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 المؤسسةكلمة 

 

تعد القضايا الراهنة التي تعيشها الساحة العالمية بمختلف مجاالتها وميادينها موضع اهتمام             
وترقب لدى العلماء والمثقفين على جميع المستويات المعرفية والثقافية والسياسية إذ تحتل بدورها جانبا 

الفرد والمجتمع وان اإلحاطة مهما في حياتنا اليومية لما لهذه القضايا من تداعيات فكرية وسلوكية على 
بها من قبل عموم الناس مدعاة الى تجنب الوقوع في األخطاء على مستوى تحديد السياسات االجتماعية 
والفردية والى زيادة بصيرة المجتمعات بما يدور في العالم اليوم من مخططات ومشاريع تهدف الى ضرب 

ة الظالمة على إرادة الشعوب وخيراتها وتحديد مصالح الناس ومقدراتها، وهيمنة الدول االستكباري
 مصيرها.  

ولذا شرعت مؤسسة نور البصائر للعلوم اإلنسانية واإلسالمية الى تأسيس مجلة خبرية موسمية جاءت 
بعنوان )صدى الميادين( تعنى بنشر االخبار الدولية واإلقليمية والمحلية العراقية باالعتماد على مصادر 

يها الدقة في نقل االخبار وكونها ذات أهمية على كال الصعيدين موثوقة رسمية وغير رسمية تراعي ف
السياسي واالجتماعي لتكون بذلك مصداقا لدعوة االمام الخامنئي )دام ظله( الى تفعيل جهاد التبيين 
والتنوير لدى الحوزات العلمية والمؤسسات والمراكز الثقافية من خالل بيان مخططات العدو والعمل 

لوعي اإلسالمي األصيل بين الناس، علما ان المؤسسة ال تتحمل مسؤولية صحة االخبار الجاد على نشر ا
وعدم موافقتها للواقع وان المسؤولية تقع في الحقيقة على مصادر نقل الخبر التي نشير اليها في اغلب 

 االخبار.
المنتشرين في عموم  تهدف المؤسسة من خالل قيامها بهذا المشروع المبارك الى تزويد المبلغين

والعلماء والمثقفين وأصحاب الرأي والفكر والمربين من  ية من أئمة الجمع والجماعاتالمحافظات العراق
بهذه المجلة الموسمية لتحقيق المعرفة الكاملة لهم بما يجري في الساحات  أساتذة الجامعات وغيرهم

العالمية من مستجدات واخبار ليقوموا بدورهم التبليغي الرسالي من خالل خطبهم ومحاضراتهم 
الجماهير المسلمة بتبصيرهم وزيادة جانب معرفتهم بالقضايا المعاصرة ليكونوا ملتفتين واجتماعاتهم مع 

وواعين وعلى اطالع واسع بالتحديات واالخطار التي قد تواجه هذه االمة او تلك ليتجنبوا الوقوع في 
سف شراك العدو، ومصائدهم، ومخططاتهم الخبيثة في زعزعة أمن البالد، والعباد كما يجري مع األ

 الشديد في بعض البلدان اإلسالمية، ومنها بلدنا العراقي المسلم. 
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ونود ان نعلم االخوة الكرام ان المؤسسة تستقبل آراءكم ومالحظاتكم كما نستقبل اخباركم وتحليالتكم 

 .حساباتنا اإللكترونية، أو التسليم الورقي في مقر المؤسسةلألعداد التالية عن طريق 
راجين من الله العلي القدير أن يثبت األمة االسالمية في مواجهة االستكبار العالمي وان ينصرهم على 
اعدائهم ويوفق االخوة العاملين في المجاالت التبليغية والثقافية في جهادهم التبييني نصرة لالسالم 

 المحمدي األصيل. 
 
 

 مؤسسة نور البصائر
 ـه1444  ربيع األول 
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 أخبار وتحليالت

 الميدان العالمي
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 إن كان بوتين يتصرف بعقالنية؟ CNN كيف رد بايدن على سؤال
حول رأيه فيما إذا كان  CNNل جاك تابر لـد الرئيس األمريكي، جو بايدن على سؤال من الزمير

 ."الرئيس الروسي، فالديمير بوتين يتصرف بعقالنية، مؤكدا على أن "أهدافه كانت غير عقالنية
وقال بايدن إنه يعتقد أن بوتين "يتصرف بعقالنية لكن أخطأ في الحساب بشكل كبير"، قبل أن 

شرت إلى أنهم كانوا في طريقهم للغزو، كل هؤالء يمكنك أن تتذكر ذلك، لقد أ -يضيف "أعتقد أنه فكر 
 ."ألف أو أكثر من القوات هناك ولم يعتقد أحد أنه سيغزو أوكرانيا 100

وأشار بايدن إلى أنه "إذا استمعت إلى الخطاب الذي أدلى به بعد أن تم اتخاذ هذا القرار، فقد تحدث 
زعيًما لروسيا، الذي وّحد كل روسيا. أعتقد فقط أنه بأنه في حاجة إلى أن يكون  -عن الفكرة الكاملة له 

 .")الخطاب( غير عقالني

 صيني؟ -نهج متباين: كيف تحولت "معايير اإلنترنت" إلى ساحة صراع أمريكي
 نى أسامةم

تشكل القواعد والمعايير المتفق عليها حول اإلنترنت في دول العالم ضرورة من أجل تمكين 
التفاعل مع بعضها البعض، وتسهيل تبادل المعلومات، وضمان سالسة التجارة األجهزة اإللكترونية من 

الرقمية واالتصاالت، وشفافية وأمان تطبيقات التقنيات، إال أن هناك تباينًا في وجهات النظر بين كل من 
ي الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والصين حول المسؤول عن وضع وإدارة هذه المعايير، األمر الذ

 قد يؤثر على األمن العالمي والتجاري، واعتبارات حقوق اإلنسان.
لذلك، تناقش ورقة "الجغرافيا السياسية للمعايير الرقمية" للباحثين صوفي أندرسن وليندسي 

، ماهية هذه المعايير ومن يحددها 2022تيميس، الصادرة عن مركز بيلفر للشؤون الدولية في يوليو 
ن نهج وضع وتطوير المعايير لكٍل من الواليات المتحدة والصين واالتحاد ويطورها؟، ثم تقارن بي

األوروبي، وفي األخير، تطرح توصيات إلى اإلدارة األمريكية من أجل منافسة النهج الصيني، والحفاظ 
 على المعايير الرقمية بما يتماشى مع القيم الديمقراطية وحرية التعبير.

 ماهية المعايير
ى أن هناك ثالثة أنواع من المعايير المنظمة لإلنترنت، أولها مجموعة من القواعد تشير الورقة إل

والمعايير الهادفة إلى "التحكم في اإلنترنت"، من خالل تدشين وتطوير البنية التحتية التي تمد اإلنترنت 
ئية( والبرامج، بالطاقة من أجل دعم االتصال بين األجهزة )بما في ذلك الكابالت النحاسية واأللياف الضو

( وبروتوكول IP( والذي يجمع بين بروتوكول اإلنترنت )TCP/IPومن أكثر تلك المعايير شيوعًا هو )
(، حيث يعمل على التحكم في كيفية تقسيم البيانات إلى حزم، والتي يتم توجيهها TCPالتحكم بالنقل )

 م. عبر شبكة، ثم إعادة تكوينها بحيث يمكن قراءتها للمستخدم المستل
أما النوع الثاني فهو مجموعة من المعايير الفنية التي تحكم شبكة الويب العالمية لضمان إمكانية 
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الوصول إلى المحتوى عبر األجهزة الموجودة على الشبكة، وتتضمن هذه المعايير لغات البرمجة شائعة 

(، XMLتوسعة )( ولغة توصيف النص القابلة للHTMLاالستخدام مثل، لغة ترميز النص الفائق )
، والتي تتعلق بتطوير شبكات االتصاالت المتنقلة G5ويشمل النوع الثالث واألخير معايير الهاتف مثل 

 وتكاملها مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول.
غالبًا ما يتم وضع معايير اإلنترنت والهاتف من ِقَبل تجمعات مثل، اتحاد شبكة الويب العالمية 

(W3Cوالمنظمة الدول ،)( ية للتوحيد القياسيISO( واالتحاد الدولي لالتصاالت ،)ITU وهو هيئة ،)
متعددة الجنسيات تابعة لألمم المتحدة مكلفة بوضع المعايير التقنية لضمان سالسة التوصيل بين الشبكات 

(، وقطاع اتصاالت الراديو ITU-Tوالتكنولوجيا، ويضم ثالثة قطاعات: قطاع بناء مقاييس االتصاالت )
(ITU-R( وقطاع تنمية االتصاالت ،)ITU-D.) 

في هذا السياق، تعد المعايير الرقمية معايير مقبولة وقائمة على اإلجماع، فهي بمنزلة أداة تنظيمية 
لإلنترنت في الواليات المتحدة والدول األخرى، السيما أن بعض هذه المعايير إلزامية، لكن في المقابل، 

تلك المعايير حول العالم، حيث يتم وضع المعايير الرقمية من قبل مجموعة ليس هناك آلية رسمية لتطبيق 
(، والتي تتكون من دول أو من أصحاب المصلحة، كممثلي الصناعة SDOمن منظمات تطوير المعايير )

 والحكومة والمجتمع المدني واألكاديميين. 
يئة دولية رائدة تأسست ( مثااًل على ذلك، فهي هIETFوتعد مجموعة مهندسي شبكة اإلنترنت )

، وتضم عددًا من الباحثين واألكاديميين والمهندسين في مجال تطوير بنية شبكة اإلنترنت، 1986عام 
وبذلك تتبع هذه المجموعة نموذج أصحاب المصلحة، إذ تعمل على تطوير وتعزيز معايير اإلنترنت 

 أساسيًا في تشكيل غالبية ، كما لعبت المجموعة دوراً TCP/IPالطوعية، مثل تلك التي تشكل 
 بروتوكوالت الشبكات الرئيسية لإلنترنت. 

وتحتل الواليات المتحدة المرتبة األولى في المشاركة في مجموعة مهندسي شبكة اإلنترنت بنسبة 
٪، كما يساهم خمسة 6.64٪، والصين بـ 20.10٪، يليها االتحاد األوروبي بنسبة 51.64حضور 

٪، ويفترض 16.71٪، تليها الصين بـ69.86عدد من المقترحات بنسبة  مهندسين أمريكيين بأكبر
بعض المتخصصين أن المقترحات األمريكية أكثر سالمة من الناحية الفنية، لذلك تحظى بقبول أكبر في 
المجموعة، في المقابل، ينتقد آخرين هذا االفتراض ويصفونه باالستخدام الفوضوي للمصالح السياسية 

 والتجارية. 
 هج متباين: ن

بشكٍل عام، تتبنى الواليات المتحدة نهجًا ال مركزيًا ُيشجع جميع القطاعات على المشاركة في 
وضع المعايير، عالوًة على تثقيف الجمهور بأهمية هذه المعايير، فعلى سبيل المثال، يتألف المعهد الوطني 

مجة، من مجموعة من الشركات (، المتخصص في إصدار معايير لغات البرANSIاألمريكي للمعايير )
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والجمعيات الصناعية، هذا باإلضافة إلى تأكيد استراتيجية معايير الواليات المتحدة السنوية، دائمًا على 

 أهمية "اإلجماع واالنفتاح والشفافية" في نهج التوحيد القياسي. 
طي األولوية لسوق استراتيجية معايير جديدة تع 2022أما االتحاد األوروبي فقد أعلن في فبراير 

رقمية موحدة لالتحاد األوروبي، بحيث تضمن تطوير خدمات مستقبلية تعزز القيم الديمقراطية، وعلى 
عكس النهج األمريكي الذي يقوده القطاع الخاص، حافظ االتحاد األوروبي على الشراكة بين القطاعين 

وروبية(، وتمنح تلك المفوضية العام والخاص )من شركات خاصة ومنظمات غير ربحية والمفوضية األ
للدول األعضاء ترخيص بإنشاء هيئة معايير واحدة فقط داخل كل دولة، على أن يتم إبطال المعايير الوطنية 
التي تتعارض مع المعايير األوروبية، مع ذلك، تعتبر هذه المعايير غير إلزامية، كون السوق هو من يحدد 

 التطبيق النهائي. 
االستراتيجية الرقمية على مفهوم "السيادة اإللكترونية"، أي حق الحكومة في في الصين، تستند 

السيطرة على اإلنترنت داخل حدود الدولة، ومن أجل ذلك، استثمرت الصين بكثافة في المعايير الرقمية 
 على مدى العقد الماضي من أجل تعزيز المشاركة الموجهة من الدولة في وضع المعايير، في هذا اإلطار،

إلى مواءمة المعايير بين الدول المشاركة في استراتيجية  2035تدعو وثيقة استراتيجية المعايير الصينية 
التنمية اإلقليمية الصينية "مبادرة طريق الحرير"، مع تعزيز الحوار بشأن المعايير بين دول بريكس )البرازيل 

أن التوافق الذي تدعو له الصين عبر  وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا(، وترى الورقة البحثية
المبادرات اإلقليمية قد يؤدي إلى جعل التكنولوجيا الصينية هي المعيار الفعلي في دول طريق الحرير 

 وغيرها من دول الجوار الصيني. 
أيضًا إلى دور أكبر للصناعة الصينية في دعم تطوير المعايير التي تقودها  2035وتدعو معايير الصين  

الدولة، وعليه، يتم إجبار أو تحفيز الشركات الصينية لدعم المقترحات الصينية في الهيئات التي تقودها 
الدولية ووضع المعايير، ففي  الصناعة، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في المشاركة الصينية في األنشطة

من المعايير الوطنية المتعلقة باألمن السيبراني، وفي الخارج،  300الداخل، أصدرت الصين أكثر من 
ُيالحظ تزايد المناصب القيادية الصينية في الهيئات، كاالتحاد الدولي لالتصاالت، حيث تتمتع الصين فيه 

 ية األخرى مثل، مجموعة مهندسي شبكة اإلنترنت.بنفوذ سياسي أكبر من هيئات المعايير الدول
 اإلنترنت البديل:

يعد اإلنفاق على معايير البنية التحتية لإلنترنت عنصرًا أساسيًا في السياسة الخارجية الرقمية 
وأصحاب المصلحة الصينيون اآلخرون على توحيد  Huaweiللصين، فعلى سبيل المثال، تعمل هواوي 

الجديد، وجدير بالذكر أن التفاصيل حول كيفية عمل  IPبديل، والمعروف باسم بروتوكول اإلنترنت ال
بروتوكول بديل لإلنترنت التزال غير معلنة، مع ذلك ُيفترض أن البروتوكول الجديد سيقوم على استبدال 
النموذج الحالي لإلنترنت بنهج جديد، حيث تنشئ كل دولة نسختها الخاصة من اإلنترنت الخاضعة 
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ة بضوابط محددة والتي تتطلب من األفراد التسجيل الستخدام اإلنترنت، بناًء عليه، تعد عملية للحكوم

( الجديد عملية مكلفة كما IP( أو تشغيلها بالتوازي مع )IPاستبدال جميع البنى التحتية القائمة على )
 أنها ستستغرق وقتًا.

يطرة الدولة على اإلنترنت مخاوف وأثارت مسألة قدرة بروتوكول اإلنترنت الجديد على توطيد س
الواليات المتحدة وأنصار نموذج اإلنترنت الالمركزي من انتهاك خصوصية المستخدمين، حيث تنظر 
الصين وغيرها من أصحاب المصلحة، مثل روسيا وإيران إلى البنية التحتية الحالية لإلنترنت على أنها غير 

 قانونية.
 دوافع تنافسية:

مام الحالي بالمعايير التقنية من قبل اإلدارة األمريكية إلى زيادة مشاركة الصين ُيرجع البعض االهت
في هيئات المعايير على مدى العقد الماضي، وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لدور الصين كالعب جاد في تطوير 

صين المتعلق في أن نموذج ال -وفقًا للورقة  –التقنيات الناشئة وقوتها السوقية الكبيرة، وتكمن المشكلة 
بسيطرة الدولة على وضع المعايير الرقمية يتناقض بشكٍل واضح مع النماذج التقليدية التي يقودها السوق 
وتتبناها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، هذا باإلضافة إلى أن النهج الحالي للواليات المتحدة ليس 

ض الطبيعة المفتوحة القائمة لإلنترنت  قويًا بما يكفي لمواجهة انتشار النهج الصيني الرقمي الذي قد ُيعرِّ
 للخطر، بحسب الورقة.

في ضوء ذلك، يستعرض كل من صوفي أندرسن وليندسي تيميس بعض التوصيات الموجهة 
للحكومة األمريكية لبناء استراتيجية دقيقة للحفاظ على المعايير الرقمية، بما يتماشى مع القيم 

 الديمقراطية، من أبرزها:
( أن تضع اإلدارة األمريكية في االعتبار مخاوف أصحاب المصلحة في القطاع الخاص حول 1

المعايير التقنية، مع االحتفاظ بمقعد في االتحاد الدولي لالتصاالت جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على 
 إشراف أصحاب المصلحة على معايير مستوى البنية التحتية من خالل هيئات مثل مجموعة مهندسي
شبكة اإلنترنت، أضف لذلك، من المهم زيادة المعرفة التقنية داخل مجتمع صنع السياسات لتمييز المعايير 

 وترتيبها حسب األولوية عبر مكونات اإلنترنت )البنية التحتية والبروتوكوالت والتطبيقات(.
صين كقائد ( زيادة مشاركة القطاعين العام والخاص في هيئات معايير من أجل مواجهة دور ال2

ومنافس في التكنولوجيا، فعلى الواليات المتحدة تعزيز مشاركتها في هيئات ومنظمات معايير أصحاب 
المصلحة، باإلضافة إلى دعم العمليات التي تقودها الصناعة في تطوير المعايير المناسبة، والبد أيضًا من 

مهندسين الجدد وتقديم رواتب تبني بعض االستراتيجيات كزيادة التمويل فيما يتعلق بتدريب ال
للمشاركين في المنظمات التطوعية، مثل مجموعة مهندسي شبكة اإلنترنت، وأيضًا تسهيل فرص البحث 

 المشتركة للطالب من الدول الممثلة تمثياًل ناقصًا في مؤسسات المعايير.
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لحكومات ( سد ثغرات البيانات من خالل الشراكة مع منظمات وضع المعايير، والصناعة، وا3

األخرى، إذ يمكن للواليات المتحدة أن تقود الجهود لبناء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة 
بالمعايير التي يتم اقتراحها وتمريرها واعتمادها وتنفيذها عبر مجاالت التكنولوجيا االستراتيجية، ويساعد 

التي تقترحها الصين وقد تشكل خطرًا على سد فجوة البيانات صانعي السياسات على فهم المعايير الفنية 
 المصالح األمريكية من خالل انتشارها في األسواق العالمية.

