
7 تتمات
النائب كوثري: اذا لم تحد ..تتمة

لنشاطات االرهابيين وفي حال عدم تحمّلهم هذه المسؤولية فان ايران ستتصرف وفق حقوقها الشرعية.
ــة  ــل وزارة الخارجي ــن قب ــا م ــان عنه ــم االع ــي ت ــات والت ــذه المجموع ــة ه ــي مواجه ــددة ف ــات مح ــع سياس ــران تتب ــى ان اي ــار ال واش

باســتمرار. 
وانتقــد كوثــري صمــت المســؤولين فــي منطقــة كردســتان والحكومــة المركزيــة فــي العــراق وعــدم اتخاذهمــا خطــوات حازمــة حيــال هــذا 

الموضــوع، عــادّا هدفهمــا يتمثــل بمحاولــة اكتســاب االمتيــازات والتصــرف بصــورة توحــي بالعجــز عــن المواجهــة.

المقاومة العراقية: لن نتهاون ..تتمة
وأكد األسدي أن رفضهم للنتائج »ليس موجهًا ألي كتلة«، معتبرًا أنها يجب أن تكون النتائج شفافة وواضحة إلقناع الجماهير.

كمــا لفــت إلــى أن »مليــون صــوت لــم تفــرز ضمــن النتائــج األوليــة المعلنــة«، قائــًا: »لدينــا أدلــة تثبــت حصولنــا علــى عــدد مــن األصــوات 
ــا للفوز«. يؤهلن

ــًا، وســتُضاف إلــى النتائــج المعلنــة«،  ــه »ســيتم فــرز أصــوات 3100 محطــة انتخابيــة يدوي ــا مفوضيــة االنتخابــات العراقيــة، فقالــت إنَّ أمّ
ــة«.  ــرز أصــوات المحطــات المتبقي ــق ف ــج ســتتغير وف ــة أنَّ »النتائ وأضافــت المفوضي

مــن جهــة اخــرى اكــد عضــو ائتــاف دولــة القانــون، محمــد الصيهــود، امــس األربعــاء، أن الكتلــة النيابيــة االكثــر عــددا ستتشــكل مــن خــال 
تحالــف مجموعــة كتــل فيمــا بينهــا، الفتــا الــى ان رئاســة الــوزراء للمكــون الشــيعي وهــو الــذي سيشــكل الكتلــة االكبر.

وقــال الصيهــود ، ان »الكتلــة االكبــر حســمته المحكمــة االتحاديــة، حيــث ان الكتــل المؤتلفــة مــع بعضهــا ستشــكل الكتلــة النيابيــة االكثــر 
عــددا والتــي تذهــب باتجــاه تشــكيل الحكومــة«.

واضــاف ان »رئاســة الــوزراء ومــن اجــل ان تبقــى محصــورة للمكــون الشــيعي، فــأن الكتلــة النيابيــة االكثــر عــددا ستتشــكل مــن مجموعــة 
تحالفــات للكتــل الشــيعية«.

وأوضــح الصيهــود، ان »اي كتلــة حصلــت علــى عــدد مــن مقاعــد البرلمــان فأنهــا بحاجــة الــى تحالفــات مــن اجــل تشــكيل الكتلــة االكبــر 
والتــي ســتذهب لتشــكيل الحكومــة«.

مــن جانبــه أكــد الفريــق الركــن حامــد الحســيني، قائــد قيــادة حــرس الحــدود العراقيــة، امــس  األربعــاء، الســيطرة بشــكل كامــل علــى 
الشــريط الحــدودي مــع ســوريا.

وقال في بيان صحفي، إن »القوات باشرت بتحصين الحدود مع سوريا، وإكمال األسيجة المانعة«.
ــة لمحافظــة  ــة الشــمالية الغربي ــن الجه ــع ســوريا م ــن الحــدود م ــي تأمي ــرا ف ــت شــوطا كبي ــوات حــرس الحــدود قطع وأضــاف، أن »ق

ــوى«. نين
وأشار إلى أن »الحدود تنعم بحالة من االستقرار األمني وقطع أغلب عمليات التسلل اإلرهابي والتهريب«.

    أسرى »الجهاد اإلسالمي« ..تتمة
والمدعمات ابتداًء من يوم األحد المقبل.

وأضاف:«تــم التوافــق فــي لجنــة القــوى الوطنيــة واإلســامية مــع إخواننــا فــي الضفــة المحتلــة علــى عقــد مؤتمــر صحفــي امــس متزامنــًا 
للحديــث عــن خطــوة اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام.«

ــام  ــة اعتصــام وإضــراب عــن الطع ــة خيم ــه إقام ــات إلســناد األســرى يتخلل ــج فعالي ــدء ببرنام ــر ســيتم الب ــد المؤتم ــه بع ــى أن وأشــار إل
ــة. ــات الدولي ــع المنظم ــاءات م ــد سلســلة لق ــاد , وعق ــة الجه ــادات حرك ــن قي بمشــاركة م

وذكــر، أنــه ســيتم إرســال رســائل ومذكــرات الــى مجلــس حقــوق اإلنســان للحديــث عــن معانــاة األســرى والناحيــة القانونيــة حــول مــا 
يتعــرض لــه األســرى فــي الســجون خاصــة أســرى الجهــاد اإلســامي.

