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  تحرك نيابي عراقي بتعديل..تتمة
مــن جهتــه اســتبعد ائتــالف النصــر الــذي يتزعمــه رئيــس الــوزراء الســابق حيــدر العبــادي قــدرة رئيــس 
الحكومــة عــادل عبــد المهــدي علــى اكمــال كابيتــه الوزاريــة، فيمــا اتهمــه باالبتعــاد عــن البرنامــج الــذي وعــد 

بــه الشــعب امــام البرلمــان.
وقــال النائــب عــن االئتــالف يوســف الكالبــي فــي تصريــح لـ”االتجــاه برس”،امــس  الثالثــاء، ان “عبــد 
المهــدي عاجــز عــن اكمــال الكابينــة الوزاريــة ولــن يتمكــن مــن ذلــك ابــدا ، مشــيرا الــى ان حكومتــه ضعيفــه 

وابتعــدت كثيــرا عــن تنفيــذ برنامجهــا الــذي وعــدت بــه الشــعب امــام مجلــس النــواب”.
ومضــى يقــول ، ان العــراق بحاجــة ماســة الــى حكومــة اســتثناية ال  تتبــع خطــوات الحكومــات الســابقة 
وتعيــد انتــاج نفــس الطريقــة التوافقيــة”، خاتمــا بالقــول “كان علــى عبــد المهــدي االتيــان باكثــر مــن مرشــح 

لمجلــس النــواب الحراجــه امــام الشــعب”.
مــن جانــب اخــر أكــد عضــو لجنــة األمــن والدفــاع النيابيــة علــي جبــار الغانمــي، امــس الثالثــاء، أن العــراق 

بحاجــة الــى جهــد اســتخباري دولــي الســتئصال الخاليــا النائمــة فــي البــالد.
وقــال الغانمــي فــي حديــث لالتجــاه بــرس، إن لجنتــه “حريصــة علــى العمــل الحثيــث مــن أجــل إنهــاء 
أي نشــاط إرهابــي فــي العــراق”، مؤكــدا أن “اإلرهــاب إنتهــى عســكريًا فــي البــالد، ومــا يحــدث هــو تحــرك 

للخاليــا النائمــة التــي تســتثمر أي فرصــة لتنفيــذ هجماتهــا اإلرهابيــة”.
وأكــد علــى أهميــة “تعزيــز الجهــد االســتخباري واالمنــي وكذلــك عمليــات التعقــب والمراقبــة”، مبينــا ان 

“التعزيــز يتــم مــن خــالل التنســيق الدولــي إلرتبــاط الخاليــا اإلرهابيــة فــي العــراق بالخــارج”.
واســتطرد “اننــا نتابــع وبكثــب حركــة القــوات االمنيــة واألهــداف التــي تقــوم بضربهــا، باإلضافــة الــى حركــة العمليــات”، 
مشــددا علــى اهميــة “اســتمرار عوامــل الحيطــة والحــذر، واإللتــزام باوامــر القيــادة لتخليــص العــراق مــن اي نشــاط إرهابــي”.

ودعــا الــى “التنســيق بيــن القــوات االمنيــة والمواطــن لالبــالغ عــن اي نشــاط إرهابــي”، مبينــا ان “ايصــال 
المعلومــات الكافيــة فــي وقتهــا يســاهم بــوأد اي نشــاط إرهابــي فــي البــالد”.

الرئيس روحاني: لم نشهد..تتمة
ــع وصــول  ــون من ــا نؤمــن بضــرورة الوقــوف بوجــه مــن يحاول مســار االرهــاب االقتصــادي، وخصوصــا انن

ــى المواطنيــن. ــة والغــذاء ال االدوي
واشــار رئيــس الجمهوريــة، الــى الوعــود الصريحــة لقــادة الــدول االوروبيــة الثــالث خــالل العــام الماضــي، 
والقاضيــة بوفائهــا بتعهداتهــا وجهودهــا النجــاز اجراءاتهــا فــي اطــار التعويــض عــن خــروج اميــركا مــن االتفــاق 
النــووي فــي المهلــة المحــددة، وقــال اننــا لــم نشــهد طيلــة العــام الماضــي ورغــم المواقف السياســية المناســبة 
نســبيا علــى االرض اي خطــوة جــادة مــن قبــل اوروبــا، واالن ينبغــي علينــا ان نتخــذ قراراتنــا واجراءاتنا بشــكل 
ــاد الشــيخ روحانــي بــان الحــرب التــي  ــدول والمنطقــة. واف ــا ومصالحكــم ومصالــح جميــع ال تخــدم مصالحن
بداتهــا اميــركا علــى ايــران منــذ عــام لــن تخــدم ابــدا اي احــد، وان الشــعب االيرانــي اثبــت خــالل هــذه الفتــرة 

انــه يقــاوم الضغــوط والمواقــف المتغطرســة.
ــووي واســتنادا  ــاق الن ــن االتف ــركا م ــب خــروج امي ــا كان باســتطاعتها عق ــم انه ــران ورغ واوضــح، ان طه
للمــادة 36 مــن هــذا االتفــاق ان تبــدي رد فعلهــا، ولكنهــا صبــرت عامــا، وقــال اننــا نتوقــع مــن اوروبــا ان تصمــد 

