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األمني العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني نايف حواتمة للوفاق:

الثورة االسالمية تحملت منذ اليوم األول مسؤولياتها نحو
القضية الفلسطينية
رفع صور الشهيد سليماني واجب على كل مشارك في مسريات دعم فلسطني
الوفاق | خاص
عندمــا أطلــق اإلمــام الخمينــي؟وضر؟ يــوم الســابع مــن آب عــام 1979م دعوتــه
ً
ً
مختار حداد
بإعــان الجمعــة االخــرة مــن شــهر رمضــان المبــارك يومــا عالميــا للقــدس،
أعــاد الحيــاة واألمــل لقضيــة فلســطني واليــوم تشــهد القضيــة الفلســطينية
تطــورات مهمــة حققــت االنجــازات لمقاومــة الشــعب الفلســطيني فــي وجــه العــدو الصهيونــي و مشــاريع
التطبيــع ،وألهميــة هــذا اليــوم أجرينــا حــوارا مــع نايــف حواتمــة األمــن العــام للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر
فلســطني،وفيما مــا يلــي نــص الحــوار:

یومالقدس العالمی

■يف ضوء تسارع وترية عملية التطبيع لبعض
األنظمة مع العدو الصهيوين ،ما تأثري «يوم
القدس» وخــروج الشعوب يف هذه املناسبة
يف التصدي ملرشوع التطبيع ،ودعم الشعب
الفلسطيني ومقاومته؟
كام أوضحت أعــاه« ،يــوم القدس» هو يف أحد
جوانبه إدانة للتطبيع ورسالة من الشعوب العربية
(ويف مقدمها شعب فلسطني) والشعوب املسلمة
أن األنظمة التي انزلقت نحو التطبيع مع العدو
اإلرسائييل ،خرجت عن الخط الوطني ،وخرجت عن
خط التضامن العريب واإلسالمي ،وخرجت عن قرارات
جامعة الدول العربية ،وقــرارات القمم اإلسالمية،
وكذلك مبادرة السالم العربية التي رهنت العالقة
مع الكيان الصهيوين بانسحابها من األرض العربية
والفلسطينية املحتلة.
«يوم القدس العاملي» يوم نضايل ،فرصة إلدانة كل
أشكال التطبيع والتعاون مع االحتالل ،سياسي ًا ،وأمني ًا
ونقابي ًا وتجاري ًا ،اقتصادي ًا ومالي ًا وغريه.
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«يوم القدس
العالمي»
يوم نضالي،
فرصة إلدانة
كل أشكال
التطبيع
والتعاون مع
االحتالل

■يف الذكرى الـ  42إلعالن اإلمــام الخميني
؟وضر؟ آخر جمعة لشهر رمضان املبارك «يوم
القدس العاملي» ،كيف تقيمون اليوم أهمية هذه
املناسبة العاملية؟
منذ فجر التاريخ ،ومدينة القدس تحتل مكانة
مميزة يف الوجدان الوطني الفلسطيني ،باعتبارها
القلب النابض لفلسطني ،ويف الــوجــدان الديني
لشعوبنا املسلمة باعتبارها تحتضن العديد من
املقدسات ،وكذلك يف الوجدان الديني املسيحي
فهي تحتضن أيض ًا العديد من املقدسات املسيحية،
بحيث باتت القدس مدينة عاملية ،بكل املقاييس
واملعايري.
ولقد حاول االحتالل الصهيوين ،أن يجعل مام تبقى
من القدس يف قبضة املــروع الصهيوين ،مدينة
موازية لقدسنا ،بحيث بات الحديث يدور مجازاً عن
القدس الرشقية وهي القدس بكل معانيها التاريخية
والحضارية والثقافية والوجدانية ،وعام يسمى القدس
الغربية وهي أحياء بنتها كيان االحتالل عىل حساب
مصالح شعبنا الذي بقي صامداً يف هذا الجزء من
املدينة املقدسة ،لذلك بقيت والقدس الرشقية هي
الجوهر وهي املكان واملكانة وهي القلب الذي ميد
فلسطني بقدسيتها ،وهي الرشايني التي تستمد من
فلسطني أبعادها السياسية كونها محط رصاع تاريخي
مل يتوقف حتى اللحظة.
وعندما نجح قــادة العدو اإلرسائــيــي يف إلحاق
الهزمية يف حزيران (يونيو)  ،67بالنظام العريب
الرسمي ،دخلت القدس تحت سيطرة كيان االحتالل،
وكان ذلك أشبه بزلزال أصاب الكون كله ،ويف القلب
منه عاملنا العريب واإلسالمي بشكل خاص ،وعندما
تعرض املسجد األقىص الرشيف لإلحراق عىل يد
بعض العصابات الصهيونية ،عمت الثورة يف كل
مكان ،وكان املقدسيون ،وأهلنا يف عموم فلسطني

