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في ذكرى استشهاد الرسول األكرم وحفيده الرضا..

مساعي الطلقاء واليهود في إغتيال 
نبي الرحمة وحرف رسالته

*جميل ظاهري
تعمــد التاريــخ األمــوي التســتر علــى محــاوالت اإلغتيــال التــي تعــرض لهــا نبــي الرحمــة والمــودة مــن قبــل 
أعدائــه وأقــرب المقربيــن إليــه آنــذاك، ومــرّ عليهــا مــرور الكــرام لعــدم فضــح أســرار الطلقــاء وحلفائهــم اليهــود 
ــاق الرســالة  ــى إخف ــروا عل ــة، وتآم ــد والضغين ــة والحق ــن اليضمــرون لالســالم والمســلمين ســوى الكراهي الذي
الســماوية الســمحاء بســنين طويلــة قبــل بــزوغ فجرهــا المشــرق الــذي أنقــذ البشــرية مــن الضاللــة والشــرك 
والقبليــة والجهالــة، نحــو النــور والعدالــة والمســاواة والعلــم والمعرفــة والتعــاون والتآخــي التــي تفتقدهــا األمــة منــذ 
رزيــة الخميــس ومؤامــرة الســقيفة حتــى يومنــا هــذا بإســتثناء خالفــة االمــام علــي أميــر المؤمنيــن عليــه الســالم.
"االغتيــال" مصطلــح يســتعمل لوصــف عمليــة قتــل منظمــة ومتعمــدة تســتهدف شــخصية مهمــة ذات تأثيــر 
فكــري أو سياســي أو عســكري أو قيــادي ويكــون مرتكــز عمليــة االغتيــال عــادة أســباب عقائديــة أو سياســية أو 
اقتصاديــة أو انتقاميــة تســتهدف شــخصًا معينــًا يعتبــره منظمــو عمليــة االغتيــال عائقــًا لهــم فــي طريــق انتشــار 
أوســع ألفكارهــم أو أهدافهــم. كمــا ويســتعمل مصطلــح االغتيــال فــي بعــض األحيــان فــي إطــار أدبــي لوصــف 
حالــة مــن الظلــم والقهــر وليــس القتــل الفعلــي، كاســتعمال تعبيــر "اغتيــال الفكــر" أو "اغتيــال قضيــة" أو "اغتيــال 

وطــن" أو "اغتيــال البــراءة" وغيرهــا مــن التعابيــر المجازيــة. 
لــم تعــرف األمــم الســابقة انتهــاكات صارخــة وكثيــرة وشــديدة للنفــس االنســانية كمــا عرفتــه "أمــة اليهــود" 
ماضيــًا وحاضــراً، بــل وإن وحشــيتهم فاقــت كل التصــورات التــي قــد يدركهــا العقــل البشــري، أو تتقبلهــا حتــى 
النفــس المجرمــة ســوى أتبــاع أميــة الطلقــاء الذيــن أسســوا للمكــر والتحريــف والتزييــف بفكرهــم التكفيــري 
ــِن  ِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ ــذا؛ فعَ ــا ه ــى يومن ــي ســاعدة حت ــذ ســقيفة بن ــة االســالمية الفســاد من ــي األم ــون ف يعيث
، ُثــمَّ يَُقــومُ سُــوقٌ َلهُــمْ مِــنْ  مَسْــعُودٍ، َقــاَل: "َكانَــتْ بَنُــو ِإسْــرَائِيَل فِــي اْليَــوِْم تَْقتُــُل َثالَثمِاَئــةِ نَِبــٍيّ
ــر الفــؤاد  آخِــِر النَّهَــاِر". كيــف يمكــن لنــا أن نتخيــل أمــة أو قــوم بهــذا الجحــود والوحشــية وقســوة القلــب وتحجُّ
تفعــل مثــل هــذه المجــازر بأنبيــاء الل ســبحانه وتعالــى ورســله وأوصيائــه، فهــم أشــد النــاس عــداوة للذيــن آمنــوا 
إن كانــوا رســاًل أو أنبيــاء أو أوصيــاء أو انــاس عاديــون كمــا جــاء وصفهــم فــي القــرآن الكريــم: " َلتَِجــدَنَّ َأشَــدَّ 

النَّــاِس عَــدَاوًَة لِّلَّذِيــنَ آمَنُــوا اْليَهُــودَ وَالَّذِيــنَ َأشْــرَُكوا.." ســورة المائــدة – اآليــة 82 .
تــروي المســاند الموثقــة أن الرســول األكــرم صلــى الل عليــه وآلــه وســلم تعــرض ألكثــر مــن 20 محاولــة إغتيــال 
خطــط لهــا اليهــود بمســاعدة قريــش أبــو ســفيان وأعوانــه الماكريــن، شــارك فيهــا العديــد مــن كبــار الصحابــة، ومنهــا 
ــة أبوجهــل  ــة ســراقة بــن مالــك الجشــعمي، ومحاول ــور، ومحاول ــة المبيــت، وفــي غــار ث ــه )ص( ليل ــة أغتيال محاول
)عمــرو بــن هشــام( بإلقائــه حجــرة كبيــرة علــى رأس الرســول )ص(، ومحاولــة عمــر بــن الخطــاب قبــل إســالمه، 
ومحاولــة عقبــة بــن أبــي معيــط فــي غــزوة بــدر الكبــرى، وعــدة محــاوالت فــي معركــة أحــد منهــا محاولــة بــن أم 
قنئــة وضربــه بالســيف علــى كتفــه المبــارك )ص(، ومؤامــرة يهــود بنــي النضيــر، ومحاولــة رؤســاء بنــي عامــر الثــالث 
وهــم عامــر بــن الطفيــل وأربــد بــن قيــس وجبــار بــن ســلمى بــن جعفــر، ومحاولــة دعثــور بــن الحــارث فــي اطــراف 