مــن جهــة اخــرى أظهــر اســتطاع رأي نشــرت نتائجــه أن 87% مــن اإلســرائيليين يعتقــدون أن فــرص توقيــع اتفــاق ســام مــع 
الفلســطينيين فــي الســنوات الخمــس المقبلــة شــبه معدومــة ومنخفضــة للغايــة.

وأجــرى االســتطاع مركــز »فيتربــي« لدراســات الــرأي العــام والسياســة فــي المعهــد اإلســرائيلي للديمقراطيــة، ونشــرته صحيفــة 
»معاريــف« العبريــة.

وحــول أولويــات العــام المقبــل، أبــدى أكثــر مــن نصــف فلســطينيي الداخــل )53%( أملهــم فــي أن يتــم القضــاء علــى الجريمــة والعنــف وأن 
تكــون المهمــة الرئيســية للحكومــة اإلســرائيلية، فــي حيــن أن )35%( مــن اليهــود يأملــون فــي أن تكــون هنــاك حالــة مــن االســتقرار االقتصــادي.

ويأتــي الســعي إلــى التوصــل التفــاق ســام مــع الفلســطينيين فــي ذيــل قائمــة األولويــات، حيــث أيــد ذلــك 8,5% مــن المحســوبين علــى 
اليســار و6% مــن مؤيــدي الوســط و1% مــن اليميــن.

خرازى: القضاء على ..تتمة
 إن مكافحــة اإلرهــاب ومنــع الجرائــم مثــل قتــل األبريــاء فــي المــدارس ومســاجد الشــيعة علــى يــد تنظيــم داعــش اإلرهابــي هــي مهمــة 

الحكومــة الحاليــة لطــرد اإلرهابييــن مــن المشــهد األفغانــي.
وتابــع رئيــس المجلــس االســتراتيجي للعاقــات الخارجيــة ان الجمهوريــة اإلســامية تراقــب عــن كثــب سياســات وســلوك طالبــان 

فــي أفغانســتان.
وأضــاف: إن الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة ال تنــوي التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة ألفغانســتان ، لكنهــا بالطبــع لهــا مصالــح مشــروعة 
ــى أالراضــي  ــة وتســللها إل ــع أنشــطة الجماعــات اإلرهابي ــن ، ومن ــح تشــمل أمــن حــدود البلدي ــا. هــذه المصال ــد يجــب تأمينه ــك البل ــي ذل ف
االيرانيــة ، ومكافحــة تهريــب المخــدرات إلــى إيــران، واحتــرام حقــوق الشــيعة وغيرهــم مــن األفغــان والحفــاظ علــى اللغــة الفارســية ونشــرها 

كجــزء مــن تــراث الشــعب.
وقــال رئيــس المجلــس االســتراتيجي للعاقــات الخارجيــة: إن الحفــاظ علــى االســتقال السياســي ألفغانســتان ليــس فقــط مصلحــة 
وطنيــة فقــط، انمــا ضــرورة إقليميــة لتنميــة الســام واالســتقرار ، وعلــى طالبــان اإلصــرار علــى االســتقال السياســي ألفغانســتان و منــع تواجــد 

وتأثيــر أي قــوة أجنبيــة.
واكــد خــرازي ان سياســتنا فــي أفغانســتان تعتمــد كليــا علــى ســلوك طالبــان ...إذا كان الطريــق فــي أفغانســتان نحــو حكومــة شــاملة، 
وحمايــة حقــوق وأمــن جميــع المواطنيــن، ومكافحــة اإلرهــاب ، واعتمــاد سياســة حســن الجــوار  فــإن الجمهوريــة اإلســامية مســتعدة ألي 

تعــاون مــع حكومــة أفغانســتان وتبــادل خبراتهــا معهــا.

حزب الله: التدخل ..تتمة
ــب  ــف بحــق النائ ــرة توقي ــروت أصــدر مذك ــأ بي ــة انفجــار مرف ــي قضي ــي ف ــق العدل ــأّن المحق ــن، ب ــاد مراســل الميادي ــاء، أف ــوم الثاث وي

ــل. ــي حســن خلي ــي عل اللبنان
ــي  ــرًا مــن األصــول الت ــي، وتجــاوز كثي ــر قانون ــي طــارق البيطــار غي ــق العدل ــن، إّن »إجــراء المحق ــع الميادي ــل خــال حــواٍر م ــال خلي وق

ــع”. ــب أن تُتَّبَ يج
وفــي خطابــه األخيــر فــي 11 تشــرين األول/أكتوبــر الحالــي، تطــرّق األميــن العــام لحــزب اهلل، الســيد حســن نصــر اهلل، إلــى ملــف التحقيــق 
فــي انفجــار مرفــأ بيــروت، واعتبــر أن القاضــي الحالــي فــي قضيــة انفجــار المرفــأ، طــارق البيطــار، »يوّظــف دمــاء الشــهداء فــي خدمــة أهــداف 

سياســية، وأنــه مســتمر فــي أخطــاء القاضــي الســابق، بــل ذهــب إلــى األســوأ”.
وأضاف السيد نصر اهلل أّن »ما يحدث خطأ كبير جداً، ولن يوصل الى حقيقة أو عدالة«، مطالبًا بـ«قاٍض صادق”.

