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في ذكرى استشهاد االمام جعفر الصادق )ع(..

خشية الطغاة من األئمة الهداة
* جميل ظاهري

يوثــق التاريــخ كيفيــة المخــاوف التــي تنتــاب الحــكام الطغــاة مــن دور أئمــة أهــل بيــت الوحــي والرســالة 
عليهــم الســالم وأتباعهــم وأنصارهــم األحــرار، فــي الوســط االجتماعــي لمــا يقومــون بــه مــن توعيــة للنــاس 
وتعليمهــم رفــض الظلــم والطغيــان والتزويــر والتحريــف، وســبل كيفيــة تمســكهم بحبــل اهلل المتيــن وبلــوغ 
المــدارج الرفيعــة لاليمــان والتقــوى الــى جانــب العلــوم والمعرفــة الدينيــة والدنيويــة؛ هــي نفــس الصــورة التــي 
تعيشــها األمــة علــى طــول تاريخهــا منهــا الصــورة الدمويــة التــي نعيشــها اليــوم فــي منطقتنــا بســبب حــكام 
الجــور واإلجــرام وفقههــم الوهابــي التكفيــري العابــث بمقــدرات ومقدســات األمــة ومنتهــكًا لجميــع المحرمــات.

لقــد تحمــل أئمــة أهــل بيــت النبــوة واإلمامــة عليهــم الســالم أجمعيــن الذيــن إصطفاهــم اهلل ســبحانه 
ــة البشــرية وريادتهــا وإصــالح األمــة والحــؤول  ــواع العــذاب واإلجــرام فــي مســيرة هداي وتعالــى أبشــع أن
دون العبــث بمعتقداتهــا وإيمانهــا حيــث هــم أهــاًل للهدايــة الربانيــة ومنــارًا صادحــًا للحريــة والعــزة 
والكرامــة ومنبعــًا نابضــًا ال يجــف للعلــم والعلــوم للبشــرية جمعــاء، فنــرى غيــر المســلمين أخــذوا العلــم 
والمعرفــة والحكمــة والعقالنيــة والعلــوم الحديثــة والمتطــورة مــن منهــاج أهــل البيــت عليهــم الســالم فيمــا 
المســلمون إنشــغلوا وأشــغلوهم بالفرقــة والنفــاق تكفيــر بعضهــم البعــض وإســتباحة دم األخ لــأخ و....
االمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق عليــه الســالم الســادس مــن أئمــة الهدايــة الربانيــة الــذي نعيــش هــذه 
األيــام ذكــرى إستشــهاده األليــم علــى يــد طاغــوت وديكتاتــور عصــره المنصــور الدوانيقــي مســمومًا مســاء يــوم 
ــه المنصــور  ــرًا بســم دســه إلي ــر )65( ســنة، متأث ــن العم ــه م ــن )25( شــهر شــوال ســنة )148( للهجــرة ول االثني
ــة  ــرى األليم ــذه الذك ــش ه ــوم نعي ــن ســليمان ونحــن الي ــد ب ــة، محم ــى المدين ــه عل ــد عامل ــى ي العباســي عل
والفاجعــة الكبيــرة، بعــد أن أحــرق بــاب منزلــه ليعيــد الــى الذاكــرة جريمــة إحــراق بــاب الوحــي ومنــزل فاطمــة 
الزهــراء )ع(، وفاجعــة إحــراق خيــام آل الرســول )ص( فــي واقعــة الطــف بكربــالء، لســبب حقــده الشــديد علــى 
االمــام الصــادق )ع( وخوفــه مــن إلتفــاف النــاس حولــه حيــث كان أبــرز األئمــة الهــداة فــي كشــف العلــوم الحديثــة 
وتنظيرهــا وتنويــر أفــكار البشــرية، خلــف كمــًا وافــراً مــن العلــوم واألحاديــث وتوزعــت رواياتــه علــى شــتى صنــوف 

العلــم والمعرفــة مــن المســائل الفقهيــة والكالميــة و.. ومــن هنــا نســب المذهــب الشــيعي اليــه )ع(. 
كثيــرة هــي المكاتــب التشــريعية والتوجهــات والرايــات التــي رفعــت وأنطلقــت مــن هــذا الفكــر أوذاك بقــوة 
وحمــاس وإندفــاع، ســرعان مــا خفــت نورهــا وأضمحلــت حلولهــا وتبــددت مخططاتهــا ونكســت أو كســرت فــي 
زمــن المواجهــة واألزمــة لتجــد طريقهــا نحــو مزبلــة التاريــخ ولــم يبــق لهــا أدنــى اثــر ملمــوس مهما ســعت حتى 
تلــك التــي رفعــت يافطــات وشــعارات إســالمية مزيفــة ســرعان مــا تبيــن انهــا بعيــدة كل البعــد عــن الديــن 
ــراه كالفكــر الوهابــي - الســلفي  ــا الحاضــر ومــا ن االســالمي المحمــدي األصيــل ومنهــا مــا نعيشــه فــي زمنن
الــذي زرعتــه أفــكار مــزورة منحرفــة جاهلــة منحطــة قبليــة دنيئــة إســتعمارية عميلــة إدخلــت اإلســرائيليات فــي 
ديننــا الحنيــف، وأوجــد الكثيــر مــن الحــركات التكفيريــة االرهابيــة التــي أخــذت تعيــث بالبــالد والعبــاد الفســاد 