وتقــاوم االرهــاب االقتصــادي االميركــي ضــد الشــعب االيرانــي وتلتزمــا بتعهداتهــا ازاء االتفــاق النــووي. 
واعلــن الدكتــور روحانــي: ان خطــوة االدارة االميركيــة فــي منــع دخــول المــواد الغذائيــة واالدويــة الــى ايــران 
مــن اجــل الضغــط علــى الشــعب، وذلــك فــي اطــار قرارهــا زعزعــت امــن المنطقــة، مؤكــدا ان امــن المنطقــة 

لــن يتحقــق ابــدا مــن خــالل ممارســة الضغــوط والحظــر علــى الشــعب االيرانــي.
ــة بشــكل دقيــق مــن اجــل ان نتمكــن مــن  ــر فــي المنطق ــدا التوت ــد مب ــه ينبغــي اوال تحدي واضــاف، ان
ــي اتجــاه  ــة ف ــووي كان خطــوة مهم ــاق الن ــال: ان االتف ــة. وق ايجــاد حــل مناســب لتســوية مشــاكل المنطق
ارســاء دعائــم االســتقرار واالمــن بالمنطقــة، ولكــن عندمــا بــادرت اميــركا الــى الخــروج منــه ولــم تلتــزم ايضــا 
باقــي االطــراف فــي االتفــاق بتعهداتهــا، فكيــف يمكــن اتخــاذ اجــراءات علــى صعيــد تنميــة االمــن بالمنطقــة.

وشــدد بالقــول، ان الحظــر االميركــي جــاء فــي ســياق مــآرب هــذا البلــد الراميــة الــى اثــارة الفوضــى فــي 
المنطقــة، موضحــا ان االمــن االقليمــي لــن يتحقــق عبــر الضغــوط وفــرض الحظــر علــى الشــعب االيرانــي. 
واكــد رئيــس الجمهوريــة، انــه مــن اجــل حــّل المعضــالت الراهنــة فــي المنطقــة، ينبغــي تحديــد 
ــذي كان مــن شــانه ان يشــكل قاعــدة للحــوار  ــووي ال ــاق الن ــا ان االتف ــرات؛ مبين ــق لمصــدر هــذه التوت دقي
والدبلوماســية فــي العالــم، تحــول اليــوم بواســطة قــرارات اميــركا االحاديــة ونقضهــا للتعهــدات الــى عنصــر 

ــدأ المفاوضــات. لســوء الظــن بشــان مب
وشــدد قائــال: نحــن خططنــا الدارة بالدنــا فــي كافــة الظــروف لكننــا نعتقــد بــان الفرصــة التــزال متاحــة 
النقــاذ هــذا االتفــاق، وعليــه فــإن بامــكان االتحــاد االوروبــي ان يقــوم بــدور ايجابــي فــي هــذا الســياق. واعتبــر 
الشــيخ روحانــي مزاعــم ان ايــران تســعى النتــاح الســالح النــووي بانهــا غيــر صحيحــة وقــال انــه عندمــا يؤكــد 
15 تقريــرا للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التــزام ايــران بقــرارات الضمانــات النوويــة واالهــم مــن ذلــك انهــا 
تؤكــد حرمــة انتــاج الســالح النــووي حســب فتــاوى قائــد الثــورة االســالمية فــان هــذه المزاعــم اليمكنهــا ابــدا 
ان تكــون صحيحــة . وقــال: ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تطالــب بتنفيــذ االتفــاق النــووي بشــكل 
صائــب واســتنادا للقــرارات الدوليــة والقــرار 2231 معربــا عــن املــه فــي ان تتمكــن الــدول االعضــاء فــي االتحــاد 

االوروبــي والســيما المانيــا فــي هــذا الســياق مــن لعــب دورهــا البنــاء علــى احســن وجــه.
بــدوره اعتبــر وزيــر الخارجيــة االلمانــي »مــاس« خــالل اللقــاء العالقــات بيــن ايــران والمانيــا بانهــا عريقــة 
وحميمــة، مؤكــدا ضــرورة بــذل المســاعي لتعزيــز الصداقــة والعالقــات بيــن البلديــن. واعــرب مــاس عــن قلقــه 
مــن تزايــد التوتــر فــي المنطقــة بواســطة التحــرك مــن خــارج المنطقــة، وقــال اننــا واالتحــاد االوروبــي نســعى 

الــى خفــض التوتــر فــي المنطقــة ولــن ندخــر اي جهــد فــي هــذا االطــار.
واعبتــر وزيــر الخارجيــة االلمانــي أن الخــروج االحــادي الميــركا مــن االتفــاق النــووي خطــة خاطئــة وغيــر 

صائبــة، وقــال ان بــالده لديهــا وجهــات نظــر مختلفــة كثيــرا مــع سياســات اميــركا ضــد ايــران، وتســعى بالتعاون 
مــع باقــي الــدول االوروبيــة والســيما فرنســا وبريطانيــا للحفــاظ علــى االتفــاق النــووي وترجمــة تعهداتهــا. 

