
7 تتمات

قائد الثورة: مرتضى ..تتمة
ــل الســيد مرتضــى هــو فــي  ــراد مث ــل ومناقــب ونتاجــات اف ــن فضائ ــان وتدوي ــال: ان تبي وق

ــة االســام والحــوزات االســامية. ــع مؤشــر لحســن تربي الواق
وأكــد ســماحته بــأن تنظيــم مثــل هــذه المؤتمرات يهــدف لمعرفــة وتحليل معــارف ومعلومات 
الشــخصيات الكبيــرة فــي تاريــخ االســام وأضــاف: ان الســيد مرتضــى علــم الهــدى شــخصية 

اســامية دوليــة وان تنقيــح وطبــع نتاجاتــه يحظــى باالهميــة.

وزير الصحة: انتاج اللقاح ..تتمة
ولفــت الــى ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران علــى وشــك االكتفــاء الذاتــي مــن األدويــة 
ــل  ــدوى بفع ــار الع ــن انتش ــا م ــا: قلقن ــر، مضيف ــعى للتصدي ــا وتس ــة كورون ــدات إدارة جائح ومع
الفيــروس المتحــور، ونأمــل أن نــرى تجــاوز هــذه الظــروف بنفــس األســلوب فــي الســيطرة علــى 

الموجــات الســابقة، مــع مزيــد مــن التــزام المواطنيــن والمســؤولين بالتعليمــات الصحيــة.

االعداء وبصدد زعزعة ..تتمة
وقــال شــمس آبــادي: ان الشــيعة والســنة تعايشــوا ســلميا علــى الــدوام وقــد بلغــت اواصــر 
ــدة وناجحــة اال ان هــذه  ــات زواج ومصاهــرة عدي ــث ارتبطــا بعاق ــم بحي االخــوة والوحــدة بينه
الوحــدة اثــارت غضــب بعــض المخدوعيــن والمعاديــن للجمهوريــة االســامية الذيــن يهدفــون 

لضــرب االجــواء الهادئــة بــاي طريقــة كانــت.
وتابــع شــمس آبــادي: رغــم ان االشــرار المســلحين اطلقــوا النــار نحــو القــوى االمنيــة اال ان 
االخيــرة لــم تــرد باجــراءات عنيفــة وحاولــت بمختلــف الطــرق تهدئــة المحتجيــن اال ان االشــرار 
ــراد  ــد اف ــوا اح ــة وقتل ــم التخريبي ــن اعماله ــة وزادوا م ــف الدول ــة وعط ــتغلوا راف ــلحين اس المس

القــوى االمنيــة غــدرا وجرحــوا اخــر.

مــن جهتــه اعلــن حاكــم مدينــة زاهــدان مركــز محافظــة سيســتان وبلوجســتان  ابــوذر 
مهــدي نخعــي بــان قــوى االمــن الداخلــي احبطــت هجومــا قــام بــه اشــرار مســلحون باســلحة 

ــد فــي زاهــدان. ــى مخفــر كوريــن وقلعــة بي ــة عل خفيفــة وقنابــل يدوي
واضــاف: ان قــوى االمــن الداخلــي الباســلة ردت باقتــدار علــى نيــران العناصــر الشــريرة 

العميلــة لاجنبــي واحبطــت مخططهــم المقيــت وارغمتهــم علــى الفــرار.
ووجّــه الشــكر والتقديــر لعمــوم المواطنيــن والوجهــاء الذيــن ابــدوا مواكبتهــم منــذ الماضــي 

للحفــاظ علــى االمــن واالســتقرار.

»الفتح«: اميركا واروبا ..تتمة
مــن جهتــه اتهــم النائــب عــن كتلــة صادقــون النيابيــة عبــد االميــر الدبــي، الحكومــة باخفــاء 

نتائــج التحقيقــات الخاصــة باغتيــال قــادة النصــر.
وقــال الدبــي فــي تصريــح لوكالــة /المعلومــة/ إن “الحكومــة ليــس لديهــا ايــة مصلحــة 
ــاب ال  ــا أن “الضب ــي”، مضيف ــداد الدول ــة مطــار بغ ــات المتورطــة بحادث ــي الكشــف عــن الجه ف
يــزال يلــف كشــف مابســات الكثيــر مــن نتائــج التحقيــق المتعلقــة باســتهداف مقــار الحشــد 

الشــعبي”.
وأوضــح، أن “الحكومــة الزالــت تســير بسياســة المماطلــة فــي ظــل عــدم كشــف نتائــج 

