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«الفتح» يكشف عن إتفاق بين..تتمة

مــن جهتــه بيــن عضــو البرلمــان العراقــي حمــد اهلل الركابــي فــي تصريــح مماثــل ان تصريحــات ترامــب “تكشــف الوجــه
القبيــح للواليــات المتحــدة” مؤكــدا أن العــراق يرفــض مــا قالــه ترامــب جملــة وتفصيــا النــه بلــد ذو ســيادة وفيــه حكومــة شــرعية
وبرلمــان منتخــب وال يمكــن أن يقبــل بالمســاس بســيادته أو أن تكــون أرضــه نقطــة لالنطــاق ضــد أي دولــة أخــرى.
بدورهــا عــدت النائبــة عــن تحالــف اإلصــاح واإلعمــار يســرى رجــب تصريــح الرئيــس األمريكــي األخيــر “محاولــة إلربــاك
األوضــاع األمنيــة داخليــا وخارجيــا” مؤكــدة أن البرلمــان ســيعقد جلســة خاصــة بعــد انتهــاء عطلــة الفصــل التشــريعي لبحــث
الوجــود العســكري االمريكــي والمضــي بتشــريع قانــون إخــراج القــوات االمريكيــة مــن البــاد.
مــن جانبــه عــدّ القيــادي فــي الحشــد الشــعبي زيــاد التميمــي ،امــس االربعــاء  ،ان الهــدف مــن انشــاء قواعــد عســكرية
امريكيــة فــي العــراق هــو لزعزعــة االمــن  ،مبينــا ،ان «امريــكا غيــر قــادرة علــى مجابهــة قــوات الحشــد الشــعبي».
وقــال التميمــي فــي تصريــح لموقــع «الغديــر» ان «عــدم الســكوت مــن قبــل الحكومــة العراقيــة وفصائــل الحشــد الشــعبي
علــى تواجــد القواعــد العســكرية االمريكيــة فــي العــراق ســيدفع االمريــكان الــى زعــزة االمــن مــن خــال دعمهــا لعصابــات داعــش
االرهابيــة او تنظيــم اخــر النهــا غيــر قــادرة علــى مواجهــة فصائــل الحشــد».
واســتبعد التميمــي « انشــاء اي تنظيــم ارهابــي جديــد مــن قبــل امريــكا او اي دولــة اخــرى يهــدد امــن العــراق  ،مؤكــدا ان
المرجعيــة الدينــة العليــا كان لهــا دور كبيــر فــي تحقيــق النصــر علــى عصابــات داعــش االرهابيــة مــن خــال فتــوة الجهــاد الكفائي»
واضــاف ان « قــوات الحشــد الشــعبي علــى اهبــة االســتعداد لمواجهــة اي هجمــة ارهابيــة شرســة تهــدف الــى عــودة
العصابــات االرهابيــة مــن جديــد.
مــن جانبهــا اعلنــت مديريــة شــرطة بابــل عــن انطــاق عمليــة عســكرية واســعة بمشــاركة صنــوف وتشــكيالت عــدة مــن
القــوات االمنيــة وإســناد طيــران الجيــش لمطــاردة أيّ تواجــد لعناصــر الخاليــا النائمــة شــمالي المحافظــة .
بيــان للمديريــة أوضــح أن العمليــة األمنيــة الواســعة شــملت مناطــق الفاضليــة والعبــد ويــس كذلــك الطريــق الصحــراوي
بإتجــاه نهــر الفــرات ضمــن ناحيــة جــرف النصــر  ،وأضــاف أن العمليــة ســتكون واســعة حيــث تشــمل مســافات كبيــرة للســيطرة
الكاملــة علــى المنطقــة وستشــرع بتأميــن الــدور المهجــورة بشــكل تــام للقضــاء علــى االوكار االرهابيــة إن وجــدت ولمنــع تســللهم
الــى الناحيــة .

فصائل المقاومة :االجراءات العقابية..تتمة

وطالــب المركــز فــي بيــانٍ لــه امــس األربعــاء بإيجــاد آليــات تســاهم فــي تحقيــق األمــان الوظيفــي ،وتحمــي الموظفيــن
وأفــراد أســرهم مــن تــردي أوضاعهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة.
كمــا دعــا حكومــة تســيير األعمــال باحتــرام القانــون الفلســطيني ووقــف كافــة اإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تدفــع إلــى
تدهــور األوضــاع اإلنســانية ،وتحمــل مســؤولياتها القانونيــة واإلداريــة تجــاه غــزة.

واليتي :المثلث الرجعي..تتمة

وبعــد لقائــه مــع واليتــي ،قــال وزيــر الخارجيــة الســوري :أجريــت مشــاورات بنــاءة مــع المســؤولين االيرانييــن بهــدف تنميــة
التعــاون االســتراتيجي ،ولقــد حاربــت ســوريا وايــران عــدوا باســم االرهــاب ،واآلن تقفــان امــام عــدو باســم االســتعمار ،ومــا دمنــا
مــع بعــض فســننتصر ضــد االســتعمار مثلمــا انتصرنــا فــي مواجهــة االرهــاب.
وأردف :فــي هــذا اللقــاء ،أبلغــت التحيــة الحــارة مــن الرئيــس بشــار االســد الــى ســماحة قائــد الثــورة ،كمــا قدمــت التهنئــة
الــى الشــعب االيرانــي نيابــة عــن الشــعب الســوري بمناســبة الذكــرى الســنوية االربعيــن النتصــار الثــورة االســامية.