ووجَّــه الســيد نصــر اهلل نــداًء إلــى مجلــس القضــاء األعلــى، وقــال إن »مــا يحــدث ال عاقــه لــه ال بالقانــون وال بالعدالــة، وإذا كان مجلــس 
القضــاء األعلــى ال يريــد حــل هــذا الموضــوع، فيجــب علــى مجلــس الــوزارء حلــه”.

يُشــار إلــى أّن الحكومــة اللبنانيــة عقــدت، عصــر األربعــاء، جلســة فــي القصــر الجمهــوريّ فــي بعبــدا فــي العاصمــة بيــروت، والبنــد األوّل 
علــى جــدول أعمالهــا هــو قضيّــة المحّقــق العدلــيّ طــارق البيطــار. وقــال مراســل المياديــن إّن »الجلســة الحكوميــة ســتعقد قبــل ســاعات مــن 

وصــول المتحدّثــة باســم الخارجيــة األميركيــة، فيكتوريــا نوالنــد، إلــى بيــروت مــن موســكو”.
وكان القاضــي البيطــار أصــدر فــي وقــتٍ ســابق مذكــرة جلــب بحــق رئيــس الحكومــة الســابق، حســان ديــاب، وذلــك فــي إطــار مســار 

الماحقــات القضائيــة فــي هــذا الملــف بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة االســتماع إلــى الشــهود.
كذلــك، وجّــه القاضــي البيطــار كتابــًا إلــى مجلــس النــواب بواســطة النيابــة العامــة التمييزيــة، طلــب فيــه رفــع الحصانــة النيابيــة عــن كل 
مــن وزيــر المــال الســابق علــي حســن خليــل، ووزيــر األشــغال الســابق غــازي زعيتــر، ووزيــر الداخليــة الســابق نهــاد المشــنوق، تمهيــدًا لادعــاء 

عليهــم وماحقتهــم، وشــملت قائمــة الماحقــات قــادة عســكريين وأمنييــن ســابقين.
يُذكــر أّن انفجــار مرفــأ بيــروت وقــع فــي الرابــع مــن آب/ أغســطس 2020، ووصــل صــداه إلــى مناطــق بعيــدة، بســبب انفجــار شــحنة مــن 

نيتــرات األمونيــوم كانــت مخزنــة منــذ ســنوات فــي أحــد عنابــر المرفــأ.

باقري: مورا سيبحث ..تتمة
وكان المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة ســعيد خطيــب زاده قــد اعلــن ان انريكــي مــورا مســاعد منســق السياســة الخارجيــة لاتحــاد 
االوروبــي جوزيــب بوريــل ســيزور طهــران يــوم الخميــس لمناقشــة القضايــا الثنائيــة ، بمــا فــي ذلــك العاقــات بيــن إيــران واالتحــاد األوروبــي 

اضافــة الــى قضايــا أفغانســتان واالتفــاق النــووي.
وقــال خطيــب زاده ان هــذه الزيــارة تنــدرج فــي ســياق المشــاورات بيــن الجانبيــن حــول القضايــا ذات االهتمــام المشــترك، بمــا فــي ذلــك 

العاقــات بيــن إيــران واالتحــاد االوروبــي وأفغانســتان واالتفــاق النــووي .
كمــا قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة االيرانيــة ان المشــاورات واالتصــاالت بيــن الجانبيــن لــم تنقطــع ابــدا، وهــي متواصلــة حــول 

مختلــف القضايــا ، وان هــذه الزيــارة ايضــا تنــدرج فــي نفــس هــذا اإلطــار.

»عدم االنحياز« تدين العقوبات ..تتمة
بلغراد، إدانة من دول الحركة »لإلجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على بعض دول الحركة”.

وطالــب البيــان، الــذي أعدتــه أذربيجــان بصفتهــا رئيســة الحركــة، الــدول الغربيــة بالتراجــع عــن تلــك اإلجــراءات، وعــدم االســتمرار بفرضهــا 
»كونهــا تــؤذي شــعوب الــدول الناميــة وتحــول دون ممارســتهم لحقهــم فــي التنميــة”.

كذلــك »أكــد البيــان علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره وبنــاء دولتــه المســتقلة علــى أرضــه، وإدانــة الممارســات 
اإلســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني”.

وطالــب البيــان »بالمســاواة بيــن جميــع الــدول فــي الحــق بالحصــول علــى اللقــاح المضــاد لوبــاء كوفيــد-19، وعــدم التمييــز بيــن الــدول 
الغنيــة والفقيــرة بمــا يضــر التصــدي الشــامل لهــذه الجائحــة”.

وانتهت مساء اليوم أعمال االجتماع الذي عقد لمناسبة االحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الحركة، بمشاركة 120 دولة.