وتبــث الرعــب والخــوف وتقتــل وتذبــح وتســبي وتدمــر وتســتبيح بإســم الديــن الســمح .
ــاء  ــات. إال أن البق ــكار والتوجه ــي األف ــة ف ــا تحــوالت جذري ــة، والسياســية ينشــأ عنه التحــوالت التاريخي
واالســتمرار يكــون لأقــوى والحقيقــة الربانيــة الملموســة لمــس العقــل والعيــن، ولمــن أســس بنيانــه علــى 
تقــوى اهلل ســبحانه وتعالــى والســير مــا أوصــى بــه الرســول األكــرم محمــد المصطفــى صلــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم المؤمنيــن ومنهــا مــا جــاء فــي حديــث الثقليــن الشــهير الــذي رواه القــوم جميعــًا بألفــاظٍ مختلفــة حتــى 
"أبــن تيميــة" زعيــم فريــق االنحــراف والتزييــف والتزويــر وأحقــد الحاقديــن علــى  الرســول )ص( وأهــل بيتــه 
الكــرام عليهــم الســالم )منهــاج  الســنة : 394/7، االنتصــار للصحــب  إلبراهيــم  بــن  عامــر الرحيلــي : 556 (، ومنــه مــا 
جــاء فــي الترمــذي 5|621 و الــدر المنثــور 2|60 و صحيــح الترمــذي 15|621 والبخــاري وغيرهــم، حيــث قــال الرســول 
)ص(.. " أيهــا النــاس: إنــي تــارك فيكــم مــا إْن أخذتــم بــه لــنْ تضّلــوا بعــدي، أمــر بيّــن، أحدهمــا أكبــر مــن 
اآلخــر: كتــاب اهلل حبــل ممــدود مــا بيــن الســماء واألرض وعترتــي أهــل بيتــي، وإنهمــا لــنْ يتفرقــا حتــى يــردا 
علــيّ الحــوض"؛ أو كمــا جــاء فــي المســتدرك علــى الصحيحيــن 3|110 و 3|533، بقولــه )ص(.."أيّهــا النــاس إنــي 

تــارك فيكــم أمريــن لــنْ تضّلــوا إْن اتبعتموهمــا، وهمــا كتــاب اهلل وأهــل بيتــي عترتــي" .
لقــد عــاش االمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق عليهــم الســالم فــي عصــر االتجاهــات غيــر المتجانســة 
فجمــع )عليــه الســالم( بيــن المتفرقــات وفــرق بيــن المجتمعــات ، وكان )عليــه الســالم( مدرســة شــاملة 
ومســتوعبة لــكل مــا تحتاجــه األمــة فــي حاضرهــا ومســتقبلها ومعبّــرًا عــن طموحهــا وتطلعاتهــا.  وعاشــر 
االمــام )ع( خــالل ايــام حياتــه المباركــة ملــوكًا مــن بنــي أميــة وبنــي العبــاس فــي حقبــة مــن الزمــن كان 
ــج وســواهم  ــن والقرامطــة والزن ــن والزيديي ــب انتفاضــات العلويي ــى جان ــى أشــده ال ــا عل الصــراع بينهم
مــن طالبــي الســلطة.. ممــا أتــاح لالمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســالم( ممارســة نشــاطه التبليغــي 
والتصحيحــي ودوره العلمــي والتربــوي علــى أكمــل وجــه ويتمتــع االســالم الحنيــف والمســلمون وعامــة 

النــاس بالمعــارف االلهيــة والحكــم النبويــة واألســرار العلويــة والحقائــق الدينيــة والدنيويــة.
فانصــرف االمــام جعفــر الصــادق عليــه الســالم عــن الصــراع السياســي المكشــوف نحــو بنــاء مقاومــة علميــة، 
وفكريــة، وســلوكية، تحمــل روح الثــورة وتقاطــع حــكام الجــور وســالطين الظلــم عبرطريــق نشــر الوعــي العقائــدي، 
ــه فــي أحــكام الشــريعة المحمديــة األصيلــة ومفاهيمهــا ويثبــت لهــم المعالــم واالســس الشــرعية  والسياســي، والتَفقُّ
والواضحــة كقولــه عليــه الســالم: "العامــل بالظلــم والمعيــن لــه والراضــي بــه شــركاء ثالثتهــم"-  اصــول الكافــي ج 2  .