قاسمي :االرهاب في غرب..تتمة

واشــار قاســمي الــى ان الشــعب االيرانــي يحتفــل هــذه االيــام بالذكــرى االربعيــن النتصــار الثــورة االســامية واضــاف ،ان
الجمهوريــة االســامية نظمــت علــى مــدى العقــود االربعــة الماضيــة عمليــات انتخابيــة اكثــر مــن اي دولــة اخــرى بالمنطقــة ومــن
ضمنهــا حلفــاء وشــركاء اميــركا الوثيقيــن الذيــن يشــكلون انظمــة دكتاتوريــة ومســتبدة ،والشــك ان الجمهوريــة االســامية نابعــة
مــن ثــورة شــعبية ومبنيــة علــى نظــام الســيادة الشــعبية والديمقراطيــة االنتخابيــة.
وقــال فــي ختــام تصريحــه ،ان اتهامــات الرئيــس االميركــي الفارغــة والوهميــة والالمنطقيــة ضــد الشــعب االيرانــي
والجمهوريــة االســامية ال يمكنهــا تلميــع صــورة اميــركا واالنظمــة الدكتاتوريــة المروجــة للعنــف والتطــرف والمدعومــة اميركيــا
فــي قتــل الشــعوب المظلومــة بالمنطقــة وارتــكاب المجــازر ضدهــا.

الرئيس روحاني :أمن..تتمة

وأشــاد بنحــاح ســوريا حكومــة وشــعبا فــي مكافحــة االرهــاب و اضــاف الشــك بــان انتصاركــم امــام مؤامــرة كبيــرة حاكتهــا
امريــكا و عــدد مــن الــدول االخــري ضــد المنطقــة يشــكل انتصــارا كبيــرا للشــعب الســوري و للمنطقــة باكملهــا.
وتابــع قائــا ان ســوريا الزالــت تواجــه مشــاكل وعقبــات لتحقيــق النصــر الكامــل و ان التغلــب علــى المشــاكل ينــدرج ضمــن
االهــداف المشــتركة بيــن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران وســوريا ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي تعزيــز مزيــد مــن التعــاون
والتنســيق بينهمــا فــي كافــة المجــاالت.
وفيمــا اكــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى متانــة العالقــات الثنائيــة علــى المــدى الطويــل ،اضــاف الرئيــس روحانــي قائــا :انــه
يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال اتخــاذ خطــوات تضمــن مصالــح الشــعبين االيرانــي والســوري.
واشــار الــى الزيــارة التــي قــام بهــا نائبــه االول اســحاق جهانغيــري لســوريا مؤخــرا ووصفهــا بانهــا ناجحــة جــدا وتمخضــت عــن
نتائــج جيــدة للشــعبين االيراني والســوري.
مــن جانبــه قــدم وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد المعلــم خــال اللقــاء تهانيــه بمناســبة الذكــري االربعيــن النتصــار الثــورة
االســامية فــي ايــران ،مثمنــا دعــم الجمهوريــة االســامية للشــعب الســوري فــي مكافحــة االرهــاب واضــاف :ان ســوريا حكومــة
وشــعبا تثمــن مواقــف ايــران المبدئيــة فــي تقديــم الدعــم لســوريا مــن اجــل الحفــاظ علــى وحــدة أراضيهــا ومكافحــة االرهــاب
والتصــدي للمحتليــن االجانــب.
واضــاف :ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران اثبتــت مــن خــال عزمهــا الراســخ بانهــا قــادرة علــى احبــاط مؤامــرات اميــركا
والشــك بــان نجــاح ايــران فــي هــذا المجــال يمثــل نجاحـاً كبيــراً للمنطقــة بأســرها بمــا فيهــا ســوريا.
ووصــف زيــارة جهانغيــري االخيــرة لدمشــق بانهــا كانــت ناجحــة و اعطــت زخمــا كبيــرا للعالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن
مؤكــدا ان الحكومــة الســورية ســتعمل جــادا لتنفيــذ االتفاقيــات المبرمــة خــال تلــك الزيــارة.
يذكــر ان وليــد المعلــم وصــل الــى طهــران يــوم الثالثــاء الماضــي والتقــى رئيــس مجلــس الشــورى االســامي الدكتــور علــي
الريجانــي واميــن المجلــس االعلــى لالمــن القومــي األدميــرال علــي شــمخاني ووزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف،
وبحــث معهــم العالقــات الثنائيــة المشــتركة وإســتمرار توحيــد العمــل فــي مكافحــة االرهــاب الــذي يعصــف بســوريا والمنطقــة
وســبل التصــدي للتدخــل األجنبــي.

