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ــف  ــون خل ــات مدف ــخ والقاذف ــى مخــزن للصواري ــه عل ــرت خالل ــات اســتخباراتية، عث معلوم
منــزل اإلرهابــي محمــد حســين علــي مظلــوم ضمــن فــي قريــة العالــي شــمال شــرق 

بعقوبــة«.
وأضاف أن »الفرق المتخصصة رفعت الصواريخ ونقلتها إلى مكان آمن«.

هلع في »إسرائيل« من ..تتمة
مــن جهتــه توقــع المحلــل اإلســرائيلي فــي القنــاة 12 العبريــة، نيــر دفــوري، الليلــة الماضيــة، 
ــأ  ــز مرف ــذي ه ــم ال ــار الضخ ــادث االنفج ــد ح ــك، بعي ــى المح ــن عل ــيناريوهين محتملي س

العاصمــة اللبنانيــة بيــروت.
وقــال المحلــل فــي هــذه المرحلــة، هنــاك ســيناريوهان، ومــن الصعــب تقديــر أيهمــا 
ســيتحقق، األول هــو أن الكارثــة الضخمــة التــي ألحقــت خســائر فادحــة بالدولــة اللبنانيــة 
لــن تســمح »لحــزب اهلل« بتنفيــذ تهديداتــه لالنتقــام مــن إســرائيل والمخاطــرة بمواجهــة 

عســكرية.
ــد  ــد يزي ــل هــذا الحــدث المأســاوي ق ــوري- هــو أن مث ــق دف ــي -وف ــا الســيناريو الثان أم
بشــكل كبيــر مــن عــدم االســتقرار فــي لبنــان، ويمكــن أن ينعكــس عــدم االســتقرار هــذا 
ــة  ــن الكارث ــاه ع ــرف االنتب ــيحاول ص ــذي س ــزب اهلل« ال ــن »ح ــدًءا م ــرائيل« - ب ــى »إس عل
وتحويــل الموجــة نحــو »إســرائيل«، أوالمواطنيــن اللبنانييــن الذيــن ســيصلون إلــى الحــدود 

ــون المســاعدة. مــع »إســرائيل« ويطلب

دمشق.. ضبط كميات كبيرة ..تتمة
علــى بلــدات الشــحيل والبصيــرة والحوايــج وذيبــان بريــف ديــر الــزور ومنعــت األهالــي 
مــن الدخــول والخــروج وذلــك بعــد اتســاع رقعــة المظاهــرات االحتجاجيــة المطالبــة بطــرد 

تلــك الميليشــيا وقــوات االحتــالل األمريكــي.
وأفــادت مصــادر أهليــة لـــ ســانا بــأن ميليشــيا “قســد” المرتبطــة بقــوات االحتــالل 
ــزور  ــر ال ــان بريــف دي ــرة والحوايــج وذيب ــدات الشــحيل والبصي األمريكــي قامــت بحصــار بل
وأغلقــت مداخلهــا كافــة بشــكل كامــل ومنعــت األهالــي مــن الدخــول والخــروج فــي محاولــة 
ــزور  ــر ال ــدة مــن ريــف دي ــدات عدي ــرى وبل ــى االحتجاجــات التــي تشــهدها ق للســيطرة عل

ــة. ــاء المنطق ــا بحــق أبن ــي إجرامه ــت ف ــي أمعن ــة بطــرد ميليشــيا “قســد” الت والمطالب
ولفتــت المصــادر إلــى أن قــرى وبلــدات ذيبــان وجديــد عكيــدات وجديــد بــكارة والطيانــة 
والصبحــة وأبــو النتيــل والشــحيل وشــنان تشــهد حالــة مــن الغضــب الشــعبي ضــد ميليشــيا 
“قســد” التــي قامــت أمــس بإطــالق الرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن فــي حيــن تمكــن 
ــك الميليشــيا وأســر عــدد  ــى أســلحة وســيارات تل األهالــي المنتفضــون مــن الســيطرة عل
مــن عناصرهــا قبــل أن تســتقدم تعزيــزات مــن مدينــة الشــدادي وبلــدات السوســة والباغــوز 
ــق  ــع تحلي ــك م ــي وذل ــالل األمريك ــوات االحت ــس لق ــر الرئي ــد المق ــذى يع ــر ال ــل العم وحق

مكثــف لطائــرات االحتــالل بعضهــا مقاتلــة فــي ســماء المنطقــة.
ــع  ــوازي م ــد” بالت ــيا “قس ــران ميليش ــر بني ــدد آخ ــب ع ــي وأصي ــس مدن ــهد أم واستش
اتســاع رقعــة المظاهــرات االحتجاجيــة لتشــمل قــرى عــدة بريــف مدينــة الــزور والتــي طالــب 
األهالــي فيهــا بطــرد ميليشــيا “قســد” وقــوات االحتــالل األمريكــي مــن قراهــم وبلداتهــم.

