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التحرير

األخبار القصيرة

االربعاء 11 محرم الحرام، 1441 هـ ق 20 شهريور 1398 هـ ش، 11 ايلول 2019مالعدد )10223( السنة التاسعة والثالثون

رئيس الجمهورية يهنئ باليوم الوطني لكوريا الشمالية وطاجيكستان
طهران-فــارس:- هنّــأ الرئيــس روحانــي، فــي برقيــة وجههــا للزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ اون، 
الحكومــة والشــعب فــي هــذا البلــد بالذكــرى الحاديــة والســبعين لتأســيس جمهوريــة كوريــا الديمقراطية الشــعبية.  
 كمــا بعــث الرئيــس روحانــي برقيــة تهنئــة الــى نظيــره الطاجيكــي "امــام علــي رحمــان" بمناســبة الذكــرى الـــ 28 

الســتقالل طاجيكســتان؛ معربــا فيهــا عــن املــه بــان تشــهد العالقــات بيــن ايــران وطاجيكســتان مزيــدا مــن النمــو.

انفجار منجم شمالي البالد يؤدي الى وفاة شخص وإصابة آخر
طهران-فــارس: أعلــن المتحــدث باســم منظمــة الطــوارئ بمحافظــة مازنــدران فــي شــؤون 
المناجــم، زكريــا اشــكبور ان انفجــارا وقــع فــي منجــم بمنطقــة جمســتان التابعــة لقضــاء نــور 

بالمحافظــة، أدى الــى وفــاة عامــل بالمنجــم وإصابــة آخــر.

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان هاتفيا الملف السوري
طهران-فــارس: بحــث وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاويش أوغلــو، مــع نظيــره جــواد ظريــف، 

عــددا مــن المســائل المتعلقــة بالملــف الســوري.
جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية.

ــق  ــع تتعل ــو وظريــف، ناقشــا اجتماعــات أســتانة، ومواضي وأوضحــت المصــادر، أن تشــاويش أوغل
بتشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور فــي ســوريا.

مشيرا الى مخاطر الترسانة الصهيونية على امن العالم..

مندوبنا في االمم المتحدة يحذّر من مغبة استمرار اميركا بتجاربها النووية

لسنا بحاجة إلى إخفاء عمل ما..

بروجردي: الخطوة الثالثة من تقليص 
االلتزامات تعكس جدية إيران

احمد خاتمي يصف التفاوض مع اميركا 
بـ "السم الزعاف"

اليوم..رئيس االركان العامة 
يتوّجه الى الصين

رئيــس  يقــوم  أن  المقــرر  مــن  طهران-فــارس: 
هيئــة االركان العامــة للقــوات المســلحة اللــواء محمــد 
ــاء  ــوم االربع ــن الي ــى الصي ــمية ال ــارة رس ــري، بزي باق
ويرافــق اللــواء باقــري، خــالل الزيــارة الرســمية، وفــد 
عســكري رفيــع بدعــوة مــن نظيــره الصينــي لــي زوا تشــنغ. 
وســيلتقي باقــري، فــي زيارتــه لبكيــن، نظيــره 
الصينــي وعضــو اللجنــة العســكرية المركزيــة فــي 
بــالده لــي زوا تشــنغ كمــا ســيلتقي عــددا مــن كبــار 

المســؤولين فــي هــذا البلــد.
ويبحــث اللــواء باقــري خــالل الزيــارة، التطــورات 
ــة  ــد االواصــر الدفاعي ــة وتوطي ــي المنطق ــة ف الجاري

وتعزيــز التعــاون بيــن البلديــن.

معلنا بيع شحنة"ادريان دريا"..

موسوي: االجراءات الالزمة لإلفراج عن السفينة 
البريطانية قيد االنجاز

ليس حكرًا على طائفة معينة..