مقتل وإصابة  74ضابطاً..تتمة

مختلــف الجبهــات .وذلــك عبــر قناصــات متطــورة محليــة الصنــع وهــي :قناصــة «قاصــم  -خاطــف – اشــتر – حاســم  -ذو
الفقــار - 1ذو الفقــار – 2ســرمد» ويصــل أقصــى مــدى لبعضهــا إلــى  5000متــر.
كمــا لقــي عــدد مــن مرتزقــة العــدوان الســعودي االماراتــي األميركــي مصرعهــم وجــرح آخــرون أمــس األربعــاء ،فــي عمليــات
متفرقــة للجيــش واللجــان الشــعبية فــي جبهــات الداخــل والحــدود .فمــا تمكنــت وحــدة القناصــة مــن قنــص اثنيــن مرتزقــة
ســودانيين شــمال صحــراء ميــدي.
وفي مأرب قتل  3مرتزقة وأصيب اثنان آخران إثر انفجار لغمين بهم في جبهة نجد العتق بمديرية صرواح.
وفــي جبهــة الحــدود دمــر المجاهــدون جرافــة عســكرية لمرتزقــة العــدوان بصــاروخ موجــه فــي قريــة شــليلة جنــوب جبــل
النــار قبالــة جيــزان.
وتكبــد مرتزقــة العــدوان الســعودي خســائر فــي األرواح والعتــاد بعمليــات متفرقــة الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية فــي
جبهــات الحلــو والغرفــة والبيضــاء بمديريــة المصلــوب فــي محافظــة الجــوف.
ولفت المصدر الى قنص اثنين مرتزقة سودانيين شمال صحراء ميدي الحدودية بمحافظة حجة.
وأكــد المصــدر العســكري لصحيفتنــا اســتمرار العمليــات العســكرية فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة حتــى يتــم تطهيرهــا
مــن قــوى الغــزو الســعودي االماراتــي االميركــي والمنافقيــن المرتزقة.
دولي ـاً ،اتهمــت “منظمــة العفــو الدوليــة” أمــس األربعــاء اإلمــارات التــي تشــارك فــي العــدوان علــى اليمــن ،بأنهــا تــزود
باألســلحة ميليشــيات ترتكــب جرائــم حــرب فــي اليمــن.
ونشــرت المنظمــة تحقيقــا تقــول إنــه “يظهــر كيــف أصبحــت اإلمــارات قنــاة رئيســية لتوزيــع العربــات المدرعــة وأنظمــة
الهــاون باإلضافــة إلــى البنــادق والمسدســات” ،ولفتــت الــى أنــه “يتــم تقديمهــا بطــرق غيــر مشــروعة إلــى ميلشــيات غيــر خاضعــة
للمســاءلة متهمــة بارتــكاب جرائــم حــرب وغيرهــا مــن االنتهــاكات الخطيــرة”.
ونقــل التحقيــق عــن الباحــث فــي “شــؤون الحــد مــن األســلحة وحقــوق اإلنســان فــي المنظمــة” باتريــك ويلكيــن قولــه
“كان مــن الصــواب انتقــاد الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وغيرهــا مــن الــدول األوروبيــة لتزويدهــا قــوات التحالــف
باألســلحة” ،وأضــاف “ســرعان مــا أصبــح اليمــن مــاذا آمنــا للميليشــيات المدعومــة مــن اإلمــارات والتــي ال يمكــن محاســبتها”.
وأكــد الباحــث ان “القــوات اإلماراتيــة تحصــل علــى أســلحة بمليــارات الــدوالرات مــن الــدول الغربيــة وغيرهــا مــن أجــل
تحويلهــا إلــى الميليشــيات فــي اليمــن التــي ال تخضــع للمحاســبة ومعروفــة بارتكابهــا جرائــم حــرب” ،وأشــار الــى أن “الجماعــات

تتمات

التــي تتلقــى األســلحة تشــمل ألويــة العمالقــة والحــزام األمنــي وقــوات النخبــة الشــبوانية”.
وأوضحــت المنظمــة أن “هــذه المجموعــات متهمــة بارتــكاب جرائــم حــرب خاصــة خــال الحملــة العســكرية ضــد مدينــة
الحديدة(غــرب اليمــن) وفــي شــبكة الســجون الســرية التــي تدعمهــا اإلمــارات جنــوب اليمــن أو فــي حــاالت تعذيــب”.

ظريف :أميركا تدعم..تتمة

واضــاف الوزيــر ظريــف علــى تويتــر :اإليرانيــون -بمــا فــي ذلــك مواطنونــا اليهــود  -يحتفلــون بأربعيــن عامــا مــن التقــدم رغــم
الضغــط األميركــي تمامــا مثلمــا يكيــل دونالــد ترامــب االتهامــات ضدنــا مــرة أخــرى فــي خطــاب حالــة االتحــاد .2019
والقــى «ترامــب» خطابــا ســنويا بعــد انتهــاء خالفــه مــع الكونغــرس والــذي أدى الــى تعطيــل جــزء مــن الحكومــة االميركيــة
لمــدة  35يومــا ،كــرر فيــه مزاعمــه وتهديداتــه ضــد الجمهوريــة االســامية فــي ايــران واعلــن دعمــه لإلرهــاب الصهيونــي.
وادعــى «ترامــب» فــي خطابــه :فرضنــا أشــد العقوبــات علــى ايــران منــذ الخريــف قائــا :لــن نــدع النظــام الــذي يصــرخ شــعار
المــوت علــى اميــركا ويهــدد الشــعب اليهــودي باإلبــادة الجماعيــة.