واشــار الــى جهــود اوروبــا لتطبيــق اليــة ماليــة مــع ايــران “اينســتكس”، وقــال ان هنــا تطابــق فــي االتحــاد 
االوروبــي للعمــل علــى حفــظ وتنميــة التعــاون االقتصــادي مــع ايــران. وقــال مــاس ان التــزام ايــران بتعهداتهــا 
فــي االتفــاق النــووي بعــد عــام علــى خــروج اميــركا مــن االتفــاق دليــل علــى حكمــة القــادة  وسياســة  ايــران 

علــى الصعيــد الدولــي.
ــوط ضــد الشــعب  ــدا ان اســتراتيجية تشــديد الضغ ــم جي ــران يعل ــخ اي ــرف تاري ــن يع ــاس« ان م ــد »م واك
االيرانــي غيــر مجديــة ابــدا وعلــى هــذا االســاس فــان االتحــاد االوروبــي يســعى جاهــدا لحفــظ االتفــاق النــووي. 
وافــاد »مــاس« اننــا نؤمــن بــان انهيــار االتفــاق النــووي سيســمح لمــن يحاولــون تكريــس التوتــر 
بالمنطقــة باســتغالل ذلــك ومــن هــذا المنطلــق فــان بــالده ومــن خــالل التعــاون الوثيــق مــع شــركائها 

االوروبييــن تســعى الــى تســوية القضايــا والحفــاظ علــى االتفــاق النــووي.

ستاري: نمو ايران العلمي..تتمة
وأشــار الــى تطــور الشــركات الناشــئة فــي ايــران الــذي لــم يقتصــر علــى االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بــل شــمل 
قطاعــات التكنولوجيــا الحيويــة والخاليــا الجذعيــة وتقنيــة النانــو والفضــاء والتقنيــات، مؤكــدا أن دعــم اكثــر مــن 4300 

شــركة معرفــة محليــة والصعــود المضطــرد لمركــز ايــران بمؤشــر االبتــكار يعكــس النجاحــات بهــذا المجــال.
وشــدد علــى ان ايــران مصممــة علــى لعــب دور بمجــال العلــوم والتقنيــات، بيــن دول آســيا وأوقيانوســيا ،وتؤمــن بــان 

التعــاون االقليمــي الوثيــق يشــكل الطريــق االوحــد لحــل قضايــا المنطقــة ومنــع االحتكاريــة المتبنــاة مــن بعــض القــوى.

المرصد الحقوقي: 14 طفال..تتمة
وحســب التقريــر، خــالل ســنوات حكــم الملــك ســلمان  ونجلــه محمــد بــن ســلمان، تصاعــدت حــاالت 
األعــدام غيــر القانونيــة بحــق األطفــال مــن قبــل الســلطات الســعودية، بحيــث تــم اعــدام، خــالل هــذه 

ــم. ــم نشــهد محاكماته ــا ل ــال، بينم ــل عشــرة أطف ــي االق الســنوات، ف
الــى ذلــك ذكــرت التقاريــر، ان الملــك »ســلمان« قــد وقــع علــى حكــم إعــدام )703( أشــخاص منــذ توليــه 
الحكــم، وهــؤالء تعرضــوا خــالل فتــرة اعتقالهــم ألنــواع التعذيــب، ونقــض البســط حقــوق االنســان. وكانــت 
الســلطات الســعودية قــد حكمــت باالعــدام علــى 37 شــخصا اغلبهــم مــن الشــيعة، حســب منظمــات حقوقية، 
مــن بينهــم ســتة اطفــال، كانــت جريمتهــم المشــاركة فــي التظاهــرات المناهضــة للحكومــة. وفــي عــام 2016 اي 
بعــد عــام مــن تولــي ســلمان الحكــم تــم اعدام47ســجينا منهــم اربعــة كانــوا قصــر خــالل اعتقالهــم، احدهــم 

يدعــى »علــي آل ربــح« جلبــوه مــن مركــز تأهيــل اصالحــي.
ــى  ــد أصــدر عــام 2014 عل ــة الســعودية لحقــوق االنســان« ان حكــم االعــدام ق وتذكــر المنظمــة »االوروبي

ــداهلل الزاهــر«. ــي النمــر« و«عب ــة »داود المرهــون« و«عل الصبي
واســتطرد المرصــد الحقوقــي تقريــره مشــددا، علــى ان هــذه االعدامــات حســب إدعــاء المســؤولين 

الســعوديين تتناقــض وقانــون عــدم اصــدار حكــم االعــدام بحــق القصــر.

اليوم .. رئيس الوزراء..تتمة
وأشــار أيضــا الــى المحادثــة الهاتفيــة بيــن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ورئيــس الــوزراء اليابانــي 
»شــينزو آبــي«، وقــال: ان الطرفيــن تبــادال وجهــات النظــر حــول القضايــا المهمــة فــي المنطقــة خاصــة ايــران.
وتعتبــر زيــارة »شــينزو آبــي« الــى طهــران، هــي الزيــارة األولــى لرئيــس وزراء يابانــي الــى ايــران خــالل 

العقــود األربعــة الماضيــة.