منهلــه )ع( عــذب لــرواده، ومنتــج لقصــاده. يزدحــم أهــل الفضــل فــي رحابــه، ويشــرفون بتقبيــل أعتابــه. 
والــكل يرجعــون بطانــًا مرويّيــن يشــهدون بقــوة حجتــه وشــدة عارضتــه، يذعنــون لــه تســليمًا واطمئنانــًا، 

ويعترفــون بمرجعيتــه تقديــرًا واحترامــًا.
لــم تكــن علــوم االمــام الصــادق )عليــه الســالم( محصــورة بعلمــاء المســلمين بــل تداولهــا واســتفاد منهــا 
وتعلمهــا علمــاء وطــالب علــوم ســائر البلــدان واالديــان أكثــر بكثيــر ممــا أهتــم بــه المســلمون ولســوء الحــظ  
رغــم وقوفهــم جميعــًا مــن أن أهــل البيــت عليهــم الســالم هــم خــزان علــم اهلل وورثــة أنبيائــه؛ حيــث قصـــده 
الطالبــون مــن مختلــف البــالد واألقاليــم حتــى اجـتمـــع فــي مـــحضره أربعــة آالف طالــب علــم؛ ألقــى عليهــم 
)عليــه الســالم( مــن غوامــض الحكــم وحقائــق العلــوم، وأظهــر مــا أخفــى آبــاؤه وأجــداده خوفــا مــن فراعنــة بنــي 
أميــة ، فشــرع بترويــج حقائــق الشــريعة المحمديــة االصيلــة وإظهــار أســرارها، وبيــان رموزهــا ونشــر أحكامهــا، 
ــه  ــدر ذوق ــى ق ــاد، وكل أخــذ عل ــى العب ــم عل ــور العل ــالد، وســطع ن ــى الب ــة عل ــى أشــرقت شــمس الهداي حت
واســتعداده واشــتياقه مــن الحكمــة والفقــه واألخــالق وســائر العلــوم مثــل الجغرافيــا وحتــى الكيميــاء ومــن 

الجاذبيــة ودوران األرض حتــى علــوم الخاليــا والطــب و...غيرهــا رغــم انــه )عليــه الســالم(.
كان االمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق عليهمــا الســالم أول مــن قــال بــدوران األرض حــول الشــمس، 
ــم،  ــون، الطع ــات )الل ــا جزئي ــراض له ــى أن األع ــة، وال ــى الجاذبي ــجين، وال ــى األوكس ــار ال ــن أش وأول م
الرائحــة(، ومــن فنّــد نظريــة العناصــر األربعــة التــي يذهــب إليهــا أرســطو وصححهــا علميــًا. ثــم أن مــن 
نظرياتــه فــي الطــب التــي توصــل إليهــا قبــل اآلخريــن انتقــال العــدوى عــن طريــق الضــوء، وليــس عــن 
ــة  ــك والهيئ ــاء، والطــب، والفل ــاء واألحي ــاء والكيمي ــي الفيزي ــات ف ــه نظري ــط. ول ــوث فق ــواء المل ــق اله طري
والبيئــة و... غيرهــا )كتــاب "االمــام الصــادق كمــا عرفــه علمــاء الغــرب" لمجموعــة مــن البحــوث تــم طرحهــا 
ــا  ــام 1968م، شــارك فيه ــية ع ــة "استراســبورغ" الفرنس ــا جامع ــة نظمته ــة علمي ــات دولي ــدة ملتقي ــي ع ف
ــادق عليــه  ــد الص ــر بــن محم ــاة االمــام جعف ــا اســتعرضت حي ــرق األرض وغربه ــن ش ــاء م ــات العلم مئ
الســالم العلميــة طــرح خاللهــا خمســة وعشــرون مــن أشــهر العلمــاء والمستشــرقين فــي جامعــات فرنســا 

وبريطانيــا وإيطاليــا وسويســرا وبلجيــكا وأميــركا ولبنــان وإيــران(. 

الحكيم للمهندس: علينا..تتمة
وثمــن العامــري دور االجهــزة االمنيــة  مــن الجيــش والشــرطة ومكافحــة االرهــاب وباقــي القــوات التــي 
ســاهمت فــي تحقيــق االنتصــار عبــر مشــاركتها فــي مختلــف صنوفهــا مقدمــا الشــكر لــكل مــن شــارك فــي 

تحريــر الموصــل ودحــر داعــش .
واشــار العامــري  الــى »اهميــة االنتصــار علــى داعــش فكريــا بعــد االنتصــار عليــه ميدانيــا مطالبــا بجهــود 
اكبــر مــن مختلــف المرجعيــات الدينيــة والسياســية لنبــذ الخطــاب المتطــرف ومنــع الخطبــاء الذيــن يحملــون 

فكــرا متطرفــا مــن اعتــالء منابــر المســاجد او القــاء الخطــب التــي تحــث علــى الكراهيــة«.
كمــا أشــاد  العامــري  بــدور قطعــات الحشــد فــي تحريــر مناطــق غــرب الموصــل ووصولــه إلــى الحــدود 

العراقيــة ـ الســورية بعــد طــرد العصابــات اإلرهابيــة مــن الموصــل .
وناشــد األميــن العــام لمنظمــة بــدر » حكومــة إقليــم كردســتان بالتراجــع عــن إجــراء االســتفتاء الخــاص 

باســتقالل اإلقليــم والمزمــع اجــراؤه فــي 25 أيلــول المقبــل«.
ــاء ، عــن تمكــن قطعــات الحشــد مــن قتــل  مــن جهتهــا أعلنــت قــوات الحشــد الشــعبي ،امــس  الثالث

