
7 تتمات

الخزعلي: نمتلك معلومات ..تتمة
امــس الثالثــاء، ان ادارة بايــدن تســعى البقــاء القــوات االمريكيــة فــي العــراق الــى اجــل غيــر مســمى وتحــت اهــداف وذرائــع غامضــة ليــس لهــا 

عالقــة بمــا هــو معلــن مــن هــدف الوجــود العســكري بحجــة محاربــة داعــش .
ــدى االمــم المتحــدة  ــه الســفير االمريكــي ل ــا صــرح ب ــة م ــك الحجــج الواهي ــن تل ــة/ ان مــن بب ــة /المعلوم ــه وكال ــذي ترجمت ــر ال ــر التقري وذك
ريتشــارد مايلــز مــن ان ” الواليــات المتحــدة ستســعى، كمــا يقــول، الــى مســاعدة العــراق علــى تأكيــد ســيادته فــي الداخــل والخــارج، وهــذا يعنــي 
تســهيل اجــراءات االنتخابــات ومحاربــة فصائــل المقاومــة، وتحويــل االمــوال ومــا اســماه بالقضــاء علــى الفســاد مختتمــا بالقــول إن الواليــات المتحــدة 
ــاء فــي البــالد التــي احتلتهــا  ــدة للبق ــة الجدي ــالدارة االمريكي ــا الســيئة ل ــوم ومســتقبال ” ممــا يكشــف عــن النواي ــا للعــراق الي ســتبقى شــريكا ثابت

ألطــول فتــرة ممكنــة “.
مــن جانــب آخــر أكــدت عضــو ائتــالف دولــة القانــون فــردوس العــوادي، امــس الثالثــاء، أن هنــاك عناصــر مــن حــزب البعــث ال يزالــون يحكمــون 

مفاصــل ومؤسســات فــي الحكومــة االتحاديــة، مشــيرة إلــى أن أمريــكا الراعــي الرســمي للترويــج لعــودة حــزب البعــث.
وقالــت العــوادي فــي تصريــح لـ/المعلومــة/، إن “حــزب البعــث المنحــل موجــود فــي الســلطة وفــي اغلــب مفاصــل الدولــة”، مبينــة أن “هنــاك 

ــة والقــوى الحشــدية التــي قصمــت ظهــر اإلرهــاب”. ــة تحــاول الترويــج لعــودة البعــث بغضــا بالقــوى الوطني محــاوالت داخليــة وامريكي

المقداد: االحتالالن ..تتمة
االنقسامات إلحياء العملية السياسية.

ــداد، إن »االرهــاب ال يــزال يمثــل التهديــد الرئيســي وهنــاك دول تســعى  وفــي ســياق متصــل، قــال وزيــر الخارجيــة الســوري فيصــل المق
الســتغالل معانــاة شــعبنا للضغــط السياســي«.

وفــي كلمــة لــه أمــام مجلــس حقــوق االنســان التابــع لألمــم المتحــدة، أكــد المقــداد، أن »ســوريا عازمــة علــى مواصلــة مكافحــة االرهــاب فــي كل 
أراضيهــا«، الفتــًا إلــى ان »قطــع القــوات التركيــة الميــاه عــن بعــض مناطقنــا هــو مثــال علــى ممارســات االحتــالل التركــي فــي بالدنــا«.

وأوضــح أن »الواليــات المتحــدة وأوروبــا فرضتــا اجــراءات قســرية ال تطــال إال االحتياجــات األساســية لمواطنينــا«، داعيــًا إلــى »وضــع حــد 
االنتهــاكات الجســيمة والممنهجــة بحــق شــعبنا علــى رأس أولويــات مجلــس حقــوق اإلنســان«.

كمــا دعــا المقــداد إلــى احتــرام الحــق الحصــري للشــعب الســوري فــي تقريــر مصيــر بلــده، مؤكــدًا »حــق ســوريا الثابــت فــي الجــوالن الســوري 
المحتــل، وهــو حــق تؤكــده المرجعيــات الدوليــة«.

وقــال إن »الطريقــة الالإنســانية فــي التعامــل مــع الجوالنيــة نهــال المقــت تســتحق التنديــد مــن مجلــس حقــوق اإلنســان«، مشــددًا علــى أن 
»ســوريا مســتعدة لمواصلــة العمــل المشــترك مــع مجلــس حقــوق اإلنســان لتعزيــز االحتــرام العالمــي لهــذه الحقــوق«.

عراقجي: تنفيذ ..تتمة
كما اشار عراقجي الى ضرورة تنمية العالقات البرلمانية بين البلدين.

مــن جانبــه اكــد مســاعد الخارجيــة البلغــاري خــالل المحادثــات ضــرورة اســتخدام اداة الدبلوماســية لحــل الخالفــات وقــال: اننــا وبمعيــة االتحــاد 
االوروبــي عارضنــا منــذ البدايــة خــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي وســعينا مــن اجــل انقــاذه.

واعــرب غيورغييــف عــن ســروره لرفــع مســتوى العالقــات التجاريــة بيــن البلديــن، مؤكــدا رغبــة بــالده بتنميــة العالقــات الشــاملة مــع ايــران فــي 
مختلــف االصعــدة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة والدوليــة.

وعبّر الجانبان عن الرغبة بتطوير التعاون في مجال السياحة بين البلدين بعد تحسين الظروف المتعلقة بتفشي جائحة كورونا.

ارتفاع الوفيات ..تتمة
ولفتت الري الى تعافي مليون و358 ألفا و541 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية اآلن.

واضافت: ان 3696 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.
واشــارت الــى تســجيل 91 حالــة وفــاة مــن المصابيــن بفيــروس كوفيــد 19 خــالل 24 ســاعة الماضيــة ليرتفــع اجمالــي عــدد الوفيــات الــى 59663 

حالــة وفــاة
وقالــت المتحدثــة بأســم وزارة الصحــة انــه تــم اجــراء 10 مالييــن و559 ألفــا و96 إختبــارا لتشــخيص اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19 فــي جميــع 

انحــاء البــالد.

