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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 املوصل! استعادة معركة وراء ماذا

 السؤال:
 السابقة التصرحيات نفهم أن ميكن كيفو  منها؟ املقصود فما ،17/10/2016 يوم املوصل الستعادة املعركة بدء عن أعلن
 وملاذا ؟املوصل من أخرج إذا الدولة متنظي سينتهي هلو  سنوات؟ بعد املوصل حرب يتوقعون كانوا الذين مريكاناأل للمسئولني

 املشاركة؟ على الرتكي صراراإل وملاذا الرتكي؟ والنظام راقيةالع احلكومة بني الرتاشق هذا

 اجلواب:
 للسنة إقليم إبجياد العراق تفكيك إكمال منها مقصود حلقات سلسلة يف حلقة يراها اجلارية األحداث يتدبر من إن -1

 قبل بل العراق، احتلل منذ وال اليوم مريكاأ تبدأها مل السياسة وهذه ،للعيان ماثلا  األكراد قليمإ بحأص أن بعد للشيعة وآخر
 دولة! شبه كردستان منطقة أصبحت حيث ،1991 عام العراق مشال على اجلّوي احلظر مناطق أمريكا فرضت منذ االحتلل

 مذهيب طائفي أساس على كان احملتل، العراق حاكم رميرب وضعه الذي النظام انك 2003 العراق أمريكا احتلت وعندما
 جلنة عنّي  2003 غسطسأآب/ ويف العراقي، احلكم جملس مسي ما متوز/يوليو يف برمير شكل لقد... واملذاهب للطوائف حبصص  
 األقاليم أساس على "فدرالية" احتادية دولة العراق جيعل دستور مشروع اللجنة وصاغت... عضواا  25 من مؤلفة حتضريية دستورية

 على الشرعية إلضفاء 2005 الثاين/يناير كانون 31 يف عليه للتصويت العامة االنتخاابت أجريت مث... كردستان إقليم مثل
 هفإن ،العنف ومشلت استعملت اليت ملعوجةا األساليب من وابلرغم. نتقايلاال اإلدارة قانون عليها نص مثلما الدستورية العملية

 الدستور: هذا مواد ومن الدستور! هذا قرّ أ   وهكذا... ابلتصويت قاموا املسجلني الناخبني من %58 فقط

 (116) املادة نصتو ... احتادية( دولة العراق )مجهورية أن على 2005 لسنة العراق مجهورية دستور من (1) املادة نصت
 /117) املادة أما... (حملية وإدارات مركزية ال حمافظاتو  وأقاليم عاصمة من العراق مجهورية يف االحتادي النظام يتكون) أن على
 يف ينظر والذي... (احتاديا  إقليماا  القائمة سلطاتهو  ستانردك إقليم نفاذه عند الدستور هذا يقر) أبن قضت هناإف (أوالا 

 "إمكانية على صتن (119) املادة وأن وخباصة القريب! املستقبل يف عراقال تفكيك مدى يدرك اإلقليم هذا صلحيات
 سوء فوق بل الذكر ئسي الدستور هذا خلل من العراق تفكيك بذور مريكاأ بذرت وهكذا... أخرى" أقاليم استحداث

 ...الذكر

 لتهيئة أولويهتم سلم يف بوضعه عملءها كلفتو  ،العراق تفكيك دستور إلقرار النجاح بزهوة مريكاأ شعرت لقد -2
 انفصايل نشاط فيها يوجد ال والسنة الشيعة مناطق عليها يطلق أصبح اليت ملناطقا كانت فقد ،يفلحوا فلم له العامة األجواء

 األجواء بتهيئة أمريكا فبدأت... عنها وغريبة موجودة تكن مل وسنية شيعية مبناطق التسمية هذه إن حىت ،أقاليم مبسمى ولو حىت
 20/5/2006 يف للوزراء رئيساا  ونصبته واملسلمني اإلسلم على ابحلقد مشبع شخص وهو املالكي إىل فعمدت طريقتها على

 مذهبياا  املالكي صنيعتها كان لقد !قويا  بينهما التنافر جيعل بشكل والشيعة السنة بني العداوة إجياد يةساألسا مهمته وكانت
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 مع العداوة املالكي فغرس الدور، هذا يف جنح وقد واألقاليم، للتقسيم، ةأمهي األجواء فأصبحت وأاثرهم، اآلخرين استفزّ  ابمتياز،
 لألقاليم األجواء وهتيئة العداوة هذه إجياد يف املالكي جنح وقد... الناس من لكثري مطلباا  العراق تقسيم أصبح حىت والكرد السنة