ــة الحضــر غــرب الموصــل. ــن فــي مدين عشــرات اإلرهابيي
وأفــاد بيــان إلعــالم الحشــد تابعتــه الغديــر: »ان  اللــواء الســابع فــي الحشــد الشــعبي صــد تعرضــا علــى 

قاطــع عمليــات الحضــر غــرب الموصــل«.
ــة  ــيارات المصفح ــن الس ــدد م ــر ع ــى وتدمي ــرات القتل ــة عش ــة األولي ــى : »أن الحصيل ــان إل ــار البي وأش

التابعــة لعصابــات داعــش اإلرهابيــة«.
ــة  ــى مدين ــن عل ــوم االثني ــش ي ــات داع ــاط هجــوم لعصاب ــن إحب ــت م ــد تمكن ــات الحش ــر أن قطع يذك

ــل. ــي الموص ــر غرب الحض
مــن جانــب اخــر أكــد القيــادي فــي الحشــد الشــعبي نــوح خزعــل ، امــس  الثالثــاء ، أن القــوات األمريكيــة 
تحمــي وتدعــم اإلرهابييــن فــي مناطــق شــرق ديالــى، محــذرا مــن تحــول مناطــق شــرق ديالــى إلــى مــالذات 

آمنــة لإلرهابييــن.
وقــال خزعــل : »ان مصفحــات مجهولــة تجــوب مناطــق حــدود قزانيــة ـ محافظــة واســط وتــم العثــور علــى 

اعتــدة واطالقــات أمريكيــة الصنــع ممــا يؤكــد وجــود دعــم وتواطــؤ أمريكــي مــع اإلرهابييــن«.
وحــذر خزعــل  مــن تحــول مناطــق أطــراف قزانيــة القريبــة مــن جنــوب قضــاء بلــدروز إلــى مــالذات آمنــة 

لإلرهابييــن ضمــن مخطــط أمريكــي يوفــر الدعــم لإلرهابييــن ويعيــق العمليــات األمنيــة .
وأضــاف : »أن  اإلرهابييــن فــي شــرقي ديالــى يتلقــون دعمــا وتمويــال مــن القــوات األمريكيــة مــن خــالل 

المــؤن والتنقــل ممــا ســبب تصاعــد نشــاط العصابــات اإلرهابيــة وازديــاد أعدادهــم بشــكل الفــت«. 
وتتولــى قــوات الحشــد الشــعبي مهامهــا فــي مناطــق شــرق ديالــى ونجحــت خــالل عملياتــه االســتباقية 

مــن تدميــر عشــرات المضافــات اإلرهابيــة وقتــل مئــات اإلرهابييــن بالتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة.
مــن جهتــه كشــف قائــد محــور جهــاز مكافحــة االرهــاب الفريــق الركــن عبــد الوهــاب الســاعدي امــس  ان« 
قــوات مكافحــة االرهــاب اشــتركت فــي كل المعــارك التــي جــرت فــي المحافظــات التــي كانــت تحــت ســيطرة 
ــة  ــش والشــرطة االتحادي ــن الجي ــات م ــى قطع ــة ال ــاب باالضاف ــوات مكافحــة االره ــدا ان » ق داعــش , مؤك

والحشــد الشــعبي سيُشــاركون فــي معركــة تحريــر قضــاء تلعفــر.
الســاعدي فــي حديــث لــــ  »االتجــاه« قــال ان القــوات االمنيــة المكلفــة بتحريــر تلعفــر تواصــل اســتعدادها 
مــن اجــل انطــالق العمليــة العســكرية, الفتــا الــى ان » القــوات االمنيــة تقــوم االن بتطهيــر وتفتيــش االحيــاء 

المحــررة مــن فلــول داعــش االرهابــي فــي الجانــب االيمــن لمدينــة الموصــل.
واشــار الــى ان »االهــداف المتبقيــة لحســم معركــة داعــش فــي العــراق هــي مناطــق غــرب االنبــار كــــ 
منطقــة »راوة وعانــة والقائــم« باالضافــة الــى قضــاء الحويجــة , مؤكــدا ان المعــارك المقبلــة ســتكون اســهل 

مــن معركــة الموصــل .

المقاومة االسالمية: عملية..تتمة
ــة  ــر الفلســطيني سلســلة اإلجــراءات القمعي ــة أركان جيــش التحري ــا اســتنكرت رئاســة هيئ مــن جهته
التــي اتخذتهــا ســلطات االحتــالل الصهيونــي ضــد أهالــي مدينــة القــدس المحتلــة والمســجد االقصــى 
المبــارك ومحيطــه مؤكــدة أنهــا تأتــي فــي إطــار جرائمــه المتواصلــة وفــق سياســة التهويــد واغتصــاب االرض 

ــاء الشــعب الفلســطيني مــن أرضــه وجــذوره وتاريخــه. والحقــوق واقتــالع أبن
وقالــت رئاســة هيئــة األركان فــي بيــان تلقــت ســانا نســخة منــه امــس إن “سياســة التنكيــل الصهيونيــة 
ــارك  ــا المســجد األقصــى المب ــي مقدمته ــة بحــق مقدســاتنا اإلســالمية والمســيحية وف ــة المجرم اإلرهابي
وضــد مدننــا وقرانــا وفــي مقدمتهــا القــدس عاصمــة فلســطين األبديــة الموحــدة ليســت رد فعــل علــى العمليــة 
ــل هــي خطــة مدروســة إلرهــاب الشــعب  ــي باحــات المســجد األقصــى ب ــا أبطــال أم الفحــم ف ــي نفذه الت