عشرات المنظمات الحقوقية..تتمة

فــي إثيوبيــا ( ، )AHREمركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان ،معهــد البحريــن للحقــوق والديمقراطيــة ( ، )BIRDمركــز القاهــرة
لدراســات حقــوق اإلنســان ( ، )CIHRSالشــبكة الدوليــة للدفــاع عــن حقــوق رســامي الكاريكاتيــر ( ،)CRNIمركــز الحريــات
المدنيــة (أوكرانيــا)  ،مركــز مــن أجــل الصحافــة المســتقلة ( ، )CIJمركــز دراســات وســائل اإلعــام وبنــاء الســام ()CEMESP
 ،منظمــة  ، CIVICUSالمركــز األوروبــي للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان(،ECDHR) ، Foro de Periodismo Argentino
منتــدى الحريــة  ، Freedom Forumمركــز الصحافــة المســتقلة ( ، )IJCمؤشــر الرقابــة الدوليــة ، Index on Censorship
مبــادرة “مــن أجــل حريــة التعبيــر” فــي تركيــا  ، JOINT Liga de ONGs em Mocambique ،شــبكة أمريــكا الالتينيــة مــن
أجــل الديمقراطيــة ( ، )REDLADالرابطــة البورونديــة لحقــوق اإلنســان ( ، )ITEKAمؤسســة مهــارات ،المركــز اإلعالمــي فــي
ســيراييفو ،المركــز اإلعالمــي لغــرب أفريقيــا ( ، )MFWAالنرويجيــة ( ، )PENأودكار بنغــادش ، Open Media ،المنظمــة
التشــادية لمكافحــة الفســاد ( ،)OTACجمعيــة أخبــار جــزر المحيــط الهــادئ ( ، PINA) ، PEN Americaتحالــف صحافــة جنــوب
شــرق آســيا ( ، )SEAPAمنظمــة جنــوب شــرق أوروبــا لإلعــام ،مبــادرة التنميــة الســودانية (الســودان) والمركــز الســوري لإلعــام
وحريــة التعبيــر( ، )SCMجمعيــة يقظــة مــن أجــل الديمقراطيــة والدولــة المدنيــة ،وشــبكة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي
غــرب إفريقيــا.
ودعــت المنظمــات الحقوقيــة فــي رســالتها الــى إثــارة القلــق بشــأن الوضــع المتفاقــم للمجتمــع المدنــي فــي البحريــن،
وتوجيــه العمــل الدولــي الــى وقــف هجمــات حكومــة البحريــن المســتمرة علــى المجتمــع المدنــي ومســاءلتها تجــاه التزاماتهــا
الدوليــة.
كمــا حثــت المنظمــات الحقوقيــة مكتــب المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة إلــى مواصلــة مراقبــة
الوضــع فــي البحريــن والتصــدي ألعلــى مســتويات انتهــاك حقــوق اإلنســان.
وأعربــت المنظمــات عــن أملهــا وإيمانهــا بــأن التدقيــق الصــارم فــي ســجل حقــوق اإلنســان فــي البحريــن واالنتهــاكات
المســتمرة لحقــوق اإلنســان ســيكون لــه أهميــة خاصــة ألن المملكــة هــي عضــو فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.
فــي هــذا االطــار أعــرب مكتــب حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة ،عــن شــكوك قويــة ،فــي حصــول  3مــن قــادة المعارضة
البحرينيــة علــى محاكمــة عادلــة بعــد أن أيــدت المحكمــة العليــا األحــكام الصــادرة بحقهــم.
وقالــت المتحدثــة باســم المكتــب «مارتــا هورتــادو» فــي تعليــق لهــا ،أنــه نشــعر بالقلــق العميــق مــن أن تلــك اإلدانــات
صــدرت بســبب معارضتهــم لحكومــة البحريــن وسياســاتها.
وأضافت :هناك أيضا شكوك قوية ،فيما إذا كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة.
وصــدر حكــم بالســجن المؤبــد علــى األميــن العــام لجمعيــة الوفــاق االســامية كبــرى حــركات المعارضــة البحرينية الســلمية
الشــيخ علــي ســلمان والشــيخ حســن ســلطان وعلــي األســود العضويــن فــي الجمعيــة ذاتهــا فــي نوفمبــر الماضــي ،مــا ألغــى
حكمــا ســابقا بتبرئتهــم.
ويقضــي الشــيخ ســلمان بالفعــل فتــرة عقوبــة مدتهــا  4ســنوات للتحريــض علــى الكراهيــة وإهانــة وزارة الداخليــة بعــد اعتقالــه
عــام  ،2015فيمــا يحاكــم الشــيخ ســلطان واألســود غيابيــا.

«ديبكا» يكشف محاولة..تتمة

وبأنه سقط كثير من المصابين بين صفوف الجنود السوريين.
وأورد «ديبــكا» ،أن الهجــوم الجــوي األميركــي بــدأ ليلــة الـــ 3مــن الشــهر الجــاري ،فــي الحاديــة عشــرة والنصــف مســاء ،ردا
علــى هجــوم بطائــرات ايرانيــة علــى قاعــدة عســكرية أميركيــة ،فــي مدينــة «عيــن األســد» أو القاعــدة العســكرية األميركيــة فــي
العــراق ،وتســمى «عيــن األســد» ،فــي األنبــار شــمالي العــراق ،وبــأن الهــدف االيرانــي يعــزى الــى العمــل علــى طــرد القــوات
األميركيــة مــن العــراق وســوريا.
وأوضــح الموقــع االســتخباراتي الصهيونــي ،وثيــق الصلــة بجهــاز «المخابــرات للعــدو «الموســاد» ،الهجــوم العراقــي علــى
القاعــدة األميركيــة فــي «عيــن األســد» عبــر ميليشــيات عراقيــة مواليــة إليــران ،هــو تخطــي للخطــوط الحمــراء مــن قبــل إيــران.
وأضــاف الموقــع االســتخباراتي العبــري أن الهجــوم األمريكــي علــى معســكرات «الجيــش اإليرانــي» فــي منطقــة أبــو كمــال
الســورية ،بدعــوى أن الجنــرال قاســم ســليماني ،قائــد فيلــق القــدس ،يتواجــد فــي هــذه المنطقــة أو ذاك المعســكر الســوري،
الــذي يــزوره ســليماني بانتظــام ،كمــا تقــع فــي تلــك القاعــدة مراكــز قيــادة للحشــد الشــعبي وكتائــب «حــزب اهلل» العراقيــة،
المواليــة اليــران التــي تتعــاون مــع «حــزب اهلل» اللبنانــي ،غربــي ســوريا.

