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البشمركة تستعيد 
»سليمان بيك« 
وقائد عمليات 

دجلة: نفذنا خطة 
حلصار »داعش« 

ولن يكون أمامهم 
سوى االستسالم 

أو القتل

املوقف الغربي في مواجهة خطر »داعش«: سورية »العقدة« في بناء التحالف
يبدو أنها في هذا الوارد ألن 
املقارنة بني املالكي واألسد ال 

تصح بكل املقاييس.
فإذا كان إليران مصلحة في 
اقتالع »داعش«ف ليس لديها 
أدنى مصلحة في إنهاء نظام 
األسد وفي تقويض حتالف 
اس���تراتيجي كل���ف عقودا 
وجهودا وأم���واال. وإذا كان 
للواليات املتحدة مصلحة في 
محاربة »داعش« بعدما صار 
خطرها على أمنها ومصاحلها 
أكبر من خطر القاعدة، فإن 
ليس م���ن مصلحتها »إنقاذ 
مجاني« لنظام األسد ونفوذ 
إيران في املنطقة. وواضح من 
خالل هذه الصورة أن التقاطع 
اإليراني األميركي حاصل عند 
نقطت���ني: أن هناك ضرورة 
حملاربة »داعش« في عملية 
ليست سريعة وال سهلة، وأن 
محاربة »داعش« ال تكون فقط 
عس���كرية وإمنا حتتاج الى 
تفاهمات سياسية. ولكن هذا 
التقاطع يقف عند س���ورية 
التي تشكل عقبة وعقدة أمام 
التحال���ف اإلقليمي  اكتمال 
والتفاهمات السياسية، وحيث 
مازال مصير األسد ودوره في 
مستقبل سورية هو العقدة 
واحلل. هذا ما ظهر في العملية 
السياسية في إطار »جنيڤ ٢« 
التي اصطدمت بهذه العقدة، 
وهذا ما بدأ يظهر عند طرح 
العملية السياسية اجلديدة 
التحالف اإلقليمي  في إطار 

ضد اإلرهاب و»داعش«.

من احلل، ومييلون باملقابل 
الرهان على شراكة مع  الى 
املعارضة املعتدلة )اجليش 
احلر والفصائل اإلس���المية 
خارج »داعش«(، ولكن في 
ظروف أكثر صعوبة وتعقيدا 
م���ن قب���ل ألن الواقع على 
األرض يفي���د بأنها موزعة 
ب���ني قوتني: اجليش  عمليا 
التي  الس���وري و»داعش« 
تهيمن وتسيطر أكثر فأكثر 

على ارض املعارضة.
ولكن الرهان على »القوى 
السنية املعتدلة« في سورية 
لتكون شريكا في احلرب على 
داعش ال يصح إال في أجواء 
مشجعة ومحفزة لهذه القوى 
على االنخراط في هذه املهمة، 
ومقابل إعطائه���ا ضمانات 
ووعود مبكاسب مستقبلية 
وبأن تكون »ش���ريكا« في 
احلكم والسلطة. وهذا يعني 
تطبيق النموذج العراقي في 
س���ورية عبر إحداث تغيير 
سياسي في الوضع يعطي 
الس���نة حي���زا ودورا أكبر، 
ويعني أيضا حصول تغيير 
في السياس���ة اإليرانية في 
سورية مش���ابه لذلك الذي 
حدث في العراق وأن تكون 
أقله للبحث  إيران مستعدة 
في عملية سياسية انتقالية 
وحكومة شراكة جديدة في 
سورية، وللحد من صالحيات 
الرئيس بش���ار األسد إذا لم 
تكن مس���تعدة للبحث في 
مسألة تنحيه وإزاحته، وال 

داعش، وحتديدا شركاء من 
الدول »والشعوب« السنية. 
وإذا كان���ت األنظ���ار تتجه 
الى العراق للوقوف على ما 
سترسو عليه األمور من إعادة 
بناء شراكة حكومية ترضي 
الس���نة، ومن تقدمي منوذج 
سياسي عسكري في مواجهة 
»داعش«، فإن األنظار تتجه 
من جهة أخرى الى سورية 
الفعلية، ألن  حيث املشكلة 
محاربة »داعش« ال توصل الى 
نتيجة إذا لم يتم ضربها في 
سورية أيضا، حيث يتوافر 
لها مالذ آمن وباستطاعتها 
إعادة تنظي���م صفوفها من 
هناك لالنطالق مجددا عبر 
احلدود املفتوحة وامللغاة بني 

