرد-ارنا:- 
الصناعــة  شــؤون  مســاعد 
فــي  والتجــارة  والتعديــن 
جهارمحــال  محافظــة 
كاظــم  'محمــد  وبختيــاري 
ــة ســبعة  ــن صناع ــزوي' ع من
عمالقــة  نفطيــة  مخــازن 
فــي  لتــر  الــف   120 بســعة 
الصناعيــة  شــهركرد  مدينــة 
وذلــك بطلــب مــن ســلطنة 

ن. عمــا
وبيــن منــزوي ان هــذا االتفــاق تــم بيــن احــد المصافــي فــي ســلطنة عمــان والقطــاع الخــاص فــي محافظــة 

جهارمحــال وبختيــاري ويتــم صناعتهــا ومــن ثــم ارســالها الــى الســلطنة.
وتابــع مســاعد الشــؤون الصناعيــة والتعديــن والتجــارة فــي محافظــة جهارمحــال وبختيــاري ان طــول الواحــدة منهــا 11 

متــرا وقطرهــا 3.5 متــر وتســع ل 120 الــف لتــر مــن الســوائل النفطيــة ومطابقــة للمواصفــات الدوليــة.
وتقع مدينة هفشجان الصناعية على بعد 9 كيلومترا من مدينة شهركرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري.

خبير دولي: إيران ستحبط الحظر باستقطاب 
رؤوس األموال من أوروبا

بكيــن- ارنــا:- قــال الخبيــر فــي معهــد تشــاهار الصينــي وانــغ جيــن ، إن إيــران ســعت الــى جــذب رؤوس 
األمــوال مــن أوروبــا، بهــدف القضــاء علــى العقوبــات األمريكيــة األحاديــة، ونجحــت فــي ذلــك.

واضــاف وانــغ جيــن امــس االثنيــن فــي تصريــح لموقــع 'يــي ســي' الصينــي، ان ايــران قويــة اقتصاديــا، 
ورغــم انهــا تواجــه اآلن صعوبــات، فانهــا تكافــح مــن اجــل حلهــا .

وبخصــوص فــرض الحظــر االحــادي مــن قبــل واشــنطن علــى إيــران ، قــال إن هــدف اميــركا هــو زيــادة 
ــع  ــر م ــة أكث ــة واقتصادي ــات تجاري ــران ســتقيم عالق ــن إي ــا ، لك ــران وإركاعه ــزل إي ــة لع ــوط االقتصادي الضغ

أوروبــا فــي الوقــت ذاتــه.
وأضــاف وانــغ: مــن المتوقــع أن تواصــل إيــران جــذب المزيــد مــن المســتثمرين ورأس المــال مــن أوروبــا 

وروســيا ومناطــق آســيوية أخــرى.

اضاءات
3 الثالثاء 27 صفر، 1440 هـ ق 15 آبان 1397 هـ ش، 6 تشرين الثاني 2018مشؤون محلية  العدد )9988( السنة التاسعة والثالثون

وزارة  باســم  المتحــدث  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
خلفيــة  علــى  انــه  قاســمي'  'بهــرام  الخارجيــة 
واحتجــاج  اهــواز  مدينــة  فــي  االرهابــي  الهجــوم 
ايــران الشــديد علــى الدانمــارك والســويد والنرويــج 
وهولنــدا، ونظــرا للتهــم الموجهــة ضــد الجمهوريــة 
االســالمية فــي فرنســا والدنمــارك والتــي تمــت 
مــن خــالل ســيناريو غاشــمة وبالتواطــؤ مــع الكيــان 
الصهيونــي، فقــد دعــي مســاعد وزيــر الخارجيــة، 
المديــر العــام لشــؤون اوروبــا فــي الخارجيــة كال من 
ســفراء النرويــج والســويد والقائــم باعمــال الســفارة 

ــة. ــر الخارجي ــى مق ــران ال ــي طه ــة ف الدنماركي
ــر  ــد مســاعد وزي ــر نفســه، اك وبحســب التقري
الخارجيــة خــالل هــذا اللقــاء علــى مواقــف طهــران 

الضالعون في عمليات أهواز االرهابية..