المدينــة، ومحاولــة فضالــة بــن عميــر الليثــي عندمــا كان الرســول )ص( يطــوف حــول الكعبــة.
أمــا محاولــة اغتيالــه فــي العقبــة فلهــا حديــث آخــر تلــك التــي شــارك فيهــا كبــار الصحابــة حســب مــا رواه 
حذيفــة قائــال: "هــم والل أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وطلحــة وعبــد الرحمــن بــن عــوف وســعد بــن أبــي وقــاص 
ــا الخمســة  ــن قريــش وأم ــاص، هــؤالء م ــن الع ــرو ب ــي ســفيان وعم ــن أب ــة ب ــن الجــراح ومعاوي ــدة ب ــو عبي وأب
ــو طلحــة  ــرة وأب ــو هري ــان البصــري وأب ــن الحدث ــرة بــن شــعبة الثقفــي وأوس ب ــو موســى األشــعري والمغي فأب
األنصــاري"- رواه االمــام أحمــد فــي المســند )453/5(، والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر، وفــي مجمــع الزوائــد )110/1-
111(، والبــزار فــي مســنده )227/7رقــم2800(، والضيــاء فــي المختــارة )220/8-222رقــم260،261( ومصــادر عديــدة اخــرى ال 

يتســع المقــال لذكرهــا جميعــًا .
تلــك المحــاوالت كانــت قبــل أن يتــم اغتيــال النبــي الكــرم )ص( ولــه ثــالث وســتون ســنة بمؤامــرة "زينــب 
بنــت الحــارث امــرأة ســالم بــن مشــكم" زعيــم خيبــر بشــاة مشــوية مســمومة أدت بحياتــه المباركــة لتلتحــق 
روحــه الطاهــرة برفيقــه األعلــى، كمــا روى ذلــك الصحابــي المخلــص عبــد الل بــن مســعود : "لئــن أحلــف تســعا 
أن رســول الل  قتــل قتــال أحــب إلــي مــن أن أحلــف واحــدة أنــه لــم يقتــل، وذلــك إن الل اتخــذه نبيــا واتخــذه 
شــهيدا" -  ســيرة ابــن كثيــر ج4 ص 449، كمــا نقلهــا البيهقــي ايضــًا، والمجــدي فــي األنســاب، محمــد بــن محمــد 
العلــوي ص6 وفــي تهذيــب األحــكام 1/6(، وقــال الشــيخ المفيــد: وقبــض )ص( بالمدينــة مســموما يــوم االثنيــن 
ــه )أنســاب األشــراف 1 / 576(، وذكــر العالمــة الحلــي شــهادة  ــا مــن صفــر ســنة عشــر مــن هجرت لليلتيــن بقيت
رســول الل )ص( بالســم )الســيرة النبويــة، ابــن كثيــر الدمشــقي 4 / 449، وأيــد الحاكــم فــي كتابــه المســتدرك 
علــى الصحيحيــن مقتــل الرســول صلــى الل عليــه وآلــه بالســم، ومســتدرك الحاكــم 3 / 60، ح 4395 / 99 بــاب 
ــدأ برســول الل  ــاء ب ــوم األربع ــن ســعد: فلمــا كان ي ــر اب ــازي والســرايا(، والبحــار، المجلســي 22 / 514؛و يذك المغ
المــرض فحــمَّ وصــدع )الطبقــات الكبــرى البــن ســعد ج 2 ص 249، وفــي عيــون األثــر البــن ســيد النــاس ج 2 ص 
281(، وكانــت أم البشــر بــن البــراء قــد قالــت للرســول )ص(: مــا وجــدت مثــل هــذه الحمــى التــي عليــك علــى أحــد 
)الطبقــات الكبــرى ج 2 ص 236( وهــذا النــص يثبــت بداللــة قاطعــة أن الحمــى التــي اعتــرت المصطفــى )ص( 
لــم تكــن حمــى طبيعيــة وذلــك ألنهــا لــم تــر مثــل هــذه الحمــى مــن قبــل، وهــذه الحمــى مــا هــي إال مــن الســم 
الــذي جرعــوه فقــد تغيــر لونــه وحالتــه؛ ولكــن الســؤال يبقــى قائمــا: مــن الــذي دس الســم لنبــي الرحمــة )ص( 
فــي آخــر أيــام حياتــه؟ هــل كان عبــر الشــاة المشــوية التــي قدمتهــا لــه اليهوديــة ؟ أم أن هنــاك أيــادي اخــرى مــن 

وراء محاولــة االغتيــال األخيــرة التــي تعــرض لهــا الرســول )ص( ؟!. 
خــط اإلغتيــال والغــدر والمكــر والخيانــة واإلنحــراف الــذي وضــع أسســه أبنــاء الطلقــاء وذوات الرايــات 
ــرْآنِ  ــَة فِــي اْلُق دعــاة الخــط الفكــري األمــوي قائــم حتــى يومنــا هــذا كمــا قولــه تعالــى "وَالشَّــجَرََة اْلمَْلعُونَ
وَنُخَوُِّفهُــمْ َفمَــا يَِزيدُهُــمْ ِإالَّ ُطغْيَانًــا َكِبيــرًا" اإلســراء: 60؛  وقــد تعلــم العباســيون السياســة ذاتهــا فنفذوهــا 
ضــد األئمــة األطهــار مــن آل الرســول عليهــم الســالم حتــى بلــغ المطــاف باالمــام علــي بــن موســى الرضــا )ع( 