 8 حىت أخرى مدة كماحل يف له مددت وهلذا ،لتنفيذها للوزراء رئيساا  أمريكا وظفته اليت الرئيسية املهمة وهي والتقسيم،
 العسكري مبظهرها أمريكا وخرجت 12/2011 شهر كان إذا حىت... سوداء حكمه أيم فكانت 2014 أيلول/سبتمرب

 من فريدة   بعنجهية   وظلم تجربف ،املالكي شريراا  مثراا  وزادها أينعت، قد الفتنة شجرة كانت والسياسية األمنية حبقيقتها وبقيت
 الشيعية املليشيات إنشاء يف املذهيب الشحن وتصاعد... استفزازية وأقوال أبعمال دجدي من أشعلها خبت كلما نوعها،

 .املسلحة

 من أويت ما بكل السنة استفزاز يتعمد فكان املسلمني بني الشرخ تعميقل املالكي شخص يف ضالتها اأمريك وجدت لقد
 أهايل مع حصل كما هلم حق أي ورفض مهب بطش حبقوقهم أو الظلم برفع الناس طالب فإذا... وعسف وظلم وكيد حقد

 وخاصة سجنائهم سراح وإطلق عنهم الظلم برفع تتعلق عادية مطالبهم وكانت ،2012 عام سلميا حتركوا عندما السنة مناطق
 رفضتها املالكي حكومة ولكن النظام، إلسقاط مطلب أي بينها من يكن ومل... العشوائية الليلية املدامهات وجتنب النساء من

 ويطالبوا املنطقة هذه أهل لدى االحتقان يزداد حىت السلمية االعتصامات يسحق وبدأ اإلرهابيني، ختدم مطالب واعتربهتا
. قبلهم من مسرّي  ألنه األمريكان أسياده اضبر  أو إبيعاز إال وحكومته املالكي بذلك يقوم وال. فدرايل إقليم إقامة أو ابالنفصال

 ندالعا قبل حىت كردستان إقليم غرار على اجلنوب يف للشيعة إقليم إبقامة تطالب الشيعية تاحلركا بعض قامت ذلك وجبانب
 وكل... املذهبية الناحية إبراز يف اجملاورة الدول تسابقت بل احلد هذا عند األمر يقف ومل... األنبار يف السلمية االحتجاجات

 طرف كل ويعض   بعضا! بعضها يقتل متناحرة، متنافرة ِمزقاا  بل جامعة، وحدةا  العراق ريدت ال اليت األمريكية للسياسة تنفيذاا  ذلك
 ...ابإلقليم علناا  ي نادى وأصبح إقليم، له يكون أن على ابلنواجذ

 مع األجواء هذه يف دخوله أن مريكاأ فرأت املوصل يف قدم ئموط له ونليك الدولة تنظيم حتركات كانت اجلو هذا يف -3
 فجعلت والشيعة، السنة بني الشقاق زيدة من مريكياأل اهلدف فيخدم وأقسى أشد بشكل الشرخ سيعمق الشيعة مليشيات

 سقوط عن أعلن 2014 عام حزيران ففي... كان وهكذا البنوك وأموال أسلحته اتركاا  املوصل من اجليش يسحب املالكي
 سلم نهإ بل حقيقية، معركة خوض دون من بانسح العراقي اجليش أبن الروايت تواترت وقد... الدولة تنظيم بيد املوصل
. والعدة العدد يف تفوقهم رغم األمن وقوات وضباطه اجليش جنود وفر صلو امل بنوك يف األموال وترك وملبسه وعتاده أسلحته
 قويا  اطؤابلتو  الرأي هذا وكان. معينة ألغراض املنطقة تسليم يف وتقصد تواطؤ وجود إىل ويشري عو املوض يف يشكك بدأ فاجلميع

 األمريكية احلرة الفيسبوك، على املالكي صفحة مؤامرة" كان املوصل شهدته "ما) مؤامرة حدث ما أبن اعرتف املالكي أن رجةلد
 األول واملسؤول اجليش وقائد راءللوز  رئيساا  كان الذي فهو به لصيقة أهنا مع نفسه عن يبعدها أن حاول لكنهو  (18/8/2015
. مقاومة دون من الذهبية الفرقة عليها يطلق واليت هناك املوجودة القوات بسحب الرمادي يف هذا مثل تكرر وقد !املعركة عن