عالم سني: اإلمام الحسين )ع( ملك لجميع 
المسلمين سنًة وشيعًة

القضاء يحكم بالسجن 12 عاما 
على عميلين للموساد

باســم  المتحــدث  اعلــن  طهران-فــارس: 
الســلطة القضائيــة غــالم حســين اســماعيلي عــن 
اصــدار الحكــم بالســجن 12 عامــا علــى عميليــن 

الصهيونــي. للموســاد 
واشــار اســماعيلي الــى الحكــم بالســجن علــى 
الثقافــي  التغلغــل  مجــال  فــي  لبريطانيــا  عميــل 
اســمه ارس اميــري والــذي حكمــت عليــه محكمــة 
حرمانــه  الــى  اضافــة  اعــوام   10 بالســجن  الثــورة 
ــث يقضــي  ــة حي ــن االنشــطة االجتماعي ــن م عامي

االن عقوبــة الســجن الصــادرة بحقــه.
واضــاف، ان الحكــم صــدر ايضــا ضــد عميــل 
ــذي  ــي جوهــري ال ــي اســمه عل للموســاد الصهيون
كانــت لــه ارتباطــات واســعة فــي العديــد مــن الــدول 
والبنــاء  االنفــاق  حفــر  مجــال  فــي  ينشــط  وكان 
ــى  ــة ال ــه بالســجن 10 اعــوام اضاف حيــث حكــم علي

ــا. ــوال التــي انفقه ــن ازاء االم عامي
القضائيــة،  الســلطة  باســم  المتحــدث  وتابــع 
انــه تــم ايضــا اصــدار الحكــم علــى عميلــة للموســاد 
الصهيونــي وهــي انوشــة آشــوري وهــي مزدوجــة 
الجنســية حيــث تحمــل الجنســية البريطانيــة اضافــة 
ــر  ــت الكثي ــد نقل ــت ق ــة وكان ــيتها االيراني ــى جنس ال
ــا  ــم بحقه ــالد، وصــدر الحك ــن الب ــات م ــن المعلوم م
بالســجن 10 اعــوام اضافــة الــى عاميــن ازاء االمــوال 

ــا. ــورو منه ــف ي ــا واســترداد 33 ال ــي انفقته الت

امير عبد اللهيان: إسقاط حزب الله للدرون 
سيجعل تل أبيب تندم على اعتداءاتها

طهران-فــارس:- قــال مستشــار رئيــس مجلــس 
الشــورى االســالمي، حســين أميــر عبــد اللهيــان فــي 
معــرض تعليقــه علــى اســقاط حــزب اهلل لطائــرة 
اســرائيلية مســيرة فــو ق االجــواء اللبنانيــة إن تــل 

ــار. ــررت اللعــب بالن ــب ســتحترق إذا ق أبي
وتابــع اميــر عبــد اللهيــان فــي تغريــدة علــى 
"تويتــر"، أن إســقاط "حــزب اهلل" الطائرة اإلســرائيلية 
المســيرة، رد مناســب ســيجعل إســرائيل تنــدم 

ــا. ــى اعتداءاته عل
ــي  ــن، ف ــوم  االثني ــاح ي ــن "حــزب اهلل" صب وأعل
بيــان أن "مجاهــدي المقاومــة اإلســالمية تصــدوا 
لطائــرة إســرائيلية مســيرة باألســلحة المناســبة 
اللبنانيــة   - للحــدود  الفلســطينية  عبورهــا  أثنــاء 
باتجــاه بلــدة راميــة الجنوبيــة، حيــث تــم إســقاطها 

ــدة". ــي خــارج البل ف
ــرة  ــال جيــش االحتــالل ، إن طائ ــه ق مــن جانب
بــدون طيــار تابعــة لــه، تحطمــت داخــل جنــوب 
لبنــان فــي ســاعة مبكــرة مــن صبــاح االثنيــن، وأن 
ــا. ــي بحوزته ــات الت ــن تســرب المعلوم ال خطــر م