ليستشــهد مســمومًا بســم دســه لــه "المأمــون" العباســي فــي عصيــر الرمــان.. 
ــك  ــي تل ــر ف ــى مضــض وجب ــد إال عل ــة العه ــون العباســي بوالي ــة المأم ــام الرضــا )ع( خديع ــل االم ــم يقب ل
ــه  ــة حكــم المهــدي والهــادي وهــارون العباســي ولمــا آل ل ــة القاســية التــي تلــت مرحل ــة القمعيــة الدموي الحقب
وضــع آل البيــت )ع( وشــيعتهم ومحبيهــم، ومطــاردة العلوييــن، وهــدم دورهــم، ومصــادرة أموالهــم، وإدخالهــم 
الســجون وإســتباحة دمائهــم وشــيعتهم دون إســتثناء كمــا هــو قائــم حتــى يومنــا هــذا ضــد شــيعتهم فــي البــالد 
االســالمية؛ باالضافــة الــى التهديــد الــذي هــدده بــه المأمــون إن لــم يقبــل االمــام الرضــا )ع( بواليــة العهــد بعــد 
رفــض االمــام )ع( لعرضــه الخبيــث، ليطلــق المأمــون تهديــده: "إن عمــر بــن الخطــاب جعــل الشــورى فــي ســتة 
أحدهــم جــدك أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب، وشــرط فيمــن خالــف عنهــم أن يضــرب عنقــه، والبــد مــن 

قبولــك مــا أريــده منــك فإنــي ال أجــد محيصــًا عنــه" .
ــا: 1-  ــد، منه ــة العه ــب والي ــه منص ــن وراء قبول ــرى م ــدة اخ ــداف عدي ــا )ع( أه ــي الرض ــام عل ــا كان لالم كم
اســتثمار الظــروف إلقامــة الدِّيــن وإحيــاء الســنّة، 2- تصحيــح األفــكار السياســيّة الخاطئــة، 3- إفشــال مخّططــات 
المأمــون، 4- تعبئــة الطاقــات لمواصلــة مســيرة االســالم الناصــع، المزعــزع لســلطة الطغــاة والجبابــرة والمتفرعنين 
غلــى طــول التاريــخ فعزمــوا علــى محاربتــه بشــتى الوســائل دون التهــاون مــن إراقــة الدمــاء البريئــة، ومــا يجــري 
فــي العــراق وســوريا واليمــن والبحريــن وغيرهــا مــن بــالد المســلمين إال نموذجــًا لخــوف وفــزع أتبــاع الشــجرة 

الخبيثــة الملعونــة فــي القــرآن الكريــم مــن مدرســة أهــل بيــت النبــوة والرســالة الســماوية الســمحاء .  

عبد المهدي: اإلبقاء على الحشد..تتمة
ودعــا المحمــداوي، الحكومــة الحاليــة إلــى »رفــع الغبــن وانصافهــم بشــكل يتناســب مــع التضحيــات والدمــاء الكبيــرة فــي حــرب 

تحريــر األرض وحفــظ الحــدود حاليــا«.
وكان المتحــدث باســم تحالــف البنــاء النائــب أحمــد األســدي اعتبــر، أمــس األحــد )4 تشــرين الثانــي 2018(، أن الحكومــة الســابقة 
ــادة رواتــب الحشــد  ــادي »ألغــى« زي ــدر العب ــوزراء الســابق حي ــى أن رئيــس ال ــة 2018، مشــيرا إل ــون الحشــد فــي موازن ــم تنفــذ قان ل

الشــعبي قبــل تشــكيل الحكومــة الجديــدة بيــوم، رغــم أنــه أقــر الزيــادة فــي وقــت ســابق.
ورد مكتــب العبــادي علــى ذلــك، امــس االثنيــن، قائــال إن »مــا نُشــر بشــأن إلغــاء مجلــس الــوزراء الســابق قــرار زيــادة رواتــب 
عناصــر الحشــد الشــعبي »كــذب صريح«.مــن جهتــه شــدّد رئيــس الــوزراء، عــادل عبــد المهــدي،  امــس اإلثنيــن، علــى أهميــة دعــم 
المجتمــع الدولــي للعــراق بالمرحلــة المقبلــة، فيمــا أشــار رئيــس بعثــة األمــم المتحــدة فــي العــراق يــان كوبيتــش علــى دعــم األمــم 

المتحــدة للعــراق وللحكومــة العراقيــة.
وقــال بيــان للمكتــب اإلعالمــي لرئيــس الــوزراء، اطلــع عليــه المربــد، إن األخيــر اســتقبل رئيــس بعثــة االمــم المتحــدة فــي العــراق 
يــان كوبيتــش ، وجــرى خــالل اللقــاء مناقشــة االوضــاع السياســية واألمنيــة فــي البلــد وعمليــات االســتقرار واإلعمــار وبرامــج األمــم 

المتحــدة المســتقبلية فــي العــراق«.
وأضــاف كوبيتــش، بحســب البيــان أن »االمــم المتحــدة تدعــم العــراق والحكومــة العراقيــة برئاســة عــادل عبــد المهــدي والعمــل 

المتواصــل مــع المجتمــع الدولــي للمســاعدة فــي إعمــاره«.
وشــدد عبــد المهــدي علــى »أهميــة دعــم المجتمــع الدولــي للعــراق خــالل المرحلــة المقبلــة بعــد ان حقــق االنتصــار علــى االرهــاب 

واالنتقــال الــى مرحلــة إعمــار البلــد واالســتثمار وتوفيــر الخدمــات وفــرص العمــل«.