الرئيسي عون ودياب يشددان ..تتمة
ــن مســاعدات  ــة الجرحــى وتأمي ــن وإغاث ــن المفقودي ــف البحــث ع ــع تكثي ــن م بالتزام

للترميــم«.
ديــاب دعــا إلــى وقــف الســجاالت والتحلــي بــروح وطنيــة لمواجهــة الكارثــة، الفتــًا إلــى 
أن »اليــوم هنــاك امتحــان االنتمــاء للبلــد وتقديــم المصلحــة الوطنيــة علــى كل مــا عداهــا«.
هــذا وال تــزال عمليــات البحــث عــن جثــث تحــت األنقــاض مســتمرة فــي بيــروت جــرّاء 
ــن  ــي أعل ــر اللبنان ــب األحم ــاء. الصلي ــة أمــس الثالث ــأ المدين ــي مرف ــع ف ــذي وق االنفجــار ال
عــن ســقوط أكثــر مــن 100 شــهيد ومــا يفــوق 4000 جريــح توزعــوا علــى مستشــفيات بيــروت 

والمناطــق.
وقــال األميــن العــام للصليــب األحمــر اللبنانــي جــورج كتانــي إن الحصيلــة مرشــحة إلــى 

االرتفــاع، فــي ظــل وجــود المزيــد مــن المفقوديــن تحــت األنقــاض.
ــاذ والتنســيق مــع المستشــفيات، مؤكــدًا أن  ــات اإلنق ــى اســتمرار عملي ــي لفــت ال كتان
الصليــب األحمــر ال يــزال فــي جهوزيــة كاملــة للبحــث عــن المفقوديــن ولــمّ شــمل العائالت.
وقــد وقــع انفجــار ضخــم ناجــم عــن احتــراق فــي مســتودع لمــواد نيتــرات األمونيــوم فــي 
ــوب  ــى الجن ــا، وصــواًل ال ــة وضواحيه ــي كل العاصم ــاء، وســمع ف ــروت مســاء الثالث ــأ بي مرف
وبعــض قــرى البقــاع، وأدى إلــى تدميــر المرفــأ كليــًا وعشــرات المبانــي المحيطــة، كمــا 

ــا جــرّاء شــدة االنفجــار. ــروت وضواحيه ــانٍ عــدة فــي بي تضــررت مب
واعلــن محافــظ بيــروت مــروان عبــود هــذه اليــوم ان حجــم االضــرار الناجمــة عــن انفجــار 

مرفــا بيــروت مســاء الثالثــاء تــراوح بيــن 3 و 5 مليــارات دوالر.
كمــا اعلــن محافــظ بيــروت أن 300 ألــف شــخص باتــوا مشــردين فــي العاصمــة اللبنانيــة 

بعــد االنفجــار الــذي هــز مرفــأ بيــروت
ــان نتيجــة االنفجــار الــذي  ــة التعويــض عــن الخســائر التــي تكبدهــا لبن وحــول امكاني
وقــع فــي مرفــأ لبنــان قــال وزيــر االقتصــاد اللبنانــي راؤول نعمــة ان صومعــة القمــح بالمرفــأ 

دمــرت لكننــا نملــك مخزونــا كافيــا وهنــاك ســفن قادمــة لتغطيــة االحتياجــات.
واكــد الوزيــر اللبنانــي بانــه لــدى لبنــان احتياطــات مــن الحبــوب تكفــي ألقــل مــن شــهر 

ونبحــث عــن مســاحات تخزيــن إضافيــة.
ــار  ــة لالنفج ــر نتيج ــت للتدمي ــد تعرض ــروت ق ــأ بي ــي مرف ــوب ف ــة الحب ــت صومع وكان

ــاء. ــوم الثالث ــروت ي ــة بي ــرب العاصم ــذي ض ــم ال العظي
ــى  ــا لحــق بالمبن ــارا كلي ــون غجــر ان دم ــي ريم ــة اللبنان ــر الطاق ــن وزي ــه اعل ــن جهت م

ــروت. ــأ بي ــار مرف ــراء انفج ــان ج ــاء لبن ــة كهرب ــزي لمؤسس المرك
وأكــد االميــن العــام للصليــب االحمــر اللبنانــي جــورج كتانــة أن حصيلــة ضحايــا انفجــار 
ــة نحــو 4 آالف  ــل، وإصاب ــر مــن 100قتي ــى أكث ــاء، ارتفعــت إل ــوم أمــس األربع ــروت ي ــاء بي مين
ــأ  ــذي دمــر مرف ــى االنفجــار ال ــر مــن 12 ســاعة عل ــد أكث ــن، بع شــخص وعشــرات المفقودي
بيــروت والمبانــي المحيطــة بــه، وعمليــات البحــث عــن جثــث تحــت األنقــاض مســتمرة.
ــرّاء  ــروت ج ــي بي ــتمرة ف ــاض مس ــت األنق ــث تح ــن جث ــث ع ــات البح ــزال عملي وال ت
االنفجــار الــذي وقــع فــي مرفــأ المدينــة يــوم الثالثــاء وقــد اعلــن الصليــب األحمــر اللبنانــي 
عــن ســقوط 100 شــهيد ومــا يفــوق 2500 جريــح توزعــوا علــى مستشــفيات بيــروت والمناطــق.
وأعلــن رئيــس الحكومــة اللبنانــي حســان ديــاب أمــس األربعــاء يــوم حــداد وطنــي 
علــى »ضحايــا االنفجــار«، وتنكيــس لألعــالم فــي المقــار الرئاســية والمؤسســات الرســمية 
ــه »بنــداء عاجــل إلــى كل الــدول الصديقــة والشــقيقة التــي  ومحاســبة المســؤولين، وتوجّ

