تقوده الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مروراً بالعراق
األشم واليمن السعيد وسورية الصمود ولبنان (حزب
الله) املجاهد؛ وصو ًال إىل فلسطني املقاومة وفصائلها
املسلحة ،التي تشكل ركن ًا أساسي ًا من أركانه.
تكمن أهمية الذكرى يف املشهد الدويل ،بالتفاؤل
يف نجاح القيادة اإليرانية بانتزاع حقوقها كاملة يف
االتفاق النووي مع الحرب الروسية األوكرانية مع
تراجع وانكفاء املرشوع األمرييك يف املنطقة والعامل،
مع صعود أقطاب دولية جديدة (روسيا والصني)؛ فأمريكا
تعد قد َر العامل وال املايسرتو املتحكم مبصريه ،بل
مل ْ
هي تتلقى الهزائم ،ويف املقابل يراكم محور املقاومة
املزيد من اإلنجازات واالنتصارات ،فها هي أمريكا
تعود صاغرة لالتفاق النووي مع طهران وتستجيب
لرشوطها برفع العقوبات املجحفة والظاملة عنها،
وتسحب قواتها من أفغانستان بعد عرشين عام ًا من
االحتالل .وتعلن عن خطة االنسحاب من العراق،
وتخرس حروبها يف سوريا ولبنان واليمن.

یومالقدس العالمی

■الثورة اإلسالمية اإليرانية يف إيران منذ انطالقتها
كانت تتوىل أهمية خاصة بالقضية الفلسطينية،
كيف تنظرون إىل دعم ايران لهذه القضية ودور
قادتها األمام الخميني واالمام الخامنئي؟
مازالت الرصخة املدوية التي أطلقها سامحة اإلمام

■كيف تنظرون إىل دور الشهيد سليامين يف
دعم فلسطني؟
كان الشهيد القائد الفريق قاسم سليامين قائد فيلق
القدس؟حر؟ ،واحداً من الرجال القادة الصناديد الذين
ل ّبوا نداء القدس ،وقادوا محور املقاومة ضد املشاريع
األمريكية والصهيونية ،هذا املحور الذي يحقق ع ّزة
األمة ويحفظ أرضها ويصون كرامتها ،مقابل محور
اإلمربيالية األمريكية والصهيونية والرجعية العربية
الــذي يستهدف إذالل املسلمني والسيطرة عىل
مقدراتهم وإهدار كرامتهم.
كانت فلسطني محور مرشوع القائد سليامين؛ فكان
يطلق التحذيرات من أجل نرصة فلسطني والقدس،
ومواجهة املرشوع الصهيوين التوسعي اإلجاليئ الذي
أخذ يتمدد وينترش يف جسد األمة العربية.
سار الحاج قاسم سليامين عىل درب سامحة اإلمامني
الجليلني الخميني والخامئني ،محافظ ًا عىل نهجهام
ومجسداً قيمهام العليا باالنتصار لفلسطني .ومؤكداً
عىل وصف اإلمام الخميني؟ق؟ بأن الكيان الصهيوين
ُ
«غــدة رسطانية»؛ هذا الوصف أرعــب الصهاينة،
فاستدعوا عمالءهم واستنفروا حلفاءهم ،وج ّيشوا
العامل ضد الجمهورية اإلسالمية؛ إلخافتها و ّ
يل ذراعها،
ُغي سياساتها ،وتوق َ
ِف دعهام للشعب الفلسطيني
لت ّ َ
ومقاومته وفصائله املسلحة ،فاتُخذ القرار عىل أعىل
املستويات برضورة التخلص من الحاج سليامين ملا
ميثله من حضور طاغ ،فهو قائدُ محور املقاومة الذي
يوزع األدوار ويحدد األهداف ،ويضع الخطط ويقدم
الدعم ويرشف عىل امليدان.