سورية والعراق.
ولذل���ك البد م���ن إيجاد 
»شريك س���وري« خلوض 
معرك���ة مماثل���ة لتلك التي 
تخوضها قوات البشمركة وقد 
إليها مكونات أخرى  تنضم 
سنية بعد تشكيل احلكومة 

اجلديدة.
ومب���ا أن اخلي���ارات في 
البحث عن »الشريك السوري« 
محصورة في جيش النظام أو 
املجموعات السنية املسلحة 
)املعارض���ة املعتدلة(، فإن 
األميركي���ني واألوروبي���ني 
يستبعدون حتى اآلن فكرة 
النظام الس���وري  أن يكون 
ش���ريكا في احل���رب على 
اإلرهاب ومازالوا يعتبرونه 
جزءا من املشكلة وليس جزءا 

السوري األسد قادرا في شكل 
أو في آخر على جلب السالم 
في منطقة ذات غالبية سنية، 
وليس ل���ه نفوذ في مناطق 
وجود داعش. لم يظهر أبدا 
حتى اآلن عزمه على تقاسم 
السلطة مع السنة والسعي 

إلى اتفاق«.
أوبام���ا يوف���د وزي���ر 
خارجيته ج���ون كيري الى 
املنطقة للش���روع في بناء 
حتالف إقليمي وسط أجواء 
مس���اعدة ملهمته في العثور 
على شركاء في احلرب على 

واشنطن ال متلك حتى اآلن 
استراتيجية ملهاجمة »داعش« 
في سورية، فإنه شدد على أنه 
»ليس على الواليات املتحدة 
أن تختار بني نظام األس���د 
وتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
املتطرف، مضيفا: »نواصل 
دعم املعارضة املعتدلة ألن 
علين���ا أن نؤمن للناس في 
س���ورية بديال عن األسد أو 
الدولة فقد أي شرعية على 
الساحة الدولية«. وقال: »ال 
أرى أي سيناريو يكون فيه 
»اإلسالمية«، مكررا أن الرئيس 

أن يكون جزءا من التحالف 
الدول���ي ضد ه���ذا التنظيم 

اإلرهابي.
املوقف األوروبي يتقاطع 
م���ع املوق���ف األميركي في 
تعميم خطر »داعش« وفي 
الدف���ع باجتاه إقامة حتالف 
دولي إقليمي ال يكون النظام 
الس���وري جزءا منه، وفي 
صوغ استراتيجية مواجهة ال 
تظهر املجتمع الدولي في صف 
أو خن���دق واحد مع النظام 
الس���وري. وإذ أقر الرئيس 
األميركي ب���اراك أوباما بأن 

بي���روت: خلص���ت قمة 
زعم���اء االحت���اد األوروبي 
الت���ي انعقدت أم���س األول 
في بروكسل املخصصة في 
األساس لألزمة األوكرانية، 
الى التأكيد على خطر الدولة 
اإلسالمية )داعش( والى وضع 
املوقف األوروبي حيال هذا 

اخلطر في هذا اإلطار: 
- الواقع اجلديد في العراق 
وس���ورية مع إنشاء خالفة 
ودولة إسالمية ميثل تهديدا 
مباشرا لألمن األوروبي. وما 
قبل دولة »داعش« ليس كما 

بعدها.
- »داع���ش« أس���وأ من 
طالب���ان والقاعدة. ورفعت 
التهديد اإلرهابي  مس���توى 
لألم���ن األوروبي الى درجة 
خطيرة مع وجود مس���ألة 
اجلهاديني الغربيني العائدين 
يوما م���ع خب���رات قتالية 

وإجرامية.
املس���اعدة  تق���دمي   -
وتعزي���ز  لكردس���تان 
القدرات العسكرية جليشها 

)البشمركة(.
- الدفع في اجتاه حل دائم 
وانتقال سياسي في سورية. 
ومحاربة »داعش« ال تعني 
التسليم ببقاء نظام األسد. 