اعصار »دوريان« يكبد االقتصاد األميركي 
3 مليارات دوالر

بعــد أســبوٍع مــن ضربــه الســاحل الجنوبــي الشــرقي للواليــات المتحــدة، والجــزر المتاخمــة لــه، والعثــور 
ــرى  ــاس الكب ــزر الباهام ــي ج ــًا ف ــن 70 ألف ــر م ــدان أكث ــات، وفق ــاء المئ ــى اختف ــة إل ــة، باإلضاف ــى 43 جث عل
ــان  ــار دوري ــة إعص ــول تكلف ــى وص ــات إل ــير التوقع ــدة، تش ــم المتح ــرات األم ــًا لتقدي ــم وفق ــو لمنازله وأباك
علــى االقتصــاد األميركــي إلــى 3 مليــارات دوالر، تتحملهــا شــركات التأميــن فــي صــورة تعويضــات لســكان 

ــة. وشــركات المناطــق المنكوب
وقبــل نهايــة األســبوع، ورغــم عــدم انحســار مخاطــر اإلعصــار، الــذي اعتبــر عاصفــة مــن 
الدرجــة الخامســة، وهــي أعلــى درجــة تــم الوصــول إليهــا مــن قبــل، قــدرت شــركة »أيــر وورلدوايــد 
األميركيــة، المتخصصــة فــي قيــاس المخاطــر وتحليــل البيانــات، فــي بيــان لها،التكلفــة المبدئيــة 
للخســائر التــي ســببها اإلعصــار بمــا يتــراوح بيــن 1.5 – 3 مليــارات دوالر، بعــد أن »تهدمــت 
ــازل والســيارات  ــاه الشــوارع والمن المبانــي وهــوت األســقف، وانخلعــت األشــجار، وأغرقــت المي

والقــوارب، وتناثــر حطــام كل شــيء«، كمــا جــاء فــي بيــان الشــركة. 
وقالــت الشــركة، التــي تســتخدم »نمــاذج تعويضــات التأميــن«، التــي يمكنهــا تقديــر حجــم 
ــة تشــمل  ــر، إن هــذه التكلف ــات مــا ســببته العواصــف واألعاصي التعويضــات بمجــرد إدخــال بيان
»المبانــي الســكنية والتجاريــة والصناعيــة، ومصاريــف المعيشــة التــي يتــم صرفهــا للمســتحقين 

خــالل فتــرات إصــالح المبانــي الخاصــة بهــم«. 

الخارجية الصهيونية تجمد معظم نشاطها 
الدبلوماسي بسبب أزمة مالية

قالــت الخارجيــة الصهيونيــة إنهــا »اضطرت إلى 
تجميــد معظــم أنشــطتها الدبلوماســية فــي جميــع 
ــم، بســبب نقــص األمــوال«، بحســبما  أنحــاء العال

نشــرته مواقــع إخباريــة للكيــان االســرائيلي.
األنشــطة  بتجميــد  التعليمــات  أن  وأضافــت 
الدبلوماســية، صــدرت مــن المحاســب العــام بــوزارة 
ــي  ــر ف ــز الكبي ــبب »العج ــرائيلية بس ــة اإلس المالي

ميزانيتهــا«.
هــو  الرئيــس  »التأثيــر  أن  الــوزارة  واعتبــرت 
ــا نواجــه  ــه خــالل هــذا الوقــت الحســاس، عندم أن
أوال  واالســتراتيجية،  الدبلوماســية  التحديــات 
ــا وعشــية  ــران ووكالئه ــد إي ــل كل شــيء تهدي وقب
اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، فــإن 
ســتكون  الخــارج  فــي  وبعثاتهــا  الخارجيــة  وزارة 

مشــلولة تمامــا تقريبــا«.
ولفتــت إلــى أن األنشــطة التــي تــم تعليقهــا 
تشــمل »رحــالت عمــل الدبلوماســيين فــي الخــارج 
ــدة  ــدات دبلوماســية جدي ــادرات ومعاه ــة مب وصياغ
واســتضافة وفــود مــن الدبلوماســيين والصحفييــن 
األجانــب فــي إســرائيل، والتجديــدات والصيانــة فــي 

مقــر الــوزارة، ومــا إلــى ذلــك«.