ــة«. ــا العميق ــى بلســمة جراحن ــه، وأن تســاعدنا عل ــى جانب ــان، أن تقــف إل تحــبّ لبن
ــة، وإعــالن  ــة منكوب ــروت مدين ــان إعــالن بي ــى فــي لبن ــاع األعل  وأوصــى مجلــس الدف

ــي الجيــش مســؤولية األمــن. ــة الطــوارئ لمــدة أســبوعين، وتول حال

الصين: اجراءات اميركا ..تتمة
ضــررًا خطيــرًا بالســالم واألمــن العالمييــن واإلقليمييــن وأثــرت فــي عمليــة تحديــد 
األســلحة ونــزع الســالح علــى الصعيــد الدولــي وأضعفــت الثقــة المتبادلــة بيــن القــوى 

الكبــرى كمــا قوضــت االســتراتيجية المســتقرة فــي العالــم.
وحــث »وانــغ« وشــانطن علــى االســتجابة الجــادة لقلــق المجتمــع الدولــي بهــذا الصــدد 

عبــر بــذل المزيــد مــن الجهــود لتعزيــز الســالم واالســتقرار العالمييــن.
ــي الخــارج،  ــح شــامل ألنشــطة تســليحها البيولوجــي ف ــم توضي ــركا بتقدي ــب امي وطال
مؤكــدا أن األنشــطة األميركيــة فــي هــذا المجــال غيــر مقبولــة وال آمنــة وتثيــر شــكوكًا 

ومعارضــة واســعة النطــاق.

كمــا نــدد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة بـــ »الترهيــب« الــذي تقــوم بــه إدارة 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب فــي قضيــة التطبيــق الصينــي الخــاص بموقــع التواصــل 
االجتماعــي »تيــك تــوك« بعــد تكثيفهــا الضغــوط مــن أجــل بيــع فرعــه فــي الواليــات المتحدة 
لشــركة أميركيــة مــا يشــكل انتهــاكا لمبــدأ اقتصــاد الســوق ومبــادئ منظمــة التجــارة العالميــة 

القائمــة علــى االنفتــاح والشــفافية وعــدم التمييــز.

حقوق االنسان تجدد مناشدتها ..تتمة
وقــال رئيــس الوفــد الوطنــي المفــاوض وناطــق أنصــار اهلل محمــد عبــد الســالم، نعبــر 
عــن تضامننــا الكامــل مــع لبنــان شــعبا وقيــادة فــي هــذه المأســاة وتعازينــا ألســر الضحايــا 

ــا للجرحــى بالشــفاء العاجــل، وبــإذن اهلل تعالــى ســيتجاوز لبنــان هــذه المحنــة. وتمنياتن
مــن جانبــه، قــال عضــو المجلــس السياســي األعلــى محمــد علــي الحوثــي: نعبــر عــن 
تضامننــا مــع  لبنــان حكومــة وشــعبا جــراء حــادث االنفجــار الــذي حــدث مســاء الثالثــاء بمرفــأ 

بيــروت، ونتقــدم بالعــزاء والمواســاة ألســر الضحايــا، ونتمنــى الســالمة للجرحــى.
بــدوره، عبّــر نائــب وزيــر الخارجيــة حســين العــزي عــن التضامــن مــع الشــعب اللبنانــي 
ــًا  ــا الحــادث، متمني ــى أســر ضحاي ــة إل ــًا بخالــص التعــازي الحــارة والصادق الشــقيق، متقدم
مــن كل الــدول والبلــدان المقتــدرة المبــادرة واإلســهام فــي تعزيــز جهــود الشــعب اللبنانــي 

وحكومتــه لتجــاوز آثــار هــذا الحــادث المؤســف.
مــن جانبــه اكــد رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز صالــح بــن حبتــور، تضامــن 
حكومــة االنقــاذ الوطنــي مــع الجمهوريــة اللبنانيــة وقيادتهــا وشــعبها الشــقيق إزاء االنفجــار 