الفروف: إبرام معاهدة..تتمة
ــع مــن  ــع الجمي ــران وهــي تمن ــع اي ــووي م ــاق الن ــات المتحــدة خرجــت مــن االتف ــى أن الوالي وأشــار، ال

ــرار. ــي اتخــاذ الق ــر أي اســتقاللية ف ــا التظه ــر يوضــح أن أوروب ــران وهــذا األم ــع طه التعامــل م
وقــال الفــروف: اتفــق الــوزراء علــى أنــه ســيتم إنشــاء آليــة تتيــح الحفــاظ علــى المزايــا االقتصاديــة 
والتجاريــة لهــذه الخطــة بالنســبة إليــران دون مشــاركة الواليــات المتحــدة. واجتمعــت الثالثيــة األوروبيــة مــع 

االتحــاد األوروبــي، ومــع فيدريــكا موغرينــي، علــى التطــوع إلعــداد مثــل هــذه اآلليــة.
واضــاف: لقــد مــر بالفعــل حوالــي شــهر أو شــهرين، إذا لــم أكــن مخطئــا، لكــن اآلليــة لــم تبــدأ العمــل، 
علــى الرغــم مــن تعييــن شــخص مــا هنــاك مســئول عــن عملهــا. وأعلــن األميركيــون بقــدر مــا أتذكــر، أنهــم 
ســوف يعاقبــون كل مــن سيســتخدم هــذه اآلليــة، ومارســت إيــران، كمــا تعلمــون، حقهــا المنصــوص عليــه 
ــة  ــى وجــه الخصــوص، بكمي ــا طوعــا، عل ــود التــي تــم االســتيالء عليه ــرار 2231، بتعليــق بعــض القي فــي الق

اليورانيــوم المنخفــض التخصيــب وكميــة الميــاه الثقيلــة المنتجــة.

155 استاذا جامعيا اوروبيا..تتمة
 تساهم في قتل الشعب الفلسطيني.

وارســلوا اســاتذة الجامعــات الرســالة  الــى ســفيرة االتحــاد االوروبــي »فردريــكا موغرينــي« و«كارلــوس 
ــد  ــي ق ــداع . وكان االتحــاد االوروب ــم واالب ــي شــؤون  البحــث والتعلي ــي الســامي ف مــوداس« المفــوض االوروب
ابــرم  عــام 2014 اتفــاق تعــاون علمــي مــع الكيــان الصهيونــي، يســمح لــه االشــتراك فــي البرنامــج المســتقبلي 2020.

ــان  ــي يتعطــى للكي ــوال الت ــورو، اال ان االم ــار ي ــذا البرنامــج 80 ملي ــي له ــد  خصــص االتحــاد االوروب وق
الصهيونــي فــي اطــار هــذا البرنامــج  تذهــب لجيــوب جهــات مثــل شــركة »البــت« الصهيونيــة، التــي تنشــط 
ــوال  ــذه االم ــن ه ــا ان قســما م ــة. كم ــواء الجوي ــات، ورصــد االن ــي مجــال االتصــاالت، والتنصــت، والعالق ف
ــرات مســيرة  ــع طائ ــي صن ــي تســاهم ف ــان، والت ــي للكي ــع الجــو فضائ ــي حســاب شــركة التصني تصــب ف

تابعــة للجيــش.

كيهــان العربــي - خــاص:  نفــذ ســالح الجــو 
مــن  بعــدد  هجوميــة  عمليــات  اليمنــي  المســير 
مشــيط  خميــس  فــي   »2K »قاصــف  طائــرات 
بعســير اســتهدفت قاعــدة الملــك خالــد الجويــة 

الســعودية.  االراضــي  داخــل 
واكــد مصــدر فــي ســالح الجــو المســير اليمنــي 
لصحيفتنــا، تنفيــذ عمليــات هجوميــة بعــدد مــن 
خالــد  الملــك  قاعــدة  علــى   2K قاصــف  طائــرات 

الجويــة فــي خميــس مشــيط.
ــوات  ــمي للق ــدث الرس ــد المتح ــه أك ــن جانب م
أن  ســريع،  يحيــى  العميــد  اليمنيــة  المســلحة 
الجــو  ســالح  نفذهــا  التــي  النوعيــة  العمليــة 
المســير علــى قاعــدة خميــس مشــيط فــي عســير 
اســتهدفت رادات متطــورة وغــرف تحكــم وســيطرة، 
بدقــة  أهدافهــا  أصابــت  العمليــة  أن  الــى  واشــار 
ــة  ــة وال تســتطيع أحــدت المنظومــات األمريكي عالي

أكتشــافها. المتطــورة 
ســالح  أن  الثالثــاء  أمــس  ســريع  وأوضــح 
ــعبية  ــش واللجــان الش ــع للجي الجــو المســير التاب
ورادارات  أســلحة  مخــازن  باألمــس  اســتهدف 
ــة وغــرف تحكــم وســيطرة بقاعــدة  متطــورة وحديث
الملــك خالــد الجويــة، ولفــت الــى أن قاعــدة الملــك 
ــكرية  ــد العس ــر القواع ــن أكب ــي م ــة ه ــد الجوي خال
ــه العدوانيــة  ــذ أهداف ــدوان وهــي منطلــق لتنفي للع

باتجــاه األراضــي اليمنيــة.
إننــا قــادرون بفضــل اهلل علــى  وقــال ســريع: 

تنفيــذ أكثــر مــن عمليــة فــي وقــت واحــد وفــق 
الــذي  والوقــت  الزمــن  وفــي  المتاحــة  الخيــارات 