صفي الدين: المقاومة وجدت لتتقدم 
وتنمو وتحقق االنتصارات

ــزب  ــي ح ــذي ف ــس التنفي ــس المجل ــد رئي أك
احيــاء  الديــن خــالل  الســيد هاشــم صفــي  اهلل 
ذكــرى العاشــر مــن محــرم ان »المقاومــة ســتبقى 
المقاومــة التــي تقاتــل فــي قلــب الميــدان«، مشــددا 
علــى انــه »ال يمكــن ان نكــون إاّل مــع المظلوميــن 

ــن وســوريا«. ــراق، فالبحري ــى الع ــن اليمــن إل م
وشــدد علــى انــه »ســنبقى مــع الفقــراء والمعذبيــن، 
ندافــع عنهــم، ونحــن علــى يقيــن ان هــذا العصــر قــد 
ــام قــد تبدلــت، فنحــن لســنا فــي زمــن  تبــدل وهــذه االي
ــي زمــن االنتصــارات ألن هــذا العصــر  ــل ف االستســالم ب
هــو عصــر كربــالء وعصــر االمــام المهــدي وعصــر المقاومــة 
ــة«. ــتكون للمقاوم ــارات س ــتقبل واالنتص ــر والمس الحاض

مهمــا  الطريــق  هــذه  علــى  »ســنبقى  وأضــاف 
كانــت الصعوبــات ومهمــا كانــت التحديــات، ومخطــئ 
ــب أو تتراجــع، ومخطــئ  ــا تتع ــن يظــن ان مقاومتن م
ــف،  ــة وجــدت لتق وواهــم مــن يظــن ان هــذا المقاوم
هــذه المقاومــة منــذ أن تأسســت وجــدت لتتقــدم 

وتنمــو وتحقــق االنتصــارات تلــو االنتصــارات«.

باســم  المتحــدث  اعلــن  طهران-فــارس: 
الخارجيــة عبــاس موســوي أن االجــراءات الالزمــة 
البريطانيــة  النفــط  ناقلــة  عــن  تمامــا  لإلفــراج 
»ســتينا ايمبيــرو«، قيــد االنجــاز، مضيفــا لقــد قمنــا 

ببيــع شــحنة الناقلــة »ادريــان دريــا«.
عــن  إعالنــه  وبعــد  متلفــز  حديــث  وفــي 
عــن  التــام  لإلفــراج  الالزمــة  االجــراءات  أن 
البريطانيــة،  ايمبيــرو«  »ســتينا  النفــط  ناقلــة 
قــال عبــاس موســوي: اآلن تجــري المراحــل 
الحقوقيــة والقضائيــة االخيــرة، ونأمــل ان يتــم 
االنتهــاء مــن هــذه المراحــل قريبــا، ليتــم االفــراج 

عــن هــذه الســفينة.

وبشــأن إخــالء شــحنة ناقلــة النفــط 
منــذ  موســوي:  قــال  دريــا1«،  »ادريــان 
البدايــة اعلنــا اننــا مــن نقــوم بتحديــد 
وجهــة الناقلــة، وقــد قمنــا بذلــك، وقــد 
ــا ببيــع الشــحنا فــي عــرض البحــر،  قمن
الحقوقيــة  االجــراءات  اتخــاذ  تــم  وقــد 
ــت  ــي كان والسياســية والدبلوماســية الت
الناقلــة مســارها  هــذه  لتواصــل  الزمــة 
وتوصــل شــحنتها الــى الوجهــة النهائيــة.
الــى  وصلــت  الناقلــة  ان  وتابــع: 
وجهتهــا وتــم بيــع النفــط، وفــي المســتقبل ســيتم 
اتخــاذ ترتيبــات لهــذه الناقلــة وهــي مرتبطــة بمالــك 
الناقلــة واالعمــال التــي ســتتخذ هنــاك، مضيفــا 
ــا فــي  ــو حالي ــان دريــا1« ترس ــط »ادري ان ناقلــة نف