10 إصابات بقمع االحتالل الصهيوني..تتمة
وأطلقــت هيئــة الحــراك الوطنــي قبــل نحــو ثالثــة أشــهر عــدة رحــالت بحريــة نحــو العالــم الخارجــي والحــدود الشــمالية للقطــاع، 
فــي محاولــةٍ لكســر الحصــار البحــري عــن قطــاع غــزة، إال أن االحتــالل يقمــع المشــاركين فيهــا، ويعمــل علــى إفشــالها واعتقــال مــن 

علــى متنهــا.
ومنــذ انطــالق مســيرة العــودة وكســر الحصــار فــي 30 مــارس/ آذار الماضــي استشــهد 230 مواطنــا فلســطينيا، منهــم 40 طفــال و6 

مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي قمــع االحتــالل المشــاركين فــي المســيرة واعتداءاتــه األخــرى فــي قطــاع غــزة.
مــن جانبهــا قالــت قنــاة »كان« العبريــة إن رئيــس حكومــة االحتــالل بنياميــن نتنياهــو أعطــى »الكنيســت« اإلســرائيلي الضــوء 
األخضــر لســن قانــون عقوبــة اإلعــدام ضــد الفلســطينيين منفــذي العمليــات، والــذي اقترحــه حــزب »إســرائيل بيتنــا« بزعامــة وزيــر 

الحــرب أفيغــدور ليبرمــان.
وأوضحــت اإلذاعــة العبريــة أن االتفــاق علــى ذلــك جــاء خــالل اجتمــاع لزعمــاء األحــزاب اإلســرائيلية بعــد طلــب مــن وزيــر التعليــم 

اإلســرائيلي نفتالــي بينــت.
يشــار إلــى أن »الكنيســت« صــادق فــي ينايــر مطلــع العــام الجــاري بالقــراءة التمهيديــة علــى قانــون اإلعــدام لمنفــذي العمليــات 

الفلســطينيين، وصــوّت لصالــح مشــروع القانــون 52 عضــو كنيســت وعارضــه 49 عضــوا.
ــوم  ــع الي ــن وليــس كمــا هــو متب ــة قاضيي ــة »اإلعــدام« بأغلبي ــون المحاكــم العســكرية اإلســرائيلية بفــرض عقوب ــب القان ويطال

بإجمــاع كامــل طاقــم القضــاة

شمخاني: ايران وروسيا ستواصالن..تتمة
ــة  ــي العملي ــاء ف ــالمية البنّ ــة االس ــم دور الجمهوري ــكو تدع ــي، ان موس ــس الروس ــاص للرئي ــوث الخ ــن المبع ــه أعل ــن جانب م

ــي ســوريا. السياســية إليجــاد الســالم ف
وقــال الكســاندر الفرنتيــف: بأمــر مــن الرئيــس الروســي زرت طهــران لتنفيــذ مهمتيــن؛ تقديــم شــرح عــن االجتمــاع الرباعــي بيــن 
روســيا وتركيــا وألمانيــا وفرنســا فــي اســطنبول، وكذلــك اعــالن الدعــم القاطــع للجمهوريــة االســالمية االيرانيــة فــي مواجهــة الحظــر 

االميركــي غيــر القانونــي، والــذي بــدأت مرحلتــه الثانيــة منــذ يــوم أمــس االثنيــن.

قاسمي: ايران تستنكر..تتمة
وأشــار قاســمي الــى أنــه نظــراً لآلليــات المتوقعــة والتعــاون مــع دول العالــم، وعلــي رغــم كل التهديــدات االمريكيــة، فــإن واشــنطن 

لــن تحقــق النتائــج التــي تســعي إليهــا.
ــي  ــرا ف ــا تغيي ــي ان نشــهد قريب ــى وينبغ ــد ول ــة ق ــالءات والغطرســة االميركي ــة ان عصــر االم ــال المتحــدث باســم الخارجي وق
ســلوك االدارة االميركيــة الن واشــنطن ســوف تفشــل جــراء العزلــة التــي ستعيشــها عــن تحقيــق ماربهــا ســواء ازاء ايــران او ســائر 

نقــاط العالــم .
ــال:  ــة اإلســالمية ، ق ــى الجمهوري ــر بعــث برســالة ال ــة الســعودي عــادل الجبي ــر الخارجي ــا إذا كان وزي ــى ســؤال حــول م وردا عل
معلوماتــي ال تؤكــد مثــل هــذا االتصــال ، ولــم أتلــق مثــل هــذه المعلومــات مــن المصــادر المناســبة، لكــن سياســتنا تجــاه الجيــران هــي 

نفــس السياســة المبدئيــة التــي ســوف تســتمر.
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة: نحــن مهتمــون بالتعايــش الســلمي، واالســتقرار واألمــن المســتدامين علــى المــدى الطويــل، 

ومــن أجــل تنميــة وازدهــار جميــع شــعوب المنطقــة.
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة ، إن طهــران ترحــب بــأي عمــل مــن شــأنه منــع العــدوان وتحقيــق وقــف إطــالق النــار والعــودة 

