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الخزعلي يتوعد بتحويل..تتمة
ــة  ــة والصحي ــة االقتصادي ــة األزم ــي  معالج ــاح ف ــي النج ــة اآلن ه ــية للحكوم ــة األساس ــاف، أن “المهم وأض

ــة. ــة وعادل ــات نزيه ــا”، فضــا عــن االســتعداد النتخاب ــي ظــل جائحــة كورون خصوصــا ف
وفــي ســياق آخــر أكــد األســدي أن “الدعــم الدولــي مهــم ويشــكل دعمــا كبيــرا لمســيرة العــراق ولكــن مــدى 
اســتثماره يتوقــف علــى خطــوات الحكومــة والخطــط التــي تضعهــا لاســتفادة منــه واســتثماره داخليــا وخارجيــا 

خصوصــا فــي موضــوع اســتعادة دور العــراق اإلقليمــي والدولــي”.

المقاومة الفلسطينية: محور..تتمة
ــى رأســها أبطــال  ــة الفلســطينية وعل ــح وصــل »فلســطين اآلن«، أن المقاوم ــي تصري ــا ف ــو عطاي وأضــاف أب
ومجاهــدي ألويــة الناصــر صــاح الديــن يواصلــون إعدادهــم وجهادهــم وهــم علــى أعلــى مســتوى مــن التنســيق 

مــع فصائــل المقاومــة فــي غــزة وخارجهــا.
وأكــد علــى أن المجاهــدون فــي محــور المقاومــة علــى أعلــى درجــة مــن التنســيق فيمــا بينهــم ، وتعاهــدوا 

علــى المضــي معــا نحــو القــدس مهمــا عظمــت التضحيــات وحيكــت المؤامــرات.
ــاع عــن  ــا المشــروع فــي الدف ــام بواجبن ــن ندخــر جهــداً فــي مراكمــة كل أوراق القــوة وصــواًل للقي وأكمــل: ل

ــة المقدســة. ــا بحــق المدين ــة يقترفه ــا ونحــذر العــدو مــن أي حماق بادن
مــن جهــة اخــرى حــذر جنــرال صهيونــي  كبيــر فــي االحتيــاط، امــس  الجمعــة، مــن عواقــب وقــف االتصــاالت 
ــت مصــادر إســرائيلية إن  ــا قال ــي، فيم ــف التنســيق األمن ــن »إســرائيل« والســلطة الفلســطينية، وخاصــة وق بي
ــة إعــان  ــى خلفي ــوم، عل ــاح الي ــرب القــدس، صب ــو ديــس ق ــدة أب ــوات األمــن الفلســطينية انســحبت مــن بل ق

الســلطة الفلســطينية عــن وقــف التنســيق األمنــي مــع »إســرائيل«.
وقــال قائــد المنطقــة الوســطى الســابق فــي جيــش االحتــال اإلســرائيلي، الجنــرال غــادي شــمني، إلذاعــة 
الجيــش اإلســرائيلي إن »التعــاون مــع الســلطة الفلســطينية هــو أمــر جوهــري مــن أجــل إحبــاط اإلرهــاب، ومــن 

دونــه يوجــد خطــر تصعيــد العمليــات المســلحة واالحتــكاكات، األمــر الــذي يمكــن أن يتدهــور إلــى تصعيــد«.
وتوقــع شــمني أن تــزداد اقتحامــات قــوات جيــش االحتــال اإلســرائيلي والشــاباك للمناطــق A »التــي 
اعتنــى فيهــا الفلســطينيون فــي الســابق، ألنــه ســتزداد محــاوالت تنفيــذ عمليــات مســلحة«، وأشــار إلــى أنــه »ال 
يوجــد أي وســيط بيننــا، فاألردنيــون خــارج الصــورة واألميركيــون فقــدوا مكانتهــم كوســيط نزيــه فــي المنطقــة«.

رئيسي: حصول الشعب..تتمة
 واعتبــر حصــول الشــعب الفلســطيني علــى كامــل حقوقــه وارســاء العدالــة بانهمــا الشــرط االســاس 
الســتتباب الســام واالســتقرار المســتديم، مؤكــدا ضــرورة اســتخدام جميــع الطاقــات الوطنيــة واالقليميــة 

والدوليــة لاجهــزة القضائيــة للــدول االســامية فــي دعــم المظلــوم ومواجهــة الظالــم.  
واعتبــر الجمعــة االخيــرة مــن شــهر رمضــان المبــارك الــذي اطلــق عليــه االمــام الخمينــي ســام اهلل عليــه يــوم 
القــدس العالمــي، بانــه يــوم االعــان العالمــي لحيــاة الشــعب الفلســطيني ويــوم المنــاورة العالميــة لدعــم »حــق 
المقاومــة« امــام االحتــال والعــدوان واالجــرام الصهيونــي ويــوم تثبيــت القــدس عاصمــة ابديــة لدولــة فلســطين 

مــن البحــر الــى النهــر.
ــة فــي اطــار المشــروع المزيــف المســمى »صفقــة  ووصــف تمــدد االحتــال الصهيونــي الــى الضفــة الغربي
القــرن« بانــه خدعــة اميركيــة ال تهــدف فقــط الــى محــو الشــعب الفلســطيني بــل ايضــا تصعيــد العنــف وتوســيع 

نطــاق الحــرب فــي المنطقــة. 