المتوســط. البحــر  ســواحل 

الدائــم  مندوبنــا  حــذر  طهران-فــارس: 
فــي االمــم المتحــدة مجيــد تخــت روانجــي 
مــن مخاطــر عــدم رغبــة اميــركا للتوقيــع 
النوويــة  التجــارب  حظــر  معاهــدة  علــى 
وخططهــا الجــراء اختبــارات نوويــة جديــدة 
وترســانة الكيــان الصهيونــي علــى االمــن 

فــي المنطقــة والعالــم.
ــي كلمــة القاهــا  وأشــار تخــت روانجــي، ف
الســنوية  الذكــرى  تكريــم  مراســم  خــالل 
النوويــة  التجــارب  لمكافحــة  العاشــرة 
المتحــدة  لالمــم  العــام  االميــن  بمشــاركة 

جمعيتهــا  ورئيــس 
العامــة ومندوبــي بلــدان 
ــرات  ــى التأثي ــم، ال العال
للتجــارب  المدمــرة 
البيئــة  علــى  النوويــة 
البشــرية،  والحيــاة 
مطالبــا بضــرورة إيقافهــا 
علــى  مهمــة  كخطــوة 
الــى  التوصــل  طريــق 
نــزع  حــول  اتفــاق 

النوويــة. االســلحة 
وحــذر مــن المخاطــر 
لمســابقة  المســتمرة 

انتــاج االســلحة النوويــة وانتقــد فــي ذات الوقــت 
مواقــف وخطــط الحكومــات المالكــة لالســلحة 
ــح حــول  ــركا الصري ــراً إعــالن امي ــة، معتب النووي
عــدم رغبتهــا فــي التوقيــع علــى معاهــدة لحظــر 
التجــارب النوويــة وخططهــا الجــراء المزيــد مــن 
التجــارب بهــذا الصــدد تتعــارض مــع المواثيــق 
الدوليــة وعلــى رأســها معاهــدة حظــر انتشــار 

.) NPT( االســلحة النوويــة

بلــدان  مضاعفــة  ضــرورة  علــى  وأكــد 
خطــة  لتحقيــق  الراميــة  لجهودهــا  العالــم 
نــزع االســلحة النوويــة بشــكل كامــل ووصــف 
ترســانة  يمتلــك  الــذي  الصهيونــي  الكيــان 
ــى  ــد للســالم واالمــن عل ــة تهدي ــة بمثاب نووي

والعالــم. المنطقــة  صعيــدي 
وأعــرب روانجــي عــن اســتعداد الجمهورية 
االســالمية للمســاعدة فــي تحقيــق الهــدف 

الهــام الــذي يتمثــل بنــزع االســلحة النوويــة.

ــي  ــن القوم ــة االم ــد عضــو لجن ــا:- أك طهران-إرن
الشــورى  مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة 
االســالمي عــالء الديــن بروجــردي علــى أن الخطــوة 
الثالثــة مــن تقليــص التزامــات إيــران بموجــب االتفاق 
ــي  ــة االســالمية ف ــة الجمهوري ــووي تعكــس جدي الن

ــة. ــح الوطني ــى المصال ــاظ عل الحف
إلــى  الثالثــاء  امــس  إشــارته  معــرض  وفــي 
تفاصيــل الخطــوة الثالثــة التــي اتخذتهــا البــالد، قــال 
بروجــردي إن األوروبييــن أظهــروا ضعفهــم التــام 
ــووي  ــاق الن ــي االتف ــكا ف ــة أمري ــة عرقل ــي مواجه ف
ورغــم العديــد مــن اإلدعــاءات أثبتــوا أن ليــس لهــم 