الــذي وقــع يــوم أمــس فــي مينــاء بيــروت وخلــف أضــرارًا فادحــة.
وعبــر رئيــس الــوزراء، فــي البرقيــة التــي بعثهــا الــى رئيــس وزراء الجمهوريــة اللبنانيــة 
الشــقيقة دولــة حســان ديــاب… عــن تضامنــه األخــوي مــع الحكومــة اللبنانيــة والشــعب 
اللبنانــي الشــقيق فــي هــذه الكارثــة التــي أودت بحيــاة المئــات مــن الشــهداء وخلفــت آالف 

ــكات العامــة والخاصــة. المصابيــن وتســببت بأضــرار فادحــة فــي الممتل
القلبيــة  وتمنياتــه  الشــهداء  ألســر  القلبيــة  ومواســاته  الحــارة  تعازيــه  عــن  معربــًا 
للجرحــى بالشــفاء العاجــل.. ســائاًل المولــى عــز وجــل أن يعيــن لبنــان وأهلــه علــى تجــاوز 
ــم  ــم أمنه ــظ له ــادي وأن يحف ــن االنســاني والم ــي الجانبي ــة ف ــات هــذه الكارث ــار وتداعي آث

واســتقرارهم ويجنبهــم كل شــر ومكــروه.

أمير عبد اللهيان: اميركا ..تتمة
واضــاف: هنــاك جوانــب متعــددة لحادثــة مرفــأ بيــروت الرئيســي، ونحــن نتابــع وجهــات 

النظــر التقنيــة للمســؤولين اللبنانييــن الفنــي حــول أســباب ومالبســات هــذه القضيــة.
ودعــا أميــر عبــد اللهيــان الــدول االســالمية والعربيــة الــى ارســال المســاعدات الــى لبنــان 
علــى وجــه الســرعة، ســيما أن مخــازن القمــح واالغذيــة واالدويــة، تضــررت إثــر هــذا الحــادث.

التعاون بين طهران وبكين ..تتمة
ــة  ــات المتحــدة مــن أزمــة الشــرق األوســط وأهمي ــة بموقــف الوالي ــى دراي ــع عل والجمي
ايــران  الكيــان الصهيونــي بالنســبة لهــا، وكذلــك مقاومــة الجمهوريــة االســالمية فــي 
طويلــة األمــد لعمالقــة الغــرب واســتراتيجية واشــنطن الســتغالل بعــض الــدول فــي مجــال 
التنافــس مــع الصيــن لذلــك، يجــب القــول أن المســعى الصينــي الجديــد فــي المنطقــة أدى 

ــات المتحــدة. تراجــع الوالي
ــاه  ــة والســابقة تج ــة الحالي ــات األميركي ــرة للجــدل للحكوم ــف المثي ــب المواق ــم تغ ول
ايــران، عــن بــال الصيــن وســتكون الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران بوضــع ربــح - ربــح ألن 

االتفــاق مــع الصيــن أمــر بالــغ األهميــة وســتصبح درعــا أمنيــا للتجــارة مــع هــذا البلــد.
ان اتفــاق الشــراكة االســتراتيجية بيــن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران والصيــن لمــدة 
25 عامًــا هــو بمثابــة تطــور كبيــر علــى مــدى العقــود الثالثــة االخيــرة وقــد يمهّــد للسياســة 

الدوليــة خــالل العقــود المقبلــة.

وزير الصحة:  حققنا انجازات ..تتمة
حوالــي 97 ٪ مــن األدويــة المطلوبــة فــي ايــران، ونحــن نحــاول إنتــاج 3 ٪ مــن األدويــة 
المســتوردة مــن قبــل الشــركات المعرفيــة وشــركات األدويــة االيرانيــة لقطــع واردات األدويــة.
ــد  ــى الصعي ــة عل ــة للغاي ــا انجــازات جدي ــد – 19 ، حققن ــي جائحــة كوفي ــال: ف ــع قائ وتاب
ــن  ــة ع ــاكل الناجم ــن المش ــم م ــران، وبالرغ ــي إي ــرض ف ــول الم ــة دخ ــي مرحل ــي، ف الدول
ــي  ــع، وف ــة الصن ــدد محلي ــتخدام ع ــخيصية باس ــارات تش ــراء اختب ــن إج ــا م ــر، تمكن الحظ
مجــال عــدة التشــخيص وأجهــزة التنفــس والكمامــات وغيرهــا مــن العناصــر المطلوبــة، علــى 
الرغــم مــن أنــه كان علينــا اســتيرادها فــي األيــام األولــى، لكــن فــي أقــل مــن مــدة 50 يومًــا 

ــدا منتجــا قويــا علــى صعيــد المنطقــة. أصبحنــا بل
ــم لمعالجــة  ــي العال ــة مشــهورة تســتخدم ف ــا بســرعة ادوي ــال: أنتجن ــع نمكــي قائ وتاب
كورونــا ، مثــل فافيبيرافيــر Favipiravir  ، وحتــى ريمديســيفير Remdesivir ، وهــو أحدث 
ــى  ــا للمرض ــيكون متاح ــن وس ــركتين إيرانيتي ــي ش ــه ف ــم إنتاج ــروس، يت ــاد للفي دواء مض