جهانغيري: ايران تدعم وحدة..تتمة
واضــاف، ان ايــران كذلــك عملــت جيــدا فــي مجــال الســيطرة علــى فيــروس كورونــا وان الظــروف الراهنــة 

تشــير الــى اننــا نتحــرك فــي مســار احتوائــه.
واكــد جهانغيــري، ضــرورة اقامــة تعــاون وثيــق بيــن وزيــري الصحــة فــي البلديــن فــي هــذا المجــال واضــاف، ان 

ايــران علــى اســتعداد لوضــع خبراتهــا فــي مجــال مكافحــة كورونــا تحــت تصــرف الحكومــة العراقيــة.
وقــال النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة ان هنالــك العديــد مــن المشــاريع للتعــاون المشــترك بيــن طهــران 

وبغــداد حيــث ينبغــي اتخــاذ الخطــى فــي مســار تنفيذهــا.
ــوالت  ــزام البروتوك ــر الت ــة عب ــات المقدس ــارة العتب ــق زي ــن طري ــات م ــة العقب ــرورة ازال ــري ض ــد جهانغي واك
ــد والشــك ان  ــدوام العمــود الفقــري فــي هــذا البل ــى ال ــا فــي العــراق تعــد عل ــة العلي ــال، ان المرجعي الصحيــة وق

ــع. ــرة للجمي ــدة ومؤث ارشــاداتها مفي
ــي قطــاع غــزة وبســبب الحصــار  ــال، ان اهال ــي قطــاع غــزة وق ــا ومشــاكل اهال واشــار جهانغيــري الــى قضاي
المفــروض عليهــم مــن قبــل الكيــان الصهيونــي والبنيــة التحتيــة الصحيــة والطبيــة الضعيفــة يعانــون مــن ظــروف 

ســيئة وان تفشــي فيــروس كورونــا قــد جعــل اوضاعهــم اكثــر ســوءا.
وهنــأ جهانغيــري، رئيــس الــوزراء العراقــي الختيــاره لهــذا المنصــب وقــال، لحســن الحــظ ان الفئــات 
ــم تشــكيل  ــى النتيجــة الازمــة وت ــاء مــن الوصــول ال ــاون والحــوار البن ــر التع ــة تمكنــت عب ــات العراقي والمكون

الحكومــة العراقيــة بفضــل البــاري تعالــى.
مــن جانبــه، قــال رئيــس الــوزراء العراقــي إنــه »ســيعمل بــكل جــد علــى منــع بــروز أســباب توتــر مســتحدثة 
فــي المنطقــة تضــاف إلــى حراجــة الوضــع الناجــم عــن الوبــاء واألزمــة االقتصاديــة، وأنــه يتطلــع إلــى لقــاء 
ــا تحياتــه إلــى »الرئيــس حســن روحانــي وتهانيــه بمناســبة  ــا فــي بغــداد أو طهــران«، موجهً جهانغيــري قريبً

ــول عيــد الفطــر«. قــرب حل
واشــار الكاظمــي الــى المشــتركات الكثيــرة بيــن البلديــن ومنهــا الدينيــة والحــدود المشــتركة، مؤكــدا ضــرورة 

مواصلــة اجتماعــات اللجنــة العليــا للتعــاون بيــن البلديــن.

العاروري: الشهيد سليماني..تتمة
 بأنه كان صادقًا وجريئًا وداعمًا للمقاومة في كل ما تطلبه.

وقــال العــاروري إّن الجنــرال اســماعيل قاآنــي يمضــي علــى نفــس نهــج الشــهيد ســليماني فــي دعــم 
الفلســطينية. المقاومــة 

وتابــع بالقــول: أن الجنــرال قاآنــي مســتمر علــى نفــس نهــج الشــهيد ســليماني وواثقــون مــن الدعــم 
الفلســطينية. للمقاومــة  االســتراتيجي 

حرس الثورة االسالمية..تتمة
وجــاء فــي جانــب مــن البيــان، أنــه رغــم مضــي 72 عامــًا علــى احتــال الصهاينــة أرض فلســطين بمؤامــرة مــن 
بريطانيــا الخبيثــة وأميــركا المجرمــة، والحصــار الجائــر والتدريجــي ضــد الشــعب الفلســطيني الباســل وذلــك أمام 
مــرأى مــن العالــم، مــا زال هــذا الجــرح القديــم تعانــي منــه الشــعوب المســلمة والحــرة، االمــر الــذي وضــع قضيــة 

فلســطين فــي مقدمــة القضايــا والهواجــس اإلقليميــة واإلســامية والدوليــة.
ــام الخمينــي / ــورة اإلســامية االم ــم مــن مفجــر الث ــرار حكي ــادرة اســتراتيجية وق ــه بمب ــان، ان واضــاف البي