قاسمي: ايران تستنكر إيواء النرويج والسويد والدنمارك لإلرهابيين 
* عصر االمالءات والغطرسة االميركية قد ولى وينبغي ان نشهد قريبا تغييرا في سلوكها

*اآللية المالية األوروبية تتقدم بشكل جيد وال تخضع لجدول 
زمني ونأمل تنفيذها في وقت أقصر

*نرحب بأي عمل من شأنه منع العدوان وتحقيق وقف إطالق 
النار وعودة الهدوء الى اليمن

اهــواز  حــادث  قبــال 
االرهابــي؛ مفنــدا اتهامــات 
الصهيونــي؛  الكيــان 
ومنوهــا بمســؤولية هــذه 
فــي  )االوروبيــة(  الــدول 
وعــدم  االرهــاب  مواجهــة 
امكانيــة القبــول بإيالئهــا 
تولــت  التــي  العناصــر 
فــي  رســميا  المســؤولية 
االرهابــي. اهــواز  هجــوم 

قاســمي  واشــار 
ــه جــرى خــالل هــذه  ــى ان فــي هــذا الخصــوص، ال
اللقــاءات االعــالن عــن اســتعداد ايــران للتعــاون 
الشــامل والوســيع بمــا فــي ذلــك المجــاالت االمنيــة 
مــع الــدول المشــار اليهــا واجــراء تحقيقات مشــتركة 

الحقائــق. عــن  للكشــف 
امــس  االســبوعي  الصحفــي  لقائــه  وفــي 
االثنيــن حــول مســألة مــا إذا كانــت اآلليــة الماليــة 
األوروبيــة مــع إيــران )SPV( تخضــع لجــدول زمنــي 
وفــي أي مرحلــة تجــري حاليــا، اجــاب قاســمي: 
هــذه العمليــة ال تخضــع لجــدول زمنــي وتســير 

ــرام. ــا ي ــى م عل
وردا علــى ســؤال حــول مــدى أهميــة انتخابــات 

أوضــح  إليــران،  للكونغــرس  النصفــي  التجديــد 
ــل داخــل  ــى األق ــة مهمــة عل قاســمي : هــذه القضي
ــة، وهــي مرتبطــة فــي  ــات المتحــدة األمريكي الوالي

المقــام األول باألميركييــن.
وقــال قاســمي: إننــا نواجــه العــداء مــن قبــل 
)ايرانوفوبيــا(،  إيــران  مــن  والتخويــف  اميــركا 
ــة مــن التجــارب  ونأمــل أن تتعــض االدارة االمريكي

الســابقة، وتعــود الــى رشــدها .
و ردا علــى ســؤال آخــر حــول الحظــر األميركــي، 
ــد  ــة للمزي ــا، و مقدم ــى عزلته ــة عل ــا عالم ــال انه ق
مــن عزلــة اميــركا، وخاصــة إن الحظــر مفــروض 
مــن قبــل أمريــكا فقــط وليــس مــن مجلــس األمــن 

ــم. والعال

اشــار  طهران-ارنــا:- 
و  االتصــالت  وزيــر 
المعلومــات  تكنولوجيــا 
آذري  جــواد  محمــد 
جهرمــي فــي تغريــدة لــه 
علــى صفحتــه فــي تويتــر 
الــى محــاوالت الصهاينــة 
البنــى  علــى  للهجــوم 
ــي  ــاالت ف ــة لالتص التحتي
ايــران و اكــد إنــه ســتتم 
العمــل  هــذا  متابعــة 

الدوليــة. االوســاط  لــدى  العدائــي 
وجــاءت تصريحــات جهرمــي هــذه بعــد مــا اعلــن 
ادارة شــركة االتصــاالت 'حميــد  رئيــس مجلــس 
ــي  ــان الصهيون ــات الكي ــاط هجم ــن احب ــي' ع فتاح

ــي  ــة لالتصــاالت ف ــى التحتي ــى البن العشــوائية عل
ــران. اي

فــي  جهرمــي  اضــاف  نفســه  الســياق  وفــي 
تغريدتــه ان الكيــان الــذي لــه تاريــخ طويــل فــي 
فيهــا  بمــا  الســايبرية  الهجمــات  الــى  اللجــوء 

مــن  حــاول  نــت  اســتاكس  فيــروس  اســتخدام 
جديــد ضــرب البنــى التحتيــة لالتصــاالت فــي ايــران 
إال إن فرقــا فنيــة و مــن خــالل تحليهــا بالوعــي و 