اعتبــارا مــن األســبوع المقبــل.
ولفــت وزيــر الصحــة الــى انــه مــع التعبئــة الوطنيــة ضــد كورونــا، فــي المرحلــة األولــى تمكنــا 
ــذا  ــي ه ــة ، وف ــة اإللكتروني ــجالت الصحي ــتخدام الس ــخص باس ــون ش ــص 78 ملي ــن فح م
الصــدد ، تــم تحديــد وعــزل األشــخاص فــي المراحــل األولــى مــن االختبــار اإليجابــي ووضعهــم 
تحــت الرعايــة الصحيــة وتقليــل العــبء علــى المستشــفيات، ومــع تعــداد ســكان البــالد البالــغ 

اكثــر مــن 80 مليــون شــخص لــم نجــد أبــدا الحاجــة إلــى أســرة إضافيــة فــي المستشــفيات.
وكشــف الوزيــر نمكــي عــن انــه فــي الوقــت الحالــي، تعمــل 5 مجموعــات إيرانيــة 
بــارزة علــى األقــل علــى صنــع لقاحــات لفيــروس كورونــا، ومــن المقــرر أن تبــدأ الدراســات 

ــا. ــر قريب ــى البش ــات عل ــذه اللقاح ــريرية له الس
واعلــن وزيــر الصحــة اســتعداد الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران لوضــع خبراتهــا الصحية 

والطبيــة تحــت تصــرف نيكاراغــوا، وتصديــر االدويــة ونقــل المعرفــة التقنيــة الــى هــذا البلــد.
واضــاف: لــم يــدم االســتبداد والغطرســة ضــد شــعوب العالــم، وهــو محكــوم عليــه 
ــوا، ونحــن  ــة نيكاراغ ــم أي مســاعدة لحكوم ــران مســتعدة لتقدي ــد، وان اي بالفشــل بالتأكي
ــة،  ــة والطبي ــة التقني ــل المعرف ــك نق ــاون الســابق وكذل ــام الســتمرار التع ــى اســتعداد ت عل
بالنظــر إلــى وجــود 66 جامعــة وكليــة الطــب فــي ايــران والتدريــب المتخصــص فــي جميــع 

المجــاالت.
مــن جانبهــا اشــارت وزيــرة الصحــة فــي نيكارغــوا »الفاريــز« الــى جهــود بالدهــا لمعالجــة 
المصابيــن بفيــروس كورونــا، وقالــت: هنــاك فــرق كبيــر بيــن ســكان نيكاراغــوا البالــغ 
عددهــم 6 مالييــن نســمة وعــدد ســكان ايــران الذيــن يزيــد عددهــم عــن 80 مليــون نســمة 

، لكننــا مهتمــون باالســتفادة مــن التطــور التقنــي فــي ايــران.

دمشق و اتفاق..تتمة
ــة هــذا المشــروع  ــى يســتطيع مواصل ــي ســوريا حت ــال الوجــود االميركــي شــرعي ف  ف
ــه  ــه معــرض لالنســحاب بفعــل معارضــة ومقاومــة الشــعب الســوري لبقائ ــى ان ــة ال واضاف
واالمــر االخــر ان قســد لــم تملــك مقومــات الدولــة حتــى تســتطيع مواجهــة الحكومــة 
الســورية وشــعبها مــن جهــة، وكذلــك مواجهــة الجــارة تركيــة التــي عارضــت االتفــاق مــن 

ــة اخــرى. جه
قســد بهــذه الخطــوة المتهــورة وغيــر المحســوبة قــد قطعــت الطريــق نهائيــا علــى نفســها 
فــي التواصــل مــع دمشــق عبــر الوســاطة الروســية وجازفــت بمســتقبلها ومســتقبل االكــراد 
فــي ســوريا  عندمــا راهنــت علــى الحمايــة االميركيــة غيــر الموثوقــة والتــي عــادة مــا تخــذل 

حلفائهــا فــي الدقيقــة التســعين.

بمناسبة حلول عيد الغدير األغر الثامن عشر من ذي الحجة..