ــرز  ــدس، ب ــا للق ــا عالمي ــارك يوم ــرة مــن شــهر رمضــان المب ــة األخي ــدس ســره/ ومــن خــال تســمية الجمع ق
منعطــف مشــرق ومصيــري فــي مــدى اهتمــام األمــة األســامية وبالتالــي المجتمــع اإلنســاني بقضيــة فلســطين. 
ــة، تجــاوزت حــدود األراضــي  ــة فلســطين ورغــم إرادة النظــام اإلســتكباري والصهيوني ــإن قضي ــة ف ــي الحقيق وف
المحتلــة، حيــث انطلقــت عمليــة تكويــن المقاومــة حــول المحــور الفلســطيني وعمليــة التحريــر بزعامــة 
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران وبريــادة الشــعب االيرانــي العظيــم، االمــر الــذي جعــل حمــاة الكيــان الصهيونــي 

ــا كبيــرا. اللقيــط يواجهــون تحدي
ورأى أن دعــم الجمهوريــة االســامية فــي ايــران للقضيــة الفلســطينية وتحريــر القــدس، هــو هــدف 
ــاة الثــورة االســامية، خاصــة وأن تأســيس قــوة القــدس فــي حــرس الثــورة االســامية  ــة حي إســتراتيجي طيل
ــه، ســيما وأن شــهيد  ــي وحمات ــان الصهيون ــدد أحــام الكي ــس العمــق اإلســتراتيجي، ب ــرص لتكري ــر الف وتوفي
القــدس العظيــم القائــد قاســم ســليماني صــرف أكثــر مــن 20 عامــا مــن عمــره المبــارك فــي تعزيــز قــوة جبهــة 
المقاومــة وتقديــم القــدوة لشــباب األمــة اإلســامية الغيــارى مــن أجــل تحريــر الشــعب الفلســطيني المضطهــد 

ــه الســليبة.  وإعــادة حقوق
ووصــف البيــان، القائــد ســليماني أنــه محــور تعزيــز قــوة جبهــة المقاومــة وقــوة القــدس العابــرة للحــدود ومحــو 
غــدة “اســرائيل” الســرطانية مــن الخارطــة، وأشــار الــى “أهــداف “صفقــة القــرن” والخطــة الشــيطانية لضــم الضفــة 
الغربيــة إلــى األراضــي المحتلــة، وقــال: ان تزامــن هذيــن المخططيــن الخطيريــن مــع يــوم القــدس العالمــي لهــذا 
العــام، واللــذان يتــم تنفيذهمــا بدعــم مــن اإلدارة األميركيــة اإلرهابيــة مــع صمــت بعــض قــادة األنظمــة العربيــة 
الرجعيــة او مواقــف خجولــة او تأييــد مــن قبــل بعــض آخــر، إال أن هــذه المخططــات لــن تحقــق أي إنجــاز لغاصبــي 
ــن  ــان الصهيونــي. وفــي المســتقبل القريــب ل القــدس، بــل ستســارع عقــارب الســاعة نحــو ســاعة مــوت الكي

يكــون علــى الخرائــط الجغرافيــة المزيفــة اســم “اســرائيل” وســيكون مصيــر هــذا الكيــان القاتــل لألطفــال إلــى 
مزبلــة التاريــخ.”

وتابــع البيــان: أن الواقــع الميدانــي للســاحة الفلســطينية وخلــف كواليــس قيــام بعــض القــادة الخونــة 
بالمنطقــة بتطبيــع العاقــات الرســمية مــع الصهاينــة، وذلــك فــي ظــروف رفضــت بعــض الفصائــل الفلســطينية 
ــد  ــة ض ــاد والمقاوم ــق الجه ــارت طري ــي، واخت ــان الصهيون ــع الكي ــاومة م ــاوض والمس ــن بالتف ــت تؤم ــي كان الت
الصهاينــة، يشــير هــذا الواقــع إلــى أن إســتراتيجية محــور المقاومــة بقيــادة الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة فــي 
مواصلــة دعــم اإلنتفاضــة حتــى إنهــاء اإلحتــال، حققــت إنجــازا مصيريــا مــن شــأنه أن يســارع فــي مســار إنهيــار 