 أن ويبدو... عليها الستار وأسدل املوضوع على تغطية جرت ولكن ذلك عن واملسؤولني املالكي مبحاسبة املطالبة وبدأت
 فوجوده سين أنه اعتبار على التنظيم وجود تسهيل أرادت هناأل اجليش سحب يف غارقة يدها نأل املوضوع تقفل أن رأت أمريكا
 دخول لتسهيل اجليش بسحب أمرت هلذا ...إقليمية لفدرالية هتيئة والشيعة السنة بني اتساعاا  الشرخ يزيد الشيعية املليشيا جبانب
 أبن 13/6/2014 يف ماأواب صرح فقد ،املوصل دخوله عند التنظيم قصف رفضت مريكاأ إن بل فحسب هذا ليس. التنظيم

 املعقودة األمنية االتفاقية من الرغم على هذا العراقيون"، يقدمها سياسية خطة غياب يف عسكري عمل يف تشارك "لن واشنطن
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 مساء جدة يف زيباري العراقي اخلارجية وزير قال كما ذلك منه العراقية احلكومة طلب من الرغم علىو  العراق، وبني أمريكا بني
 األركان هيئة رئيس ذلك أكد وقد للمسلحني"، جوية ضرابت توجيه واشنطن من طلبت بغداد "إن 18/6/2014 ءاألربعا

 تصبح أن إىل تؤخره بل التدخل يف أمرها من عجلة يف ليست أمريكا أن يعين ما الكونغرس، جلسة يف دميبسي اجلنرال األمريكية
 هو كما منهما لكل إقليم على الطرفان فيوافق ةعالشي وبني السنة بني واءاألج بتسخني األقاليم مشروع لتنفيذ مهيأة األجواء
 .املوصل من وإخراجه التنظيم بقتال مريكاأ أتمر ذلك وبعد العراق، كردستان يف حاصل

 عن 6/12/2015 بتاريخ اليوم" "العراق موقع قلهن الذي ابخلرب هنا رذكِّ ون   ويتابعونه، ذلك يدركون الواعني السياسيني إن
 "إن فيها: فورد البلد يف الدولة تنظيم إلهناء األمريكي ابلشرط تتعلق أخبارا مباشرة له سربت املستوى رفيعة سيةامدبلو  مصادر
 منه العراق وتطهري داعش تنظيم ملف حلسم األساس الشرط هو بغداد يف فدرايل حلكم ختضع رئيسية أقاليم ثلثة بقيام القبول
 املصادر وذكرت. إيرانية" أبوامر املقادة ليشياتامل وخاصة اآلن، بغداد يف السلطة مكان حتل اليت لثانويةا السلطات مجيع وإهناء
 ."...األمن جملس من بتأييد العراق يف اجلديد الفدرايل احلكم محاية تتوىل أن تعهدت واشنطن... " :أن نفسها

 مث منو  الشيعة وبني بينهم العداوة إلجياد السنة الستفزاز لتهفشغّ  املذهبية بعصبيته املالكي إىل عمدت أمريكا فإن وهكذا
 دخوله فسهلت ةللشيع التنظيم نظرة استغلت وكذلك... وينكسر ينقطع أن يلبث ال املركز عم هش ورابط ابألقاليم العراق متزيق

 أمريكا زتفركّ  املوصل دخوله بعد اخللفة أعلن عندما أخرى مرة التنظيم استغلت قد وهي الفريقني، بني خالشر  لزيدة للموصل
 أن الناس فعلم أعماهلم أحبط هللا ولكن ،ابخللفة األفعال هذه ربط وحاولت للمدنيني وتشريد وحرق قتل من أعماله على

 يهاجر... وعدل حق هي بعودهتا  الرسول وبشر إلقامتها العمل هللا فرض اليت اخللفة وأن لغواا  إال ليست البغدادي خلفة
 .العامل إىل حتمله بل فحسب ساكنيها بني ليس اخلري تنشرو  ،ماناألو  لألمن إليها لناسا

 يرانإ تعطي كما العراق يف للسنة "نَ َفس" إعطاء أي نفسه للغرض كذلك فهو العراق مشال يف الرتكي الوجود أما -4
 أهناك فتظهر الشرخ هذا لتعميق كان تركيا فدخول األقلمة! على التشجيع يف اإلقليمي الوضع يساهم وهكذا... للشيعة "نفس"

