
مستشار روحاني: وصية الشهيد سليماني ميثاق 
عمل قوات الثورة االسالمية

طهران-ارنــا:- وصــف رئيــس مركــز االبحــاث االســتراتيجية فــي الرئاســة حســام الديــن آشــنا، وصيــة 
الشــهيد القائــد قاســم ســليماني بانهــا "عرفانيــة واســتراتيجية" واعتبرهــا ميثــاق عمــل جميــع قــوات الثــورة 

االســامية.
وكتــب آشــنا فــي تغريــدة لــه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي "تويتــر" الخميــس: ان رؤيتــه )ســليماني( 
مثاليــة للخالــق والمخلــوق، العالــم والمنطقــة، ايــران واالســام، الشــعب والمســؤولين، خاصــة وعيــه تجــاه 
المكانــة المحوريــة لامــام الراحــل )رض( وســماحة قائــد الثــورة االســامية فــي منظومــة الثــورة والجمهوريــة 

االسامية.

وغيّــر مســار التاريــخ.
بالمشــاركة  طهــران  جمعــة  خطيــب  وأشــاد 
الذكــرى  مســيرات  فــي  الملحميــة  الشــعبية 
ان  وقــال:  االســامية،  الثــورة  النتصــار  الســنوية 
الشــعب قبــل انتصــار الثــورة لــم يكــن يحســب 
ــارك  ــث يش ــورة، حي ــام بالث ــك ق ــاب، ولذل ــه حس ل
كل عــام فــي مســيرات 11 شــباط/فبراير بشــكل 

فأكثــر. أكثــر  حماســي 
الشــعب  بيــن  االمتــزاج  وجــود  الــى  وأشــار 
الجمهوريــة  بيــن  واالمتــزاج  الفقيــه،  وواليــة 
ــور  ــي مح ــه ه ــة الفقي ــدا ان والي ــامية، مؤك واالس
النظــام. فــي  واالســامية  الجمهوريــة  وتجلــي 
موعــد  قــرب  الــى  صديقــي  اهلل  آيــة  ولفــت 
االنتخابــات التشــريعية فــي البــاد، وقــال ان قائــد 
الثــورة دعــا الشــعب الــى المشــاركة فــي االنتخابات 
وبيّــن االســباب والدوافــع بشــكل منطقــي، مؤكــدا 
مســتوى  علــى  البرلمــان  يكــون  ان  يجــب  انــه 

الشــعب ومســتوى دماء الشــهيد قاســم ســليماني، 
فــا ينبغــي ان يصــوت الشــعب لشــخص منبهــر 

باالجنبــي.
ــك لعامــة الشــعب، قائــا:  ــورة مل ــن ان الث وبيّ
ــة  ــورة شــعبية وليســت منحصــرة بفئ ــا، ث ان ثورتن

او حــزب خــاص.

2 شؤون محلية

التحرير

السبت 20 جمادي الثاني ، 1441 هـ ق 26 بهمن 1398 هـ ش، 15  شباط 2020م العدد )10348( السنة االربعون

بحضور المراسلين المحليين واالجانب..

غدا..الرئيس روحاني يعقد 
مؤتمرا صحفيا

طهران-ارنــا:- اعلــن مســاعد شــؤون العاقــات 
الجمهوريــة  رئاســة  بمكتــب  واالعــام  العامــة 
الرئيــس  ان   ، لــه  تغريــدة  فــي  معــزي  عليرضــا 
صحفيــا  مؤتمــرا  االحــد  غــدًا  ســيعقد  روحانــي 

والدولييــن. المحلييــن  المراســلين  بمشــاركة 
ــس  ــده رئي ــي عق ــر صحف ــا، ان اخــر مؤتم علم
االيرانييــن  االعامييــن  بحضــور  الجمهوريــة 

.2019 اكتوبــر   14 تاريــخ  فــي  كان  واالجانــب، 

قائــد  نائــب  قــال  العربــي:-  طهران-كيهــان 
ــا  ــد حجــازي ان حربن ــد محم ــدس العمي ــق الق فيل
مــع العــدو وحضورنــا فــي مياديــن الصــراع مســتمر 

طالمــا الظلــم واالعتــداء مســتمرين.
واعــرب العميــد حجــازي فــي لقــاء مــع فضائيــة 
المســيرة اليمنيــة : ان االنتقــام اإليرانــي القــوي 
مــن  األمريكيــة  القــوات  إخــراج  حتــى  مســتمر 
دون  وحيــدا  الصهيونــي  الكيــان  وبقــاء  المنطقــة 

معيــل.
الجوفضائيــة  القــوة  قائــد  أكــد  جهتــه  مــن 

تزامنا مع  اربعينية القائد الشهيد قاسم سليماني..