( يجب على صانعي السياسة في الواليات المتحدة القيام بدور استباقي في دعم انتشار المعايير 4
التغييرات التي من  الرقمية عالية الجودة من خالل نموذج أصحاب المصلحة مع البقاء على دراية بآفاق

المحتمل أن تتحقق، فمن ناحية التطبيقات، البد من التركيز على االستراتيجية طويلة المدى القائمة على 
تطوير التقنيات، وعلى مستوى البنية التحتية، يمكن للواليات المتحدة تمكين المشاركة في منظمات 

ني ومفتوح وديمقراطي، باإلضافة إلى تقليل وضع المعايير ألصحاب المصلحة من أجل تطوير إنترنت مجا
 الحواجز أمام دخول المجتمع المدني والشركات الخاصة األصغر.

 روسيا تراهن على السالح الخفي
 علي الخالدي

يكون فيها من منتصرين و لكل حرب نهاية،ونتائج حسم للخصومة وتسوية للخالف، وال بد ان 
هالكين، وهذه سنن المعارك والحروب، والفائز األول هو من يحدد توازن القوى و معادالت قيادة الميدان 

 الجديدة بعد نهاية المعركة.
منذ ثمانية شهور والعالم يتابع انطالق الحرب الروسية األوكرانية، والتي تميزت بتقدم واضح وجلي 

الناتو، أال انها هدأت قبل أيام بإلتهام اربع اقاليم أوكرانية، انضمت تحت لواء للجانب المعادي لحلف 
الدب الروسي، ثم عادت لتشتعل الحرب بعد محاولة ضرب الجيش األوكراني لمحطات توليد الطاقة 

ير النووية في زابوروجيا، التي استطاع الروس حمايتها ونقل قيادتها لهم، ورغم ذلك لم يزل لنا المنتصر غ
واضح فالحرب لم تعلن النهاية، وما زالت الضربات المتبادلة بين الطرفين تحت الحزام ولم ترتقي للصدر 

 والرقبة ثم الرأس.
الجانب األمريكي يحاول إدخال اوربا وحلف الناتو في حرب سريعة مع الدب الروسي، والشيطان 

الروس والناتو معًا، فامريكا ال تريد الصدام األكبر )أمريكا( يريد قطف ثمار هذه المعركة لجانبه، بهالك 
المباشر مع الروس، لتفادي قواعدها اإلصابة، لتكون مستعدة وجاهزة على فريستها اذا هوت على ساحة 

 اوربا من خاللها،معتمدة على الوكالء بدعم الجيش األوكراني.
لماضيين، ولكنها لم فالمتابع للحرب يجد ان روسيا تعرضت لعدة ضربات موجعة في األسبوعين ا

ترد مثل خسارة مدينة ليمان وخيرسون وكذلك تفجير انبوب #نورد_ستريم و تفجير جسر القرم،وما زال 
 الروس يعتمدون األسلحة التقليدية وحركة السلحفاة في المعركة.

https://www.kitabat.info/author.php?id=3047
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بوتن يقرأ ما يدور في خاطر األمريكان، وقد لوح ألكثر من مرة باستخدام السالح النووي في حال 
تعرض دولته ألي ضربة استراتيجية، وهذا يعتبر تهديد مباشر لحلف الناتو، لكن بوتن غير مستعجل على 
الحسم بهذا السالح الفتاك فهو يعلم فيه نهاية الجميع بما فيهم بالده، وال يريد ان يصل النهاية بهذه 

 السرعة القاتلة، فهو ما يزال لديه الوقت ولديه أوراق ال يمتلكها عدوه.
فالروس بتحالفهم مع الصين وإيران وسيطرتها على أوكرانيا، أصبح لديها سالح أكثر فتكًا من 

 -السالح النووي، سالح ربما شامل لألرض وهو التجويع والموت البطيء، وذلك يبدو لنا :
أواًل : نقص الطاقة في أوروبا، وذلك بقطع الغاز الروسي، والذي جعل جميع أوروبا تدخل حالة 

والرعب وتدخل إنذار نقص الوقود والمه وارتفاع أسعارها يصل لعشرة اضعاف في بعض المدن،  الهلع
وهذا يعني انهم أمام امتحان الشتاء القارص، وقد أكد هذا التوقع كل من حكومة ألمانيا وبريطانيا، وبينتا 

تفجير انبوب الغاز نورد خطورة ذلك وطالبتا شعوبهما بالتقنين وتحمل المسؤولية، حتى ان روسيا لم تهتم ل
ستريم الذي يصل أللمانيا، واكتفت باتهام خجول ألمريكا بالتخريب، ويبدو انه يصب في صالحها، وما 
زاد طين أوربا بله هو االتفاق األخير بين الروس ومنظمة أوبك بلس بتخفيض صادرات النفط اثنين مليون 

 برميل يوميا.
بمنع تصدير القمح األوكراني الذي يمثل نصف سلة الغذاء  ثانيًا : استخدام اسلوب تجويع أوروبا

االوربي وخمس سلة العالم، كذلك تعمد روسيا والصين على منع تصدير األسمدة الكيماوية التي تساعد 
 في زراعة الحبوب.

ومما تقدم نستشف ان الروس تعمدوا إلى الحرب الطويلة لهالك أوربا، و تراهن على االنتصار فيها، 
تصل لعامين او ثالث من خالل قطع الغاز والغذاء، وربما ال تتحمل بعض دول حلف الناتو هذا الجوع ربما 

فتعمد لالنتحار بالسالح النووي، الذي سيدخل كل حائزيه في األرض حالة الهجوم والدفاع،فحلف الناتو 
وهكذا تستمر ال شك انهم سيضربون حلف الروس كالصين والصين ترد على من يدعم أمريكا كالهند 

 الضربات النووية بين الدول العظمى.
وقد ذكرت لنا روايات أهل البيت "عليهم السالم" قبل ظهور اإلمام المهدي المنتظر عليه السالم 
ان هناك )قدام القائم سنة تجوع فيها الناس ( وأنه )ال بد لنار من أذربيجان ال يقوم لها شيء (، ورواية 

حتى يذهب ثلثا الناس(وأخرى بينت )حتى يذهب من كل سبعة خمسة(ومن قالت )ال يكون هذا األمر 
 خالل سياق الروايات يبدو أنه ال منتصر في هذه الحرب، وأغلبهم هالكون، ومن يخرج منها يكون ضعيفاً 

 قائد الدفاع الجوي: نستطيع مراقبة تحركات أعدائنا في منازلهم وقواعدهم

" الصاروخية 373علن قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش االيراني عن االختبارات األولية لمنظومة "باور أ
القوة الدفاعية المطلقة في المنطقة ونستطيع مراقبة تحركات كيلومتر، وقال: اليوم نحن  300على مدى 

 .أعدائنا في منازلهم وقواعدهم

https://www.farsnews.ir/ar/news/14010724000263/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%D9%85
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 -اتفاقية بين طهران وموسكو وباكو لتفعيل خط سكك حديد ممر "شمال
 جنوب"

" الترانزيتي بين إيران ودول آسيا الوسطى وفي لقاء الرئيس االيراني 6+  2م االتفاق خالل اجتماع "ت
 جنوب".-االذربيجاني والروسي، على تفعيل الفرع الغربي لممر "شمالمع نظيريه 

آستارا" )شمال غرب ايران( أحد أهم مشاريع السكك الحديدية في  –ويعد الخط السككي "رشت 
 إيران وحتى في الشرق األوسط، الذي يربط ايران بروسيا وأذربيجان ثم بأوروبا. 

"، سيتم ربط خط السكك الحديدية بين ايران آستارا –ومع اكتمال خط سكك الحديد "رشت 
الف كم، وسيعود بفوائد كبيرة على إيران، ووفًقا للخبراء، يمكن أن يكون بوابة على طريق  14وأوروبا البالغ 

 التنمية وتطوير العالقات مع منطقة آسيا الوسطى والقوقاز.
ا والممر بين الشمال والجنوب كيلومتًر  160آستارا" البالغ طوله  –ويعتبر خط سكك الحديد "رشت 

من األهمية بمكان لدرجة أن قائد الثورة أكد ذلك لدى استقباله الرئيس الروسي، وفي الوقت نفسه، خالل 
زيارة رئيس جمهورية اإلسالمية االيرانية إلى موسكو، كان من بين توافقات الزيارة إنشاء خط سكك 

 بين رئيسي إيران وروسيا. آستارا "، وتم االتفاق على ذلك -الحديد "رشت 
آستارا" هو الحاجة  –رغم ذلك، يبدو أن السبب الرئيسي لعدم اكتمال خط سكك الحديد "رشت 

+  2ألف مليار تومان من الموارد المالية، ولهذا الغرض توصل الرئيس االيراني في اجتماع " 20الى حوالي 
ذربيجان وروسيا الى اتفاق بشأن تفعيل الفرع " الترانزيتي بين ايران ودول آسيا الوسطى مع رئيسي ا 6

 الغربي للممر بين الشمال والجنوب.

 هل قررت أميركا ذبح الحلفاء لمجرد قرار نفطي ؟
عد ان قررت منظمة أوبك بالس للدول المصدرة للنفط زائد روسيا، خفض االنتاج بمقدار مليوني ب

نغرس ضد السعودية واالمارات تكشف وجود برميل صدرت مواقف من مسؤولين اميركيين وفي داخل الكو
نوايا انتقامية من هاتين الدولتين لمجرد هذا القرار النفطي ودون االكتراث للخدمات الطويلة والعريضة 

 التي قدمتها الرياض وابوظبي لواشنطن طوال عقود.
ات بزيادة انتاج قرار أوبك بالس جاء بعد ان كانت اميركا والدول الغربية تلح على السعودية واالمار

النفط للتعويض عن نقص االمدادات النفطية الروسية في االسواق العالمية بسبب الحظر الغربي، لكن 
مجرد تفكير السعودية واالمارات بحسابات الربح والخسارة االقتصادية فيما يتعلق بانتاج النفط دفع 

واالمارات بأشكال مروعة وقاسية مثل باالميركيين الى التحدث علنا عن ضرورة االنتقام من السعودية 
التخلي عن توفير الدعم والحماية العسكرية واالمنية للرياض وأبوظبي )تمني اميركي بحدوث حرب 
وتدمير البلدين(، والتحدث علنا بأن السعودية واالمارات من كبار منتهكي حقوق االنسان في العالم 

ذلك دعوة السقاط النظامين في السعودية واالمارات(، ولديهما سجل مروع في هذا المجال )يمكن اعتبار 
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وهذا يعني صراحة بأن االميركيين باتوا يتمنون اآلن ذبح البقر الحلوب التي بلعوا خيراتها رخيصة لعقود 

 متتالية. 
يقول السيناتور االميركي المستقل عن والية فرمونت في تغريدة في التويتر يوم السبت " اذا كان 

وم السعودية التي تعتبر من أسوأ منتهكي حقوق االنسان في العالم الى جانب روسيا، برفع اسعار مقررا ان تق
 الوقود في الواليات المتحدة، فبامكانها ان تستعين بفالديمير بوتين للدفاع عن النظام السعودي".

وهناك عدد آخر من النواب االميركيين من الحزب الديمقراطي ايضا، طالبوا بعد قرار منظمة اوبك 
بالس بخروج القوات االميركية من السعودية واالمارت، وقد قدم النائبان "توم مالينوسكي" و"سوزان 

ركية من السعودية وايلد" من بنسلفانيا مشروع قانون يلزم الحكومة االميركية بسحب جميع القوات االمي
واالمارات باالضافة الى منظومات الدفاع الصاروخي مثل "باتريوت" و"ثاد"، وقال النائبان االميركييان بأن 
خفض السعودية واالمارات النتاج النفط بعد طلب بايدن منهما رفع االنتاج هو عمل عدائي وانحياز 

 وسيا للدفاع عن أنفسهما.لروسيا، ولذلك فان على الرياض وابوظبي طلب الدعم من ر
أما وزير الخارجية االميركي انتوني بلينكن فقد تحدث عن قيام بالده بدراسة خيارات عدة حول 

 استمرار العالقات مع السعودية بعد قرار الرياض النفطي.
ويوم الخميس الماضي ايضا طالب اعضاء ديمقراطيين في الكونغرس بخفض بيع االسلحة 

مراجعة قضية قتل المدنيين اليمنيين في الهجوم العسكري السعودي على اليمن وكذلك للسعودية وطالبوا ب
 قضايا انتهاك حقوق االنسان في السعودية واعادة النظر في العالقات االمنية مع الرياض!

لقد تضاربت مصالح السعودية واالمارات مع اميركا في قضية سقف انتاج النفط، ويبدو ان هذا 
ميركيون عن قضايا وامور يعتبر تنفيذها سعيا لحرق السعودية واالمارت والتنكيل بهما، يكفي ليتحدث اال

لكن االميركيين كانوا قد ذهبوا ابعد من هذا االزدراء في وقت سابق ايضا، حينما سحبوا منظومتي ثاد 
فاع عنها هناك وباتريوت من السعودية )كان العدوان العسكري على اليمن متواصال( ونقلوها الوكرانيا للد

وتركوا السعودية من دون دفاع صاروخي، وهذا في الحقيقة يدل على منزلة النظامين السعودي واالماراتي 
 لدى االميركيين، فهل يقف السعوديون واالماراتيون وقفة تأمل ومراجعة لسياساتهم الماضية ؟ 

 منظمة المسلم الحر: غرامة النقاب وصمة عار في جبين سويسرا
أدانت منظمة الالعنف العالمية )المسلم الحر( بشّدة، قرار السلطات السويسرية تغريم  -فقناش

 مرتديات النقاب، معتبرة هذا األمر وصمة عار في جبينها.
اطلعت باستياء واستنكار على “وقالت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقّرًا لها، في بيان : إنها 

النقاب الذي تشكل النساء المسلمات الغالبية العظمى من تلك قرار سويسرا القاضي بتغريم مرتديات 
 ”.الشريحة بمبلغ )ألف فرانك( سويسري

هذا القرار يناقض بشكل سافر جميع القوانين الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان “وأشارت إلى أن 
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الستبدادي بالعودة عن قرارها ا“، مطالبة السلطات السويسرية ”وانتهاك صارخ لمعايير الديمقراطية

 ”.العتبارات إنسانية وحقوقية
على وجوب احترام حق المعتقد وطريقة التعبد لجميع االفراد داخل “وشّددت المنظمة في بيانها 

 ”.وخارج سويسرا

العفو الدولية ِبشأن اإلسالموفوبيا في أوروبا: التعصب والتمييز المجحف ضدَّ 
 المسلمين هو شكل من أشكال العنصرية

ت منظمة العفو الدولية أن التعصب والتمييز المجحف ضد المسلمين هو شكل من أكد -فقناش
 أشكال العنصرية.

وسط تصاعد ظاهرة كراهية اإلسالم أو اإلسالموفوبيا في أوروبا، التي “وقالت المنظمة في بيان، أنه 
دولة  46يضخمها السياسيون الذين يستخدمون الخطاب المعادي للمسلمين، سيصوت البرلمانيون من 

( على قرار يتهم السلطات في العديد من PACEفي جلسة عامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا )
الدول األوروبية بتطبيع التمييز ضد المسلمين، ويدعو إلى تحرك الدول للتصدي لظاهرة كراهية اإلسالم 

 ”.كشكل من أشكال العنصرية
، قال نيلز موزنيكس، المدير 2022األول  أكتوبر/تشرين 11وقبيل المناقشة والتصويت في 

اإلقليمي لبرنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: يجب أن يكون هذا القرار بمثابة جرس إنذار، فال مكان 
 للقوانين والسياسات والممارسات العنصرية في أوروبا.

سياسات يجب أن يكون هذا القرار بمثابة جرس إنذار، فال مكان للقوانين وال“وأضاف، 
والممارسات العنصرية في أوروبا، غالًبا ما ال يتم تسجيل جرائم الكراهية ضد المسلمين وأولئك الذين 
ُيعتبر أنهم مسلمون بشكل رسمي، أو التحقيق فيها بشكل فعال، ويتم قبول مراقبة الرجال والنساء وحتى 

جراءات مكافحة اإلرهـ،ـاب األطفال المسلمين، بدون تحفظ، كممارسة عادية، وتعمل مجموعة من إ
 خارج أنظمة العدالة الجنائية، دون توفير ضمانات كافية.

وأوضح، أن التعصب والتحيز والتمييز المجحف اليومي الذين يعاني منه العديد من المسلمين هو 
شكل من أشكال العنصرية، وتتأثر المسلمات بشكل غير متناسب، حيث يواجهن التمييز المجحف 

 ”.ددةألسباب متع
ففي وقت يقوم فيه السياسيون المروجون للخوف بشيطنة المسلمين لكسب األصوات، من “وأكد، 

 ”.المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للمجتمعات المسلمة صوت على طاولة القرار
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 القسم الثاني

 أخبار وتحليالت

 الميدان اإلسالمي 
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السعودية.. متحدثة البيت األبيض توضح اإلطار الزمني لمراجعة العالقات مع 
 وسط تفاعل

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي مع  —(CNNدبي، اإلمارات العربية المتحدة )
تصريح المتحدثة باسم البيت األبيض، كارين جان بيير، وما قالته عن العالقات مع المملكة العربية 

 بتخفيض اإلنتاج األمر الذي اعتبرته "اصطفافا" مع روسيا.السعودية ومراجعتها عقب قرار أوبك + 
وقالت المتحدثة في الملخص اإلعالمي اليومي للبيت األبيض: "منذ بداية اإلدارة، منذ توليه 
منصبه، كان الرئيس واضًحا جًدا أن الواليات المتحدة بحاجة إلى نوع مختلف من العالقة مع المملكة 

ذلك منذ وقت مبكر جدا. وقد قلت هذا األسبوع الماضي عندما اتخذت أوبك  العربية السعودية. لقد قال
قراًرا بمواءمة سياستها للطاقة مع حرب روسيا فإن الحرب تستهدف وضد الشعب األمريكي وتؤكد بشكل 

 أكبر على المنطق بإعادة تنظيم تلك العالقة مع المملكة العربية السعودية".
نحن اآلن، وسنراقب عن كثب خالل األسابيع واألشهر القادمة  وتابعت قائلة: "نحن نراجع أين

أيًضا، ونتشاور مع حلفائنا وأيًضا مع أعضاء الكونغرس. وسيتم اتخاذ القرارات.. وألكون واضحة، لن 
 أستبق ذلك. ولكن هذه هي العملية التي سنتخذها".