الــى الهــدوء والحــوار بيــن الجماعــات اليمنيــة وايصــال اإلغاثــة الــى الشــعب، ونرحــب بــكل خطــوة فــي هــذا الصــدد.
وصــرح المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة ، إن الوضــع فــي اليمــن هــو وضــع كارثــي، حيــث أن األوســاط الدوليــة اليــوم تعلــق أكثــر 

مــن أي وقــت مضــى علــى الكــوارث و المأســاة فــي هــذا البلــد.
و ردا علــى ســؤال آخــر حــول وســاطة رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان بيــن إيــران والســعودية، قــال قاســمي: إن زيــارة 
وزيــر الخارجيــة اإليرانــي الــى باكســتان علــى رأس وفــد سياســي وعســكري، جــاءت فــي اطــار اســتمرار جهــود الجمهوريــة اإلســالمية 

لمتابعــة مصيــر حــرس الحــدود اإليرانييــن، وكان التركيــز الرئيســي للمفاوضــات هــو مصيــر حــرس الحــدود.
وأضاف: كان لدينا اتفاقيات مع الحكومة الباكستانية السابقة النشاء حدود آمنة وإنهاء مثل هذه األعمال.

وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة: آمــل أن تــؤدي هــذه المحادثــات الــى تبنــي حلــول ملموســة وإطــالق ســراح جميــع حــرس 
الحــدود مــن اســر اإلرهابييــن.

وأشار قاسمي الى أنه باإلضافة الى ذلك ، تمت مناقشة نقش العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية والدولية.
و ردا علــى ســؤال آخــر حــول اغتيــال موالنــا ســميع الحــق، قــال المتحــدث باســم الخارجيــة: إننــا نديــن أي عمــل إرهابــي فــي أي 
مــكان، وألي غــرض، وهــذه األعمــال غيــر مقبولــة بالنســبة لنــا. يجــب أن نحــارب اإلرهــاب بجديــة، ونعمــل علــى تجفيــف جــذور هــذه 

الظاهــرة المشــؤومة فــي كل مــكان مــن العالــم.

الرئيس روحاني: شعبنا سيتجاوز..تتمة
ــزام  ــا لاللت ــك وإنم ــدم الحاجــة لذل ــم بع ــي أبلغته ــورك لكن ــي نيوي ــب ف ــي ترام ــن توســطوا أللتق ــاء أوروبيي كاشــفًا أن )4( زعم

ــود. بالعه
وأشــار الــى أنــه ال مشــكلة لدينــا بالحــوار لكــن يجــب أن يكــون الطــرف المقابــل ملتزمــًا بكالمــه وعهــوده أواًل، لفــت الــى أن أميــركا 

أصبحــت أكثــر عزلــة بســبب انتهاكاتهــا الدوليــة وهــو مــا يتبــدى مــن خــالل عــدد المعارضيــن لسياســتها.
وتســاءل رئيــس الجمهوريــة، أال يعــد إعفــاء أميــركا 8 دول مــن العقوبــات وتراجعهــا عــن مقولــة تصفيــر صــادرات نفطنــا انتصــارًا لنــا 

وتراجعــًا لهــا؟، موضحــًا أنــه حتــى ولــو لــم يعفــو هــذه الــدول الثمانــي مــن العقوبــات كنــا ســنبيع نفطنــا أيضــًا.
ودعــا الــى تقديــم امتيــازات لتعزيــز االســتثمارات األجنبيــة مــن أجــل مواجهــة العقوبــات األميركيــة، وتابــع نعتــرف بأننــا نلتــف 

علــى العقوبــات األميركيــة الظالمــة بــكل فخــر وأميــركا تنحــدر نحــو األســفل.
ــه أميــركا اليــوم هــو ممارســة  ــراً أن مــا تفعل ــا شــعب عظيــم وســنتجاوز ذلــك، معتب ــا لكنن وأكــد هنــاك قــوى كبــرى تقــف ضدن
الضغــط علــى الشــعب وليــس علــى أي جهــة أخــرى. ولفــت إن طهــران انتصــرت 3 مــرات علــى الســاحة القانونيــة الدوليــة علــى أميــركا.
وقــال الرئيــس روحانــي، نفتخــر بأننــا ندعــم شــعوب المنطقــة أمــا أميــركا فتفتخــر بأنهــا تدعــم كيانــًا مجرمــًا يقصــف الشــعب 

الفلســطيني يوميــًا كمــا أنهــا تدعــم أيضــًا نظامــًا يقتــل الشــعب اليمنــي.
وتابــع، أن الواليــات المتحــدة بــادرت بتشــكيل إجتمــاع خــاص للجنــة االمــن الدولــي مــن أجــل ان تــدق المســمار االخيــر علــى 
نعــش االتفــاق النــووي، بينمــا االجتمــاع تمخــض عنــه دعــم االتفــاق النــووي، مضيفــا: أن واشــنطن التــي كانــت تزعــم أنهــا قــادرة علــى 
تصفيــر مبيعــات النفــط االيرانــي اليــوم اضطــرت بــأن تســتثني ثمانــي دول مــن الحظــر النفطــي ضــد ايــران، كمــا إنهــا زعمــت بامكانهــا 
منــع ايــران مــن ممارســة النشــاطات االقتصاديــة بينمــا معــدل النمــو االقتصــادي فــي االشــهر الســبعة االخيــرة يضاهــي معــدل النمــو 