ــي الســاحة السياســية. ــة ف مكان
وأضــاف ان الجمهوريــة اإلســالمية وقعــت اتفاقيــة 

متعــددة األطــراف وكان مــن المقــرر أن تلتــزم وتحتــرم 
أوضحــت  إيــران  وأن  بتعهداتهــا.  األطــراف  جميــع 
بشــكل شــفاف وصريــح أنــه لــو التزمــت األطــراف 
األخــرى بتعهداتهــا فــإن طهــران أيضــا ســوف تســتأنف 

ــووي. ــاق الن ــي االتف ــا ف ــل لتعهداته ــال الكام االمتث
وتابــع إن إيــران أعلنــت بوضــوح وبشــكل رســمي 
عــن جــدول زمنــي لتخفيــض التزاماتهــا بموجــب االتفــاق 
بالمنطــق  ايــران  برامــج  تمتــع  يعكــس  ممــا  النــووي، 

المبدئــي والتــي تتماشــى مــع االتفــاق النــووي.
ــداء  ــران ومــن أجــل إب واضــاف بروجــردي ان إي
حســن نيتهــا مــن البرامــج المتخــذة صرحــت مــرارا 
ــإن طهــران  ــون بتعهداتهــم ف ــزم األوروبي ــه إذا الت أن
ســتضع تنفيــذ االتفــاق النــووي بشــكل شــامل علــى 
ــى  ــدل عل ــى أن هــذا ي ــا، مشــددا عل جــدول أعماله

صــدق إيــران فيمــا يتعلــق باالتفاقــات الدوليــة.
عمليــات  اســتمرار  إلــى  إشــارته  معــرض  وفــي 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  بهــا  تقــوم  التــي  التفتيــش 
الذريــة، أوضــح: إيــران ال تخشــى مــا تقولــه، ويمكــن 
للوكالــة أيضــا مراقبــة ورصــد اإلجــراءات اإليرانيــة التــي 
تتماشــى مــع القانــون بشــكل كامــل وتســتند علــى 
اللوائــح الدوليــة، ملفتــا إلــى أن طهــران ليســت بحاجــة 
إلــى إخفــاء عمــل مــا، فمــن األمــور األكثــر منطقيــة  هــي 
أن تقــوم الوكالــة بمشــاهدة هــذه التطــورات عــن كثــب.

ــراء  ــر عضــو مجلــس خب ــا:- اعتب اصفهان-ارن
القيــادة آيــة اهلل احمــد خاتمــي، التفــاوض مــع 
اميــركا »ســما زعافــا« وتصرفــا مناهضــا للثــورة 

فــي الظــروف الراهنــة.
وفــي كلمتــه التــي القاهــا فــي مســجد »االمــام 
اهلل  آيــة  قــال  اصفهــان  فــي  )رض(«  الخمينــي 
خاتمــي، ان الحميــة الدينيــة فــي ســاحة السياســة 
ــل  ــع االم ــؤولين قط ــن المس ــي م ــة تقتض الخارجي

ــي. ــن االجنب م
ــد  ــث العه ــال لنك ــان المث ــركا ب ــف امي ووص
هنالــك  الحــال  بطبيعــة  واضــاف،  والدنــاءة 
البعــض مازالــوا يعقــدون االمــل علــى اوروبــا 
ان  اال  معهــم  تتفاوضــوا  ال  نقــول  ال  ونحــن 
ــة واحــدة وان  اميــركا واوروبــا همــا وجهــان لعمل
مصالحهــم  حــول  هــي  االخيــرة  مجامالتهــم 