- بروز خطر »داعش« ال 
يضع جانبا أولوية تغيير 
الذي ميثل  النظام السوري 
ج���زءا عضويا م���ن خطر 
»داعش« وسمح لها بالنمو 
واالزده���ار، والذي ال ميكن 

معارضون سوريون خالل عرض عسكري في الغوطة  )رويترز(

1420 قتيالً على األقل حصيلة أعمال العنف في العراق خالل أغسطس

120 غارة أميركية على »داعش« 
واألمم املتحدة: طرفا الصراع في العراق يرتكبان فظائع

لن تتوقف في زحفها اال بعد 
ان تلتق���ي قي���ادة عمليات 

صالح الدين«.
واعلنت قيادة عمليات 
دجلة امس االول عن قتلها 
٢00 داعشي بتحرير نحو 50 
قرية في احملافظة وحتقيق 
تقدم مبس���افة 60 كم بدعم 
جوي واس���ناد من جموع 
متطوعي احلشد الشعبي. 

وكانت القوات املشتركة 
اس���تعادت بلدة آمرلي بعد 
اقتحامه���ا من عدة محاور، 
بدءا من محور قرية حبش، 
مس���تفيدة م���ن ضرب���ات 
الطائرات احلربية العراقية، 
إضافة إل���ى ضربات دقيقة 
وجهتها طائ���رات أميركية 
ملواقع وجتمعات »داعش« 
الثقيلة حول  وأس���لحتهم 
إلى  الذي أدى  آمرلي، األمر 
تقهقرهم وفرارهم من آمرلي 
إل���ى صح���راء حمرين إلى 

الغرب من املدينة.
وفي سهل نينوى، يشتد 
القتال عل���ى محور قضاء 

تلكيف الذي س���يطر عليه 
»داعش« ويبعد عن املوصل 
15 كيلومترا بعد استعادة 
الكردية س���د  البش���مركة 

املوصل وبلدات وقرى.
في هذا الوقت، قالت األمم 
املتح���دة ام���س إن مقاتلي 
الدولة اإلس���المية  تنظيم 
يرتكبون فظائع بحق األقليات 
تصل إلى حد اجلرائم ضد 
اإلنسانية كما أعدمت قوات 
احلكومة العراقية معتقلني 
وقصفت مناطق مدنية في 
أعمال قد تصل إلى حد جرائم 

احلرب.
وقالت فالفيا بانسيري 
نائبة املفوضة العليا لألمم 
املتحدة حلقوق اإلنس���ان 
افتتاح جلس���ة طارئة  في 
ملجلس حقوق اإلنسان التابع 
للمنظمة الدولية إن الصراع 
له تأثير خطير على املدنيني 
النس���اء  العراقيني خاصة 

واألطفال.
 وأضاف���ت في إش���ارة 
ارتكبها طرفا  إلى جرائ���م 
الصراع »قد تصل الهجمات 
املمنهجة واملتعمدة إلى حد 
جرائم احلرب واجلرائم ضد 
اإلنسانية، هناك أفراد � من 
بينهم قادة � مسؤولون عن 

هذه األعمال«.
بدورها اعلنت بعثة االمم 
الع���راق امس  املتحدة في 
ان حصيل���ة اعمال العنف 
واالرهاب التي ضربت العراق 
في أغسطس بلغت 14٢0 على 
االقل، فيما اصيب نحو 1370 

في الفترة ذاتها.
واوضحت البعثة في بيان 
له���ا ان »عدد املدنيني الذين 
الش���هر املنصرم  قتلوا في 
بلغ 1٢65، فيما قتل 155 من 
عناصر االمن«. ولم تشمل 
احلصيلة محافظة االنبار، 
كما توجد صعوبات لتأكيد 
احل���وادث الت���ي تق���ع في 
املواقع اخلارجة عن سلطة 

القريبة، مشيرا  احملافظات 
الى ان جماعات داعش ووفقا 
للخط���ة اجلديدة لن يكون 
امامهم سوى االستسالم او 

القتل.
الزي���دي في  واض���اف 
تصريح نقلته »وكالة انباء 
االع���الم العراقي/واع« بأن 
»قيادة عمليات دجلة وضعت 
اخلطط العسكرية وهيأت 
التحضي���رات وفقا  جميع 
لتوقيتات زمنية مدروسة 
الس���يطرة على  الستعادة 
ناحية الس���عدية وجلوالء 
وقت���ل جمي���ع االرهابيني 
فيها«، مشيرا الى ان »ديالى 
ستتحول الى مقبرة ملا تبقى 
من الدواعش« واشار الزيدي 
ال���ى أن »الق���وات االمنية 
التي  متكنت خالل املعارك 
خاضتها في االيام املاضية 
من اس���ر عدد م���ن ارهابي 
داعش عراقيي اجلنس���ية 
واالن هم رهن التحقيق لدى 
اجلهات املختصة«، مبينا أن 
»قطعات قيادة عمليات دجلة 