عبداللهيان يدعو لمنع ..تتمة
واكــد وزيــر الخارجيــة خــال االتصــال الهاتفــي ضــرورة االحتــرام المتبــادل واالســتقال والســيادة ووحــدة اراضــي الــدول وقــال: ان لطهــران 

وباكــو عاقــات عريقــة مــع بعضهمــا بعضــا.
واضــاف: انــه علــى البلديــن منــع حــدوث ســوء الفهــم فــي العاقــات بينهمــا ويجــدر ان يواصــا عاقاتهمــا بســرعة فــي المســار الصحيــح 

والمتنامي.
وقال وزير الخارجية بان طهران تتوقع حل مشكلة العبور الترانزيتي للشاحنات االيرانية.

واشــار الــى عمــق العاقــات بيــن الشــعبين والبلديــن وقــال: ان لطهــران وباكــو اعــداء وال ينبغــي للبلديــن ان يمنحــا الفرصــة لاعــداء 
لاخــال بالعاقــات بينهمــا ويتوجــب حــل وتســوية الهواجــس عــن طريــق الحــوار والتعــاون.

مــن جانبــه وصــف وزيــر خارجيــة جمهوريــة اذربيجــان العاقــات مــع الجمهوريــة االســامية بانهــا وديــة وقــال: ان العاقــات مــع الــدول 
الصديقــة تاتــي فــي االولويــة بالنســبة لجمهوريــة اذربيجــان.

واكد بايراموف كذلك على حل وتسوية المشاكل عن طريق الحوار وفي اجواء هادئة وودية.
واقتــرح اجــراء محادثــات بيــن مســؤولي الجمــارك فــي البلديــن لحــل مشــكلة ترانزيــت الســلع االيرانيــة كمــا اكــد علــى متابعــة قضيــة 

االفــراج عــن الســائقين االيرانييــن المعتقليــن فــي بــاده.
ووجه الوزيران الدعوة كل منهما لاخر لزيارة طهران وباكو.

مساعد الخارجية: نرفض ..تتمة
 حقــوق الفلســطينيين وقتــل االطفــال الفلســطينيين يوميــا وتشــديد جرائــم الكيــان الصهيونــي هــي مــن التبعــات المشــؤومة 
لاستســام المــذل لشــرذمة قليلــة لعمليــة مــا يســمى »التطبيــع«، مؤكــدا ضــرورة اســتنكار تشــديد تــأزم االوضــاع فــي االراضــي الفلســطينية 
ــل  ــن قب ــة م ــن الدولي ــوق االنســان والقواني ــاك ســافر ومنظــم لحق ــا انته ــدس الشــريف، بأشــد االســتنكار باعتباره ــا الق ــا فيه ــة بم المحتل

ــة. الصهاين
ويعقــد اجتمــاع وزراء خارجيــة مؤتمــر التفاعــل وإجــراءات بنــاء الثقــة فــي آســيا )ســيكا( مــرة كل عاميــن بمشــاركة الــوزراء وكبــار 
المســؤولين بالــدول االعضــاء. وقــد عقــدت الــدورة السادســة لهــذا االجتمــاع فــي يومــي 11 و12 تشــرين االول/اكتوبــر فــي كازاخســتان.
وتضــم منظمــة مؤتمــر ســيكا فــي الوقــت الحاضــر 27 عضــوا دائمــا و9 اعضــاء مراقبيــن وخمســة منظمــات مراقبــة، وتعتبــر منتــدى للحــوار 
والتشــاور بشــأن قضايــا األمــن اإلقليمــي فــي آســيا، وهدفهــا الرئيســي هــو تعزيــز التعــاون مــن خــال إجــراءات بنــاء الثقــة متعــددة األطــراف 

مــن أجــل الحفــاظ علــى الســام واألمــن واالســتقرار فــي آســيا.

قاليباف: التعاون بين طهران ..تتمة
واكد قاليباف، ان »مجلس الشورى االسامي يرحب بكافة االجرءات التي تهدف الى تعميق االواصر الثنائية”.

وفي الختام، تمنى رئيس مجلس الشورى االسامي دوام السامة والنجاح لرئيس واعضاء مجلس الدوما الروسي.

اللواء سالمي: الجيش وحرس..تتمة
وقــال اللــواء حســين ســامي ، القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية، علــى هامــش المنــاورات التخصصيــة المشــتركة للدفــاع الجــوي 
التــي اختتمــت اليــوم بعنــوان »المدافعــون عــن ســماء الواليــة« إننــا امــام انجــازات وتقــدم ملحــوظ علــى صعيــد الدفــاع الجــوي فــي مواجهــة 

القــدرات الجويــة المتطــورة .
وأضــاف: »كل عــام نمــارس هــذه المنــاورات المشــتركة للدفــاع الجــوي بشــكل عملــي فــي مواجهــة ســيناريوهات التهديــد المختلفــة مــن 
جانــب األعــداء وقــد حالفنــي التوفيــق فــي ان اشــارك ســنويا فــي هــذه المنــاورات وشــاهدت هــذه التطــورات عــن كثــب والحكــم علــى معــدل 

النمــو والتطــور التكنولوجــي والتكتيكــي والتطــور فــي مجــال الدفــاع الجــوي ومقارنتــه.”
وتابــع القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية ان مــا تــم القيــام بــه فــي هــذه المنــاورات ومــا رأينــاه هــو صــورة حديثــة ومتقدمــة لجميــع 

