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■الثورة اإلسالمية يف إيران منذ انطالقتها كانت
ُتويل أهمية خاصة بالقضية الفلسطينية ،كيف
تنظرون إىل دعم إيران لهذه القضية ،ودور قادتها
اإلمام الخميني واإلمام الخامنئي؟
لقد أكدنا يف العديد من املناسبات ،وحيث
يتوجب ذلــك ،أن الثورة يف طهران تحملت منذ
اليوم األول مسؤولياتها نحو القضية الفلسطينية،
مبا يف ذلك تحويل سفارة كيان االحتالل إىل سفارة
لدولة فلسطني ،وهي تقدم الدعم املايل والسيايس
ألطــراف املقاومة ،وهذا أمر يتلمسه العدو مثل
الصديق .لكننا نأمل أن تطور الثورة يف طهران دورها
يف دعم القوى الفلسطينية ،خاصة املسلحة منها،
ككتائب املقاومة الوطنية الفلسطينية – قوات
الشهيد عمر القاسم -الجناح العسكري للجبهة
الدميقراطية لتحرير فلسطني ،وأن تدعم كافة
الفرق الفلسطينية دون اعتبار ملواقفها وخلفياتها
الفكرية .فكافة هذه الفرق أعضاء يف غرفة العمليات
املشرتكة يف قطاع غــزة ،وكلها تقاتل االحتالل،
وبقدر ما متلك من القوة والسالح واإلمداد ،بقدر ما
تطور دورها وفعاليتها .لذلك نتمنى يف «يوم القدس
العاملي» أن تطور القيادة يف طهران أدواتها يف دعم
املقاومة بكل أطرافها ،مبا يسهم يف نهوض أقوى،
ويوسع دائرة املقاومة وقدرتها عىل الفعل والتأثري
وتكبيد العدو املزيد من الخسائر ،ولجم أعامله
العدوانية.

أمني عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني  -القيادة العامة للوفاق:

فلسطني محور مرشوع اإلمام الخميني
الداعي إلى وحدة األمة اإلسالمية

ً
واحدا من الرجال القادة الصناديد الذين ّ
لبوا نداء القدس
كان الشهيد سليماني

بمناســبة الذكــرى الســنوية الـــ42
الوفاق | خاص
مختار حداد
العــان االمــام الخمينــي قــدس
رسه الرشيــف آخــر جمعــة مــن شــهر
ً
ً
رمضــان المبــارك يومــا عالميــا للقــدس التقــت صحيفــة
الوفــاق أمــن عــام الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني -
القيــادة العامــة طــال ناجــي حيــث ســألته عــن أهميــة هــذا
االعــان و إقامــة يــوم القــدس هــذا العــام فــي ظــل التطــورات التــي
تشــهدها القضيــة الفلســطينية ودور الثــورة االســامية فــي
دعــم المقاومــة ،وفيمــا يلــي نــص الحــوار:

■كيف تنظرون إىل دور الشهيد قاسم سليامين
وقوة القدس يف دعم فلسطني؟
لقد تحدثت طوي ًال ،عىل صفحات جريدتكم الغراء
عــن الشهيد قاسم سليامين ودوره ،يف ذكــرى
رحيله ،واليوم أعيد وأؤكد أن القائد سليامين كان
رمــزاً من الرموز الكبرية ألطــراف خندق املقاومة،
كرس نفسه دفاع ًا عن فلسطني ولتحرير فلسطني،
ّ
ودفاع ًا عن سوريا ولتحرير سوريا من اإلرهاب ،كام
أسهم وبــاعــراف أخوتنا يف حــزب الله يف خوض
معارك التصدي للعدوان اإلرسائــيــي عىل لبنان
عام .2006
الشهيد سليامين من الشخصيات التي تعرب التاريخ
وترتك آثارها واضحة املعامل ،دروس ًا لآلخرين.
ويف «يــوم القدس العاملي»؛ نعتقد أن رفع صور
الشهيد قاسم سليامين واجب عىل كل مشارك يف
مسريات دعم املقاومة الفلسطينية ،ودعم صمود
شعبنا وعاصمة دولتنا فلسطني.
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■ما هي رسالتكم مبناسبة «يوم القدس» يف
ظل محاوالت األعداء لحرف البوصلة عن القضية
املركزية لألمة وهي فلسطني؟
دعني أقول أنه ال ميكن ألحد أن يحرف البوصلة بعيداً
عن القضية املركزية ألمتنا فلسطني ،لقد حاولوا ذلك
وفشلوا ،فعلوها يف واشنطن ،ويف أوروبا ،ويف الحروب
التي ش ّنوها ضد شعوب املنطقة ،لكن فلسطني بقيت
حارضة يف املكان ومل تغادره.
حي ال يغيب عن
شعب
قضية فلسطني هي قضية
ّ
الحدث وال يغيب عن الخارطة ،وموقع فلسطني موقع
جيوسيايس وجيواسرتاتيجي ،أي ًا كانت التحركات
والتطورات والتحالفات والرصاعات اإلقليمية ،تبقى
فلسطني دامئ ًا حارضة ...
هذا ما تثبته األحداث والوقائع والتجارب.
وبقدر ما نص ّعد نضالنا ومقاومتنا ،وتصدينا لالحتالل،
بقدر ما نع ّزز موقع فلسطني يف الحدث اليومي.
وسيبقى هذا األمر ماث ًال إىل أن ننجز برنامجنا الوطني
يف مرحلتني :املرحيل يف إقامة الدولة الفلسطينية
املستقلة كاملة السيادة عىل حدود  4حزيران (يونيو)
 67وعاصمتها القدس ،عىل طريق الحل الناجز يف
مامرسة شعبنا لحقه يف تقرير مصريه وإقامة دولة
فلسطني الدميقراطية عىل كامل الــراب الوطني
الفلسطيني ،ونفكك املنظومة السياسية واألمنية
والنقابية والفكرية للمرشوع الصهيوين.