يوم الغدير مهرجان االستخالف 
اإللهي في األرض

فــي اعتقادنــا أن الخالفــة المذكــورة فــي القــرآن هــي اإلمامــة وهــو معنــى قولــه تعالــى “َأمَّــنْ يُِجيــبُ اْلمُضَْطــرَّ ِإَذا 
ــرُوَن” النمــل 62. ِ َقلِيــاًل مَــا تََذكَّ دَعَــاهُ وَيَْكشِــفُ السُّــوَء وَيَجْعَُلُكــمْ خَُلَفــاَء اأْلَرِْض َأِءَلــهٌ مَــعَ اهللَّ

وكمــا يقــول القمــي فــي تفســيره فيمــا رواه عــن أبــي عبــد اهلل ع: نزلــت فــي القائــم مــن آل محمــد عليهــم الســالم، 
هــو واهلل المضطــر إذا صلــى فــي المقــام ركعتيــن ودعــا اهلل فأجابــه ويكشــف الســوء ويجعلــه خليفــة فــي االرض وهــذا 

ممــا ذكرنــا ان تأويلــه بعــد تنزيلــه.
الدليــل عندنــا أن الخالفــة هــي اإلمامــة هــو تلــك اآليــة الكريمــة التــي تتحــدث عــن لحظــة ظهــور القائــم مــن آل 
محمــد صلــى اهلل عليــه وآلــه والنتائــج المترتبــة عليهــا عندمــا يتحقــق وعــد اهلل ليصبــح أئمــة أهــل البيــت هــم قــادة األرض 

وســادة هــذه الدنيــا.
ــان الواضــح  ــاد إال بالبي ــى العب ــوم الحجــة عل ــي الســماء ال تق ــوم االســتخالف ف ــداد لي ــي األرض امت ــر ف ــوم الغدي ي

ــح. ــة وال بالتلمي ــح ال بالتوري الصري
أن ينكــر فريــق مــن المنتســبين لإلســالم الوصيــة اإللهيــة النبويــة الواضحــة وضــوح الشــمس باســتخالف اإلمــام 
ــة مــا قبــل تدويــن الكتــب فهــذا  علــي بــن أبــي طالــب رغــم النــص عليهــا فــي كتبهــم وهــي أيضــا متواتــرة فــي مرحل
أمــر ال يخالــف الطبائــع البشــرية فــي اعوجاجهــا وانحرافهــا عــن الحــق وتلمســها المخــارج التــي تعيــن علــى التملــص 
مــن االلتــزام بالحــق “َأمْ تَسْــَأُلهُمْ َأجْــرًا َفهُــمْ مِــنْ مَغْــرٍَم مُْثَقُلــوَن” الطــور 40، “وَِإْن يَــرَوْا كِسْــًفا مِــنَ السَّــمَاِء 

ــوا سَــحَابٌ مَرُْكــومٌ” الطــور 44. ــاقًِطا يَُقوُل سَ
الذيــن تمــردوا وعصــوا أمــر رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وهــو مــن عهــد اهلل تبــارك وتعالــى بتدبيــر هــذه األمــة 
وواليــة أمرهــا، باســتخالف علــي بــن أبــي طالــب وتنصيبــه وليــا ألمــر األمــة يــوم الغديــر ال يختلــف شــأنهم عــن حــال 

إبليــس الــذي قــال أنــا خيــر منــه وقــال خلقتنــي مــن نــار وخلقتــه مــن طيــن.
لــم تكــن الوصيــة اإللهيــة باســتخالف علــي بــن أبــي طالــب ومــن بعــده أئمــة الحــق مــن آل محمــد قاصــرة علــى يــوم 
الغديــر فقــد كانــت الشــغل الشــاغل لرســول اهلل فــي حجــة الــوداع التــي اجتمــع فيهــا أغلــب المســلمين مــن كل حــدب 

وصــوب وليــس مــن المدينــة المنــورة وحدهــا ومــا حولهــا.
فــي “منــى” خطــب رســول اهلل )ص( النــاس فوعــظ وذكــر وقــال ضمــن مــا قــال: أيهــا النــاس احفظــوا قولــي تنتفعــوا 
بــه بعــدي وافهمــوه تنعشــوا أال ال ترجعــوا بعــدي كفــارا يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض بالســيف علــى الدنيــا، فــان فعلتــم 
ــه  ــن يمين ــت ع ــم التف ــيف، ث ــم بالس ــرب وجوهك ــل أض ــل وميكائي ــن جبرئي ــة بي ــي كتيب ــي ف ــن لتجدون ــك ولتفعل ذل
فســكت ســاعة ثــم قــال إن شــاءاهلل او علــي بــن ابــى طالــب، ثــم قــال أال وإنــي قــد تركــت فيكــم امريــن ان اخذتــم بهمــا 
لــن تضلــوا كتــاب اهلل وعترتــي اهــل بيتــي فانــه قــد نبأنــى اللطيــف الخبيــر انهمــا لــن يفترقــا حتــى يــردا علــي الحــوض، 
أال فمــن اعتصــم بهمــا فقــد نجــا ومــن خالفهمــا فقــد هلــك، أال هــل بلغــت؟ قالــوا نعــم، قــال اللهــم اشــهد، ثــم قــال أال وانــه 
ــروا  ــوا بعــدك وغي ــول رب أصحابــي فيقــول يامحمدإنهــم أحدث ــي الحــوض منكــم رجــال فيدفعــون عنــي فاق ســيرد عل