نحــدده، 
ــر  ــا إث ــا يتســع يوم ــك أهدافن ــى ان بن واشــار ال
يــوم وكل أهدافنــا موثقــة بالصــوت والصــورة، ونصــح 
ــإن  النظــام الســعودي واإلماراتــي بوقــف العــدوان ف
األيــام  وقــادم  وضاغطــة  كبيــرة  مفاجئــات  لدينــا 
ــا إن شــاء اهلل ســنصل  ــك وقريب سيكشــف لهــم ذل
إلــى قاعــدة المطــار بالمطــار والســن بالســن والعيــن 

ــن. بالعي
ودعــا ســريع كل المدنييــن باالبتعــاد عــن كل 
أصبحــت  كونهــا  والحيويــة  العســكرية  األهــداف 
بعــد  مــا  أن  الــى  مشــيرا  لنــا،  مشــروعة  أهدافــا 
عمليــة التاســع مــن رمضــان ليــس كمــا قبلهــا وعلــى 

العــدوان أن يحســب حســاب ذلــك.
جديــر بالذكــر أن ســالح الجــو المســير نفذ قبل 
يوميــن عــدة عمليــات هجوميــة بعــدد مــن طائــرات 
قاصــف 2K علــى مطــار جيــزان اســتهدفت مرابــض 
ومحطــات الطائــرات بــدون طيــار المشــاركة فــي 

العــدوان علــى اليمــن.
المســير  اليمنــي  الجــو  ســالح  فــرض  وقــد 
معــادالت ردع جديــدة مــن خــالل اســتهداف مواقــع 
فــي العمــق الســعودي والتأثيــر علــى ســير المعــارك.

قــوة ســالح الجــو المســير التابعــة للجيــش 
اليمنــي واللجــان الشــعبية فرضــت معــادالت ردع 
ــق  ــي العم ــع ف ــتهداف مواق ــالل اس ــن خ ــدة م جدي

ــير  ــع س ــى واق ــر عل ــالل التأثي ــن خ ــعودي أو م الس
المعــارك.

عمليــات هجوميــة بعــدد مــن طائــرات »قاصــف 
بعســير  مشــيط  خميــس  فــي  اســتهدفت   »2K

داخــل الســعودية قاعــدة الملــك خالــد الجويــة.
عــدة عمليــات هجوميــة بعــدد مــن طائــرات 
ومحطــات  مرابــض  اســتهدفت   »2K »قاصــف 
العــدوان  فــي  المشــاركة  طيــار  بــدون  الطائــرات 
علــى اليمــن فــي مطــار جيــزان الدولــي جنوبــي 

الســعودية.
واســتطالع  رصــد  عمليــة   1300 مــن  وأكثــر 
واســتهداف أكثــر مــن 300 هــدف عســكري نفذهــا 
ســالح الجــو المســير اليمنــي، وعشــرات العمليــات 
الهجوميــة والمشــتركة مــع المدفعيــة ومــع القــوة 
اليمنيــة  القــوات  بــدأ  منــذ  وذلــك  الصاروخيــة، 
ــردع  ــار ل ــرات بــدون طي المشــتركة اســتخدام الطائ

الســعودي. العــدوان 
الجــو  ســالح  نفذهــا  التــي  العمليــات  وأبــرز 
المســير اليمنــي كانــت اســتهداف مطــار أبــو ظبــي، 

واســتهداف مطــار دبــي فــي االمــارات.
ســالح الجــو المســير اليمنــي أســتهدف مصفــاة 
»أرامكــو« بالريــاض، واســتهدف مطــار أبهــا، وقاعــدة 
العنــد فــي الســعودية، كمــا اســتهدف ســالح الجــو 

قيــادة تحالــف العــدوان بعــدن.
ــي  ــار ف ــدون طي ــرات ب ــدة مــن الطائ ــواع عدي أن
ــدى  ــدة الم ــا بعي ــي فمنه ــوزة ســالح الجــو اليمن ح

اثنــان وصمــاد ثالثــة، وهجوميــة  كطائــرة صمــاد 
كطائــرات قاصــف واحــد وقاصــف )كــي 2( ومنهــا 
و  راصــد  طائــرات  مثــل  االســتطالعية،  الطائــرات 

طائــرات هدهــد واحــد وطائــرات رقيــب.
المعركــة  فــي  المســير  الجــو  ســالح  دخــول 
عــزز مــن بنــك أهــداف القــوة الصاروخيــة وقلــب 
كفــة المعادلــة لصالــح القــوات اليمنيــة ولــم يقتصــر 
داخــل  اهــداف  مهاجمــة  علــى  الطائــرات  نطــاق 
األراضــي اليمنيــة بــل يمتــد إلــى العمــق الســعودي 

واالماراتــي.
الشــعبية  واللجــان  الجيــش  وأطلــق  هــذا 
اليمنيــة أمــس االثنيــن صاروخــا مــن نــوع »زلــزال1« 
علــى تجمعــات قــوى العــدوان كمــا دمــروا طقمــا 

لهــم فــي تعــز جنــوب العاصمــة صنعــاء.
وأكــد مصــدر عســكري لصحيفتنــا، أن الجيــش 
تجمعــات  علــى  زلــزال1  أطلقــوا صــاروخ  واللجــان 
لقــوى العــدوان فــي جبهــة عصيفــرة مــا أســفر عــن 

ــم. مصــرع عــدد منه
وأضــاف المصــدر أنــه تــم تدميــر طقــم يحمــل 

معــدل 23 بصــاروخ موجــه فــي جبهــة عصيفــرة.
يذكــر أن الجيــش واللجــان نفــذوا فــي 4 يونيــو 
ــدوان  ــوى الع ــع لق ــى مواق ــارة عل ــة إغ الجــاري عملي
بالصواريــخ  قصــف  رافقهــا  صبريــن  جبهــة  فــي 
ــر  ــدد كبي ــا ع ــى إثره ــل عل ــة قت ــة والمدفعي الموجه

منهــم.