جوانــب الدفــاع الجــوي ضــد اي ســيناريو غيــر متوقــع .
وقــال: »بحمــد اهلل ان كل األهــداف التــي دخلــت المنطقــة تــم اســتهدفتها بــاول اطاقــه . والســبب أن القــوات الجويــة لحــرس الثــورة 
اإلســامية والدفــاع الجــوي للجيــش قــد توصلــوا الــى منظومــات حديثــة ومتطــورة للغايــة فــي ذروة التقينيــات علــى صعيــد القيــادة والتحكــم 
فــي اتصــاالت المعلومــات العالميــة وقــال إن الجيــش وحــرس الثــورة ســيتصدان مــن خــال تطويــر منظومــات الدفــاع الجــوي وأنظمــة متطــورة 
ــا وآليــا إلــى المنظومــات بواســطة البرمجيــات و فــي أفضــل وقــت  ــا فــي العالــم بحيــث يتــم نقــل األهــداف تلقائيً جــدا ألكثــر القــوى تقدمً
ممكــن ألنســب منظومــة مــن حيــث تحديــد موقــع الهــدف ويتــم تخصيــص موقــع الهــدف للصواريــخ ليتــم اســتهدافها بشــكل صائــب ودقيــق .
واكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية، ان القــوات المســلحة لديهــا منظومــات اســتطاعية متطــورة وحديثــة للغايــة تمكنهــا مــن 

رصــد ومواكبــة شــبكة المعلومــات العالميــة.
واردف قائــا : ان شــعارنا الرئيســي والمســتدام هــو التمســك بالوحــدة والتــازر بيــن الحــرس الثــوري والجيــش؛ مبينــا ان هــذه الوحــدة 

تجســدت فــي خنــدق الدفــاع المقــدس ومابعــده ايضــا.
مــن جهتــه قــال قائــد القــوة الجوفضائيــة بالحــرس الثــوري »العميــد اميــر علــي حاجــي زادة« : ان جميــع المنظومــات التــي اســتخدمت 
ــة شــبابية مــن  ــا وتطويرهــا نخــب علمي ــى انتاجه ــاز، واشــرفت عل ــع بامتي ــة الصن ــة 1400«، ايراني ــاورات المدافعــون عــن ســماء الوالي فــي »من

ابنــاء الشــعب االيرانــي.
ــى شــراء  ــة ال ــا، بحاج ــل 15 عام ــت قب ــران كان ــان اي ــد حاجــي زادة، ب ــت العمي ــاء، لف ــي تصريحــه،  امــس االربع وف
ــاء  ــى بلغــت االكتف ــاري تعال ــوم وبفضــل الب ــا الي ــا، لكنه ــة اجوائه ــن الخــارج لحماي ــة م ــة والصاروخي ــات الراداري المنظوم

ــا.  الذاتــي فــي مجــال انتــاج هــذه االجهــزة والمعــدات محلي
وصــرح ان الوحــدات المشــاركة فــي منــاورات ســماء الواليــة، نجحــت فــي اصابــة وتدميــر االهــداف المحــددة ومحــاكاة عمليــة الدفــاع ضــد 

التهديــدات علــى اشــكالها وبمختلــف المســتويات، بمــا فــي ذلــك صواريــخ الكــروز ايضــا.
ونــوه قائــد قــوة الجوفضائيــة للحــرس الثــوري، انــه تــم فــي هــذه المنــاورات اســتخدام قنابــل الـــ 
»دورايســتا«المجنحة والتــي تنطلــق مــن الطائــرات، وايضــا رصدهــا بنجــاح واحالتهــا الــى منظومــات الدفــاع 

الجــوي المســتقرة فــي منطقــة المنــاورات.  
وقــال قائــد مقــر الدفــاع الجــوي العميــد قــادر رحيــم زاده إن منظومتــي جوشــن وخاتــم للدفــاع الجــوي محليتــي الصنــع نجحــت فــي اصابة 

أهــداف معاديــة مفترضــة فــي منــاورة مدافعــي ســماء الواليــة 1400.
واوضــح العميــد رحيــم زاده انــه ضمــن المرحلــة الرئيســية مــن المنــاورة دمــرت منظومتا الدفــاع الجــوي جوشــن وخاتــم التابعتين لقــوات 

الدفاع الجوي للجيش أهدافا مفترضة للعدو تسللت إلى منطقة التمرين في علو منخفض.        
واضــاف قائــد مقر الدفــاع الجــوي، إنــه تــم اختبــار منظومتي خاتــم وجوشــن ألول مــرة فــي هــذا التمريــن، قائــا: ان منظومة جوشــن 
الصاروخيــة هــي نســخة متطــورة مــن منظومــة 15 خــرداد الدفاعيــة وفــي هــذا التمريــن تــم اختبــاره وتقييمــه بنجــاح ألول مــرة ودمــر األهــداف 

التــي حددتهــا شــبكة الدفــاع الجــوي المتكاملــة.
وقــال انــه وفقــا لاســتراتيجية القويــة لــن نتوانــى عــن تعزيــز القــدرة الدفاعيــة فــي مجــال الدفــاع الجــوي، الفتــا الــى ان التقييــم الدقيــق للتهديــدات 