التحقيــق الخاصــة بقــادة النصــر واســتهداف مقــار الحشــد الشــعبي”.
واكــد النائــب عــن تحالــف الفتــح فاضــل الفتــاوي، فــي تصريــح ســابق لوكالــة /المعلومــة/ ان 
صمــت الرئاســات فــي العــراق ازاء جريمــة اغتيــال قــادة النصــر مثيــر لاســتغرب، الفتــا الــى ان 
البرلمــان قــال كلمتــه بشــأن اخــراج القــوات االجنبيــة مــن البلــد ويواصــل ضغوطــه لتنفيــذ القــرار. 
المقــرات  التــي تطــال  الهجــات  النيابيــة، ان  اكــدت لجنــة االمــن والدفــاع  مــن جهتهــا 

االوراق. لخلــط  خارجيــة  اطــراف  مــن  تاتــي  والمحافظــات  بغــداد  فــي  الدبلوماســية 
ــل  ــب فصائ ــة/، ان” اغل ــة /المعلوم ــح لوكال ــي تصري ــي، ف ــع الركاب ــة، كاط ــو اللجن ــال عض وق
المقاومــة فــي العــراق اكــدت براءتهــا مــن الهجمــات التــي تطــال الســفارة االمريكيــة والمقــرات 
ــدا  ــراد بهــا زعزعــة االمــن فــي البــاد وتحدي الدبلوماســية”، مشــيرا الــى ان” هــذه الهجمــات ي

فــي العاصمــة”.
واضــاف، ان” التصريحــات التــي تصــدر مــن ســفارة واشــنطن فــي بغــداد بخــوص حــق الــرد 

ســتكون الســفارة مســوؤلة عنهــا وعــن نتائجهــا بشــكل كامــل”.
ونــوه الــى انــه” يجــب علــى الحكومــة االمريكيــة ان تعــي ان ســفارتها فــي العــراق يجــب ان 
تكــون خاصــة بالعاقــات الدبلوماســية وليــس ثكنــة عســكرية ومقــر لعملياتهــا فــي المنطقــة”، 
موضحــا، ان” الســفارة االمريكيــة فــي بغــداد تحولــت الــى مخــزن لاســلحة ومقــر الكبــر عــدد 

مــن الجنــود االمريكييــن فــي المنطقــة”.
واوضــح، ان” مــا تقــوم بــه الســفارة االمريكيــة فــي بغــداد يخالــف المواثيــق الدوليــة لعمــل 
البعثــات الدبلوماســية”، مشــيرا الــى ان” نصــوص االمــم المتحــدة تعتبــر مقــرات البعثــات 

الدبلوماســية مقــرات لتبــادل العاقــات الدوليــة وليــس مقــرات لعمليــات عســكرية”.
واشــار الــى ان” اعمــال الســفارة االمريكيــة ترعــب المواطنيــن وتــروع العوائــل الســاكنة 

بالقــرب منهــا وهــذا مــا يخالــف كافــة االعــراف والمواثيــق الدبلوماســية” 

مواجهات فلسطينية ..تتمة
المحتلــة يهــدد بعزلهــا نهائيــا عــن باقــي الضفــة الغربيــة وتهجيــر آالف الفلســطينيين وذلــك 
فــي إطــار تنفيــذ مخططــات الضــم وفــرض وقائــع جديــدة علــى األرض تمنــع أي فرصــة إلقامــة 

الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس.
المخطــط الجديــد يشــمل إقامــة 4 آالف وحــدة اســتيطانية تمتــد علــى مســاحة 12443 
دونمــا مــن أراضــي الفلســطينيين لتوســيع مســتوطنة مقامــة شــرق القــدس المحتلــة وربطهــا 
بشــبكة مــن طــرق الفصــل العنصــري التــي ال يســمح للفلســطينيين بالمــرور عبرهــا مــع باقــي 
المســتوطنات علــى طــول المنطقــة الممتــدة حتــى مدينــة أريحــا فــي الضفــة الغربيــة مــا يعنــي 
تطويــق القــدس المحتلــة بالمســتوطنات مــن كل الجهــات وقطــع تواصلهــا الجغرافــي مــع الضفــة 

المحتلــة وعزلهــا عنهــا نهائيــا.