في ذكرى هدمه وانتهاك حرمته المفجع..

البقيع.. تجلي عداء الوهابية وآل سعود لالسالم وآلل البيت)ع(
جميل ظاهري

ــة االســالمية  ــرى الســنوية السادســة والتســعين للنكب ــرارة الذك ــام م ــم االســالمي هــذه األي ــش العال يعي
الكبيــرة التــي تتمثــل فــي االعتــداء علــى مقدســات أوليــاء اهلل بهــدم أضرحــة أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســالم 
المقدســة والطاهــرة التــي أرتكبتهــا عصابــات التكفيــر الوهابيــة والســلفية بدعــم مــن ســلطات آل ســعود المجرمة 
ب«البقيــع الغرقــد« فــي المدينــة المنــورة، وكذلــك قبــور العظمــاء مــن صحابــة الرســول )ص( والتابعيــن وهــي 
تســتغيث وتســتصرخ الضميــر االنســاني وأدعيــاء حقــوق االنســان والحفــاظ علــى التــراث وحريــة الــرأي والتعبيــر 
ومنظمــة التعــاون االســالمي الــى انقاذهــا مــن براثــن ســطوة آل ســعود الحاقديــن وفرقتهــم الوهابيــة االرهابيــة 

المنحرفــة التقتيليــة التكفيريــة التــي يعيثــون مــن خاللهــا الفســاد فــي االرض .
ــم  ــن أوصــى به ــم المرســلين )ص( الذي ــرة لخات ــرة الطاه ــة العت ــن مظلومي ــًا م ــل جانب ــد يمث ــع الغرق البقي
ــم هــي تجســد صرخــة  ــى{ - الشــورى: 23، ث ــي اْلُقرْبَ ــوَدََّة فِ ــرًا ِإالَّ اْلمَ ــهِ َأجْ ــَأُلُكمْ عََليْ ــْل اَل َأسْ ــرًا }ُق كثي
الدهــر بوجــه الظالميــن؛ فــال عجــب عندمــا تقــف أمــام تلــك البقعــة الطاهــرة وتتأمــل فــي موقعهــا الجغرافــي البــد 
وأنــك ســتغوص فــي أعمــاق التاريــخ لتتذكــر وقائــع المّــت بأهــل بيــت النبــوة واالمامــة ســالم اهلل عليهــم ســيما 
الصديقــة الكبــرى فاطمــة الزهــراء عليهــا الســالم ومظلوميتهــا وغصــب حقهــا، ثــم االمــام الحســن المجتبــى )ع( 
فعنــد مــا تذكــره فــال شــك ســتتراءى لــك واقعــة الدفــن ومــا صاحبهــا مــن أحــداث، ثــم ينتقــل ذهنــك تلقائيــًا وأنــت 
تقــف أمــام ضريــح االمــام الســجاد زيــن العابديــن )ع( الــى واقعــة الطــف األليمــة ومــا دار علــى االمــام الحســين 
ســيد الشــهداء )ع( وأهــل بيتــه وأصحابــه المياميــن فــي عاشــوراء 61، وكأن البقيــع يناشــدكَ بهــا ويســتفهمك 
ــر وكــذا  ــام محمــد الباق ــل مــع االم ــن لوحــده ب ــن العابدي ــام زي ــة ليــس مــع االم ــا متواصل ــا كــون أن حلقاته عنه
مــع االمــام الصــادق عليهــم الســالم أجمعيــن.. إذن فبقيــع الغرقــد هــو التأريــخ الناطــق والمــرآة الناصعــة للتاريــخ 
االســالمي وتــدّرج حقيقــي للحضــارة االســالمية التــي ال تنتابهــا الفرقــة الوهابيــة الضالــة وآل ســعود المنافقيــن 

المنحرفيــن.
البقيــع مقبــرة مقدســة وأرض مشــرفة، قطعــة مــن الجنــة تقــع الــى جــوار المســجد النبــوي الشــريف ومرقــد 
ــوّة  ــت النب ــل بي ــن أه ــن م ــة المعصومي ــة األربع ــد األئم ــم مراق ــه(، تض ــه وآل ــى اهلل علي ــم )صل ــول األعظ الرس
والرســالة )عليهــم الســالم(، وهــم االمــام الحســن المجتبــى إبــن أميــر المؤمنيــن )ع(، واالمــام علــي بــن الحســين 
زيــن العابديــن )ع(، واالمــام محمــد بــن علــي الباقــر )ع(، واالمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق )ع(, وكذلــك مراقــد 
كل مــن: ابراهيــم بــن رســول اهلل )ص( وســيدتنا وموالتنــا فاطمــة الزهــراء بنــت الرســول األعظــم )ص( ســيدة 
نســاء العالميــن )بروايــة(, وبعــض زوجــات الرســول )ص( مــن امهــات المؤمنيــن وكذلــك عمــه العبــاس بــن عبــد 
المطلــب )س( وعماتــه , وكذلــك اســماعيل بــن االمــام جعفــر الصــادق )ع(, ووالــدة االمــام علــي أميــر المؤمنيــن )ع( 
ســيدتنا فاطمــة بنــت أســد )س( وكذلــك زوجــة االمــام علــي )ع( ســيدتنا أم البنيــن )س( , ومرضعــة النبــي )ع( 
الســيدة حليمــة الســعدية , وجمــع مــن الصحابــة وعلــى رأســهم الصحابــي الجليــل جابــر بــن عبــداهلل االنصــاري 