المحــاوالت. هــذه  احبطــت  اليقظــة 
العمــل  هــذا  ســنتابع  اننــا  بالقــول  وشــدد 

الدوليــة. االوســاط  لــدى  العدائــي 
واعلــن رئيــس مجلــس ادارة شــركة االتصــاالت 
ســايبرية  هجمــات  احبــاط  عــن  فتاحــي  حميــد 
ــان الصهيونــي الغاصــب علــى  عشــوائية مــن الكي

البنــى التحتيــة لالتصــاالت فــي ايــران.
ــه  ــدة ل ــي تغري ــن ف ــس االثني ــي ام ــال فتاح وق
الهجمــات  هــذه  ان  'تويتــر'  فــي  صفحتــه  علــى 
الصهيونــي  الكيــان  الــى  تعــود  التــي  العشــوائية 
احباطهــا  تــم  انــه  أال  الثالثــاء  بــدأت  الغاصــب، 

بالكامــل.

بعد إحباط هجوم صهيوني..

وزير االتصاالت: سنتابع الهجوم السايبري على البنى التحتية لدى االوساط الدولية

ــة  ــر االقتصــاد والمالي ــد وزي ــارس:- اك طهران-ف
فرهــاد دجبســند أن طهــران لديهــا امكانــات وآليــات 

ممتــازة الجتيــاز مرحلــة الحظــر.
ووصــف دجبســند، فــي كلمتــه امــام اجتمــاع 
مســاعدي وزارة االقتصــاد والماليــة مــع الرئيــس 
ــا  ــي تجتازه ــن، الظــروف الت ــي امــس االثني روحان

البــالد حاليــا بالخاصــة.

وزير االقتصاد: لدينا امكانات وآليات ممتازة الجتياز الحظر
االســالمية  الثــورة  انتصــار  مابعــد  ان  وقــال، 
ماثلــت القليــل مــن المراحــل الظــروف الحاليــة مــن 

حيــث الحساســية.  
الظــروف  هــذه  اجتيــاز  باالمــكان  انــه  واكــد 

محكمــة. خطــة  وفــق  الخاصــة 
ولفــت الــى ان نشــاطات وزارة االقتصــاد واســعة 
بحيــث انهــا قــادرة علــى الحضــور فــي مختلــف 
المجــاالت والتمهيــد لظــروف اجتيــاز هــذه المرحلــة.
واعتبــر العزيمــة والتعاطــف والتعــاون والمثابــرة 
مــن متطلبــات مواجهــة مخططــات االعــداء واحبــاط 

ضغوطهــم.
ــة أعــدت  ــى ان وزارة االقتصــاد والمالي ولفــت ال
الحكومــة  شــؤون  الدارة  ترمــي  محــددة  خططــا 
بشــكل افضــل وتحســين اجــواء العمــل واالســراع 
فــي االســتثمارات وايجــاد حلــول لمشــاكل البطالــة 

ــة. ــي النهاي ــن التضخــم ف ــك الحــد م وكذل

ترامب يوجه اتهامات للسعودية 
هي األولى من نوعها!

اتهــم الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، 
الســعودية بســوء اســتخدام األســلحة األمريكيــة 
تحالــف  شــن  حــادث  ووصــف  اليمــن،  فــي 
العــدوان علــى اليمــن غــارة جويــة في أغســطس 
ــن  ــي اليم ــاال ف ــل أطف ــة تق ــى حافل ــي عل الماض

بـ«المــروع«.
صحيفــة  مــع   مقابلــة  فــي  ترامــب  وقــال 
حــدث  مــا  مــروع  ألمــر  »إنــه  »أكســيوس«: 
للحافلــة مــع األطفــال فــي اليمــن. هــل يزعجنــي 
هــذا؟ - هــذا ليــس تعبيــرًا قويــًا بمــا يكفــي )لمــا 
كيــف  يعرفــون  ال  أنــاس  هــؤالء  بــه(.  أشــعر 

الســالح«. مــع  يتعاملــون 
الرئيــس  عــن  يصــدر  اتهــام  أول  وهــذا 
األمريكــي بإســاءة اســتخدام األســلحة األمريكيــة 
ــي األصــوات  ــى الرغــم مــن تعال فــي اليمــن، عل
والدعــوات لوقــف مبيعــات األســلحة للســعودية، 
ــن  ــا المدنيي ــن الضحاي ــل م ــدد الهائ بســبب الع
التــي  الجويــة  الغــارات  فــي  ســقطوا  الذيــن 
بقيــادة  العربــي  التحالــف  طائــرات  شــنتها 

اليمــن. فــي  الســعودية 

الكيان الصهيوني يهدد بقطع ماء الشرب عن عّمان!