فــي المجــال الجــوي دفعنــا إلــى تطويــر أنظمــة دفاعيــة تتناســب مــع هــذه التهديــدات وال يوجــد تهديــد لــم نفكــر فــي طريقــة للتعامــل معــه.   
ــة  ــاورات التخصصي ــي المن ــوري ألول مــرة ف ــع لســاح الجــو للحــرس الث ــع التاب ــي الصن ــل وتشــغيل رادار »قــدس« المحل وجــرى تفعي

ــة 1400”. ــوان »المدافعــون عــن ســماء الوالي ــي بعن ــاع الجــوي االيران المشــتركة للدف
ــر القــدرة  ــر مــن 90 ألــف قــدم. وتعتب ــاع أكث ــى ارتف ــر مــن 500 كــم وعل ــى مــدى أكث ــة األهــداف عل ــى مراقب ــادر عل ــرادار ق علمــا ان هــذا ال
التكتيكيــة والفرديــة، البرمجيــات المحليــة، القــدرة علــى التعامــل مــع الحــرب اإللكترونيــة فــي تقنيــات مختلفــة، نظــام الكشــف عــن أهــداف 

العــدو والقــدرة علــى االرتبــاط بأنظمــة الدفــاع هــي مــن بيــن ميــزات نظــام رادار قــدس.
وانطلقــت الثاثــاء المرحلــة العملياتيــة مــن المنــاورات المتخصصــة المشــتركة تحــت عنــوان »مدافعــو ســماء الواليــة 1400« للدفــاع الجــوي 
بهــدف نشــر أنظمــة الصواريــخ المحليــة والــرادار ومعلومــات االســتطاع والحــرب اإللكترونيــة وأنظمــة االتصــاالت وشــبكة المراقبــة المرئيــة 

للجيــش وحــرس الثــورة فــي منطقــة صحــراء ايــران.

شمخاني: اعداؤنا ..تتمة
ــات واالســراع  ــى التحدي ــب عل ــاد للتغل ــام الب ــة ام ــا مشــرقة جــدا قائم ــك آفاق ــان هنال ــة ف ــات القائم واضــاف: رغــم المشــاكل والتحدي

ــاء. ــة والرخ ــدم والتنمي بالتحــرك الشــامل نحــو التق
وفــي االجتمــاع طــرح اعضــاء لجنــة االمــن القومــي وجهــات نظرهــم حــول مختلــف القضايــا االقتصاديــة والسياســية واالمنيــة واالجتماعيــة 

وســبل الحلــول واالدارة المؤثــرة للتغلــب علــى التحديــات االساســية للبــاد.
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اإلمام الحسن العسكري عليه السالم 
في ذكرى شهادته

يصــادف الثامــن مــن ربيــع االول ذكــرى استشــهاد اإلمــام »الحســن بــن علــي« العســكري وهــو المعصــوم الثالــث عشــر 
واالمــام الحــادي عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام بعــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم.

واصــل اإلمــام الحســن العســكري عليــه الســام مهــام اإلمامــة بعــد والــده اإلمــام الهــادي عليــه الســام، وعاصــر فــي فتــرة 
إمامتــه القصيــرة ســت ســنوات حكومــة ثاثــة خلفــاء هــم المعتــز والمهتــدي والمعتمــد، وكانــت المعانــاة مــع الدولــة العباســية 
مــا زالــت شــديدة ففــي غضــون حكــم المعتــز ُقتــل وســجن الكثيــر مــن العلوييــن االبريــاء، وأكثــر مــن ســبعين شــخصًا مــن 
آل جعفــر وال عقيــل، وبعــد المعتــز اســتلم المهتــدي الخافــة، وســجن اإلمــام عليــه الســام ، بــل وحتــى اتخــذ قــرارًا بقتلــه 

إال أن األجــل لــم يمهلــه فمــات المهتــدي.
ــى دار  ــوم ذهــاب إل ــا مجتمعيــن فــي العســكر ننتظــر قــدوم اإلمــام فــي ي ــي بــن جعفــر عــن الحلبــي: »كن وحــدث عل

ــا: ــه فيه ــا رقعــة من ــة، فوصلتن الخاف
»أال ال يسلمنّ عليّ أحد، وال يشير إليّ بيده، وال يومئ، فإنكم ال تؤمنون على أنفسكم«.  

يقــول أحمــد بــن محمــد: »كتبــت إلــى أبــي محمد)اإلمــام العســكري( حيــن أخــذ المهتــدي فــي قتــل الموالــي: يــا ســيدي 
الحمــد هلّل الــذي شــغله عنــا، فقــد بلغنــي أنــه يتهــددك، ويقــول واهلّل ألجلينهــم عــن جديــد األرض فوّقــع أبــو محمــد عليــه 
الســام بخطــه: »ذلــك اقصــر لعمــره، عــدّ مــن يومــك هــذا خمســة أيــام ويقتــل فــي اليــوم الســادس بعــد هــوان واســتخفاف 