حيث قالت: "ليس لدينا  وفي رد على سؤال عن اإلطار الزمني لمراجعة العالقات مع السعودية،
جدول زمني. لكن من الواضح أن هذا شيء سنراقبه عن كثب. وقلنا منذ البداية، نحن بحاجة إلى نوع من 
إعادة التقييم وأن تكون لدينا عالقة مختلفة مع المملكة العربية السعودية، خاصة بعد القرار الذي اتخذته 

 لماضي".أوبك +. وكنا واضحين جًدا بشأن ذلك األسبوع ا

 الجيش اإلسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تتبع لحماس شمال قطاع غزة

)شينخوا( أسقط الجيش اإلسرائيلي اليوم )الثالثاء( طائرة بدون طيار  2022أكتوبر  11القدس 
 )مسيرة( تتبع لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( شمال قطاع غزة.

رعي في بيان إن قوات الجيش اإلسرائيلي وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أد
 رصدت طائرة مسيرة تابعة لحماس عبرت إلى منطقة العائق شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الطائرة كانت تحت المراقبة طوال الحادث، وتم إسقاط الطائرة من قبل قوات الجيش 
 بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة.

 ن الجيش اإلسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية.ويأتي الحادث وسط تصاعد التوتر بي
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اإلسرائيلي عن مقتل جندي في عملية إطالق نار بالقرب 
من مدينة نابلس بالضفة الغربية، ليرتفع عدد القتلى اإلسرائيليين في هجمات فلسطينية منذ مارس الماضي 

فلسطيني برصاص الجيش اإلسرائيلي منذ بداية العام  100قتل ما يزيد عن قتيال، وفي المقابل  20إلى 
  الجاري.
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 إعالم العدو: طائرات حزب الله المسيرة ستهاجم "إسرائيل" من مسافات قريبة
ت هجوًما 12أشار المعلق العسكري في موقع "القناة  " اإلسرائيلية شاي ليفي، إلى أنَّ روسيا شنَّ

انتقاًما لتفجير جسر القرم، وتضمن الهجوم استخداما واسعا للصواريخ والطائرات من واسًعا على أوكرانيا، 
رسلت من إيران.

ُ
 دون طيار التي أ

ه "على عكس معظم الجيوش الغربية، أهمل الروس مجال الطائرات المسيرة،  وأوضح ليفي أنَّ
الواسع للجانب الثاني  واكتشفوا هذا الخطأ بعد اجتياح أوكرانيا. وبشكل خاص على ضوء االستخدام

 لهذه الوسائل".
وأضاف: "من أجل التغلب على هذه المشكلة، اشترى الروس كميات كبيرة من الطائرات المسيرة 
"وذخائر جوالة" )كروز( من إيران. وهي تعد تهديدا كبيرا مستجدا على جهات من بينها الواليات المتحدة 

 ية عن الطائرات اإليرانية من دون طيار التي ُيشغلها الروس".و"إسرائيل" التي تجمع اآلن معلومات استخبار
"، لفت مدير االستراتيجية والحداثة في معهد stars and stripesوفي مقال نشر في صحيفة "

"نيو الينز" في واشنطن نيكوالس هراس، إلى أنَّ "حزب الله سينشر مقابل الجيش اإلسرائيلي طائرات 
 وسيستخدمها على غرار ما يفعله الروس في أوكرانيا".درون وطائرات مسيرة 

ه "في الحرب مع الجيش االسرائيلي، حزب الله سيستخدم الطائرات المسيرة  د هراس أنَّ وأكَّ
وطائرات غير مأهولة صغيرة كوسيلة قتالية ُمكملة للمجموعات المقاتلة على األرض. استكمال تكتيكي 

ضد الجيش، وهذه الطائرات تستخدم اليوم أيًضا في الهجوم  واستخدام بشكل خاص في مسافات قريبة
 على قواعد أميركية في العراق وسوريا".

وتابع: "على األقل حتى اآلن، منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش األوكراني لم تنجح في 
 اعتراض ومنع معظم الهجمات". 

ن، فإن جزًءا من الطائرات المسيرة وبحسب برزين ناديمي الباحث في معهد "نيو الينز" في واشنط
سقطت عثر بداخلها على قطع مخصصة للتشويش واالعتراض االلكتروني".

ُ
 التي أ

 النضج االجتماعي... أهم أسباب فشل االنقالبات المخملية الغربية في ايران
ن الواضح ان قوى االمن الداخلي في ايران لم تستخدم القبضة الحديدية في تفريق المحتجين م

والمشاركين في احداث الشغب في المدن والمناطق والتي اندلعت بعد وفاة اآلنسة مهسا أميني، ادراكا 
منها بأن سبيل معالجة هذه الموجة ليس العنف وان احداث الشغب هذه هي بنفسها فاقدة السباب 

 االستمرار والتعاظم في المجتمع االيراني.
هذه المرة عددا من الشهداء في مواجهة مثيري  صحيح بأن المحافظين على امن البالد دفعوا

الشغب العنيفين لكن يبدو ان قرار القوات االمنية ودوائر القرار في ايران كان "طول النفس والبال" 
واستخدام اقل قدر ممكن من القوة الخماد النيران ألن اصحاب الشأن في ايران علموا بأن المخطط الغربي 
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ضي بجر المجتمع االيراني نحو العنف والعنف المضاد لتحقيق اهداف الدوائر الصهيوني هذه المرة كان يق

 الغربية غبر الخافية على أحد.
يراهن اعداء ايران من الغربيين والصهاينة منذ عقدين من الزمن تقريبا على شن حرب نفسية عبر 

حظر والعقوبات االقتصادية رفع مستوى االحتقان النفسي في صدور ابناء الشعب االيراني باستخدام أداة ال
لتثوير الشعب االيراني وال يهم ان يكون الفتيل هو احتجاجات طالب جامعيين أو االعتراض على نتائج 
انتخابات رئاسية أو االعتراض على ارتفاع اسعار الوقود أو وفاة اآلنسة أميني، ففي كل هذه الحاالت هناك 

ومورست ضده حرب نفسية وبذلت الجهود عبر  مشهد مشترك وهو " شعب تعرض للضغط االقتصادي
مئات وسائل االعالم الناطقة بالفارسية الممولة خارجيا، وقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية يمكن ان 
تحدث في أي دولة من دول العالم وتشكل سببا لالحتجاج والنزول للشارع، وتكتيكات غربية وصهيونية 

الذكاء النيران وصرف اموال وايجاد حملة سياسية دولية للضغط  جاهزة مثل ايجاد شبكات داخل ايران
احداث شغب  4الدبلوماسي على ايران بالتزامن مع اندالع أي تحرك داخلي" وهذا تقريبا ما حصل خالل 

 أعوام. 5واحتجاج مماثلة خالل العقدين الماضيين أي بمعدل حدث في كل 
اوز هذا التكتيك الغربي لمحاربتها من الداخل لكن خالل العقدين الماضيين نجحت ايران في تج

)بعد عجز االعداء عن المواجهة العسكرية الخارجية( ويمكن القول ان احداث الشغب االخيرة شهدت 
 أحداث مماثلة سابقة. 3اقل نسبة من المشاركة الشعبية قياسا مع 

قالبي المخملي الغربي هو والحقيقة ان ما يمنع المجتمع االيراني نحو االنجرار خلف المخطط االن
مستوى وعي المواطنين االيرانيين ومعرفتهم بجذور المشاكل التي تواجهها بالدهم ويقظتهم في تفويت 
فرصة ركوب االمواج على االعداء الخارجيين وعلمهم بأن صوتهم ازاء حدوث أي خلل في االدارة 

 ي.الداخلية مسموع وهذا هو الذي يرفع من مستوى االنتماء الوطن
ان المجتمع االيراني يتمتع بمستوى عال من النضج االجتماعي الذي يقطع الطريق امام استغالله 
وجره نحو التحول الى أداة بيد دوائر التخطيط الصيواميركية لتخريب بالده بيده وتقديمها على طبق من 

اجل وضوح الرؤية الخطة الذكية الصحاب الشأن باطالة النفس والبال من  ذهب لالعداء المتربصين،
والتأني وافساح المجال امام تمييز مثيري الشغب المرتبطين بالخارج عن عامة الشعب والمواطنين قد 
نجحت والمرحلة القادمة هي التعامل األمني مع المرتبطين بالخارج والمحترفين والمدربين على الشغب 

 المنظم. 
ل دوائر التآمر الغربية في رهانها على ويمكن القول ان احداث الشغب االخيرة سجلت رسميا فش

كسب الداخل االيراني والممتد منذ عقدين من الزمن، وكما قال وزير الخارجية االيرانية حسين امير 
عبداللهيان لمسؤول السياسة الخارجية االوروبية جوزيب بوريل يوم امس الجمعة بأن "ايران ليست ارض 

 ".االنقالبات المخملية والثورات الملونة
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 بقلم : فريد عبدالله

 إيران تحتّج على تدّخل أوروبا في شؤونها
بلغ وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، احتجاج أ

الجمهورية اإلسالمية على تدخل أوروبا في شؤونها، محذًرا من أن طهران سترد بالمثل فيما لو فرض 
 .قيوًدا عليها االتحاد األوروبي

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه عبد اللهيان مع كولونا مساء أمس، تبادل خالله الجانبان 
 .وجهات النظر حول آخر التطورات في العالقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر

ن وانتقد الوزير عبد اللهيان بشدة التصريحات التدخلية األجنبية بشؤون إيران الداخلية، وقال إ
"دستور جمهورية إيران اإلسالمية يعتبر االحتجاج السلمي حًقا للشعب، لكن هذه المطالب المشروعة 
منفصلة عن مثيري الشغب واإلرهابيين الذين يستهدفون بصورة منظمة أمن إيران وحياة ومعيشة 

 ."وممتلكات شعبنا
اللهيان: "من المستغرب أن وفي إشارة إلى سلوك الغرب في اللجوء إلى الكيل بمكيالين، قال عبد 

يكون التصدي ألعمال الشغب في أوروبا عماًل جيًدا ومحبًذا، لكن األمر نفسه يعتبر قمًعا في إيران"، 
 ."وأضاف "لن نسمح ألي جهة من الداخل أو الخارج باستهداف األمن القومي للبالد

قات بين البلدين وتطويرها، وشّدد الطرفان في هذا االتصال الهاتفي على أهمية الحفاظ على العال
 .كما بحثا آخر تطورات المفاوضات إللغاء الحظر، واعتبراه إيجابًيا وماضًيا إلى االمام قدًما

 إيران تعارض أّي تغيير في الحدود أو الجغرافيا السياسية بالمنطقة*
يجان وأرمينيا، من جهة ثانية، دعا وزير الخارجية اإليراني الى التسوية السلمية للخالفات بين أذرب

 .مؤكًدا معارضة إيران ألي إجراء لتغيير الحدود الدولية أو الجغرافيا السياسية في المنطقة
ولدى استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين أرمينيا وإيران، أشار عبد اللهيان إلى السياسة 

 .وحدة تراب الدولالمبدئية إليران وثوابتها المبنية على احترام السيادة الوطنية و
 المناورات االيرانية العمانية... اثبات قدرة شعوب المنطقة على ادارتها وصونها

بمشاركة سفن حربية للجيش االيراني والحرس الثوري والقوات البحرية العمانية ومروحيات 
انية خالل عسكرية تابعة للبلدين اجريت تدريبات بحرية مرّكبة في شمالي المحيط الهندي والمياه العم

 االيام الماضية.

 المناورات االيرانية العمانية... اثبات قدرة شعوب المنطقة على ادارتها وصونها
وقد هدفت هذه المناورات الى تعزيز العالقات وتطوير التعامل العسكري بين البلدين في مجال 
التخطيط وتنفيذ التمارين البحرية المركبة وتبادل المعلومات المتعلقة بتعزيز امن التجارب البحرية مع 

ى أداء واحتراف سلطنة عمان ورفع مستوى اداء الكوادر الشابة ونقل التجارب اليها وكذلك رفع مستو
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 الكوادر المنخرطة في العمليات.

وقياسا مع التمارين العسكرية المشتركة السابقة بين البلدين، تطورت البرامج التي شملتها هذه 
التدريبات، وتم االعالن بان ارسال رسالة سالم وصداقة الى الدول المشاطئة للمحيط الهندي والحفاظ 

 ع سالمة البيئة البحرية كان من ضمن اهداف هذه التدريبات البحرية. على االمن وايالء االولوية لموضو
ولم تكن هذه المناورات والتدريبات البحرية االول من نوعها بين البلدين، ففي الثالث من اكتوبر 
الحالي أعلنت وسائل إعالم عمانية عن تعزيز التعاون العسكري اإليراني مع عمان وتشكيل لجنة تعاون 

 البلدين.عسكري بين 
ومن المعلوم ان عمان لديها عالقات ودية مع ايران وهناك تعاون بين البلدين في مختلف االصعدة 
سياسيا واقتصاديا وسياحيا، لكن تنفيذ مناورات عسكرية بين البلدين في الخليج الفارسي أو بحر عمان 

بر تطورا بالغ االيجابية والمحيط الهندي، وتطوير وارتقاء مستوى هذه المناورات بشكل تدريجي يعت
 واالهمية بالنسبة لشعوب المنطقة وليس فقط االيرانيين والعمانيين.

طوال عقود مضت نفذت قوى االستكبار العالمي سياسة "فرق تسد" دامية في منطقتنا وزرعت توترا 
فارسي، واصطنعت حروبا ومواجهات بين ضفتي الخليج الفارسي وبين الدول العربية ايضا في الخليج ال

ونهبت بذلك ثروات المنطقة واقامت لنفسها قواعد عسكرية فيها لتهديد شعوب المنطقة غير المتماشية 
مع السياسات الغربية، وقبل فترة وجيزة بدأ الكيان الصهيوني المشؤوم بتطبيع العالقات وخاصة العسكرية 

في هذه المنطقة، لكن متانة العالقات  واالمنية مع بعض االنظمة في الخليج الفارسي لزرع اوكار متقدمة له
بين الجمهورية االسالمية االيرانية وسلطنة عمان تكفي لوحدها للرد على كل من يتذرع بأن شعوب 

 المنطقة بحاجة الى هؤالء الغرباء للحفاظ على أمنها واستمرار حياتها وتجارتها ونشاطها.
ي الخليج الفارسي ال في قوميتها وال لون وفي الحقيقة ال تختلف عمان عن باقي الدول العربية ف

وعرق شعبها بل الفرق فقط ايمان هذه الدولة بأن عالقات حسن الجوار والتعايش هو المصير الذي ينبغي 
رسمه لشعوب هذه المنطقة التي تدين بدين واحد وترتبط بمصير واحد، وان زرع بذور العداء ال يمكن اال 

 ان يرتد على من يزرعها.
العالقات االيرانية العمانية نحو توطيد العالقات العسكرية ايضا، يعتبر خطوة كبيرة نحو  ان تطور

االمام وانجاز هام يبعث على األمل بالنسبة لشعوب منطقتنا التي يحاول المتربصون بها والمستفيدون من 
 الخالفات والتباعد بينها والعدو الصهيوني، تعكير مياه منطقتنا لالصطياد فيها.

هذه المناورات والتوطيد المضطرد للعالقات يأتي على العكس تماما من أماني ومحاوالت  ان
ومؤامرات الغربيين والصهاينة الحداث تباعد وافتعال مواجهات بين ضفتي الخليج الفارسي وفرض 

 أنفسهم كحماة للشعوب والحكومات.
نون بعجز شعوب المنطقة ودولها انها صفعة بكل معنى الكلمة للغرباء الذين يروجون للتباعد ويتغ
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في ادارة هذه المنطقة ويريدون ترسيخ أنفسهم في اذهان اهل المنطقة بأنهم الحماة المشفقون لكنهم في 

 الحقيقة لصوص ثروات ومؤامرون.
المناورات العسكرية االيرانية العمانية تستبشر بوجود ارادة حقيقية تنمو وتكبر في هذه المنطقة 

 المشترك الذي يضمن مستقبال افضل لشعوبها.للوئام والعيش 
 بقلم: فريد عبدالله

 الخوف منع الصهاينة من مّد يدهم نحو كاريش، واآلن يّدعون االنتصار !
بعد ان أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الثالثاء أن الصيغة النهائية لمسودة ترسيم الحدود البحرية مع 

مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية، زعم رئيس  فلسطين المحتلة "مرضية" للبنان وتلبي
الوزراء الصهيوني يائير لبيد أن تل أبيب توصلت إلى اتفاق "تاريخي" مع لبنان مضيفا بأن هذا "اتفاق تاريخي 
سيعزز أمن كيانه، لكن وزيرة الطاقة الصهيونية كارين الحرار ادعت إن "تشدد تل أبيب في مواقفها لّبى كل 

 باتنا وتراجع لبنان" !!!متطل
حرب نفسية يحاول الصهاينة شنها على المقاومة، والقول بان لبنان هو من تراجع وتم االتفاق 
بسبب هذا التراجع، وهي محاولة فاضحة )ومضحكة( ألن الجميع رأوا كيف لم يمّد الصهاينة يدهم نحو 

ق في ظل تهديد حزب الله بأن مد اليد نحو كاريش وبقوا يتفاوضون مع لبنان مع أخذ ورّد للتوصل الى اتفا
 كاريش ممنوع اال بعد ضمان حقوق لبنان في نفطه وغازه.