الحكومة: قانون مجلس ..تتمة
وقف تنفيذ االجراءات الطوعية في 23 شباط/فبراير والذي سيدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد.

واكــد البيــان بــان هــدف الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة وبرنامجهــا الحاســم هــو احقــاق حقــوق الشــعب االيرانــي والمواجهــة الذكيــة والمقتدرة 
لسياســات الواليــات المتحــدة غيــر القانونيــة ورفــع الحظــر الظالــم والالانســاني المفــروض علــى الشــعب االيرانــي علــى وجــه الســرعة وان الحكومــة 

ال تخشــى اي تهديــد او عائــق فــي هــذا المســار.
واشــار البيــان الــى زيــارة مديــر عــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة رافائيــل غروســي الــى ايــران والتــي تــم خاللهــا التاكيــد علــى احتــرام قانــون 

المجلــس وتنفيــذه والوقــف الكامــل لتنفيــذ البروتوكــول االضافــي وعمليــات الوصــول )للمنشــآت النوويــة..
واعتبــر البيــان ان القصــد مــن مواصلــة عمليــات التحقــق والمراقبــة الضروريــة الــواردة فــي البنــد 2 مــن البيــان، مثلمــا تــم شــرحه فــي ملحــق 
ــان المشــترك  ــي ملحــق البي ــة المحــددة ف ــدات المراقب ــات بعــض االنشــطة ومع ــران ســتقوم خــالل 3 اشــهر بتســجيل معلوم ــاق، هــو ان اي االتف

وتحتفــظ بهــا عندهــا. خــالل هــذه الفتــرة لــن يكــون بامــكان الوكالــة الوصــول الــى هــذه المعلومــات وتبقــى عنــد ايــران فقــط..
ــا ولهــذا الســبب فقــد قــرر المجلــس االعلــى لالمــن القومــي  ــو لــم يتــم تنفيــذه بصــورة جيــدة ســيكلف اثمان وتابــع البيــان: ان اي قانــون ل
فــي اجتماعــه الــذي عقــده يــوم 13 شــباط/فبراير العمــل عبــر ســبل حلــول ذكيــة وابداعيــة علــى تنفيــذ قانــون المجلــس وكذلــك خفــض اثمانــه.
واكــد البيــان بــان الحكومــة بترحيبهــا واتباعهــا المــر وايعــاز ســماحة قائــد الثــورة االســالمية لتوحيــد الــراي بيــن الحكومــة والمجلــس والوصــول 

الــى صــوت واحــد ومنــع ســوء االســتغالل مــن قبــل االعــداء، ســتعمل مثلمــا عملــت دومــا وفــق الحــوار والتعــاون مــع ســائر الســلطات..
وختمــت الحكومــة بيانهــا بانهــا وفقــا لمســؤولياتها الوطنيــة والقانونيــة فانهــا علــى ثقــة االن بــان القانــون المصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس 
الشــورى االســالمي قــد تــم تنفيــذه لغايــة االن بصــورة كاملــة مــع التــزام االعتبــارات الفنيــة والمصالــح الوطنيــة وســتتحرك الحكومــة فــي هــذا المســار 

مســتقبال ايضــا وتدعــو النــواب المحترميــن فــي مجلــس الشــورى االســالمي لمواكبــة الحكومــة فــي هــذا المســار.

ربيعي: البيت االبيض ..تتمة
واضــاف: إنــه مــن جهــة أخــرى نشــهد اصــداء الهزيمــة فــي تصريحــات ومواقــف ساســة البيــت االبيــض حيــث تــم ســحب رســالة ترامــب الــى 

مجلــس االمــن وهــو مايحمــل دروســا وعبــر كثيــرة.
وتابــع: كمــا شــهدنا قبــل ذلــك تهميــش اميــركا فــي االمــم المتحــدة ومجلــس االمــن عــدّة مــرات اال ان النقطــة االهــم تتمثــل فــي تصريحــات 

االميركييــن بوضــوح بــأن هــذه الهزائــم هــي نتيجــة لهزيمــة أكبــر منهــا والتــي تبلــورت بعــدم جــدوى الضغــوط القصــوى.
ولفــت الــى ان هــذه التصريحــات تعنــي ان البيــت االبيــض أقــر رســميا بانتصــار شــعبنا علــى ترامــب وبالتالــي فــان اميــركا باتــت أمــام اختبــار 

صعــب حاليــًا.
وتساءل: هل ان الشعب االميركي سيدفع البيت االبيض الى الرضوخ لصوته واستعداده لالبتعاد تماما عن ميراث ترامب؟

وأكــد ان هــذا االمــر ينبغــي رؤيتــه فــي مقــام العمــل حيــث ان االنســحاب االحــادي والمتغطــرس مــن االتفــاق النــووي وانتهــاك قــرار مجلــس 
االمــن 2231 شــكل ميراثــا مشــؤوما لذلــك العهــد. 

ونــوه الــى ان ماتوقعــه المســؤولون االيرانيــون علــى مــدى االعــوام الثالثــة الســابقة يســمع اليــوم مــن اصــوات المســؤولين االميركييــن وهــو 
مايعكــس حقيقــة فشــل سياســة الضغــوط والحظــر علــى ايــران. 

وعــدّ ســحب الحكومــة االميركيــة الرســالة المقدمــة مــن قبــل الحكومــة الســابقة الــى رئيــس مجلــس االمــن حــول إعــادة فــرض قــرارات الحظــر 
وإنهــاء القيــود الالشــرعية علــى تنقــل الدبلوماســيين االيرانييــن فــي مقــر االمــم المتحــدة بنيويــورك بمثابــة إقــرار بالفشــل والهزيمة.