حرس الثورة: مسيرته ستستمر حتى القضاء على جميع االرهابيين وطرد االميركيين من المنطقة
الثــورة  لحــرس  التابعــة 
اميــر  العميــد  االســامية 
علــى  زاده  حاجــي  علــي 
القــوات  طــرد  ضــرورة 
االميركيــة االرهابيــة مــن 

آســيا. غــرب 
مــع  مقابلــة  وفــي 
الفضائيــة  المســيرة  قنــاة 
حاجــي  اكــد  اليمنيــة 
دول  جميــع  ان  زادة 
متحــدة  المقاومــة  محــور 

لطــرد  والمســاعي  المواقــف  تنســيق  ويتوجــب 
القــوات االميركيــة مــن المنطقــة والقضــاء علــى 

الصهيونــي. الكيــان 
محــور  ان  الــى  زاده  حاجــي  العميــد  ولفــت 
المقاومــة اليقتصــر علــى ايــران واوضــح : ان محــور 
المقاومــة يتســع محيطــه مــن البحــر االحمــر حتــى 
حركــة  مــن  ويمتــد  المتوســط،  االبيــض  البحــر 

انصــار اهلل الــى حــزب اهلل.
الخســائر  الــى  زاده  حاجــي  العميــد  واشــار 

االميركيــة فــي الضربــة الصاروخيــة االخيــرة لحرس 
الواليــات  اخفــاء  ان   : وقــال  االســامية  الثــورة 
المتحــدة لخســائرها وعــدم اعترافهــا بقتاهــا فــي 
عيــن االســد هــو مؤشــر علــى ضعــف المســؤولين 
االميركييــن، الفتــا الــى ان المســؤولين االميركييــن 
وفــي بدايــة الهجــوم قالــوا شــيئا ثــم بعــد ذلــك 
غيــروا روايتهــم عــن الخســائر وفــي آخــر المطــاف 
اعترفــوا باصابــة 109 جنديــا اميركيــا بارتجاجــات فــي 

ــاغ. الدم

وزارة  باســم  المتحــدث  اكــد  طهران-ارنــا:- 
الخارجيــة ســيد عبــاس موســوي وفــي معــرض 
تعليقــه علــى مزاعــم وتهديــدات احــد مســؤولي 
الكيــان الصهيونــي، اكــد ان الجمهوريــة االســامية 
ــال  ــى النــدم حي ســترد بشــكل ســاحق ويبعــث عل
اي اعتــداء او خطــوة حمقــاء تصــدر عــن هــذا الكيــان 

ــة. ــي ســوريا والمنطق ــا ف ضــد مصالحن
ــة  ــي وزارة الخارجي ــي ف ــل القســم االعام ونق
عــن موســوي قولــه: ان اســس الكيــان الصهيونــي 

علــى  بُنيــت  الماضيــة،  الســبعة  العقــود  طيلــة 
احتــال االراضــي الفلســطينية ودول الجــوار والقتــل 

ــدوان. ــاالت والع ــروات واالغتي ــب الث ونه
ــد  ــة، ان تواج ــم الخارجي ــدث باس ــد المتح واك
الجمهوريــة االســامية فــي ســوريا تــم بنــاء علــى 
دعــوة الحكومــة الســورية واالتفــاق معهــا بهــدف 
مكافحــة االرهــاب الــذي تدعمــه امريــكا واســرائيل؛ 
ــن تتاخــر لحظــة وال تتســامح  ــا ل ــا ان بادن مضيف
بشــأن الدفــاع عــن الحضــور داخــل ســوريا وصــون 
امننــا القومــي ومصالحنــا االقليميــة، وســترد بشــكل 
ســاحق ومدمــر علــى اي اعتــداء او خطــوة حمقــاء.