ايــران  فقــدوا  لــو  بانهــم  يشــعرون  النهــم 
ال  فانهــم  ذلــك  ودون  مصالحهــم  ســتتضرر 

ابــدا. ايــران  لدعــم  اميــركا  يتركــون 
 »FATIF« الــى  االنضمــام  الئحــة  واعتبــر 
)مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة( بانها اســتعمارية 
الطابــع وقــال، ان مجلــس صيانــة الدســتور اخــذ 
عليهــا  وشــرعية  قانونيــة  اشــكالية   20 مــن  اكثــر 
حيــث ان جميــع عائــدات ونفقــات البــالد تكــون 
غالبيــة  ان  الحمــد  االجانــب وهلل  مراقبــة  تحــت 
اعضــاء مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام علــى 

علــم بمشــاكلها.

النائــب عــن أهالــي محافظــة  طهران-فــارس:  أكــد 
فائــق  ماموســتا  القيــادة  خبــراء  فــي مجلــس  كردســتان 
رســتمي أّن اإلمــام الحســين )ع( ليــس حكــرًا علــى طائفــة 
معينــة وإنمــا هــو ملــك لجميــع المســلمين ســنًة وشــيعًة.

وقــال رســتمي، فــي تصريــح أدلــى بــه بمناســبة 
اإلمــام  نهضــة  إّن  عاشــوراء،  ملحمــة  ذكــرى 
ومكافحــة  العــدل  الرســاء  جــاءت  )ع(  الحســين 
الظلــم والطاغــوت واصفــًا اإلمــام بأحســن أســوة 

برمتــه. البشــري  للمجتمــع  ومعلــم 
وأضــاف أّن قيــام اإلمــام الحســين )ع( أحيــا القيــم 

الدينيــة ثانيــًة ومنــح درس الحريــة للعالــم بأســره.
ال  )ع(  الحســين  اإلمــام  محبــة  إّن  وتابــع: 
تقتصــر علــى المســلمين فحســب وإنمــا تشــمل 
غيرهــم أيضــًا مؤكــدًا أن حــب أهــل الســنة لإلمــام 
اشــقائهم  محبــة  يبلــغ  لــم  إن  )ع(  الحســين 

الشــيعة فليــس أقــل منهــا دون أدنــى شــك.
بمثابــة  )ع(  الحســين  اإلمــام  ووصــف 
مصبــاح الهدايــة وســفينة النجــاة، مؤكــدًا أّن علمــاء الســنة 

جميعــًا مجمعــون علــى محبــة اإلمــام الحســين )ع(.
وتعالــى  ســبحانه  اهلل  أوامــر  إطاعــة  واعتبــر 
والتصــدي للظلــم مــن أهــم أســباب نهضــة اإلمــام 
الحســين )ع( وإقدامــه علــى الشــهادة واصفــًا كربــالء 
بمثابــة ســاحة للتضحيــة وبــذل الغالــي والنفيــس 