)رض( الــى جانــب الشــهداء والصحابــة والتابعيــن المنتجبيــن للرســول محمــد )ص(.
ــدل  ــي ت ــم الت ــا صحــن وحــرم، وغيرهــا مــن المعال ــاء, وكان له ــاب أضرحــة وبن ــور قب ــذه القب ــت له ــد كان لق
علــى قدســية أصحابهــا، فكانــت عظيمــة فــي أعيــن النــاس، شــامخة فــي قلــوب المســلمين، محفوظــة حرمتهــا 
وكرامتهــا، وقــد كان النــاس يتوافــدون علــى هــذه البقعــة المقدســة لزيــارة المدفونيــن فيهــا، عمــاًل بالســنة 

ــى . ــاء اهلل تعال ــة رســول اهلل )ص( وأولي ــور ذري ــور وخاصــة قب ــارة القب االســالمية مــن اســتحباب زي
ــة  ــادئ الباطل ــة والمب ــكار المنحرف ــر مــن بعــض األف ــث وبتأثي ــي الخبي ــك مــن االســتعمار البريطان وبتحري
التــي ال تمــت لالســالم المحمــدي األصيــل بصلــة، عمــدت زمــرة الوهابيــة هــذه الفرقــة الضآلــة المضللــة 
المنحرفــة التكفيريــة االجراميــة الدمويــة والتــي تأسســت بأمــر االســتعمار البريطانــي فــي أواخــر القــرن الثانــي 
عشــر للهجــرة الموافــق القــرن الثامــن عشــر الميــالدي بابتداعهــا علــى يــد محمــد بــن عبــد الوهــاب )1703 - 1792( 
ومحمــد بــن ســعود حيــث تحالفــا لنشــر الدعــوة الســلفية، عمــدت وفــي الثامــن مــن شــوال عــام 1344هجــري 
قمــري ـ الموافــق لـــ25 نيســان / إبريــل عــام 1925ميــالدي، عمــدت الــى هــدم هــذه القبــور كليّــًا وتســويتها بــاألرض 
حقــداً منهــم علــى آل الرســول )ص( واصحابــه المنتجبيــن المياميــن الذيــن يرقــدون فــي تلــك البقعــة الطاهــرة 
.. حيــث حولــوا »بقيــع الغرقــد« الــى تــراب ومــدر وأحجــار بعدمــا كان مفروشــًا بالرخــام ونهبــوا كل مــا كان فيــه 
مــن فــرش غاليــة وهدايــا عاليــة، وســرقوا المجوهــرات والآللــئ التــي كانــت داخــل أضرحــة أهــل البيــت عليهــم 

الســالم.
قبــل ذلــك أيضــًا تعرضــت هــذه المقبــرة الطاهــرة لهــدم جزئــي علــى يــد آل ســعود وفرقتهــم الوهابيــة 
ــد العثمانييــن أعــاد المســلمون  ــى ي ــة عــام 1220 هـــ.ق، وبعــد أن ســقطت دويلتهــم اللقيطــة عل ــة الضال التكفيري
بنــاء »البقيــع الغرقد«علــى أحســن هيئــة مــن تبرعــات المســلمين، فبنيــت القبــب والمســاجد بشــكل فنــي رائــع 
حيــث عــادت هــذه القبــور المقدســة محــط رحــال المؤمنيــن بعــد أن ولــى خــط الوهابييــن لحيــن مــن الوقــت.
أنصــب الحقــد الوهابــي فــي كل مــكان ســيطروا عليــه، علــى هــدم قبــور الصحابــة وخيــرة التابعيــن وأهــل 
ــان المقدســتان )مكــة  ــت المدينت ــرا.. وكان ــن طهرهــم اهلل عزوجــل مــن الرجــس تطهي ــي )ص( الذي ــت النب بي
المكرمــة والمدينــة المنــورة( ولكثــرة مــا بهمــا مــن آثــار دينيــة، مــن أكثــر المــدن تعرضــا لهــذه المحنــة العصيبــة 

والمأســاة النازفــة ، التــي أدمــت قلــوب المســلمين وقطعتهــم عــن تراثهــم وماضيهــم التليــد.
العمليــة االجراميــة الدنيئــة فــي هــدم قبــور أئمــة الهدايــة الربانيــة والصحابــة تتناقــض مــع كل القيــم؛ فهــي 
تحمــل طابــع التناقــض مــع ذاتهــا أواًل، وكذلــك مــع القيــم الدينيــة ثانيــًا، ومــع الحالــة الحضاريــة ثالثــًا، ومــع واقــع 
األمّــة االســالمية وتاريخهــا رابعــًا؛ خاصــة وإن التناقــض فــي جريمــة هــدم مراقــد البقيــع مــع ذاتهــا هــي انــه إذا 