نمو صادرات السلع االيرانية الى العراق بنسبة %57
ــاج ان صــادرات  ــر الصناعــة والمناجــم والتجــارة مجتبــى خســرو ت ــن مســاعد وزي ــارس:- اعل طهران-ف
الســلع االيرانيــة الــى العــراق خــالل االشــهر الســبعة الماضيــة زادت بنســبة 57 بالمائــة مقارنــة مــع نفــس 

الفتــرة مــن العــام الماضــي.
واشــار "خســرو تــاج" فــي مراســم تكريــم المصدريــن المنتخبيــن مــن قبــل صنــدوق ضمــان الصــادرات 
االيرانيــة، الــى سياســات االكتفــاء الذاتــي التــي اعتمدتهــا ايــران حققــت نجاحــا اكثــر مــن تنميــة الصــادرات.
ونــوّه خســروتاج الــى اهميــة االســواق التصديريــة فــي العــراق وافغانســتان، وقــال: فــي االشــهر الســبعة 
االولــى مــن العــام االيرانــي الحالــي /بــدأ فــي 21 مــارس 2018/ حققــت الصــادرات االيرانيــة الــى العــراق نمــوا 
مقــداره 57 بالمائــة، وعلــى هــذا االســاس فــان صنــدوق ضمــان الصــادرات يجــب ان يفتتــح فرعــا لــه فــي 

العــراق.

بطول 700 متر..

إعداد الخطط األولية لبناء جسر بين شلمجة والعراق
طهران-ارنــا:- أشــار وزيــر الطــرق وبنــاء المــدن محمــد اســالمي الــى تأكيــد رئيــس الجمهوريــة علــى 
شــلمجة  جســر  بنــاء 
علــى نهــر أرونــد، وقــال أن 
خطــط بنــاء الجســر الــذي 
ــن  ــر بي ــه 700 مت ــغ طول يبل
ــم  ــد ت ــراق ق شــلمجة والع

إعدادهــا .
 ، اســالمي  واضــاف 
الجســر  هــذا  لبنــاء  إنــه 
جــرى  ارونــد،  نهــر  علــى 
مــع  مشــاورات  اجــراء 
ــه  ــة، وبان ــة العراقي الحكوم

المشــروع. هــذا  انجــاز  لتقييــم  وقــت  اقــرب  فــي  خرمشــهر،  مدينــة  ســيزور 
وصــرح وزيــر الطــرق وبنــاء المــدن حــول تكلفــة هــذا المشــروع، إن إيــران والعــراق ســيتعاوننان النشــاء 

هــذا الجســر مــن أجــل تســهيل تدفــق النــاس عنــد هــذه النقطــة الحدوديــة.
و تــم إطــالق الخطــة األوليــة لبنــاء جســر شــلمجة - العــراق بطــول 700 متــر علــى نهــر ارونــد ألول مــرة 
فــي عــام 2014 ، و ذلــك لتعزيــز حركــة مــرور المركبــات والقطــارات بيــن البلديــن فــي المنطقــة أكثــر مــن أي 

وقــت مضــى.

الرئيس االفغاني يطالب اميركا استبعاد ميناء 
جابهار من الحظر

كابــول- ارنــا:- أعلــن المكتــب الصحفــي لرئيــس الجمهوريــة األفغانيــة، أن الرئيــس االفغانــي كان 
قــد تفــاوض مــع وكيــل وزارة الخارجيــة األمريكيــة حــول الحظــر األمريكــي فــي نطــاق مينــاء جابهــار كاحــد 

ــة المهمــة ألفغانســتان. ــة الدولي ــر التجاري المعاب
وفــي البيــان الصــادر عــن مكتــب رئيــس الجمهوريــة االفغانيــة امــس االثنيــن، إن هــذا الموضــوع أثيــر 
ــد  ــي محم ــس األفغان ــا الرئي ــول ولقائه ــة لكاب ــة األمريكي ــر الخارجي ــة وزي ــز' نائب ــس ويل ــارة ' ألي خــالل زي