الرئيس روحاني: االعداء..تتمة
وفــي بيــان اصــدره بهــذا الشــأن قــال اللــواء ســامي: نشــكر اهلل العلــي القديــر أنــه فــي العيــد 
ــة، أضيفــت صفحــة  ــدل والشــجاعة والرجول ــام الع ــي )ع( ام ــام عل ــة، االم ــود الكعب الســعيد لمول
ــة  ــعب وتلبي ــة الش ــي خدم ــامي ف ــوري اإلس ــرس الث ــر الح ــجل مفاخ ــى س ــرى إل ــة أخ ذهبي

احتياجــات البــاد.
واضــاف: يعــد تدشــين »طريــق الغديــر الســريع« بشــعار »طريــق الغديــر طريــق الهــدوء 
واألمــن« خطــوة مهمــة واســتراتيجية فــي اســتكمال طريــق العبــور الترانزيتــي بيــن غــرب 
ــم انجــازه  ــذ ت ــم،  وال ــر القدي ــق الحري ــاء طري ــاد واســتكمال الممــر اآلســيوي وإحي وشــرق الب
بجهــود المجاهديــن الشــامخين فــي مقــر خاتــم األنبيــاء )ص( وعزيمــة الحكومــة ودعــم 

الشــعب االيرانــي  فــي هــذا اليــوم الســعيد والمبــارك.
وتابــع قائــد الحــرس الثــوري: هــذا المشــروع الضخــم انجــز فــي ظــروف الحــرب االقتصاديــة 
واجــراءات الحظــر القاســية والضغــط األقصــى للعــدو، ومــع جهــود مقــر خاتــم االنبيــاء )ص( 
للتنميــة واالعمــار، لتوفيــر المــوارد الماليــة وضمــان التوقيــت اآلمــن والتحلــي بالصبــر والمقاومــة 
والصمــود وعنصــر الجهــد واإلرادة والثقــة بالنفــس مــن قبــل المتخصصييــن والشــباب، وحقــق 
إنجــاز إيرانــي 100٪ ، بمزايــا وإنجــازات عديــدة، وخاصــة: تقليــل العــبء المــروري وتســهيل وتقليــل 
ــوادث  ــل ح ــى الطــرق وتقلي ــدوء وتحســين الســامة عل ــق اله ــن وتحقي ــت ســفر المواطني وق
المــرور، وكذلــك تقليــل اســتهاك الوقــود وتلــوث الهــواء فــي مدينتــي طهــران وكــرج والمشــاكل 
ــل  ــاج االدارة والعم ــو نت ــه 14 محافظــة، ه ــي، وتســتفيد من ــاع المدن ــد الدف ــز قواع ــة وتعزي البيئي

الجهــادي والثــوري، باالعتمــاد علــى القــدرات المحليــة والتعــاون والتــآزر.
جديــر بالذكــر انــه تزامنــا مــع ذكــرى ميــاد اميــر المؤمنيــن علــي بــن ابــي طالــب )ع( وبايعــاز 
مــن رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي تــم صبــاح الخميــس عــن طريــق الفيديــو كونفرانــس 
تدشــين طريــق »الغديــر« الســريع، بطــول 158 الــذي يربــط 3 محافظــات ايرانيــة، ويعتبــر الطريق 

الحولــي جنــوب العاصمــة طهــران.
ويمتــد هــذا الطريــق الســريع مــن مدينــة آبيــك فــي محافظــة قزويــن )شــمال غــرب( ومــن 
ثــم محافظــة البــرز )غــرب طهــران( ليصــل الــى مدينــة وراميــن فــي جنــوب محافظــة طهــران.

ــد احــد اهــم ممــرات  ــف مــن 4 اجــزاء بطــول 158 كــم ويع ــق المؤل ــم انشــاء هــذا الطري وت
الترانزيــت فــي ايــران، مــن الشــرق الــى الغــرب ومــن الشــمال الــى الجنــوب وشــبكة الطــرق 

ــريعة. ــيوية الس اآلس
وبلغــت تكلفــة انشــاء هــذا المشــروع 7 تريليونــات تومــان )الــدوالر يعــادل 4200 تومــان حســب 

ســعر الصــرف الرســمي المدعــوم(.

حرس الثورة االسالمية..تتمة
وغليــان روح المقاومــة والصمــود بيــن مقاتلــي جبهــة المقاومــة االســامية ضــد الصهيونيــة 
وســتظل خالــدة الــى االبــد والبوصلــة لتحــرك عشــاق العــزة واالقتــدار والعظمــة لامة االســامية.
وتابــع البيــان: مــن الواضــح تمامــا بــان الســجل المشــرق وذكــرى واســم هــذا المجاهــد الــذي 
اوقــف عمــره الزاخــر بالبركــة منــذ شــبابه حتــى رحيلــه للدفــاع عــن الحــق والحقيقــة وكان يعــد 
اعامــا يصــدح بصــوت مظلومــي العالــم، ســوف لــن تمحــى مــن الذاكــرة التاريخيــة للشــعوب 

االســامية فــي المنطقــة.
وعــزى حــرس الثــورة االســامية بالفقــد االليــم لهــذا المفكــر والمجاهــد الــدؤوب، الســرته 
المكرمــة وذويــه االعــزاء ومحبيــه الراســخين، داعيــا البــاري تعالــى ان يتغمــده برحمتــه الواســعة.