وخلــص موســوي الــى القــول : ان الجمهوريــة 
الدوليــة  االوســاط  لــدى  ســتتابع  االســامية 
التهديــدات والتصريحــات العدوانيــة التــي تصــدر 

الكيــان الصهيونــي. عــن 

الخارجية: الرد االيراني سيكون ساحقا 
على اي خطوة صهيونية حمقاء

منظمــة  رئيــس  تحــدث  طهران-تســنيم:- 
ــي عــن  ــي رضــا جال ــد عل ــي العمي ــاع المدن الدف
تفاصيــل الهجــوم الســيبراني االخيــر علــى ايــران.

وقــال جالــي فــي تصريــح لــه، ان الهجــوم 
ــاد  ــة للب ــة التحتي ــى البني ــر عل الســيبراني االخي
كان بمثابــة نــوع مــن المراقبــة وحجــب الخدمــات 

ــال. ــدة المن ــات بعي ــل الخدم ــي تجع الت
ــى  ــي ال ــاع المدن ــة الدف ــس منظم ــت رئي ولف
انــه مــن المحتمــل ان يكــون الهجــوم الســيبراني 
االخيــر علــى البــاد  لدراســة جــدوى تنفيــذ هجوم 
أكبــر، قائــا، فــي مثــل هــذه الظــروف ، نحتــاج 
إلــى أن نكــون أكثــر حرصًــا فــي إنشــاء شــبكة 
المعلومــات الوطنيــة حتــى يتــم تقديــم أفضــل 

الســتمرارية  خدمــة 
فــي  الشــبكة  واســتدامة 
هجــوم  حــدوث  حالــة 
أحــد  هــو  وهــذا   ، كبيــر 
األساســية  المبــادئ 

الســلبي. للدفــاع 
رئيــس  واشــار 
الدفــاع  منظمــة 
المدنــي الــى ان امريــكا 
لديهمــا  و)اســرائيل( 
الشــركات  فــي  اســهم 

ــل  ــي مث ــا: ف ــا، مضيف ــي يمتلكونه ــة الت المعلوماتي
هــذه الظــروف، لــن يكــون مــن الصعــب وضــع 

الصناعيــة  المعــدات  علــى  التجســس  شــرائح 
مــن هــذه  العديــد  اكتشــفنا  المســتوردة حيــث 

. ت ال لحــا ا

داعيا الى إنشاء شبكة معلومات وطنية..

العميد جاللي: الهجوم السيبراني االخير كان لدراسة جدوى تنفيذ هجوم أكبر

طهران-تســنيم:- أكــد خطيــب جمعــة طهــران 
"صفقــة  أن   ، صديقــي  كاظــم  الشــيخ  المؤقــت 
ــي  ــدة ف ــورة جدي ــة وث ــة ونهض ــارت حرك ــرن" أث الق

العالــم االســامي.
وقــدم صديقــي فــي خطبتــي صــاة الجمعــة 
ــة  ــة بمناســبة والدة الســيدة فاطم ــران، التهنئ بطه
اإلمــام  والدة  وكذلــك  الســام  عليهــا  الزهــراء 
الخمينــي )رض(، قائــا: ان اهلل ينصــر مــن ينصــره، 
ان اهلل ينصــر اهــل التقــوى بجنــوده، مضيفــا ان 
الدينيــة  االمــام الخمينــي )رض( أحيــا الحكومــة 

ظريف يلتقي رئيس الوزراء الكندي على هامش 
اجتماع ميونيخ لألمن

الــوزراء  رئيــس  الجمعــة  امــس  ظريــف،  جــواد  محمــد  الخارجيــة  وزيــر  التقــى  ارنــا:-  لنــدن- 
لألمــن. ميونيــخ  اجتمــاع  هامــش  علــى  تــرودو"  الكندي"جاســتين 

وتمت خال اللقاء مناقشة العاقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك.
كما التقى ظريف بنظيره الكندي "فرانسوا فيليب شامباني" قبيل انطاق مؤتمر ميونيخ لألمن.