الفلســطيني وإجبــاره علــى النــزوح عــن أرضــه ومقدســاته”
مــن جانــب اخــر اســتمعت لجنــة األمــم المتحــدة الخاصــة بالتحقيــق فــي الممارســات اإلســرائيلية إلــى 
مخــاوف جديــة بشــأن ســجل إســرائيل فــي مجــال حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك تدهــور الحالــة فــي غــزة، وعــدم 
كفايــة الحمايــة لأطفــال المعتقليــن، وزيــادة العقبــات التــي يواجههــا المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان والصحفيــون.

جــاء ذلــك فــي نهايــة بعثتهــا الســنوية التــي قامــت بهــا إلــى األردن، اســتمع فيهــا أعضــاء اللجنــة أيضــا إلــى 
شــهادات بشــأن توســيع المســتوطنات، واالســتمرار فــي اســتخدام االعتقــال اإلداري، واالســتخدام المفــرط 

للقــوة، والقتــل خــارج نطــاق القضــاء، وعــدم المســاءلة. بحســب إذاعــة األمــم المتحــدة.
وقــد اســتمعت اللجنــة الخاصــة المعنيــة بالتحقيــق فــي الممارســات اإلســرائيلية التــي تمــس حقــوق 
اإلنســان للشــعب الفلســطيني وغيــره مــن الســكان العــرب فــي األراضــي المحتلــة، التــي أنشــئت بموجــب 
قــرار الجمعيــة العامــة 2443 فــي عــام 1968، إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي وممثلــي األمــم المتحــدة و 

ــطينيين. ــؤولين فلس مس
ــة بوضــوح أن الســلطات اإلســرائيلية تواصــل السياســات  ــى هــذه الشــهادة، الحظــت اللجن واســتنادا إل

ــة. ــي األرض الفلســطينية المحتل ــوق اإلنســان ف ــة حق ــى حال ــر ســلبا عل ــي تؤث والممارســات الت

الخارجية تسلم..تتمة
ولفــت تقريــر وزارة الخارجيــة الــى البــدء بمشــروع بنــاء المركــز االشــعاعي لمعالجــة الســرطان بالتعــاون 

مــع احــدى الشــركات االوروبيــة المتطــورة فــي مجــال الطــب الــذري .
ونــوه التقريــر الــى االنفتــاح الحاصــل فــي مختلــف الحقــول االقتصاديــة بمــا فيهــا الطاقــة والنقــل والشــحن 
ــاز مــع شــركة  ــي' للغ ــارس الجنوب ــل 'ب ــة 11 مــن حق ــر المرحل ــاق لتطوي ــى اتف ــع عل ــا التوقي والمصــارف ومنه

توتــال الفرنســية و'ســي ان بــي ســي' الصينيــة وصفقــات شــراء الطائــرات المدنيــة مــع ايربــاص وبوينــغ .
وذكــر التقريــر انــه تــم تعديــل ضوابــط مراقبــة صــادرات وواردات الســلع مزدوجــة االســتخدام مــن قبــل 

االتحــاد االوروبــي.
واشــار التقريــر الــى اســتمرار التحديــات والمشــكالت امــام اســتفادة ايــران القصــوي مــن منافــع االتفــاق 
النــووي مــن حيــث الغــاء الحظــر، واعتبــر المشــكلة الرئيســية بانهــا تتممثــل كمــا كانــت ســابقا فــي اجــراءات 

اميــركا احاديــة الجانــب وغيــر البنــاءة.
ــذ  ــي تنفي ــران ف ــة اي ــة وجدي ــي بصدقي ــع الدول ــرار المجتم ــي اق ــة ه ــة الالفت ــر ان النقط ــر التقري واعتب

االتفــاق النــووي وتصاعــد االنتقــادات بشــدة لنهــج اميــركا احــادي الجانــب 
واشــارت وزارة الخارجيــة الــى اســتمرار بعــض المشــاكل فــي المجــال المصرفــي، واعتبــر ان غالبيــة هــذه 
المشــاكل اســتنادا لتقييمــات رســمية مــن البنــك المركــزي تعــود لعوامــل غيــر مرتبطــة باالتفــاق النــووي مثــل 

اجــراءات الحظــر االميركيــة االوليــة وغيــر النوويــة وقوانيــن االنضبــاط المرتبطــة بغســيل االمــوال.

اميركا تضيف 18 شخصا..تتمة
كما طال الحظر مؤسسة غير ايرانية متواجده في ايران وثالثة اشخاص مرتبطين بايران.