ســنتك فأقــول ســحقا ســحقا.
فلمــا كان آخــر يــوم مــن أيــام التشــريق انــزل اهلل: إذا جــاء نصــر اهلل والفتــح، فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه 
نعيــت إلــى نفســي ثــم نــادى الصــالة جامعــة فــي مســجد الخيــف فاجتمــع النــاس فحمــد اهلل واثنــى عليــه ثــم قــال نصــر 
اهلل امــرءا، ســمع مقالتــي فوعاهــا وبلغهــا مــن لــم يســمعها فــرب حامــل فقــه غيــر فقيــه ورب حامــل فقــه إلــى مــن هــو افقــه 
منــه….. أيهــا النــاس انــى تــارك فيكــم الثقليــن، قالــوا يارســول اهلل ومــا الثقــالن؟ قــال كتــاب اهلل وعترتــى اهــل بيتــي، 
فانــه قــد نبأنــي اللطيــف الخبيــر انهمــا لــن يفترفــا حتــى يــردا علــي الحــوض كاصبعــي هاتيــن، وجمــع بيــن ســبابتيه وال 

اقــول كهاتيــن وجمــع ســبابته والوســطى، فتفضــل هــذه علــى هــذه.
فاجتمــع قــوم مــن أصحابــه وقالــوا يريــد محمــد أن يجعــل اإلمامــة فــي اهــل بيتــه فخــرج أربعــة عشــر نفــر منهــم إلــى 
مكــه ودخلــوا الكعبــة فتعاهــدوا وتعاقــدوا وكتبــوا فيمــا بينهــم كتابــا ان مــات محمــد او قتــل أن ال يــردوا هــذا االمــر فــي 
اهــل بيتــه ابــدا فانــزل اهلل علــى نبيــه فــي ذلــك “ َأمْ َأبْرَمُــوا َأمْــرًا َفِإنَّــا مُبِْرمُــوَن * َأمْ يَحْسَــبُوَن َأنَّــا اَل نَسْــمَعُ 

سِــرَّهُمْ وَنَجْوَاهُــمْ بََلــى وَرُسُــُلنَا َلدَيِْهــمْ يَْكتُبُــوَن”.
فخــرج رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه مــن مكــة يريــد المدينــة حتــى نــزل منــزال يقــال لــه غديــر خــم، وقــد علَّــم 
النــاس مناســكهم وأوعــز إليهــم وصيتــه إذ نزلــت عليــه اآليــة “يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّــْغ مَــا ُأنْــِزَل ِإَليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَِإْن 

َ اَل يَهْــدِي اْلَقــوْمَ اْلَكافِِريــنَ”. َلــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّغْــتَ ِرسَــاَلتَهُ وَاهللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس ِإنَّ اهللَّ
فقــام رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه فقــال بعــد ان حمــد اهلل واثنــى عليــه ثــم قــال ايهــا النــاس هــل تعلمــون مــن 
وليكــم؟ فقالــوا نعــم اهلل ورســوله، ثــم قــال ألســتم تعلمــون انــي أولــى بكــم مــن أنفســكم؟ قالــوا بلــى ، قــال اللهــم اشــهد 
فاعــاد ذلــك عليهــم ثالثــا كل ذلــك يقــول مثــل قولــه االول ويقــول النــاس كذلــك ويقــول اللهــم اشــهد، ثــم أخــذ بيــد اميــر 
المؤمنيــن “ع” فرفعهــا حتــى بــدا للنــاس بيــاض ابطيهمــا ثــم قــال “أال مــن كنــت مــواله فهــذا علــي مــواله اللهــم وال مــن 
وااله وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه واحــب مــن احبــه ثــم رفــع رأســه إلــى الســماء فقــال اللهــم 

اشــهد عليهــم وانــا مــن الشــاهدين”.
فاســتفهمه عمــر فقــال يارســول اهلل هــذا مــن اهلل ومــن رســوله؟ فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه نعــم مــن اهلل 

