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الشعب الفلسطيني املظلوم .فكانوا مثا ًال رائع ًا
ومنوذج ًا لجيل الــرواد من القادة العظامء الذين
أنجبتهم مسرية الشهيد املجاهد «سليامين»
التاريخية عىل امتداد العقود املاضية ،فض ًال عن
الكثري الكثري من القادة املجاهدين الذين ساهموا
يف بناء وتعزيز محور املقاومة والجهاد.
خرست فلسطني واألمــة العربية واإلسالمية برحيل
املجاهد «قاسم سليامين» الكثري ،وفقدت مجاهداً
من أوىف وأصدق وأكرب وأعظم مجاهديها يف العرص
الحديث ..مجاهد كان له السبق يف تغيري وجه
املنطقة عرب تبني املقاومة الشعبية والكفاح املسلح
طريق ًا لتحرير فلسطني.
جسد الشهيد املجاهد «قاسم سليامين» عىل أرض
ّ
الواقع يــوم القدس العاملي عرب مسرية جهادية
عامرة بالتضحية والفداء ،حافظ من خاللها عىل
الهدف األسمى بكنس االحتالل ،وتحرير فلسطني
كل فلسطني من نهرها إىل بحرها ،وإقامة الدولة
الفلسطينية كاملة السيادة عــى كامل األرض
الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة الالجئني .مل
يعرف الراحل الكبري يوم ًا معنى لليأس والرتدد ومل
يرتاجع أو يتنازل ،مل يهادن ومل يساوم.
بعد عملية اغتيال قائد بحجم الــجــرال قاسم
سليامين ــوهو املهندس امليداين األول ّ
لكل محور
املقاومة -دخلت املنطقة رصاع ًا حتمي ًا ،لن ينتهي
ّإل بإعادة رسم خريطة الرشق األوسط واستبداله
برشق أوسط مقاوم.
ُ
يقف الشعب الفلسطيني والشعوب العربية
فاليوم
واإلسالمية برمتها إجالال وإكباراً لروح للشهيد القائد

الفريق قاسم سليامين وتقول له« :شكراً ،شكراً ألنكم
أديتم األمانة وصنتم الكرامة ،شكراً ألنكم حفظتم
األرض واملقدسات ،شكراً ألنكم حميتم األوطــان،
شكراً ألنكم وقفتم بحزم ضد مشاريع التفريط
والتطبيع والهيمنة».
■ما هي رسالتكم مبناسبة يوم القدس يف
ظل محاوالت األعداء لحرف البوصلة عن القضية
املركزية لألمة العربية وهي فلسطني؟
بالرغم من كل الظروف االستثنائية ،وما تتعرض
له القيادة اإليرانية ومحور املقاومة من حرب
شاملة من قبل أمريكا وحلفائها الصهاينة والعرب
املطبعني وقـــوى االســتــعــار الــغــريب متمثلة
بالعقوبات الجائرة والحصار االقتصادي واملايل،
والتهديدات «اإلرسائيلية» العسكرية ،إال أننا عىل
ثقة بأن الرصخة املدوية التي أطلقها اإلمام الراحل
الكبري الخميني؟ق؟ ،سيرتدد صداها بشكل كبري
عند الجامهري العربية واإلسالمية ،واألحزاب والقوى
الوطنية التي مل تفقد بوصلتها وستنطلق املسريات
الشعبية نرصة للقدس وأحيا ًء ليوم القدس العاملي،
ـان القدس ستبقى بوصلة املجاهدين
مؤكدة ،بـ ّ
وعنوان الرصاع مع املحتل وجوهره ،وستبقى مآذنها
شامخة يف قلب مدينة القدس النابض ،وسيبقى
املقديس متمسك ًا بهويته العربية واإلسالمية ضارب ًا
يف األرض جذوره التي متتد آلالف السنني .وأن ال
مكان آمن لجنود االحتالل ومستوطنيه يف أي بقعة
من تراب فلسطني الطاهر.
إن تصاعد عمليات املقاومة وتالحقها ونجاح
َّ

املقاومني يف تطوير أساليب املواجهة وتنفيذ ثالث
أن شعبنا
عمليات نوعية خالل بضعة أيــام ،يؤكد َّ
مصمم عىل الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه
الفلسطيني
ِّ
وأن كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية ال ميكن
أن تعطي األمان للعدو ولن تثني الشعب الفلسطيني
ومن ورائه محور املقاومة بقيادة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية عن مواصلة الجهاد واملقاومة حتى زوال هذا
الكيان العنرصي ،وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة
كاملة السيادة ،وعاصمتها القدس ،وعودة الالجئني
إىل مدنهم وقراهم.
لقد أثبتت انتفاضة سيف القدس التي انصهرت
خاللها الجبهة الداخلية يف بوتقة واحدة من غزة
إىل الضفة وصوال إىل القدس واألرايض املحتلة عام
 ،1948أن شعبنا يأىب االنكسار والخذالن ،ومصمم
عىل دحــر االحــتــال ،وأن الفصائل الفلسطينية
املسلحة ،أصبحت قادرة عىل تغيري مسار املواجهة
مع العدو الصهيوين لصالحها سياسي ًا واسرتاتيجي ًا،
كام كرست معركة سيف القدس للمرة األوىل
سياسة الــردع وتــوازن الــرعــب .فتل أبيب وكل
األريض املحتلة أصبحت يف مرمى النار ،ما أربك
حسابات القيادة العسكرية والسياسية الصهيونية
وضاعف من تخبطها ،وإن حجم الضغوط التي
تواجهها داخلي ًا ،يكشف بوضوح حالة االستنزاف
واالنكسار والهزمية والعجز التي يعانيها كيان
االحتالل الغاصب .واليوم ونحن عىل أعتاب يوم
القدس العاملي ،تؤكد األمتني العربية واإلسالمية،
أن بوصلتهام ستظل صوب املسجد األقىص ،رغم
محاوالت التحريف والتغييب وتزييف الوعي.
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