وبــدء مؤتمــر ميونيــخ لألمــن أعمالــه امــس الجمعــة  بمشــاركة كبــار المســؤولين بمــا فيهــم 35 مــن 
قــادة دول العالــم.

ــي  ــراء ف ــا للخب ــا مهمً ــد اجتماعً ــر/ شــباط الجــاري  يُع ــي 16 فبراي ــذي يســتمر حت ــر ال ــذا المؤتم وه
السياســة األمنيــة الدوليــة وإن العــدد الكبيــر مــن المشــاركين ال يعكــس األزمــات الحاليــة العديــدة فحســب، 

بــل يعكــس أيضًــا الحاجــة إلــى تبــادل اآلراء.

االميركان والصهاينة لن يحققوا هدفهم المشؤوم..

صديقي: »صفقة القرن« أثارت حركة ونهضة وثورة جديدة في العالم االسالمي

واعظي: مخططات االميركيين والصهاينة 
والسعوديين فشلت في مواجهة ايران

رئيــس  مكتــب  مديــر  اكــد  طهران-فــارس:- 
مخططــات  بــأن  واعظــي  محمــود  الجمهوريــة 
ــي  ــة والســعوديين فشــلت ف ــن والصهاين االميركيي

ايــران. مواجهــة 
وفــي تصريحــه يــوم الخميــس خــال اجتمــاع 
محافظــة  فــي  االقتصادييــن  الناشــطين  مــع 
آذربايجــان الشــرقية عقــد فــي مركــز المحافظــة 
ــة  ــركا والصهاين ــال واعظــي، ان امي ــز ق ــة تبري مدين
لتغييــر  الضغــوط  اقصــى  فرضــوا  والســعوديين 
ثــم  ومــن  االســامية  الجمهوريــة  فــي  الحكــم 
ــي وضعوهــا  ســعوا كــي ترضــخ للشــروط الـــ 12 الت
)االميركيــون( لكنهــم فشــلوا ايضــا واالن يدعــون 
للمفاوضــات بــا قيــد او شــرط لكننــا نحــن الذيــن 

نرفــض ونضــع الشــروط لهــم.
واعتبــر واعظــي اجــراءات الحظــر المفروضــة 
علــى ايــران فــي العــام االيرانــي الجــاري )بــدا 
فــي 21 اذار/مــارس 2019( بأنهــا اســوأ مــن العــام 
الماضــي "لكننــا تمكنــا بالتالــي مــن العثــور علــى 
طريقنــا وهلل الحمــد ان المؤشــرات تتحــرك االن 

ــي". باالتجــاه االيجاب

بدء الدعاية االنتخابية للمرشحين النتخابات 
مجلس الشورى االسالمي

للمرشــحين  االنتخابيــة  الدعايــة  بــدء 
االســامي الشــورى  مجلــس  النتخابــات 
الخميــس  يــوم  فجــر  بــدات  طهران-ارنــا:- 
لانتخابــات  للمرشــحين  االنتخابيــة  الدعايــة 
البرلمانيــة فــي الجمهوريــة االســامية االيرانيــة.

وكان مجلــس صيانــة الدســتور قــد تــدارس 
اهليــة المترشــحين لانتخابــات البرلمانيــة فــي 
اطــار مرحلتيــن حيــث اكــد بالتالــي اهليــة 7148 
منهــم  البقيــة  اهليــة  يؤكــد  لــم  فيمــا  مترشــحا 

مترشــحا.  7296 وعددهــم 
ويحــق للمرشــحين مزاولــة الدعايــة االنتخابيــة 
-الخميــس  االربعــاء  ليلــة  منتصــف  بعــد  بدايــة 
لغايــة مــا قبــل 24 ســاعة مــن بــدء عمليــة االقتــراع.
ويخــوض المرشــحون المنافســة االنتخابيــة 
لشــغل 290 مقعــدا مــن ضمنهــا 5 لاقليــات الدينيــة 
)المســيحيون االرمــن فــي الشــمال، المســيحيون 
االرمــن فــي الجنــوب، المســيحيون اآلشــوريون 