■يف الذكرى الـ  42إلعالن األمام الخميني ؟وضر؟ آخر جمعة
لشهر رمضان املبارك ،يوم القدس العاملي ،كيف تقيمون
اليوم أهمية هذه املناسبة العاملية؟
مازال النداء الخالد الذي اطلقه األمام الخميني؟ق؟ يف ،1979/8/7
باعتبار الجمعة األخرية من رمضان املبارك يف كل عام ،يوم ًا عاملي ًا
لنرصة القدس ،تخرج فيه الجامهري العربية واإلسالمية مبسريات
حاشدة تجوب الشوارع وتتجمع بالساحات وامليادين العامة لتعرب
عن نرصتها للقدس ،التي تتعرض لعمليات تطهري عرقي وتغول
استيطاين وتهويد ممنهج عرب استهداف املقدسات اإلسالمية
واملسيحية ويف مقدمتها املسجد األقىص ،أوىل القبلتني وثالث
الحرمني الرشيفني ،ومعراج الرسول األعظم ؟ص؟؛ الذي يتعرض
النتهاكات متواصلة عرب االقتحامات املتواصلة والتقسيم الزماين
واملكاين لألقىص ،حيث تعمل سلطات االحتالل جاهدة عىل
تدنيس األقىص ،وطمس هويته العربية اإلسالمية متهيداً لهدمه
وبناء الهيكل املزعوم مكانه ،وكان أخرها استفزاز املستوطنني
بذبح القرابني يف ساحة املسجد األقىص.
تأيت هذه الذكرى يف هذا العام يف ظروف استثنائية ،تتهدد
القضية الفلسطينية برمتها وتتعرض ملخاطر كبرية بالشطب
والتصفية ،عرب االنحياز األمرييك السافر للكيان الصهيوين،
والعجز التام للنظام الرسمي العريب عن نرصة القضية الفلسطينية
والتفريط بالحقوق الفلسطينية املرشوعة ،عرب املوافقة عىل
مبادرات ومشاريع التسوية والرتحيب باتفاقات «سالم أبراهام»

التي فرضها ترامب عىل بعض الدول العربية مع العدو الصهيوين
يف واشنطن ،كأحد مخرجات صفقة القرن األمريكية التي نتج عنها
االعرتاف بالقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوين ونقل السفارة
األمريكية إليها ،ورشعنة االستيطان واملستوطنات وضم مساحات
واسعة من الضفة الغربية واألغوار.
تتزامن هذه الذكرى مع هبات فلسطينية عارمة يف عموم
الضفة الغربية مسنودة مبقاومة مسلحة يف قطاع غزة ،قادرة أن
تفرض معادلة ردع مع املحتل ،متنعه من العدوان عىل القدس
واملقدسات ويف مقدمتها املسجد األقــى .كام تأيت هذه
الذكرى عىل أعتاب الذكرى األوىل ملعركة سيف القدس التي
فرضت معادلة ردع جديدة «القدس مقابل تل أبيب» سجل
شعبنا الفلسطيني وفصائله املسلحة فيها انتصاراً كبرياً عىل جيش
الكيان الصهيوين املجرم .يف ظل انتفاضة شعبية عارمة ،شملت
كل أنحاء الوطن املحتل ،شارك فيها شعبنا يف األرض املحتلة
عام  ،48وسط تناغم مذهل مع قطاع غزة الذي قال كلمته وانترص
للقدس يف مشهد متكامل تجىل بوحدة الفلسطينيني امليدانية
عىل كامل الرتاب الفلسطيني والتفاف الشعب الفلسطيني حول
خيار املقاومة والكفاح املسلح طريق ًا لتحرير األرض .تجلت وحدة
املقاومة يف العمليات الفردية التي نفذها أبناء شعبنا يف العمق
الصهيوين وأصابت العدو الصهيوين ومستوطنيه بالرعب.
كام تتجىل أهمية هــذه الــذكــرى بتعاظم قــدرات املقاومة
الفلسطينية املسلحة؛ التي تستند إىل محور املقاومة الذي