 .االنقسام تسهيل وهو واحد هدف تحقيقل ذلك وكل... للشيعة يرانإ محاية مقابل يف السنة حتمي

 واستنكار املوضوع، حول والعبادي أردوغان بني وتراشق سجال وحدوث املعركة هذه يف املشاركة على تركيا إصرار أما
 حلكومةا بعلم أنه مع املوصل" شرق "مشال بعشيقة معسكر من الرتكية القوات ابنسحاب العراقية احلكومة مطالبة أردوغان
 ردوغانأ ليظهر األمريكية السياسة وفق هو بل الرتكية احلكومة بيد هو وال العراقية احلكومة بيد هو ال األمر هذا إن... العراقية

 يثري فهو ،العبادي يفعل وكذلك، "األقاليم" األمريكي املشروع على يشجع مث ومن العبادي مع مساجلته يف السنة ينصر كأنه
 واألمران... الشيعي التعاطف لكسب وذلك ومساءه! العراق أرض متأل اليت القوات من غريها دون الرتكية القوات موضوع
 هذا واستمرار... أقاليم شكل على اقالعر  لتفكيك األمريكي الغرض خلدمة والشيعة السنة بني االحتقان زيدة أي نفسه للغرض

 الرتكية القوات بسحب العراقية احلكومة هبا تطالب مرة أول ليست وهذه. مريكياأل املشروع حيدده يتوقف أو يستمر السجال:
 نيدي قراراا  ليتخذ األمن جملس ىلإ األمر ورفعت وأيدهتا أجلها من ةالعربي اجلامعة واجتمعت املاضية السنة هناية يف طالبت فقد
 تنفيذل أي الغرض هلذا هو الرتكية القوات بقاء فإن وهكذا ومخدت! فنجان يف زوبعة كانت ولكنها ابالنسحاب، ويطالبها تركيا

 يلوم فهو الشمال، إبقليم أسوة للموصل إبقليم مطالباا  ردوغانأ به صرح بل سراا، األمر هذا يعد ومل "األقاليم"، األمريكي املشروع
 يف قال فقد... املوصل إقليم على ابملثل يوافقوا مل ولكنهم كردستان إقليم أي العراق مشال احمللي احلكم قليمإ على وافقوا الذين
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 احمللي احلكم اقرتاع يف ب "نعم" صوتوا الذين... )" املوصل: بوضع يتعلق فيما "Beştepe تبه "بيش يف ألقاه الذي خطابه
 (18/10/2016 تورك اتمي صحيفة .املوصل" يف الشيء لنفس "نعم" يقولوا مل العراق، مشايل

 يلي: كما فاملسألة ،السابقة مريكانألا تصرحيات بعكس اآلن املوصل حرب على اإلصرار هذا ملاذا أما -5

 هيتلين أمره من عجلة يف وابماأ يكن ومل ،املوصل من وإخراجه نظيمالت على بللحر  حين مل الوقت أن ترى أمريكا كانت
 جعلت أمور حدثت ولكن... سنوات سيأخذ األمر هذا أن رحونيص مريكانألا ولنياملسئ بعض كان بل ،دهعه يف األمر هذا

 يف ليعوِّ  وكان... له يذكر جناح من شيء أو بنجاح املشئوم عهده ينهي أن يرغب وابماأ كان لقد... ذلك يف يعجل وابماأ
 هذا بسبب كاد وأ ملألا فقد نهأ يبدو ولكن الروسي، اجلوي القصف بتكثيفو  ومليشياهتا يرانإ حبشود سوري على ذلك

! جناح من شيء أو بنجاح هناك أملا  جيد لعله املوصل حنو العراق ىلإ بصره فصرف حلب، وخاصة سوري ألهل عظيمال الصمود
 القوات نإ جورانل سرتيت وول صحيفة )قالت... ةاحلوجي ومنها خلفه جيوابا  ترك نهإ حىت املوصل ليدخل عجل على سارو 

 كركوك، حمافظة وسط الواقعة احلوجية مثل الدولة تنظيم عليها يسيطر اليت اجليوب بعض جتاوزت املوصل حنو املتقدمة العراقية
 أن هلا تقرير يف الصحيفة وأوضحت .العراق يف أخرى مناطق يف مضادة هجمات شن إمكانية التنظيم ملقاتلي يتيح الذي األمر
 أكرب اثين واملوصل العاصمة بغداد بني الواصل الطريق يف تقع أهنا رغم أولويهتم ضمن احلوجية استعادة علواجي مل العراقيني القادة
 مشال خاصرة يف "سكني أبهنا احلوجية - الزيدي ميثم وهو - كركوك يف الشيعية املليشيات قادة أحد ووصف ...البلد مدن

 اجلزيرة... دولية وضغوط سياسية ألسباب احلوجية قبل وصلامل استعادة استعجلت احلكومة إن قائل العراق"،
28/10/2016). 