الكيــان الصهيونــي وبطــان خطــة مــا يســمى “صفقــة القــرن” والفشــل الذريــع لجبهــة المســاومة. 
وأشــاد بالمقاومــة واالنتفاضــة الفلســطينية، وحيــا المقــام الشــامخ لشــهداء تحريــر القــدس وخاصــة القائــد 
العظيــم الشــهيد قاســم ســليماني، وأكــد مواصلــة دربــه ورســالته الجســيمة”، مضيفــًا أنــه “رغــم ان إقامــة مراســم 
االحتفــاء بقــوم القــدس العالمــي فــي العــام الجــاري وخاصــة المســيرات العامــة لألمــة اإلســامية وإعــان البــراءة 
مــن الكيــان الصهيونــي وحماتــه، ســتكون بأســاليب مبتكــرة بســبب ظــروف وبــاء كورونــا، إال أنــه وبفضــل اهلل فإن 
القرائــن والشــواهد تــدل علــى قــرب تحقــق الوعــد الصــادق لإلمــام الخمينــي /قــدس ســره/ واإلمــام الخامنئــي 
بتحريــر القــدس الشــريف، وإن شــاء اهلل ســيكون االحتفــال بانتصــار المقاومــة االســامية وإقامــة الصــاة فــي 
ــي،  ــام الخامنئ ــة اهلل العظمــى االم ــي امــر المســلمين ســماحة آي ــن بإمامــة ول ــى القبلتي المســجد األقصــى اول
وتشــكيل منطقــة خاليــة مــن فيــروس الصهاينــة وجرثومــة أميــركا القاتلــة، الخبــر األول لوســائل اإلعــام العالميــة.

هنية: القدس تعيش أخطر..تتمة
وكتــب رداً علــى اثــارة االجــواء مــن قبــل وزيــر الخارجيــة األميركــي وبعــض األوروبييــن: مــن المثيــر للغثيــان 
ان الذيــن كانــت حضارتهــم تــرى »الحــل النهائــي« فــي غــرف الغــاز، يهاجمــون مــن يبحثــون عــن الحــل 

ــراع ومــن خــال االســتفتاء. ــق االقت ــر صنادي الحقيقــي عب
وأضــاف ظريــف: لمــاذا تخشــى الواليــات المتحــدة والغــرب مــن الديمقراطيــة الــى هــذا الحــد؟ ال ينبغــي ان 

يدفــع الفلســطينيون ثمــن جرائمكــم أو اخطائكــم.
مــن جانبــه اكــد رئيــس المكتــب السياســي لحركــة »حمــاس« إســماعيل هنيــة الســعي ليــس فقــط لتحرير 
المســجد االقصــى بــل ولــكل ارض فلســطين المحتلــة، فيمــا حيــا كل مكونــات االمــة التــي تتبنــى خيــار المقاومــة 

وتدعمهــا، خاصــة الجمهوريــة االســامية فــي ايران.
ــة  ــم المقاوم ــن دع ــواَن ع ــم تت ــران ل ــي أن إي ــدس العالم ــوم الق ــه بمناســبة ي ــة ل ــة خــال كلم ــد هني واك
واســنادها ماليــا وعســكريا وتقنيــا “وذلــك امتثــاال الســتراتيجية الجمهوريــة التــي رســخها االمــام الخمينــي رحمــه 

اهلل”.
ــا  ــى كل ارضه ــة فلســطين عل ــال رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، إن القــدس عاصمــة دول وق
مــن بحرهــا الــى نهرهــا، تعيــش فــي أخطــر المراحــل والتهديــدات مــن مــا يســمى بصفقــة القــرن، مشــيرا الــى 
أن صفقــة القــرن ترتكــز علــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية وفــي جوهرهــا القــدس كمــا الاجئيــن كمــا االرض.
ــة أن القــدس تعيــش فــي حصــار منــذ أن احتلــت فــي العــام 48 حينمــا تــم احتــال 85% منهــا،  ورأى هني
وهــي اليــوم تعيــش فــي حصــار مــن ثاثــة أطــواق، حصــار داخــل المدينــة وحصــار فيمــا يســمى بحــدود بلديــة 

القــدس وحصــار مــا يســمى القــدس الكبــرى وفــق صفقــة القــرن.
ــد ومحــاوالت التقســيم  ــات والتهوي ــدات واالقتحام ــب التهدي ــي قل ــارك ف ــد، أن المســجد االقصــى المب وأك
الزمانــي والمكانــي ومحــاوالت تغييــر المعالــم وطمــس الهويــة. وشــدد علــى أننــا اليــوم أمــام تحــد كبيــر وخطيــر 
خاصــة وأن الحكومــة الصهيونيــة الجديــدة اعتمــدت اســتراتيجية الضــم الكثــر مــن 30 الــى 40% مــن أراضــي الضفــة 

الغربيــة واالســتياء الكامــل علــى القــدس.
ــة  ــم العاري ــون بصدوره ــون ويرابط ــدس يقف ــاء الق ــه أبن ــي مقدمت ــطيني وف ــعبنا الفلس ــى أن ش ــار ال واش
وبإيمانهــم وارادتهــم، وهــم يشــكلون رأس الحربــة فــي الدفــاع عــن المســجد االقصــى المبــارك وعــن القــدس.
ــة الفلســطينية،  ــذي يداهــم القضي ــة الخطــر ال ــى اســتراتيجية وخطــة شــاملة لمواجه ــة ال ــا هني ــذا ودع ه
مشــيرا الــى أن فــي جوهــر هــذه االســتراتيجية مشــروع المقاومــة الشــاملة وعلــى رأســها المقاومــة االســامية 

المســلحة.
وختــم رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس كلمتــه قائــا: إننــا صامــدون ثابتــون علــى أرضنــا 