رشّ ع «القائد قاسم سليامين» الجهاد املقدس
طريق ًا وحيداً لتحرير فلسطني ،فكان رمزاً ملقاومة
املحتل ،ومن الداعمني األوائل لكافة األجنحة والرسايا
والكتائب املسلحة املقاتلة يف فلسطني ،مل يفرق
بينها ،وكان له الفضل يف صمود الشعب الفلسطيني
يف أرضه ،ومتكني املرابطني يف القدس من الصمود
أمام محاوالت الصهاينة تهويد املسجد األقىص ،وكان
له الفضل األكرب بالصمود األسطوري والنرص املؤزر
الــذي حققه املجاهدين يف قطاع غزة عىل العدو
الصهيوين أثناء االجتياحات واالعتداءات الصهيونية
والحروب املتتالية عىل القطاع.
خرج الحاج قاسم سليامين أجيا ًال من القادة
لقد ّ
املجاهدين النبالء الذين رفعوا راية العزة والكرامة
والحرية عالي ًا ،وحملوا عىل أكتافهم مهمة تحرير
فلسطني من رجــس الصهاينة ،ورفــع الحيف عن
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■يف ضوء تسارع وترية التطبيع لبعض األنظمة
مع العدو الصهيوين ،مــاذا سيكون تأثري يوم
القدس وخروج الشعوب يف هذه املناسبة لتصدي
ملــروع التطبيع ودعــم الشعب الفلسطيني
ومقاومته؟
تأيت ذكرى يوم القدس وعملية التطبيع ،تتواصل عىل
ٍ
عسكري
تحالف اسرتاتيجي
قدم وساق ،بل تتحول إىل
ٍ
وأمني بني الكيان الصهيوين وبعض الحكومات العربية
واإلسالمية ،مع تجاهل مطلق لعدالة القضية الفلسطينية
ومركزيتها لدى الشعوب العربية واإلسالمية وتنازل
سافر عن ثوابت الشعب الفلسطيني وتفريط بحقوقه
املرشوعة .لقد فرضت إدارة ترامب رئيس الواليات
املتحدة السابق عملية التطبيع ،ور ّوج لها ِصهره جاريد
ضجة إعالم ّية مرسح ّية ُكربى ساهمت يف
كوشرن َ
وسط ّ
تظهريه إىل العلن ،بعد سنوات من التطبيع الرسي ،عىل
شكل احتفاالت رعتها إدارة ترامب يف البيت األبيض
بني حكام اإلمــارات والبحرين ومسؤويل كيان العدو
الصهيوين يف واشنطن يف  15سبتمرب  ،2020مع اإلعالن
عن أن مجموعة من الدول العربية تستعد لركوب قطار
التطبيع (املغرب والسودان).
أن موجة التطبيع العريب “سالم أبراهام”
ولكن يبدو ّ
زخَ
بسعةٍ ،بعد أقل من عام
مها
ِد
ق
َف
ت
و
تتكس
بدأت
ُ
ّ
عىل توقيعها ،بسبب ا ُ
ملعارضة الشعب ّية الواسعة يف
ُمعظم الدّ ول ا ُ
ّ
ملو ّقعة عىل هذه االتّفاقات َ
بضغطٍ
أمرييك
ٍ
مصحوب بإغراءات مال ّية وسياس ّية (رفع اسم السودان من
ٍ
قامئة اإلرهاب) ،فالسودان شَ هِدَ ُمظاهرات شعب ّية واسعة
ضدّ ال ّتطبيع ،وكذلك الحال مع املغرب.
باختصا ٍر شديد اتّفاقات “ســام أبــراهــام” كانت
“إحدى مخرجات ”صفقة القرن” ا َ
ملسمومة ،ومن
ا ُ
الحكومات العرب ّية وقعت يف
ملؤسِ ف ّ
أن بعض ُ
مِص َيدة أكاذيب ترامب ونِتنياهو وهي مفتوحة
األعي .لعب االنتصار الذي حقّقته فصائل ا ُ
ملقاومة
ُ
الفِلسطين ّية أثناء معركة سيف القدس ،والدعم
اللوجستي الكبري من محور املقاومة دو ًرا كبرياً يف
إسقاط “سالم أبراهام” واتّفاقاته.