عبد المهدي :العراق لن..تتمة

والوفــد المرافــق لــه ،قــال :إن العــراق تمكــن مــن دحــر عصابــة داعــش االرهابيــة بفضــل بطــوالت ابنائــه والدمــاء الغاليــة
للشــهداء والجرحــى والمضحيــن ودعــم اصدقائنــا وفــي مقدمتهــم الجمهوريــة االســامية فــي ايــران ،مشــيدا بتطــور العالقــات
بيــن البلديــن والشــعبين.
وقــال رئيــس الــوزراء العــر اقــي :أن شــعب العــراق عانــى مــن الحصــار ويــدرك الضــرر الــذي يلحــق بالشــعوب مــن جرائــه،
ولــن يكــون العــراق جــزءاً مــن منظومــة العقوبــات ضــد ايــران وأي شــعب آخــر.
مــن جانبــه ،أعــرب محافــظ البنــك المركــزي االيرانــي عبــد الناصــر همتــي عــن أملــه بالمزيــد مــن التعــاون بيــن البلديــن
وباألخــص فــي المجــال المصرفــي .
ً
وكان رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي عــادل عبــد المهــدي شــدد يــوم الثالثــاء علــى أن العــراق ليــس جــزءا مــن العقوبــات
األميركيــة المفروضــة علــى ايــران.

المرجع األعلى السيستاني..تتمة

مــن جانبهــا صرحــت ممثلــة األمــم المتحــدة فــي العــراق جينيــن هينيــس بالســخارت فــي مؤتمــر صحافــي عقدتــه بعيــد
لقائهــا بالمرجــع السيســتاني فــي النجــف االشــرف« ،ســعدنا بلقــاء الســيد السيســتاني الــذي يمثــل صــوت العقــل والحكمــة”.
وأوضحــت بالســخارت ،ان الســيد السيســتاني «اعــرب عــن املــه ان يــرى مالمــح القــوة فــي الحكومــة الســيما فــي مكافحــة
الفســاد» ،مضيفــة ان «الســيد السيســتاني شــدد علــى ضــرورة تحســين الخدمــات» ،مشــيرة الــى ان «الصــراع علــى المكتســبات
بيــن السياســيين لــن يســمح بالتقــدم”.
وتابعــت ان «الســيد السيســتاني اكــد علــى اهميــة اعــادة النازحيــن وأعــادة اعمــار المناطــق المحــررة التــي يجــب ان تكــون
مــن اولويــة الحكومــة» ،موضحــة انــه «شــدد علــى اهميــة الوقــوف بوجــه التصرفــات الخارجــة عــن القانــون ضــد المجموعــات او
األفــراد ومتابعــة الفاعليــن مــن قبــل الحكومــة والقضــاء”.
واكــدت بالســخارت ان «العــراق يطمــح بعالقــات مــع الجميــع طالمــا احتــرم ســيادة العــراق ،ويرفــض ان يكــون محطــة
إللحــاق االذى باآلخريــن”.

غرفة التجارة البولندية..تتمة

وأكــد أن غرفــة التجــارة البولنديــة ،وبمنــأى عــن االعتبــارات والتطــورات السياســية ،تؤمــن بتنميــة العالقــات التجاريــة مــع
ايــران.
وبيّــن أن بولنــدا وحتــى فــي فتــرة الحظــر المفــروض علــى ايــران فــي الســنوات الســابقة ،كانــت لديهــا عالقــات تجاريــة مــع
ايــران ،واآلن ســتفعل كذلــك ،معربــا عــن أملــه باســتئناف التعــاون.

ايران الثامنة عالميا في..تتمة

والهميــة زرع الخاليــا الجذعيــة ودورهــا الحيــوي فــي معالجــة االمــراض الصعبــة والمختلفــة فــان ايــران رصــدت مبالــغ كبيــرة
إلنشــاء مجموعــة طبيــة بأســم «مدينــة الخاليــا» علــى مســاحة تبلــغ  60هكتــار وتنشــط فيهــا  50شــركة تعمــل فــي مجــاالت
انتــاج وزراعــة الخاليــا الجذعيــة.
ورغــم االنجــازات الهامــة التــي حققتهــا ايــران فــي زرع الخاليــا الجذعيــة حتــى اليــوم فانهــا وحســب مــا اعلنــه رئيــس مركــز
«رويــان» هنــاك  40مشــروعا بحثيــا فــي مجــال الخاليــا الجذعيــة حيــز التجــارب الســريرية لتعطيهــا اوكلهــا مســتقبال خدمــة
اليــران واالنســانية.
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في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء..