 العراقي اجليش من جندي ألف 140 فيها يشارك أنه كرذ   حيث 17/10/2016 يوم املوصل معركة انطلقت وهكذا
 :كوك بيرت ألمريكيةا الدفاع وزارة ابسم الرمسي الناطق وقال. ذلك وغري والوطين العشائري احلشد من وقوات البشمركة وقوات

 قوات "وجود إىل وأشار املوصل" معركة خلل كامل بشكل العراقية القوات بدعم يقوم واشنطن بقيادة الدويل التحالف "إن)
 وقوات العراقي للجيش اللوجسيت والدعم املساعدة تقدمي هبدف املوصل استعادة معركة يف اخللفية ابخلطوط أمريكية
 إبضافة العراق يف قواهتا عدد ستزيد أهنا املاضي أيلول أواخر أعلنت قد أمريكا وكانت (17/10/2016 رويرتز "...ةالبشمرك

 احلملة أثناء تستمر أن هلا يراد فاملعركة. العبادي حيدر الوزراء رئيس طلب بعق آخرين 4400 إىل جندي 600 حنو
 ومع. األمريكي التاريخ يف وللدميقراطيني له تسجل اراتنتصا بتحقيق عهده أوابما ينهي حىت بعدها، وما األمريكية االنتخابية

 وإيران" "تركيا اإلقليمية القوى مشاحنات وبسبب بينها، فيما الداخلية القوى مشاحنات بسبب سهلة ليست املوصل معركة أن
 نفسه العامل هو القوى ههذ يف املؤثر العامل دام ما ولكن... ويقعد يقوم املوصل قتالَ  املشاحنات هذه علجت حيث ،بينها فيما

 ...مريكاأ سياسة تقتضيه ما حسب بل ،طويلا  املعركة توقف أن توقعي   ال املشاحنات هذه فإن مريكا"أ"

 فتنضبط ،وبريطانيا فرنسا وخباصة ،التحالف من اا جزء ابعتبارها وإمنا مستقلا، ليس ،ألورواب دوراا  أمريكا أعطت لقد -7
 إىل العراق تفكيك وهي احلرب تلك من أمريكا أهداف على تشوشف بعيدة تبقى ال حىت وذلك للتحالف، أمريكا بقيادة
 يف مؤمترا عقدتف فرنسا، يف التنظيم من أصاهبا ملا كرجع   حداثألا هذه مثل يف الربوز حتاول فرنسا نفإ وكالعادة... أقاليم

 ومنظمة دولة لعشرين وممثلني خارجية وزراء إليه ودعت املوصل"، ملدينة السياسي "املستقبل لبحث 20/10/2016 يوم ابريس
 هذا وعقب. 25/10/2016 يوم الدولة تنظيم ضد الدويل التحالف يف الدفاع لوزراء آخر مؤمتر إىل ودعت. املدنيني محاية
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 إهناء كيفية على تركزت املناقشات إن) :للتحالف القائد هي بلده ابعتبار كارتر آشتون األمريكي الدفاع وزير قال االجتماع
 األعضاء الدول أراضي محاية وكيفية اخلطة تنفيذ لتسريع فعله للتحالف ميكن ما حتديد مت وإنه... الرقة على الدولة تنظيم سيطرة

 أراضي محاية عن تتحدث حيث الدول هلذه مريكاأ ةقياد إىل يشري هذاو  (،26/10/2016 اجلزيرة... التنظيم هجمات من
 .التنظيم تهجما من األعضاء دولال

 وفر كر من للحرب التنظيم سيلجأ وإمنا ذلك، يبدو فل يده؟ من املوصل سقطت إذا التنظيم سينتهي هل أما -8
 من أخرج إذا وهكذا حواليها، بقي ولكنه الرمادي وسط من خرجأ   فقد املدن، خارج من أعماله ويواصل وهناك هنا وهجمات