وقــادرون أن نحقــق النصــر وندحــر المحتــل ونصلــي معــا فــي رحــاب االقصــى.
ــر  ــمخاني، إن تحري ــي ش ــرال عل ــي االدمي ــن القوم ــى لام ــس االعل ــن المجل ــدد أمي ــه ش ــار ذات ــي االط ف
ــي  ــي عمليت ــا ف ــي حققناه ــا االنتصــارات الت ــى اذهانن ــد ال ــة ويعي ــا ليســت أمني ــدس الشــريف بالنســبة لن الق
»الــى بيــت المقــدس« و«فتــح خرمشــهر«، كمــا نحتفــل »اليــوم« كيــوم وطنــي للتضحيــة والمقاومــة واالنتصــار، 

ــدس الشــريف. ــر الق ــي المســجد االقصــى بتحري ــًا ف ســنحتفل ان شــاء اهلل قريب
ــدس  ــوم الق ــد أن »ي ــو مجاه ــي فلســطين أب ــة ف ــي للجــان المقاوم ــد الناطــق االعام ــه أك ــار ذات ــي االط ف
ــر قدســها  ــا بتحري ــى خياره ــد عل ــي وتأكي ــه االســتكبار الصهيوأمريك ــي وج ــة ف ــوم وحــدة األم ــو ي ــي« ه العالم
ــة  ــي تحــاك ضــد القضي ــرت الت ــه سيفشــان كل المؤام ــة، مشــددا أن الشــعب الفلســطيني ومقاومت بالمقاوم

ــرن. ــة الق ــى راســها صفق وعل
ــة  ــام بواجبهــم اتجــاه قضي ــاء األمــة للقي ــكل ابن ــوم القــدس العالمــي« هــو دعــوة ل ــو مجاهــد إن »ي ــال أب وق

ــة«. فلســطين وقدســها المحتل
ــة  ــى أن المعركــة مــع العــدو الصهيونــي مســتمرة والحكومــات الصهيوني وشــدد الناطــق باســم اللجــان عل

ــي القــدس. ــات ومحــو اإلرث اإلســامي ف ــاء المغتصب ــى ســرقة األرض وبن تتنافــس عل
وتوجــه أبــو مجاهــد بالتحيــة لــكل مــن يدعــم الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه وعلــى رأســهم الجمهوريــة 
اإلســامية فــي ايــران التــي دعمــت القضيــة الفلســطينية والمقاومــة الفلســطينية وبقيــت علــى العهــد رغــم كل 

المؤامــرات التــي تعرضــت لهــا.
وأشــاد أبــو مجاهــد بشــهيد القــدس وعاشــقها الحــاج الفريــق قاســم ســليماني الــذي أســس محــورا صلبًــا 
متماســًكا عنوانــه فلســطين والقــدس و توجــه بالتحيــة واالجــال لروحــه الطاهــرة ولعائلتــه التــي مــا زالــت تعتبــر 

القــدس وفلســطين قضيتهــا االولــى .
وكشــف أبــو مجاهــد أن المقاومــة اليــوم فــي غــزة وخارجهــا علــى اعلــى درجــات التنســيق لمواجهــة صفقــة 
القــرن ومــا تتعــرض لــه القضيــة مــن تآمــر ودعــا جميــع احــرار االمــة والعالــم الــى ســرعة االنضمــام وااللتحــاق 
بمحــور المقاومــة مــن اجــل مواجهــة مؤامــرات العــدو الصهيوامريكــي ومســاندة الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه 

الباســلة .
ــاء  ــا أبن ــه، داعي ــر ابــو مجاهــد أن التطبيــع خنجــر مســموم فــي خاصــرة الشــعب الفلســطيني وقضيت واعتب

ــى فضــح أولئــك المطبعيــن وعزلهــم أمــام مجتمعاتهــم وشــعوبهم الحــرة. االمــة المخلصيــن ال

الصين: تعاوننا مع ايران..تتمة
وذكــرت الخزانــة األميركيــة فــي بيــان إن شــركة »شــنغهاي ســانت لوجيســتيكس« عملــت وكيــًا لشــركة 

»ماهــان« فــي المدينــة الصينيــة وقدمــت لهــا خدمــات إداريــة.

إزالة »اسرائيل« واجب..تتمة
وان يكــون الحاكــم الغاصــب  الفعلــي آنــذاك او االن محســوب علــى الديانــة اليهوديــة حقــا او كذبــا وزورا ال 

يغيــر مــن االمــر شــئ قطعــًا..!
 حتــى لــو اعلــن  حــكام تــل ابيــب اســامهم االن مثــًا...، لــن يغيــر مــن االمــر شــئ ، عندهــا ســيكونون فــي 
احســن احوالهــم مثــل صهاينــة الداخــل المتغطيــن بعروبــة كاذبــة او باســام كاذب ، وهــم المعروفــون تاريخيــًا 
بالرجعيــة العربيــة، والذيــن هــم مــن جنســهم ومــن معســكرهم المعــادي اصــًا لنضــال الشــعوب واالمــم الحــرة 