كمــا اكــد المتحــدث باســم الحكومــة ، ان امريــكا مطالبــة باتخــاذ خطــوات عمالنيــة لتظهــر حســن النيــة، وكمــا ادّعــى بــه رئيــس الجمهوريــة 
االمريكــي، ينبغــي عليهــا ايضــا ان تمتثــل الــى المعاييــر والقوانيــن الدوليــة مــن اجــل العــودة الــى المجتمــع الدولــي.

واشــار ربيعــي الــى مفاوضــات االوروبييــن مــع امريــكا لعقــد اجتمــاع اللجنــة المشــتركة لالتفــاق النــووي؛ مؤكــدا ان »التفــاوض بيــن طهــران و 
واشــنطن يتــم فــي اطــار االتفــاق النــووي فقــط«.

وحــول زيــارة مديــر عــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة »رافائــل غروســي« االخيــرة لطهــران، وصــف ربيعــي اجــراءات االخيــر بانهــا »جيــدة«؛ 
مصرحــا : اننــا نعتبــر هــذه الخطــوات فــي اطــار جهــود غروســي الهادفــة الــى الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي؛ وعليــه فــإن توجيــه الدعــوة الــى الــدول 

المراقبــة فــي اطــار االتفــاق النــووي كان متوقعــا وحُــدّدت لــه ضوابــط معينــة.
وعلــى صعيــد اخــر، تطــرق ربيعــي الــى موضــوع اللقــاح المضــاد لفيــروس كورونــا، وتحديــدا لقــاح »ســبوتنيك فــي« الروســي؛ معلنــا انــه فــي ضــوء 
االتفــاق المبــرم وبفضــل البنــى التحتيــة المتوفــرة داخــل البــالد، ســيتم البــدء فــي خــط انتــاج هــذا اللقــاح محليــا وعبــر التعــاون بيــن القطــاع الخــاص 

االيرانــي ومؤسســة »غاماليــا« الروســية قبــل نهايــة العــام الحالــي )االيرانــي – فــي 20 اذار / مــارس 2021(.  

اللواء باقري: على السعودية
ــة التــي اســتخدمتها القــوات األميركيــة فــي اغتيــال قاســم ســليماني وأبومهــدي المهنــدس ورفاقهمــا، لــم تکن  واضــاف باقــري، أن القنبل
قنبلــة عاديــة، بــل قنبلــة يتــم بهــا اســتهداف المعــدات المدرعــة، وهــي تختــرق الفــوالذ بســمك 30 ســانتيمترا، كــي يتــم تقطيــع أجســادهم إربــا إربــا.
وتابــع قائــال: الجنــرال ســليماني ضيــف أجنبــي دخــل العــراق بدعــوة رســمية مــن رئيــس الــوزراء العراقــي، وكان يحمــل رســالة الــى الســعودية، 

ووصــل العــراق عبــر طائــرة مدنيــة فــي زيــارة علنيــة.
ــركا بنفســها،  ــا أمي ــة وجريمــة اعترفــت به ــوق الدبلوماســية، وهــي إرهــاب دول ــراق، وللحق ــاك لســيادة الع ــه انته ــة اغتيال ــى أن عملي ولفــت ال
ــات  ــركا المعلوم ــدول قدمــت ألمي ــك ال ــي تل ــك القواعــد ف ــن، تل ــارات والبحري ــي الســعودية وقطــر، واالم ــة ف ــك القواعــد األميركي ــي ذل وســاعدتها ف

االســتخباراتية.
ولفــت الــى أن الحكومــة االميركيــة أقــرت بارتــكاب هــذه الجريمــة وفــي البدايــة بــررت فعلتهــا بادعــاء )إننــا قمنــا بعمــل دفاعــي مســبق حيــث 
ان ســليماني كان قــد خطــط الســتهداف القــوات االميركيــة فــي العــراق بشــدة( لكــن العالــم برمتــه طالبهــا بالدليــل والوثيقــة ألن القوانيــن الدوليــة 
هــي تطلــب ذلــك فيمــا لــم تســتطع اميــركا تقديــم أي دليــل وبعــد اســبوع بدّلــت موقفهــا وقالــت )ان اغتيــال ســليماني جــاء ردا علــى اســتهدافه 

والجمهوريــة االســالمية االيرانيــة للقــوات االميركيــة( وهــذا ايضــا بحاجــة الــى دليــل الثباتــه حيــث ال يســتطيعون تقديمــه.
واشــار اللــواء باقــري الــى حــرب الســنوات الثمانــي، وقــال: إنــه ينبغــي للعالــم أن يــدرك كــم عانــى الشــعب االيرانــي مــن الظلــم والجرائــم فيمــا 

صمــت المتشــدقون بحقــوق االنســان أمــام جريمــة العــدوان ودعمــوا المجــرم »صــدام« حتــى يوغــل فــي جرائمــه.
ووصــف الدفــاع المقــدس بالشــرعي ودون أي شــبهات وغمــوض وحمــل عنوانــا صحيحــا لمواجهــة الحــرب التــي فرضهــا أعــداء الجمهوريــة 

االســالمية والثــورة االســالمية علــى الشــعب االيرانــي. 
ولفــت الــى أن الشــعب االيرانــي واجــه هــذه الحــرب عقــب تحمّلــه اضطهــاد الملــوك المســتبدين منــذ قــرون عديــدة وقــام بثورتــه ورفــع شــعار 

االســتقالل والحريــة والجمهوريــة االســالمية وواجــه أحداثــا كثيــرة وقعــت فــي بدايــات ثورتــه.
وتابــع قائــال: ان ايــران لــم تهاجــم أحــدا علــى مــدى أكثــر مــن قرنيــن لكــن العــراق هاجمهــا فــي حــرب عدوانيــة أعــد لهــا مســبقا بتنفيــذ »صــدام« 

العميــل وحــزب البعــث الجائــر وتلقــى الدعــم مــن 35 بلــدا والقــوى الكبــرى واعضــاء مجلــس االمن.