مئات آالف اليمنيين..تتمة
واعتبــر البيــان أن »الســام فــي اليمــن لــن يكــون بالتصريحــات والبيانــات ولكــن باإليقــاف 

الفعلــي للعــدوان ورفــع الحصار«،ودعــا »القــوة الصاروخيــة والطيــران المســير لــدك معاقــل العدوان 
ومؤسســاته الحيويــة”.

وكانــت اللجنــة المنظمــة للفعاليــات حــددت ســاحات االحتشــاد فــي مســيرة »حصــار تحالــف 
العــدوان األميركــي يقتــل الشــعب اليمنــي« فــي عــدد مــن المحافظــات.

ميدانيــاً، تمكنــت قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية مــن تحريــر جبــل البلــق 
الشــمالي االســتراتيجي المطــل علــى ســد مــأرب ومدينــة مــأرب مــن الجهــة الغربيــة.

ــاح  ــذ ســاعات الصب ــت من ــة اندلع ــارك عنيف ــا، ان مع ــة لصحيفتن وأوضحــت مصــادر ميداني
االولــى فــي األطــراف الغربيــة للمدينــة حيــث حــررت خالهــا القــوات اليمنيــة عــددا مــن المواقــع 

االســتراتيجية بينهــا جبــل البلــق الشــمالي.
وأفــادت المصــادر عــن مقتــل العشــرات مــن مرتزقــة العــدوان خــال المعــارك العنيفــة وأســر 

آخريــن بينهــم قيــادات بــارزة.
وتكمــن األهميــة اإلســتراتيجية للمواقــع المحــررة فــي انهــا تطــل علــى مدينــة مــأرب مــن 
الجهــة الغربيــة وكــذا تشــرف علــى ســد مــأرب التأريخــي، وتمهــد الســيطرة عليهــا مــن االقتــراب 

مركــز المدينــة المعقــل األخيــر لمرتزقــة العــدوان فــي مــأرب

روسيا: تصرفات أميركا..تتمة
ودون مراعــاة قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي. وهكــذا، تتطــور هــذه القصــة الــى الخطــر 
العلنــي، عندمــا يكــون تصعيــد المواجهــة العســكرية فــي المنطقــة أمــرًا ممكنــًا، وانهيــار التطبيــع 
المحــدد للتفاعــل بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران فــي إطــار خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة”.
مــن جهتــه، اعتبــر النائــب األول لرئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس الفيدراليــة 
الروســي، فاديميــر جبــاروف، أن »مــا حــدث خطيــر للغايــة ويمكــن أن يــؤدي إلــى تصعيــد 

األوضــاع فــي المنطقــة بأســرها«.
ــًا أن  ــد تــؤدي إلــى »صــراع ضخــم«، متابع ــاروف« مــن أن مثــل هــذه األعمــال ق وحــذر »جب
»ســوريا تمتلــك أســلحة حديثــة، بمــا فــي ذلــك منظومــات »إس-300«، ويجــب علــى األميركييــن 

توخــي الحــذر الشــديد فــي مثــل هــذه األعمــال«.
وأشــار الــى أن »تفاصيــل مــا حــدث ليســت واضحــة بعــد، وبالتالــي ال يمكــن إجــراء ســوى 

تحليــل أولــي للوضــع اآلن. لكــن كل شــيء حتــى اآلن يبــدو فــي غايــة الخطــورة«.
وشــنّت الواليــات المتحــدة فجــر الجمعــة، غــارة جويــة اســتهدفت موقعــا فــي ســوريا بمحاذاة 

الحــدود العراقيــة الســورية، أدت الــى ســقوط شــهيد وعــدد مــن الجرحــى جــراء الغــارة الجويّة.