منــذ النشــأة بــل منــذ النطفــة...!
وامــر تفكيــك وازالــة هــذا الكيــان الغاصــب ســلمًا او حربــًا هــو واجــب وطنــي وقومــي ودينــي وثقافــي وانســاني 
، تحقيقــا للعدالــة الكونيــة عنــد كل االحــرار وعنــد المتدينيــن منهــم تحقيقــا لمقولــة االمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر  وهــو امــر ال يتغيــر مــع مــرور الزمــن بــل هــو مــن ثوابــت الفكــر االنســاني عامــًة ..
انهــا لحظــة وعــي انســاني تقتــرب مــن نضجهــا والبــد للســنن الكونيــة والحتميــة التاريخيــة ان تفعــل فعلهــا 
وفلســطين يجــب ان تصبــح وســتصبح قريبــا حــرة مســتقلة عربيــة وجــزءًا ال يتجــزأ مــن امــة مشــرقية وعربيــة 
ــي اطــار محــور عالمــي مضــاد لاســتكبار  ــوي ف ــاوم وق ــي واســامي مق ــن محــور عرب ــزة وجــزءاً م ــة وعزي قوي

العالمــي واالســتعمار واالمبرياليــة واالحاديــة االمريكيــة الهيمنيــة الجائــرة ...!
ــا  ــن تغطيته ــار وال يمك ــة النه ــي رابع ــمس ف ــن الش ــح م ــت اوض ــي بات ــة الت ــذه الحقيق ــن ه ــرب م وال مه

بالغربــال ...!

فلسطين عائدة الهلها
واهلها عائدون لها 

هذا حق لن يتغير مع تقادم الزمن 
بل يترسخ ويتعزز مع استعادة االمة لوعيها وقوتها

سنصلي في القدس
بعدنا طيبين قولوا اهلل

اللواء باقري: سنرد بحسم..تتمة
أي خطأ في حساباتهم في أي مكان بالعالم ضد المصالح االيرانية سيواجه برد حاسم من قبلنا.

وقــال اللــواء باقــري فــي بيــان يــوم الجمعــة عشــية حلــول ذكــرى تحريــر خرمشــهر 23 حزيــران / يونيــو )فــي 
حــرب نظــام صــدام البائــد علــى ايــران 1980 - 1988( واليــوم الوطنــي للمقاومــة والتضحيــة والنصــر، »بفضــل اهلل 
وباالقتــداء بالتــراث الخالــد لإلمــام الخمينــي الراحــل /قــدس ســره/ وتوجيهاتــه خــال 8 ســنوات مــن الحــرب 
ــإن  ــي )حفظــه اهلل(، ف ــام الخامنئ ــوات المســلحة االم ــام للق ــد الع ــات الحكيمــة للقائ ــاع التوجيه المفروضــة وباتب
قواتنــا المســلحة التــي ترفــع رايــة المقاومــة والصمــود أمــام األعــداء تضــع علــى جــدول أعمالهــا وبــدون أي تهــاون 
تحقيــق اإلشــراف المعلوماتــي التــام علــى أوضــاع ومواقــع وخــدع وتحــركات االعــداء الكبــار والصغــار ومــن بينهــم 
الجيــش االميركــي االرهابــي والمغامــر والمعــادي لإلنســانية فــي المنطقــة واألماكــن البعيــدة، وانهــا لــن تســمح 
ألي أحــد باســتعراض عضاتــه واثــارة فتــن جديــدة تســتهدف أمــن واســتقال ووحــدة األراضــي وتهديــد الثــورة 
والنظــام االســامي وأن أي خطــأ فــي حســاباتهم )االعــداء( فــي أي مــكان بالعالــم ضــد المصالــح االيرانيــة 

ســيواجه بــرد حاســم مــن قبلنــا«.

نصر الله: موقفنا من قضية..تتمة
 وخضوعــه لاميركييــن، وتابــع فــي لبنــان أجيالنــا منــذ الســيد عبــد الحســين شــرف الديــن واالمــام المغيــب 
الســيد موســى الصــدر وغيرهمــا مــن العلمــاء كالســيد محــد حســين فضــل اهلل والشــيخ محمــد مهــدي شــمس 

الديــن، تربــت علــى موقــف العــداء مــع العــدو الصهيونــي.
وشــدد نصــر اهلل علــى انــه ال يوجــد أحــد لديــه أي تفويــض لتنــازل عــن القضيــة الفلســطينية أو أن يهــب 
أي شــيء مــن فلســطين للصهاينــة تحــت أي عنــوان مــن العناويــن، وتابــع بالقــول: أن مســؤولية حمايــة أرض 
فلســطين والمقدســات فيهــا هــي مســؤولية الشــعب الفلســطينية واالمــة كلهــا وسنســأل عــن ذلــك يــوم القيامــة. 