شجرة اآلراك ال زالت تشكو نقضهم
للوصية والعهد

*جميل ظاهري

البعــض مــن ضعفــاء النفــوس واإلســتدالل والمنطــق يأخــذون علينــا ّإن الحديــث عــن التاريــخ وشــخصياته
عمليــة تحجــم الــدور المعاصــر للشــعوب فــي حــدود الماضــي ،فيمــا الحقيقــة تجافــي ذلــك تمامـاً وهــو أن نعيــش
ـاض
ـاض يمــوت ،ومـ ٍ
الواقــع بظروفــه وأن نكيِّــف تطلعاتنــا علــى أساســه ..فالماضــي ينقســم علــى قســمين :مـ ٍ
يحمــل عناصــر القــوة اإليمانيــة والخلــود وبقــاء مشــعل الحقيقــة متوهج ـاً ،ألن الحقيقــة التــي تعيــش فــي الحيــاة
ـاض وال حاضــر وال مســتقبل.
واحــدة ،وليــس لهــا عمــر ،وال مـ ٍ
األشــخاص الذيــن يعيشــون الحقيقــة وواقعهــا وفــي قلبهــا ،تنطلــق حياتهــم مــن موقــع القيــم الروحيــة اإليمانيــة
واألخالقيــة التــي تمتــد علــى طــول الزمــن ،فهــؤالء ال يموتــون ،واليشــعرون بأنهــم جــزء مــن الماضــي الــذي ذهــب،
بــل هــم مظهــرٌ للزمــن الــذي يتجــدّد ،ألنهــم يتجــدّدون مــع الزمــن ،ويجــدّدون الزمــن؛ ويســاعدون علــى تكامــل
اإلنســانية فــي المجتمــع البشــري وتوعيــة الضميــر ،وهــذا األمــر ليــس بيســير علــى كل انســان رجــل كان أم أمــرأة وهــو
بحاجــة الــى إيمــان حقيقــي كبيــر يقــدم الشــخص مــن أجلــه الغالــي والنفيــس علــى طبــق اإلخــاص للبــاري تعالــى.
ســيدة نســاء العالميــن مــن األوليــن واآلخريــن فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام الــذي نعيــش هــذه األيــام ذكــرى
إستشــهادها المؤلــم والمفجــع ،قدمــت دروسـاً كبيــرة فــي تبييــن الحقيقــة بقيامهــا بمســؤوليتها الرســالية ودفاعهــا
عــن القيــم والرســالة الســماوية الســمحاء ووصيــة خيــر المرســلين وخاتمهــم المصطفــى األميــن صلــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم ،وكيفيــة التعامــل مــع الواقــع الــذي أحــاط باألمــة بعــد وفــاة رحمــة للعالميــن الرســول الكريــم صلــى اهلل
عليــه وألــه ســلم ،وكانــت صاحبــة الموقــف الــذي آمت ـدَّ عبــر الزمــن وظـ ّـل حيّ ـاً حتــد اآلن ،وســيبقى كذلــك بقــي
الدهــر والزمــان قائمـاً.
دراســة تجربــة ســيدتنا وموالتنــا فاطمــة الزهــراء (ع) هــو ليــس عــود ًة الــى الماضــي األليــم المحــزن ،وال يــراد
منــه أن تتحجّــم األمــة وإبقائهــا فــي تلــك الحقبــة المخزيــة ،إنمــا هــو إســتيحاء الماضــي مــن خــال تجربــة رائــدة
صنعتهــا شــخصية معصومــة عالمــة مجاهــدة مناضلــة شــهيدة مــن أجــل الحــق والحقيقــة والواليــة الســماوية ،وتذكــرة
بأولئــك الذيــن نقضــوا العهــود التــي قطعوهــا علــى أنفســهم أمــام أكثــر مــن  130ألــف حــاج بحضــور حبيــب رب
وإن هــذه التجربــة لــم تكــن فــي يــوم مــن األيــام مقتصــر ًة علــى
العالميــن المصطفــى األميــن (ص) فــي غديــر خــمّ ،
الماضــي ،بــل هــي ممتــدة مــع الزمــن حيـ ًة متجــدّدة مــع تجــدد العصــور واألزمنــة .
أخــذ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه آلــه وســلم يوم ـاً بيــد أبنتــه فاطمــة عليهــا الســام فــي جمــع مــن أصحابــه،
وقــال مخاطبـاً إياهــم" :وأمــا أبنتــي فاطمــة ،فإنهــا ســيدة نســاء العالميــن مــن األوليــن واآلخريــن ،وهــي بضعــة منــي،
ونــور عينــي ،وهــي ثمــرة فــؤادي ،وهــي روحــي التــي بيــن جنبــي ...وإنــي لمــا رأيتهــا ذكــرت مــا يُصنــع بهــا بعــدي،
كأنــي بهــا وقــد دَخــل الــذل بيتهــا ،وأنتهكــت حرمتهــا ،وغُصبــت حقهــا ،ومُنعــت إرثهــا ،وكُســر جنبهــا ،وأســقطت