لقد استفز الشعب الفلسطيني وأغضبه اجتامع أقطاب
«سالم أبراهام» يف النقب يف  27آذار/مارس ،2022
ورأوا فيه خيانة للقضية الفلسطينية وتآمراً واضح ًا عىل
محور املقاومة وعىل الجمهورية اإلسالمية ،التي أطلق
سامحة اإلمام السيد الخميني؟ق؟ نداء عاملي ًا لنرصة
القدس يف الجمعة األخرية من شهر رمضان ،حيث
ستهب الشعوب العربية واإلسالمية تلبية لدعوة اإلمام
الجليل دع ً
ام للقدس وملحور املقاومة ورفض ًا للتطبيع
الخياين مع الكيان الصهيوين.

الجليل الخميني؟ق؟ قبل ثالث وأربعني عام ًا من أجل
القدس ،تحتل األولوية لدى الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،التي تنطلقُ يف دعمها لشعبنا الفلسطيني
ولقضيته الوطنية العادلة وملقاومته ،من قناعة راسخة
وإميان ثابت بعدالة القضية الفلسطينية .لقد عربت
القيادة اإليرانية عن مواقفها هذه بكل بوضوح ،رغم
ما تتعرض له من حصار ظامل ومؤامرات تحاك من قبل
اإلمربيالية األمريكية والصهيونية العاملية واالستعامر
الغريب والعديد من الدول العربية ،فهي ثابتة عىل
العهد مل يتغري موقفها ومل تتبدل تحالفاتها ومل تفقد
بوصلتها؛ فالهدف القدس والغاية نرصة األقىص.
بعد انتصار الثورة اإلسالمية بقيادة سامحة اإلمام
الخميني؟ق؟ التي أطاحت بعرش شاه إيران ،ودمرت
قلعة الغرب االستعامري ،التفت اإلمام الجليل إىل
أمر عظيم ،ال يقل أهمية عنه ،أال وهو نرصة فلسطني
وشعبها؛ فأغلق سفارة العدو الصهيوين ،واستبدلها
بسفارة فلسطني ،واعترب أن «إرسائيل غدة رسطانية
ال بدَّ أن تزول» .كام اعترب أن فلسطني وعاصمتها
«القدس» وقف ًا إسالمي ًا ال يجوز التنازل عنه أو
التفاوض عليه أو التفريط به ،وال طريق لتحريره إال
طريق الجهاد واملقاومة .لذلك قدّ َم سامحة اإلمام آية
الله الخميني؟ق؟ دع ً
ام غري محدود للجهاد واملقاومة،
باعتباره خياراً وحيداً يف مواجهة العدو الصهيوين.
كام أطلق اإلمام الخميني؟ق؟ ،دعوته الخالدة بجعل
أخر جمعة من شهر رمضان يوم ًا عاملي ًا لنرصة القدس،
والــدفــاع عن املسجد األقــى .وعندما سمعت
الجامهري الفلسطينية والعربية واإلسالمية ،دعوة
اإلمام الجليل االمام آية الله الخميني؛ لبت الدعوة
وخرجت كالطوفان الهادر إىل الشوارع والساحات
استجابة لندائه .لقد أرعب هذا املشهد الصهاينة
كرس اإلمام
وزلــزل كيانهم وقض مضاجعهم ،فقد ّ
الجليل؟ق؟ الكيان الصهيوين عــدواً ،ورشّ ع الجهاد
والعمل املــقــاومّ ،
ووظــف الدين من أجــل تحرير
األرض واإلنسان ،عرب الجهاد الصحيح الذي بوصلته
فلسطني.
كان اإلمــام الخميني؟ق؟ أول من قسم الــراع بني
محورين :محور املقاومة للمشاريع األمريكية
والصهيونية الذي يحقق ع ّزة األمة ويحفظ أرضها
ويصون كرامتها ،ومحور أمريكا والصهيونية والرجعية
العربية الذي يستهدف إذالل املسلمني والسيطرة
عىل مقدراتهم وإهدار كرامتهم.