وماذا كان سيردع الصهاينة عن استخراج الغاز من حقل كاريش لو لم تكن هناك صواريخ للمقاومة 
ي كل عدوانهم في لبنان متجهة نحو كاريش ؟ هل كان يردعهم االميركان )وهم اكبر الداعمين للصهاينة ف

واجرامهم( أم يردعهم الضمير أو القوانين الدولية )اكبر منتهكي القوانين الدولية هم الصهاينة( أو الجامعة 
 العربية مثال ؟.

أليس هؤالء الصهاينة الذين امتنعوا عن استخراج الغاز في كاريش حتى يتم االتفاق مع بيروت، 
ة قوانين ومعاهدات، بل ان قوة جيشهم واالمر الواقع هو هم الذين يتصرفون في كل شيء وكأنهم فوق اي

 القانون ؟ أال يحتل هؤالء الصهاينة اراضي عربية شاسعة وال يعيرون اعتبارا الي قرار دولي وأممي ؟.
 

ان قول رئيس الوزراء الصهيوني البيد بأن هذا االتفاق سيعزز أمن كيانه يعني ان عدم االتفاق كان 
 للخطر، واآلن هو فرح بأن كيانه نجا من مواجهة مع حزب الله.يعرض أمن الكيان 

لقد دعت جهات فاعلة في الكيان الصهيوني، خالل االيام الماضية المستوطنين الصهاينة في 
شمال فلسطين المحتلة الى الخروج الى الشوارع والتظاهر وقطع الطرقات والعصيان الجبار الحكومة 

، وقالت هذه الجهات الفاعلة للمستوطنين بأن عدم قيامهم بالشغب على حل القضية سلميا مع لبنان
 والصمت يعني انهم مهددون بنيران تأكل األخضر واليابس.
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نعم انه الخوف وانها القوة التي يفهم الصهاينة لغتها فقط، ولوال استعداد حزب الله للحرب لكان 

نوا حتى منعوا لبنان من استخراج نفطه الصهاينة ليس فقط باشروا باستخراج الغاز من كاريش، بل كا
 وغازه في حقل قانا. 

 بقلم : فريد عبدالله

 بالحالقة عالصفر.. شبان فلسطينيون يثيرون غضب وسائل إعالم إسرائيلية

أثار فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي في فلسطين، مساء السبت ردود فعل  -شفقنا
عماًل “إسرائيلية، اعتبرت ما قام به شبان فلسطينيون حلقوا رؤوسهم بشكل كامل لدى وسائل إعالم 

 .”تحريضياً 
الفيديو الذي نشره ناشطون بشكل واسع، أظهر شبانًا من مخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم بشكل كامل، 

ت االحتالل فيما قالت وسائل إعالم فلسطينية إن هذه الخطوة أقدم عليه الشبان بهدف التمويه وإرباك قوا
أكتوبر/تشرين  9التي تواصل بحثها عن منفذ العملية التي أودت بحياة مجندة وإصابة آخر بجراح، السبت 

 .أول
بحسب وسائل اإلعالم الفلسطينية فإن الشاب الذي يبحث عن االحتالل، عدي التميمي، ظهر من خالل 

 .صوره الشخصية بشكل شبه دائم حليق الرأس بدرجة صفر
ت، فرض االحتالل على مخيم شعفاط حصارًا واقتحامات؛ في محاولة البحث عن المنفذ، ومنذ السب

 .كما حاول معاقبة المخيم، والتأثير على الحاضنة الشعبية للعمل المقاوم
يشار إلى أن أهالي المخيم قد أعلنوا العصيان المدني، وشهدت بعض الليالي مواجهات عنيفة في أحياء 

 .مع مخيم شعفاط مدينة القدس؛ تضامناً 
وفيما تفاعل فلسطينيون على نطاق واسع مع هذه الخطوة، واعتبروها نوعًا من أنواع المقاومة، استفز 

 .الفيديو وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ومراسليها التي حرضت على الشبان الفلسطينيين
هذا مثال آخر “يه قائاًل: العبرية يوسي إيلي نشر الفيديو لشبان مخيم شعفاط وعلق عل 13مراسل القناة 

 .”يدلل على السبب الذي يمنع من وصول الجيش للمطارد
عمل استفزازي “دانا شمعون فعلقت على فيديو شبان المخيم قائلة: ” إسرائيل اليوم“أما مراسلة صحيفة 

 .”ويعّقد عملية البحث
الرسمي عبر تويتر قالت فيه:  صحيفة معاريف اإلسرائيلية اهتمت بالفيديو أيضًا ونشرت خبرًا على حسابها

إن شباب من المخيم يحلقون رؤوسهم من أجل إرباك الشرطة والجيش اإلسرائيلي وقوات المخابرات “
 .”اإلسرائيلية

وعلى مدار أكثر من أسبوع، فشلت قوات جيش االحتالل في الوصول إلى المطارد التميمي، رغم إطباق 
 .ة وحملة التفتيشات واالقتحامات الواسعة للمنطقةالحصار على مخيم شعفاط والبلدات المجاور
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 القسم الثالث

 أخبار وتحليالت

 العراقي الميدان
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 األمم المتحدة تشيد بدور الحشد الشعبي في نينوى بإعادة النازحين وتعزيز
 السلم المجتمعي

ار وفد من ممثلية األمم المتحدة في العراق برئاسة السيدة سافيتا هاندي، الثالثاء، مقر قيادة ز
 .عمليات نينوى للحشد الشعبي

وكان في استقبال الوفد قائد العمليات السيد خضير المطروحي، حيث تم خالل اللقاء مناقشة 
 .مجمل األوضاع في المحافظة

بالدور اإلنساني الكبير الذي يبذله المطروحي وقوات الحشد الشعبي في عودة وأشاد الوفد 
النازحين وتعزيز السلم المجتمعي بين مختلف األطياف والمكونات ونبذ التطرف ودعم االستقرار األمني 

 .في عموم محافظة نينوى

 الحشد الشعبي.. وإستراتيجية فتوى الجهاد

 كتب / علي فضل الله 
ال يمكن حمايته بالعواطف واألنفعاالت، بل من خالل التخطيط المتقن واإلرادة مصير الشعوب 

المتعقلة، والتخطيط يراد منه بمعناه البسيط حسن التدبر والتعامل مع المعطيات بواقعية متأنية متعقلة، 
يتم من خالل معرفة ما تملك من نقاط قوة وما يعتري المنظومة المجتمعية أو كيان من ضعف ووهن، ثم 

اإلنتقال لتنفيذ ما صمم له عبر تخطيط مسبق، وعامل التنفيذ قائم على مفهوم اإلرادة، واإلرادة ال تعني 
اإلندفاع والتهور وكما يفهمها العموم، بل هي أختيار الهدف وفق اإلمكانات المتاحة والمتوفرة، مع إحترام 

ابات الدقيقة من المؤكد تحتاج لقائد ذو العامل الزمني لإلنطالق ببدء التنفيذ والمواجهة، وهذه الحس
بالمعنى المجازي وليس الوصفي، وحسب مفهوم ” بصيرة نافذة ورجال إكفاء عدل لذلك القائد طبعا

 .القاعدة المنطقية ) فاعلية الفاعل تحتاج لقابلية القابل(
اتيجية هي مصداق هذه المقدمة، يمكن المقاربة بينها وبين مفهوم البناء اإلسترتيجي، فاإلستر

التوظيف والربط الحقيقي بين الوسائل المتاحة واألهداف المنشودة والمراد تحققها من صياغة 
األسترتيجيات، لقد كانت فتوى الجهاد الكفائي، من معاجز اإلستراتيجيات ألنها لم تأتي من ردة فعل 

دث في العراق والمنطقة قبل آنية، بل نتيجة تراكم كبير للحوادث المؤلمة، وعموم ما سبق من أحداث وحوا
صدور الفتوى، كانت محط إدراك ومراقبة المرجعية الدينية في النجف األشرف، حيث كانت المرجعية 
تعي حجم المؤمرات الخارجية التي تحاك من أجل إضعاف العراق وتقسيمه، فجاءت الفتوى بمقام الضربة 

ته ويزداد على قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها الوقائية، التي من ثمارها بروز جيش إحتياطي قوي بعقيد
وقتها بعديده، أطلق عليه تسمية هيئة الحشد الشعبي فيما بعد، لقد أذهلت مرجعية النجف العالم بأسره، 

الواليات المتحدة األمريكية، ” األجهزة األستخبارية في المنطقة وعموم دول الغرب وخصوصا” وخصوصا
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بوضع العراق والشرق األوسط، فلقد أنبثقت في ظروف غريبة ال تنبئ من  وكل المراكز البحثية المهتمة
السيد السيستاني الذي كان قد أغلق بابه عن كل ساسة ” قريب أو بعيد بتدخل مرجعية النجف، تحديدا

العراق، جراء األوضاع المزرية التي كانت تمر بها البالد، جراء تنصل الطبقة السياسية عن وعودها، في 
 .راق ديمقراطي موحد، ينعم أبناءه بحياة كريمة وطيبةبناء ع

وهنا ال بد من وقفة تفصيلية ولو بشكل بسيط لدراسة وتحليل )فتوى السيد السيستاني للجهاد 
 :الكفائي(، وأظهار ما حوت من أسرار تستحق الوقفة والتأمل

به، حين تبين لم تصدر الفتوى إال بعد أن خرج العدو الحقيقي أو وكيله ) داعش( من مخئ .1
الخيط األبيض من األسود، وكشف عن وجهه الحقيقي، فهو ال يمثل السنة كما كان يدعي قادة اإلرهاب 

بأحداث مؤلمة  2014ومن ساندهم من ساسة البالد، فلطالما أستفزت المرجعية قبل دخول داعش عام 
ين العسكريين  وأحداث مريرة ومريرة، كالقتل على الهوية في عموم مناطق البالد، وتفجير ضريح األمام

أخرى، إال إن كل تلك األحداث كان فيها العدو يتخفى بين مكونات البالد، لغرض جر البالد لحرب أهلية، 
 .إال إن حكمة المرجعية فوتت الفرصة على المتربصين بالسوء والخراب للعراق وشعبه

” أو مذهبيا” طائفيا” خطابا كان خطاب المرجعية موجها لكل العراقيين دون إستثناء، فلم يكن .2
، وقولها:)إنها مسؤولية الجميع..( بل دعت كل مكونات العراق للدفاع عن بلدهم، ليكون طيف ”أو قوميا

 .الفتوى يمتد على كل جغرافية العراق
حافظت الفتوى على هيبة القانون والدولة، حينما دعت الحشود المليونية إلكمال النقص  .3

منية والعسكرية العراقية ضمن صفوف قواتنا المسلحة.. لتنبثق عنها هيئة الحاصل في المؤسسات األ
 .الحشد الشعبي

كان لمرجعية النجف المتمثلة بالسيد السيد السيستاني الفضل الكبير بالحفاظ على العراق  .4
وشعبه، وكانت كالشمس المشرقة التي أزاحت دجى الظالم والظاللمين، تلك الزمرة التي كانت تنادي بأن 
الدين سبب فوضى العراق وخرابه، حينما أعتبرت اإلحزاب الدينية النموذج الذي يعرف به األسالم، وذاك 
قمة الخطأ وهي مغالطة مقصودة وممنهجة لضرب اإلسالم الحنيف.. لتمييز المرجعية بين الخبيث من 

 .الطيب وتفضح شبهة المنافقيين
مؤسسة العسكرية واألمنية العراقية بعد تمكنت المرجعية بفتوها الرشيدة أن تعيد هيبة ال .5

 .األنهيار الذي تعرضت له وخالل سويعات من صدور الفتوى، فتحول اإلنكسار إلى ثبات وإنتصار
أظهرت فتوى الجهاد الكفائي، إمتالك العراق لجيٍش إحتياطيٍ عقائدي، أال وهو الحشد  .6

ذهل العالم بإنسانيته قبل مراسه العسكري الشعبي، الذي فاق قواتنا المسلحة بأدائه وثباته وعديده، لي
 .وكذلك عمق عقيدته بالله والوطن
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من محاسن الفتوى، إنها أعادت اللحمة الوطنية للشعب العراقي، بعد الشرخ الكبير الذي  .7
أحدثه اإلرهاب واألداء السياسي للطبقة السياسية، فالدعم اللوجستي الكبير للحشد الشعبي وقواتنا 

على التبرعات والدعم الذي يأتي من عموم الشعب العراقي، فلوال ” كبيرا” تمد إعتماداالمسلحة، كان يع
 .ذلك الدعم لما تحقق الثبات

” موحدا” خالصة القول إن المرجعية هي بمصاف الحكومة الحقيقية، والت جل همها أن ترى عراقا
دستور، وأثبتت إن اإلسالم ينعم بنظام سياسي عادل يكفل تحقيق كل مصالح البالد التي نص عليها ال

 الحقيقي دين سالم ورحمة ومحبة وأخاء،
كما وأن الحشد ذراع المرجعية الذي من أجل تحقيق مصلحة العراق.. ولسان حال المرجعية 

 .الدينية وحشد العراق يقول: وإن عدتم عدنا

تستذكر "جواسيسها الثمانية" الذين قتلوا في  إسبانياتمت خيانتهم".. "
 العراق

فق نيوز/ بدأت قناة "موفي ستار بالس" االسبانية، بعرض حلقات من فيلم وثائقي حول العراق ش
عامًا  19يتناول قصة اغتيال ثمانية من العمالء السريين من مركز المخابرات الوطنية االسبانية قبل نحو 

 .جنوبي بغداد، في عملية ما زال يحيط بها الكثير من الغموض حتى اآلن
شبكة "أتاليار" االسبانية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان الفيلم الوثائقي "الثمانية  وذكر موقع

في العراق" مكون من أربعة اجزاء وهو يتناول قضية اغتيال "الجواسيس" الثمانية الذين كانوا في العراق 
 .2003في إطار عملية "الحرية الدائمة" التي قادتها الواليات المتحدة في العام 

 50ويتناول الفيلم المالبسات المحيطة باغتيال العمالء الثمانية حيث تستعرض كل حلقة مدتها 
دقيقة رواية "مأساة الجواسيس اإلسبان الثمانية الذين خاطروا بحياتهم في بيئة معادية تماما مع مشاهد 

 ."وشهادات من قادتهم وزمالئهم، وتحليالت من جانب خبراء محليين وأجانب
التقرير منطقة بالد ما بين النهرين، بأنها منطقة شديدة الصراع بالنسبة لقوات التحالف  ووصف

، مشيرا 2003العسكري المتعدد الجنسيات الذي قادته الواليات المتحدة المتمركزة في العراق منذ العام 
ى جمع معلومات سنة ويعملون عل 49و 36إلى أن العمالء السريين هؤالء كانت أعمارهم تتراوح بين بين 

مهمة هدفها الرئيسي توفير األمن للعمليات التي تقوم بها القوات اإلسبانية التي أرسلتها حكومة الرئيس 
خوسيه ماريا اثنار، من أجل حمايتها من الهجمات والكمائن وعمليات إطالق النار من جانب المسلحين 

 .العراقيين
من الضباط الثمانية بعد ظهر يوم  7نة" حيث قتل وذكر التقرير ان الفريق االسباني "تعرض للخيا

، بعدما وقعوا في كمين بالقرب من بلدة اللطيفية، على 2003تشرين الثاني/ نوفمبر  29السبت الموافق 
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 .كيلومترا جنوب بغداد 30بعد نحو 
 وأشار التقرير إلى أنهم كانوا يتحركون بسيارتين غير محصنتين تماما من طراز "نيسان باترول"

 .و"شيفروليه تاهو" وذلك على الطريق الرابط بين بغداد والديوانية حيث يقع مقر القوات االسبانية
واوضح التقرير ان العمالء السريين كانوا محاصرين من جميع الجهات ويتعرضون الطالق النار 

شتبك مع باالسلحة الرشاشة الثقيلة وربما بصواريخ "آر بي جي"، ومن لم يقتل منهم على الفور، ا
المسلحين المهاجمين بمسدساتهم وسالح رشاش واحد، بينما تمكن واحد فقط من افراد الفريق من 
ييرا، بينما قتل السبعة اآلخرين  الفرار جريحا ووصل الى بر االمان وهو الضابط خوسيه مانويل سانشيز ر

 .في اشتباك غير متكافئ
ان عميال اسبانيا اخر هو الرقيب في سالح الجو وباإلضافة إلى ذلك، يتناول الفيلم الوثائقي كيف 

تشرين  9االسباني خوسيه برنال قتل قبل ذلك بشهرين عندما جرى اقتياده من منزله في بغداد في صباح 
االول/ اكتوبر، وانه بالرغم من تمكنه من الفرار إال أنه جرت مطاردته ثم قتل باطالق النار عليه من مسافة 

 .قريبة
إلى أن جميع القتلى اإلسبان هؤالء جرى منحهم ميداليات االستحقاق العسكرية ولفت التقرير 

 .من قبل حكومة ثاباتيرو والتي وصفتهم بأنهم قتلوا خالل معركة حربية
ويبين التقرير اجزاء الفيلم الوثائقي بأنه جمع الكثير من التفاصيل الهائلة، وهو خالصة ساعات 

ز المخابرات الوطنية والتي نشرت في كتاب تحت عنوان "الدمار طويلة من المقابالت مع عمالء مرك
الشامل" للصحفي االستقصائي فرناندو رويدا الذي يعتبر من المتخصصين في قضايا التجسس في 

 .اسبانيا
وتابع التقرير أن الشهر المقبل يصادف الذكرى التاسعة عشر الغتيال العمالء الثمانية، مشيرا الى 

رى سيقام في المقر الرئيسي لجهاز المخابرات في العاصمة مدريد، عند النصب التذكاري ان احتفاال بالذك
 .الذي أقيم إلحياء ذكراهم

وتساءل التقرير عن صواب قيام وزارة الدفاع التي يتبع لها مركز االستخبارات "القيام باعتراف علني 
عدد قليل من االسلحة الفردية، وبال ورسمي بالجواسيس الثمانية، وبافتخار بمقتل هؤالء وهم بحوزتهم 
 ."2003حماية كافية، حيث دفعوا ارواحهم من اجل عاصفة العراق في العام 

وختم التقرير باستعادة قول إسباني شهير يقول "من الجيد أن تكون ممتنا"، لكنه اضاف ان قناة 
يين اإلسبان الذين سقطوا "موفي ستار بالس" اخرجت الى العلن القصة المؤسفة والمؤلمة للعمالء السر

في العراق من النسيان، إال أنه انتقد الدولة االسبانية التي قال ان الجواسيس الثمانية ضحوا بأرواحهم من 
 .أجلها
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 العراق: بعد عام على االنتخابات والجمود.. الحوار هو الحل
 غداد ـ عادل الجبوريب

شخصيات السياسية العراقية وغير مجمل البيانات والتصريحات التي صدرت عن القوى وال
العراقية، بمناسبة مرور عام كامل على اجراء االنتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين االول/ 

الماضي، اكدت على اهمية اتباع المسارات السلمية البعيدة عن كل مظاهر العنف لحل  2021اكتوبر 
لذي القى بظالله الثقيلة على البالد طيلة عام، واكدت وحلحلة االمور للخروج من المأزق السياسي ا

كذلك على ان المدخل الحقيقي لفك العقدة او العقد المستعصية يتمثل بأنتهاج سبيل الحوار بين الشركاء 
السياسيين، وفق مبدأ المصالح الوطنية العامة وليس الحسابات الفئوية والحزبية الخاصة، وبدون الكثير 

لتي تبدد فرص الحل بدال من ان توسعها وتقربها الى الواقع. وايضا نبهت الى ان استمرار من االشتراطات ا
 الحال على ما هو عليه، يمكن ان يؤدي لالنزالق الى المزيد من المخاطر والخيارات السيئة.