يمــر بــه«. فــكان كمــا قــال عليــه الســام«.
وبعــد المهتــدي اســتلم المعتــز زمــام الســلطة وفــي عهــده استشــهد اإلمــام العســكري عليــه الســام وقتــل معــه 
ــل  ــم قتــل بعضهــم بأفجــع صــورة وحتــى بعــد القت ــد ت ــه ق ــة أن مجموعــة مــن العلوييــن، وتذكــر بعــض المصــادر التاريخي

مّثلــوا بأجســادهم.
*نصوص اإلمام الهادي على امامة ابنه عليهم السام

هناك مجموعة من النصوص التي وردت عن اإلمام الهادي على إمامة اإلمام العسكري عليه السام منها:
عــن يحيــى بــن يســار القنبــري قــال: أوصــى أبــو الحســن عليــه الســام إلــى ابنــه الحســن قبــل مضيــه بأربعــة أشــهر 

وأشــهدني علــى ذلــك وجماعــة مــن الموالــي.
ــزة  ــي أنصــح ال محمــد غري ــد ابن ــو محم ــه الســام : أب ــو الحســن علي ــيَّ أب ــب إل ــال: كت ــر الفهفكــي ق ــي بك عــن أب
وأوثقهــم حجــة، وهــو األكبــر مــن ولــدي. وهــو الخلــف وإليــه ينتهــي عُــرى اإلمامــة وأحكامهــا، ممــا كنــت ســائلي فســله عنــه 

فعنــده مــا يحتــاج إليــه.
*اإلمام العسكري عليه السام والتمهيد لإلمام المهدي عجل اله تعالى فرجه الشريف

إن المهمــة المميــزة فــي إمامتــه عليــه الســام كانــت التمهيــد لــوالدة اإلمــام المهــدي عجــل الــه تعالــى فرجــه الشــريف 
وغيبتــه الصغــرى والكبــرى، واالرتبــاط الصحيــح بــه وضــرورة االنتقــال بالشــيعة مــن نقطــة اتصــال مباشــرة بالمعصــوم إلــى 
نقطــة اتصــال غيــر مباشــرة، وتعتبــر هــذه المرحلــة مــن أدق المراحــل علــى الفكــر الشــيعي منــذ النبــي محمــد صلــى اهلل 
عليــه وآلــه إلــى عهــد اإلمــام العســكري، لذلــك كان علــى اإلمــام أن يكثــف أحاديثــه وأن يقــوم عمليــًا كمــا ســيتضح بالتمهيــد 

للغيبــة.
ويمكن تلخيص دور اإلمام عليه السام في هذا االتجاه بما يلي:

1 - النص على اإلمام وتعريف شيعته به:
عــن محمــد بــن عبــد الجبــار قــال: قلــت لســيدي الحســن بــن علــي عليــه الســام يــا ابــن رســول اهلّل، جعلنــي اهلّل 

فــداك أحــب أن أعلــم مــن اإلمــام وحجــة اهلّل علــى عبــاده مــن بعــدك؟
فقــال عليــه الســام :«إن اإلمــام وحجــة اهلّل مــن بعــدي ابنــي، ســمي رســول اهلّل صلــى اهلل عليــه وآلــه وكنيتــه الــذي 

هــو خاتــم حجــج اهلّل وآخــر خلفائــه«.
قال: ممن هو يا بن رسول اهلّل؟ قال عليه السام:

»من ابنة قيصر ملك الروم، أال إنه سيولد ويغيب عن الناس غيبة طويلة ثم يظهر«.
عــن يعقــوب بــن منقــوش قــال: دخلــت علــى أبــي محمــد الحســن بــن علــي عليــه الســام وهــو جالــس علــى دكان 
فــي الــدار وعــن يمينــه بيــت عليــه ســتر مســبل، فقلــت ســيدي، مــن صاحــب هــذا األمــر؟ فقــال: ارفــع الســتر، فرفعتــه فخــرج 
إلينــا غــام خماســي لــه عشــر أو ثمــان أو نحــو ذلــك، واضــح الجبيــن، أبيــض الوجــه، دري المقلتيــن، شــثن الكفيــن، معطــوف 
الركبتيــن، فــي خــده األيمــن خــال، وفــي رأســه ذؤابــة، فجلــس علــى فخــذ أبــي محمــد عليــه الســام ثــم قــال لــي: هــذا 
صاحبكــم، ثــم وثــب فقــال لــه: يــا بنــي ادخــل إلــى الوقــت المعلــوم، فدخــل البيــت وأنــا أنظــر إليــه، ثــم قــال لــي: يــا يعقــوب، 

انظــر مــن فــي البيــت؟ فدخلــت فمــا رأيــت أحــدًا«.
2 - التأكيد على الصبر وانتظار الفرج:

إن انتظــار فــرج اإلمــام مــن العبــادات بــل مــن أفضــل األعمــال كمــا فــي األحاديــث المباركــة. فــإن أول مــا يتوجــب علــى 
اإلنســان هــو الصبــر عنــد طــول الغيبــة ومــا يؤكــد علــى ذلــك الرســالة التــي أرســلها اإلمــام إلــى علــي بــن الحســين بــن 

بابويــه القمــي: التــي جــاء فيهــا:
)عليك بالصبر وانتظار الفرج(.