عواصم � وكاالت: شنت 
مقاتالت وقاذفات أميركية 
غارات جديدة على مسلحي 
تنظيم »داعش« في العراق 
في موقع���ني، أحدهما قرب 
بلدة آمرل���ي، والثاني قرب 

سد املوصل.
وأعلن بيان لوزارة الدفاع 
األميركي���ة »الپنتاغ���ون« 
التي  الغ���ارات  أن مجموع 
الطائرات األميركية  شنتها 
في الع���راق منذ الثامن من 

أغسطس بلغ 1٢0 غارة.
ه���ذا وضاعف���ت قوات 
مش���تركة م���ن اجلي���ش 
البشمركة  العراقي وقوات 
الكردي���ة زخم تقدمها على 
املناطق اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم »داعش« مع تواصل 
الضربات اجلوية األميركية 

ملواقع »داعش«.
الق���وات  واس���تعادت 
العراقية امس السيطرة على 
بلدة س���ليمان بيك التابعة 
الطوز في محافظة  لقضاء 

صالح الدين.
وذكرت قن���اة )العربية 
احلدث( اإلخبارية أنه خالل 
تلك املعارك سقط عدد من 
القتلى في صفوف تنظيم 
داعش، مضيف���ا أن داعش 
انسحب إلى املناطق الغربية 
باجتاه تكريت كبرى مدن 

محافظة صالح الدين.
ومن جانبه، قال النائب 
التركمان���ي »نيازي معمار 
أوغلو« املوجود في منطقة 
سليمان بيك إن 35 عنصرا 
من مقاتلي داعش لقوا حتفهم 
في معارك فج���ر امس مع 
القوات األمنية وفي السياق 
امليداني، اعلن قائد عمليات 
الفري���ق عبد االمير  دجلة 
الزيدي امس بدء تنفيذ خطة 
عس���كرية جديدة تتضمن 
حص���ار »داع���ش« ضمن 
االدارية للمحافظة  احلدود 
ومنع هروبهم بإجتاه اي من 

قوات من البشمركة يحتفلون باستعادة بلدة سليمان بيك بعد معارك طاحنة مع داعش                        )رويترز( 

رئيس مجلس االحتاد األوروبي املنتهية واليته هيرمان فان رومبوي خالل لقائه 
وزير اخلارجية االيراني محمد جواد ظريف في بروكسل                )أ.ف.پ(

اجليش اإلسرائيلي يعزز انتشار قواته قرب احلدود مع سورية

معارك عنيفة بني املعارضة والقوات النظامية في اجلوالن
عواصم � وكاالت: افادت 
تقاري���ر صحفية امس بأن 
معارك عنيف���ة جتري بني 
مسلحي املعارضة السورية 
وقوات النظام السوري على 
بعد مئات االمتار من املنطقة 
العازل���ة الت���ي تفصل بني 
سورية واملنطقة من اجلوالن 

التي حتتلها اسرائيل.
وتب���ادل جنود اجليش 
الس���وري م���ع مس���لحي 
املعارضة اط���الق النار في 
جنوب غرب مدينة القنيطرة 
الس���ورية، بحسب مصور 

وكالة »فرانس برس«.

وتبادل اجلانبان اطالق 
الهاون والصواريخ  قذائف 
واطالق النار من الدبابات في 
وقت مبكر من صباح امس، 
ومنع اجليش االس���رائيلي 
الوص���ول الى ع���دة اماكن 
في املنطقة واعلنها مناطق 

عسكرية مغلقة.
واعلن اجليش االسرائيلي 
انه اس���قط طائرة من دون 
طيار قدمت من سورية فوق 
اجلزء الذي حتتله اسرائيل 
من هضب���ة اجلوالن. وقال 
اجليش في بيان »جنح سالح 
اجلو في اعتراض طائرة بدون 