وكما قال رئيس حكومة تصريف االعمال مصطفى الكاظمي ـ الذي ترى بعض االوساط السياسية 
نه جزء من المشكلة وليس الحل ـ "لقد اثبتت ظروف عام على تجربة االنتخابات ان االحتكام والشعبية ا

الى صناديق االقتراع يجب ان يرتبط بايمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادىء الديمقراطية، 
 وممارسة العمل السياسي وفق سياقها الثقافي وقيمها".

قوى السياسية بتشكيل حكومة جديدة على ضوء مخرجات العملية وال يختلف اثنان في ان فشل ال
السياسية، ودفع االمور الى التأزيم، يعكس وجود ازمة عميقة وخطيرة جدا، وقد اشرت مجمل مظاهر 
المشهد السياسي خالل عام كامل الى ذلك بوضوح، من خالل بلورة حقائق كبيرة ومقلقة لم يكن ممكنا 

لها او القفز عليها، من قبيل غياب الثقة بين الشركاء ـ او الفرقاء ـ السياسيين، بأي حال من االحوال تجاه
وكذلك فأن معارك كسر العظم لم تفضي الى تحقيق اي مكاسب الي طرف من االطراف، ناهيك عن كونها 

كل جعلت االمور تدور في حلقة مفرغة النهاية لها. والحقيقة االخرى، تتمثل في ان التوافقات الهشة، ب
اسقاطاتها السلبية، هي الخيار الممكن والمتاح على المدى المنظور، وليس هناك افضل منها، ولعل تثوير 
وتحشيد وتعبئة الشارع، يمكن ان يربك االمور، ويقطع الطريق على الخصم ويمنعه من الوصول الى ما 

عيدا عن مطالب واستحقاقات يريده ويخطط له، اال انه في ذات الوقت لن يتيح لمن يتبناه بلوغ مراده ب
االخرين، فضال عن ذلك، فأن ايقاع حراك الشارع قد ينخفض ويتراجع، النه في نهاية المطاف الينفصل 
ابدا عن مجريات كواليس السياسة وحراكاتها ومخرجاتها الواقعية، ولعل معطيات التظاهرات التشرينية 

 االخيرة اشرت بشكل او باخر الى هذه الحقيقة.
يتحمل الجميع بصورة مباشرة مسؤولية ذلك االنسداد السياسي وما ترتب عليه، وما يمكن ان قد ال

يترتب عليه من نتائج وتبعات سلبية فيما بعد، لكن واقع الحال يؤكد ان االنسداد السياسي القائم، يعد 
ى مدى عقدين نتاجا لتراكمات من االخطاء والسلبيات واالنحرافات واالجندات والمؤامرات الممتدة عل
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-من الزمن، كان لالحتالل االميركي واطراف دولية واقليمية مختلفة دور كبير وخطير جدا فيها، ومعها
 العديد من القوى والتيارات السياسية العراقية.-بقصد او من دون قصد

ب، وبما ان االنتخابات المبكرة التي اريد لها ان تكون حال ومخرجا الزمة متعددة االبعاد والجوان
تأسست على ارضيات هشة، وانطلقت من وسط اشكاليات كبرى، من الصعب بمكان، ان تنتهي الى 
مخرجات سليمة وتعالج ازمات عميقة، ولم يبتعد رئيس الجمهورية برهم صالح عن الحقيقة، حينما كتب 

ا من فرص ضائعة قائال، "يمر عام على االنتخابات دون اكمال استحقاقاتها الدستورية. تذكير قاس بما فاتن
لبلدنا، وحافز مهم لرص الصف والحوار الوطني الجامع، يكون اساسه ومنتهاه مصلحة الوطن والمواطنين 

 وتلبية حقهم في الحياة الحرة الكريمة، ان االوان النهاء دوامة االزمات والتأسيس لحكم رشيد".
مشروط لتجاوز االزمة العراقية، وبينما اكدت البعثة االممية في بيانها على اهمية الحوار غير ال

كانت رئيسة البعثة جينين بالسخارت قد قدمت احاطة شاملة حول العراق الى مجلس االمن الدولي في 
الرابع من شهر تشرين االول/ اكتوبر الجاري، بدت الى حد كبير موضوعية وعملية وواقعية مقارنة 

التدخالت والمحاباة لطرف ما على حساب طرف بأحاطاتها السابقة، التي كانت تنطوي على الكثير من 
اخر، ناهيك عن تناغمها الواضح مع مجمل المواقف االستفزازية والمرفوضة للواليات المتحدة االميركية 

 وبريطانيا. 
ولعل خارطة الطريق الذي رسمتها احاطة المبعوثة االممية، تتمثل في الشروع بحوار وطني بين 

يل الوحيد الحتواء االزمة واالتجاه لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، كل الشركاء، باعتباره السب
تمتلك رؤية واضحة وبرنامج عملي قابل للتطبيق وفق اولويات الجمهور ومتطلباته، وهذا يستوجب 
التأسيس الجواء من الثقة بين المكونات السياسية المختلفة من جهة، وفيما بينها وبين ابناء الشعب من 

رى، وعدم الذهاب الى انتخابات اخرى دون ان تتوفر مقومات وعناصر نجاحها، بعيدا عن اخطاء جهة اخ
 وهفوات وسلبيات سابقاتها.

وبما انه بعد مرور عام كامل على اجراء االنتخابات البرلمانية المبكرة، لم تتبلور اي معطيات 
وفتحها اليتحقق اال عبر الحوار، واالخير ايجابية ملموسة، فهذا يعني فيما يعنيه ان هناك مسارات موصدة، 

يتطلب قدرا من الثقة ونكران الذات والتنازالت بدال من المساومات، وتجنب اللجوء الى منطق القوة 
 واالندفاع العبثي نحو معارك كسر العظم.

وحتى ال تتكرر االخطاء من جديد، وال تتفاقم لتزيد الطين بّلة، ينبغي على كل الشركاء مغادرة 
اسلوب الصفقات والمتاجرة بالمواقع واالمتيازات سواء في تشكيل الحكومة الجديدة، او ما سواها من 
استحقاقات، وان تكون االولوية لمعالجة هموم ومشاكل الناس الحياتية، الن ذلك هو المسار المنتج بعد 

قدماتها صحيحة وارضياتها الذهاب الى الحوار، وال حكمة وال فائدة من اي انتخابات اخرى، اذا لم تكن م
 سليمة.
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مر عام على اجراء االنتخابات التي وصفت زورا بانها "مبكرة"، والحياة السياسية تراوح مكانها، 
بل قد يصح القول انها تراجعت خطوات كبيرة الى االمام. فلم يتم انتخاب رئيس الجمهورية ولم يتم تشكيل 

  الحكومة الجديدة حتى االن.
من دعا الى اجراء انتخابات مبكرة لتحقيق هدف محدد وهو احداث تغيير نوعي كنت من اوائل 

. لكن تحقيق هذا الهدف كان مشروطا بعدة 2003ملموس كميا في الطبقة السياسية الحاكمة منذ عام 
امور منها: تشريع قانون االنتخاب الفردي، ومشاركة عدد قليل من االحزاب السياسية ذات الحجوم 

االنتخابات، واقامة التزام مباشر بين الناخب والنائب. هذا اضافة الى حصول تغير في اتجاهات الكبيرة في 
 الناخبين.

لم يتحقق اي من هذه الشروط. تم تشريع قانون مشوه لالنتخابات. دخل االنتخابات عدد كبير 
الناس الذين  جدا من االحزاب الصغيرة والصغيرة جدا والمجهرية. عزف عن االنتخابات عدد كبير من

كان من الممكن ان يحدثوا تغييرا، ولم تتغير االتجاهات السلوكية االنتخابية عند من شاركوا. ولم تتكون 
صلة مباشرة بين النائب والناخبين بحيث كان بامكان زعيم ديني سياسي ان يأمر النواب المؤيدين له 

  باالستقالة.
نتخابات التي لم تكن مبكرة باي شكل من االشكال، اذًا، لم يتغير المشهد السياسي بعد اجراء اال

وال يتوقع ان تغير المشهد السياسي ايُة انتخابات مبكرة جديدة اذا لم تتوفر الشروط الموضوعية التي 
ذكرتها. ولعل هذا هو سبب الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق، جينين بالسخارت 

ات المبكرة والتي اكتفت بطرح االسئلة التالية: "ما هي الضمانات بأن إجراء على الدعوة الى االنتخاب
انتخابات وطنية جديدة لن يذهب سدى مرة أخرى؟ كيف سيقتنع المواطنون العراقيون بأن األمر يستحق 

 لالنتخابات الدعم لتقديم الدولي المجتمع سيحتاجها التي التطمينات هي وما اإلدالء بأصواتهم؟
" طبعا، نحن نعرف الجواب وهو ان اية انتخابات مبكرة او غير مبكرة لن تكون قادرة على احداث ؟الجديدة

تغيير ملموس ما لم تتغير الشروط الموضوعية. وهذه الشروط هي: قانون انتخابات فردية غير مشوه، عدد 
ات السلوك االنتخابي قليل من االحزاب المتنافسة، مشاركة عدد كبير من الناس باالنتخابات، تغير اتجاه

  .الخ..لدى المشاركين، اجراءات فعالة للحد من التزوير، القضاء على المال السياسي، االمن االنتخابي.
 والسبب. المقترحة االنتخابات في وغيرها الموضوعية الشروط هذه تتوفر ان اتوقع ال لالسف

 مع اتفق. الحالي السياسي النظام في والمتنفذة الحاكمة السياسية الطبقة طبيعة في يكمن االساسي
بالسخارت في قولها:"إن النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهالن احتياجات الشعب 
العراقي، أو حتى أسوأ من ذلك، يعمل بنشاط ضدها." بل انني اذهب الى ابعد من ذلك واقول ان قادة هذا 

ادرة على كسب ثقة العراقيين واسعادهم. واقبل قولها:"لقد النظام غير مؤهلين لبناء دولة حضارية حديثة ق
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فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه." واال 
فماذا نسمي فشل القادة بتشكيل حكومة جديدة بعد سنة من اجراء االنتخابات؟ وكيف عجزوا من قبل 

عراق االساسية مثل مشكلة الفساد، والبطالة، والفقر، واالقتصاد الريعي، وانخفاض عن حل مشكالت ال
القدرة الشرائية للمواطنين، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، وتردي مستوى التعليم، والخدمات 

 الصحية، واالنفالت االمني، وانحراف التجربة الديمقراطية وغير ذلك؟
مبكرة، او تشكيل حكومة توافقية او اغلبية وطنية، أو وظائف حكومية  لم يعد االمر مسألة انتخابات

لجيش العاطلين من الجنسين، او مساعدات نقدية او عينية للفقراء. انما هي قضية نظام سياسي مشوه، 
يعاني من عيوب تأسيس قاتلة، واختالالت بنيوية في جسم النظام. والحلول ينبغي ان تكون بمستوى 

 .او االزمة التي يعاني منها العراق طبيعة المشكلة

اب األمريكيين يلّخص رؤية أمريكا تجاه  مايكل نايتس أحد أخبث وأخطر الُكتَّ
 حكومة "السوداني" ويضع خطوط أمريكا الحمر  

 جهاز المخابرات ملف أمريكي وخط أحمر وممنوع إجراء أي تغييرات فيه -1
 رات البنك المركزي خط أحمر وممنوع إجراء تغيي -2
 ممنوع تهميش الضباط الموالين للواليات المتحدة في الجيش العراقي  -3
 البد من تحجيم دور القضاء ألّنه يعمل على عرقلة المشروع األمريكي في العراق  -4
 الحرص على إجراء انتخابات مبكرة إلعادة ترتيب المشهد. -5
 ممنوع فتح ملفات الفساد وتوظيفه لتصفية الخصوم. -6
م شخصيات تعادي أمريكا مناصب حكومية في الحكومة الجديدةم -7   .منوع تسنُّ
 .ممنوع إبعاد العناصر التي لها توجهات غربية أو بعثية من الحكومة الجديدة -8
التهديد بأن ال يتجاوز "محمد شياع" الخطوط الحمر األمريكية والحفاظ على مصالح أمريكا  -9

أو االقتراب أكثر من إيران على حساب واشنطن وإال سيكون مصير  وأن ال يتم تقوية فصائل المقاومة
 "شياع" كمصير عادل عبد المهدي.

 العراق والحرب األهلية.. هل سينزلق لكماشتها!
 حمد حسن الساعديم

اليسهل االختيار بين إن كان وقع األحداث المتسارع أثر في األوضاع السياسية، أم أن األخيرة أدت 
 لألحداث..

خصوصا بعد أن بدأت تنتقل من التلميحات والتصريحات إلى المواجهات، والتي ظهرت جليًا في 
أحداث الخضراء األخيرة، ودخول أتباع التيار الصدري إلى مجلس النواب وسيطرتهم عليه، ومنع انعقاد 
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تطور إلى جلساته، ووصولهم إلى مجلس القضاء األعلى، بل واألكثر من ذلك االشتباك المسلح، والذي 
قصف الخضراء بالهاونات، وآخرها أحداث "ليلة الهرير السياسي" وكيف كاد الصدريون أن يحققوا إنهاء 

 "!1وإسقاط العملية السياسية برمتها، ولم يبقى حينها سوى خطوة واحدة وهي إعالن البيان رقم "
أكثر من ذلك، إلى الصدر ليست المرة التي يعلن اعتزاله العمل السياسي، واالعتكاف بل ذهب 

إصدار بيانات ضد أتباعه وألكثر من مرة، وعلى الرغم من كونه شخصية دينية ترتدي"العمامة" لكنه لم 
يستطيع لحد اآلن، أن يكون زعيمًا روحيًا أو ممثال للشيعة، على الرغم من محاوالته ليكون كذلك ولكنها 

شيع هو المرجع الديني األعلى للطائفة.. ووجودها كلها فشلت.. فدينيا وعقائديًا وحتى عرفا، من يمثل الت
في النجف االشرف، يلغي كل محاوالت استغالل هذا المنصب، وهي المخولة الوحيدة للتحدث بأسم 
الشيعة، وتأثيرها بات واضحًا، ورغم أن هذا التأثير يمتد لعشرات السنين، لكنه صار واضحا على الواقع 

 .2003عد عام االجتماعي والسياسي، وتحديدًا ب
رسالة السيد الحائري وهو المرجع الروحي للتيار الصدري، وإعالن اعتزاله العمل المرجعي، مثل 
صفعة قوية ألحالم السيد الصدر، باالتساق مع الرسالة التي وصلت إلى األخير، التي حملته المسؤولية 

 القانونية والشرعية، في أي تهديد للسلم األهلي والمجتمعي للبالد!
استهداف التيار الصدري إليران من جانب اخر، هو احد األسباب التي جعلت الجميع ينظر إلى إن 
هذا الصراع، بشكل كأنه يعكس ويصور أنه "البطل المعادي إليران" وما سواهم عمالء وذيول لها، بينما 

على األرض هي  المتابع للمشهد عمومًا، يعرف تماما إن احد أسباب وجود التيار الصدري، وقوة نفوذه
طهران، في كثير وقت من األوقات.. وكما هو الحال في عالقات طهران مع مجمل القوى السياسية 
العراقية، سواًء الشيعية والسنية والكردية، لذلك يحاول التيار الصدري االستفادة من المشاعر الشعبية، 

 المعادية إليران في العراق، ويركب موجتها..
مغايرة تمامًا لما كانت عليه سابقًا، وخصوصًا بعد االنتخابات البرلمانية األخيرة،  اليوم الصورة تبدوا

والتي عكست تحوال كبيرًا في المشهد السياسي، وأنتجت أعضاء جدد في البرلمان ونوابًا مستقلين، وربما 
، حيث باتت فيهم من يختلف مع السياسية اإليرانية في العراق، وأن كانت هذه تغيرت هي األخرى مؤخراً 

فرص طهران للتدخل ضئيلة جدًا وال تقتصر سوى على تقديم النصح "أن طلب منهم" ليس إال، لقناعتها 
 إن السياسيين العراقيين اليمتلكون اإلرادة، في إيجاد المشتركات فيما بينهم لحل مشاكلهم.

لجميع وال العملية أي محاولة من اإلطار التنسيقي الستعداء التيار الصدري، لن تكون بمصلحة ا
السياسية ككل.. الن األخير يمتلك أدوات إعالن الحرب على الجميع، ووسائل نقلها لتصبح حربا أهلية، 
كما يمتلك وسائل للتحريض، وما شهدناه من صراع دموي في البصرة ما كان إال مشهدا صغيرا من 

 السيناريوهات المعدة لذلك.
وجود الضمانات الكفيلة بمنع أي انزالق لهذه الحرب، كذلك موجود عوامل مؤثرة  هذا كله اليمنع
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قوية، ومنها وجود المرجعية الدينية العليا ودورها األبوي، والذي كان واضحًا في األحداث األخيرة التي 
 حصلت في بغداد، وتحديدًا في المنطقة الخضراء.