قال النبي صلى اهلل عليه وآله :»أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج«.
3 - التحذير من الشك والضعف:

قال عليه السام :»إن لصاحب هذا األمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط شوك القتاد بيده«.
4- التمهيد العملي للغيبة:

والمقصــود بذلــك أن اإلمــام عيــن وكاء وســفراء مــن خاصــة أصحابــه لتبليــغ تعليماتــه وأحكامــه إلــى شــيعته، وذلــك 
بأســلوب التوقيعــات والمكاتبــات، وهــذا يعتبــر تمهيــدًا عمليــًا لمــا ســيحصل فــي زمــن الغيبــة الصغــرى.

5- مدرسة الفقهاء:
ــة التشــيع،  ــا الســام باتســاع رقع ــادي والرضــا عليهم ــن اله ــه عصــر اإلمامي ــن قبل ــام العســكري وم اتســم عصــر اإلم
واتضــاح معالــم المدرســة الشــيعية، ولذلــك دعــوا إلــى اتبــاع مدرســة الفقهــاء التــي تميــزت عمــا ســواها، بعــدة أمــور منهــا:

1- اعتماد الكتاب والسنة مصدرًا للتشريع اإلسامي.
2- الرجوع في تعلم األحكام إلى المعصوم إن أمكن.

3 - الرجوع إلى الفقهاء الثقات حيث ال يمكن أو يتعسر الرجوع إلى اإلمام المعصوم.
4 - اإلفتاء بنص الرواية أو بتطبيق القاعدة المستخلصة من الرواية.

وقــد أيــد اإلمــام العســكري جملــة مــن الكتــب الفقهيــة واألصــول فــي عصــره أو قبــل عصــره وقــد أحصيــت أســماء أصحــاب 
اإلمــام ورواة حديثــه فبلغــوا، 213 شــخصًا. منهــم:

أحمــد بــن إســحاق األشــعري القمــي: وهــو مــن األصحــاب المقربيــن لإلمــام عليــه الســام ، ويعــد كبيــر القمييــن وكان 
يحمــل مســائل أهــل قــم إليــه عليــه الســام .

ــداد  ــه وأهــل بغ ــار ومــن أعظــم رجــال أهــل بيت ــر الطي ــاد جعف ــري. وهــو مــن أحف ــن القاســم الجعف ــو هاشــم داود ب أب
ــد األئمــة عليهــم الســام. ــام محمــود عن ــة ومق ــة رفيع ــه منزل ــت ل وكان

عبد اهلّل بن جعفر الحميري. من أبرز رجال قم المقدسة له كتاب )قرب اإلسناد(.
أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد العمــري. وهــو النائــب األول لإلمــام القائــم عجــل الــه تعالــى فرجــه الشــريف . وكان مــن 

كبــار وكاء اإلمــام الهــادي عليــه الســام والعســكري عليــه الســام .
*شهادة اإلمام العسكري عليه السام

قــال أبــو األديــان: »كنــت أخــدم الحســن بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي 
بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب عليهــم الســام وأحمــل كتبــه إلــى األمصــار فدخلــت عليــه فــي عّلتــه التــي توفــي 
فيهــا صلــوات اهلّل عليــه فكتــب معــي كتبــًا وقــال: امــض بهــا إلــى المدائــن فإنــك ســتغيب خمســة عشــر يومــًا وتدخــل إلــى 
ســر مــن رأى يــوم الخامــس عشــر وتســمع الواعيــة فــي داري وتجدنــي علــى المغتســل، قــال أبــو األديــان: فقلــت: يــا ســيدي 
فــإذا كان ذلــك فمــن. قــال مــن طالبــك بجوابــات كتبــي فهــو القائــم مــن بعــدي. فقلــت زدنــي: فقــال: »مــن يصّلــي علــيَّ 

فهــو القائــم بعــدي«.
فقلت: زدني، فقال: »من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي«.

ثم منعتني هيبته أن أسأله عما في الهميان.
ــه  ــي علي ــوم الخامــس عشــر كمــا ذكــر ل ــت ســر مــن رأى ي ــا ودخل ــى المدائــن وأخــذت جواباته وخرجــت بالكتــب إل
الســام فــإذا أنــا بالواعيــة فــي داره وإذا بــه علــى المغتســل وإذا أنــا بجعفــر بــن علــي أخيــه ببــاب الــدار والشــيعة مــن حولــه 
يعزونــه ويهنؤنــه فقلــت فــي نفســي: إن يكــن هــذا اإلمــام فقــد بطلــت اإلمامــة، ... تقــدم جعفــر ليصلــي علــى أخيــه فلمــا هــم 
بالتكبيــر خــرج صبــي بوجهــه ســمرة بشــعره قطــط بأســنانه تفليــج فجــذب بــرداء جعفــر بــن علــي وقــال: »تأخــر يــا عــم أنــا 
أحــق بالصــاة علــى أبــي فتأخــر جعفــر وقــد أربــد وجهــه وأصفــر. فتقــدم الصبــي وصّلــى عليــه ودفــن إلــى جانــب قبــر أبيــه، ثــم 

قــال: يــا بصــري هــات جوابــات الكتــب التــي معــك فدفعتهــا إليــه، فقلــت فــي نفســي: هــذه بينتــان،... الــخ«.
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