والكلدانيــون، الزرادشــتيون، اليهــود(.
وتعــد دائــرة طهــران الدائــرة االنتخابيــة هــي 

االكبــر ويمثلهــا 30 نائبــا.
الشــورى  مجلــس  انتخابــات  ان  يذكــر 
االســامي فــي دورتهــا الـــ 11 ســتجري يــوم الجمعــة 
21 شــباط /فبرايــر الجــاري وبالتزامــن معها ســتجري 

االنتخابــات النصفيــة لمجلــس خبــراء القيــادة.
ــا  ــة عبدالرض ــر الداخلي ــف وزي ــه كش ــن جهت م
رحمانــي فضلــي أنــه » فــي حــال وصــول االنتخابات 
البرلمانيــة إلــى الجولــة الثانيــة، اقترحنــا جمعتيــن 
 1 عقــب  الدســتور  صيانــة  لمجلــس  متتاليتيــن 

ــة. ــة الثاني ــل إلجــراء الجول أبري
ــام  ــي للصحفييــن فــي خت ــال رحمانــي فضل وق
اجتماعــه مــع المحافظيــن اإليرانييــن فــي طهــران 
االنتخابيــة  الدعايــة  النطــاق  نظــرا  مؤكــدا: 
مــن  اعتبــارا  البرلمانيــة  االنتخابــات  لمرشــحي 

الخميــس، 

وزير الثقافة: ايران لن تنسى جنديها المخلص
طهران-ارنــا:- اكــد وزيــر الثقافــة واالرشــاد االســامي ســيد عبــاس صالحــي فــي تغريــدة نشــرها 
ــى  ــن تنس ــران ل ــليماني، ان "اي ــم س ــاج قاس ــق الح ــهاد الفري ــى استش ــا عل ــن يوم ــرور اربعي ــبة م بمناس

جنديهــا المخلــص".
ــة والبســمة التــي  ــك النظــرة الثاقب ــا مشــتاقة لتل ــا وقلوبن ــد مضــت اربعــون يوم واضــاف صالحــي : لق

ــه. كانــت تحتضــن شــعبا باكمل
ايران، لن تنسى جنديها المخلص ابدا.

وكان قائــد قــوات "القــدس" التابــع للحــرس الثــوري الفريــق الشــهيد قاســم ســليماني قــد استشــهد 
بمعيــة نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فــي العــراق ابــو مهــدي المهنــدس وعــدد مــن مرافيقهمــا فــي 

هجــوم جــوي اميركــي غــادر حيــن خروجهمــا مــن مطــار بغــداد فجــر الجمعــة كانــون الثانــي / ينايــر.

إعالميون لبنانيون يؤكدون ضرورة تشكيل مطبخ اعالمي لمحور المقاومة 
ــة، ووضــع خطــط  ــخ اعامــي - سياســي لمحــور المقاوم ــى تشــكيل مطب ــون ال ــون لبناني ــا اعامي دع
عمــل مشــتركة ودراســة التطــورات المعاصــرة ورفــع مســتوى فاعليــة إعــام المقاومــة علــى صعيــد الحــرب 

الناعمــة.
وقــال المحلــل ناصــر قنديــل فــي اجتمــاع بوكالــة »فــارس« فــي طهــران الســبت: اننــا نخــوض كفاحــا 
مــن اجــل تحقيــق هــدف مشــترك والــذي يتمثــل بالتصــدي لمخططــات الصهاينــة واميــركا فــي المنطقــة، 
والحاجــة للتذكيــر بسياســاتنا بــل هنــاك حاجــة الــى آليــة وخطــوط عمــل مشــترك والــذي ينبغــي اتخــاذ 

قــرارات بشــأنها والعمــل بشــأنها.
وتابــع: ان قيــادة المقاومــة بــدءا مــن ايــران، ســوريا الــى فلســطين المثيــل لهــا الســيما الســيد حســن 
نصــر اهلل الــذي يعــد النظيــر لــه لذلــك فــان الحاجــة تبــرز الــى اثبــات اننــا نســتطيع تحقيــق انجــازات كبــرى 