وزير االعالم اليمني..تتمة
 وكشــف لعبتهــا وتدخلهــا النــه لــم تعــد لديهــا ثقــة بأدواتهــا، ولمــا لمــأرب مــن أهميــة فهــو يعتبــر المعقــل االخيــر لمــا يعتبرونــه شــرعيا لهــم 

وتحريــره يعنــي انتهــاء العــدوان وانتكاســة كبــرى لتلــك القــوى المتحالفــة والمتآمــرة علــى شــعبنا وأمتنــا.
وتطــرق الــى زج العــدوان إلرهابيــي »القاعــدة« و«داعــش« فــي معــارك مــأرب، وقــال : ان إشــراك القاعــدة وداعــش فــي معــارك مــأرب ليــس 
جديــدا فهــم مــن أبــرز مقاتليهــم وهــم أداتيــن مــن االدوات األمیركيــة فــي العالــم ومتــى مــا أرادت تحريكهــم فهــم علــى الســمع والطاعــة، ولذلــك فــإن 
مــن أبــرز مــا فضــح السياســة االميركيــة هــو مواجهتنــا للقاعــدة وداعــش والقضــاء عليهــم ومالحقتهــم ودك معاقلهــم وبتــر اليــد االميركيــة التــي عبثــت 
باالمــن اليمنــي بذريعتهــم فعندمــا توجهنــا بايمــان ومصداقيــة لمواجتهــم استشــاطت أميــركا غضبــا وهــي مــن تدعــي انهــم أعــداء لهــا وللعالــم لكــن 

مواجهتنــا لهــم كشــفت للعالــم الزيــف األميركــي تجــاه محاربــة داعــش والقاعــدة.

ظريف: لن يكون..تتمة
وحــول زيــارة مديــر عــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة رافائيــل غروســي الــى طهــران قــال: غروســي زار طهــران لالتفــاق علــى ترتيبــات بهــذا 
الصــدد وقــد توصلنــا الــى اتفــاق يتضمــن ان نحتفــظ باشــرطة تســجيل االنشــطة النوويــة التــي كانــت تقــدم للوكالــة الذريــة يوميــا او اســبوعيا وليــس 

بصــورة مباشــرة، وال توضــع تحــت تصــرف الوكالــة.
واوضــح، بــان اتفــاق الضمانــات هــو التــزام الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وان القــرار االخيــر للمجلــس ال يســمح لنــا بتعــاون يتجــاوز اتفــاق 

الضمانــات وهــذا االمــر يعنــي اســتمرار التعــاون مــع الوكالــة.
واردف قائال: ان االوروبيين لم ينفذوا التزاماتهم في االتفاق النووي، وان اميركا واوروبا هما المخطئتان.

وفــي اشــارته الــى مقتــرح مســؤول السياســة الخارجيــة لالتحــاد االوروبــي جوزيــب بوريــل لعقــد اجتمــاع بيــن ايــران ودول مجموعــة »1+5«، 
اكــد الوزيــر ظريــف انــه ســوف لــن يكــون هنالــك اي اجتمــاع رســمي بحضــور اميــركا فــي اطــار االتفــاق النــووي كونهــا ليســت عضــوا فيــه، معلنــا بــان 

االربعاء 12رجب 1442 هـ ق 6 اسفند 1399 هـ ش، 24 شباط 2021م العدد )10616( السنة الواحدة واالربعون

مولد االمام امير المؤمنين علي بن ابي طالب )ع( 
مولد االسالم

هــل يســتطيع فكــرٌ ضئيــٌل أن يحّلــق فــي ســماء العظمــة؟، وهــل يســتطيع الجــدول الصغيــر أن يرفــد البحــر؟، أم هــل 
يســتطيع خيــاٌل عاجــز أن يطــوف بهــذا العالــم اإلنســي، المالئكــي الالمتناهــي بالفضائــل والمكرمــات؟، هــذا الشــعور كان 
يراودنــي حينمــا عزمــت أن أوجــه وجهــي وعقلــي وقلبــي نحــو شــخصية لــم يعــرف التاريــخ البشــري أعظــم وأكــرم وأكمــل 
وأفضــل وأتقــى وأنقــى منهــا ســوى مربيهــا ومعلمهــا ســيد الثقليــن النبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه وآلــه(، إنــه اإلمــام الــذي 

تفخــر باســمه األئمــة، واإلنســان الــذي تخشــع لذكــره اإلنســانية.
إنــه علــي بــن أبــي طالــب )عليــه أفضــل الصــالة والســالم(، إنــه اإلنســان الــذي لــم يــزل وال يــزال منــذ أربعــة عشــر 
قرنــًا ملتقــى النفــوس ومهــوى األفئــدة، فهــو كالبحــر مــن أيــن تأتيــه تــرد وال يــزداد مــع تعاقــب األزمــان واألجيــال إال جــالاًل 
وجمــااًل، وقــد عكفــت علــى ســاحله األزمــان واألجيــال مبهــورة بهــذا الجمــال والجــالل، ويقيّــض للمبحــر فــي أثباجــه أن 

يلتقــط الــدر مــن فضائلــه ومعجزاتــه، ولكنــه كلمــا غــاص فــي هــذا الكمــال تضــاءل فكــره أمــام آيــات هــذه العظمــة.
إنــه علــي بــن أبــي طالــب الــذي خشــع لــه إجــالاًل عظمــاء التاريــخ الذيــن حكــم التاريــخ بعظمتهــم، أمــا هــو فقــد أدار 