اميركا وديمقراطية ..تتمة
ــف  ــات القص ــع عملي ــاوقة م ــي متس ــباط/2021 تأت ــة 26 / ش ــل الجمع ــة لي ــة االميركي الجريم
ــادارة  ــه البشــع ل ــار الوج ــي اظه ــدرج ف ــي تن ــا وه ــى دمشــق وضواحيه ــادرة عل ــة الغ الصهيوني
ــن شــرق  ــل مناطــق م ــات المتحــدة تحت ــدن خصوصــا. فالوالي ــا ولجــو باي ــة عموم الديمقراطي
ســوريا وقــد جنــدت مئــات المرتزقــة لكــي ينفــذوا اجنــدات واشــنطن الجيوتوســعية .وعلــى هــذا 
االســاس ال تتوقــع اميــركا ان يواجههــا المجاهــدون المرابطــون فــي جبهــات التضحيــة والصمــود 

والمقاومــة بالزهــور والرياحيــن.
اميــركا بايــدن وبعــد 34 يومــا فقــط مــن الحكــم الديمقراطــي كشــفت للعالــم عــن وجههــا 
القبيــح واظهــرت انهــا ماضيــة فــي سياســات الجهنميــة واالســتحواذية والهيمنيــة علــى حســاب 
اســتقال ســوريا والعــراق فضــا عــن افغانســتان التــي تعانــي هــي ايضــا مــن ويــات االحتــال 

العســكري االميركــي.
لقــد ادانــت روســيا وبلــدان عالميــة اخــرى والقــوى الثوريــة كافــة هــذه الجريمــة االميركيــة 
النكــراء واعتبرتــه انتهــاكا ســافرا للقانــون الدولــي، كمــا اتصــل وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد 
جــواد ظريــف بنظيــره الســوري الســيد فيصــل المقــداد واكــد لــه وقــوف الجمهوريــة االســامية 
حكومــة وشــعبا مــع ســوريا فــي مواجهــة هــذا العــدوان االمبريالــي الغاشــم الــذي ترفضــه جميــع 
المعاييــر الدوليــة والحضاريــة النهــا دليــل علــى توحــش الواليــات المتحــدة علــى اختــاف 

اداراتهــا وهوياتهــا الحزبيــة ورموزهــا السياســية.

رئيس الحكومة الليبية..تتمة
كمــا قــال الدبيبــة فــي مؤتمــر صحافــي بطرابلــس الغــرب إنــه أخــذ فــي االعتبــار »التوزيــع 

العــادل« للحقائــب الوزاريــة بيــن غــرب وشــرق وجنــوب البــاد.
وفــي وقــت ســابق، صــوت ملتقــى الحــوار السياســي الليبــي لصالــح اختيــار ســلطة تنفيذيــة 
ــادة محمــد المنفــي، وهــو دبلوماســي ســابق، رئيســًا للمجلــس  ــا بقي ــة فــي ليبي ــدة مؤقت جدي

الرئاســي، وعبــد الحميــد دبيبــة، وهــو رجــل أعمــال منشــغل بالسياســة، رئيســًا للحكومــة.
ــات رئاســية  ــا حتــى إجــراء انتخاب ــدة ليبي ــة الجدي ومــن المقــرر أن تقــود الســلطة التنفيذي
وبرلمانيــة فــي 24 كانــون األول/ ديســمبر المقبــل، وفــق المســار الــذي ترعــاه األمــم المتحــدة.

ظريف: على اميركا والترويكا..تتمة
وفــي هــذا الصــدد شــدد الجانبــان علــى وجــوب التــزام االطــراف الغربيــة بالقــرارات الصــادرة 
عــن مجلــس االمــن الدولــي بخصــوص ســوريا وكذلــك البيــان الختامــي بمباحثــات سوتشــي 

بخصــوص وجــوب احتــرام ســيادة واســتقال ســوريا وســامة اراضيهــا.
ــة  ــكا االوروبي ــركا والتروي ــى امي ــه عل ــك بان ــل ذل ــد قب ــد اك ــف ق ــة ظري ــر الخارجي وكان وزي
ــران وقــف  ــب مــن اي ــة ال ان تطل ــا النووي ــران لخفــض التزاماته ــذي دعــا اي معالجــة الســبب ال

ــووي. ــاق الن ــن االتف ــد 36 م ــى البن ــة عل ــة المبني ــا التعويضي اجراءاته
واعتبــر الوزيــر ظريــف، اميــركا والترويــكا االوروبيــة )بريطانيــا والمانيــا وفرنســا( بانهــا الســبب 

فــي خفــض الجمهوريــة االســامية فــي ايــران التزاماتهــا فــي االتفــاق النــووي.
ــد  ــه بع ــرت ان ــركا اق ــًا: ان امي ــر« قائ ــى »تويت ــه عل ــدة ل ــي تغري ــة ف ــر الخارجي ــب وزي وكت
خروجهــا مــن االتفــاق النــووي ابتعــدت ايــران )عــن التزاماتهــا فــي االتفــاق النــووي( فــي حيــن 

ــن. ــك الحي ــى ذل ــود حت ــة بالقي ــران ملتزم ــت اي كان
واضــاف: ان ســلوك اميــركا هــذا، اي الســبب )فــي خفــض ايــران التزاماتهــا النوويــة( لــم يتغيــر. 
مضيفــًا: ان الترويــكا االوروبيــة مقصــرة ايضــا النهــا لــم تمــارس اي تجــارة مــع ايــران منــذ 3 اعــوام.