فــي ذات الفتــرة بالعــام الماضــي، اذ يعــد انتصــارا اليــران.
واكــد، انــه علــى اي حــال ايــران قــادرة علــى ان تبيــع نفطهــا وإن لــم تكــن تســتثن أميــركا ثمانــي دول مــن العقوبــات النفطيــة ضــد 
ايــران، كنــا نســتطيع بيــع النفــط االيرانــي، الفتــا الــى »أننــي قلــت لكثيــر مــن زعمــاء العالــم أننــا هــذه المــرة ســنلتف علــى العقوبــات 

بــكل فخــر«.
وشــدد رئيــس الجمهوريــة، أن اليــوم يتوجــب علــى جميــع دول العالــم أن تقــف فــي وجــه الواليــات المتحــدة حســب قــرار رقــم 

2231، مشــيرا الــى أن شــعوب المنطقــة قــد تمكنــت مــن الحــؤول دون تحقيــق أهــداف واشــنطن.
ــر  ــطنبول إعتب ــعودية بإس ــة الس ــي القنصلي ــت ف ــي ارتُكب ــراء الت ــة النك ــقجي والجريم ــال خاش ــة جم ــى قضي ــارته ال ــي اش وف
الرئيــس روحانــي الواليــات المتحــدة وجميــع حلفائهــا اليــوم باتــو محبطيــن، وليســوا قادريــن علــى الخــروج مــن هــذه الورطــة، مضيفــا 

أن ايــران تفتخــر لدعمهــا للشــعوب المضطهــدة والمظلومــة، بينمــا الواليــات المتحــدة تدعــم انظمــة قمعيــة ســفاكة لدمــاء االطفــال 
وتمــارس حــرب جائــرة ضــد الشــعبين الفلســطيني واليمنــي.

واكــد رئيــس الجمهوريــة، علــى اهميــة الوحــدة فيمــا بيــن مختلــف أطيــاف الشــعب االيرانــي بكافــة التيــارات السياســية معتبــرا 
ذلــك لــه تأثيــر كبيــر فــي مواجهــة سياســات وقــرارات البيــت االبيــض.

وقــال إّن تاريــخ اميــركا لــم يشــهد عبثــًا بالقانــون الــى هــذا الحــد الــذي بــات يشــهده العالــم اليــوم مــن المســؤولين الحالييــن 
للبيــت االبيــض كمــا لــم يشــهد ساســة يعــادون القوانيــن وينتهكــون المعاهــدات الدوليــة كمــا هــو الوضــع اآلن.

وأشــار الــى رغبــة الــدول االوروبيــة بــان تكــون الواليــة الرئاســية الحاليــة فــي واشــنطن اقصــر فاقصــر رافضــًا فكــرة المفاوضــات مــع 
ساســة واشــنطن ودعوتهــم المتكــررة لــه للجلــوس خلــف طاولــة الحــوار، عازيــًا هــذا الرفــض الــى عــدم التــزام االميركييــن بتعهداتهــم 

الســابقة وعــدم احترامهــم لعهودهــم التــي قطعوهــا.
ورأى الرئيــس روحانــي ان نوايــا الواليــات المتحــدة المنعزلــة دوليــًا تتمثــل فــي تقويــض ايــران وبــث اليــأس فــي نفــوس شــعبها 

وإشــعارهم بالخيبــة مؤكــدًا علــى أّن هــذا شــئ لــن يتحقــق قــط علــى أرض الواقــع.
ــران الــى الصعيــد القانونــي فــي محكمــة الهــاي الدوليــة  ــة االســالمية فــي اي ولفــت الــى االنتصــارات التــي حققتهــا الجمهوري

ــه بــأن تتواصــل هــذه االنتصــارات. ــًا عــن أمل معرب
واشــار رئيــس الجمهوريــة فــي جانــب آخــر الــى الحــرب المفروضــة، وقــال: نشــعر اليــوم باننــا نمــر بحــرب اقتصاديــة ونقــف امــام 
عــدو غــادر، ففــي الحقبــة الماضيــة كان »صــدام« واليــوم ترامــب، فاالمــر ال يفــرق. يجــب ان نصمــد وننتصــر وان الل تعالــى ســيجعل 

النصــر حليفنــا. 

انطالق مناورات »الوالية« المشتركة..تتمة
ــة  ــاع الجــوي »الوالي ــاورات المشــتركة للدف ــود موســوي المتحــدث باســم المن ــرال ســيد محم ــذا الســياق صــرح االمي ــي ه وف
97«: ان منظومــة »تــالش« الصاروخيــة« اصابــت االجســام الطائــرة للعــدو المفتــرض التــي حاولــت التســلل الــى منطقــة المنــاورات.
وتشــارك فــي هــذه المنــاورات القــوة الجوفضائيــة التابعــة لحــرس الثــورة االســالمية ووحــدات مــن ســالح الجــو بالجيــش اضافــة 

الــى شــبكة الرصــد باشــراف مقــر خاتــم االنبيــاء )ص( للدفــاع الجــوي ضمــن الشــبكة الموحــدة لهــذه القــوة الدفاعيــة.
وتهــدف المنــاورات الــى اجــراء تدريبــات فــي مجــال شــبكة القيــادة ورصــد وتحديــد وضــرب االهــداف المعاديــة وتنفيــذ عمليــات 
الدفــاع الجــوي فــي بيئــة الحــرب االلكترونيــة واســتخدام المنظومــات الدفاعيــة الجويــة فــي الطائــرات العاديــة والمســيرة والتصــدي 

للصواريــخ المضــادة للــرادارات وصواريــخ كــروز.
ــة التــي  ــاع الجــوي تمــت أمــس أزاحــة الســتار عــن منظومــة »ســراج« المدفعي ــة 97' للدف ــاورة 'والي وبالتزامــن مــع انطــالق من

ــرات مســيرة لالعــداء. ــاورة طائ اســتهدفت خــالل المن
وهــذه المنظومــة مــن عيــار 35 ميليمتــرا ومــزودة بانظمــة الــرادار وأنظمــة بصريــة جديــدة )Optics( وتســتخدم قذائــف مطــورة 

وقــادرة علــى كشــف وضــرب االهــداف الجويــة بمــا فيهــا اشــياء طائــرة صغيــرة.