مشــدداً أن فلســطين مــن البحــر الــى النهــر ملــك الشــعب الفلســطيني ويجــب أن تعــود اليــه.
وأكــد قائــا: ان الحــق ال يتغيــر بمــرور الزمــن ومــا أخــذ بالســرقة ال يصبــح ملــكا شــرعيا عبــر مــرور الزمــن ولــو 
اعتــرف كل العالــم بشــرعية مــا ســرقه اللــص، وشــدد علــى انــه ال يحــق ألي فلســطيني او عربــي او مســلم او 
مســيحي ان يهــب جــزءا مــن فلســطين او القــدس للصهاينــة وهــذه مقدســات االمــة وهــذه االرض ملــك للشــعب 
الفلســطيني، ولفــت الــى ان مســؤولية إســتعادت المقدســات والحقــوق هــي مســؤولية الشــعب الفلســطيني اواًل 

ولكنهــا ايضــًا مســؤولية االمــة وفــي يــوم القيامــة الــكل سيســأل عــن هــذا االمــر.
واشــار نصــر اهلل الــى ان المقاومــة بــكل أشــكالها هــي وحدهــا الســبيل لتحريــر األرض والمقدســات واســتعادة 
الحقــوق وكل الطــرق االخــرى هــي مضيعــة للوقــت، واوضــح انــه ال ينجــز التحريــر فــي ســنتين او ثاثــة والمقاومــة 
الشــعبية تســتنزف ســنوات كبيــرة، واضــاف: طــول زمــن المعركــة ال يجــوز ان يكــون ســببا لليــأس واألجيــال، 
واعتبــر انــه يجــب ان تتواصــل المقاومــة والجيــل المعاصــر اذا كان يشــعر انــه غيــر قــادر علــى المقاومــة عليــه ان 

ال يعطــي تبريــر للشــرعنة وال يجــب ان يعتــرف بــه او ان يوقــع لــه.
ولفــت ســماحته الــى ان الشــعب الفلســطيني يقــاوم ويناضــل وفــي الصــورة الظاهريــة انــه يقاتــل الجيــش 
والحكومــة االســرائيلية ولكــن فــي النظــرة الباطنيــة القتــال هــو ضــد الواليــات المتحــدة االميركيــة، وأكــد معركتنــا 
الحقيقيــة هــي بمواجهــة الواليــات المتحــدة األميركيــة الن »إســرائيل« هــي الجبهــة المتقدمــة للواليــات المتحدة 
األميركيــة التــي تدعمهــا عســكريا وأمنيــا واقتصاديــا وسياســيا، وتابــع اميــركا لــم تكــن تســمح لنــا فــي لبنــان 
حتــى بمجــرد االدانــة لجرائــم االحتــال االســرائيلي واميــركا جعلــت »اســرائيل« بوابــة للتقــرب الــى الواليــات 
المتحــدة، وأشــار الــى ان اميــركا تســخر نفوذهــا وعاقاتهــا وقوتهــا مــن اجــل تثبيــت »اســرائيل« وفــرض ذلــك 

علــى الــدول العربيــة، واوضــح ان العــدو الــذي نقاتلــه فــي الواقــع هــم االميــركان.
واشــار الــى أن المشــروع االســرائيلي- األميركــي ظهــر واضحًــا فــي فلســطين بعــد ضــم القــدس والجــوالن، 
واالتجــاه لضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة ممــا يمهــد الــى ضــم الضفــة الغربيــة كاملــة ثــم التوجــه نحــو الضــم 

الكامــل لــكل االراضــي العربيــة المحتلــة.
وقــال الســيد نصــر اهلل فــي بيئــة الصــراع الحالــي مــع العــدو، هنــاك دول وأنظمــة مــن العالــم العربــي 
واالســامي خرجــت مــن هــذا الصــراع هــي صامتــة أو مشــغولة بمشــاكلها وبعضهــا خــرج مــن الصــراع مــع العــدو 
ولكــن انتقــل الــى موقــع مــن يســاعد العــدو باالمكانــات المتاحــة كمحاصــرة الفلســطينيين ووقــف الدعــم عنهــم 
واعتقــال فلســطينيين علــى اراضيهــا والتصويــت لمصلحــة العــدو فــي بعــض المنظمــات وغيرهــا مــن الشــواهد، 

أي ان بعــض الــدول انتقلــت الــى موقــع الصديــق للعــدو والضاغــط للشــعب الفلســطيني.
وتابــع بالقــول: هنــاك بعــض الــدول بقيــت فــي موقــع المعــادي والمقــاوم للعــدو وعلــى رأس هــذه الــدول ايــران 
وســوريا باالضافــة الــى حــركات مقاومــة وفصائــل مــن اليمــن والعــراق ولبنــان وباكســتان وفلســطين والبحريــن، 