وقــال الوزيــر ظريــف: انــه علــى اميــركا والترويــكا االوروبيــة معالجــة هــذا الســبب ال ان تطلــب 
مــن ايــران وقــف اجراءاتهــا التعويضيــة المبنيــة علــى البنــد 36 مــن االتفــاق النــووي.

قريباً.. تصنيعنا العسكري..تتمة
وقــال ايضــا: وصلنــا الــى مرحلــة النضــج الكامــل فــي بنــاء الطائــرات بــدون طيــار بمــا فــي ذلــك 
القتاليــة واالســتطاعية والخاصــة بالحــرب االلكترونيــة والعديــد مــن المهــام االخــرى، واكتســبنا 
تقنيــات يمكننــا إنتــاج جميــع أنــواع الطائــرات المســيرة باســتخدامها بنــاًء علــى احتياجــات القــوة 

الجويــة، ولدينــا أيضــا أنــواع أخــرى مــن الطائــرات بــدون طيــار علــى جــدول األعمــال.
* المواصفات:

1- مسافة تحليقها: 3000 كيلومتر.
2- مدة تحليقها: أكثر من: 24 ساعة.

3- قادرة على حمل: 300 كغم من المعدات العسكرية والذخيرة القتالية.
4- قادرة على حمل أنواع المعدات كلها.

5- قادرة على حمل مجموعة مختلفة من الذخيرة الحية.
* مزودة باآلتي:

1- معدات قتالية وبصَرية.
2- وسائل الحرب اإللكترونية.

3- وسائل تحديد ورصد المعلومات كلها.
4- معدات تصوير األهداف البعيدة.

ــم  ــي العال ــر خمــس دول ف ــران ضمــن أكب ــي اي ــة االســامية ف وبهــدذا أصبحــت الجمهوري
ــرات المســيرة. ــع وتشــغيل الطائ بتصني
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 السيدة زينب )ع(: مثل أعلى لقوة اإلسالم المعنوية
المثــل أعلــى فــي عالــم النســاء عبــر التاريــخ مــن نســاء اهــل البيــت وال بيــت اشــرف واطهــر وازكــى واتقــى وانقــى 
ــه الرجــس  ــه فاذهــب عن ــه وحفظــا لشــريعته ومهبطــا لمائكت ــأوًا لدين ــه وم ــزال لوحي ــاره اهلل من ــذي اخت مــن بيتهــن ال

وطهــره تطهيــرا.
ومثلمــا حمــل اهــل البيــت _ مــن الرجــال _ مشــاعل الهدايــة للنــاس ابتــداء مــن جدهــم خاتــم النبييــن وحبيــب الــه 
العالميــن الرســول الكريــم محمــد »صلــى اهلل عليــه والــه وســلم » منقــذ البشــرية مــن الضــال ومرشــدهم الــى الهدايــة 
والصــاح، الــى اخيــه ووصيــه وبــاب مدينــة علمــه اميــر المؤمنيــن الــى االئمــة الهــداة مــن ولــده وانتهــاء بالقائــم المهــدي 
الــذي يمــأ االرض قســطا وعــدال، فقــد اضطلعــن نســاء اهــل البيــت الطاهــرات بــادوار جســيمة فــي الدفــاع عــن االســام 
بحكــم معاصرتهــن لاحــداث الكبــرى التــي واجههــا االســام والمخاطــر التــي تعــرض لهــا منــذ ان اشــرق نــوره علــى 

ارجــاء المعمــورة.
وتبــدأ هــذه االدوار بالــدور العظيــم الــذي قامــت بــه ام المؤمنيــن خديجــة الكبــرى التــي كانــت اول نســاء هــذه االمــة 
ــه  ــع عن ــا وتداف ــه بماله ــه تقوي ــا مع ــة ايامه ــه طيل ــي محنت ــه ومواســاة لرســوله وشــريكته ف ــا بكتاب ــاهلل وتصديق ــا ب ايمان
بــكل مالديهــا مــن قــول وفعــل حتــى ماتــت صابــرة محتســبة ثــم تــا هــذا الــدور العظيــم الــذي قامــت بــه ام المؤمنيــن 
خديجــة الــدور الــذي قامــت بــه ابنتهــا ســيدة نســاء العالميــن فاطمــة الزهــراء بضعــة المصطفــى وام ابيهــا وزوجــة اميــر 
المؤمنيــن وام ســيدي شــباب اهــل الجنــة والتســعة المعصوميــن مــن ذريــة الحســين، عندمــا وقفــت الــى جانــب زوجهــا 
إلحقــاق الحــق وابطــال الباطــل حتــى ســقطت اول شــهيدة فــي ســبيل الدفــاع عــن مبــادئ االســام التــي يمثلهــا زوجهــا 