ورســوله انــه اميــر المؤمنيــن وامــام المتقيــن وقائــد الغــر المحجليــن.
فقــال اصحابــه الذيــن ارتــدوا بعــده قــد قــال محمــد فــي مســجد الخيــف مــا قــال وقــال ههنــا مــا قــال وان رجــع إلــى 
المدينــة يأخذنــا بالبيعــة لــه فاجتمعــوا أربعــة عشــر نفــرا وتآمــروا علــى قتــل رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وقعــدوا فــي 
العقبــة،  بيــن الجحفــة واالبــواء، فقعــد ســبعة عــن يميــن العقبــة وســبعة عــن يســارها لينفــروا ناقــة رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وآلــه فلمــا جــن الليــل تقــدم رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه فــي تلــك الليلــة العســكر فاقبــل ينعــس علــى ناقتــه، 
فلمــا دنــا مــن العقبــة نــاداه جبرئيــل يــا محمــد ان فالنــا وفالنــا قــد قعــدوا لــك، فنظــر رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه 
فقــال مــن هــذا خلفــي فقــال حذيفــة اليمانــي انــا يارســول اهلل حذيفــة بــن اليمــان، قــال ســمعت مــا ســمعت قــال بلــى 
قــال فاكتــم، ثــم دنــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه منهــم فناداهــم باســمائهم، فلمــا ســمعوا نــداء رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وآلــه فــروا ودخلــوا فــي غمــار النــاس وقــد كانــوا عقلــوا رواحلهــم فتركوهــا ولحــق النــاس برســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وآلــه وطلبوهــم وانتهــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه إلــى رواحلهــم فعرفهــم، فلمــا نــزل قــال مــا بــال اقــوام تحالفــوا 
فــي الكعبــة ان مــات محمــد او قتــل أال يــردوا هــذا االمــر فــي اهــل بيتــه ابــدا، فجــاؤا إلــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه 
فحلفــوا انهــم لــم يقولــوا مــن ذلــك شــيئا ولــم يريــدوه ولــم يكتمــوا شــيئا مــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه، فانــزل اهلل 
ِ مَــا َقاُلــوا” أن ال يــردوا هــذا األمــر فــي اهــل بيــت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه “ وََلَقــدْ َقاُلــوا َكلِمَــَة  “ يَحْلُِفــوَن ِبــاهللَّ
اْلُكْفــِر وََكَفــرُوا بَعْــدَ ِإسْــاَلمِِهمْ وَهَمُّــوا ِبمَــا َلــمْ يَنَاُلــوا” مــن قتــل رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآله”وَمَــا نََقمُــوا ِإالَّ 
بْهُــمُ اهللَُّ عََذابًــا َألِيمًا  َأْن َأْغنَاهُــمُ اهللَُّ وَرَسُــوُلهُ مِــنْ َفضْلِــهِ َفــِإْن يَتُوبُــوا يَــكُ خَيْــرًا َلهُــمْ وَِإْن يَتَوَلَّــوْا يُعَذِّ

فِــي الدُّنْيَــا وَاآْلَخِــرَةِ وَمَــا َلهُــمْ فِــي اأْلَرِْض مِــنْ وَلِــيٍّ وَاَل نَصِيــٍر” التوبــة 74.
ــوم فقــد أمهــل اهلل عــز وجــل  ومثلمــا ســأل إبليــس قائــد التمــرد علــى االســتخالف اإللهــي النظــرة إلــى وقــت معل
هــؤالء الجاحديــن العصــاة ألجــل معلــوم “َفَذرْهُــمْ يَخُوضُــوا وَيَْلعَبُــوا حَتَّــى يُاَلُقــوا يَوْمَهُــمُ الَّــذِي يُوعَــدُوَن” 

الزخــرف. “83”
“وَِإْن َأدِْري َلعَلَّــهُ فِتْنَــٌة َلُكــمْ وَمَتَــاعٌ ِإَلــى حِيــٍن * َقــاَل رَبِّ احُْكــمْ  ِباْلحَــقِّ وَرَبُّنَــا الرَّحْمَــنُ اْلمُسْــتَعَاُن 

عََلــى مَــا تَصُِفــوَن” األنبيــاء 112-111.”
*نقلنا مقال د.احمد راسم النفيس بشكل مقتضب لهذه المناسبة

قيادي بالحشد: اي مفاوضات ..تتمة
  وأضــاف انــه “لألســف ان جميــع الشــركات األجنبيــة وحتــى المحليــة تعمــل بمعــزل 
عــن المراقبــة األمنيــة وان كانــت موجــودة فهــي ضعيفــة وال ترتقــي الــى المراقبــة الجــادة ” , 
مطالبــا الحكومــة بـ”التفكيــر مــن االن بتاســيس شــركة عراقيــة خالصــة مختصــة بالهاتــف 

النقــال وإلغــاء عقــود الشــركات العاملــة فــي البــالد”.
  يشــار الــى ان لجنــة التحقيــق اإليرانيــة باغتيــال قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني 
ونائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي أبــو مهــدي المهنــدس، قــد اتهمــت إحــدى شــركات 
االتصــال فــي العــراق بـ’الضلــوع’ فــي عمليــة االغتيــال حيــث اكــدت انهــا  تلقــت وثائــق مــن 

قبــل قــادة بالحشــد تفيــد بذلــك.
ــخ  ــزن للصواري ــى مخ ــور عل ــاء، العث ــس األربع ــعبي، ام ــد الش ــن الحش ــه أعل ــن جهت م

ــة. ــة بعقوب ــرق مدين ــمال ش ــل ش ــي معتق ــود إلرهاب ــات يع والقاذف
وذكــر إعــالم الحشــد فــي بيــان تلقــى موقــع »العهــد« نســخة منــه، ان« قــوة مشــتركة 
مــن اللــواء 24 ونــداء ديالــى فــي الحشــد الشــعبي والجيــش نفــذت واجبــا بنــاء علــى 