أشــرف غنــي يــوم االحــد.
ســبق أن تحدثــت الرئاســة األفغانيــة مــع األميركييــن حــول كيفيــة إخــراج مينــاء جابهــار مــن الحظــر 
واســتمرار وصــول أفغانســتان الــى هــذا المينــاء الحــر فــي إيــران، وهــذه النقطــة مذكــورة أيضــًا فــي اإلعــالن 

الرئاســي 
وتتوقــع أفغانســتان أن تســتبعد الواليــات المتحــدة مينــاء جابهــار مــن الحظــر المفــروض ضــد إيــران 

ــر لتحقيــق االزدهــار االقتصــادي. الســتخدامه االقتصــادي و مــن أجــل االســتفادة مــن هــذا المعب

مازندران تستضيف اجتماع اعضاء اكو
ــة  ــى محافظ ــو( ال ــاون االقتصــادي )اك ــة التع ــي منظم ســاري-ارنا:- وصــل ســفراء تســع دول اعضــاء ف

مازنــدران للمشــاركة فــي االجتمــاع ال 234 للممثليــن الدائميــن لهــذه المنظمــة.
و افتتــح االجتماع،امــس االثنيــن بحضــور اميــن عــام منظمــة اكــو 'هــادي ســليمان بــور' و كلمــة مســاعد 

محافــظ مازنــدران 'احمــد حســين زادكان'.
وقــال مســاعد محافــظ مازنــدران فــي الشــؤون االقتصاديــة و تعزيــز مصــادر المحافظــة 'حســن خيريــان 
بــور' ، ان االجتمــاع يهــدف الــى تعزيــز الدبلوماســية االقتصاديــة وتبيــان مكانــة مازنــدران االقتصاديــة 

ــي االجتمــاع. للمشــاركين ف
واضــاف ان هــذا االجتمــاع يســتمر يوميــن و يجتمــع خاللــه ممثلــو هــذه الــدول التســع مــع اميــن عــام 

المنظمــة و يتفقــدون موانــئ و مرافــق المالحــة البحريــة و منطقــة اميــر ابــاد االقتصاديــة الخاصــة.
ــا 10 دول  ــي عضويته ــة تضــم ف ــة دولي ــة إقتصادي ــاون اإلقتصــادي )ECO( هــي منظم ــة التع ــر ان منظم يذك
آســيوية و تهــدف الــى المزيــد مــن التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة بيــن الــدول األعضــاء وهــم: جمهوريــة أذربيجــان، 

أفغانســتان، أوزبكســتان، إيــران، باكســتان، تركيــا، تركمانســتان، طاجيكســتان، قرغيزيــا و كازاخســتان.

ايران تشارك في معرض الصين 
الدولي لالستيراد

 بكين-ارنــا:- برعايــة الرئيــس الصينــي 'شــي 
جيــن بينــغ' افتتــح امــس االثنيــن معــرض الصيــن 
الدولــي االول لالســتيراد بمشــاركة 172 دولــة ومنظمــة 

ــة. ــالمية االيراني ــة االس ــا الجمهوري ــا فيه ــة بم دولي
و خصص اليران ستة اجنحة في المعرض.

وتعــرض اكثــر مــن ثالثــة االف و 600 مؤسســة صينيــة 
و غيــر صينيــة انجازاتهــا و منتجاتهــا فــي المعــرض و مــن 

المتوقــع ان يتفقــده اكثــر مــن 400 الــف شــخص.
ووصــف بينــغ فــي كلمــة لــه فــي مراســم افتتــاح 
المعــرض، ان اقامتــه تعــد خطــوة مهمــة فــي تاريــخ 
تعزيــز التجــارة الدوليــة و الهــدف منــه هــو فتــح 

اســواق الصيــن امــام كافــة دول العالــم.