هلية وأسبابها متوفرة، لكن قناعة الجميع أنهم لذلك وبناء على ما تقدم فان مبررات الحرب األ
سيكونوا خاسرين فيها، وأن الضحية سيكون األبرياء وأسباب أخرى موضوعية، هي من تجعل معطيات 
قيامها صعبة، وأن ليس أمام القوى السياسية عمومًا سوى الجلوس للحوار، والخلوص إلى تفاهم جدي 

االنزالق إلى االقتتال والذي سيكون هذه المرة بين أبناء يحمي السلم األهلي والمجتمعي، من خطر 
 المذهب الواحد.

 بعد استقالة كتلة الصدر.. ما السيناريوهات المحتملة في العراق؟ )تحليل(
 يونيو الجاري 12الصدر وّجه نوابه في البرلمان بتقديم استقاالتهم األحد  -
 ها قد يعني انتخابات مبكرةكتلة الصدر صاحبة الغالبية في البرلمان وانسحاب -
الكتلة الصدرية متمسكة بتشكيل حكومة توافق و"اإلطار التنسيقي" يريد حكومة محاصصة  -

 سياسية
من غير المتوقع أن تلجأ الكتل السياسية في العراق إلى التقدم بمشروع قرار لحّل مجلس النواب 

واالنقسامات العميقة داخل البيت الشيعي،  والدعوة إلى انتخاباٍت جديدة في ظل أجواء التنافس السياسي
 ومخاوف الغالبية من الذهاب إلى فوضى أمنية.

 ** "التوافق" عامل معرقل

اإلطار التنسيقيّ" الذي يضّم قوًى سياسية فاعلة في المشهدين األمنيّ والسياسي، يعتقد أن "
 سية.استقالة نواب الكتلة الصدرية "سيخلق فجوًة كبيرة" في العملية السيا

في حين أن تمّسك قوى االطار التنسيقي بخيار تشكيل "حكومة توافقية" ُمتفق عليها داخل المكون 
الشيعي، يعّد من أهم العقبات التي حالت دون تحقيق الكتلة الصدرية رغبتها بتشكيل حكومة "غالبية 

 وطنية" من شأنها إنهاء المحاصصة السياسية.
ة السياسية مسؤولية الفساد المالي واإلداري الذي يقف أمام ويلقي التيار الصدري على المحاصص

إعادة بناء العراق وتنميته وتقديم الخدمات وتحسين البنية التحتية، واستعادة سلطة الدولة والقضاء على 
 السالح خارج مؤسسات الدولة.

سيكون ال  ويرى خبراء متابعون، أن قرار رئيس التيار الصدرّي مقتدى الصدر باستقالة أعضائه،
االنسحاب  2021عودة عنه خالفًا لقراراٍت سابقة تراجع عنها، آخرها تراجعه عن إعالنه في يوليو/تموز 

من العملية السياسية وإغالق مكاتب التيار الصدرّي وعدم المشاركة في انتخابات أكتوبر/تشرين األول 
 الماضي.

بتقديم االستقاالت إلى رئاسة البرلمان، وكان زعيم التيار الصدري قد وجه أعضاء كتلته، األحد، 
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 على خلفية االنسداد السياسي بتشكيل الحكومة.
وجاء قرار الصدر بعد أقّل من شهر على إعالنه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة 
 واالنتقال إلى صفوف المعارضة لمدة ثالثين يومًا، في خطوة قد تؤدي إلى إعالن البرلمان العراقيّ حّل 

 نفسه والذهاب إلى انتخاباٍت مبكرة.
 ** انسداد سياسي

 تبدو القوى السياسية الفاعلة قادرة على إخراج العراق من حالة "االنسداد السياسي" واألزمة ال
 المتفاقمة التي من المتوقع أن ُتدخل العراق في أزماٍت أعمق سياسية واقتصادية وأمنية.

فإن رئاسة الوزراء أعلى سلطة تنفيذية في العراق، هي من  ووفق التفاهمات بين الكتل السياسية،
 استحقاق المكّون الشيعي.

أكتوبر/تشرين األول الماضي،  10ومنذ تصديق المحكمة االتحادية العليا على نتائج انتخابات 
فشلت الكتلة الصدرية التي تحالفت مع "تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بتمرير 

اب رئيس الجمهورية في ثالث جلسات بسبب موقف نواب قوى "اإلطار التنسيقي" ومقاطعتهم تلك انتخ
 الجلسات.

وتحتاج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اكتمال النصاب القانوني للجلسة المخصصة لذلك، أي 
 نواب(، وهو العدد المطلوب لمنح الثقة ألحد المرشحين. 210حضور ثلثي أعضاء البرلمان )

عّد انتخاب رئيس جديد للجمهورية خطوًة ال بّد منها دستوريًا، للمضي في تكليف المرشح وي
 لتشكيل الحكومة.

ووفق الدستور، فإن رئيس الجمهورية المنتخب هو المخّول بتكليف مرشح الكتلة النيابية األكثر 
ة يعقدها مجلس عددًا، أي مرشح الكتلة الصدرية، لتشكيل الحكومة والموافقة عليها بجلسٍة خاص

 النواب.
وخالفًا للتوقيتات الدستورية، أعطى مقتدى الصدر أربعين يومًا مهلًة لألحزاب السياسية في اإلطار 
التنسيقي لتشكيل الحكومة، ومن ثم مهلة أخرى للمستقلين وإعالنه الذهاب إلى المعارضة بعد ثالثين 

 يونيو/ حزيران الجاري. 15يومًا تنتهي في 
ة الصدرية المرتبة األولى في االنتخابات األخيرة، لكن الخالفات السياسية مع قوى وحققت الكتل

 اإلطار التنسيقي عرقلت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
 ** توافق أم غالبية وطنية

نظر إلى مقتدى الصدر بأنه الرجل األقوى سياسيًا في العراق، وله الكلمة الفصل في رسم المسار يُ 
 السياسي والتحكم بعموم المشهد السياسي.

وسعى الصدر إلى التأسيس لبرنامج "إصالح" من شأنه اجتثاث الفساد وحصر السالح بيد الدولة 
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من خالل الفصل بين الحشد الشعبي والمجموعات الشيعية المسلحة الحليفة إليران، وفق رؤيته الخاصة 
عبر تشكيل حكومة "غالبية وطنية" خاضعة للرقابة والمحاسبة، بعيدًا عن المحاصصات التي أّسست 

 للفساد وغياب المحاسبة.
اذ وطن"، والحزب الديمقراطي هذه الحكومة، يتوافق على تشكيلها مع حلفائه في "تحالف إنق

 الكردستاني، إضافًة إلى العرب السّنة ممثلين في "تحالف السيادة".
لكن قوى "اإلطار التنسيقي" لديها رأي آخر، إذ تسعى إلى تشكيل حكومة توافقية وفق مبدأ 

 المحاصصة السياسية.
 ** أشهر من الركود السياسي

سياسية نتيجة خالفاٍت حاّدة على تشكيل الحكومة، بين نذ نحو ثمانية أشهر، يعيش العراق أزمًة م
نائبًا وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم "اإلطار  73الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة األولى بـ 

 التنسيقي" المنافس لهذه الكتلة.
ة، التي واليوم، ال يزال العراق في غياب من أي مسار سياسيّ واضح للخروج من األزمة الراهن

 تفاقمت بشكل خطير بعد قرار الكتلة الصدرية االستقالة من مجلس النواب.
أعضاء( طلبًا إلى رئيس  110وأمام العراقيين خيار حّل البرلمان عبر تقديم ثلث أعضاء المجلس )

 المجلس، أو طلب يتقّدم به رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية يقّدم إلى مجلس النواب يصّوت عليه
 أعضاء(. 210في كلتا الحالتين بموافقة الغالبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس )

من الناحية العملية، هناك الكثير من المعوقات اإلجرائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، 
والمعوقات الفنية في المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات التي تحول دون إمكانية حّل مجلس النواب 

 لذهاب إلى انتخابات مبكرة.وا
ووفق اآلليات المتبعة قانونًا في تعيين البدالء عن النواب المستقيلين من الكتلة الصدرية، فإنهم 
سيكونون أعلى الخاسرين في الدائرة االنتخابية نفسها للنائب المستقيل، أي الذي يليه بأعلى األصوات 

 بعيدًا عن الكتلة التي ينتمي إليها.
ك، ومع عدم صعود نواب من الكتلة الصدرية بدالء من أقرانهم المستقيلين، أن يكون من شأن ذل

النواب الجدد غالبًا من كتل سياسية تنتمي إلى اإلطار التنسيقي، مثل ائتالف دولة القانون وتحالف الفتح 
نائبًا، وفق  140وائتالف قوى الدولة وكتل أخرى، ما قد يرفع عدد نواب قوى اإلطار التنسيقي إلى نحو 

 تقديرات.
ومن غير المستبعد أن تفضي استقالة نواب الكتلة الصدرية إلى الخروج من أزمة تشكيل الحكومة، 
إذ من المتوقع أن تعلن قوى اإلطار التنسيقي أنها الكتلة النيابية األكثر عددًا بعد أول جلسة لمجلس 

يد بعد عودة العالقات بين الحزبين الكرديين، النواب ُينتخب فيها رئيٌس للجمهورية، وهو احتمال شبه أك
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 الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستانيّ.

 التركمان في العراق... مظلومية شعب رفعوا راية الدفاع عن االسالم
حاول االعالم العالمي المأجور لالستعمار واالستكبار والصهيونية طمس الحقائق عن مظلومية ي

عليهم الصالة والسالم من المسلمين وال فرق في ذلك بين الشيعة في ايران والعراق  اتباع آل البيت
والبحرين ولبنان وسوريا أو أي مكان آخر في العالم، ويهدف هذا االعالم المتصهين في االساس لفرض 

 تعتيم اعالمي كامل على كل خبر ونبأ يتعلق بهؤالء المظلومين.
ض الشيعة منهم لالبادة والظلم واالضطهاد هم من جملة هؤالء والتركمان في العراق والذين تعر

المظلومون الذين نكل بهم النظام البعثي البائد وكذلك االحتالل االميركي وارهابيو داعش وايضا 
االنفصاليون االكراد، وال يعلم ماذا كان سيصبح مصيرهم لوال تضحيات مجاهدي الحشد الشعبي 

 نهم.والمقاومة االسالمية دفاعا ع
 40بالمئة من تركمان العراق هم من اتباع المذهب الشيعي وهم في محافظة صالح الدين، و 60

 بالمئة منهم من اتباع المذهب السني وهم موزعون على محافظات نينوى والموصل وتلعفر وكركوك.
ادة من مدينة طوزخورماتو هي مدينة يقطنها الشيعة التركمان المظلومون، والذين تعرضوا لحملة اب

 قبل النظام الصدامي المجرم كما تعرضوا لالبادة من قبل تكفيريي داعش االرهابيين.
ويعرف اهالي طوزخورماتو القائد الجهادي "الحاج احمد" جيدا، وهو قائد احدى كتائب الحشد 

، موظفا 214الشعبي في العراق، وهو الذي كان يقطن ألمانيا في السابق وكان صاحب شركة كبيرة فيها 
لكن ايمانه وعقيدته الراسخة دفعته نحو ترك هذه المكانة المرمومة في ألمانيا والتوجة برفقة شقيقه نحو 
العراق للدفاع عن حياض االسالم والقتال بجانب القائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج قاسم سليماني 

الحرب والجهاد في محور  امام داعش وايادي االستعمار ويبقى في العراق حتى االن وهو احد معوقي
 المقاومة والممانعة االن.

حل الحاج احمد ضيفا على مدينة تبريز االيرانية قبل ايام وهناك عقدت ندوة بحضوره تحدث فيها 
 عن محنة شيعة طوزخورماتو وتعرضهم لالبادة دفاعا عن انتصار الثورة االسالمية في ايران.

الى حمالت االعدام  1980ض شيعة طوزخورماتو في عام ربما لم يذكر أي كتاب في العالم كيف تعر
على يد جالوزة البعث البائد وقيل لعوائل الشهداء بان عليهم دفع ثمن الطلقات النارية التي قتل بها 

 ابناءهم اذا ارادوا استالم جثامين الشهداء كما تم منعهم من اقامة مآتم العزاء الستشهادهم.
وزخورماتو اثناء الحرب الصدامية على الجمهورية االسالمية كما استشهد العديد من شباب ط

 من هؤالء الشهداء مدفونين في روضة الشهداء في مدينة قم المقدسة. 41وهناك 
يقول الحاج احمد ان اهالي طوزخورماتو اعلنوا دعمهم للثورة االسالمية التي انتصرت في ايران 
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بب اعالن الدعم هذا مارس نظام صدام المجرم جرائم بحق بقيادة االمام الخميني الراحل )طاب ثراه( وبس
امرأة في هذه المدينة وتم  100آالف شخص باالضافة ال اعتقال  3االنسانية في هذه المدينة فتم اعتقال 

شخصا من الرجال واقر النظام البعثي المجرم قانونا تم بموجبه مصادرة كل االراضي العائدة  160اعدام 
اعتقال جميع الموظفين من اهاليها وقد وصف صدام مدينة طوزخورماتو بانها مدينة الهالي المدينة و

 االمام الخميني )طاب ثراه( وقال بان اهالي المدينة يريدون القيام بثورة. 
آالف منهم  8000من اهالي هذه المدينة واصيب  2500وحتى االن استشهد  1979ومنذ عام 

 م.آالف منه 3باعاقات جسدية وجرى أسر 
ويقول الحاج احمد "لو لم نكن من الشيعة لما تم قتلنا تماما مثل حلبجة. ان مجزرة قتل الشيعة 
هنا أشد ألما من هولوكوست المزعوم وعلى جميع العالم ان يعلموا بمدى مظلومية االهالي الشيعة ابناء 

 مدينة طوزخورماتو.
ولم يكتف صدام المجرم بممارسة التعذيب واالعدام واالعتقال ومصادرة االراضي واالموال وطرد 
الموظفين وغيرها، وارسل ارهابيي معسكر "اشرف" من زمرة خلق االرهابية ايضا الى طوزخورماتو وهاجم 

 هؤالء هذه المدينة بالمروحيات واوقعوا شهداء فيها. 
يركي للعراق اوكل االميركان ادارة المدن الشمالية في العراق الى واثر الغزو االم 2003وفي عام 

حصل اول قصف جوي لطوزخورماتو واستمرت االنفجارات في كل  2003يوليو  24االكراد وفي تاريخ 
شخصا ومنهم  25يوم وحصل تفجير ضخم في مسجد الرسول االعظم  في طوزخورماتو استشهد فيه 

 اطفال تفحمت اجسادهم.
تفجيرا  36اهالي طوزخورماتو كانوا على العهد مع المقاومة وعند هجوم التكفيريين حصل لكن 

منزال للمواطنين بفعل السيارات  1293في يوم واحد وفي مساحة كيلومتر واحد مربع وهكذا تم تدمير 
ية الله المفخخة لكن اهالي المدينة استمروا في المقاومة امام الدواعش الى ان اصدر المرجع الديني آ

السيستاني فتوى الجهاد الكفائي داعيا جميع العراقيين الى االنضمام الى الحشد الشعبي وهنا انضمت 
يوما من الفتوى المباركة تم شن اول هجوم على الدواعش في  18حتى النساء الى الحشد الشعبي وبعد 

ن هناك مقاتلين في شمال كيلومتر مربع وهنا عرف الدواعش ا 76مدينة البشير والتي تبلغ مساحتها 
 العراق بامكانهم شن هجمات عليهم.

وارتفعت معنويات اهالي طوزخورماتو بشكل اكبر حينما اصدر سماحة قائد الثورة االسالمية 
أمرين الى المجاهد الكبير الشهيد قاسم سليماني اولهما المساعدة على تنفيذ فتوى المرجع السيستاني 

عبر تشكيل الحشد الشعبي وتدريب القوات وتجهيزها، وثانيهما تطهير على وجه السرعة وبافضل شكل 
 مدينة آمرلي من دنس الدواعش.

واثر صدور امر فك الحصار عن آمرلي قال اللواء سليماني بأنه سيهدي الخاتم الذي في يده الى 
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هو القائد  القائد الذي يستولي على اول متراس للدواعش ويستقر هناك ويعلمه بذلك وكان الحاج احمد
االول في الميدان والذي سيطر على اول متراسس للدواعش عند تحرير المدينة وبقي هذا الخاتم في يد 

 الحاج احمد حتى هذا اليوم.
ويقول الحاج احمد وهو يحبس دموعه بأن الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني قد رأى بام العين 

أملنا لالنتصار على داعش، وقد قدم الشهيد سليماني وباقي مظلوميتنا وقدم الدعم لنا كامل الدعم واصبح 
القوات المسلحة العراقية الى منطقتنا وتم تحقيق اول نصر منسجم وكبير على داعش ومن ثم تم تحرير 

 آمرلي بمساعدة المجاهدين العراقيين من دنس الدواعش.
بل نشر ثقافة التعبئة في داخل ولم ينقل الحاج قاسم سليماني قوات التعبئة من ايران الى العراق 

 العراق ووطنها هناك.
من المجاهدين من اهالي طوزخورماتو الى حلب في سوريا وحاربوا جنبا الى  45ومن ثم توجه 

جنب مع المجاهدين السوريين ضد داعش، ومن جهة اخرى اراد االكراد االنفصاليون ايضا تشكيل 
معارك معهم واحترقت  3لم يسمحوا بذلك وحصلت  حكومة في طوزخورماتو لكن مجاهدي طوزخورماتو

من مجاهدي الحشد الشعبي لكن  120منزال للشيعة في طوزخورماتو في تلك المواجهات واستشهد  150
 بفضل الله كان االنتصار من نصيب اهالي طوزخورماتو والحشد الشعبي.

م واستشهد عم آخر له أعمامه اعدموا واستشهدوا على يد صدام المجر 3ويضيف الحاج احمد ان 
من اشقائه اللذين انخرطوا ضمن محور المقاومة خالل  4في المعارك ضد جيش صدام المجرم واستشهد 

 أشهر على يد الدواعش، ويقول "نحن ندين بأمننا المهات الشهداء في ايران والعراق". 8فترة 
ي فان االمن مستتب االن ويتابع الحاج أحمد انه في ظل جهاد الحاج قاسم ورفاقه والحشد الشعب

بالمئة من المنازل وباشرت الحكومة العراقية شيئا  50في طوزخورماتو وبفضل استباب االمن تم ترميم 
 فشيئا بتقديم الدعم لالهالي.