طيار خرقت املجال اجلوي 
االسرائيلي على احلدود مع 

سورية قرب القنيطرة«.
ولم يوضح البيان من كان 
يشغل الطائرة. وقال املتحدث 
باسم اجليش الكولونيل بيتر 
لرنر ف���ي بيانه ان الطائرة 
اسقطت بصاروخ ارض جو 
من نوع باتريوت قرب مدينة 
القنيطرة السورية في وسط 

اجلوالن.
وقال جي���ش االحتالل 
االسرائيلي ان عددا من قذائف 
الهاون سقطت صباح امس 
من داخل االراضي السورية 

على منطقة هضبة اجلوالن. 
وابلغ متحدث بلسان اجليش 
العامة  االذاعة االسرائيلية 
امس ان اش���تباكات عنيفة 
النظام  ب���ني ق���وات  تدور 
السوري ووحدات املعارضة 
قرب احلدود، فيما يس���عى 
الى  الطرف���ان املتصارعان 
احكام السيطرة على معبر 
القنيطرة احلدودي املؤدي 

الى اسرائيل.
واوضح ان »قتاال ضاريا 
يدور ب���ني اجلانبني بعد ان 
متكن مقاتلون معارضون 
االثن���ني املاضي من  ي���وم 

الوصول الى منطقة جنوب 
سورية والذين يسعون منذ 
ذلك احلني الحكام سيطرتهم 
عليها«. واشار الى ان قذائف 
هاون سقطت على بلدة )عني 
زيف���ان( ف���ي الهضبة غير 
ان انفجاره���ا لم يحدث أي 

اصابات او اضرار.
وذكر املتحدث ان »مقاتلني 
من جبهة النصرة يخوضون 
قتاال مع قوات من اجليش 
السوري منذ عدة ايام وهم 
يقتربون من السيطرة على 
معب���ر القنيطرة احلدودي 
الذي تديره االمم املتحدة«.

بروجودي ينتقد فرض عقوبات أميركية جديدة على طهران

ظريف يلتقي آشتون: بحثنا التقدم في املفاوضات 
النووية والتطرف في الشرق األوسط

عواصم � وكاالت: بحث وزير 
اخلارجية االيراني محمد جواد 
ظريف امس مع رئيس املجلس 
األوروبي هيرمان فان رومبوي 
التقدم احمل����رز في املفاوضات 
إيران ومجموعة  النووية بني 
دول )5 + 1( الى جانب العالقات 

الثنائية.
وقال ظري����ف في تصريح 
للصحافيني عق����ب االجتماع 
اليوم اولى اجتماعاتنا  »بدأت 
مع االحتاد األوروبي واملسؤولني 
البلجيكيني وتضمنت مناقشة 
التي تصب في  عامة للقضايا 
صالح يران واالحتاد األوروبي 
والقضي����ة النووية والتطرف 
واإلرهاب في منطقة الش����رق 

األوسط«.
وأوضح ان االجتماع تناول 
املخاوف األوروبية إزاء تطور 
األوضاع األمني����ة في املنطقة 
وإمكانية التعاون بني اجلانبني 

في هذا الشأن.
وقالت مصادر في االحتاد 
األوروب����ي لوكال����ة األنب����اء 
الكويتية )كونا( ان »اش����تون 
وجهت لظري����ف دعوة لزيارة 
بروكس����ل ملناقش����ة تطورات 
إيران  النووية بني  املفاوضات 
ومجموعة دول )5+1(« وهي 
الصني وفرنسا وروسيا واململكة 
املتح����دة والوالي����ات املتحدة 

باالضافة الى أملانيا.
وذكرت املصادر انه من املقرر 
ان ترأس اشتون االجتماع نيابة 

عن مجموعة دول )1+5(.
وأضافت ان اجلولة القادمة 
من احملادثات بشأن ملف ايران 
النووي ستعقد في نيويورك 
على هامش اجتماعات اجلمعية 
العامة ل����ألمم املتحدة في هذا 
الوقت، انتقد رئيس جلنة األمن 
القومي والسياسة اخلارجية 

بالبرمل����ان اإليراني عالء الدين 
بروجردي العقوبات األميركية 
اجلديدة التي فرضتها واشنطن 
على اجلمهورية اإلس����المية، 
كما أشار إلى أن هذه العقوبات 
تتعارض م����ع االتفاق النووي 
املؤقت بني طهران والقوى الست 