جنينهــا ،وهــي تنــادي :يــا محمــداه ،فــا تجــاب ،وتســتغيث فــا تغــاث ،فــا تــزال بعــدي محزونــة مكروبــة باكيــة...
فتكــون أول مــن يلحقنــي مــن أهــل بيتــي ،فتقــدم علــى محزونــة مكروبــة مغمومــة مغصوبــة مقتولــة ،فأقــول عنــد
ذلــك :اللهــم العــن مــن ظلمهــا ،وعاقــب مــن غصبهــا ،وأذل مــن أذلهــا ،وخلــد فــي نــارك مــن ضــرب جنبهــا حتــى ألقــت
ولدهــا -"...جــاء فــي فرائــد الســمطين :ج  2ص  35-34واألمالــي للشــيخ الصــدوق ص  101 -99وإثبــات الهــداة :ج 1
ص  ، 281- 280وإرشــاد القلــوب ص  ،295وبحــار األنــوار :ج  28ص  ،39- 37وج  43ص  ،173 -172والعوالــم :ج  11ص
 391و ،392وفــي هامشــه عــن غايــة المــرام ص  48والمحتضــر ص  ،109وجــاء العيــون للمجلســي :ج  1ص 188 -186
وبشــارة المصطفــى ص  200 -197والفضائــل البــن شــاذان ص  ،11 -8وتحقيــق المحــدث األرمــوي.
نهتــم بذكــرى الزهــراء (ع) ،ألننــا عندمــا نذكرهــا نذكــر قضيــة الرســالة ،وكيــف كانــت (ع) فيهــا ،ونذكــر خــط
الحركــة اإلســامية فــي القضايــا المتحركــة فــي داخــل اإلســام التــي كانــت الزهــراء (ع) عنصــراً حيويّـاً فيهــا ،إنّنــا
ألن هنــاك أشــخاصاً فــي التاريــخ ينتهــون عندمــا يموتــون ألن حياتهــم تختصــر فــي
نتذكّرهــا فــي ذلــك كلّــهّ ،
داخــل ذاتهــم ،وهنــاك أنــاس يبقــون فــي الحيــاة حيــا ًة تنفتــح علــى رســالتهم ليبقــوا مــا بقيــت رســالتهم .وفاطمــة
الزهــراء (ع) مــن هــؤالء ،ذلــك أنــك ال تســتطيع أن تذكــر رســول اهلل إ ّال وتذكرهــا ،وال تســتطيع أن تذكــر عليّـاً (ع) إ ّال
وتذكرهــا ،وال تســتطيع أن تذكــر طفولــة الحســن والحســين وزينــب عليهــم الســام إ ّال والزهــراء هــي ســرّ الطهــر
فــي طفولتهــم .لذلــك ندعــو إلــى أن تبقــى الزهــراء فــي عقولنــا وفــي قلوبنــا رســال ًة وفكــر ًة ال مجــرد دمعــة ،ألننــا ال
نملــك إ ّال أن ننفتــح عليهــا بدموعنــا ،ولكــن األكبــر مــن ذلــك أن ننفتــح عليهــا برســالتها ،ألنهــا عاشــت ّ
كل دموعهــا
للرســالة ولــم تعشــها لنفســها طرفــة عيــن ،وهــذا هــو ســرّ أهــل البيــت (عليهــم الســام) فــي أنهــم عاشــوا لإلســام
ـإن علينــا أن نوظــف ّ
كل ذكراهــم مــن أجــل اإلســام كلّــه.
كلّــه ،ومــن هنــا ،فـ ّ
ومــا هــي إال أيام ـاً معــدودة وإذا بالطاغيــة الثانــي وهــو يتقــدم علــى جمــع حشــود المنافقيــن حــول دار فاطمــة
(ع) ومهبــط الوحــي والتنزيــل الــذي كان اليدخلــه النبــي (ص) دون إســتئذان؛ وإذا بــه يقــف عنــد البــاب وهــو ينــادي
وبصــوت عــال "آتونــي بحطــب ألحــرق الــدار ومــن فيهــا" فقالــوا لــه :يــا أبــا حفــص أن فيهــا فاطمــة ! فقــال :وإن!!  -رواه
"البخــاري" فــي "الصحــاح" و"المســعودي" صاحــب تأريــخ "مــروج الذهــب" فــي كتابــه "إثبــات الوصيــة" و"أبــي الفتــح
الشهرســتاني" فــي "الملــل والنحــل" و"أبــن قتيبــة" فــي "االمامــة والسياســة" و"أبــن أبــي الحديــد" فــي "شــرح نهــج
البالغــة" و"الطبــري" و"الســمهودي" و"االمــام الغزالــي" وغيرهــم مــن كبــار علمائهــم ،ليمهــد طريــق أســتباحة الحــق
وتزييــف الحقيقــة وظلــم النــاس وإســتعبادهم والنيــل مــن أهــل البيــت (ع) وشــيعتهم فــي كل زمــان ومــكان وهــو
مــا نــراه اليــوم فــي مختلــف البــاد العربيــة.
نجدهــا ســام اهلل عليهــا أنهــا عاشــت فــي أبعــاد متنوعــة مــن حركتهــا ونهضتهــا وتصديهــا لحركــة إلنحــراف
والتزويــر وتشــويه الديــن االســامي الحنيــف منــذ اللحظــات التــي كان اليطــال جســد أبيهــا الرســول األعظــم لــم