ــة الســامية. ــم الديني ــق القي ــي ســبيل تحقي ف

لبيك يا ابن الحسين 
ــذا  ــا الســيد  نصــراهلل ه ــة ورائده الخطــاب العاشــورائي لســيد المقاوم
العــام 1441 هـــ وكان خطابــا بامتيــاز ومــن نــوع آخــر وكأنــه كان خطــاب 
التحــدي الكبيــر العــداء االمــة بوضــع النقــاط علــى الحــروف حيــن هــدد اذا مــا 
شــنت الحــرب ضــد ايــران ستشــكل نهايــة لـــ "اســرائيل" والوجــود االميركــي 
فــي المنطقــة مذكــرا بمــا جــرى فــي واقعــة كربــالء حيــث اعــاد االمــة الــى 
اجواءهــا العاشــورائية 61 للهجــرة التــي رســمت قمــة التضحيــة واالبــاء والفداء 
بيــن اصحــاب الحســين حيــث اراد مــن هــذا التجســيد ان تســتلهم اجيالنــا 
الحاضــرة كل هــذه المعانــي القيمــة والســامية فــي مواجهــة اعدائــه مــن 
ــى  ــد عل ــك مــن اجــل التاكي ــة وكل ذل ــدول الرجعي ــة وال ــركان والصهاين االمي
ــم والفســاد وهــذا غيــر محــدد بمــكان وزمــان اســتنادا  مقارعــة الكفــر والظل
للشــعار العاشــورائي "كل يــوم عاشــوراء وكل ارض كربــالء" وهــذا  مــا دفــع 
بــه ان يوجــه خطابــه لالمــام الخامنئــي ولــي امــر المســلمين وقائــد محــور 
ــوم عاشــوراء واهلل  ــم ي ــا خاطــب اصحــاب الحســين )ع( امامه ــة كم المقاوم
لــو قتلونــا الــف مــرة واحرقونــا ونشــرونا لــن نتــركك يــا حســين وهكــذا لــن 

نتــركك يــا ابــن الحســين)ع(.
وبعدهــا عــرج ســيد المقاومــة  علــى قضايا االمــة بمافيها البحريــن واليمن 
اللتــان ســتنهزم فيهــا الســعودية  ومنهــا اقتــدار المقاومــة  التــي بلغــت درجــة  
ــم  ــع ول ــك تشــبثت بالجمي ــه لذل ــي وترعب ــان الصهيون ــف الكي ــت تخي بات
تبــق دولــة فــي العالــم لــن تتصــل بلبنــان بهــدف حمــل المقاومــة علــى عــدم 
ــذي ال  ــي ال ــش الصهيون ــا الجي ــك واصف ــن كل ذل ــرد. نصــر اهلل ســخر م ال
يقهــر بانــه تحــول الــى جيــش هوليــوودي النــه بــات خائفــا وجبانــا وهــذا مــا 
لمســه الجميــع علــى االرض حيــث قــام العــدو الصهيونــي والول مــرة بانشــاء 
حــزام امنــي داخلــي االراضــي الفلســطينية المحتلــة وعلــى بعــد 5 كــم مــن 
الحــدود المحاذيــة للبنــان وقــد رأى العالــم مــن خــالل شاشــات التلفــزة كيــف 
شــلت الحيــاة والتحــركات العســكرية والمدنيــة فــي هــذه المناطــق وكأنهــا 

اصبحــت اشــباح.
ــد  ــل حــزب اهلل بع ــن قب ــرة االســرائيلية المســيرة م ــا اســقاط الطائ ام
ــل انجــاز  ــط ب ــس انجــازا عســكريا فق ــو لي ــة ه ــواء اللبناني ــا لالج دخوله
معنــوي حطــم االرادة الصهيونيــة التــي فتحــت حســابا جديدا فــي تصورها 
الواهــي بانهــا ســتدخل حــرب المســيرات بهــدف تغييــر قواعــد االشــتباك 
لكــن رد حــزب اهلل علــى اســقاطها افشــل كل احالمهــا وتطلعاتهــا وباتــت 
االجــواء اللبنانيــة مقفلــة امامهــا وهــذا يعنــي ان حــزب اهلل قــد انتــزع ســالح 
المســيرات مــن ايــدي الكيــان الصهيونــي وبذلــك يكــون هــذا الكيــان 

مكشــوفا بــرًا وبحــرًا وجــوًا .
وحقــا ان خيــر مــا تمســك بــه ســيد المقاومــة النــارة الطريــق الجيالنــا واالجيــال 
القادمــة  هــو ثــورة الحســين  )ع( التــي هــي انبــل واعظــم واشــرف ثــورة شــهدها 
التاريــخ منــذ االزل وحتــى اليــوم لتكــون نبراســا ومنــارا الحــرار العالــم ومــن يقــارع 

الظلــم والظالميــن والطغــاة فــي كل زمــان ومــكان.