دفــة التاريــخ، فانحنــى لعظمتــه العظمــاء وخشــع لجاللــه األجــالء. 
إنــه علــي بــن أبــي طالــب الــذي ولــد فــي داخــل الكعبــة فــكان لوالدتــه إيذانــًا بعهــد جديــد لهــا مــن المنزلــة والعبــادة، 
ونقطــة تحــول مضيئــة فــي تاريخهــا، أمــا إســالمه وتصنيفــه مــع غيــره بتسلســل فهــذا كالم ال نحتــاج إليــه ، فلســنا بحاجــة 
ــوء مصدرهــا، والتــي  ــات الشــاذة الموب ــه أول مــن أســلم ســوى الرواي ــى أن ــا عل ــك وإن أكــدت كله ــات فــي ذل ــى الرواي إل
أشــاح أصحابهــا بوجوههــم عــن الحقيقــة الناصعــة لينفضــوا عــن وجــوه مــن صنّفوهــم فــي مقدمــة المســلمين ذل عبــادة 
األصنــام، أمــا علــي فمــن اإلجحــاف بحقــه أن يُصنّــف مــع أي واحــد مــن هــؤالء ـ حتــى وإن كان أولهــم ـ وهــل كان علــي 
كافــرًا حتــى يســلم ؟ ـ حاشــا هلل ـ أم هــل ســجد لصنــم فــي حياتــه حتــى يدونــوا تاريــخ ســجوده هلل ؟ لقــد ولــد علــي 
مســلمًا، وكــرّم اهلل وجهــه عــن الســجود لغيــره، وأشــرق وجهــه منــذ والدتــه علــى نــور النبــوة، واحتضنتــه كــف الرســالة، 
ورُبّــي فــي بيــت الوحــي والتنزيــل، وتنّقــل فــي األصــالب الســاجدة واألرحــام المطهــرة، فــكان إســالمًا مجسّــداَ، وقرآنــَا 

ناطقــَا، ووريثــَا للنبــوة، وأبــًا لإلمامــة.
يقــول ميخائيــل نعيمــة : )إن التاريــخ لــم يعــرف رجليــن ترافقــا فــي طريــق النــور والخيــر مثــل ترافــق النبــي محمــد 
)صلــى اهلل عليــه وآلــه( واالمــام علــي بــن ابــي طالــب )عليــه الســالم(. ويقــول الفيلســوف الكبيــر جبــران خليــل جبــران : 
)فــي عقيدتــي أن ابــن أبــي طالــب كان أول عربــي الزم الــروح الكليــة، وجاورهــا، وســامرها، وهــو أول عربــي تناولــت شــفتاه 
ــه، وظلمــات ماضيهــم، فمــن  ــم يســمعوا بهــا مــن قبــل، فتاهــوا بيــن مناهــج بالغت ــى مســمع قــوم ل صــدى أغانيهــا، عل

أعجــب بــه كان إعجابــًا موثوقــًا بالفطــرة، ومــن خاصمــه كان مــن أبنــاء الجاهليــة(.
علــي هــو الــذي يقــول: )صليــت مــع رســول اهلل )صلــى اهلل عليــه وآلــه( قبــل أن يصلــي النــاس بتســع ســنين( وكانــت 
أول صــالة جماعــة فــي تاريــخ اإلســالم تضــمّ محمــدًا وعليــًا وخديجــة خلفهمــا ثــم انضــم إليهــم رابعــًا جعفــر بــن أبــي 
طالــب عندمــا رآهمــا أبــو طالــب ومعــه جعفــر فقــال لجعفــر: )صــل جنــاح ابــن عمــك(، لقــد كان علــي هــو اإلســالم واإلســالم 
هــو علــي بــكل مبادئــه ومفاهيمــه وأحكامــه وشــرائعه، ولــواله لمــا عــرف النــاس إســالما، ولســنا مغاليــن فــي ذلــك فهــذا 

القــول ليــس رأيــًا شــخصيًا أفرزتــه العاطفــة، إنمــا أكدتــه كل الحقائــق التاريخيــة. 
علــي الــذي لــم يتخّلــف عــن معركــة خاضهــا رســول اهلل، وفــي كل المعــارك التــي خاضهــا كان بطلهــا األوحــد وفارســها 
األمجــد، ولــم يتــرك رســول اهلل فــي كل حروبــه ســوى فــي تبــوك بأمــر رســول اهلل، حيــث خّلفــه علــى المدينــة قائــاًل لــه 

)أال ترضــى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي(.
علــيٌ الــذي أوصــى لــه رســول اهلل يــوم الغديــر بقولــه: )مــن كنــت مــواله فهــذا علــي مــواله، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد 
مــن عــاداه، وانصــر مــن نصــره، واخــذل مــن خذلــه( قــام بتغســيل النبــي ودفنــه وكان آخــر النــاس عهــدًا بــه، كمــا كان أكثــر 

النــاس مالزمــة لــه فــي الســلم والحــرب.
علــيٌ حمــل مــن بعــد الرســول أعبــاء النبــوة ومســؤولية الدفــاع عــن اإلســالم كمــا حمــل أعبــاء تثبيتــه، فقاتــل علــى 

التأويــل القاســطين والمارقيــن والناكثيــن كمــا قاتــل كفــار قريــش علــى التنزيــل.
يقــول ميخائيــل نعيمــة )بطــوالت االمــام مــا اقتصــرت يومــًا علــى مياديــن الحــرب، فقــد كان بطــال فــي صفــاء رأيــه، 
ــن  ــوم م ــه للمحــروم والمظل ــه، ونصرت ــه، وســمو دعوت ــرارة إيمان ــق انســانيته، وح ــه، وعم ــه، وســحر بيان ــارة وجدان وطه