الريجاني: سنقف بكل قوة..تتمة
 مؤشــر علــى ارادة مجلــس الشــورى فــي التصــدي للسياســات االميركيــة الراميــة الــى مواجهــة الشــعب 
االيرانــي، يؤكــد ارادة نــواب الشــعب فــي مواجهــة اميــركا، مضيفــًا: ان اجــراءات اميــركا هــي مواجهــة الشــعب 

االيرانــي والمجلــس ســيقف فــي وجههــا بقــوة.
وشــدد بالقــول، مجلــس الشــورى االســالمي الــذي تتنــوع فيه الــرؤى السياســية واتحادهم فــي التصويت 
علــى مشــروع مواجهــة االجــراءات االميركيــة فــي المنطقــة والتصويــت باالغلبيــة الســاحقة واالســتثنائية علــى 
هــذا المشــروع يحمــل رســالة خاصــة، حيــث يجــب ان يــدرك االميــركان مضمــون هــذه الرســالة ان االعمــال 

التــي تريــدون القيــام بهــا هــي مواجهــة الشــعب االيرانــي.

واكد رئيس مجلس الشورى االسالمي ان مجلس الشورى سيقف بقوة في وجه االجراءات  االمريكية.
وصــادق مجلــس الشــورى أمــس الثالثــاء، باالغلبيــة الســاحقة علــى مشــروع عاجــل لمواجهــة االجــراءات 
ــذي يحمــل اســم  ــى هــذا المشــروع ال ــا مــن مجمــوع 230عل ــة، حيــث صــوت 211 نائب ــي المنطق ــة ف االميركي

»مواجهــة المغامــرات واالرهــاب االميركــي فــي المنطقــة«.
وجــاءت المصادقــة علــى مشــروع القــرار هــذا ردًا علــى قــرار مجلــس الشــيوخ األميركــي بتشــديد إجــراءات 

الحظــر غيــر النوويــة علــى إيــران.

للمرة الثانية.. ترامب..تتمة
وإيــران مــن جهــة أخــرى، قــد توِّجــت فــي منتصــف تموز/يوليــو 2015، باعتمــاد خطــة عمــل شــاملة 
ــة الســابقة. ــة والمالي ــة العقوبــات االقتصادي ــران، كاف مشــتركة، ومــن شــأن تنفيذهــا، أن ترفــع تمامــًا عــن إي

ومــع ذلــك، تبقــي الواليــات المتحــدة علــى حظرهــا المفــروض علــى ايــران بســبب مزاعــم حــول البرنامــج 
النــووي وقضايــا حقــوق اإلنســان والبرنامــج الصاروخــي.

القوات اليمنية المشتركة..تتمة
كمــا شــن طيــران العــدوان الســعودي - االميركــي غــارات علــى مديريــة المتــون بالجــوف، واخــرى علــى 
منطقــة المحجــزة بمديريــة صــرواح فــي مــأرب، وكذلــك عــدة غــارات علــى منطقــة الكــدح فــي مديريــة الخوخــة 

ومينائهــا فــي الحديــدة مخلفــة خســائر بشــرية وفــي البنــى التحتيــة .
واصيــب طفــل بجــروح إثــر انفجــار قنبلــة عنقوديــة فــي منطقــة محضــة بمديريــة الصفــراء بصعــدة الــى 
جانــب تعــرض مناطــق محتلفــة مــن مديريــة شــدا بصعــدة الــى غــارات إجراميــة، الــى جانــب قصــف طيــران 

آل ســعود جبــل الــدود بجيــزان .
يذكــر أن طيــران العــدوان ارتكــب سلســلة جرائــم بحــق المواطنيــن فــي تعــز خــالل األشــهر الماضيــة فــي 
مديريــات المخــا ومــوزع وحيفــان والوازعيــة مخلفــا عشــرات الشــهداء والجرحــى مــن المواطنيــن فــي ظــل 

صمــت دولــي مطبــق تجــاه جرائــم العــدوان بحــق الشــعب اليمنــي.
ميدانيــًا، لقنــت القــوات اليمنيــة المشــتركة قــوات العــدوان الســعودي الغاشــم ومرتزقتــه دروســًا جديــدة 

وكبدتهــم خســائر كبيــرة فــي العــدة والعتــاد علــى مختلــف الجبهــات .
فقــد قتــل العديــد مــن الجيــش الســعودي والمرتزقــة فــي عمليــة هجوميــة علــى مواقــع قــوى العــدوان 
فــي مناطــق عيــدة الغربيــة والشــرقية والســبعة بنهــم، فيمــا تمكنــت مــن  كســر زحــف لقــوى العــدوان باتجــاه 
جبــل جندلــة والتبــة الرمليــة بمديريــة عســيالن فــي شــبوة، وآخــر فــي عســيالن مــا أدى الــى مقتــل أعــداد 

مــن المرتزقــة وتدميــر آليــة وإعطــاب أخــرى خــالل إفشــال الزحــف فــي عســيالن .
وفــي جبهــة تعــز قصفــت المدفعيــة اليمنيــة  تجمعــات لمرتزقــة العــدوان فــي مديريــة حيفــان، وتجمعــات 
لمرتزقــة العــدوان غــرب منطقــة العمــري فــي مديريــة ذبــاب، كمــا تــم اســتهداف تجمــع للمرتزقــة وآلياتهــم 
فــي موقعــي الخانــق والطلعــة الحمــراء بعــدد مــن قذائــف المدفعيــة فــي نهــم، واخــرى فــي مجمــع الحــزم 