وحدة القنص اليمنية تحصد..تتمة
إلى أنها تمكنت من إعطاب 12 آلية عسكرية و4 معدالت رشاشة بعمليات قنص.

علــى الصعيــد ذاتــه كشــف المتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة العميــد يحيــى ســريع عــن مصــرع واســر عــدد مــن قادة 
االلويــة والكتائــب فــي اكبــر عمليــة اســتدراج لمرتزقــة العــدوان فــي جبهــة ناطــع فــي البيضــاء.

وأكــد المتحــدث عــن مصــرع العشــرات مــن قــوات المرتزقــة بينهــم ركــن االســتخبارات فــي اللــواء 19 مشــاة و قائــد الكتيبــة الرابعــة 
فــي اللــواء 153 مشــاة ونجــل القيــادي المرتــزق مفــرح بحيبح.

وأوضــح ســريع  الــى ان اكثــر مــن 30 جثــة الزالــت فــي ارض المعركــة فيمــا وصــل 50 مصابــا مــن المرتزقــة الــى مستشــفى بيحــان 
وتــم اســر عــدد مــن المرتزقــة. 

ــوع خــالل  ــاد عســكري متن ــات وعت ــام ســت الي ــات واألطقــم العســكرية واغتن ــر مــن اآللي ــر عــدد كبي ــه تــم تدمي ــى ان وأشــار ال
ــة.  العملي

وأضاف متحدث القوات المسلحة انه سيتم الكشف عن باقي القيادات التي لقيت مصرعها خالل العملية الحقا.
ــى جانــب ابطــال الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية فــي مواجهــة  ــاء ناطــع بالبيضــاء ووقوفهــم ال ــي ألبن ــدور البطول وثمــن ال

ــة. ــزاة والمرتزق الغ
سياســياً، إعتبــر رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد علــي الحوثــي أن التصعيــد العســكري فــي الســاحل الغربــي دليــل علــى 

زيــف التصريحــات األميركيــة المطالبــة بوقــف فــوري للقتــال.
ــى امتــداد فتــرة العــدوان  ــا ان ارتــكاب جرائــم بحــق المدنييــن فــي الســاحل الغربــي وعل ــة العلي وأوضــح رئيــس اللجنــة الثوري
تهــدف لعرقلــة أي محادثــات لوقــف العــدوان وإحــالل الســالم، محمــال الواليــات المتحــدة األميركيــة والــدول المتحالفــة معهــا 
المســؤولية الكاملــة عــن ارتــكاب هــذه الجرائــم داعيــا فــي الوقــت ذاتــه الشــعب اليمنــي إلــى التــوكل علــى الل تعالــى واالســتمرار فــي 

ــي. ــدوان الســعودي األميرك ــة الع الصمــود ومواجه
مــن جانبــه دعــا اتحــاد اإلعالمييــن اليمنييــن فــي بيــان لــه بمناســبة اليــوم الدولــي إلنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب، الــى تشــكيل 
لجنــة تحقيــق دوليــة مســتقلة للنظــر فــي الجرائــم التــي يرتكبهــا تحالــف العــدوان الســعودي بحــق اإلعــالم اليمنــي، وإحالــة 

ــة. ــات الدولي ــة الجناي ــى محكم ــا إل المتســببين فيه
ــان  ــن األعي ــة والخاصــة ضم ــة الحكومي ــع المنشــآت والمؤسســات اإلعالمي ــة مواق ــإدراج كاف ــه ب ــان ل ــي البي ــاد ف ــب االتح وطال

ــن. ــي اليم ــة ف ــات الدولي ــل المنشــآت والمنظم ــا كمث ــم المتحــدة مثله ــة األم ــة لحماي الخاضع
وشــدد علــى التدخــل لــدى التحالــف الدولــي لرفــع الحظــر الجــوي عــن مطــار صنعــاء، والســماح بالســفر للصحفييــن اليمنييــن 

والدولييــن، وتأميــن الحمايــة الالزمــة لهــم.
وحــث البيــان المنظمــات اإلنســانية التابعــة لألمــم المتحــدة الــى دعــم شــريحة اإلعالمييــن اليمنييــن فــي الداخــل والخــارج 

والتخفيــف مــن معاناتهــم، والتعاطــي معهــم ضمــن الفئــات المتضــررة التــي تحتــاج إلــى دعــم ورعايــة إغاثيــة.
ــكاب  ــي ارت ــع ســنوات ف ــذ ارب ــف الســعودي مســتمر من ــى اليمــن فيمــا التحال ــى أن هــذه المناســبة تحــل عل ــان ال واشــار البي
الجرائــم بحــق المدنييــن فــي حــرب عدوانيــة صنعــت أكبــر كارثــة إنســانية فــي العالــم حســب تقاريــر األمــم المتحــدة والمنظمــات 