ــه الحــق(. الخــارج والظالــم، وتأييــده للحــق أينمــا تجلــى ل
ويقــول الفيلســوف اإلنكليــزي )كارليــل(: )أمــا علــي فــال يســعنا إال أن نحبــه ونعشــقه، فإنــه فتــى شــريف القــدر، عالــي 
النفــس، يفيــض وجدانــه رحمــة وبــراً، ويتلظــى فــؤاده نجــدة وحماســة، وكان أشــجع مــن ليــث، ولكنهــا شــجاعة ممزوجــة 

برقــة، ولطــف، ورأفــة، وحنــان(
)علــي مــع الحــق والحــق مــع علــي يــدور معــه حيــث دار( هكــذا يوصــي رســول اهلل أصحابــه كمــا يخــص عمــار بوصيــة 
أخــرى: )يــا عمــار لــو ســلك النــاس كلهــم واديــًا وســلك علــي واديــًا غيــره فاســلك الــوادي الــذي ســلك علــي( فعلــيٌ لــم 
ينطــق بغيــر الحــق، ولــم يعمــل بغيــره. يقــول األســتاذ عبــاس محمــود العقــاد: )ومــا اســتطاع أحــد قــط أن يحصــي عليــه 
كلمــة خالــف فيهــا الحــق الصــراح فــي ســلمه وحربــه، وبيــن صحبــه أو بيــن أعدائــه، وكان أبــدًا عنــد قولــه: )عالمــة اإليمــان 
أن تؤثــر الصــدق حيــث يضــرك، علــى الكــذب حيــث ينفعــك، وأال يكــون فــي حديثــك فضــل علــى علمــك، وأن تتقــي اهلل 

فــي حديــث غيــرك(
علــي بهــذه العظمــة التــي لــم يجــد لهــا التاريــخ مثيــاًل هــو مبــدع أروع دســتور خطتــه يــد إنســان لهــذه األمــة وهــو 
نهــج البالغــة الــذي احتــوى كالمــًا فــوق كالم المخلــوق ودون كالم الخالــق، وقــد امتــاز هــذا الســفر الخالــد بشــموليته 
حيــث شــمل جميــع القيــم والمفاهيــم اإلنســانية واالجتماعيــة والفكريــة فهــو يمثــل اإلســالم بنقائــه وصفائــه ويحفــظ 

لإلنســانية حقوقهــا وكرامتهــا ويبلــغ بهــا مبالــغ الكمــال.

طهــران تــدرس حاليــا مســالة عقــد اجتمــاع غيــر رســمي بحضــور اميــركا ليــس بصفــة عضــو.
ولفــت وزيــر الخارجيــة الــى ان االوروبييــن لــم يدعمــوا شــركاتهم التــي غــادرت ايــران بعــد الحظــر االميركــي وقــال: انهــم وخالفــا لدعاياتهــم 

بانهــم نفــذوا التزاماتهــم لــم يفعلــوا ذلــك.
واشــار الــى ان االروروبييــن فضــال عــن االتفــاق النــووي وعــدوا بتنفيــذ 11 تعهــدا خــالل اجتماعيــن قبــل عاميــن واضــاف: انهــم لــم يفــوا حتــى 

بواحــدة فقــط مــن هــذه التعهــدات.
واكــد بــان آليــة اينســتكس لــم تكــن ضمــن التعهــدات الـــ 11 بــل كانــت تمهيــدا لهــا واضــاف: انهــم لــم ينجحــوا حتــى فــي تنفيــذ هــذه االليــة 
لــذا فاننــا نعلــن بانــه عليهــم اال يغيــروا مــكان الطرفيــن فالمخطــئ فــي هــذه القضيــة هــي اميــركا واوروبــا وان اميــركا هــي المتعديــة علــى القوانيــن 
الدوليــة وان اررادوا الرجــوع فعليهــم الوقــف عــن اســلوب ترامــب وان كانــوا يدعــون بــان اســلوب ترامــب فاشــل فعليهــم وقفــه وحينهــا ســنعود نحــن 

عــن جميــع اجراءاتنــا )التعويضيــة(.
مــن جانــب آخــر قــال وزيــر الخارجيــة ظريــف: إن المســاعي لحــل األزمــة اليمنيــة مســتمرة، وطهــران تدعــم أي تحــرك ينهــي العــدوان علــى 

الشــعب اليمنــي.
وأوضح، أن وقف إطالق النار ورفع الحصار عن الشعب اليمني لحل أزمته اإلنسانية، يشكل مقدمة لحل القضية اليمنية.

ــة  ــدأ حماي ــع مــن مب ــه ناب ــي ومقاومت ــب الشــعب اليمن ــى جان ــران ال ــي اي ــة االســالمية ف ــوف الجمهوري ــأن وق ــف، ب ــور ظري كمــا لفــت الدكت
ــوم. المظل

البحرين.. الصهاينة..تتمة
ــة واإلنســانية –  ــات االجتماعي ــان والمكون ــع األدي ــى لجمي ــة األول ــي الحاضن ــن، وه ــي البحري ــش ف ــاء والتعاي ــد الرخ ــة مه وأضــاف أن المنام

ــره. بحســب تعبي
وكانــت الســلطات البحرينيــة قــد شــرعت فــي ديســمبر/ كانــون األول الماضــي فــي البــدء بأعمــال ترميــم الكنيــس اليهــودي فــي العاصمــة 

المنامــة، الســتقبال الــزوار الصهاينــة بعــد توقيــع اتفاقيــة التطبيــع بيــن الجانبيــن.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ممثــل المجتمــع اليهــودي فــي البحريــن »إبراهيــم نونــو«، والــد ســفيرة المنامــة الســابقة فــي واشــنطن »هــدى نونــو«، 
والتــي لعبــت أدوارًا رئيســية كبيــرة فــي الدفــع باتجــاه التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي منــذ توليهــا عضويــة مجلــس الشــورى فــي البحريــن كممثلــةٍ 