بالجــوف بعــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا وســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم .
وفــي شــبوة تــم كســر زحــف لمرتزقــة العــدوان باتجــاه جبــل جندلــة والتبــة الرمليــة بمديريــة عســيالن، 
ــة  ــراء بمديري ــة الصف ــة فــي منطق ــع المرتزق ــى مواق ــة عل ــة هجومي ــة بعملي ــوات اليمني ــام الق ــى جانــب قي ال

عســيالن وســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم
امــا فــي نجــران فقــد دكــت مدفعيــة الجيــش واللجــان الشــعبية تجمعــات الجيــش الســعودي فــي موقــع 
الطلعــة، وكذلــك موقــع الخوبــة الــى جيــزان، الــى جانــب إعطــاب آليــه تحمــل معــدل عيــار 23 تابعــة للمنافقيــن 

فــي منطقــة المخــدرة بمديريــة صــرواح.
هــذا وكشــف مصــدر سياســي بــان دولــة الســودان إحــدى الــدول المشــاركة فــي العــدوان علــى اليمــن، 

بــدأت فعليــًا التفكيــر جديــًا بســحب قواتهــا مــن اليمــن وإعالنهــا االنســحاب مــن التحالــف.
وأكــد المصــدر لصحيفتنــا أن الســودان يــدرس حاليــًا انســحابه مــن التحالــف الســعودي ، بعــد الخســائر 
ــران الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية خصوصــًا فــي  ــا القــوات الســودانية بني الفادحــة التــي تعرضــت له

جبهتــي ميــدي والمخــاء غــرب اليمــن .
ووفقــًا للمصــدر فــإن الحكومــة الســودانية تتعــرض لضغــوط كبيــرة مــن الداخــل الســوداني ، وبــدأت تشــعر أن قــوى 
ســودانية معارضــة بــدأت تســتغل مشــاركة البشــير فــي اليمــن لتحريــض الشــارع الســوداني تمهيــدًا لإلطاحــة بــه مــن الحكــم .

مــن جهــة اخــرى ظهــرت الســفينة اإلماراتيــة ســويفت التــي دمرتهــا القــوة الصاروخيــة بالجيــش اليمنــي 
ــئ  ــى إحــدى الموان ــدب عل ــاب المن ــي ب ــي الـــ 2 مــن أكتوبر/تشــرين االول الماضــي ف واللجــان الشــعبية ف

اليونانيــة فــي إطــار عقــد يتضمــن االســتفادة مــن بعــض قطعهــا فــي ســوق الخــردوات.
وقــال موقــع )the Drive(  اليونانــي إن شــركة يونانيــة، تدعــى ســيجيتس، وتعمــل فــي تشــغيل 
العبّــارات فــي اليونــان وتمتلــك 11 ســفينة فــي بحــر أيجــه هــي مــن اشــترت مــا تبقــى مــن ســفينة ســويفت.

ــدة  ــاك لع ــت هن ــد الهجــوم وبقي ــري بع ــاء عصــب اإلرتي ــى مين ــر أن الســفينة ســحبت إل وأوضــح التقري
ــاة  ــر وقن ــر البحــر األحم ــد أن ســحبت عب ــان، بع ــاء إليوســيس باليون ــي مين ــر فجــأة ف ــل أن تظه أشــهر قب

ــويس والبحــر المتوســط. الس

المغرب.. معتقلو »حراك..تتمة
ونقــل أحــد النشــطاء عــن يوســف الحديــوي وهــو معتقــل تدوينتــه التــي وصلتــه شــفويا لتســجيلها فــي شــبكات 
التواصــل االجتماعــي: »تحيــة أخويــة عاليــة لكافــة أبنــاء الشــعب المغربــي علــى تضامنهــم و علــى حســهم الوطنــي. 
يؤســفني أن أخبركــم بــأن رســالتي هاتــه هــي رســالة وداع و اعتــذار، بعــد ان اتخذنــا بمعيــة جميــع معتقلــي حــراك 

الريــف بســجن عكاشــة خــوض معركــة »األمعــاء الفارغــة« تحــت شــعار »الحريــة أو الشــهادة«.
وأكــد فريــد الحمديــوي منســق عائــالت المعتقليــن علــى خلفيــة حــراك الريــف أن »العائــالت حاولــت 
ثنــي أبنائهــا عــن الدخــول فــي إضــراب عــن الطعــام إال أنهــا احترمــت فــي األخيــر قرارهــم، ومــا علينــا ســوى 
أن نســاندهم ونشــد علــى أياديهــم، علمــا أنهــم بــدأوا اســتعداداتهم منــذ يوميــن حتــى ال يؤثــر ذلــك فــي 

صحتهــم، وال يشــكل ذلــك صدمــة علــى أجســادهم«.
ويوجــد تخــوف كبيــر علــى مصيــر المعتقليــن السياســيين، فمــن جهــة هنــاك إصــرار منهــم علــى 
ــار  ــب التي ــن تصل ــاك تخــوف م ــة هن ــن جه ــم، وم ــرج عنه ــم يف ــام إذا ل ــن الطع ــي االضــراب ع االســتمرار ف
األمنــي وســط الحكومــة الــذي ال يريــد التنــازل خوفــا علــى هيبــة الســلطات بأنهــا ضعيفــة وتخضــع لإلبتــزاز.