واكــد ان هــذا المحــور المســمى محــور المقاومــة لــه التأثيــر الكبيــر بمواجهــة المحــور االميركــي االســرائيلي.
وذكــر الســيد نصــر اهلل: ان »اســرائيل« عملــت علــى تشــديد الحصــار االميركــي علــى ايــران وكل المعلومــات 
تجمــع علــى الفشــل االســرائيلي بهــذا الرهــان، ولفــت الــى ان هــذا االمــر تحقــق بســبب صمــود ايــران قيــادة 
وشــعبا خلــف ســيادة بلدهــم، وتابــع بالقــول: اي دولــة اخــرى قــد تنهــار وتغيــر ثوابتهــا، مضيفــًا: رغــم كل التهويــل 
للرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب فاالعتقــاد بعــدم وقــوع اي اعتــداء او عمليــة ضــد ايــران بســبب قــوة الجمهوريــة 
ــة  ــران ولكــن الجمهوري ــي اي ــا ف ــى كورون ــى ان آخــر رهــان اســرائيلي هــو عل ــران، واشــار ال ــي اي االســامية ف

االســامية فــي ايــران تواجهــه بقــوة وســتخرج منــه منتصــرة.
وتطــرق ســماحته الــى النظــرة األميركيــة - »االســرائيلية« إليــران بأنهــا مركــز الثقــل فــي محــور المقاومــة 
ــا فــي الســنوات األخيــرة ولذلــك هــي األكثــر اســتهداًفا. ولفــت الــى الرهانــات األميركيــة »اســرائيلية«  خصوصً

علــى اســقاط نظــام الجمهوريــة االســامية فــي ايــران أو بالحــد األدنــى تغييــر ســلوك النظــام. 
وتابــع بالقــول: أن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب عندمــا انســحب مــن االتفــاق النــووي وعــاد الــى 
العقوبــات كان يراهــن علــى ردة فعــل شــعبية غاضبــة وأن العقوبــات ستســبب أزمــة اجتماعيــة واقتصاديــة. 
واعتبــر نصــر اهلل، أن مــن جملــة الرهانــات االســرائيلية الفاشــلة هــو الرهــان علــى حــرب أميركيــة علــى ايــران، 

حيــث كان نتنياهــو يدفــع بقــوة فــي هــذا االتجــاه وفشــل وبــاءت آمالــه والقــادة الصهاينــة بالخيبــة.
وبخصــوص العــراق قــال نصــر اهلل: مــا يحصــل فــي العــراق هــو تحــول كبيــر جــدا لمصلحــة محــور المقاومــة. 
مضيفــًا: أن الحفــاظ علــى العــراق وقوتــه يتنافــى مــع المشــروع الصهيونــي واســرائيل كانــت مــن أشــد المحرضين 

ــراق. على الع
ــال: مســؤولية األخــوة واألخــوات العراقييــن أن يدفعــوا باتجــاه موقعــه الطبيعــي مــن الصــراع مــع العــدو  وق

االســرائيلي.
وتطــرق ســماحته عمــا يــدور مــن عــدوان علــى ســوريا الشــقيقة وقــال: ســوريا أفشــلت الحــرب الكونيــة التــي 

شــنت عليهــا واســقطت المشــروع االميركــي االســرائيلي الســقاط الدولة الســورية. 
وشــدد نصــر اهلل بالقــول: االهــداف التــي وضعهــا االســرائيليون واالميركيــون فــي ســوريا لــم يســتطيعوا ان 

يحققــوا شــيًئا منهــا.
ــرب  ــي ح ــن ه ــي اليم ــرب ف ــر اهلل: الح ــال نص ــي، ق ــعب اليمن ــد الش ــم ض ــدوان الغاش ــص الع ــا يخ وفيم

ــرن. ــة الق ــى صفق ــر عل ــر كبي ــه أث ــن كان ل ــى اليم ــرب عل ــل الح ــًا: فش ــرائيلية. مضيف ــة واس أميركي
ــدّر لمحمــد بــن ســلمان االنتصــار فــي اليمــن لــكان سيســخر انتصــاره لفــرض صفقــة القــرن  وقــال: لــو ُق

ــى الفلســطينيين. عل
ــة فــي  ــى التطــورات الداخلي ــون عل ــوا يراهن ــام الماضــي كان واكــد ســماحته، نجــد االســرائيليين خــال الع
ــوة  ــع تعاظــم ق ــي من ــا فشــلت ف ــرف أنه ــة، وأن »اســرائيل« تعت ــة المقاوم ــي مواجه ــم ف ــن قوته ــر م ــان أكث لبن

ــان. ــي لبن ــة ف المقاوم
ــة  ــة المقاوم ــاب بيئ ــن أجــل انق ــان م ــي لبن ــى الوضــع االقتصــادي ف واضــاف: »اســرائيل« تراهــن االن عل
ضدهــا مــن خــال العقوبــات، وأن الشــروط االميركيــة ال تنتهــي ســواء بالنســبة لســاح المقاومــة او بالنســبة 

لترســيم الحــدود البحريــة مــع كيــان العــدو.
وشــدد نصــر اهلل: أن الــدول التــي استســلمت اآلن تعانــي مــن الجــوع ونحــن نســتطيع مــن خــال قدراتنــا 

وعقلنــا أن ال نمــوت جوعــًا ونحافــظ علــى ســيادتنا.