لحوالــي أربعيــن شــخصًا يهوديًــا يعيشــون فــي البحريــن، فــي حيــن توســع دورهــا فــي هــذا اإلطــار أثنــاء عملهــا كســفيرةٍ فــي واشــنطن.
ويأتــي هــذا العمــل فــي الوقــت الــذي كانــت الســلطات البحرينيــة قــد أقدمــت عــام 2011، علــى هــدم قرابــة »38 مســجدًا« للطائفــة الشــيعية 
ذات الغالبيــة فــي البــالد، علــى يــد عناصــر قــوة دفــاع البحريــن ووزارة الداخليــة، وبدعــم مــن القــوات الســعودية واإلماراتيــة، بعــد ســحق احتجاجــات 

ثــورة الرابــع عشــر مــن فبرايــر/ شــباط 2011.
فــي حيــن أوصــت اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق برئاســة البروفســور الدولــي الراحــل »محمــود شــريف بســيوني« بإعــادة بنــاء 

هــذه المســاجد، غيــر أن الســلطات البحرينيــة لــم تنفــذ بعــد هــذه التوصيــات.

االمام الخامنئي..تتمة
ومــن المنطقــي جــدا ان تكــون طهــران حريصــة علــى مــا تملــك وان ال تفضــي بهــا الــى االعــداء الذيــن يركــزون مســاعيهم علــى حرماننــا مــن 

القــوة والمنعــة واالقتــدار ومــن االســتقالل بشــقيه السياســي واالقتصــادي.
ان التحالــف االورواميركــي برهــن علــى انــه أســوأ الناقضيــن للعهــود والمواثيــق واالتفاقيــات وهــو معــروف باالعيبــه السياســية الهادفــة الــى 

هزيمــة االطــراف االخــرى خطــوة بخطــوة علــى طريقــة لعبــة الشــطرنج.
وقــد آن االوان ان يعــرف االميركيــون واالوروبيــون ان زمــن االســتغفال واالســتهبال وّلــى وان الجمهوريــة االســالمية اكثــر يقظــة ووعيــا 

بسياســتهم االســتكبارية وان تغيــرت االســاليب وتبــدّل االشــخاص.
اّن الوصــول الــى تنفيــذ االتفــاق النــووي ال يحتــاج الــى بروتوكــوالت وال مفاوضــات وال مناقشــات وايــران ســتتعامل فقــط مــع مجموعــة )1+4( 
الن اميــركا خرجــت منــه فــي ايــار 2018 علــى عهــد دونالــد ترامــب وفرضــت ضغوطــا قصــوى ظالمــة علــى الجمهوريــة االســالمية. وفــي مثــل هــذه 
الحالــة لــن تســتطيع واشــنطن ان تلعــب دورهــا ضمــن االتفــاق النــووي ااّل بعــد ان تلغــي جميــع العقوبــات االقتصاديــة والسياســية التــي فرضتهــا 

علــى طهــران ناقضــة بذلــك القــرار الدولــي 2231.

طهران: أنيس النقاش..تتمة
المناضل »انيس النقاش« الذي وافته المنية قبل يومين بعد اصابته بفايروس كورونا .

واعــرب قمــي فــي بيــان التعزيــة، عــن بالــغ اســفه لرحيــل الفقيــد الراحــل مضيفــا ان القضيــة الفلســطينية والقــدس الشــريف كانتــا تســتحوذان 
علــى فكــر وعقيــدة هــذه الشــخصية المرقومــة علــى صعيــد العالــم االســالمي وجبهــة المقاومــة .

ووصــف البيــان الفقيــد الراحــل بانــه كان الصــوت الصــادح لألحــرار والمســتضعفين فــي العالــم، وكــرّس حياتــه للدفــاع عــن المظلوميــن فــي 
اقطــار العالــم، ولــم يغفــل لحظــة واحــدة عــن النضــال الفكــري والثقافــي واالعالمــي العــالء رايــة المظلوميــن .

وبحســب البيــان فــان الدفــاع والدعــم الشــجاع الــذي ابــداه »انيــس النقــاش« لحقــوق الشــعب االيرانــي فــي مواجهــة جبهــة االســتكبار العالمــي 
هــي مــن النقــاط البــارزة لحياتــه المهنيــة والتــي لــن تمحــى مــن ذاكــرة الشــعب االيرانــي االبــي وكافــة احــرار العالــم .

مــن جانبهــا عــزت وزارة الخارجيــة، بوفــاة المناضــل العربــي واللبنانــي رئيــس شــبكة »امــان« للدراســات االســتراتيجية أنيــس النقــاش نتيجــة 
اصابتــه بفيــروس كورونــا.

وجــاء فــي بيــان وزارة الخارجيــة: »إن بُعــد آفــاق هــذا المجاهــد المخضــرم فــي مجــال الدفــاع عــن فلســطين العزيــزة ســبب ولعــه واهتمامــه 
بالمثــل الســامية وأهــداف الثــورة اإلســالمية واإلمــام الخمينــي )رضــوان اهلل عليــه(، وهــو فــي فتــرة مــا قبــل وبعــد انتصــار الثــورة اإلســالمية كان حلقــة 
وصــل بيــن الثــوار اإليرانييــن ومقاتلــي جبهــة المقاومــة المناهضــة للصهيونيــة، ودافــع بشــجاعة دائمــًا عــن أحقيــة إيــران اإلســالمية حكومــة وشــعبا 

ضــد العــدوان واإلرهــاب الحكومــي واالقتصــادي ألعــداء إيــران ومضمــري الســوء«.
وشــدد البيــان: وزارة الخارجيــة تتقــدم بأحــر التعــازي لــذوي ومحبــي أنيــس النقــاش خاصــة فــي لبنــان وفلســطين وســوريا، وتبتهــل إلــى اهلل 

أن ترقــد روح هــذا المجاهــد والمقاتــل اإلعالمــي مــع المجاهديــن وشــهداء المقاومــة.
مــن جانبــه كتــب مســاعد رئيــس الجمهوريــة رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الدكتــور علــي اكبــر صالحــي.. ببالــغ الحــزن واالســى تلقينــا نبــأ 

وفــاة المهنــدس المناضــل انيــس نقــاش اثــر اصابتــه بــداء الكورونــا. 
لقــد كان الفقيــد منــارة اعالميــة فــي الدفــاع عــن محــور المقاومــة وشــوكة حارقــة فــي عيــون االعــداء مــن المســتكبرين والمستســلمين فكــم 

كافــح ونافــح االصــوات االنهزاميــة واكــد علــى حتميــة انتصــار المظلوميــن علــى الظالميــن.