يــوار الثــرى للحــاق بالحبيــب ،وكان تحركيهــا الــى جانــب أنــه كان يحمــل البعــد الروحــي لكنــه لــم يُغلــق األبــواب
عــن البعــد االجتماعــي والسياســي والتربــوي والعائلــي .وعندمــا نــدرس حيــاة الســيدة الزهــراء (ع) ،فإننــا نجــد أنهــا
انطلقــت لتواجــه الموقــف مــن موقــع التحــدّي وردِّ التحــدي ،ولــم تقــف موقف ـاً ســلبياً حيادي ـاً؛ حيــث أن مســألة
الخالفــة ليســت مســألة بعلهــا وأبــن عمهــا االمــام علــى أميــر المؤمنيــن عليــه الســام ،بــل إنهــا مســألة األمــة
ومســألة الرســالة .وكانــت تشــعر أنهــا مســؤولة عــن حمايــة األمــة وحمايــة الرســالة الســماوية الحقــة.
كمــا أن مطالبتهــا بملكيتهــا فــدك لــم ولــن يكــن نابــع مــن طمــع بمــال أو أرض أو إرث لــم يكــن لهــا ،بــل كانــت
المســألة بالنســبة لهــا تمثــل إنطالقــة لتبييــن وتثبيــت الحــق والحقيقــة ،ودفــع األمــة للعــودة بالوفــاء الــى القيــم
والنبــل التــي جــاء بهــا والدهــا النبــي الكريــم (ص) وأخــرج بموجبهــا النــاس مــن الظلــم والشــرك والجهــل والعبوديــة
لألصنــام ،الــى النــور والعلــم والعــدل والمســاواة ووحدانيــة اهلل ســبحانه وتعالــى بتمســكهم بالقيــم والمواثيــق
ووصايــا خاتــم المرســلين (ص).
يــروى أنــه قبــل إلتحاقهــا ببارئهــا الــى جــوار أبيهــا لســبب مــا عانتــه مــن مصائــب وآالم كثيــرة نتيجــة عصرهــا
بيــن البــاب والحائــط فــي يــوم الهجــوم علــى دارهــا ،والــذي تســبب بدخــول المســمار فــي ضلعهــا وإســقاطها
لجنينهــا ،ومنعهــا مــن البــكاء علــى رحيــل والدهــا وشــكوتهما لــه فــي بيــت األحــزان وحتــى تحــت شــجرة اآلراك
التــي أمــر الثانــي بقطعهــا ،قــال عمــر ألبــي بكــر :انطلــق بنــا الــى فاطمــة فإنــا قــد أغضبناهــا ،فانطلقــا جميعـاً ،فاســتأذنا
علــى فاطمــة ،فلــم تــأذن لهمــا ،فأتيــا عليّـاً فكلّمــاه فأدخلهمــا عليهــا بعــد اســتئذانها فلمّــا قعــدا عندهــا حوّلــت وجههــا
الل (ص)
ـول َّ ِ
الــى الحائــط ،فسـلَّما عليهــا فلــم تــردّ عليهمــا الســام ،وقالــت" :أرايتكُمــا ْإن حدّثتكُمــا حَديثـاً عــن رسـ ِ
تعرفانــه وتفعــان بــه؟ قــاال :نعــم ،فقالــت :نَشَــدتُكما ََّ
ـول َّ
الل ألــم تســمعا رسـ َ
الل (ص) يقــول :رضــا فاطمــة مــن
ـخَط فاطمـ َة مــن سَــخطي ،فمــن أحــبّ ابنتــي فاطمــة أحبّنــي ،ومــن أسـ َ
رضــاي وسَـ ُ
ـخط فاطمــة أســخطني ،قــاال:
ََّ
ُ
نعــم ،ســمعناه مــن رســول اهلل (ص) ،فقالــت :فإنّــي أشــهد الل ومالئكتَــه أنّكمــا أســخطتُماني ومــا أرضيتمانــي،
وَلئِــن لقيــتُ النبــي ألشــكونكُما إليــه ،فقــال أبــو بكــر :وأنــا عائــذ بــاهلل مــن ســخطِه يــا فاطمــة ،وهــي تقــول :واهلل
ـون عليــكَ فــي ّ
كل صــاةٍ أُصلِّيهــا" -رواه إبــن قتيبــة فــي «اإلمامــة والسياســة» نق ـ ًا عــن عائشــة ،وكــذا جــاء
ألدعـ ّ
فــي «االحتجــاج» ،و«معانــي األخبــار» ،و«شــرح النهــج» إلبــن أبــي الحديــد ،وأمالــي الشــيخ ،وفــي «كشــف الغمــة»
عــن صاحــب كتــاب «الســقيفة».
وكآني بها تقول:
أبَتاهُ َ
َ
وَمَال النَّاسُ عَنْ هارُونِ
تُ ِبعَا
يُ وعِجْلُهُ
امِر
السَ
هَذا ّ ِ ّ
َ
ْ
حَيَيْتُ َق ِري ِني
هُوَ فِي
الرَزَايَاأتَقِيّ ِبتَجَُلّدٍ
أَ ّ
ِ
يَ ّ
النّوَائب مُذ ّ
َ
َ
َ
َ
َفقْدِي أ ِبي أمْ َغصْبَ بَعْلِي حَ َقّهُ أمْ َكسْرَ ضِلْعِي أمْ سُق َ
ُوط جُنَيْنَيْ
أَمْ أَ َ
خَذهُمْ إِرْثِي و َف َ
أَمْ جَهَْلهُمْ حَقِّي وَ َقدْ عَرَفُو ِني
اضِل ِنحَْلتي
َقهَرُوا يَتِيمِيكَ الحُسَيْنَ و صِنْوَهُ وَسَأَلتهُمْ حَقِّي وَ َقدْ نَهَرُو ِني
* للشاعر المرحوم الشيخ صالح الكوّاز