وارتفعــت أصــوات تطالــب بتدخــل الملــك محمــد الســادس، وبالخصــوص بتزامــن اإلضــراب عــن الطعــام 
باســبوع قبــل عيــد الجلــوس نهايــة األســبوع المقبــل، ويأمــل السياســيون والحقوقيــون فــي تحلــي الملــك 

بالجــرأة ويصــدر عفــوه وينهــي نهائيــا هــذا الملــف.
وتعيــش منطقــة الريــف شــمال المغــرب احتجاجــات مطالبــة بتحســين مســتوى العيــش والتعليــم 

والصحــة والعمــل، وواجهتهــا الســلطة بالعنــف واالعتقــاالت رغــم اعترافهــا بتأخــر المشــاريع التنمويــة.
هــذا وأصــدرت الســلطات المغربيــة قــرارا بحظــر تظاهــرة مقــررة يــوم غــد الخميــس فــي الحســيمة، معقــل 

حركــة االحتجــاج فــي منطقــة الريــف فــي شــمال المملكــة.
وقالــت وكالــة المغــرب العربــي لالنبــاء الرســمية إنــه “تقــرر عــدم الســماح بتنظيــم مســيرة احتجاجيــة بمدينة الحســيمة” 

الخميــس “بنــاء علــى مــا تتوفــر عليــه الســلطة اإلداريــة المحليــة مــن صالحيــات قانونيــة واضحــة فــي هــذا الشــأن”.

السعودية السرائيل: ال..تتمة
وامتــأت المواقــع االجتماعيــة بعبــارات إســتنكار وإدانــة للــدول الرباعيــة التــي تحاصــر قطــر بعــد عمليــة 
القــدس وقــرار قــوات االحتــالل باغــالق األقصــى فــي وجــه المصليــن مــع إنــدالع اشــتباكات مــا زالــت متواصلــة 

فــي الحــرم القدســي وبعــض المــدن الفلســطينية.
ــارة المســجد االقصــى واالطــالع  وأكــد الموقــع الســعودي ان نتنياهــو دعــا المســؤولين الســعوديين لزي
ــًا: ان االردن كان بصــورة االتصــاالت. ــى الدعــوة، مضيف ــق اي اجابــة عل ــم يتل ــى االرض ول ــى االوضــاع عل عل

السعودية.. 14 شابا..تتمة
مــن جهتهــا، اعتبــرت مديــرة »ريبريــف« مايــا فــوا أّن »هــذه خطــوة مقلقــة للغايــة مــن النظــام الــذي تتزايــد 
وحشــيّته فــي الســعودية«، مضيفــًة أّن »إعــدام رجــل معــوّق وطفــل محتــجّ ســيمّثل خرًقــا مروّعًــا للقانــون 

الدولــي، وال يمكــن لقــادة العالــم أن يقفــوا بصمــت ويســمحوا لذلــك أن يحــدث.«
وأّكــدت أنّــه »علــى الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب ورئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي أن يخبــرا ولــي 

العهــد الســعودي الجديــد محمــد بــن ســلمان بــكل وضــوح أّن هــذا خــط أحمــر غيــر مقبــول ال ينبغــي تخّطيــه«.
وأضــاف الموقــع: أّن المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة المثيــرة للجــدل كانــت قــد حكمــت علــى المتّهميــن الـــ 14 
جميعهــم، واعتمــدت علــى اعترافــات انتزعــت تحــت التعذيــب إلدانتهــم، وُأدينــوا جميعهــم تقريبًــا بجرائــم تتعّلــق 

بالمشــاركة فــي احتجاجــات ســلمية مطالبــة بالعدالــة والمســاواة وحقــوق االنســان وحريــة الــرأي .

مسؤول عسكري: لدينا..تتمة
واشــار العميــد حاجــي زادة الــى دور اميــركا فــي خلــق التحديــات االقليميــة واكــد بــان ايــران اليــوم تواجــه 
حربــا مركبــة، واضــاف: ان اميــركا وبــدال مــن تقديــم الحقيقــة تقــوم باظهــار الصــورة التــي تريدهــا عــن الحقيقــة 

للــراي العــام العالمــي وهــي صــورة مرعبــة احيانــا وخادعــة احيانــا اخــرى وفــي مســتوى الســراب.
ــاالت،  ــف المج ــي مختل ــالمية ف ــورة االس ــرس الث ــة لح ــوة الجوفضائي ــازات الق ــدرات وانج ــى ق ــوه ال ون
واضــاف: ان االكتفــاء الذاتــي فــي انتــاج صواريــخ »ارض- ارض« المتطــورة والطائــرات المســيرة والقنابــل 
الذكيــة والمنظومــات الراداريــة والدفــاع الجــوي والحــرب االلكترونيــة وســائر المجــاالت، تثبــت باننــا يمكننــا 

ــة. ــات الداخلي ــى الطاق ــى المشــاكل مــن خــالل االعتمــاد عل ــب عل التغل
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