وكذلــك الدخــول فــي السياســة عبــر خطــط محــددة.
وفــي ذات الســياق قــال رئيــس مركــز دراســات وبحــوث حــزب اهلل عبــد الحليــم فضــل اهلل انــه: فــي 
ظــل القيــادة المقتــدرة لقائــد الثــورة آيــة اهلل الســيد علــي خامنئــي باالضافــة الــى الرئيــس الســوري بشــار 
االســد والســيد حســن نصــر اهلل فــي لبنــان وكذلــك الحلفــاء كالرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن والقــادة 
ــاك  ــادة تتســم بالحكمــة وبعــد النظــر اال ان هن ــق الن هــذه القي ــك الينبغــي الشــعور بالقل الصينييــن لذل
ــة  ــز عليهمــا الحــراز التقــدم حيــث ينبغــي دراســة هذيــن التحدييــن بيــن النخب تحدييــن وينبغــي التركي

فــي مجتمعاتنــا. 
ــي  ــة والثان واوضــح فضــل اهلل: ان التحــدي االول اقتصــادي وكيــف يمكــن الخــروج مــن االوضــاع الحالي
اعامــي وكيــف يمكــن اجتــذاب القــراء حيــث ان هذيــن التحدييــن ينبغــي االهتمــام بهــا ســواءا فــي لبنــان 

او العــراق او ســوريا وغيرهــا دون تمييــز.
ــن محــور  ــزء م ــا ج ــا جميع ــة طــال عتريســي: انن ــة اللبناني ــي الجامع ــال االســتاذ ف ــذا الشــأن ق وبه
المقاومــة وينبغــي التركيــز علــى وســائل اعامنــا حيــث ان وســائل االعــام االيرانيــة فــي ايــران تمنــح هــذه 
ــي ســياق  ــل ف ــران ب ــاب الخدمــة الهــداف اي ــة وليــس مــن ب ــي المجــاالت التخصصي الفرصــة للدخــول ف

خدمــة اهــداف محــور المقاومــة.

مفتي القدس: اي تماه مع صفقة القرن 
يعتبر حراماً 

»محمــد  الشــيخ  القــدس  مفتــي  اعتبــر 
حســين« القبــول بصفقــة القــرن أمــرًا حرامــًا وان 
التماهــي مــع هــذا المشــروع االميركــي بمثابــة 

ولرســوله«. هلل  »خيانــة 
واصــدر الشــيخ »محمــد حســين« مفتــي الديــار 
المقدســة، فتــوى فــي تحريــم المشــروع االميركــي 
مــن  كل  معتبــرًا  القــرن«.  »صفقــة  بـــ  المعــروف 
يتعامــل مــع هــذا المشــروع خائنــا هلل ولرســوله 

وللمســجد االقصــى والقــدس وفلســطين.
وقــال مفتــي القــدس: ان صفقــة القــرن تســلب 
وتحــرم  الحقيقييــن  االصحــاب  مــن  الملكيــة 
المســلمين مــن اول قبلــة لهــم وثالــث مســاجدهم 
ومحــل عــروج النبــي االكــرم. كمــا وتتجاهــل حقــوق 

المشــردين.
ــم الشــرعية  ــة بحقوقه ــم مــن المطالب وتمنعه
وتمنــع شــعبا مــن حقوقــه الوطنيــة التــي حــرم منهــا 
بالقــوة وشــرد ابنــاؤه مــن اراضيهــم ظلمــا وتعســفا.
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قريبا..الرئيس اآلذربيجاني يزور طهران
باكو-ارنــا:- قــال ســفيرنا فــي باكــو جــواد جهانغيــر زادة: ان رئيــس جمهوريــة آذربيجــان "الهــام علييــوف" 

ســيجري زيــارة الــى طهــران فــي غضــون االيــام القليلــة القادمــة.
واضــاف جهانغيــر زادة خــال كلمتــه بمراســم احيــاء الذكــرى الحاديــة واالربعيــن النتصــار الثــورة 
االســامية فــي باكــو : ان الرئيــس اآلذربيجانــي ســيقوم علــى راس وفــد بزيــارة طهــران ملبيــا دعــوة نظيــره 