كان هــدم القبــور واجبــًا شــرعياً، فلمــاذا هدمــت بعضهــا دون بعضهــا اآلخــر؟ .
امــا تناقضهــا مــع القيــم الدينيــة، فهــو إن هــذه البيــوت التــي هدموهــا هــي مــن البيــوت التــي أمــر اهلل تعالــى 
أن ترفــع ويذكــر فيهــا أســمه، حيــث قــال عبــد الرحمــن بــن الكمــال جــالل الديــن الســيوطي )مــن كبــار علمــاء 
أهــل الســنة( فــي كتابــه »الــدر المنثــور«: عندمــا نــزل قولــه تعالــى: »فــي بيــوت أذن اهلل أن تُرفــع ويُذكــر فيهــا 
اســمه يســبح لــه فيهــا بالغــدوّ واآلصــال رجــال ال تلهيهــم تجــارة أو بيــع عــن ذكــر اهلل و....« – النــور:36، قــام رجــل 
وقــال: يــا رســول اهلل مــا هــي هــذه البيــوت؟ فقــال النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم: إنهــا بيــوت األنبيــاء. فقــام 
ابــو بكــر وأشــار الــى بيــت علــي وفاطمــة ســالم اهلل عليهمــا وقــال: هــل هــذه منهــا؟ فقــال رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وآلــه: نعــم، مــن أفاضلهــا- رواه عبــد الرحمــن بــن الكمــال جــالل الديــن الســيوطي فــي الــدر المنثــور، ج 6، 
ص 203؛ وأبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي النيســابوري فــي الكشــف والبيــان، ج 7، ص 107، 
تحقيــق: اإلمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق األســتاذ نظيــر الســاعدي؛ وعبــد الرحمــن بــن محمــد 
بــن مخلــوف الثعالبــي فــي الجواهــر الحســان فــي تفســير القــرآن، ج 7، ص 107؛ والعالمــة أبــي الفضــل شــهاب 
الديــن الســيد محمــود اآللوســي البغــدادي فــي روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي، ج 

18، ص 174؛ وغيرهــم مــن كبــار رواة العامــة والخاصــة.
ــاد كمــا وصفهــم  ــة األكب ــد آكل ــي مقدمتهــم هن ــات الحمــر وف ــا وذوات الراي ــاء البغاي ــاء وأبن ــاد الطلق هــم أحف
الكاتــب المصــري الراحــل أســامة أنــور عكاشــة فــي مقالــه »أبنــاء الزنــى كيــف صــاروا أمــراء للمســلمين«، يحملــون 
فــي جيناتهــم الحقــد والكراهيــة والبغــض والعــداء للرســول وأهــل بيتــه المياميــن االطهــار عليهــم الســالم 
أجمعيــن لشــيعتهم وأنصارهــم ومحبيهــم، لــم يتوانــوا لحظــة فــي إراقــة دمائهــم وأنتهــاك مقدســاتهم طيلــة 1430 
عامــًا أي منــذ لحظــة الســقيفة المشــؤومة وحتــى يومنــا هــذا يريقــون دمــاء األبريــاء ويقتلــون البشــر ويدمــرون 
الحجــر وينتهكــون المقدســات الســماوية لــكل االديــان االلهيــة، يرســمون مــن خاللهــا أعمالهــم اإلجراميــة 
ــم  ــم وكراهيته ــم وبغضه ــم وقبحه ــم ودناءته ــس حقده ــخ، تعك ــه التاري ــى وج ــا عل ــل له ــي ال مثي ــعة الت البش
ــم  ــة عليه ــوة واالمام ــت النب ــل بي ــاع أه ــن أتب ــة م ــال خاص ــق المتع ــن بالخال ــن والمؤمني ــلمين الحقيقيي للمس
الســالم؛ هــو تجســيد إلنحرافهــم عــن القيــم االنســانية واالســالمية التــي يتشــدقون بهــا واالســالم بــراء منهــم 
ــان مواصليــن نهجهــم المزيــف  ــم والطغي ــروت والظل ــار والســلطة والجب ــدة الدرهــم والدين ــاًل، عب ــة وتفصي جمل
بإنتهاكهــم ألبســط القيــم وإســتهدافهم المقدســات التــي ال ينجــو منهــم ال مرقــد طاهــر وال مســجد عامــر وال 
مركــز للعبــادة فــي العــراق وســوريا واليمــن والبحريــن والســعودية وأفغانســتان و...، والمجتمــع الدولــي المتشــدق 

بحقــوق االنســان وحريــة األديــان أصــم وأعمــى وأطــرش بفعــل بتــرودوالر الســعودية وأخواتهــا اآلقــزام.
تبًا ألحفاد اليهـود بما جَنـوا  
لم يكسـبوا من ذاك إاّل العارا

هتكوا حريـم محمّد فـي آله          
يا ويلهـم قد خالفـوا الجبارا

هَدَموا قبور الصالحين بحقدهم      بُعدًا لهم قد أغضبوا المختارا

سالح الدرون اليمني يدك قاعدة خالد الجوية في العمق السعودي ويلحق بها أضراراً كبيرة