ويختم الحاج احمد بالقول "ان الجمهورية االسالمية ونهج الوالية قد منح العزة لنا ونحن نعيش 
ائيل واميركا هما الحاكمان في منطقتنا لما بقيت عزة وقيمة وشأن للمسلمين بكرامة وإباء، لو كانت اسر

 ويجب ان نقدر ونثمن االمن الحاصل بفضل جهاد المجاهدين والشهداء".  لكننا نفتخر ونعتز
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لمرجع نشرت مؤسسة العين للرعاية االجتماعية، االحد، صورة تعد األحدث ل
 الديني األعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف.

ذكر بيان العالم المؤسسة تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، انه "وتزامنًا مَع ِذكرى ِوالدِة الَرسوِل و
عَظِم )صلى الله عليه واله(، وحفيده صادق العترة عليه السالم زاَر َوفٌد ِمن ُمؤسسِة الَعيِن للِرعايِة 

َ
األ

االجتماعيِة ُممثاًل ِبَرئيسها أحَمد السوداني َوَعدٍد ِمَن العاِمليَن فيها الَمرِجِع الِديني األعلى آيِة اللِه الُعظمى 
هـ( ُمقِدمًا ُشكَرُه للمرجع 1444ربيع األول//19الَسِيد عليِّ الُحَسينيّ الِسيستانيّ َصباَح الَيوِم الُمواِفِق )

َطورات ِفي األعلى َعلى َتجديِد ِثَقتِه  هِم التَّ
َ
بالُمَؤسسِة ِعبَر َمأذونَيِتِه َلها، كما تم َتقديِم إيجاٍز ِلسماَحِتِه ِبأ

ولي". عيَديِن الَمحلي والدَّ  َعَمِلها َعلى الصَّ
وفيِق  شاَد ِبَعَمِل الُمَؤَسَسِة َوَدعا للعاِمليَن بالَمزيِد ِمَن التَّ

َ
ولفت البيان الى ان المرجع األعلى "قد أ

َن أنَّ الُمَؤسسَة ُتَمِثُل ُصورًة ناِصَعًة للَعَمِل الَخيري".لِخد  َمِة يتامى الُمؤمنيَن، وَبيَّ
وَشَدَد السيستاني بحسب بيان مؤسسة العين، "َعلى َضرورِة َربِط الُمحَتَضنيَن ِبقَيِمهم االجتماِعيِة 

صيلِة". انتهى 
َ
ينيِة واألخالقيِة األ  77ر/29والدِّ

الوحدة العملية تعني حماية مصالح األمة اإلسالمية والعمل اإلمام الخامنئي: 
 معًا ضد مخططات االستكبار

التقى قائد الثورة اإلسالمية، اإلمام الخامنئي، مجموعة من مسؤولي النظام  -وكالة الحوزة 
يدة للنبي محمد والضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة اإلسالمية، اليوم الجمعة، في ذكرى الوالدة السع

 المصطفى  واإلمام جعفر الصادق .
تزامنًا مع العيد السعيد لمولد الرسول األعظم  واإلمام الصادق ، التقى اإلمام  -وكالة أنباء الحوزة 

مع رؤساء السلطات الثالث ومجموعة من المسؤولين  14/10/2022الخامنئي صباح اليوم الجمعة 
 دولي السادس والثالثين للوحدة اإلسالمية.والضيوف المشاركين في المؤتمر ال

التقى قائد الثورة اإلسالمية، اإلمام الخامنئي، مجموعة من مسؤولي النظام والضيوف المشاركين 
، في ذكرى الوالدة السعيدة للنبي محمد 14/10/2022في مؤتمر الوحدة اإلسالمية، اليوم الجمعة 

 المصطفى  واإلمام جعفر الصادق .
إلمام الخامنئي مولد النبي األعظم  واإلمام الصادق ، مؤكدًا أن شخصية نبي اإلسالم  وقد بارك ا

يجب أن يكون االحتفال بعيد مولد نبي اإلسالم  فرصة »استثنائية، وأن البعثة كانت نقطة ذروتها. وقال: 
 «.لألمة اإلسالمية لنهل الدروس واتخاذه  قدوة كونه أسوة حسنة
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ات القرآنية التي تصف معاناة األمة اإلسالمية ومشقتها بأنها مؤلمة للنبي  وأشار سماحته إلى اآلي
ومفرحة ألعداء المسلمين، متطرقًا إلى التبيين والتحليل ألسباب معاناة األمة اإلسالمية في عالم اليوم. 

الهم مشكالت العالم اإلسالمي ومشقاته لها أسباب متعددة، ولكن أهمها فرقة المسلمين وانفص»وأضاف: 
 «.عن بعضهم بعضاً 

ورأى قائد الثورة اإلسالمّية أن حاجة األمة اإلسالمية إلى تحقيق مكانة رفيعة في الهندسة الجديدة 
الوحدة اإلسالمية والحضور المؤثر في العالم الجديد أمر »للقوة تكمن في االتحاد واالنسجام، وقال: 

والضغوط، ومن األمثلة الواضحة على ذلك  ممكن وعملي شرط السعي العملي والصمود أمام المصاعب
جمهورية إيران اإلسالمية التي كانت شتلة صغيرة وقفت بتوجيه اإلمام الخميني )قده( أمام القوتين 

 «.العظميين في ذلك الوقت، وتحولت اآلن إلى شجرة ضخمة واهٌم أن يفكر حتى أّي شخص في اقتالعها
لفت سماحته إلى أن المراد من الوحدة في العالم ، «ما المقصود بالوحدة؟»ومع طرحه سؤال: 

اإلسالمي هو الوحدة في حماية مصالح األمة اإلسالمية وليس الوحدة العرقية والجغرافية، مستدركًا: 
الفهم الصحيح لمصالح األمة اإلسالمية وتحديد مع َمن وأّي صداقة أو عداوة تنبغي أن تكون للمسلمين، »

 «.ستكبار... كله مهم جدًا لتحقيق الوحدةوالعمل معًا ضد مخططات اال
مع تأكيد اإلمام الخامنئي أن النقطة المهمة واألساسية في العمل معًا هي الوصول إلى فهم مشترك 

الخريطة السياسية للعالم آخذة بالتغير، والنظام األحادي »حول تغيير الهندسة السياسية في العالم، قال إن 
يمنة االستكبار العالمي تفقد شرعيتها كل يوم أكثر مما كانت عليه في القطب يتجه نحو اإللغاء، وه

 «.الماضي، ولذلك يجري تشّكل عالم جديد
في مثل هذه الظروف يمكن لألمة اإلسالمية أن تتمتع بمكانة رفيعة، وأن تكون »وتابع سماحته: 

مة وتحرر نفسها من الفرقة أنموذجًا ورائدة في العالم الجديد، شرط أن تستطيع الوصول إلى وحدة الكل
 «.والوساوس األمريكية والصهيونية والشركات الكبيرة

مع تشديده على أن الزمة تحقيق الوحدة اإلسالمية هي الحؤول دون تحول الخالفات المذهبية إلى 
م السياسيون األمريكيون والبريطانيون المعارضون مبدأ اإلسال»تنازع وصراع، قال قائد الثورة اإلسالمية: 

 «.تطرقوا في محافلهم الخاصة إلى نقاش "شيعة وسنة"، وهذا أمر خطير للغاية
في سياق متصل، رأى سماحته أن تطبيع العالقات بين بعض الدول اإلسالمية والكيان الصهيوني 

قد يقول بعض األشخاص إن الوحدة غير قابلة للتحقق في الظروف الحالية »من أكبر الخيانات، وقال: 
عض رؤساء الدول اإلسالمية، لكن يمكن لمفكري وعلماء وحكماء ونخب العالم اإلسالمي مع وجود ب

 «.أن يجعلوا األجواء مختلفة عن إرادة العدو، وفي هذه الحالة، تصير إمكانية تحقيق الوحدة أسهل
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، ومساعي بعض األشخاص «التسنن األمريكي»و« التشيع البريطاني»مع التذكير بعبارته السابقة 
التشيع البريطاني والتسنن األمريكي يعنيان أن الشخص في أي منصب »يفها، قال اإلمام الخامنئي: لتحر

 «.ومقام وبلد يكون في خدمة العدو عبر صنع النزاع والفرقة والتكفير، مثل "داعش"
في العراق وسوريا وبخاصة قتل التالميذ في « داعش»وعّبر سماحته عن أسفه تجاه جرائم 

يوجد متطرفون في ِكال الجانبين الشيعي والسني وال عالقة لهم بالتشيع وال بالتسنن، »قال: أفغانستان. و
فال ينبغي استخدام هؤالء المتطرفين كأساس لتوجيه اتهامات ضد أصل المذاهب، بل يجب التصّرف 

 «.بحزم مع أولئك الذين يجرحون مشاعر الطرف اآلخر تحت عنوان نصرة المذهب
اإلسالمية أن المشقات والضغوط والمذابح المتزايدة كل يوم في فلسطين وسائر  ورأى قائد الثورة

وباإلشارة إلى القواسم المشتركة والوفيرة بين «. تشتت األمة اإلسالمية»أنحاء العالم اإلسالمي هي نتيجة 
حدة بذلت جمهورية إيران اإلسالمية حتى اآلن كل ما في وسعها من أجل تحقيق الو»المسلمين، قال: 

اإلسالمية، والمثال الواضح على ذلك الدعم الشامل لإلخوة من أهل السنة في فلسطين، وسيستمر هذا 
 «.الدعم بعد اآلن أيضًا وبكل قوة

تشديدًا على أن جبهة المقاومة التي تشكلت في العالم اإلسالمي مدعومة من الجمهورية 
الله وعنايته، ويحذونا األمل في التحقيق العملي لدينا إيمان بلطف »اإلسالمية، أوضح اإلمام الخامنئي: 

 «.ألمنية الوحدة اإلسالمية العظيمة
في بداية هذا اللقاء، وصف رئيس الجمهورية، السيد إبراهيم رئيسي، في كلمة، النبيَّ األعظم  بأنه 

أعداء الحركة وبعد حديثه عن مساعي «. أفضل داٍع للبشرية إلى العدالة والعقالنية والروحانية واألخالق»
اليوم أيضًا في خضم اصطفاف الجبهة المناهضة »النبوية الغتيال شخص وشخصية ودعوة الرسول ، قال: 

لإلسالم ضد أتباع الرسول ، تستمر المساعي نفسها في إطار إرهاب ثقافي واقتصادي، ولكن كما أنهم لم 
ضًا لن يتمكنوا من إيقاف الشعب المتمسك يتمكنوا من منع عاَلمية الحركة النبوية في ذلك اليوم، اليوم أي

 «.بقيم الرسول 
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من طلبتنا االجانب من أهل  %80رئيس جامعة االمام الخميني)رض( الدولية: 
 السنة

 امعة االمام الخميني)رض( الدوليةج
أعلن رئيس جامعة االمام الخميني )رض( الدولية بمحافظة قزوين، يوم السبت،  -وكالة الحوزة 

بالمائة من الطلبة االجانب في هذه الجامعة هم من أهل السنة، ولديهم تعايش سلمي وودي  80أن اكثر من 
 الى جانب الطلبة االخرين.

وفي حديثه له، أكد علي قاسم زادة أن جامعة االمام الخميني )رض( الدولية  -وكالة أنباء الحوزة 
للجامعة رسالة خاصة، وفي الحقيقة فإن هي أكبر مستضيف لطلبة الدول االسالمية والمقاومة، وقال: ان 

 حمل اسم االمام الراحل زاد من عبء المسؤولية على عاتقنا، وخلق امامنا فرصا في المجاالت العالمية.
بالمائة من الطلبة االجانب في جامعة االمام الخميني )رض( الدولية  80وأضاف: ان اكثر من 

تعايش سلمي وودي مع سائر الطلبة الذين يدرسون في بمحافظة قزوين هم من أهل السنة، وهم لديهم 
 هذه الجامعة، حيث نشهد وحدة القوميات والمذاهب.

وأردف: حتى ان الطلبة غير المسلمين من الصين ودول شرق آسيا، كذلك لديهم تعايش سلمي الى 
ة السلم والصلح جانب المسلمين، ولديهم سلوك سلمي وودي، ألن "الثقافة والحضارة االيرانية" وهي ثقاف

واالخوة والمساواة، ومحل ترحيب الطلبة، واصفا الطلبة االجانب بأنهم يمثلون سفراء للثقافة والحضارة 
 االيرانية ورواة للتقدم العلمي الذي احرزته ايران.

لقاء علمائي في بيروت والكلمات ركزت على أهمية الوحدة االسالمية 
 وتفعيل العمل المقاوم

عقد لقاء علمائي في بيروت، بدعوة من المنسق العام لجبهة العمل االسالمي في  -كالة الحوزة و
لبنان الشيخ الدكتور زهير الجعيد، في أجواء ذكرى والدة النبي محمد  وأسبوع الوحدة اإلسالمية، وفي 

 حضور علمائي حاشد من مختلف المناطق اللبنانية.
اعتبر ان هذا اللقاء في أجواء أسبوع الوحدة تحدث الشيخ الجعيد الذي  -وكالة أنباء الحوزة 

 اإلسالمية جمع ثلة من علماء المقاومة والوحدة اإلسالمية العاملين بإخالص وصدق.
وقال: أردنا أن نلتقي اليوم في صبيحة مولد رسول الله لنقول: أن قلوبنا معك يا رسول الله، وإننا 

به دين الرحمة وكنا الداعين للتراحم والرحمة على نهجك الحق واتباعك حين نؤمن بدينك الذي جئت 
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فيما بيننا وكنا وما زلنا سدًا منيعًا في وجه الفتنة وأفكار التكفير والتطرف واإلقصاء الذي أريد لألمة أن 
 تدخل من خاللها في صراعات ال تخرج منها إال خدمة للعدو الصهيوني والهيمنة األميركية.

صبيحة أننا صف واحد جميعًا جنبًا إلى جنب ويدًا بيد من أجل أضاف: أردنا أن نقول في هذه ال
النهوض بالمشروع اإلسالمي السني المقاوم. هؤالء االخوة الموجودون هنا هم العاملون على األرض، 
ونحن نلتقي باألفكار والعمل والهدف، نحن قوة كبيرة وأساسية وقادرون إذا اجتمعنا والتففنا حول بعضنا 

القوة األساسية في البلد، ويوجد فينا من هو أهل بإطالالته اإلعالمية والسياسية ليعبر  البعض أن نكون
 عن هذا التوجه، واعني به سماحة الشيخ ماهر حمود.

وسأل رئيس االتحاد العالمي لعلماء المقاومة في لبنان الشيخ ماهر حمود في كلمة ألقاها: ماذا 
ليم، كٌل في مكانه يعبر عن موقفه السليم وهو دعم المقاومة ينقص هذه العمائم من ان تأخذ موقعها الس

ورفض الفتنة والتأكيد على دور حزب الله سياسيا في لبنان والتكامل بين المقاومة في لبنان وفلسطين"، 
داعيا الى "قفزة إلى األمام تكون بالتآلف والتشاور وااللتزام. الشورى جزء من اإليمان، التشاور والتالقي 

 ل الهموم، نحن نخاطب اآلخرين من موقع التزامنا الكامل والواعي في مذهبنا.وتباد
وقال: لو أن القضية انقلبت إلى الحوار الفقهي لكنا كالسيف في المواجهة، لكن الموضوع ليس 
أدلة فقهية بل أداء سياسي. وهذا ما تفوق به اإلمام الخميني على الجميع عندما وضع شعار أميركا الشيطان 

 كبر وإسرائيل زائلة من الوجود.األ
ورأى انه قد تمر بنا لحظات ضعف وخوف وتردد يجب أن نلغيها، ألن فلسطين جزء مني ومنكم، 
ما الذي يمنع من أن نخطو الخطوات المطلوبة ونتجاوز األنا والحيثية الشخصية. يجب أن نكون سباقين 

 الهائل الذي يواجه المقاومة ومحورها. في االستقامة والجرأة. وان نقف في وجه الكذب اإلعالمي
أما عضو المجلس السياسي في حزب الله ومسؤول الملف االسالمي الشيخ عبد المجيد عمار، 
فبارك ألنفسنا هذه المناسبة المباركة والعظيمة وإن كانت تأتي على أمتنا في ظل اشتداد المؤامرة والمحن 

المقاومة في سياقه قد انتصر حتى أصبح الرقم األصعب في والفتن، علمًا أن مشروع الوحدة والتي تأتي 
 المعادلة.

واعتبر أن ترسيم الحدود وما يجري مع العدو الغاصب وصل إلى مرحلة ال يمكن أن ينكرها أحد 
وإال كان لبنان والمنطقة في مكان آخر. فالمقاومة التي قيل انها تجيد استعمال السالح تجيد اثبات 

 مع كل المكونات المحلية والدولية واالقليمية لتفرض قواعدها على كل المتآمرين. االنتصارات والحوار
وأكد أن المقاومة ال تلتفت إلى الوراء وال يمكن ان تجر الى فتن مذهبية او دينية او سياسية. هي 

دكتور ماضية في مشروعها. نحن نقف اليوم في هذا المكان وننظر إلى الشعار الكبير الذي أطلقه سماحة ال
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الداعية الراحل فتحي يكن وهو: لقد أسقطت المقاومة المشروع المؤامرة عسكريا في لبنان وغزة والعراق، 
وهي اليوم تتحضر لتسقطه سياسيا. نحن نمثل اإلسالم المحمدي األصيل وليس اإلسالم الغربي او الرجعي 

 الذي ارادته االنظمة المتسلطة.
خ أحمد القطان فقال: اضم صوتي لسماحة الشيخ ماهر حمود أما رئيس جمعية قولنا والعمل الشي

وادعو الى اجتماعات في كل المناطق اللبنانية لنظهر الصورة الحقيقية لكل العلماء المسلمين ال سيما 
المسلمين السنة، معتبرا ان المؤمن بهذا األسبوع ال يستطيع اال ان يقف وقفة اجالل لهذا النبي الذي 

 ظلمات الى النور ومن الضاللة الى الهداية.اخرج الناس من ال
وقال: اننا مع حركات المقاومة في كل مكان نحن ننطلق من قرآننا وعقائدنا ومنهج نبينا. نحن مع 
كل مقاومة العدو الصهيوأميركي وكل المشاريع التي تحاول ان تستغل كل ما بيننا من اجل شق الصف 

اسالمنا. ال يمكن ان نحب بلدنا ان لم نحب المقاومة التي تدافع االسالمي الواحد وتشكيكنا في عقائدنا و
 عنا وعن هذه االرض لتبقى هذه االرض لنا جميعا على اختالف انتماءاتنا الطائفية والمذهبية.