ــي. الرئيــس حســن روحان
ــارة  ــوف مــن اجــل زي ــى عليي ــو دعــوة ال ــرة لباك ــه االخي ــد وجــه خــال زيارت ــي ق وكان الرئيــس روحان

ــاز. ــة عــدم االنحي ــي حرك ــدول االعضــاء ف ــة ال ــال قم ــران وحضــور اعم طه
ــار مســؤولي البلديــن لتنميــة  ــارة المرتقبــة لرئيــس جمهوريــة آذربيجــان الــى طهــران تاتــي فــي ضــوء رغبــة كب الزي

ــة. ــة والدولي ــة واالقليمي ــة الصعــد الثنائي ــات فــي كاف العاق
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الشهيد سليماني في منظار سيد المقاومة
ادلــى ســيد المقاومــة ســماحة العامــة الســيد حســن نصــر اهلل بحديــث خــاص للتلفزيــون االيرانــي بمناســبة اربعينيــة 
القائديــن الكبيريــن الشــهيدين الفريــق الحــاج قاســم ســليماني والحــاج ابــو مهــدي المهنــدس ورفاقهمــا الشــهداء )رحمهــم 
اهلل تعالــى( نــوّه فيــه بمناقــب كل مــن قائــد قــوات فيلــق القــدس ونائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي العراقــي قائــا: 

)لقــد كان الشــهيدان قاســم ســليماني وابــو مهــدي المهنــدس مــن اعلــى مصاديــق خاصــة اوليــاء اهلل(.
لقــد بــدا ســماحة اميــن عــام حــزب اهلل فــي لبنــان متأثــرا للغايــة باغتيــال الجنــرال قاســم ســليماني )رض( حتــى انــه 
كان يتمنــى قبــل هــذه الحادثــة ان يفديــه بنفســه مــن اجــل ان يواصــل هــو قيــادة محــور المقاومــة واالشــراف علــى التطــورات 

التــي يواجههــا المجاهــدون فــي كل الجبهــات.
مــن الواضــح ان مــا تحــدث بــه يعبّــر عــن مــا كان يمثلــه الحــاج قاســم ســليماني لســماحته وهــو الــذي عرفــه علــى 
مــدى 22 عامــا كمــا لــم يعرفــه احــد، ولهــذا فقــد كان ســيد المقاومــة )دام عــاه( محقــًا تمامــًا عندمــا اســتعبر فــي هــذه المقابلــة 

التلفزيونيــة وبــكاه بــكاء المفجــوع بأعــز احبائــه الذيــن فقدهــم علــى طــرق مقارعــة االســتكبار االميركــي ـ الصهيونــي.
مــن المؤكــد ان مــا رأينــاه وســمعناه حتــى االن ال يمثــل إال جــزءًا صغيــرًا مــن مآثــر شــخصية الفريــق الحــاج 
ــذي ضحــى بنفســه فــي ســبيل ان  ــه رجــل االمــة والبشــرية ال ــى كون ــة ال ــذي كان أمــة فــي رجــل اضاف قاســم ال
يتخلــص المســلمون وشــعوب العالــم مــن شــبح داعــش وجرائمــه االرهابيــة الدمويــة التــي طاولــت بنــي االنســانية 

كافــة فــي مختلــف بقــاع االرض.
ذات يــوم ســتدرك االدارة االميركيــة الفاشــية بانهــا ارتكبــت خطــا فظيعــا ال يعوضــه مــلء االرض ذهبــا، حينمــا 
اغتالــت القائــد العــام للقــوات المكافحــة لإلرهــاب الداعشــي، وهــو فــي الحقيقــة أمــر يبرهــن علــى ان الواليــات 
المتحــدة اهتــزت بفــزع مــن انتصــار المقاوميــن فــي ســوريا ولبنــان والعــراق بقيــادة الفريــق الشــهيد ســليماني 
والعامــة الســيد حســن نصــر اهلل والحــاج ابــو مهــدي المهنــدس، علــى عصابــات االرهــاب والتطــرف التكفيريــة 
التــي راهــن )التحالــف الغربــي ـ الصهيونــي ـ العبــري( علــى ظهورهــا واتســاع نطــاق ســيطرتها فــي العالــم 