ــة فــي اليمــن. اإلنســانية العامل
ــى  ــة فــي اليمــن حيــث قتــل بالقصــف الجــوي وعل ــان جرائــم التحالــف بحــق اإلعــالم والمؤسســات اإلعالمي واســتعرض البي
نحــو متعمــد مــا يقــارب 184 إعالميــا، وكانــت آخــر جرائمــه بحــق اإلعــالم اســتهداف إذاعــة الحديــدة فــي ســبتمبر الماضــي وأدت إلــى 

مقتــل أربعــة مــن العامليــن فيهــا.
واكــد ان هــذه الجريمــة تأتــي فــي إطــار سلســلة االنتهــاكات المتواليــة والممنهجــة التــي يرتكبهــا التحالــف دون اعتبــار لقواعــد 
ــي تجــرم  ــن واســتقالليتهم، الت ــن واإلعالميي ــة الخاصــة بســالمة الصحفيي ــة الدولي ــي اإلنســاني ولالتفاقي ــون الدول الحــرب وللقان

اســتهداف الصحفييــن ووســائل اإلعــالم، وتتعامــل معهــا كأعيــان مدنيــة لهــا حرمتهــا فــي الحــرب والســلم.
ــه رصــد عشــرات االنتهــاكات التــي طالــت اإلعــالم اليمنــي منــذ انطــالق عاصفــة الحــزم  ــال اتحــاد اإلعالمييــن اليمنييــن ان وق
بقيــادة التحالــف الســعودي فــي 26 مــارس 2015م، وشــملت القتــل المتعمــد، والحجــب، والحظــر، والتعتيــم، وغيرهــا، فيمــا ال يــزال موقــف 

األمــم المتحــدة والمنظمــات التابعــة لهــا دون المســتوى واألمــل المطلــوب.

االتحاد االوروبي: ملتزمون..تتمة
قطاع إنتاج السيارات واالتجار بالذهب والمعادن الثمينة األخرى.

اتــى ذلــك بعــد ان أعلــن الرئيــس األميركــي »دونالــد ترامــب«، فــي 8 مايــو الماضــي عــن انســحاب بــالده مــن االتفــاق النــووي 
األممــي مــع ايــران.

امير عبد اللهيان: الحكم بالمؤبد..تتمة
 يقبعون في سجن كبير يسمى البحرين. 

واعتبر عبد اللهيان، ان الحوار هو الطريق الوحيد وليس السجن المؤبد.

علماء البحرين: نظام المنامة..تتمة
وقــال علمــاء البحريــن فــي بيــان لهــم، إن نظــام المنامــة وبعــد أن فقــد شــرعيته، وفشــل فــي جميــع مســاعيه لتركيــع الشــعب 

والضغــط علــى قياداتــه لإلستســالم، أضحــى فاقــدا للرشــد تمامــا ومتخبطــا فــي قراراتــه وسياســاته.
ووصف البيان هذه المحاكمة بالزائفة، وتكشف للعالم عن حجم تسييس القضاء والتالعب به بحسب مشتهيات السلطة.

ظريف: قادرون على العودة..تتمة
ــردو  ــل وإغــالق منشــأة ف ــران كإغــالق مفاعــل المــاء الثقي ــى اي ــي المفاوضــات دون فــرض شــئ عل ــن األطــراف المشــاركة ف بي

ــات. ــي بالمفاوض ــج الصاروخ ــاق البرنام وإلح
وأشــار وزيــر الخارجيــة الــى تراجــع واشــنطن عــن مزاعمهــا رغــم عــدم رغبتهــا فــي ذلــك معتبــراً فشــلها فــي تصفيــر تصديــر النفــط 

االيرانــي بانــه خيــر دليــل علــى ذلــك.
ولفــت الــى مســعى الواليــات المتحــدة لحشــد عالمــي ضــد ايــران وجهودهــا لخلــق إجمــاع دولــي عبــر توظيــف أصنــاف األكاذيــب 

إنمــا دون نجــاح.

ــال: إّن  ــوال ساســاتها وق ــر ملتزمــة بعهودهــا وناقضــة لوعودهــا واليمكــن الوثــوق بأق ــر ظريــف واشــنطن بأنهــا غي ووصــف الوزي
األميركييــن بعــد ســنة ونصــف لــم ينجحــوا فــي تضعيــف االتفــاق النــووي ولــم يفلحــوا فــي بلــوغ مآربهــم التــي كانــوا يرمــون اليهــا 

عبــر إلغــاء اإلتفــاق النــووي.
وتطــرّق وزيــر الخارجيــة رداً علــى أســئلة نــواب مجلــس الشــورى االســالمي الــى المنجــزات التــي حققتهــا ايــران خــالل األشــهر 
ــب  ــا الجان ــي إتخذه ــرارات الت ــالد والق ــح الب ــة لصال ــاي الدولي ــة اله ــن محكم ــم م ــى حك ــي الحصــول عل ــت ف ــي تمثل ــرة والت األخي
االوروبــي لصالــح ايــران والفضيحــة التــي مُنيَــت بهــا الواليــات المتحــدة فــي مجلــس األمــن واصفــًا جميــع هــذه المنجــزات بأنهــا دليــل 

يبيّــن قــوة الدبلوماســية االيرانيــة.
وبعــد إنتهــاء اإلجتمــاع تــم التصويــت فأدلــى 115 نائبــًا بصــوت موافــق و63 بصــوت معــارض و5 أصــوات ممتنعــة ليعلنــوا بذلــك 

إقتناعهــم بتصريحــات وزيــر الخارجيــة واألجوبــة التــي أفادهــم بهــا.