وتحدث رئيس حركة الوحدة واإلصالح الشيخ ماهر عبد الرزاق فقال:.منذ والدة النبي اعلن بنو 
اعيل وحربا على النبي، لذلك نحن اليوم في عداء وحرب مع هذا الجنس اسرائيل الحرب على بني اسم

من البشر )اليهود( فهم يعادون اإلسالم والنبي، لذلك نعتبر ان التعامل مع هذا العدو هو طعنة للنبي وخيانة 
 لألمة ومقدساتها.

ر اإلسالم و أضاف: نحن مطمئنون لصوابية المعركة والموقع الذي نحن فيه ونحن مع كل من يناص
ونحن مع خيار المقاومة في كل مكان ومع كل مقاومة ترفع سيف العداء للعدو الصهيوني واالميركي، 
داعيا الجميع لمساندة الحق ألن معركة الحق مع الباطل انطلقت منذ والدة النبي، وكذلك ندعوهم لدعم 

 كل هذه الحركات المقاومة في المنطقة ألنها تدعم دين النبي.
هذا االنتصار الذي سطره لبنان في تحصيل حقوقنا في النفط والغاز قد حصل بسبب  ورأى ان

السيد حسن نصر الله وحكمته، والمقاومة الضاغطة على الزناد التي كانت السبب الرئيسي لحصول لبنان 
 على حقه.

بل أما رئيس مكتب الدعوة في حركة التوحيد االسالمي الشيخ محمد الزعبي، فقال: اعتصموا بح
الله جميعا وال تفرقوا. االعتصام مطلوب والفرقة نعيشها، لكن لكل زمن وواقع هناك مصداق للفرقة 
واليوم السعي للفرقة هي بين السنة والشيعة. في العالم اإلسالمي دبت الحيوية في الجمهورية االسالمية 

الستعمار واالستكبار والطغيان االيرانية وكان يجب ان تسري هذه الحيوية في كل العالم االسالمي، لكن ا
 والبغي االعالمي حاصر هذه الحيوية ومنع انتشارها".
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واعتبر أن "االهتزازات التي تتعرض لها المقاومة رغم انجازاتها منشأها القصور الثقافي، نحن 
 بحاجة ان نثقف امتنا ليعي الناس حقيقة الصراع وحقيقة الجمهورية االسالمية.

ق الشيخ محمد دالل، فأكد ضرورة االقتداء بصاحب الذكرى سيدنا محمد أما مفتي إدلب الساب
 وضرورة االلتزام بشريعته الغراء.

قائد الثورة اإلسالمية المعظم خالل إستقباله المشاركين في مؤتمر شهداء 
 الرياضة وأمهات الشهداء:

 ي ومعنوي كبيرن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية والنشاطات الجهادية له أثر اجتماعإ
قائد الثورة اإلسالمية المعظم يلتقي المشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة وجمع من أمهات 

 الرياضيين الشهداء
( في محل إقامة مؤتمر شهداء الرياضة، كلمة قائد الثورة 2022/10/10نشرت صباح اليوم )

وجمع من أمهات الرياضيين اإلسالمية المعظم خالل لقائه بالمشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة 
 في طهران. 2022سبتمبر/ أيلول  11الشهداء، يوم 

وأشار سماحة آية الله الخامنئي خالل هذا اللقاء إلى اآلية الكريمة "وال تحسبن الذين قتلوا في 
 سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم" وقال: إن الشهداء يبعثون األمل في المجتمع المؤمن بأن الجهاد في

 سبيل الله رغم وجود الصعوبات بأن لهم عاقبة جيدة للغاية واليحزنون.
واعتبر قائد الثورة اإلسالمية المعظم هذه البشارة بأنها مصدر إحياء األمل الذي يؤدي الى الحركة 
والتقدم مشددا على أن الثورة االسالمية أحيت روح الجهاد والشهادة في سبيل الله في النفوس حيث قدم 

 آالف رياضي مما يدل على مؤشرات ممتازة ومؤثرة لهذه الروح الجهادية. 5اضيون أكثر من الري
كما اعتبر سماحته المحيط الرياضي الحالي المفعم بالروح المعنوية للشهداء عامال مؤثرا في التزام 

ولة وهن الرياضيين بالتدين، وأكد أن وقوف النساء الرياضيات في المسابقات الدولية على منصة البط
يرتدين الحجاب ويرفضن مصافحة الرجال وإهداء اوسمتهن الى عوائل الشهداء والسجود شكرا لله تعالى 
وذكر اسم االئمة االطهار بعد النصر وبالتالي ارسال وفد رياضي الى مراسم االربعين تعتبر كلها ظواهر 

ي يجب التعرف على العمق الروحي منقطعة النظير في العالم المادي الحالي المليء بالفساد االمر الذ
 واالخالقي لدى الشعب االيراني.

وأشار سماحته إلى الدور البارز للشخصيات المشهورة ومنهم نجوم الرياضة في رفع المعنويات في 
 المجتمع وقال: إن التزام الرياضيين بالقيم الدينية له تأثير معنوي كبير على أبناء الشعب.
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امنئي الرياضة العامة عامال لسالمة الجسم ونشاط الروح وأمرا واجبا ووصف سماحة آية الله الخ
للجميع وأضاف: إن ممارسة الرياضة االحترافية والخوض في البطوالت مهمة جدا ألنها تشجع الجمهور 
من جهة على ممارسة الرياضة، ومدعاة للفخر الوطني من جهة أخرى، ولهذا أثمن جهود األبطال 

 هنئهم على انتصاراتهم.الرياضيين دائما وأ
ودعا سماحته الرياضيين الى الحفاظ على شرفهم وماء وجههم وماء وجه شعبهم وبلدهم من 
خالل مراقبة تعاملهم في ميدان السباق وخارجه، وقال: ان األجواء الرياضية في السابق كانت تتحلى 

 نية واالخالقية.دائما بذكر الله واسماء االئمة المعصومين وااللتزام بالمباديء الدي
وتابع سماحته قائال: اال ان الغربيين حاولوا من خالل العابهم الرياضية الحديثة ادخال ثقافتهم 
ايضا، لذا يجب اضافة الى التعلم وتطوير هذه الرياضة تقديم ثقافتنا ونحول دون أن تعتبر الرياضة جسرا 

 لتغلغل الثقافة الغربية الى بلدنا.
ة الجمع بين االنتصار الفني في الميدان وانتصار القيم، وأضاف: عندما وشدد سماحته على ضرور

ُيحرم أحد الرياضيين من ميدالية بسبب عدم التنافس مع مبعوثي الكيان الصهيوني، فهو في الواقع منتصر 
حقيقي ألن التنافس يعني االعتراف بالكيان الصهيوني القاتل لألطفال، وعندما تدوس هذه القيم وتنتصر 

 ي المنافسة مع مبعوث الكيان الصهيوني وتحصل على الميدالية فهذه الميدالية ال قيمة لها.ف
واعتبر سماحته العقوبات الرياضية بعد الحرب في أوكرانيا قد فضحت مزاعم المستكبرين 
وأتباعهم بعدم زج السياسة في الرياضة، وقال: ان هذه الحالة أظهرت أنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء 

 هولة كلما كانت مصالح الغرب تتطلب ذلك.بس
وفي الختام أعرب قائد الثورة االسالمية المعظم عن بالغ شكره لمنتجي فيلم "المستطيل األحمر" 
الذي يتناول إستشهاد مجموعة من الرياضيين والمتفرجين خالل قصف قامت به طائرات صدام لملعب 

ترة الدفاع المقدس، وأكد سماحته: التعبير عن الحقيقة كرة قدم في مدينة "جوار" بمحافظة إيالم خالل ف
 بأعمال فنية هي مهمة ضرورية يجب القيام بها بقوة.

وفيلم "المستطيل األحمر" يختص بسينما الدفاع المقدس ومن إخراج حسن وحسين سعيدخاني 
لية الذهبية في ، وحصل هذا الفيلم على الميدا2016وإنتاج سيد علي رضا سجادبور، وتم إنتاجه في عام 

. كما تم اختياره من قبل مهرجان المقاومة الدولي وحصل على دبلوم 2019مهرجان ميالنو السينمائي عام 
 تكريم ولوحة ذهبية من مهرجان "فانوس" الوطني.

وتعود قصة هذا الفيلم إلى إحدى أحداث حرب نظام صدام المقبور ضد الجمهورية اإلسالمية 
أناس من منكوبي الحرب المفروضة غير مستعدين لمغادرة محل إقامتهم في (، أنها قصة 1980-1988)
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مدنية "جوار" بمحافظة إيالم، يقيمون مباراة كرة قدم في المخيم من أجل تعزيز الروح المعنوية، لكن في 
 توقفت المباراة فجأة. 55الدقيقة 

مبدأ ممثل المرجعية العليا في أوروبا :والدة الرسول كانت إيذانا بظهور 
 التوحيد والعدل وانهيار الكفر والظلم

هنـأ ممثل المرجعية العليا في أوروبا السيد مرتضى الكشميري المسلمين بذكرى والدة  -فقناش
النبي المصطفى وحفيده اإلمام جعفر بن محمد الصادق وبأسبوع الوحدة اإلسالمية، قائال،كانت والدة 

والعدل وانهيار الكفر والظلم، وان الوحدة اإلسالمية التي ندعو إليها رسول الله إيذانا بظهور مبدأ التوحيد 
 ال تعني االنتقال من مذهب إلى آخر لحساب الوحدة من دون اقتناع.

جاء حديث سماحته هذا بمناسبة حلول ذكرى والدة النبي المصطفى وحفيده اإلمام الصادق وهو 
والدتين الكريمتين العظيمتين وقع وتأثير بالغ في نفوس اليوم السابع عشر من شهر ربيع األول، ولهاتين ال

المسلمين فلهذا يحتفلون بهما من مشرق األرض إلى مغربها. ولما كانت الوالدة الميمونة على رواية 
جمهور المسلمين في الثاني عشر من ربيع األول وعلى رواية الشيعة اإلمامية في السابع عشر منه سمى 

لتي بينهما بأسبوع الوحدة اإلسالمية، آملين أن تتحقق هذه الوحدة ببركة بعض المصلحين الفترة ا
المولودين العظيمين بالسير على نهج القرآن وهديه وااللتزام بسنة النبي والعترة الطاهرة الذين هم عدل 
 القرآن بنص حديث الثقلين :)انى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من اآلخر كتاب الله حبل ممدود من

 المساء إلى األرض وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض(.
وأضاف سماحته: أيها األحبة إن يوم والدة النبي كانت إيذانا بزوال الشرك والظلم وإرساء قواعد 
التوحيد والعدل في الدنيا ألن المنطقة آنذاك كانت تتحكم فيها قوتان: القوة الطاغوتية والروحانية، 

الطاغوتية قوة األكاسرة والقياصرة والروحانية تتمثل بعبادة النار )نار فارس( وقد انهارتا بيوم والدة النبي ف
بانشقاق إيوان كسرى )وال يزال األثر باقيا حتى اليوم( وسقوط أربع عشرة شرفة منه إلى جانب سقوط 

ضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان الملك من على كرسيه وخمود نار فارس التي لم تخمد منذ ألف عام وغا
إبال صعابا تقودها خيل عراب قد قطعت دجلة وانتشرت في بالده وقد أقلق هذا الحدث كسرى وصار 
يتابع أسبابه عن طريق المنجمين وذوي االختصاص حتى علم أن سببه كان والدة النبي في رواية ذكرها 

 المؤرخون في أمهات الكتب.
ثته كانتا منطلقا للرحمة اإللهية وسببا للعدل وتهذيب اإلنسان من ومن هنا نقول أن والدته وبع

الهمجية والحيوانية ونقطة البداية في اقتالع أساس الظلم والكفر واالرتقاء إلى المكانة السامية والهجرة 
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 من كل أنواع الظلم والطغيان والتحول إلى النور المطلق. وبهذه البداية من الوالدة والبعثة أخرج الله
الجزيرة العربية من الظلمات إلى النور بعد أن كانوا يشربون الطرق ويقتاتون القد اذلة خاسئين يخافون أن 
يتخطفهم الناس من حولهم فأنقذهم الله برسوله وأوطأهم بساط كسرى وقيصر وملكهم الدنيا وجعلهم 

 عليها حكاما.
ليتها بتمكين األعداء منها ومضى يقول: غير أن هذه األمة ومع شديد األسف عادت إلى جاه

والتحالف معهم كما يحدثنا التاريخ وكما نرى اليوم، وليس لنا إال أن نشكو إليك يا رسول الله ما نحن فيه 
فإن الذين كانوا باألمس أعداء أصبحوا أولياء والذين كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم أصبحوا أعداء 

قلت:)يوشك ان تداعى عليكم األمم من كل أفق كما تداعى االكلة إلخوانهم وهو عين ما تنبأت به حين 
على قصعتها قال: قلنا: يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء 
السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة 

 لموت (.وكراهية ا
فعلينا أيها األحبة أن نقف وقفة تأمل وتدبر لنفكر ما هي مسؤوليتنا أمام رسول الله في يوم مولده؟ 
وكيف يمكن لنا أن نؤكد له في حياتنا التزامنا بنهجه؟ ألن الله أرسله للناس كافة )وما أرسلناك إال رحمة 

لناس الذين كانوا معه في مرحلته والذين جاؤوا للعالمين( )وما أرسلناك إال كافة للناس بشيرا ونذيرا( أي ل
 من بعده وهذه مسؤوليتنا اليوم التي سنسأل عنها يوم نقف بين عدل حكيم )وقفوهم إنهم مسؤولون(.

كما نلتقي بنفس اليوم بوالدة سادس األئمة اإلمام جعفر بن محمد الصادق الذي يمثل اإلمامة 
على اإلسالم والواقع كله وفي هذا اللقاء نحاول أن نستوحي من الحقة المنفتحة على العالم والعلم كله و

هذه الذكرى وتلك ونزاوج فيما بينهما ألن بينهما ارتباطا عضويا هو ارتباط الفرع باألصل فاألصل هو 
 رسول الله في النسب وفي الرسالة وفي العلم وفي االمتداد الروحي والثقافي والعلمي كله.

ق نكتشف الجسر الذي يربطنا ويوحدنا ويجعلنا ننطلق بالشهادة التي ومن والدة اإلمام الصاد
نلتقي بها جميعا )أشهد أال اله إال الله وأشهد أن محمدا رسول الله(، وهذا هو نداء المولد الحقيقي ال 
التصفيق وال الزينة في الشوارع وال اإلطعام وال كلمات فضفاضة بل هي خطوة واحد نحو الوحدة كما 

سلمون في البداية إذا أسلم أحدهم جاء في اليوم الثاني بمسلم آخر فهل نفكر إذا عشنا روح الوحدة كان الم
أن نأتي بوحدوي آخر ووحدوي ثالث لتنتشر روح الوحدة بين المسلمين؟ )إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا 

 ربكم فاعبدون(،فهذا هو النداء الذي نستوحيه من ذكرى المولدين.
ى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الدعاة إلى الوحدة الحقيقية التي يريدها اإلسالم نسأل من المول

 لعلكم تهتدون(.…وهي االعتصام بحبله )واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا 
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مهداة من العتبة العباسية.. تطريز وخياطة كسوة جديدة لضريح اإلمامين 
مالعسكرّيين عليهما السال  

 
دايا والنذور بالعتبة العباسية المطّهرة، لتصميم اله قسم في الخياطة شعبة مالكات بادرت  -فقناش

وإهداء كسوة )سوداء( جديدة ومتكاملة للضريح المطهر لإلمامين العسكريين )عليهما السالم( في مدينة 
 .سامراء المقدسة

وقال مسؤول شعبة الخياطة، عبد الزهرة داود في تصريح صحفي تابعته )وكالة أخبار الشيعة(: إّن 
اركة ستقّدم هدية من العتبة العباسية لضريح اإلمامين العسكريين )عليهما السالم( للتشّرف الكسوة المب“

تم استخدام “وأضاف، .”بتعليقها في رحابه الطاهرة في شهري المحّرم وصفر األحزان من العام المقبل
بعد استالم الخّط  نوعية فاخرة من القّماش من نوع )القديفة األسود( وتطريزها بآيات من القرآن الكريم،

أبعاد الكسوة الواحدة ستكون بعرض “وأوضح داود، بأن .”المتفق عليه من قبل العتبة العسكرية المقدسة
سم(، لتغّطي األضرحة األربعة وهي )ضريح اإلمام العسكرّي واإلمام الهادي 95سم( وارتفاع )180)

)عليهما السالم(، إذ ستكون هناك أربع )عليهما السالم(، وكذلك ضريحي السّيدة حكيمة والسّيدة فضة 
وبحسب ما ذكره عبد الزهرة فإّن الكسّوة المباركة سترفع على القبور الطاهرة في مطلع .”قطٍع لكّل كسوة

  .شهر محرم الحرام من العام القادم
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 من كلمة اإلمام الخامنئي
مليٌء بالّشباب المفعمين بالّدوافع والنشاط. إن العالم اإلسالمّي 

وإّن أعظم ذخر من أجل بناء المستقبل هو الثقة بالّنفس واألمل 
اللذان يلوحان اليوم في العالم اإلسالمّي، وخاصة في بلدان هذه 
المنطقة... ونتحّمل جميعًا مسؤولّية الحفاظ على هذا الذخر 

 .ومضاعفته
للحظة واحدة عن كيد العدّو. فلنجتنب مع كّل هذا، ال ينبغي الغفلة 

الغفلة والغرور، ونضاعف سعينا ويقظتنا... ولنطلب العون من الله 
 القادر والحكيم في األحوال كّلها بالتضّرع واإلنابة. 

 