االســامي لاســاءة الــى الديــن االســامي الحنيــف وتعاليمــه النبيلــة.
ــداءات و  ــة االعت ــتوى مقاوم ــى مس ــر عل ــت العص ــورة واكب ــة ومتط ــتراتيجية خاق ــليماني اس ــهيد س ــق الش ــد حق لق
التهديــدات االســرائيلية، حتــى اصبــح المجاهــدون علــى ثقــة بــان مــا يخطــط لــه الجنــرال قاســم هــو مــا ســوف يصــل بهــم 
الــى النصــر المــؤزر، وعلــى هــذا االســاس جــاء تصريــح خليفتــه فــي قيــادة فيلــق القــدس اللــواء اســماعيل قاءانــي قائــا: )كان 

بطــًا ينتصــر فــي كل ميــدان يدخــل فيــه(.
ويتضمــن هــذا التفســير ان مقاييــس استشــراف المعطيــات فــي الخطــوط االماميــة لجبهــات الحــق ضــد الباطــل، لــم 
تكــن غائبــة عــن مخيلــة هــذا المجاهــد الربّانــي الــذي نّظــم عاقتــه مــع ربــه فــكان ان حبــاه اهلل ســبحانه وتعالــى بالرؤيــة 
الثاقبــة والســداد والتوفيــق والظفــر فــي كل خطــوة يخطوهــا علــى طريــق الدفــاع عــن االمــة والمقــدرات والحرمــات، وهــي 
التــي كانــت ســتواجه محرقــة داعشــية مريعــة لــوال تصــدي المقاتليــن الغيــارى لهــا ومطاردتهــا وتدميــر عصاباتهــا المهووســة 

بالمذابــح والتدميــر والفســاد.
لقــد اعتبــر ســماحة الســيد حســن نصــر اهلل هــذا االغتيــال الغــادر منطلقــا جديــدا لتنامــي قــدرات قــوى جبهــة المقاومــة 
والمواقــع الثوريــة المناضلــة مســتنيرة بتوجيهــات قائــد الثــورة المعظــم ســماحة االمــام الخامنئــي )دام ظلــه( الــذي كان قــد 
بشــر ســيد المقاومــة بالنصــر فــي حــرب تمــوز 2006 كمــا تنبــأ لــه بتزايــد نفــوذ حــزب اهلل لبنــان محليــا واقليميــا، وهــو مــا 
اكدتــه االعــوام القليلــة الماضيــة، االمــر الــذي يعــزز الثقــة كل يــوم بــان محــور المقاومــة ســيواصل قدمــا ذات النهــج المبدئــي 
ــوم مُلهمــا  ــران الي ــذان يعتب ــو مهــدي المهنــدس الل ــق الشــهيد ســليماني والحــاج الشــهيد اب ــذي التزمــه الفري ــل ال االصي
للمجاهديــن فــي العــراق ولبنــان وفلســطين وســوريا واليمــن لإلنتصــار علــى الشــدائد والمصاعــب والتعقيــدات وصــوال الــى 

الحــاق الهزيمــة باالســتكبار االميركــي ـ الصهيونــي.
ــال امرهــا  ــذوق وب ــا ان ت ــان عليه ــه ف ــة دمــاء الشــهيد ســليماني واصحاب وبمــا ان واشــنطن هــي المســؤولة عــن اراق
وان تســتعد للعقــاب العــادل وان تكــون مــن االن فصاعــدا علــى حــذر الن اغتيــال الحــاج قاســم ـ وكمــا قــال ســيد المقاومــة 
ـ فتــح ابــواب المواجهــة المباشــرة مــع اميــركا، وهــو امــر لــم يكــن مقــررا مــن قبــل ان يقــدم الرئيــس االرعــن دونالــد ترامــب 
علــى حماقتــه بارتــكاب تلــك الجريمــة الجبانــة بحــق قائــد قــوات القــدس ونائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فــي مطــار 

بغــداد يــوم الجمعــة 2020/1/3.