اميــر المؤمنيــن.
ثــم ياتــي الــدور الثالــث والــذي اليقــل اهميــة عــن هذيــن الدوريــن العظيميــن النــه امتــداد لهمــا فــي ترســيخ مبــادئ 
ــة  ــة االمام ــوة وعقيل ــة النب ــي وربيب ــليلة الوح ــه س ــت ب ــذي قام ــم ال ــدور العظي ــو ال ــه اال وه ــل بمفاهيم ــام والعم االس
الســيدة الطاهــرة الحــوراء زينــب بنــت علــي بــن ابــي طالــب وعمــة االئمــة المعصوميــن مــن ذريــة الحســين فــي رحلتهــا 
مــع ســيد الشــهداء مــن المدينــة المنــورة الــى كربــاء، ثــم مــع الســبايا مــن كربــاء الــى الكوفــة ومنهــا الــى الشــام، ثــم 

رجوعهــا الــى المدينــة.
وقــد ضربــت الحــوراء زينــب فــي كل ذلــك اعلــى مثــال للصبــر واليقيــن والثبــات والعقيــدة عندمــا نظــرت الــى اخوتهــا 
واهــل بيتهــا وصحبهــم وقــد مزقتهــم الســيوف والرمــاح فتقدمــت نحــو جســد اخيهــا االمــام الحســين فــي واقعــة الطــف 

ووقفــت عنــده ثــم نظــرت الــى الســماء وقالــت.. ))اللهــم تقبــل منــا هــذا القربــان((.
أي معدن هذا غير معدن النبوة واي عظمة هذه غير عظمة االنبياء.

وقــد شــهدت لهــا الكوفــة ومجلســا ابــن زيــاد ويزيــد بتلــك الخطــب البليغــة التــي زلزلــت عــروش الظالميــن وفضحــت 
جرائــم األموييــن فكانــت خيــر مكمــل لثــورة اخيهــا ســيد الشــهداء.

رحلتها مع المصائب واالحزان
ان ماشــاهدته الســيدة زينــب فــي حياتهــا مــن المحــن والمصائــب واآلالم واالحــزان يفــوق الوصــف ومــن يطلــع علــى 
ســيرة حياتهــا يجــد انهــا سلســلة مــن حلقــات متصلــة مــن االرزاء فقــد شــاهدت وهــي صغيــرة الســن وفــاة جدهــا رســول 
اهلل وتاثيرهــا علــى المســلمين عامــة وعلــى اهــل البيــت خاصــة. ويصــف اميــر المؤمنيــن مــا نــزل علــى اهــل البيــت مــن 
فقــد رســول اهلل فيقــول )نــزل بــي مــن وفــاة رســول اهلل مالــم اكــن اظــن ان الجبــال لــو حملتــه عنــوة كانــت تنهــض بــه( 
وكان مــن الطبيعــي ان ينــزل باهــل البيــت هــذا المصــاب الجلــل فــاي فقيــد هــو )ص( اضافــة الــى ذلــك فقــد بكــى )ص( 
عليهــم مــرارا وتكــرارا حتــى اخــر ســاعة مــن حياتــه الشــريفة ولمــا ســئل عــن ذلــك قــال )ابكــي لذريتــي ومــا تصنــع بهــم 
شــرار امتــي مــن بعــدي( فشــاهدت زينــب مــا جــرى علــى امهــا وابيهــا مــن اغتصــاب حقهمــا ومنعهمــا ارثهمــا الــى غيــر 
ــوب ذكرهــا، وشــاهدت امهــا وهــي تبكــي عنــد ســارية المســجد وهــي تخاطــب  ذلــك مــن المصائــب التــي يقطــع القل

ابيهــا رســول اهلل:
قد كان بعدك انباء وهنبثة* لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب
انا فقدناك فقد االرض وابلها* واختل قومك فاشهدهم والتغب