 الصحاري يف يقاتل مسلحا تنظيما عملياا، اآلن هو وكما ،2014 عام قبل كان ماك ليعود حواليها محيو  سيبقى فإنه املوصل
 الكافرة الدول صاحمل ستغلفت   مصلحته يف يراها أبعمال يقوم فقد السياسي وعيه لعدمو ... والقرى املدن أطراف ويف واجلبال

 ...ذلك يدرك لعلهو  ،املستعمرة

 سياسة ذلك أصبح بل فدراليات، ثلث إىل العراق تقسيم يف خطتها عن لىتتخ أن احملتمل من ليس نهفإ أمريكا وأما -9
 وسنية كردية فدرالية أقاليم ثلثة إىل العراق بتقسيم املتعلق املشروع 2006 عام الكونغرس أقر فقد ابلعراق، يتعلق فيما الدولة

 تقدم وقد. القرار" لتنفيذ مؤاتية غري "الظروف نأ يومئذ أعلن بوش الرئيس أن إال للرئيس، ملزما يكن مل القرار ولكن وشيعية،
 اجتاه يف ابلعمل ابيدن ونشط. 2009 عام أوابما األمريكي للرئيس انئبا أصبح والذي ابيدن جوزيف السناتور القرار مبشروع

 هذا على العراقي الدستور أمريكا وصاغت وقد هذا... العراق ملف أوابما سلمه وقد ذلك عن رمسيا اإلعلن بدون القرار تنفيذ
 إلدارة السياسية الصيغة يف البحث املوصل استعادة فيعقب ذلك، تطبيق حنو تتجه املستقبل ويف اآلن أعماهلا فتكون. األساس

 من فليس ذلك ومع ...صعوبة أخف الشيعة مناطق ألن بعاألص احللقة وهي ،السنة مناطق عليها يطلق اليت املناطق هذه
 بلدهم، متزق نأب يقبلوا لنو  ، هللا رسول مع صادقني ،سبحانه هلل خملصني رجاالا  العراق يف فإن ،وعاملشر  هذا مير أن السهل

 .العزيز القوي هللا إبذن إلحباطها املشاريع تلك وجه يف وسيقفون

 وأظلتكم ،قروانا  اإلسلم مجعكم لقد :قبل من خاطبناكم كما خناطبكم ،الرافدين أهل ي العراق، أهل فيا ،اخلتام ويف -10
 القادسية، أرض البطوالت، أرض بلدكم... معاا  الشر وحتاربون معاا، اخلري تتقامسون أعزاء، أقويء فكنتم الزمن، من َرَدحاا  رايته

 الواحد العراق إن. هللا شاء إن واللحقني السابقني الفاحتني بلد الدين، صلح بلد واملعتصم، الرشيد هارون بلد ،البويب أرض
 لن فهو عزاا  هلم ستوجد كردستان دولة أو كردستان إقليم وجود أن األكراد ظن ولئن... مبزقه ضعيف املمزق والعراق هله،أب قوي

 عيشاا  هلم سيوجد وغربه العراق مشال يف هلم إقليم وجود أن السنة ظن ولئن... حني بعد هلم مقتل ولكنه القصري املدى يتجاوز
 يف هلم إقليم وجود أن الشيعة ظن ولئن... وضنكا شقاء بعد   من عليهم يكون مث شأن، ذات ليست فرتة يتجاوز لن فهو هانئاا 

، لقليلِ  إال يكون لن فهو جربوت فيها قوةا  هلم سيوجد اجلنوب  .وذلة ضعفاا  األمور تعود مث وقت 

 الطائفية املسميات اتركوا... جابر عن ريالبخا أخرجه «ُمْنِتَنة   فَِإن ََّها َدُعوَها» والعصبية الطائفية وانبذا :الرافدين أهل اي
 من الذل أصابكم إالو  ،او تعزّ  به اعتصمواو  إليه فعودوا ،﴾اْلُمْسِلِميَ  ََسَّاُكمُ  ُهوَ ﴿ به، هللا مساان الذي ابالسم ومتسكوا واملذهبية،

 .﴾َشِهيد   ُهوَ وَ  السَّْمعَ  َأْلَقى َأوْ  قَ ْلب   َلهُ  َكانَ  ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  ِف  ِإنَّ ﴿ مكان كل

 ه 1438 احلرام حمرم من والعشرون التاسع

 م30/10/2016 املوافق
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