اعلنــت وســائل اعــالم صهيونيــة نقــال عــن 
وزيــر الزراعــة الصهيونــي؛ انــه اذا لــم يتراجــع ملــك 
االردن عــن قــراره بخصــوص  ملحــق اتفــاق الســالم 
لعــام 1994 )بعــدم تمديــد اســتئجار االردن منطقتين 

للكيــان فســوف نقطــع الميــاه عــن عمّــان!
»اوري  الصهيونــي  الزراعــة  وزيــر  هــدد  فقــد 
ارئيــل« وفــي معــرض الــرد علــى اعــالن االردن  الغــاء  
اتفــاق الســالم لعــام 1994 بخصــوص منطقتــي؛ الغمــر 

ــان.  ــاء عــن عمّ ــورة، هــدد بقطــع الم والباق
عــن مصــادر  قــدس   وكالــة  نقلتــه  مــا  هــذا 

الوزيــر  بــأن  الصهيونــي،  للنظــام  تابعــة  خبريــة 
قــد  العبريــة  االعــالم  لوســائل  تصريحــه  خــالل 
قــال: »فــي حــال الغــي ملحــق االتفاقيــة بخصــوص 
ــة االســرائيلية  ــان الحكوم ــورة« ف ــر«،  و«الباق »الغم
الميــاه  بواقــع  ســتقلل مــن حصــة عمّــان مــن 

يوميــن فــي االســبوع بــدل اربعــة ايــام«.
واضــاف الوزيــر: »ان احتيــاج االردن لتــل ابيــب 
اكثــر مــن احتياجنــا لعمّــان، وعلــى نتنياهــو ان 

ــراره«. ــن ق ــد اهلل بالتراجــع ع ــك عب ــع المل يقن
فــي  قــال  قــد  نتنياهــو  بنياميــن  ان  يذكــر 
معــرض رده علــى اجــراء االردن؛ ســنتفاوض مــع 

االتفــاق.  تمديــد  بخصــوص  االردن 

البقية على الصفحة7

اعادة فتح منفذ شلمجة تجاريا
 آبادان-ارنــا:- قــال مديــر منفــذ شــلمجة فــي منطقــة ارونــد الحــرة 'هــادي عطرفــة' ان المنفــذ بــدأ نشــاطه 
التجــاري صبــاح امــس االثنيــن بعــد اغالقــه لمــدة 25 يومــا وذلــك لتوافــد زوار اربعينيــة االمــام الحســين عليــه 

الســالم مــن خالله.
واضــاف عطرفــة ان منفــذ شــلمجة تــم اغالقــه امــام حركــة الشــاحنات منــذ بدايــة شــهر صفــر وذلــك 
لتوافــد زوار اربعينيــة االمــام الحســين عليــه الســالم معلنــا الســبب بعــدم جهوزيــة البنــى التحفيــة الالزمــة 

فــي الجانــب العراقــي الــذي كان وراء اغالقــه تجاريــا.

خروج اميركا تأكيد 
لسيادة العراق

مهدي منصوري
التدخــل   وقبــل  المنطقــة  كانــت 
االميركــي المباشــر فــي شــؤونها بعــد حادثــة 
11 ســبتمبر المفتعلــة والمخطــط لهــا مــن 
ــن واالســتقرار  ــن االم ــة م ــش حال ــل تعي قب
ــك  ــي ص ــك ان نعط ــي ذل ــبي، وال يعن النس
البــراءة عــن تدخلهــا غيــر المباشــر وقبــل 
ذلــك مــن خــالل الوقــوف  مــع المقبــور صــدام 
وتقديــم الدعــم الــالزم والمطلــوب والــذي 
ــي  ــاوي ف ــى منحــه الســالح الكيمي وصــل ال
حربــه المدفوعــة الثمــن ضــد الجمهوريــة 
االســالمية والــذي وصــل بالوقاحــة االميركيــة 
لصــدام  الكيميــاوي   الســالح  تقــدم  ان 

ليســتخدمه فــي هــذه الحــرب القــذرة.
ســريعة  قــراءة  وفــي  فانــه  ولذلــك 
نســتطيع القــول وكمــا عبــر عــن ذلــك الكثيــر 
مــن المراقبيــن فــي المنطقــة والعالــم ان 
دولــة  او  منطقــة  اي  وفــي  اميــركا  تواجــد 
ــى  ــا عل ــرا حقيقي كانــت تشــكل عامــال خطي
ــي  ــد ف ــا تعتم ــة النه ــة او الدول ــك المنطق تل
سياســتها علــى خلــق بــل توفيــر االجــواء 
لتأجيــج الصــراع الداخلــي ســواء كان مذهبيــا 