الكبرى.
وقال بروجودي � حس����بما 
نقلت قن����اة »برس ت����ي في« 
اإليراني����ة ام����س � إن ف����رض 
عقوبات جدي����دة على طهران 
يثب����ت أن واش����نطن ال ميكن 
الوثوق بها، وذلك خالل لقائه 
بوزي����ر اخلارجي����ة الفنلندي 
إركي تيوميوي����ا في العاصمة 

طهران.
واعتب����ر بروجردي فرض 
عقوب����ات أميركية جديدة على 
انتهاك صارخ  بالده مبنزل����ة 
التفاق جني����ڤ املؤقت املوقع 
بني إيران والدول اخلمس دائمة 

العضوية مبجلس األمن الدولي 
)بريطانيا وفرنس����ا وروسيا 
والواليات املتح����دة والصني( 
باإلضافة إلى أملانيا، كما أشار 
إلى أن واشنطن أظهرت أنها غير 

جديرة بالثقة. 
البرملاني اإليراني  وأضاف 
أن اجلمهورية اإلسالمية جادة 
ف����ي املفاوض����ات النووية مع 
الدول اخلمس دائمة العضوية 
إلى  األم����ن إضافة  في مجلس 
أملاني����ا وأنها ملتزم����ة باتفاق 
جنيڤ املؤقت. من جانبه، قال 
وزير اخلارجي����ة الفنلندي إن 
الدول األوروبية جادة في دفع 
املفاوضات النووية مع إيران من 
أجل التوصل إلى اتفاق نهائي 
من شأنه أن يعود بالنفع على 

اجلانبني.

روحاني: العالم اإلسالمي لن يسمح ببقاء 
القبلة األولى بيد احملتلني

طهران � أ.ش.أ: أكد الرئيس اإليراني حسن 
روحاني أن املس���لمني وعلماء الدين في العالم 
اإلسالمي لن يسمحوا بأن تبقى القبلة األولى 
للمس���لمني حتت قبض���ة احت���الل الغاصبني 

واملعتدين.
وش���دد روحاني � في كلم���ة له امس خالل 
مراسم افتتاح اجتماع اليوم العاملي للمساجد 
ونقلته وكالة أنباء )فارس( اإليرانية � أن حكومة 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ستعبئ كل طاقاتها 
كما فعلت من قبل إلنقاذ املسجد األقصى ودعم 
أبناء فلسطني املظلومني ولن تدخر جهدا في هذا 
املجال، مؤكدا ثقته بأن النصر النهائي سيكون 

حليف املسلمني.
وأش���ار إلى املهمة اجلسيمة لعلماء الدين، 
وقال »إن مهمة علماء الدين باتت اليوم أصعب 
من السابق، مؤكدا أن جناح الثورة في تخطي 
املؤامرات والدسائس كان بسبب األمل الذي زرعه 
العلماء في نفوس اجلماهير ومنحهم االندفاع 

حتى انتصار الثورة اإلسالمية.
ولفت الرئيس اإليراني إلى أن علماء الدين 

كانوا في اخل���ط األول في حركة الثورة خالل 
النهضة االس���المية وأن احلادث الدموي الذي 
شهدته مدرسة فيضية للعلوم الدينية في مدينة 
قم املقدس���ة في عام 1963 واستشهاد أول عالم 
دين في الثورة اإلسالمية لهو خير دليل على هذا 
األمر، وتابع »إنه لوال علماء الدين واملرجعية 
ملا شهد العراق اليوم هذا األمن النسبي« حسب 

تعبيره.
وأش���ار رئيس اجلمهورية إلى أن األوضاع 
الراهنة باملنطقة هي أوضاع خاصة وبات اإلسالم 
ف���ي الكثير من املناطق يعيش الغربة أكثر من 
أي وقت مضى. وأضاف »انه ومن هذا املنطلق 
فإننا نتحمل أعباء رسالة خاصة حيث يجري 
اليوم قتل األبرياء وأسر النساء وهدم املساجد 
باسم اإلسالم وعلى يد مجموعة وحشية جاهلة 
وقادتهم العمالء«. وأوضح ان بعض التنظيمات 
ترتكب اليوم أبشع اجلرائم وأكثرها عنفا باسم 
اإلسالم وهو منها براء. فتلك التنظيمات تذبح 
األبرياء وتقتل اطفال وتدمر املساجد باسم اجلهاد 

واإلسالم.