ولــم تندمــل جــراح الســيدة زينــب لفقدانهــا جدهــا حتــى فقــدت امهــا فاطمــة الزهــراء فتجــددت احزانهــا ثــم شــاهدت 
قتــل ابيهــا اميــر المؤمنيــن واثــر ضربــة اللعيــن ابــن ملجــم علــى راســه الشــريف وســريان الســم فــي جســده الطاهــر 
ودموعــه تفيــض علــى وجهــه وهــو ينظــر اليهــا والــى اخويهــا الحســنين، كمــا شــاهدت اخاهــا اإلمــام الحســن وهــو يتلــوى 

مــن اثــر الســم ثــم مــا جــرى علــى دفنــه مــن احــداث.. ثــم.. ماجــرى فــي كربــاء.
في كرباء

اليســتطيع القلــم ان يصــف ســيرة بطلــة كربــاء فرغــم ماكتــب المؤرخــون والكتــاب والشــعراء ومــا اشــاد الخطبــاء 
مــن علــى المنابــر فــي فضلهــا وصبرهــا وثباتهــا وعظمتهــا اال ان كل ذلــك قليــل فــي كثيــر مــن حقهــا لقــد جســدت الســيدة 
الحــوراء فــي كربــاء صفــات اهــل البيــت فجســدت عظمــة جدهــا وباغــة امهــا الزهــراء وشــجاعة ابيهــا المرتضــى وصبــر 

اخيهــا الحســن وابــاء الحســين لقــد جســدت فــي موقــف واحــد كل هــذه الصفــات العظيمــة فمــا هــو هــذا الموقــف؟
ــدون رؤوس..  ــاح وب ــة بالســيوف والرم ــا وصحبهــم اجســادهم ممزق ــا وبنوهــا واهــل بيته ــة.. اخوته انتهــت المعرك
االرامــل والثكالــى مــن حولهــا وهــن يندبــن قتاهــن وقــد تعلقــن بهــا االطفــال مــن الذعــر والعطــش.. جيــش العــدو يحيــط 
بهــا مــن كل جانــب وقــد احــرق خيامهــا فمــاذا صنعــت؟ هــل انهزمــت امــام هــذه النكبــات؟ او استســلمت لهــذه االرزاء؟ كا

ــي المســجد  ــدادا لصــاة جدهــا رســول اهلل ف ــا هــذه امت ــد كانــت صاته ــا للصــاة.. لق ــدي ربه ــن ي ــد وقفــت بي لق
الحــرام والمشــركون مــن حولــه يرشــقونه بالحجــارة وهــو ســاجد هلل تعالــى وصــاة ابيهــا اميــر المؤمنيــن فــي صفيــن 
فــي قلــب المعركــة وصــاة اخيهــا فــي كربــاء والســهام تنهــال عليــه.. فــكل هــذه المصائــب والمحــن لــم تزدهــا اال ثقــة 

وايمانــا بــاهلل تعالــى.
باغتها

ــد ومــا القــت هــذه  ــاد ويزي ــة ومجلســي ابــن زي ــا فــي الكوف ان مــن يتامــل فــي خطــب الســيدة زينــب التــي القته
ــي خــروج  ــن ليجــد المغــزى ف ــي مجالــس الظالمي ــع ف ــا احدثــت مــن وق ــة وم ــي مجتمــع الكوف الخطــب مــن صــدى ف
الســيدة زينــب مــع اخيهــا الحســين، ويجــد كذلــك انهــا جــزء مــن ثــورة الحســين ضــد الظلــم والطغيــان االمــوي فمثلمــا 

رفــع االمــام الحســين ســيفه فــي ســاحة الحــرب بوجــه الغطرســة االمويــة.
فقــد قاتلــت الحــوراء زينــب فــي ســاحة الــكام بمنطقهــا الــذي شــابه منطــق ابيهــا ســيد البلغــاء والمتكلميــن فزلزلــت 
ــر  ــت وتنشــر فضائلهــم ومناقبهــم وذك ــث الدعــوة الهــل البي ــم راحــت تب ــن وفضحــت جرائمهــم ث ــه عــروش االمويي ب
ــى الفصاحــة  ــة ومنته ــة الباغ ــي قم ــت ف ــي كان ــا الت ــن خــال خطبه ــن م ــاد اللعي ــة االكب ــن آكل ــة واب ــي امي ــب بن مثال

فاحدثــت ضجــة فــي مجلــس يزيــد وابــن زيــاد وراح الرجــل يحــدث جليســه بالضــال الــذي هــم عليــه..
مااعظمــك ياســيدتي يازينــب العقيلــة ياابنــة اميــر المؤمنيــن فانــت قبــس مــن نــوره وســر مــن اســراره ووريثــة علمــه 

وكالة النبأ االلكترونيةوخلقــه وشــرفه ومجده.
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