رئيسي: قتلة القادة سليماني..تتمة
 وفضح جرائم األميركان وبعض الدول الغربية، مثل المانيا وفرنسا، خالل الحرب المفروضة، ستصبح الئحة االتهام طويلة جدا.

واكــد رئيــس الســلطة القضائيــة: علــى المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي العالــم أن يشــاهدوا مــا يعانــي منــه جرحــى الحــرب المفروضــة 
مــن آثــار وآالم التفجيــرات واالســلحة الكيماويــة المســتخدمة فــي الحــرب.

وطالب رئيسي بمحاكمة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في الحرب المفروضة بمشاركة الدول الغربية في محكمة دولية عادلة.
واشــار الــى ان القائديــن الشــهيدين قاســم ســليماني وابــو مهــدي المهنــدس كانــا بطليــن فــي مكافحــة الشــر وعــدم االســتقرار الــذي كان 
يهــدد المنطقــة واضــاف: قتلــة القائديــن الشــهيدين قاســم ســليماني وابــو مهــدي المهنــدس هــم مــن أسســوا الجماعــات اإلرهابيــة منهــا »داعــش«

قاآني: نحن نعرف..تتمة
واشــار قائــد قــوة القــدس الــى الــى أننــا تعلمنــا اللغــات األربــع جيــداً، مضيفــا: اللغــة األولــى لغــة المحروميــن والمضطهديــن لمعرفــة مــا يقولونــه 
ويريدونــه، والثانيــة لغــة الصــدق والمنطــق ، والثالثــة لغــة القــوة واالقتــدار والعــزة ، وأخيــرًا إذا لــم نتمكــن مــن التحــدث مــع الطــررف اآلخــر بهــذه اللغــات، 

فســتكون لغــة القــوة. نحــن نعــرف كيــف نتحــدث الــى بلــد مثــل أميــركا ال تفهــم ســوى لغــة القــوة.
وتابــع قائــال: الشــهيد قاســم ســليماني كان تلميــذًا تقيــًا فــي مدرســة اإلمــام الخمينــي )رض( وقائــد الثــورة، وقــد ترجــم هــذه الكلمــات جيــدًا 

فــي نفســه، وعنــد الضــرورة تحــدث إلــى عــدوه مســتخدمًا التسلســل الزمنــي واللغــات.
واردف قائــال: أعلــى قــدرة للشــهيد ســليماني لــم يكــن ســالحه، ســالحه األعلــى هــو المنطــق وقدرتــه علــى التعبيــر فــي قــول الحقيقــة للطــرف 
اآلخــر، عندمــا ال يســتمع المــرء الــى لغــة المنطــق، يتعامــل معــه بلغتــه، منــذ اليــوم األول لوصولــه إلــى ســاحة المعركــة، ســعى الشــهيد ســليماني 
الــى تحقيــق األمــن، خاصــة فــي الســنوات العشــر الماضيــة، عندمــا كان مســؤواًل بشــكل مباشــر فــي محاربــة االرهابييــن األكثــر شــهرة فــي العالــم.

وأكــد العميــد قاآنــي أن طريــق الشــهيد ســليماني ال يــزال قائمــا، وقــال: كلنــا مســؤولين، هــذا الطريــق مدرســة وهــذه المدرســة مــكان يجــب 
أن يرعــى مــن يســير فــي هــذا الطريــق، نســتمر فــي الصمــود علــى طريــق الكرامــة والحريــة والحفــاظ علــى المقاومــة فــي جميــع المجــاالت ضــد ألــد 

األعــداء فــي العالــم كلــه، ويعــزز نهــج المقاومــة كل يــوم.
ومضــى قائــد قــوة القــدس: يعتقــد الكيــان الصهيونــي أنــه بجهــوده اليائســة يمكنــه إضعــاف المقاومــة، فــإذا كان بإمكانــه فعــل ذلــك، فلمــاذا يقــوم 

اآلن ببنــاء أعلــى الجــدران الخرســانية حولــه؟ وكذلــك اميــركا، قارنــوا بيــن الوضــع اليــوم الــذي غــزوا فيــه العــراق وأفغانســتان بالوضــع الســائد اليــوم.
واوضــح العميــد قاآنــي، ان المقاومــة اليــوم تنعــم بالحيــاة فــي جميــع انحــاء العالــم، مضيفــا: كمــا رأينــا دمــاء شــهدائنا االبــرار فــي الدفــاع المقــدس 

قــد فتحــت طريــق كربــالء، فســنرى كيــف ســتحرر دمــاء شــهداء المقاومــة طريــق القــدس.

الجهاد اإلسالمي تدرس ..تتمة
ومن المقرر أن تجري »إسرائيل« رابع انتخابات برلمانية في عامين في 23 آذار/ مارس المقبل.

هــذا وتســتمر االحتجاجــات اإلســرائيلية المطالبــة باســتقالة رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو لألســبوع الـــ35 علــى التوالــي، بســبب فســاده 
وســوء إدارتــه قضايــا االقتصــاد والبطالــة وأزمــة كورونــا.
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