او عنصريــا او مــا شــابه.
وقــد ال نحتــاج الكثيــر مــن العنــاء الثبــات 
يضــج  باجمعــه  اليــوم  العالــم  الن  ذلــك 
المتزنــة  غيــر  واشــنطن  سياســات  مــن 
والمخالفــة لــكل االعــراف والقوانيــن الدوليــة، 
وفــي نظــرة  دقيقــة وواقعيــة لالمــر نجــد ان 
اغلــب االزمــات التــي تحــدث فــي العالــم 
والمنطقــة تكــون وراءهــا اميــركا وهــو مــا 
اعترفــت بــه الــدول الواحــدة بعــد االخــرى 

مــن ادنــى االرض الــى اقصاهــا.
اميــركا  ان  ايضــا  االمــر  فــي  والملفــت 
ــم تحصــد  ــذه ل ــاء ه ــي سياســتها الحمق وف
منهــا ماكانــت تأمــل فــي تحقيقــه بــل ترتــد 
ــل  ــن رد الفع ــة م ــق حال ــا وبصــورة تخل عليه
المضــاد والــذي يزيــد فــي رفــض وجودهــا 

وبقائهــا.
بذلــت  ان  وبعــد  اليــوم  هــي  وهــا 
تفــرض  ان  اجــل  مــن  محــاوالت حقيقيــة 
ــراق وســوريا مــن خــالل  ــى الع ــا عل هيمنته
عــدة معطيــات واهمهــا االرهــاب  نجــد انهــا 
مكانهــا  فــي  تــراوح  فقــط  ليــس  الزالــت 
بــل واجهــت حالــة مــن الرفــض العراقــي 
ــذي افشــل مشــروعها  والســوري القاطــع وال
وبصــورة مــن تتوقعهــا فــي يــوم ما.والنغفــل 
الــى  الذاكــرة  المجــال ان نعيــد  فــي هــذا 
الــوراء قليــال ان اميــركا اســتغلت الظــرف 
العــراق  فيــه  يعيــش  كان  الــذي  الحــرج 
دعــا  ممــا  داعــش  علــى  الحــرب  بســبب 
الحكومــة العراقيــة الســابقة بقيــادة العبــادي 
ان يطلــب الدعــم االميركــي بحيــث جلبــت 

العــراق. الــى  طائراتهــا وبعــض جنودهــا 
حاولــت   التــي  واشــنطن  فــان   ولــذا 
وتحــاول وفــي االيــام الماضيــة بالضغــط علــى 
العراقييــن او الســوريين مــن اجــل ان تثبــت 
اقدامهــا فــي هــذا البلــد مــن خــالل اعــادة 
هيكلــة االرهــاب وتنظيــم صفوفــه مــن جديــد 
ليكــون االداة التــي تســتطيع مــن خاللهــا 
اخضــاع الشــعوب الرادتهــا، اال ان رد الفعــل 
الشــائن  الســلوك  لهــذا  الرافــض  الكبيــر 
وغيــر المنضبــط والمخالــف للقواعــد الدوليــة 
والــذي يعتبــر تدخــال ســلبيا فــي شــؤون 
ان  مــن  عليهــا  الطريــق  قطــع  قــد  الــدول 

تســتمر فــي محاوالتهــا.
تواجــد  ان  للقــول  نخلــص  واخيــرا 
خطــرا  يشــكل  دولــة  اي  وفــي  االميــركان 
كبيــرا ليــس علــى تلــك الدولــة فحســب  
بــل علــى المنطقــة برمتهــا، ولــذا ومــن اجــل 
ازالــة هــذا الخطــر البــد مــن العمــل علــى 
اخراجهــا وبــأي صــورة كانــت وقــد تداعــى 
العراقيــون باالمــس ومــن خــالل مطالباتهــم 
ان  العراقيــة  والحكومــة  النــواب  لمجلــس 
تقــوم بواجبهــا للحفــاظ علــى وحــدة وســيادة 
االراضــي العراقيــة واســتقاللها وذلــك بالعمل 
علــى اخــراج القــوات االميركيــة الغازيــة مــن 
االراضــي العراقيــة وباســرع وقــت ممكــن، واال 
فــان الشــعب العراقــي ومقاومتــه البطلــة غيــر 
ــة  ــر وبالطريق ــذا االم ــذ ه ــى تنفي ــزة عل عاج
التــي تفهمهــا اميــركا جيــدا والتــي ادت الــى 
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