كانت فلسطني محور مرشوع سامحة اإلمام الخميني
الداعي إىل وحدة األمة اإلسالمية ووحدة قضاياها،
ورضورة الوقوف صف ًا واحداً خلفها ملواجهة األخطار
والتحديات التي تتهددها .كام كانت فلسطني أحد
أهم محاور ثورة اإلمام الخميني؟ق؟ الذي أكد عىل‹ :إن
القضية الفلسطينية ستبقى قضية األمة ما دام الكيان
الصهيوين قائم ،وأن ّ
حل القضية الفلسطينية يكمن
بحذف الكيان من خارطة الرشق األوســط وإن ذلك
لن يتحقق إال عرب دعم الفلسطيني باملال والسالح
مقدسا».
باعتباره واج ًبا إسالم ًيا
ً
ثم انتقلت الراية إىل سامحة اإلمام الخامنئي؟دم؟ الذي
حفظ األمانة وصان األمة ،ولبى نداء القدس وسار عىل
درب سامحة اإلمام الخميني؟ق؟ ،محافظ ًا عىل نهجه
ومجسداً قيمه العليا باالنتصار لفلسطني ،وأكد عىل
ٌ
فاعل يف هذه العقود
«أن يوم القدس كان له دو ٌر
َّ
األخرية ،وسيكون له يف املستقبل ،إن شاء الله ،مثل
هذا الدور» ،واعترب سامحة اإلمام الخامنئي؟دم؟ أن
إرسائيل ُ
«غدة رسطانية منت منذ البداية عىل شكل
مراحل إىل أن تحولت إىل البالء الحايل».
لكن اإلمــام الخامنئي؟دم؟ أكــد عىل تجديد أساليب
النضال الوطني ،حتى يتحقق التحرير ،فالرصاع العريب ـ
الصهيوين ليس رصاع حدود ،كام صورته اتفاقات أوسلو،
إمنا هو رصاع وجود ،رصاع بني قوة الحق ،وحق القوة،
وهو رصاع طويل األمد ،باهظ التكاليف.
ّ
وحذر القائد الخامنئي؟دم؟ :من املؤامرة العاملية التي
تشن عىل محور املقاومة ،بهدف تهميش القضية
الفلسطينية وكرس شوكة املقاومة؛ لتمرير املشاريع

األمريكية والصهيونية ،الرامية إىل إنهاء القضية
الفلسطينية ،واالستيالء الكامل عىل املقدسات
الحلم الفلسطيني بإقامة
اإلسالمية واملسيحية ،وإنهاء ُ
دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها
القدس.
مام سبق نالحظ أن الدعم واالحتضان اإليراين لفصائل
الثورة الفلسطينية هو دعم مبديئ واحتضان ثابت مل
يتغري ،منذ انتصار الثورة اإلسالمية ،بقيادة سامحة
اإلمام السيد الخميني؟ق؟ حتى اآلن ،فهو دو ٌر مبارك،
ومرحب به من الجانب الفلسطيني .فشعب فلسطني
ٌ
الويف وقيادته الوطنية ،ال ينكران الدعم السخي،
واالحتضان األبوي ،من سامحة اإلمام الخميني؟ق؟ ومن
بعده اإلمام الخامنئي؟دم؟ ،ومن الشعب اإليراين الكريم،
ومن القيادة اإليرانية الحكيمة ،ومن الشهيد قاسم
سليامين ،ويثمنان عالي ًا موقف طهران من القضية
الفلسطينية عىل املستوى الشعبي ،ويف املحافل
الدولية ،وبالتايل ،تعرتف الفصائل الفلسطينية
وجامهري الشعب الفلسطيني؛ بــالــدور املحوري
واملؤثر للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف الساحتني
اإلقليمية والدولية ،وبإرصارها عىل التصدي لقوى
االستكبار ،والتكفري واإلرهاب يف املنطقة ،املتمثلة
يف الصهيونية واإلمربيالية األمريكية ،ووقوفها إىل
جانب الشعوب العربية املظلومة يف وجه املشاريع
األمريكية والصهيونية الرامية إىل السيطرة عىل
املنطقة عرب متزيقها وتجزئتها ورسقة أراضيها.

اإلمام الخامنئي
أكد على تجديد
أساليب
النضال الوطني
حتى يتحقق
التحرير