يف مقدمة الذين شدوا الرحال إىل األقىص يرابطون
عند بواباته ،وعند باقي العالمات الدينية املسلحة
حامية لها من تغول الفعل الصهيوين الفايش.
وظ ّلت القدس يف موقع النقطة املركزية يف اهتامم
الحركة واملقاومة الوطنية الفلسطينية ،منها خرج
املناضلون والفدائيون ،والقادة البواسل ،نذكر منهم
عىل صفة املثال ال الحرص ،القائد الشهيد عمر
القاسم ،عضو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية
لتحرير فلسطني ،وابن حي الشيخ جراح ،يف قلب
مدينة القدس ،وأقدم أسري (يف زنزانته) يف سجون
االحتالل ،أبت سلطات العدو أن تطلق رساحه رغم
تفيش األمراض يف جسده ،إىل أن رحل عنا شهيداً
داخل السجن ،ودعته القدس بجنازة مهيبة رفعت
فيها األعالم ورايات فلسطني والجبهة الدميقراطية
يف شوارع القدس وعىل أسوارها.
واستمر النضال بال هوادة ،وكانت آخر معارك القدس،
املعركة التاريخية ،معركة القدس يف مثل هذه األيام
من العام املايض ،والتي امتدت إىل شهر أيار (مايو)،
وشكلت يف السياق النضايل الوطني الفلسطيني
محطة لها ما قبلها ولها ما بعدها.
اآلن نحن نقف أمام مناسبة شديدة األهمية ،هي إحياء
«يوم القدس العاملي» يف يوم الجمعة األخرية من
شهر رمضان املبارك ،وهي املبادرة التاريخية التي
أطلقها اإلمام الخميني يحييها الفلسطينيون والعرب
واملسلمون ،وكل الرشفاء يف العامل ،باعتبارها محطة
تشكل أو ًال :إرصاراً عىل تحرير القدس واستعادتها بكل
األساليب .ثاني ًا :الدفاع عن الطابع الوطني الفلسطيني
والوجداين للمدينة املقدسة .ثالث ًا :التأكيد عىل أنها
العاصمة املعرتف بها دولي ًا لدولة فلسطني .رابع ًا:
هي عنوان لوحدة وطنية فلسطينية وعربية وإسالمية
ووجدانية حول املدينة .خامس ًا :هي إدانة ملن ارمتوا
يف أحضان التطبيع والتحالف مع العدو اإلرسائييل يف

إطار «اتفاق أبراهام».
برأينا ،علينا جميع ًا أن نرتجم هذا اليوم« ،اليوم
العاملي للقدس» بتوفري كل أشكال الدعم السيايس
واملعنوي واملادي والثقايف والوجداين لها ،عرب دعم
أهلها وسكانها ،وشعبها ،ومقاومتها دون متييز ،ودعم
مؤسسات القدس الثقافية واالجتامعية والرتبوية
الشبابية والنسائية ،لنحافظ عىل ثبات األهل فيها،
ونتصدى لسياسات التهويد اليومي.
القدس قضية لكنها قضية مادية تحتاج منا جميع ًا
إىل خطط وخطوات عملية ومادية ،تسهم يف تعزيز
صمود أهلنا فيها ،وتسهم يف تطوير موقعها النضايل
يف حسابات القوى واألحزاب والجمعيات والعواصم
العربية واملسلمة عىل السواء.

